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ŹRÓDŁA

AcCas Księgi radzieckie kazimierskie 1369-1381 i 1385—1402. Acta cnri<itjli.łriw Casimiriensia. wydał
Chmiel Adam, Kruków 1932, Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, i. 71.
— 1! l i wydawnictwa, którego wyszły już wcześniej 1.1, IH, IV i
obejmuje cztery najstarsze księgi radzieckie miasta Kazimierzy przy Krakowie z czasu od 2 XJ 1369 do 16 I 1*102. zachowane
w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, dziś Archiwum Państwowe. (Nieznana jest pierwsza księga miasta Kazimierza z początkowego 35-lei niego okresu miasta po założeniu go przez Kazimierza Wielkiego w r. 1335). Z tych czterech ksiąg korzystał w t. l900S>ianisław Kuirzeba w swojej pracy Ludność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia (Rocznik Krakowski, t. 1I17 Kraków
i 900, s. 183 201). Jego zdaniem s:j In księgi rachunków miejskich, zawierające wpływy i rozchody; jedynie gdzieniegdzie można spotkać w nich zapiski, Jcfóre należały do ksiąg ławniczych i radzieckich . Księga 1 (nr tymczasowy 2058 i 2074) liczy 2<S0 s. nowo po mi murowanych i stanowi rkps
pisany kilkoma rękami. Zapiski wpisywano w porządku chronologicznym od 1369 d o 1378 r. włócznie. JVtiydzy (ymj zapiskami na wolnych miejscach znajdują się pojedyncze zapiski z lat 1379, 1380
i 1381. Wydawca zamieścił zapiski z tych lat w dalszym ciągu po 1378 i\, podając przy nich strony
rkpsu, na których został)-wpisane. Księga II (nr tymczasowy 131 rejestru miasta Kazimierza) liczy
148 s. nowo ponumerowanych i sianowi rkps pisany prawie w całości jedną ręką. Znc/yna się on
dopiero od 1385 r. (28 I) i kouc/.y na 1386 (26 11). Księga UJ (nr tymczasowy 2(J60 rejestru miasta
Kazimierza) liczy 222 s. nowo ponumerowane. Obejmuje ona zapiski z lat 1387 (7 1 ) - 13*30 (S IX).
Księga IV (nr tymczasowy 1479 Archiwum Akt Dawnych) zawiera zapiski kilku rąk. O b e j m u j e zapiski z lat 1391 ( 5 1 ) - 1402 (16 1). Wydawca określa te księgi j a k o k s i ę g i radzieckie kazimierskie",
mimo żc są w nich odnotowane głównie „wpływy i rozchody". Decyzję swą wyjaśnia we wstępie do
przygotowanego już do druku ITT Lomu Katalogu Archiwum Aktów Dawnych Muisia Krakowa, który obejmie księgi Archiwum Miasta Kazimierza. W zapiskach występują polskie glosy, niewyróżnione w druku. Tom posiada dwa indeksy: na s. 585-638 indeks nazw osobowych, na s. 639-671 indeks rzeczowy, w nim kilkanaście polskich wyrazów.
AcLcop Najstarsze akta konsystorza lwowskiego. Acta tiffirii consistorialis I.eopoliensis autiąiiissinia, wydał Rolny Wilhelm, l. 1, 1482-1489, Lwów 1927, (. 11. 1490-1498, Lwów 1930, Zabytki Dziejowe,
t, II-III, —• Wydawca w przedmowie zamieszczonej w i, 1 na s. 1-Xl informuje, iż przedmiotem wydawniciwa są akta konsystor/a lwowskiego odnalezione w pokoju nad zakrystią, czyli w tzw. skarbcu
lwowskiej bazyliki łacińskiej, przez W. A b r a h a m a i W Kętrzyńskiego. Następnie księga ta znalazła
się w Archiwum Lwowskiej Kapituły Łacińskiej. Na księgę składa się 45 zeszytów- różnej objętości,
klóre, z wyjął kieTTI jednego o 22 kartach (k. 265-286), łączą się ze sobą treściowo i chronologicznie;
tkps liczy razem 568 kart, które ponumerowano dopiero po jego odnalezieniu. Treścią kodeksu, który zosta! wydany w dwóch tomach z uwagi rta obfitość zapisek (około 5000), są pmlokoły sądu konsystorskiego lwowskiego od połowy 1482 r. do końca 3498 r. z drobnymi przerwami w ki i ku miejscach z powodu braku odpowiednich zeszytów, które prawdopodobnie już pr/ed oprawieniem księgi
zaginęły. Zapiski zawierają sprawy będące przedmiotem sporów oraz przygodne, dość lakoniczne
wzmianki o wypadkach współczesnych. Z zapisek wynika, iż przedmiotem orzeczeń sadowych były
nic tylko sprawy wchodzące w zakres prawa kanonicznego, ale i świeckiego, oraz że przed sądem
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konsystorskim odpowiadali zarówno duchowni, jak i świeccy. Księga la zostały wydana w całości,
•Jóm I na s. 1--589 zawiera acta uc(icata / lal 14152 I4S9. Na końcu tomu umieszczone sa tr/.y indeksy: rm s. 5W 647 indeks osób i miejscowości, na s. 647—fi71 indeks rzeczowy, na s. 671 indeks wyrażeń polskich. W tekście glosy polskie, kłóiych jest ponad 60. zostały wyróżnione kursywą. W tomie U
zamieszczono krótką przedmowę wydawcy, mówiąca o zawartości tego tomu wydawnictwu. Obejmuje on na s. 1-61U drugą część najstarszej księgi sadu konsystorskiego archidiecezji lwowskiej, a mianowicie acta a a i c a t a z lal 1490-149S oraz nieliczne acta oblegationum /. Jat
1493. Zawiera również trzy indeksy: na s, 611-668 indeks osób i miejscowości, na s. 668-704 indeks rzeczowy, na s. 704
indeks wyrażeń polskich. W tekście glosy polskie, których jesi około 70, zostały wyróżnione kursywa.
AcLitbl Acta consislorii r.nblinunsis saecnli X V — Materiał stanowią rękopiśmienne ekscerpt}- z lubelskich
aki konsystorskich obejmujących lata 1454-1490 (joczyniorie przez Hulesława U Janowskiego. Wypiski ograniczają się do podania wyrazu łacińskiego i glosy polskiej. Ulanowski wynotował 4~> wyrazów
polskich.
AcOJLubł Acta ofiicialalus Lublinensis wteculi XV, — Materiał stanowią rękopiśmienne ekscerptyz lube Iskich akt sądowych oficjała generalnego poczynione przez Bolesława Ulanowskiego. Wy pisk i
obejmują pojedyne/e wyra/y łacińskie i odpowiadające im polskie glosy. Wy pisk i zawierają 5 wyrazów polskich z 1429 r. i 15 wyrazów polskich z lat 1*153-1461.
ArPosn Akta radzieckie poznańskie. Acta eonstilaria Posnanicnsia, wydał Kaczmarczyk Kazimierz, t. I.
1 0 1 - 1 4 7 0 , Poznań 1925,1.11. 147.1.-1501, Poznań 1931, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Wydawnictwa Źródłowe Komisji Hisiorycznej. I. VII VIII. ~ W przedmowie zawartej w tomie 1 na
s. V - X wydawca informuje o wydaniu w 1892 r. przez Adolfa Warschatiera materiałów do historii
Poznania ( r f . WarschPożłt). Warschauer uwzględnił materiał z najstarszych ksiąg miejskich różnych
kategorii, mechanicznie wybranych z uwagi na to, by były one najstarsze w danej kategorii. W wydawnictwie tym akta radzieckie kończą się na roku 1433. W lei sytuacji Komisja Historyczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk postanowiła w 1922 r. przystąpić do publikacji dalszych materiałów średniowiecznych dla Poznania. Wybrano akta radzieckie od r. M3-1 do początków XVI w., znajdujące
sie w Archiwum Miasta Poznania zdeponowanym w Archiwum Państwowym. Materiały ogłoszono
w dwóch tomach. Tom i o b e j m u j e zapiski nr 1-410 z czasu od 15 I 1434 do 1 III 1449 mieszczące
sie na k. 76v-l30r pieinszej księgi radzieckiej, zapiski nr 411 1137 z. cz.isu od 2 IV I449 do 2 Ul
1470 składające się na całą drugi- księgę i zapiski nr 1138-1157 z czasu od 2 III 1'170 do 14 XII 1470
mieszczące sic na k. Ir 6v trzeciej księgi radzieckiej. W diuku zapiski mają układ chronologiczny
i oznaczone są ciągła numeracją. Zapiski są pisane, z wyjątkiem nr 9 % - la po polsku - głównie
po łacinie, chociaż duży procent w języku niemieckim. W zapiskach występuji\ liczne glosy polskie
wyróżnione przez wydawcę kursywą, 'łom II obejmuje zapiski nr 1169 1574, 1576-1580 i 1583
l czasu od 6 1 1471 do 29 Xł M93 znajdujące się na L 6v lOńr irz.eciej księgi radzieckiej oraz zapiski nr 1575. 1581. 1582 i 1584-1839 z czasu od 22 I 1494 do 31 XII 1501 mieszczące się na k. 1
nie numerowanej i k. lr-55v czwartej księgi radzieckiej. W druku zapiski mają układ chronologiczny
i oznaczone są ciągłą numeracją (kontynuacja numeracji z 1.1). Zapiski są pisane w większości w języku łacińskim, chociaż duża ich część pisana jesi p o niemiecku. W zapiskach występują pojedyncze glosy polskie, wyróżnione przez, wydawcę kursywą.
AcRcct Acta rectoralia Al mac Utm-ersiiatis Studii ("racoviensis inde ab anno J 469, cditionem curavit
Wislocki Wiadisiaus. 1,1. K69-1537, Cracoviae 1893-1K97. - Wydawnictwo na s. 1-42S zawiera dokumenty z lat M69-1500, w których występują nieliczne polskie glosy. Na s. fc>33-J222 z n a j d u j e się
indeks nazw osobowych, miejscowych i „terum memorabilium", w którym umieszczone są wyiazy
polskie. Wydawca nie wyróżnia w druku glos polskich.
AG7. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego b e r n a r dyńskiego wc Lwowie wskutek fundacji śp. Aleksandra hrabiego Stadnickiego wydane staraniem
Galicyjskiego Wydziału Krajowego, Lwów 1868 i nn.
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AG7. \ ~ Zawiera obiaty dokumentów łacińskich z. lat 1244-1768. W przedmowie zamieszczonej
na s. V - X X I ł . podpisanej w imieniu Wydawnictwa przez Oktawa Pi et ruskiego i Lucjana Tal om i ra.
znajdują sic obszerne informacje na temat szlacheckiego sądownictwa cywilnego, wykonywanego
w dawnej Polsce prze/, sady ziemskie {iudicia lerrcslria), i kryminalnego, wykonywanego przez sądy
grodzkie {iudicia cas(rensia), ora/, na lemat ksiąg, zwanych aktami, zaprowadzanych przy każdego rodzaju sądach. Do ksiąg tych wpisywano obok spraw pry walnych, wytaczanych przed danym sądem. obok wszelkiego rodzaju umów i ugód, zobowiązań i praw, zastawów, obciążę ru przywilejów
i nadań, także konstytucje sejmowe, iauda sejmików wojewódzkich i generałów, uchwały konfederacji, uniwersały, pobory, przeglądy pospolitego ruszenia, lustracje, czyli wszystkie ważne i mniejszej
wagi sprawy prywatne i publiczne. Nad zachowaniem, utrzymaniem w porządku i nietykalnością aktów czuwały prawa obowiązujące urzędników, których pieczy były poruczone. W wyniku rozbiorów
Polski w posiadaniu rządu austriackiego znalazły się księgi aktów ziemskich i grodzkich
z. części województwa krakowskiego i sandomierskiego oraz z województwa ruskiego i. bełskiego.
W 1783 r. zaprowadzono w miejsce sądów grodzkich i z i emski cli sąd szlachecki lwowski, nakazując, aby akta wszystkich ziemstw i grodów zostały przewiezione do Lwowa. W 1785 r. prawdopodobnie wszystkie akta znalazły się we Lwowie. Tu, zgodnie z instrukcją, uporządkowano je, oznaczając każdą księgę i jej karty liczbą, robiąc krótkie wyciągi z każdego aktu w postaci indeksów oraz
przepisując na nowo kopie, klóre siały .się nieczytelne, „l J o dokonaniu tej pracy sporządzono jeszcze indeks ogólny, w którym zapisano nie tylko zbiór aktów każdego ziemslwa i grodu z latami
w nich zawartymi, lecz nadto w szczególności, ile każda księga ma karl liczhnwanyeh, i jeden egzemplarz tego indeksu złożono w archiwum, a drugi o d d a n o do Tabu li krajowej" (s. IX). Archiwum to
znajdowało się w klasztorze oo. bernardynów we Lwowie, stąd jego nazwa Archiwum Bernardyńskie (po II wojnie znalazło się w Hibliolece Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stclanyka). W 1K25 r.
i 1S48 r. wydano Rosji dokumenty tyczące się prowincji zachodnich, wskutek czego liczba dokumentów się zmniejszyła. 13 VIII 1855 Aleksander Stadnicki, uczony, który badał zasoby Archiwum
Bernardyńskiego, chcąc ułatwrić korzystanie z jego zasobów całemu uczonemu świni u. zapisał testamentem we Lwowie cały swój mająiek, z wyjął kiem malej części przeznaczonej na legaty, na wydawnictwo dokumenlów (ego Archiwum. W 1865 r. powstała komisja, której celem było wybrać
z aktów grodzkich i ziemskich znajdujących się w Archiwum Bernardyńskim lc\ „klóre by były większego użytku we względzie naukowym i bądź dzieje i prawodawstwo narodu, bądź obyczaje i zwyczaje jego dawne i w ogóle cały żywot wewnętrzny domowy j publiczny rozjaśniały
wybrane
przygotować d o druku i wydać*' (s. XIX). Komisja miała wyznaczać ze swego grona dwóch członków, klórzy zajmowaliby się kolacjonowaniem odpisanych aktów z rkpsami. Komisja przyjęła zasadę, żeby nie drukować dokumentów, klóre już wcześniej były wydane w którymkolwiek dyplomata ri uszu polskim. W tomie 1 na s. 1 - 3 4 zamieszczono 27 dokumentów z lat 1244 1478, w kinrych jest kilka polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Na końcu każdego do ku me ii tu
podano informację, z której księgi pochodzi i na której jest s|ronie. Na s. 183-1W zamieszczono
indeks nazw osobowych i wybranych miejscowych oraz niepełny rzeczowy.
AG7, II Lwów 1870. ~ Zawiera obiaty dokumentów z lat 1352 -1502, W przedmowie zamieszczonej na s. III • VII, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pietruski i Xaweiy Ltske, wydawcy stwierdzają, że obiaty zawarte w akiach grodzkich i ziemskich Archiwum Bernardyńskiego,
zwłaszcza późniejsze, były wpisywane niedbale i zawierają nawet cale fragmenty niezrozumiałe.
Teksty te można by prawidłowo i poprawnie wydać jedynie wówczas, gdyby wydawcy mogli opierać się na oryginałach lub przynajmniej staranniejszych i wcześniejszych kopiach tych oblat owa ny eh
dokumentów. Okazało się. że lwowskie archiwa kapitulne, konsystorskie i arcybiskupie obrządku
łacińskiego oraz oo. dominikanów przechowują znaczną liczbę oryginalnych dyplomów, odnoszących
się w większości do dóbr, które są lub były ich własnością. ...Że zaś według zwyczaju sądownictwa
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej każdy przywilej, każdy dokument, zwłaszcza zaś odnoszący się do
własności, prawic bez wyjątku o bJ a Iowa no rychlej lub później w aktach sadów grodzkich lub ziemskich. nasuwał się [...] wniosek, że i owe wyżej wymienione dokument a oblatowane będą w tychże
aktach i to właśnie tych grodów i ziem, których pozostałe za by i ki złozonc są w Archiwum Izw. Bernardyńskim" (s. llf -IV). Xawery Liske z polecenia komisji przejrzał wymienione archiwa oraz zajął się przepisywaniem łych dokumentów (odnalazł 131 d oku me i nów z XIV i XV w.) i odszuka-

niem ich oblat w Archiwum Bernardyńskim. Wobee ogromu materiałów Archiwum Bernardyńskiego nie udało się odszukać oblat wszystkich odnalezionych dokumentów. Uznając jednak, że
powinny być, wydano w tomie U dokumenty pochodzące z wymienionych archiwów, 'łom na s, 1 - 2 3 9 zawiera 25 dokumentów z XIV w. i 106 z XV w. Na s. 243-274 umieszczono indeks nazw własnych, na s. 275-276 indeks wyrazów polskich. W dokumentach występuje około 100 glos polskich,
które w wydaniu nie Są wyróżnione.
AGZ III I.wów IK72. ~ Zawiera obiaty dokumentów z lal 1 3 3 4 — 1 4 8 W przedmowie zawartej
na s. V-V1I, która w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Ficlruski i Xawery Liske. z n a j d u j e się
informacja, że wydane w tym tomie dokumenty stanowią odpisy z oryginałów przechowywanych
w archiwach kilku miast. Z uwagi na wielką ilość materiałów z. Archiwum Miasta Lwowa wykorzystano w tym tomie około 50 dokumentów^ z XIV w. Ponadto zamieszczono w nim doku niemy
pochodzące z Krosna, Dobczyc, Sanoka i l lal i cza oraz z biblioteki hra3>iego Włodzimierza Bzicduszyckicgo, z Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i innych, mniej obfitych źródeł, podając na końcu każdego dokumentu miejsce jego przechowywania. Tom ten na s. 1 - 2 5 8 zawiera 76 dokumentów z XIV w. i 54 z XV w. Na s. 260-302 mieści się indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 303 indeks wyrazów polskich. W tekście polskie głosy, których jest 48,
nie są wyróżnione przez wydawcę.
AGZ IV Lwów 1873. — Część materiałową zatytułowano „Dyplomatariusz.". Zawarłe w niej małe rialy pochodzą z lal 1357-14%. W przedmowie na s. V - V L którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Ficlruski i Xawcry Liske. zawarta jest krótka informacja, iż materiały zamieszczone
w tym tomie odnoszą się prawie wyłącznie do historii miejscowości wymienionych w przedmowie
do tomu HI, przy czym zaznaczono, że / dokumentów Archiwum Miasta Lwowa zamieszczono
tu wszystkie z łat 1401-1425. Tom na s. 1-216 zawiera 3 dokumenty z XIV w. i 119 dok urnęnlów
z XV w. Na s. 219-285 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 287-288 indeks
wyrazów polskich. Glosy polskie, których jest około 70, nie są wyróżnione w tekście.
AGZ V I.wów 1875. — Cześć materiałową zatytułowano „DypJomalariusz". Zawarte w niej materiały pochodzą z lat 1330-1469. W przedmowie na s. V VI, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pi etruski i Xaweiy Liske, podana jest informacja o zawartości tego tomu, ii a który
składają sic dokumenty odnoszące się do historii Lwowa (1426-1457). Przemyśla, Tarnowa oraz
licznych innych miejscowości. Na s, 1-216 mieszczą się 22 dokumenty z XIV w. i 138 dokumentów
7. XV w. Na s. 219-269 znajduje się indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 271-272 indeks
wyrazów- polskich, na s. 273 spis pieczęci opisanych w tomach II-V. W dokumentach jest około 90
głos polskich, które nie są wyróżnione w tekście.
AGZ VI Lwów 1876. — Część materiałową zatytułowano „Dyplomatariusz". Zawarte w niej materiały pochodzą z lal 1386-1496. W przedmowie mieszczącej się na s. V-V1, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oklaw Ficlruski i Xawerv Liske, p o d a n o informację, że z materiałów odnoszących się do historii Lwowa w tomie tym zawarte są dokumenty z. lal. J45S 1480. Prócz tego
mieszczą się w nim materiały odnoszące się do historii Przemyśla, których oryginały znajduj;} się
wr archiwum miejskim i niektórych archiwach cechowych w Przemyślu. Na uwagę zasługują także
dokumenty odnoszące się do historii rodu Melsztyńskieh i należącej do nich Samborszczyzny. Tom
na s. 1-228 zawiera 7 dokumentów z XIV w. i 139 dokumentów z XV w. Na s. 231-282 znajduje
się indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 283-284 indeks wyrazów polskich, na s. 285 spis
pieczęci opisanych w tym tomie. W dokumentach jest około 100 glos polskich, które nie są wyróżnione w lekśeie.
y f C Z Vii Lwów 1878. — Część materiałową zatytułowano „Dyplomalariusz". Zawarte w niej materiały pochodzą z lal 1232-1495. N a s , V - V I znajduje się krótka przedmowa, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pi etruski i Xawery Liske. "łom na s, 1-4 zawiera 4 dokumcnly z X l i i w,,
na s, 5-44 zawiera 17 dokumentów z XIV w. i na s. 44-194 zawiera 86 dokumentów z XV w. Wśród
nich znajdują się dokumenty królowej Marii węgierskiej i księcia Władysława Opolczyka, przywileje odnoszące sic do historii biskupstw przemyskich obrządku łacińskiego i greckiego, prolokól wyboru arcybiskupa lwowskiego po śmierci Jana Odrowąża z. 1450 r., akt konfederacji szlachty ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego / miastem Lwowem z 13 XII 1464. Na s. 255-310 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 311 indeks wyrazów polskich, na s. 313
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spis pieczęci opisanych w tym tumie. W dokumentach jest około 30 glos polskich, które nie są -wyróżnione w tekście przez wydawcę.
ACZ VIII Lwów 18S0. — Cześć materiałową zatytułowano „ Dyplomata ii usz. kapituły przemyskiej
o b r / ą d k u łacińskiego". Zawarte w niej materiały pochodzą z lat 1352-1759. Przedmowa zawarta
na s. V - V I , którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pielruski i Xaw r ery Liske, informuje, że
w tomie tym umieszczono wyłącznie dokumenty odnoszące się d o dziejów kapituły przemyskiej obrządku łacińskiego, jej dóbr ziemskich, prelaiur, beneficji itd. Tom na s. 1-206 zawiera 2!) dokumentów z XIV w. i 82 dokumenty z XV wr. (oraz na s. 207- -268 fil dokumentów z. XV1-XV111 w.).
Na s. 271-333 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowych, ii a s. 335 indeks wyrazów polskich, na s. 337 spis pieczęci opisanych w tym łomie. W dokumentach z XIV i XV w. jest około 50
glos polskich, które iiio są wyróżnione w tekście przez wydawcę.
AG7, IX Lwów 1883. ~ Część materiałową zatytułowano „Dyplomalaimsz". Zawarte w niej materiały p o c h o d z ą z lat 1375-1521. W przedmowie zawartej n a s . V-VI, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pietruski i Xawery Liske, pot la no informację, że prawie polowe tego tomu zapełniają dokumenty, któiych olyginały znajdują się w Archiwum Miasta Nowego Sącza. Składają się
na nie przywileje, nadania, układy, rozkazy, które pozwalają poznać nie tylko dzieje tego miasla. ale
także średniowieczne slosunki miast polskich. Najstarszy zamieszczony tutaj dokument dotyczący
Nowego Sącza pochodzi z 1387 r., starsze bowiem ogłosił w r. 1876 Franciszek Piekosiński w Kodeksie dyplomatycznym
Małopolski IHH-1386 (ef. MM Ar. l l ł ) . Kilkadziesiąt dokumentów z lat
1496-15(J6 pochodzi z Archiwum Miasta Lwowa, natomiast pozostałe z archiwów przemyskiego, krośnieńskiego. drohobyckiego, bybelskiego, Kapituły Katedralnej Lwowskiej obrządku łacińskiego, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Uniwersytetu Praskiego oraz z Archiwum Krajowego Akt Grodzkich i Ziemskich, 'Jóm na s. l - t * 8 zawiera 9 dokumentów z XIV w. i 130 z XV w.
(oraz na s. 18K-247 zawiera 38 dokumentów z XVf w.). Na s. 251 znajduje się indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 325 indeks wyrazów polskich, na s. 326 spis pieczęci opisanych w tym tomie. Glosy polskie, któiych w dokumentach jest około 50, nie są w tekście wyróżnione.
ACZ Xl Lwów 1886, — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów sanockich
1423-1462". W przedmowie zamieszczonej na s. V-XXV' którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw Pietruski i Xaweiy Liske, podano szeroką informację na temat sądowni dwu na Kusi Czerwonej.
Od 1435 r. Ruś Czerwona ma tę sama organizację sądową (z drobnymi odmianami) i administrację
co reszta Polski. Od tegoż roku istnieją, tułaj cztery ziemsiwa: we Lwowie. Haliczu, Przemyślu i Sanoku. Wśród nielicznych dokumentów, dających obraz sądownictwa na tych terenach przed 1435 r.s
zachowały się akta sanockie, które rozpoczynają się w r. 1423. Do r. 1435 prowadzono tylko jeden
rodzaj ksiąg, które wprawdzie zwały się ziemskimi, ale w których zapisywano sprawy takie, jakie później należały do sądów bądź ziemskiego, bądź grodzkiego. Na s. 1-481S zamieszczono zapiski sądowe, na s. 489-552 indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 553-564 indeks wyrazów polskich. Glosy polskie, których w zapiskach jesr około 1000, zostały wyróżnione w ickścic kursywą.
AG7. x n l wów 1887. ~ Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów halickich 1435-1475". Na s. V - X I V z n a j d u j e się przedmowa, którą w imienin Wydawnictwa podpisał
Oktaw Piet ruski i Xawery Liske. Tum zawiera akta ziemskie z lat 1435-1475, akia komornickie
z lat 1460-1475, registrum regale z lal 1460- 1466, fragmenty aktów? grodzkich z Ea| 1435, 1438-1440. 1456-1459 i 1462-1464. Na s. 457-521 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowości oraz na s. 524-539 indeks rzeczowy, a na s. 540-548 indeks wyrazów polskich. Glosy polskie,
któiych w zapiskach jest około 600, zostały wyróżnione w tekście kursywą.
y l C Z X l i i Lwów 1 8 8 8 . ~ Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich i przeworsk tego 1436-1468". Na s. V - X I V znajduje się przedmowa, którą wr imieniu Wydawnictwa podpisał Oktaw- Pietruski i Xawery Liske. Tom zawiera głównie zapiski z akt ziemskich,
z grodzkich zaś dopiero od 1462 r. Na s. 609-716 znajduje się indeks nazw osobowych i miejscowości, na s, 717-725 indeks wyrazów polskich, których jest ponad 660 i które zoslały wyróżnione
w tekście kursywą,
A G 7 . X 1 \ ' Lwów 1880. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów lwowskich 1440-1456". W zawartej na s. V - X V l l przedmowie, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał
Oktaw Pietruski i Xaweiy Liske, wydawcy podali informacje o stanic zachowanych k.siąg lwowskich.

0 ile akta grodzkie, a zwłaszcza ich pierwszy tom. zachowały się dobrze, o tyle akta ziemskie we
fragmentach i do tego w uszkodzonym stanic, "łom na s. 1-499 zawiera akia grodzkie, na s. 499-512
zachowane fragmenty ksi^g ziemskich. Na s. 513- 624 z n a j d u j e sic indeks nazw osobowych i miejscowości, na s. 625-634 indeks wyrazów polskich, któiych jest około 700 i które zostały wyróżnione w tekście kursywą.
AGZ XV Lwów 1891. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądówr lwowskich od r. 1457 do 1500''. W zawartej na s. V-XI11 przedmowie, którą w imieniu Wydawnictwa
podpisał Xawery Liske, wydawcy nawiązują d o przedmowy i zawartości materiałowej tomu XIV.
Tom zawiera materiał będący kontynuacją wydanego w tomie X I V Składają się n a ń akta grodzkie,
ziemskie i pod ko morskie. Na s. 577-708 z n a j d u j e się indeks nazw osobowych i miejscowości, który u loży I Joachim S. Fraenkel. Na s. 709 718 umieszczono indeks wyrazów polskich, których jest
p o n a d 700 i które zostały wyróżnione wr tekście kursywą.
AGZ XVI Lwów i894. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów sanockich 1463-1552". Na s. V - X V I I I znajduje się przedmowa, którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Antoni Prochaska, 'lom na s. 1-313 zawiera zapiski z XV w. Wydawcy umieszczają je chronologicznie. podając pod danym rokiem najpierw- zapiski akt ziemskich, polem grodzkich. Na
s, 377-425 zamieszczono XV-wieczne zapiski sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku w Sanoku. Na s. 45V-547 umieszczono indeks nnzw osób i miejscowości, na s. 549-568 indeks rzeczowy,
który ułożył Alojzy Winiarz, oraz na s. 569-576 indeks wyrazów polskich. Glosy polskie, któiych
jest około 570, zostały wyróżnione w tekście kursywą.
AGZ XVII Lwtfw 1901. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądów grodzkich przemyskich i lwowskich 1469-.1506". W przedmowie na s. V IVTTL którą w imieniu Wydawnictwa podpisał Antoni Prochaska, przedstawiono rys historyczny Rusi w XV w. oraz opis stosu nkówr społecznych, ekonomicznych, prawnych i obyczajowych na tych terenach. Tom na s. 1-393
zawiera dalszy ciąg zapisek sądu grodzkiego przemyskiego z XV w., których pierwszą część po rok
1468 wydano w l. KillAGZ,
oraz na s. 431-448 fragmenty zapisek sądowych lwowskich z XV w.
Na s, 543-616 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowości, na s. 616-649 indeks rzeczowy, który ułożył Alojzy Winiarz, oraz na s. 651-656 indeks wyrazów polskich, któiych jest po ii ad
300 i które zostały wyróżnione w tekście kursywą.
AGZ XVIII Lwów 1903. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przemyskiego J469-1506". W przedmowie na s. V-XI.III, którą w imieniu Wydawnictwu
podpisał Anloni Prochaska, przedstawiono stosunki prawne na Rusi oraz, na podstawie do kum enłów sądowych ziernstwa przemyskiego zebranych w tym tomie, nich ziemian na rzecz podniesienia
rangi kulturowej i prawnej tego ziemstwa, ł o m na s. 1-423 i 489-539 zawiera zapiski z XV w.
A. Prochaska zaznacza, iż zapiski pochodzą z czterech tomów aktówr ziemskich przemyskich, przyczyni wybrano z nich tylko ważniejsze, a wiele z nich skrócono. N;j a. 59V-696 zamieszczono trzy
indeksy: nazw osób i miejscowości, rzeczowy oraz wyrazów polskich. Pojedyncze glosy polskie zostały wyróżnione w druku kursywą,
AG7 XIX Lwów 1906. — Część materiałową zatytułowano „Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego przeworski ego 145 H-1506". W przedmowie na s. V-XXXIV. którą w imieniu Wydawnictwa
podpisał Antoni Prochaska, przedstawiono stosunki społeczne, etnograficzne i prawne na terenach
objętych jurysdykcją sądu ziemskiego w Przeworsku, których obraz ukazują wydane zapiski. „ Z tomem niniejszym wyczerpano wszystkie zapiski średniowieczne sądów województwa ruskiego i bełskiego, zawarte w księgach archiwum lwowskiego" (s. XXVI). Większa cześć zapisek tego tom LI pochodzi z akt ziemskich przeworski eh, z których XV-wieczne mieszczą się na s. 1-130. Wydawca informuje, że wydano tutaj opuszczone w l. X l i i AGZ akta przeworskie ziemskie z Jal 1458 -1464,
które odszukano wśród akt przemyskich ziemskich. Na s, J64-275 zamieszczono XV-wieCzne akia
ziemskie halickie oraz na s. 275-285 akta komorników sędziów ziemskich halickich z lat 1473-14R9Na s. 285-323 zamieszczono zapiski sądów grodzkich halickich z lat 1476-1489, na s. 323-443 znajdują się zapiski sądów ziemskich bełskich z lat 1439-1497 » na s. 446-451 grodzkich bełskich z lal
1 >165-1479. Na s.*451-472 zapiski sądu grodzkiego buskiego z lal 1499 -1500. Na s. 484-486 zapiski wiecowe lwowskie z 1446 r., na s, 4S6 518 zapiski ziemskie lwowskie z lat 1452-1476, na
s. 518-532 akia ziemskie lwowskie z lat 1466-1494. Na. s. 532-540 akta sądów podkomorskich
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lwowskich z lal 1 4 6 6 - 1 4 % na s, 540-562 przemyskich z lal. 1 4 / 2 - 1 4 % . Na s, 716-822 znajduje sic
indeks nazw osobowych i miejscowości, na s. 823- 844 indeks rzeczowy, na s, 845-852 indeks wyrazów polskich, któiych jest ponad 400 i klóre zostały wyróżnione w druku kursywą.
Lkscerpcja niepełna J a n a Łosia, uzupełnienie ekscerpcji Wandy Namysłowskiej.
AkCheim Akty olnosiaszczcsia k islorii bywszej chołmskoj eparebii, Akly Izdawąjcmyje Wilcnskojn Archeograticzeskoju Kommissieju. I. XIX, Wilno 1892, ~ W 18$ 7 t. przewiezioTio z Lublina do Wileńskiego Ceni ra In ego Archiwum slare akia byłych grodzkich, ziemskich, podkomorsktch i i r utyci i
sądów w Chełmie, Lublinie t innych miastach rosyjskiego Zabuża w ilości ponad 4S20 woluminów,
zawierające dokumenty od początku XV do końca XVIII w. Badając łacińskie akta Chełma, wchodzącego w skład Korony, najpierw najstarsze, jakie się zachowały, mianowicie z XV i XVI w., odkryto m.in. interesujące materiały odnoszące się do życia i działalności będących wówczas lam władyków rosyjskiej cerkwi i ich współczesnych oraz w ogóle dotyczące życia i położenia Chełmskiej
Kusi w czasie polskiego panowania. Na s. 1U-XX1V podano w porządku chronologicznym spis
wszystkich dok u men (ów, na S. X X V XXIX przedstawiono historię chełmskich władyków do ]HV
cz.ąl.ku XVII w., na s. X X ł X - X X X l I omówiono chełmskie księgi akt, któiych z pierwszych dziesiąików XV w. zachowało ste niewiele w chełmskich księgach Centralnego Archiwum Wileńskiego.
Na s. X X X U - X X X V omówiono język tych akt. Na s. 1-20 zamieszczono 52 akta w języku łacińskim
z lat 1428-1494. Nieliczne glosy polskie, głównie z zakresu prawa, nie są wyróżnione w druku.
AKH Archiwum Komisji Historycznej, t. 1 - V wydano w t. IV, V, IX, XII, XIII serii vScriptores Rerum
Polonicarum, Kraków 1878-1889, od t. VI wydawano jako Archiwum Komisji Historycznej, Collectanea ex Archivo Collegii Ilislorici, Kraków 1891 i nn.. Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umicjęlnośei w Krakowie, t. XVI Archiwum Komisji Hislorycznej Polskiej Akademii U ni icjęlności, seria 2, l. IV.
AKII 111 45-60 Ulanowski Bolesławy Wyjątki z najdawniejszej księgi miejskiej lubelskiej. Kraków
1886. — Wydawca, przeglądając archiwum dawnego województwa lubelskiego, odkrył w nim m.in.
szereg ksiąg konsularnych lubelskich, z. klóiych pierwsza obejmuje cały w. XV i początek w. XVI.
Stanowi ją rkps formatu in <j narto liczący 322 k. Mimo że jest pa gin owa ny, nie zawiera materiału
w porządku ściśle chronologicznym. Wydawca wybrał z tej księgi 28 dokumentów o ogólnie jszym
charakterze lub uznanych przez niego za szczególnie ciekawe, podając je w porządku chronologicznym. Na stronach 47-59 znajduje się 26 dokumentów z XV w,, w których są 3 glosy polskie wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp źródło to nie było wykorzystane, gdyż. materiał cytowano
z wydanego w 1928 r. opracowania Leona Białkowskiego Wilkierze XV-XVł wieku (cf. Wilk Lu hi).
AKII 111 119-151 Potkański Karol, Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowanych
w archiwach radomskim i warszawskim. ~ Wydawca wybrał z ksiąg sądowych przechowywanych
w archiwach akt dawnych grodzkich i ziemskich w Radomiu i Warszawie, pochodzących z końca
XIV i XV w\ t zapiski sądowe, w których znajdują się wzmianki o herbach i zawołaniach. Dość liczne glosy polskie są wyróżnione w tekście przez wydawcę kursywą. Niektóre zapiski zostały wydane w 1888 r. przez Romualda Hub ego w Zbiorze roi przysiąg sadowych poznańskich r kościańskich,
kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich i. dobryszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV
i w 1907 r. przez Franciszka Pickosińskiego w Zapiskach sądowych województwa
sandomierskiego
z la i 1395- i444. Wr Sstp tyłowa no je za tymi wydaniami z odpowiednimi skrólami Hube.Zb iAKPr
VIIla. ~ Cf.AKPr VII la 61- J75? ITubeŻb.
AKII IIł 153-269 Ulanowski Bolesław, Wybór zapisek sądowych kaliskich z lal 14139-1416.
— Wydawca poprzedza wydanie zapisek wstępem zamieszczonym na s, 1-1V Wydając maleriał. użył
kursywy do zaznaczenia wszystkich sformułowanych po polsku rot przysiąg sądowych, klórych jewl
stosunkowo dużo, oraz d o wyróżnienia polskich glos w zapiskach łacińskich. Część tych zapisek wydal później, w IttStf r., Romuald I lube w Zbiorze rot przysiąg sądowych, skąd cytowano materiał
w Sstp ze skrótem HuhcZb. Po ukazaniu się w 1974 r. kolejnego tomu Wielkopolskich rat sadowych
XIV-XV wieku zebranych i opracowanych przez H. Kowalewicza i W. Kufasz.kiewicza (t. IV] Roty
kaliskie, Wrocław 1974) materiał z zapisek sądowych kaliskich cytow r ano w Sstp od t. VIII za tym
wydaniem zc skrótem Kai. ~ Cf. HubeZb, Kał.

A KH (N 271-471 Ulanowski B o lesia w, Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej. — Materiał pochodzi głównie z ksiąg sądowych i kapitulnych Wielkopolski, znajdujących się w Archiwum
Państwowym i w Archiwum Kapitulnym w Poznaniu, oraz z ksiąg miejskich krakowskich z czasu
od XIV do XVI w. Na s. 277-355 zamieszczono zapiski z XIV i XV w. Roty przysiąg sądowych
w języku polskim i. pojedyncze polskie glosy w zapiskach łacińskich są wyróżnione kursywą. Część
materiału cytowano w Sstp za wydaniem z 19(17 i\ E Piekosińskicgo Nieznane zapiski heraldyczne
z k<tąg wiślickich (Studia, Rozprawy i Materiały z Dziedziny Historii Polskiej i Prawa Polskiego,
t. VII, s. 1-17) ze skrótem Pir.k VII {z wyjątkiem zapisek wydanych w AKPr V ł l l a 61-175 iRIH
Ul). Po ukazaniu się odpowiedni cli tomów Wielkopolskich rot sadowych XIV-XV meku zebranych
i opracowanych przez H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza, L I . Roty poznańskie. Warszawa 1959,
t. II. Roty- pyzdrskie, Warszawa 1960, t. Ul. Roty kościańskie, Wrocław 1967 (odpowiednio Pozn
w t. 11, Pyzdr w t, 111, Kościan w t. V Sstp) materiał z zapisek sądowych poznańskich, pyzdrskich
i kościańskich cytowano za tymi wydaniami. — Cf. Kai, Pozn, Pyzdr.
AKII IV 111-531. Ulanówski Bolesław, Dokumenty kujawskie i mazowieckie, przeważnie z XIII
wieku, Kraków 1888. ~ Wydawca przeprowadził skrupulatne poszukiwania w kilku najważniejszych
archiwach w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Poznańskim, których wynikiem było od na lezie nie przeszło stu nie drukowanych dotąd dokumentów, zawierających przywileje odnoszące się
przeważnie do Mazowsza i Kujaw. Zebrane dokumenty, pochodzące z czasów od XII do XV w.,
nie zostały zamieszczone w porządku chronologicznym, ale wydawca podzielił j e na czteiy grupy.
Pierwsza grupa obejmuje dokumenty strzełnieńskie, zamieszczone na s. 116-148, na które składają
się oryginalne dokumenty i porządnie prowadzony kopiariusz, stanowiące własność kościoła parafialnego w Strzelnie. Wtedy gdy je Ulanowski odpisywał, znajdowały się jako depozyt w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Druga grupa dokumentów, zamieszczona na s. 150-168, obejmuje niedrukowane dotąd przywileje katedry płockiej pochodzące z Archiwum Kapitulnego w Płocku oraz
ze zbiorów Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie. Trzecia grupa obejmuje nie drukowane dokumenty kujawskie, pochodzące z. Archiwum Kapitulnego we Włocławku, z archiwum kościoła
w Strzelnie, z Archiwum Państwowego
Poznaniu, z kilku zbiorów prywatnych i Muzeum XX
Czartoryskich w Krakowie. Dokumenty te drukowane są na s. 173-282. Na czwartą grupę, zamieszczoną na s. 2S7-347, składają sic dokumenty mazowieckie, pochodzące głównie z Archiwum
Kapitulnego w Płocku. Ponadto Ulanowski dołączył jako u/.u pełnienie jeszcze dwie części, w wyniku czego część piątą, zamieszczoną n a s . 348-372, stanowi wydanie dokumentów wielkopolskich
zebranych i udostępnionych mu przez Ignacego Zakrzewskiego, a wypisanych przez M a s a Perlbacha. Dokumenty pochodzą w większości z Kolonii i dotyczą klasztoru cystersów w Lądzie. W części szóstej wydawca zamieszcza na s. 373-381 dokumenty małopolskie, które uzyskał, kiedy druk
11 i UJ tomu Kodchu dyplomatycznego Małopolski (cj\ MM A? IX i X) był już na ukończeniu, i śląskie z XIII i XIV w. W wydanych dokumentach występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez,
wydawcę kursywą. vSą to nazwy pow inności i kar, jmza tym głównie nazwy osobowe i miejscowe. Na
s. 383-419 został zamieszczony wykaz dokumentów w porządku chronologicznym, na s. 421-458
spis osób, na s. 459-508 spis miejscowości, na s. 509-531 indeks rzeczowy, zawierający wyrazy łacińskie i polskie. Ekscerpcja niepełna Jana Łosia.
AKH V 87-193 Ulanowski Bolesław, Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych
diecezji krakowskiej w wieku XV, Kraków 1889. — Jako przyczynek do badań w zakresie historii
prawa kanonicznego w Polsce Ulanowski traktuje przedstawienie prawa małżeńskiego w XV w.
poprzez ogłoszenie materiałów z odszukanych rękopisów. Poszukiwania swoje ograniczył do diecezji krakowskiej, gdyż zależało mu na przedstawieniu działalności sądowej władzy kościelnej na
pewnym danym terytorium i w pewnym danym okresie. W diecezji krakowskiej oprócz konsystorza krakowskiego istniało jeszcze kilka innych, wśród których znaczniejszym był lubelski. Wydawcy
udało się doi rżeć do ksiąg sądowych biskupich (acta episcopałia) oraz do ksiąg konsystoiskich
(acta consistorii) krakowskich i lubelskich. Pierwsza księga konsystorza krakowskiego sięga wstecz
do 14J 0 r. Na s. 93 - 1SJ zamieszczono w porządku chronologicznym 222 zapiski z łat 1410-1490,
pochodzące z. ksiąg konsystorskich krakowskich i lubelskich. W zapiskach tych znajduje się 5 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na s. 189-193 z n a j d u j e się indeks
rzeczowy.

J3
AKJl V 197-218 Ulanowski Bolesław, „Modus inquirendi super statu Ecclesiae generalia"
7. pierwszej polowy XV stulecia. ~ W zamieszczonym na s. 197-205 wstępie wydawca przedstawia
rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2415, w którym na k, 228-232 z n a j d u j e się stanowiący osobna całość zabytek. Jest nim formularz (instrukcja) będący podstawą do pytań i ,,dochodzcń""" w czasie wizyty dokonywanej przez wizytatorów synodalnych. Tekst len został wydrukowany na s, 206-213. Jedyne polskie glosy kaję się Bogu, w płat wydawca podaje rozstizelonycu diukiem. W Sslp materiał
datowano X V / x pr.
AKłi V 219-231 Abraham Władysław, Rx hor talio visilationis synodalis z diecezji włocławskiej
z wieku XIV. — Na s. 219-224 wydawca podaje informacje o odnalezionym kodeksie, w którym
znajduje się wspomniana wr tytule instrukcja. Jest nim papierowy rkps Biblioteki Jagiellońskiej
nr 348 z XV wieku {dość szczegółowa opisany przez Tlelcla w tomie I SiPPt' na s. X ł l - X V l ) .
O b e j m u j e on, obok statutów Kazimierza Wielkiego i kilku traktatów k ano Mistycznych, głównie
z zakresu procesu kościelnego, także rodzaj księgi iormul konsystorza włocławskiego z. lal 1370 •
•• 1429. W lyrn też formularzu właśnie zamieszczone są 2 instrukcje: jedna, krótsza na s. 324, i druga, znacznie dłuższa na s. 325-328, pod napisem Exhonatio \ mtatioi lis syi ? oda Ii a. Według Helcia kodeks ten pochodzi najpóźniej z 1430 r. Abraham jest. jednak zdania, że czas powstania poszczególnych części kodeksu jest różny i że - co się tyczy formularza, w którym mieści się interesująca
nas instrukcja - można go przesunąć na rok 1420. mając ua uwadze to, że cały formularz nie był
pisany jedną ręką. Wydawca formułuje wniosek, iż sama instrukcja pochodzi z czasu między 1326
a 1360 r. W Sstp materiał datowano ca 1420. Na s. 225-229 mieści się sam zabytek, w którym jest.
jedna polska glosa (rtawęzy s. 228), wyróżniona przez wydawcę rozstrzelonym drukiem.
AKH V 359-436 Ulanowski B|olesław|, Analecta ad historiam inris canon iej in dioecesi Premisliensi. — Na s, 359-362 wydawca omawia rękopiśmienny materiał, składający się z. trzech kodeksów. 7.c względu TIa materiał interesujący dla Sslp trzeba zwrócić uwagę na kodeks zatytułowany
A era o. c forum Capi lud Preiftisłiertsis 1.1, któiy obejmuje, oprócz 159 k. ponumerowanych w XVI w.,
7 luźnych kart niemimerowanych. Na luźnych kartach wypisane są ręką z 1 połowy X V w. inwentarze przywilejów, rzeczy i książek należących do kapituły przemyskiej. Tekst tych inwentarzy,
hwenturia eccteww Pwnwliensh,
w których znajduje się 5 glos polskich, zamieścił wydawca na
s. 426-429. Glosy są wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano X V / ; . pr.
AKH VI 1—212 Ulanowski B|olesław], Acta capitulorum Cracoviensis et Ploecnsis selecta
(1438-1523, 1438-1525), Kraków 1891, - Wydawca wybrał z dwóch ksiąg kapitulnych płockich
i z kodeksu Biblioteki Kapitulnej Płockiej opatrzonego sygnaturą II. 19 oraz z trzech ksiąg krakowskich materiał ilustrujący stosunek Kościoła do państwa, tj. przede wszystkim do króla i statui
świeckiego. Materiał został przedstawiony w trzech części ach. W części 1 na s. 1—76 wydawca zawarł materiał pochodzący z XV w. z ksiąg krakowskich. W części 11 na s, 84-124 zawarł materiał
XV-wieczny z ksiąg płockich. Natomiast w części Hi zamieścił na s. 157 -189 prócz wypisów z ksiąg
kapitulnych pewną liczbę aktów mających związek z dziejami kapituły krakowskiej i płockiej.
Wreszcie w Uwagach na s. 191-212 zamieścił cały materiał znajdujący się w archiwum konsystorza
krakowskiego (acta episcopalia, acta officialatus), o ile miał on związek z aktami ogłoszonymi
w tekście. Na s. 213-252 umieszczono indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 253-295 indeks
rzeczowy. W tym drugim znajduje się około 20 wyrazów polskich. Glosy polskie są w tekście wyróżnione przez wydawcę kursywą Jub rozstrzelonym drukiem.
AKH VI 379—463 BI urn en stok Alfred, Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu, Sprawozdanie z poszukiwań. ~ Na zakończenie artykułu autor wymienia dwa rkpsy, zawierające interesujące dla Sslp zabytki językowe;
1. s. 445 rkps Lat. I F 10 ej. SaWeRefi 15.
2. s. 445-146 rkps Lal. I F 263 pochodzący z Warszawy, z XV w. Wydawca podaje, że na k. 1 ?6v
zapisano tekst łaciński Rom 6, 19-23, a na k. \3Nv Rom
12- 15 z niemal pełnym tłumaczeniem
polskim wpisanym nad wierszami. Na końcu rkpsu data 1459. Jan I .oś {Tocz s. 236) nazywa powyższy tekst zapiską dydaktyczną. W Sstp materiał datowano X\rp.post.
Fkscetpcja niepełna Jana
Łosia.
A KU VI11 j--290 Fedorowicz Kazimierz, Dostojnicy i urzędnicy świeccy województwa krakowskiego w latach 1374 1506, Kraków 1898. — We wstępie zamieszczonym n a s . 1—11 wydawca podaje.

że główne źródło, na którym opar! opracowanie, stanowią księgi .sądowe przechowywane w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich, obecnie Archiwum Państwowe w Krakowie.
Ponadto z rękopiśmiennych materiałów uwzględnione zostały wszystkie nie ogłoszone diukiem oryginały pergaminowe, przechowywano w archiwum XX Czartoryskich i w zbiorach Akademii Umiejętności w Krakowie. Uwzględniono taJkżc drugą księgę prawa wyższego magdeburskiego, pierwszą księgę konsularną krakowską i kilka zeszytów wici korzą d o wy ch krakowskich z. lat 1461 i 1462
z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Szczegółowy wykaz ksiąg stanowiących źródło wydawnictwa znajduje się na s. 7. Materiał rękopiśmienny uzupełniono materiałem z kodeksów dyplomatycznych oraz wydawnictw zawierających dokumenty z XV w. Jako dodatek do wykazu dostojników i urzędników województwa krakowskiego dołączono wykaz dostojników i urzędników innych ziem polskich, dostojników koronnych, dostojników^ urzędników dworskich króla i królowej.
Materiał mieści się na s. 12-253. Na s. 255-290 zamieszczono indeks osób. Polskie glosy, których
jest tu niewiele, nic są wyróżnione w druku.
AhUi VIII 291-377 Listy i akta Piolra Myszkowskiego, generalnego sta rosły ziem ruskich króla
Jana Olbrachla, zebrane przez śp, Adolfa Pa wińs kiego, wydał 1-ewicki A na Jo). ~ Na s. 291-306 znajduje się opracowanie wydawcy. W przygotowanym przez A. Pawińskiego materiale znajdują się odpisy z oryginałów listów Myszkowskiego, wojewody bełskiego, do króla i do innych osób z 1499 r.
oraz odpisy jeszcze innych akt sprzed i po 1499 r., odnoszących się do osoby i spraw Myszkowskiego, a nadto „szereg regestów i ekscerptów z akt tego rodzaju" (s. 292). poczynionych przez A. Fawińskiego. Na s. 307-362 zamieszczono materiał z XV w., w którym jest Iroehę rozrzuconych glos
polskich; najciekawszy jesl rejestr koni. spisany przez Mikołaja Firleja z Dąbrównicy, chorążego krakowskiego. Glosy nie są wyróżnione w druku. Ekscerpcja Jana Łosia.
AKH VIII 428 454 Paj>ee Fryderyk, Wiadomość o archiwach węgierskich i materiale ich do dziejów polskich w drugiej polowie XV wieku. — Jako uzupełnienie artykułu autor podaje opis rkps u pctei-sburskiego o sygn. Lat. U O 63, zawierającego m.in. listy dotyczące działalności Jana Olbrachta na
Węgrzech. Rkps ten składa sic z dwóch odrębnych części. Część 1 (k. ! 221) lo manualik teologiczno-pasloralny zawierający łacińskie Iraktaly na temat przykazań boskich i kościelnych. Część II, stanowiąca dawniej odrębną całość, zawiera listy piywatue, formularze stylistyczne i prawne. K Papćc nazywa ją Formularzem kĄidzu Piolra z Ostrorogu, wikariusza lwóweckiego. W tej części na k. 25 lv znajduje się polskie zdanie objaśniające łaciński wyraz tigmts (s. 453), W Sstp malcria! datowano XV «x.
AKH VIII
Piekosiński braneisz.ek, Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie,
głównie sieradzkie, zebrał Laguna Stosław. — Na s. 455-461 wstęp wydawcy, na s. 462^176 znajduje się K9 zapisek heraldycznych / lat 1395-1471 wybranych z ksiąg sądowych sieradzkich (większość), łomżyńskich, wiślickich, piotrkowskich, radomskiej, płockiej, lubelskiej i dobryszeckiej. Tę
ostatnią autor omawia szczegółowo na s. 476-478. Jedna rota (nr 24 na s. 466) zapisana po polsku
i polskie glosy w zapiskach łacińskich wyróżnione są kursywą. Głównie nazwy herbów. Na s. 479-480
zamieszczono spis herbów i proklamacji herbowych, na s. 480-485 spis osób i dostojników-.
AKII IX 235-38N Kutrzeba Stanisław, Malcria-ły d o dziejów pospolitego ruszenia z lat 1497
i 1509 zebrane w części przez śp. Adolfa Fawińskiego uzupełni] i wydal..., Kraków 1902. — Na
s. 235-255 wslcp wydawcy poświęcony omówieniu wydanych materiałów, które stanowią akta tyczące się kweslii pospolitego mszenia i które składają się z ti"zech części. Część pierwsza (s. 256-309) to Spis dóbr skonfiskowanych
w różnych częściach Polski z powodu niesłużenia hyprawy mołdawskiej z roku 1497. Podslawą d o jego ogłoszenia jest tekst pozostawiony przez A, Pawińskiego.
którym jesl kopia jakiegoś rkpsu, którego jednak wydawca nie zdołał odszukać. Na cześć drugą
(s. 31(1-367) składają się Akta procesów o dobra skonfiskowane z powodu ruestużenia wyprawy
z r. 1497 {s. 310-352) i s r. 1509 (s. 352-367). Procesy te toczyły się w Krakowie przed sądami komisarskimi i przedstawione akta znajdują się w tomie aktów sądów komisarskich krakowskich z lal
1498-1536, przechowywanym w Archiwum Krajowym Aktów Grodzkich i Ziemskich. Właśnie w zapiskach tej części są 3 polskie glosy wyróżnione przez wydawcę kursywą. W części trzeciej (s. 368- 3 7 9 ) znalazł się dokument z r. 1441 pochodzący z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa
oraz liczne dokumenty z. XVI w, z Archiwum Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie odnoszących sic do wyprawy z 1509 r. Na s. 380-383 zamieszczono wykaz spraw sądzonych w związku z wyprawami z r, J.497 i 1509, na s. 384-388 znajduje się indeks rzeczowy.

AKH XI 361-391 Semkowicz Władysław, Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i X V w., Kraków 1909-1913. ~ Wydane dokumenty poprzedzone są opracowaniem Semkowicza (s. 361-373).
Na sl runach 374-391 drukowany jest materiał. Z ksiąg sądowych mazowieckich z wieków średnich
i Metryki mazowieckiej znajdujących się w Archiwum Głównym w Warszawie wydawca wynotował
13 tekstów odnoszących się do ośmiu przywilejów rodowych. Nadio 7.ygmunt I.uba Radzimiński
udzielił Semkowiczowi kopii przywileju dla rodu ł.uhów (znany dotąd z Herbarza Kapicy Milewskiego oraz z krótkiej zapiski w aktach zawskrzyńskich pod i. 1454). Przywilej zaś dla Kościeszów
zrestyluował Semkowicz na podstawie regestu u Paprockiego i tekstów innych przywilejów rodowych. Tlik więc ogłoszony poczet przywilejów^ z lat 1391-1478 urósł do liczby 10, z których 3 znane były w całości, ale w błędnych edycjach. 3 znane tylko z regestów, 4 zaś p o raz pierwszy zostają ogłoszone. W tekstach jest 10 glos polskich, które wydawca wyróżnia kursywą.
AKH XI 392-465 Krzyżanowski Stanisław, Pod wody kazimierskie 1407-1432. ~ Wśród rkpsów
Biblioteki Jagiellońskiej pod nr 1045 znajdują się dwie księgi radzieckie miasta Kazimierza przy
Krakowie z lal 1402-1415 i 1416-1432. (W Cm Cod Jag VI jest informacja, że księgi tc obejmują
czas: 1. 22 L 1402-13 I 1416, II. 14 III 1416-6 1 1433). Księgi te stanowiły pierwotnie własność miasta Kazimierza i zapewne w 1 połowie XIX w. dostały się d o Biblioteki Jagiellońskiej. 7 nich to
Krzyżanowski wybrał zapiski odnoszące się do pod wód królewskich, tj. środków transportu dostarczanych przez miasto Kazimierz królowi, królowej i dworowi królewskiemu w latach 1407-1132.
Na s. 392-397 wstęp wydawcy, na s. 397-452 zamieszczono zapiski, w któiych występuje około 30
polskich glos. Na s. 453-465 wydawca zamieszcza indeks osób. miejscowości oraz rzeczowy. Glosy polskie są w tekście wyróżnione przez wydawcę kursywą.
AKHX\ 466-526 Krzyżanowski Stanisław, Rachunki wielkorz.ądowe krakowskie z lal 1461-1462
i 1471. — W opracowaniu na s. 466-468 wydawca informuje, że w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa dochowało sic kilka zeszytów rachunków wielko rząd owych. Z lat 1461-1462 zachowało sic 6 zeszytów, które nie stanowią jednak całości. Ogłoszone przez wydawcę na s. 486 501
rachunki z lal 1461- 1462 dotyczą stacji królewskich, pod wód, wydatków na młyny na Piasku,
w Ra ko wicach i młyn św. Mikołaja oraz. wydatków na wyprawę pruską i pobyt króla i królowej
w Proszowicach i Słomnikach. W części tej jest 3K polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Ponadto wydawca ogłasza na s. 502-519 fragment rkpsu rachunków z roku 1471. na który
składają się 3 zeszyty z. rkpsu nr 45. Obejmują o n e wydatki z. czasu pobytu króla w Krakowie związane z podejmowaniem gości królewskich i noszą tytuł R<:%eslrum stae.ionis hospitum
primo pro
domino Ruphuele ntmeio impcmtońs tamo Domini MCCCCLXXprimo
dominica prima post festmn
sunęli Sranislai in illa sit la ba Ne Zer (12 Mn ii), quia func eodcm die domin us rcx Cracovi(mi est ingresstis. Według R. Gródecki ego (AKH XVI s, 371-372) druk lego dokumentu kończy się na s. 518
datą 11 listopada. Natomiast fragment zamieszczony na s. 518-519, rozpoczynający się datą 28
października, pochodzi z innego dokumentu, mianowicie rkspu nr 44. Dokument ten wydal w całości (łącznie z tekstem wydanym przez S. Krzyżanowskiego) R. Gródecki w XVI tomie Archiwum
Komisji Historycznej na s. 376 430 (c/. AKH XVI 365-430). W części z 1471 r. występuje tylko
jedna glosa polska (szyp na s. 5IM), ale w S s t p nic została wykorzystana.. IZkscerpcja niepełna Stanisława Urbańczyka.
AKH XVI 77-126 Kozłowska-Budkowa Zofia, Dokumenty klasztoru pp. norbertanek w lmbramowicach z lat 1228-1450, Kraków 1948. ~ Dokumenty poprzedzone są wstępem (s. 77-H3), w którym autorka podaje informacje o archiwaliach klasztoru. Po konfiskacie dóbr klasztoru w 1819 r. zasekwestrowano również bibliotekę, z. której 361 dzieł wybrał Linde, pozostałe zaś archiwalia przez
archiwum kieleckie trafiły ostatecznie do Archiwum Głównego w Warszawie, gdzie częściowo zostały- spalone przez Niemców w 1944 i. po upadku powstania warszawskiego. Część najstarszych
pergaminów uległa po drodze rozproszeniu i znalazła się w rękach prywatnych zbieraczy, jak
L. Ryszczcwski, K. Si ronczyński i J. Rusiecki. Autorka pisze, że „w klasztorze prócz jednej bulli odpustowej, która zachowała się w kościele między świadectwami na relikwie, z oryginałów średniowiecznych pozostały tylko ślady w postaci kopii z w. XV11-X1X i streszczeń w su ma ri uszach15
(s. 77). Na s. 84-1J 6 zostały zamieszczone teksty dokumentów dotąd niewydanych oraz rejestr tych,
które już były wydane. Au lorka podaje ponadto dokładną informację o każdym dokumencie. Na
s. 117- 126 znajduje się indeks osób i miejscowości, na s. 126 zestawienie wyrazów polskich, kto-
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rych jest niewiele. Autorka opracowania wyróżnia w tekście polskie glosy rozstrzelonym drukiem.
Eksce rpcj a Tatlc I J sza Kalickie go.
AKII XVI 365—430 Gródecki Roman, Rachunki wielkorządowe krakowskie z r. 1471, Kraków 1951.
— Rkps rachunków znajduje się w Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, gdzie posiada sygnaturę: Inwentarz tymczasowy nr 44 i liczy LSO stron nowej paginacji. Nagłówek będącego przedmiotem zainteresowania rkpsu brzmi: Re.gestnan siadani* pro domino Rcgc ci Regina anno Domini
MCCCCLXXl t.empore venerabihs domini Johannh Rzeschowsky i obejmuję rachunki dzienne od 12 V
do 28 X 1471. Na s. 365-375 znajduje się Wstęp, w którym wydawca odnosi się do artykułu S. Krzyżanowskiego Rachunki wielkorzudowc: krakowskie z lal f40 i-1462 i 147! zamieszczonego w AKH Xl {cf.
AKII X l 466-526). Na s. 376-430 zamieszczono Regestiwn stationis pro domu to Rege er Regina anno
Domini \1CCCCI.XXI tempom ve.nen\bitis domini Johan td Rze.schowsky, w któiym występują polskie
glosy. Niektóre z nich zostały przez wydawcę wyróżnione w tekście rozstrzelonym diukiem. Na s. 431-434 wydawca zamieszcza Spis osób, miejscowości i ważniejszych przedmiotów, w tym wyrazy polskie.
AKH W111 Kutrzeba Stanisław, Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVTir wieku, Archiwum Komisji Historii Wojskowej, t. III, Kraków 1937, Polska Akademia Umiejętności. ~ Wydawnictwo na
s. 1-28 zawiera trzy edykly z lal 1432, 1457 i 1474 oraz jeden siatut wojenny z 1477 1. Edykty z lat 1432
i 1457 dotyczą przechodu wojsk i „taksy, przepisanej dla wojska przy rekwizycjach" (s. VII). Edykt
z r. 1474 dotyczy szkód wyrządzonych przez wojsko w dobrach duchownych. Kutrzeba pisze, że edykty te były znane w XV stuleciu z rkpsów, od XVI w. także z druków, od statutu Łaskiego z 1506 r, począwszy. „Tu wydaje się te akta według wszystkich znanych obecnie tekstów wraz z dawnymi tłumaczeniami z X V - X V i wieku" (s. VII), F.dykl. z 1432 r. królu Władysława Jagiełły wydał wcześniej Helcel w 11 tomie Starodawnych Prawa Polskiego Pomnikach pod 11 rem 2433 i z tego wydania cytowana
jcsi w Sstp jedyna glosa .sicdmnadzieśria (cf. StPPP II). Edykt z 1457 r. króla Kazimierza Jagiellończyka
ma jedną glosę (siedmriadzieścia). Oryginał nieznany. W edykcie z 1474 r. króla Kazimierza Jagiellończyka nie ma polskich glos. Statut wojenny z 1477 r., którego oryginał jest nieznany, wydawca podaje z kopii XVl-wiecznej, dlatego materiał w posiaci lrzęch glos polskich nie wszedł do Sstp.
AKLit

IIl 1-168 Polkowski Ignacy, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, Archiwum do
Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. 1.111, Kraków 18H4. — Wydawca podaje glosy polskie z następujących rkpsów, będących źródłami Sslp:
1. s. 2B rkps pergaminowy Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituł)- Katedralnej (tam też
znajdują się wszyslkic następne rkpsy z lego źródła) o sygn. KP K. Rkps jest nie numerowany, pisany
w dwie kolumny. Zawiera mszał z początku XV w. Pod koniec na którejś karcie reclo późniejszą
ręką w-pisano perykopę ewangeliczną Secimdimt lohannem. Na trzech końcowych jego karlach i kawałku czwartej vei-so (początek w dolnej części prawej kolumny) wpisano dwa dokumenty z 1421 r..
które wydawca drukuje w całości w przypisie. W pierwszym, będącym spisem inwentarza kościoła
w Beneszówie, znajduje się jedna glosa polska (pisana) wpisana w ostatniej linijce wspomnianej
prawej kolumny. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej,
2. s. 36-37 rkps pergaminowy in quarto o sygn. KP 17 liczący 3i współcześnie ponumerowanych
kart. Na k. I r wpisany jesl późniejszą ręką (ytuł Modus eoronandi wgem. Większą część rkpsu stanowi opis ceremoniału Władysława Łokietka albo Władysława Jagiełły. Od połowy k, 29r do 3 lv
jest spisany ceremoniał koronacyjny królowej, prawdopodobnie Elżbiety, żony Kazimierza Jagiellończyka. Na k, 9r powtórzony jest trzy razy polski wyraz radzi, drukowany w Katalogu na s. 37,
wpleciony w opis ceremoniału. Wydawca nie wspomina o dacie rkpsu. W Sslp dalę łych glos ustalono jako XV, ale wyraz ten nie został wykorzystany w druku. Ekscerpcja Jana łtfsia.
3. s. 8S rkps papierowy i u folio o sygn. KP 11K liczący 334 k. współcześnie ponumerowane u góiy
ołówkiem. Pisany jesi w dwie kolumny pismem różnych rąk z XV w. Na k, Ir u góry notka fncipit
prima s liber. Capitula primi lihri Compenda thcoloiice vcritatis Thomae de Aątdtw, po czym następuje spis rozdziałów. Kodeks zawiera też czteiy traktaty teologiczne z urywkami dziel św. l ó m a sza. Po nich znowu jest spis rozdziałów, na którego końcu na k. 233 królka dziękczynna modlitwa
pisana lą samą ręką Fala tobie, Panie Boże. Po niej nas lepu je traktat św, Augustyna De essentia difinitatis. W Sstp materiału nie wykorzystano. Ekscerpcja niepełna Wandy Namysłowskiej z datą X V
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4. s. 89 90 kodeks papierowy in folio o sygn. KP 123 liczący 319 współcześnie ponumerowanych
karl, pisany w Krakowie ręką Bartłomieja. Wydawca zatytułował go Tfteologia montlia, 7.\wióra siedem traktatów teologicznych. Pisany jest w dwie kolumny. W tekście daty 1427 i 142K (k. 316v i 2-16]-).
Na k. 308r Nota ąuc a (jualis debcat t w eon fes sio. O d tej karły na zewnętrznych marginesach karl
n astę pnyeh d o k, 310r wys l epuj c 13 pol s k i e łi glos o c I powiedni ków I a ci ńskie h cech s powiedz i. kt ój-e drukuje I. Polkowski (inne przekazy warunków dobrej spowiedzi ef. JA XV 529-545 poz. J, PP I
467-54ł)h, R X X V 115-205 poz. 2. 3, 7, R XXV 206-291 poz. 15, .SYOcc L1X poz. 1, 7.ah poz. 14).
Na k. 309vr polska glosa towarzystwo, niewydana przez Polkowskiego. Na innych karlach wyjątkowo
glosy polskie. Zabytek nic został wyckscerpowany. W Sslp będzie wy korzy siany w suplemencie.
5. s. 92 kodeks papierowy in quarlo o sygn. KP 131 liczący 144 współcześnie ponumerowane karty + 2 ochronne na począł ku i na końcu. Ostatnich piec karl niezapisanych. Główną cześć kodeksu
(od k. 2v) wypełniają rozważania teologiczne o sakramentach Mikołaja z Błonia. Na k, J39v notka Lxplicit Sacmmenłaieper rnanus Muthie dc l.omza fimnun [...] Anno Domini f44$. Potem tą samą
ręką rubryką wpisane są powtórzone dwra razy polskie wyrazy Jako miły, W Sslp malcriaiu nie wyekscerpowano, zostanie on wykorzystany w' suplemencie.
6. s. 104-106 kodeks papierowy in tjuarlo o sygn. KP 149 liczący 526 stron ponumerowanych
w późniejszym czasie. Rkps zawiera fragmenty kazań, kompletne kazanie dające wykład Listów
apostolskich, traktat o spowiedzi, legendy i żywoty świętych, zapisane dwoma reku mi. Część podstawowa rkpsu pochodzi - jak podaje wydawca - z początku XV w., a 52 strony w irz.ech różnych
miejscach rkpsu (s. 1—14. 4*>-63, 504-526) pisane są pod koniec XV w. Rkps zawiera glosy polskie,
liczniejsze niż podał wydawca (16), czasem nawet rozbudowane (np. na s. 1-10 do tekstowego non
occidis na górnym marginesie późniejszą lęka wpisane piąlc przykazanie Nie zabijaj brata vii 'adą,
ręką, kaźnią ani jego rudą), marginesowe i interlincame. Są tez dwie, jak podaje wydawca, glosy tekstowe {tani, baczmy'). Na s. I na dolnym marginesie p o fragmencie kazania na Wielkanoc zapisano początek pieśni Kiystus zmartwychwstał je\t, który niedokończony powtórzony jest na s. 44 przy
urywku innego kazania wielkanocnego. Na s. 124 ręką pierwszego pisarza zapisany jesl po polsku
hymn do Ducha Świętego Przydzi. Dusze Święty. W Sslp cały materiał polski dalowano XV e.x. Jest
lo oczywisiy błąd w stosunku d o tekstu hymnu i glos tekstowych, kióre są dużo wcześniejsze.
Oprócz niewyekscerpowanej pieśni wielkanocnej ekscerpcja Jana Łosia.
7. s. 107-108 rkps papierowy in folio o sygn. KP 150 pisany kilkoma rękami z drugiej p o U) wy
XV w., liczący 217 współcześnie ponumerowanych karl + 1 pergaminowa na początku, obustronnie zapisana tekstem z nutami. Rkps zawiera: a. na k. 1r~119v ka/ania niedzielne od adwentu do
paschy; b. na k. 120r-202v kazania Hieronima z Pragi (Jana Sy Iwana), tzwr. Quadragena salut is, zapisane przez Macieja z Krzepic w 1476 r.; c. na k, 203-214 traktat o spowiedzi: d. na k, 215-217
kalendarze. W dwóch pierwszych tekstach znajdują się glosy polskie, podane przez wydawcę w wyborze i bez kontckslu. tylko z odpowiadającym wyrazem łaeińiskim. Materiał wydany przez Polkowskiego cksccrpowal Jan Łoś. Komeksiy oraz opuszczone przez Polkowskiego glosy cytowano
w Sstp jako AKLitFp Ul 108 mniej więcej od połowy łat 70., biorąc je z odczytania Elżbiety Iielcarzowej, która też zrobiła ekscerpcie tego materiału.
8. s. 114 -115 rkps KP 171 cf. Dek 111 17.
9. s. 115-116 rkps papierowy in folio o sygn. KP 173 liczący 94 współcześnie ponumerowane karty + 1 ochronna na końcu. Pisany jest w dwie kolumny jedną ręką XIV-wieczna, jak podaje wydawca. Od k. 93v (kolumna prawa) do końca rkpsu wpisano ręką XV-wieczną rcjcslr. Na lej karcie, na dole lewego marginesu, zanotowano tą samą ręką krótką receptę Contra dohrem
oipitis
z pięcioma polskimi nazwami roślin (wydawca drukuje czteiy z nich). W Sslp materiał datowano
XV. Ekscerpcja Jana Łosia.
AKI3r Archiwum Komisji Prawniczej. Collecianea ex Archivo Co II eg i i luridiri, Wydawnictwo Komisji
Prawniczej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1895 i im., {, X i Xl Polska Akademia
Umiejętności. Komisja Prawnicza, Kraków 1936. 193S.
AKJ3r 1 1 - 3 6 Ulanowski Bfokrsławj. Liber formularum ad ius canonicum spectaruium, ex aclis
Jacobi de Kurdwanow episeopi Plocensis maxima parte depromptarum. — Na s. 1-7 wstęp wydawcy,
w którym podaje informacje, tż w 1S93 r. w AKII V wydał zbiór formuł kanon i etycznych z czadów

Piolra Wysza oraz opisał kilka późniejszych lego s a m e g o rodzaju zbiorów, odnoszących się d o diecezji krakowskiej. W niniejszym łomie n a s. 9 - 3 6 zamieszcza formuły odnoszące się d o diecezji
płockiej. Wydawca ze 164 f o r m u ł zawartych w f o r m u l a r z u płockim wybrał d o wydania 31, uznając
j e za najważniejsze i zasługujące na szczególną uwagę, zaś dla oznaczenia za wari ości poszczególnych kolekcji posłużył się spisem nagłówków umieszczonych nad formułami. Rkps, z k.iórego Ulanowski czerpie materiał, pochodził z Biblioteki Kapituły Płockiej, gdzie mial sygn. TL 19. i liczył
304 k. Nieliczne polskie glosy zoslały wyróżnione przez, wydawcę kursywą. Na zewnętrznej stronie
okładki widnieje notatka 1449, U Augusti liber Zukomky.
W Sstp materiał d a t o w a n o X V med. Lkscerpcja J a n a ł -osia.
AK Pr 1 37-144 Ulanowski BjolesławJ, Kilka zabytków ustawodawstwa królewskiego i wojewodzjnskie^u w przedmiocie h a n d l u i ustanawiania cen. ~ Na s. 37-82 opracowanie wydawcy, w którym przedstawia historię jurysdykcji woje Wodzińskiej odnoszącej się d o handlu i przemysłu oraz
wylicza zabytki o b j ę t e niniejszym zbiorem. Wśród nich jesl jeden z X V w., mianowicie „Przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 17 IX 1459 r, dla miasl wielkopolskich Poznania i Gniezna, stanowiący m i n i m a l n e ilości, w jakich nicklóre lowary s p r z e d a w a n e i nadawane być mogą przez kupców zagranicznych i miejscowych. Przywilej len tna na celu ochronić najdrobniejszych k u p c ó w
przed k o n k u r e n c j ą h u r t o w n i k ó w " (s. 79). Zamieszczony jest on na s. 83-84. Z a b y t e k z n a j d u j e się
w rkpsie Biblioteki Kórnickiej nr 144, pochodzącym z 2 połowy X V I w. W d o k u m e n c i e tym są
cztery polskie glosy, z których trzy nie są wyróżnione w lekśeic, j e d n a jest wyróżniona kursywą.
W Sstp cytowany m a t e r i a ł d a t o w a n o 1459. Pozostałe przywileje i u sławy d r u k o w a n e na s. 84-144
pochodzą z X V I i X V I I w,
AKPr I 145-1.67 Ulanowski B[oleslaw], Trzy zabytki d o historii parlamentaryzmu w Polsce w X V
wieku. — Na s. 145-154 wstęp wydawcy omawiający zabytki, które zostały zamieszczone na s, 155-167:
1. s. 155-159 tekst uchwały zjazdu g e n e r a l n e g o w Piotrkowie w 1444 r. Wyda w a t informuje, że
w MM Ac II na s. 353-354 zamieszczony jcsl przez J ó z e f a Szujskiego fragment uchwal zjazdu piotrkowskiego. Szujski znalazł te uchwały na karcie przyklejonej d o okładki rkpsu Kapituły Włocławskiej nr 610. Z tego samego rkpsu korzystał następnie Anatol Lewicki przy wydaniu w 1891 r. 11 łomu publikacji Cod«x cpistolaris saecidi decimi quinri (cf. MMAc X l i ) , ale karły z uchwałami piotrkowskimi w kodeksie już nie znalazł. W wydanym przez niego fragmencie nie mih polskich glos.
Ulanowski wydal tekst z rkpsu przechowywanego w ftibliolecc Paworow.skich. Na podstawie b a d a ń
ustalił, źc leksl ten nic stanowi całości uchwał, zawiera j e d n a k inne aiykuły niż fragment wydany
przez Szujskiego. D o wydania zaiein f r a g m e n t u uchwal z rkpsu Biblioteki Baworowskieh we Lwowie Ulanowski dołączył fragment wydany wcześniej przez Szujskiego. Zaznacza przy tym, że te dwie
wersje połączone w organiczną całość i tak nie stanowią jeszcze pełnego tekstu uchwał piotrkowskich, co wynika z p o r ó w n a n i a z polskim ich tłumaczeniem zachowanym w Kodeksie Dzikowskim,
tj. rkpsie z początku X V I w. W tekście wydanym p r z e z Ulanowski ego są dwie polskie glosy, wyróżnione przez wydawcę kursywą, d a t o w a n e w Sstp 1444.
2. s. 159-165 tekst pctytów opockich z 1455 r. Tekst ten zachował się w jednym tylko rkpsie M a teusza Pelersołca, znanym jako kodeks petersburski II (opis rkpsu cf.AKPr I I 1 - 5 8 8 poz, 9). w Ces.
Bibl. Pub), w Petersburgu pod sygn. Lat. F II 10. W tekście jcsl kilka głos polskich, wyróżnionych
przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał d a t o w a n o 1455.
3. s. 165 167 tekst pety łów z 1492 r. D o rkpsu M u z e u m X X Czartoryskich w Krakowie nr 1594
wszyto dwie luźne d o siebie należące karty, z klórych jedna jesl p o obu stronach zapisana, druga
pusta. Tekst zamieszczony na tej karcie (k. 9) pisany jest ręką z końca X V w. i opatrzony datą 1492.
O b e j m u j e on 21 artykułów stylizowanych p o d o b n i e jak pety ta opockie. „Przyjrzawszy się bliżej treści lego zabytku musimy w nim uznać nieznane d o t ą d pety la sformułowane na zjeździe, czyli sejmiku dzielnicowym małopolskim, który wyprzedził sejm piotrkowski z r. 1493" (s. 153). Z n a j d u j e
się w nim kilka glos polskich, wyróżnionych przez wydawcę kursywą, datowanych w Sstp 1492.
.AK Pr \ 169-256 Ulanowski Bfolesław], Liber f o r m u l a r n m ad uis Polonicum n e c n o n ca no nic um
s p e d a n t i u m in codice R e g i o m o n t a n o asscrvalarum. ~ We wstępie na s. 169-203 wydawca p o d a j e
opis kodeksu królewieckiego należącego d o zbioru rkpsów Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu i m a j ą c e g o n u m e r porządkowy 1555. Dawniejsza jego sygnatura była L. K. 3. R k p s len znany
jest z publikacji J a k u b a Caro Liber atncelłariae Stanistai Ciołek w Archiv 1'iir Óslerreichische Gę-
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sebichle, Wien 1871, Band XLV, I l a f t e II, s. 319-545, który opublikował tylko jego część (cj. Ciołek).
Wydawnictwo Ulanowskiego o b e j m u j e tę część kodeksu, którą J. C a r o prawie zupełnie pominął.
Ulanowski wyróżnia w kodeksie czlery części. Część 1 o b e j m u j e k. 1-102, cześć 11 k. Il)4-l68r, część
III k. I68v- I78r (wg J. C a r o Część U i 111 stanowią jedną cześć Tł), część TV k. 178 -276. Ulanowski za mieszczą pełny wykaz, zawartości części JH oraz IV. W wyda wni cl wie p o d a j e on wybrane dok u m e n t y z k. 168v-169v i 171 r, które wg niego należą do części III. Część IV o b e j m u j e 271 aktów,
formuł J innego rodzaju zabytków", które Ulanowski podaje w wyborze. Wydawca zamieszcza jedn a k pełny wykaz zawartości t e j części, zaznaczając te pozycje, które p o d a j e w części materiałowej.
Na s. 19J wydawca p o d a j e informację o zamieszczonej na k. 272 rkpsu recepcie, w której występują dwie polskie glosy {bursztyn, pokost). Na s. 204-256 d r u k o w a n y jest materiał, klóry zawiera
nieliczne głosy polskie. Wydawca wyróżnia w druku glosy kursywą lub p o d a j e je w przypisach.
W Sstp cały maleriał d a t o w a n o X V rried.
AK Pr II s. X I ł - X I V Kraków 1921. — Zawiera odpis słownika wyrazów prawnych datowany na
1444 r. W rkpsie Randtkiego ł (opis rkpsu cj.AKPr IV s. 1^132, 6 0 3 - 6 1 8 poz. 6) bezpośrednio p o
tekście statutów warckieh wpisany jest na k. 35v-36v tekst łaciński z glosami polskimi. Przyłączając
ten tekst, wydawca wyróżnia glosy polskie rozstrzelonym drukiem. Słowniczek ten wydał w 1895 r.
A. B r u c k n e r w V tomie Prac filologicznych
na s. 36 37, ale w Sstp cytowano materiał 7. AKPr 11
z d a t ą 1444, Jest 10 inny odpis słowniczka wydanego w AKPr U na s. X X - X X I .
AK Pr II s. X X - X X I . — Zawiera odpis słowniczka wyrazów prawnych datowany na 1453 r. Z n a j d u j e się on w rkpsie floriańskim (opis rkpsu c f . AKIJr IV 1 - 4 3 2 , 6 0 3 - 6 1 8 poz. 8) na k, J.02r-I02v.
Wydawca p o d a j e wyrazy polskie rozstrzelonym drukiem. W Sslp materiał d a t o w a n o 1453. l e s t to
inny odpis słowniczka d r u k o w a n e g o w AK Pr II s. XU-X1V.
AKPr 11 s. X X I I I XXIV. ~ Zawiera pieśń pasyjną Jesus Kiystus, Bog człowiek (inne j e j przekazy
c f . R X X V 206-291 poz. łśb). zamieszczoną w rkpsie królewieckim (opis rkpsu ej. AKPr J1 1-5S8
poz. 1) na stronie verso ostatniej karty. Tekst lej pieśni wpisany jest ręką ?. początku 2 polowy X V w.
W Sstp materiał datowano X V p. post.
AKPr 11 s, X X X - X X X I V ~ W rkpsie petersburskim IV (opis rkpsu cf.AKPr IV s. 455-582 poz. 8)
na k. 108v p o tekście IM men penitenciarum
wpisane jest z d a n i e p o polsku, na k. I27v mieści się
tekst łaciński Afota, quibuspersonts pwhihe.tur sacra comnuirtio, zawierający wyliczenie osób mających zakaz przyjmowania eucharystii, z kilkoma polskimi glosami. Wydawca wszystkie glosy wyróżnia w tekście rozstrzelonym drukiem. W Sslp materiał d a t o w a n o 1433-8.
AKPr II 1-588 Ulanowski Bolesław, Sialu ta Casimiri Magm, — Na s. V1I-1X znajduje się przedmowa Stanisława Kutrzeby, w której i n f o r m u j e on, iż w 1891 r. Komisja Prawnicza Akademii U m i e jętności uchwaliła podjęcie wydawania statutów polskich z X I V i X V w. Pracy tej podjęli się Bolesław Ulanowski i Franciszek Piekosiński. Pierwszy podjął się wydania tekstów łacińskich, na które
przeznaczono tomy II i IV AKPr, a drugi polskich, na które przeznaczono tom 111. N a s. X l - L zamieszczono opisy rkpsów, w których znajdują się drukowane w łomie II i fV statuty, opracowane
przez B. Ulanowski ego, F. Piekosińskiego i S. Kutrzebę. „Rękopisy, zawierajace slatuly polskie z Xl V
i X V w., znane są w prawie pod specjalnymi nazwami, które im nadali J. W fiandlkic i J. A, Ilelceł"
(s. IX). N a s. L i - L X X X V l I l zamieszczono tablice synoptyczne ułożone przez Ab don a Kłodzińskiego. W tomie II AKPr na s. 1-588 zamieszczono leksly sialutów Kazimierza Wielkiego, znajdujące się
w następujących rkpsach;
i. s. 1-53 w rkpsie królewieckim. O islmeniu rkpsu w Bibliotece Uniwersytetu Królewieckiego
dowiedziano się z wydanej w 1861 publikacji Emila S t e f f e n h a g e n a Catalogus eodicum
manttseriptorum Bibliofhecae Rcgiac et Unwcrsitatis Regi monia nat\ fascieulus L s. 15; posiadał t a m sygn. 58.
Korzystał z niego R o m u a l d I lube, o czym wspomina w f lube Ust na s. 38. len pergaminowy rkps
f o r m a t u średniego q u a r l o liczy 48 k.. z czego na 46 całych, 47r i w 3 wierszach górnych 47v mieszczą sic statuty Kazimierza Wielkiego, przepisane ręką dwóch pisarzy. B. Ulanowski uważa, żc rkps
pochodzi sprzed J469 v., R. Hu be d a t u j e go na połowę X V w-., natomiast zdaniem Kutrzeby „na
pierwszą połowę X V wieku wskazuje to, iż rkps jest pergaminowy i nie zawiera ani su ni my d o statutów Kazimierza Wielkiego, ani statutów z XV w.1" (s. X X V ) . W; teks lach statutów występują nieliczne głosy polskie, które zostały przez wydawcę wyróżnione kursywą. W Sslp materiał d a t o w a n o
XV p.pr. '

2. s. 55-95 w rkpsie Ossolińskich 1 z r. 1400, Zachowany był w Bibliotece 'Zy kładu Narodowego im. Ossolińskich wc Lwowie, obecnie we Wrocławiu, pod sygn. 633. Opis jego poda i łłelcel
(StFFP \ s, VI VII), informując, że cały kodeks liczy 60 k. i zawiera trzy teksty. Statuty Kazimierza Wielkiego zapisano na k. 27-56. Tekst ten nie stanowi jednak całości znanego nam ustawodawstwa ziemskiego tego króla. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1400.
3. s. 97-153 w rkpsie puławskim II z 1458 r , niegdyś należącym do Bibliotek? Puławskiej XX Czartoryskich, później przechowywany był w Bibliotece kórnickiej. Dokładny opis lego kodeksu znajduje
się u Helcia (StFFP 1 s. XXI V-XXVIII). Kodeks liczy J 76 s. Na s. 25 zaczyna się summa do statutów
Kazimierza Wielkiego, a na s. 37-67 zamieszczone są statuty Kazimierza Wielkiego. W tekście występują nieliczne gJosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1458.
4. s. 155 178 w rkpsie Ra tuli kiego IV. W początku XIX w. rkps ten był w posiadaniu Józefa
Muczkowskiego, który gi> znalazł w klasztorze lubińskim. Od Muczkowskicgo nabył len rkps
w r. 1K27 .1. W. Band t kie, który go opisał w Jus Pot na s. X I l ł - X V oraz wydał cały zachowany tekst
statutów Kazimierza Wielkiego na s. 126-153. Następnie rkps przeszedł do Hiblioteki Jagiellońskiej, gdzie ma sygn. 3095. Dokładny opis kodeksu podaje Helcel (StPPP I s. XXXVII-XXXIX)
oraz Wislocki w swoim Kxttaloga. Znaki wodne wskazywały nu spisanie rkpsu koło 1480 r. Rkps ten,
liczący 34 k„ zawiera ,.tylko część pewną prawodawsiwa Kazimierza Wielkiego, 59 artykułów nienumerowanych wynoszącą" (StPPP I s. XXXVIII). W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano ca 1480.
5. s. 179-1N8 w rkpsie jagiellońskim l. Przechowywany jcsl w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygn.
34 S. Opis podał He lec l (StFFF i s. X l ł - X V J ) oraz Wisłocki w swoim Katalogu. Rkps datowany jest
ca 1420-1430. Zawiera on na s. 4J3^-2 J niewielki fragment stalutów Kazimierza Wielkiego. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materia! datowano ca 1430.
6. s. 189-225 w rkpsie Dziaboskich 111 Mikołaja z Rogoźna. Rkps len znajduje się w Bibliotece
Kórnickiej pod sygn. BK 799. Krótką wiadomość o nim podaje Bandtkie {JttsPol s. XVI), a szczegółowo opisał go Helcel (StPPP \ s. XI.Vir™XLVMI) oraz w 1968 r. M. Muszyński w opracowaniu
zamieszczonym w OlKóm II na s. 206. Kodeks liczy 194 s. Na s. 3-36 znajduje się summa statutów
Kazimierza Wielkiego, na s. 43-119 zapisano 166 artykułów sial ułów Kazimierza Wielkiego. Na
s. 137 znajduje się informacja o pisarzu Mikołaju z Rogoźna i roku ukończenia pisania (472. Wydawca na s. 189-225 zamieszcza summe siat utów i artykuły 1-41 statutów Kazimierza Wielkiego
z tego rkpsu, natomiast dalszy ciąg artykułów, 42-169, przytacza z kodeksu Ossolińskich 111 (cf. niżej poz. 7). którego kopią jest rkps Działyńskich III. W tekście występują nieliczne glosy polskie,
wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1472.
7. s. 225 -271 w rkpsie Ossolińskich UL Przechowywany w Biblioiece Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, pod sygn. 802. Opisy jego podają Helce! (StPPP
\ s. XI.VIII-L!) i Kęti-żyński (KatOssol 111 s. 263-264), Kodeks łiczy'k. 127. Jest on uszkodzony,
hlakuje w nim 41 pierwszych artykułów statutów Kazimierza Wielkiego. Na pierwszych 13 kartach
znajdują się statuty Kazimierza Wielkiego od 42 do 169 artykułu. Wydawca zamieszcza na s, 225-271 artykuły statutów Kazimierza Wielkiego z kodeksu Ossolińskich III jako dalszy ciąg materiału
z rkpsu Działyńskich Hi (cf. wyżej poz. 6). Pismo wskazuje na koniec XV w., jak podaje Helcel
w SiPFF I s. XLVI U XLIX. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp maieriał datowano XV p. post.
s. 273-319 w rkpsie petersburskim 1 Jana z Opatowca z 1432 r. Znajdował się on w Ces. Bi 1)1.
Publ. w Petersburgu pod sygn. l.at. P II 33. Pierwszą wiadomość podał o nim w 1853 r. R. Hube
w Przyczynku tfo objaśnienia historii .statutu wiślickiego (Biblioteka Warszawska, I. 49, s. 4), nazywając go rkpsem Jana kleryka krakowskiego. Opisał go Helcel w StFFF I na s. VIII a następnie
J. Korzeniowski w 'Zapiskach z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu (Archiwum
do Dziejów Lileralury i Oświaty w Polsce, t. XL s. 52). Rkps liczył 53 k. Od k. 45r do końca rkpsu mieściły się stal u ty Kazimierza Wielkiego. Na k. 43r kodeksu była zawarta informacja o dacie
powstania i pisarzu kodeksu. W tekście występowały nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano 1432. Rkps-powróci! do Biblioteki Narodowej w War-
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sz.awie na mocy Iraklatu ryskiego, ale zosta! spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
9. s. 321 -383 w rkpsie petersburskim 11 Mateusza Pelcrsolca ze Słupcy z 1449 r. Znajdował się
on w Ces. I3ibl. Pub), w Petersburgu pod sygn. Lat. F II 10, gdzie doslał się w 1796 r. / e zbiorami
Hiblioteki Załuskich. Obecnie znajduje się w Biblioiecc Narodowej w Winszjiwit: pod sygn. 3008.
Pierwszą wiadomość o nim podał w 1853 i . R. I lube w Przyczynku do objaśnienia historii statutu wiślickiego (Biblio(eka Warszawska, l. 49. s. 4). Opisał go dokładnie Helcel [StPPP i s. X l X - X X l t
a następnie J. Korzeniowski w Zapiskach z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburga (Archiwum d o Dziejów I.ileralury i Oświaty w Polsce. I. Xl. s. 50-51), Rkps zawiera na k. 1 Ir—
-45 r ki nu tnę statutów kazimierzowskich i leksl statutów. NT?i k. 45r znajduje się informacja pisarza
0 dacie pisania i o nim samym. W tekście wyślę pują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materia! datowano 1449.
10. s. 385-441 w rkpsie warszawskim l z lat 1420-1430. Rkps ten był w r. 1503 własnością Sebastian ii Rusinowskiego. w końcu XVI w. należał do rodziny Wiuszczyckich. w 1816 darował go
Aleksander Sapieha 'Jówarzystwu Naukowemu w Warszawie. Opisu! go w 1831 r. Handikie w JusPo! na s. XX. Następnie w 1«S33 r. dostał się z biblioteką Towarzystwa do Ces. Bibl. Publ. w Pelc rsburgu, gdzie miał sygn. Q 1T v 4. Opisał go niezbyt dokładnie Helcel w StPPP I na s. VI I—VIII
1 bardzo sumarycznie J. Korzeniowski w Zapiskach z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej n* Petełsbutgu {Archiwum do Dziejów Lit era tury i Oświaty w Polsce, t. X.i, s, 73). Rkps liczył
k. pergaminowych oraz na początku jedną karlę papierową i na końcu trzy karty papierowe. Pismo z lal
1420-1430 jednakowe w- całym rkpsie. Wydawca zamieszcza na s. 385-399 siiminę d o siatutów,
a na s. 400 -441 statuty Kazimierza Wielkiego. W tekście występowały nieliczne glosy polskie, wyróżnione pi zez. wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano 1420-30. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy iraklal u ryskiego, ale zosiał spalony przez. Niemców po
upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
11. s. 443-550 w rkpsie Działyńskich 11. Z n a j d u j e się on w Bibliotece Kórnickiej pod sygn. 13K
794. Krótka informację o nim podał Ban dl kie (.his Pol s. X V - X V I ) , a szczegółowo opisał go Helcel (StPPP 1 s. X V I - X I X ) oraz w 196K r. M. Muszyński w opracowaniu zamieszczonym w (ilKórn
II na s. 177. Na k. 2r-15v znajduje się summa do statutów Kazimierza Wielkiego, nuloiumsl na
k. 15v-63r leksl sta tul ów. R k p s datowany jest na r. 1441 i lak datowano materiał w Sstp. Wydawca zamieszcza lekst łącznie z tekstem z rkpsu puławskiegp [cf. niżej poz. 12), sygnalizując w przypisach różnice między nimi. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawco
kursywą.
12. s. 443-550 w rkpsie puławskim 1 z 1452 r. Rkps ten znajdował się niegdyś w Gnieźnie, polem należał do Jana Zamojskiego, wojewody sandomierskiego, który darował go Akademii Z a mojskiej. Nasię pnie znalazł się w Bibliotece Tadeusza Czackiego w Poiycku (po śmierci jej założyciela zakupili tę bibliotekę książę la Czartoryscy do Puław) i z nią dostał się d o biblioteki puławskiej. Potem znalazł się w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie w dziale rkpsów pod sygn.
13'JO. Znany jest ten rkps pod nazwą kodeksu Sędziwoja z Czechła. W kodeksie tym na s. 858-903
znajdują się statuty Kazimierza Wielkiego, poprzedzone summa do stal ni ów, i statui w a reki Władysława Jagiełły. „Sial u (a te, jak nas uczy skrzętne poszukiwanie w odmiankach lekslu w Jus Poloniami > widocznie aibo są przepisane z. kodeksu [...j Działyńskich II, albo z kodeksu dawniejszego od tych, który był wzorem dla obudwóch rękopism" (StPPP 1 s. XXII). Wydawca zamieszcza
tekst łącznie z leksl cm z rkpsu Działyńskich II (cf. wyżej poz. 11). sygnalizując w przypisach różnice między nimi. W lekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1441.
13. s. 551-5$7 w rkpsie ezęsłochowskim z 1 połowy XV w. W 1918 r. znalazł ten rkps Jan Fijałek w Archiwum Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze, gdzie był przechowywany pod nr 3. Zwróci! na niego uwagę B. Iwanowskiego, który odpisał znajdujący się w lyra rkpsie na k. I r - I 2 v tekst
Sial ułów Kazimierzu Wielkiego. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1423.
AK Pr 7V 1 -432, 603-618 i 629-69? Ulanowski Bolesław, Siat ula Casimiri Magni, Kraków 192'J.
— Maieriał poprzedza królka przedmowa Stanisława Kutrzeby na s. VII, w której podana jest i o-

formacja o zawartości lego tomu. Na s. 1-432 oraz 6 0 3 - 6 1R f 629-697 dni kowany jest dalszy ciąg
tekstów statutów Kazimierza Wielkiego (początek w zł AT?-TT) z następujących, opisanych \\AKJ } r
I l n a s , X ł - L , rkpsów:
1. na s. 1 - 9 z rkpsu Sierakowskiego 111. ( Z uwagi na to, aby przy opisie poszczególnych rkpsów
Sierakowskiego nie powtarzać informacji o ich pochodzeniu, uznane zostało za słuszne podać je
w tym miejscu). Rękopisy Sierakowskiego 1-1V, stanowiące odrębne całości, tworzyły w początku
XIX w. jedną całość. Pierwszy wiadomość o tym rkpsie podał Hipolit Kownacki w publikacji
0 dawnych sta lut ach polskich dotąd niewydanych, nr rekopiśmic statym do Józefa hrabiego Sierakowskiego należącym znajdujących .się, Pamiętnik Warszawski, t, 18, 1820. s. 193-213. Kodeks ten
liczył 120 k. i zawierał siedem części. Opisał go Randtkie (JusPol s, XVIII), u w 1856 r. Hełcel
(StPPP I s. X X X l X - X L ł I ) , przyjmując za Bandtkiem oznaczenia {^szczególnych części kodeksu, ij.
część J. - Sier 1. część 2. - Sier Ił, część 5. - Sier łłl. część 3. 4. 6. - Sier IV (część 7. zaginęła),
które zostały oprawione w osobne książeczki. Poszczególne części tego kodeksu mają zatem osobne własne sygnatury i znalazły się nawet w różnych bibliotekach. Sier I - I I . razem złączone i oprawrnc w skórę z XIX w. z wyciśniętym napisem fragment a statutomm Wislicicnsium regis Casimiń 1347,
znalazły się w Bibliotece Baworow.skich we Lwowie jako rkps nr 981 (obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie p o d sygn. akc. 9848). Sier ITT leż trafił do tej Biblioteki jako nr 1347. Sier IV
w takiej samej oprawie, z biednym napisem, znalazł się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie jako nr 1560. Wszystkie części pochodzą z jednego czasu, tj. z końca XV w. R k p s Sierakowskiego 111 liczy tylko 9 k., zapisanych jedną ręką z końca XV w. O b e j m u j e fragment ułożonego w Piotrkowic statutu Kazimierza Wielkiego dla Wielkopolan. W tekście jest zaledwie kilka glos
polskich, które wydawca wyróżnia kursywą. W Sslp materiał datowano XV ex.
2. na s. 11 40 z rkpsu Sierakowskiego 1 (cf leż wyżej poz. 1). Rkps liczy 24 k. i zawiera artykuły statutów 1-94. Na wszystkich kartach znajdują się pisane ręką z przełomu XV i XVI w. napisy
Vyslycie)tsia, a na k. I r Siana a kwiyetensta. W tekście jest zaledwie kilka glos polskich, które wydawca wyróżnia kursywą. W Sstp materiał datowano XV/?. post.
3. na s. 41-67 z rkpsu Sierakowskiego II {cf. leż wyżej poz. 1). R k p s liczy 22 k. i zawiera fragment stalutów Kazimierza Wielkiego, w którym artykuły są ułożone wg alfabetu „im dpi sów".
W tekście jesl zaledwie kilka glos polskich, które wydawca wyróżnia kursywą. W Sstp materiał datowano XV p. post,
4. na s. 69-155 z rkpsu Stronczyńskiego 1. Pierwszą wiadomość o tym rkpsie podał wr Ib!53 r.
R. Hubę w Przyczynku do objaśnienia historii statutu wiślickiego (Biblioteka Warszawska, t. 49, s. 4)
1 nazwał go rkpsem Stronczyńskiego. do którego należał. Potem był przechowywany w Bibliotece
Baworowskieh we I.wowie pod nr 993 (obecnie w Bibliotece Narodowej pod sygn. akc. 9858). I.iczy on 87 k. Na k. lr-32r mieszczą się statuty Kazimierza Wielkiego liczące 132 artykuły numerowane a na k. 32r-46r summa do tychże statutów. Rkps pochodzi z 1472 r. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano ca 1472. 'lekst
statutów został wydany łącznie z tekstem z rkpsu Dzialyńskich IV (cf niżej poz. 5) z zaznaczeniem
różnic między nimi.
5. na s. 69-155 z rkpsu Dzialyńskich IV. Znajduje się w fiibliolcte Kórnickiej (AKPr II s. XIX),
ale ani Bandikic, ani Heleel lego nic potwierdzają. Królka wiadomość o rkpsie u Bandlkiego (JusPol s. XVI), szczegółowo opisał go Helcel (SiPPP \l s, X I I I X I V ) . Liczy 240 stron. Na s, 1 6 znajdują sie tytuły artykułów, a na s. 7-52 znajduje się tekst statui ów Kazimierza Wielkiego, po którym następuje summa d o tychże statutów, kończąca się na s. 68. Rkps powstał około 1472 r. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą, W Sstp materiał datowano ca 1472. Tutaj został wydany łącznie z teksiem z rkpsu Stronczyńskiego I (cf. wyżej poz. 4)
z zaznaczeniem różnie między nimi.
6. na s. 157-217 z rkpsu Bandlkiego I, Był on na początku XIX w, własnością J. Fałkowskiego,
dyrektora szkoły dla głuchoniemych w Warszawie, następnie był w rękach J. W Bandtkiego (przed
1831 r.), polem W Baworowskiego. W Bibliolecc Baworowskieh we Lwowie miał sygn. 958 (obecnie
w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. akc. 9838). Krótką wzmiankę o nim podał Bandtkie
w Jus Pol s. XIT, mi klórej oparł się Hel ceł (.StPPP I s. XIX). Jesl to rkps papierowy z połowy XV w. t
formalu małe quwrlo, liczący 36 k. Na k. 1r-7v mieści się summa do statutów Kazimierza Wielkiego
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i na k. 7v-30r tekst statutów Kazimierza Wielkiego. Po lym umieszczona jest tl;ila, kiedy ukończono
pisanie rkpsu, 1444. Cały rkps pisany jest jedną ręką. W lekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1444.
7. nu s. 219-267 i 603-618 z rkpsu Band l kiego 11. Rkps znajdował sic w końcu XVIII w. w biblio tece puławskiej, skąd na począlku XIX w. dostał się do rąk J. W, B and l kiego. Podał on wiadomość o nim w Zbiorze rozpraw o przedmiotach prawa polskiego, Warsz.awa 1812, s. 200, następnie
w JusPol s. XI1-X111. Na tych wiadomościach oparł swój opis I łelcel {SiPPP 1 s. LI—LII). Rkps przechowywany był w Bibliotece Baworowskieh we Lwowie pod nr 953 (obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. akc. 9S36). Rkps liczy 95 k., pisany cały jedną ręką z 2 połowy XV w.
Na k. lr-16v mieści się summa do statutów Kazimierza Wielkiego (wydana na s. 603-618) oraz na
k. lMr-71r mieszczą się statuty (wydane na s. 219-267). W lekście występują nieliczne glosy polskie,
wyróżnione przuz wydawcę kursywą. Rkps pochodzi z 1478 r. Tak też w SStp datowano cytowany
materiał.
8. na s. 269-324 z rkpsu floriańskiego. Rkps ten, należący niegdyś do klasztoru w Tyńcu, nabył
w Galicji ksiądz Zieeier, biskup w Tarnowie a następnie w Linzu wr G ó r n e j Austrii. Darował go
klasztorowi oo. august i a nów w St. Horian w Górnej Austrii, gdzie sic znajduje pod sygn. 551. Rkps
składa się z dwóch części, z których pierwsza obejmuje k, 40. a druga liczy k. 102. Tekst st al ułów
Kazimierza Wielkiego, znajdujący się na k. Ir 36v, wydał w Pradze w 1880 r. Ilermenegild Iireczek
w wydawnictwie Svod zakonóv slovanskyeh, t. V s. 532-586. Na k. 36v podana jest data wpisania
tekstu statutów 1453 r. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1453.
9. na s. 325-345 i 691-697 z rkpsu petersburskiego III Pawła Kostki z Wojnicza. Liczył 119 k.
współcześnie numerowanych. W XVIII w. rkps ten znajdował się. w Bibliotece Załuskich w Warszawie, a w 1796 r. dostał się do Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu, gdzie miał sygnaturę Lal. F i l 124.
Dokładny jego opis podał Ileicel (StPPP I s. X L V - * LV II). Na k. £6v 96r znajdował się leksl slatutów. Rkps ten był zdefektowany, brakowało w nim dziewięciu kart ze statutów Kazimierza Wielkiego, które zoslały wydarte. "Irzy z tych kaU, na których znajdował się koniec artykułu 34, artykuły 35-54 i początek 55, znalazły się w Bibliotece Jagiellońskiej w dziale rkpsów pod nr 5013.
Tekst z tych trzech kart wydawca zamieszcza osobno na s. 691- 697. Rkps pochodzi z 1463 r. W lekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano 1463. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu tyskiego, ale
zosiał spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
10. na s. 347-400 z rkpsu Ossolińskich II. Przechowywany w Bibliotece Zakładu Narodowego iin.
Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, pod sygn. 165. Opisał go A. Batowski w Źródłach
do historii prawodawstwa polskiego w zbiorze rękopisów Biblioteki Ossolińskich. Dziennik Literacki,
t, 1, Lwów 1852, s. 118. Następnie rkps został rozbiły na kilka części, klóre mieściły się w lejże bibliotece pod różnymi sygnał u rami. W części trzeciej o sygn. 70 znajduje się niepełny leksl s la lutów Kazimierza Wielkiego, który zaczyna się w drugiej kolumnie na k. Ir a kończy na k. 17v. Rkps
pochodzi z 1434 r. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano 1434.
U , na s. 401-432 z rkpsu warszawskiego II. Opisał go w 1831 r. Bandtkie (JttsPol s. XX), kiedy
rkps należał do Biblioteki Uniwersyteckiej wr Warszawie. W zasadzie do łych samych informacji
ograniczył się Hel cel (StPPP 1 s. XX1II-XX1V). Potem rkps znalazł się w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie w dziale rkpsów, rozbity na dwie części liczące po 12 k. każda, pod sygnaturami 3393 i 3839. Treść obu tych części podał h Pułaski w Opisie 8/5 rk^>sów Biblioteki ordynacji Krasińskich »s, 34-35 (nr 23 i 34). W części pierwszej znajduje się summa do sta lutów Kazimierza Wielkiego, w drugiej części na k. 22r-24v znajduje się kilka artykułów wyjętych ze statutów Kazimierza
Wielkiego. Rkps pochodzi z 1454 r. i tak leż jesl dalowany materiał w Sstp. W tekście występują nieliczne głosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. Tekst lego rkpsu jest wydany wraz z tekstem 7. rkpsn Dzialyńskich 1 (cf. niżej poz. 12) z zaznaczeniem różnic między obydwoma tekstami.
12. na s. 401-432 z rkpsu Działyńskieh 1. Z n a j d u j e się on w Bibliotece Kórnickiej pod sygn. BK
801. Dokładnie został opisany przez Helcia (StPPP I s, XXVIII • XXXVII). Jest to kodeks liczący

370 k. Na karlach 24$r-256r znajduje się s u m m a do statutów Kazimierza Wielkiego, a na k. 264r
niektóre (129, 115, 111, 112) artykuły tegoż statutu (cf. StPPP 1 s. XXXL1-XXX1IJ), Rkps pochodzi z 1460 r. M. Muszyński w GIKóni TT na s. 192 podaje, żc powstał on między 1425 a 1488 r.
W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą, W Sstp materiał
datowano 1460. lekst tego rkpsu jest wydany wraz. z. i ekstern rkpsu warszawskiego (cf. wyżej poz.
11) z zaznaczeniem różnic między obydwoma tekstami.
13. uh s. 629- 689 z rkpsu Stronczyńskiego II. Pierwszą wiadomość o nim podał Romuald l l u h e
w 1853 r. w Przyczynku do objaśnienia historii statutu wiślickiego (Biblioteka Warszawska, t. 49,
s. 4) i nazwał go rkjłsem Piotra z Sieradza, przez którego był (z wyjątkiem k. 57-58) pisany w 1474 r.
Rkps ten był własnością K. Slroriez.yńskiego, potem przeszedł do Biblioteki Baw r orowskich we
T.wowie, gdzie miał sygn. 985. Obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn.
akc. 9851. Rkps jest kodeksem papierowym małego formatu liczącym 58 k. Na k. l r - 3 r znajduje
się summa do statutów Kazimierza Wielkiego, na k. 3v- 32v mieści się leksl statutów z nielicznymi glosami polskimi, które wydawca wyróżnia kursywą. R k p s powstał po 1474 r. W Sstp materiał
datowano XV p, post.
AK Pr IV 433-452 i 619-628 Ulanowski Bolesław, Constitutiones et jura rerrae l.anciciensis.
— Jcsl lo zwód zwyczajów i landów mazowieckich, ogłoszony po raz pierwszy w r. 1831 przez. Bandtkiego w JinPol (s. 194 200) z rkpsu Sierakowskiego IV. Uchwały łęczyckie z lat 1418 i 1419 wydawca podaje z następujących rękopisów:
"J. na s. 433-452 z rkpsu petersburskiego TTT (opis rkpsu cf.AKFr IV 1-432, 603-618 i 629-697
poz. 9). Na k. 109-114 znajduje się tekst uchwał łęczyckich. W lekście wyślę pują nieliczne glosy
polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datow r ano 1463. Tekst ten został wydany jako główny i opatrzony w przypisach wariantami z tekstu znajdującego się w rkpsie Sierakowskiego TV (cf. niżej poz. 2).
2. na s. 433-452 (przypisy) z rkpsu Sierakowskiego IV (opis rkpsu cf.AKPr IV 1-432. 603-ólS
i 629-697 poz. 1). Na k. 24r-33r. na których górze znajduje się napis Lunctciemta, mieści się lekst
66 artykułów uchwał łęczyckich. Na k. 33r-34v fest spis tytułów do tych uchwał. Wr lekście występują
nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał datowano XV p. post.
Wydany leksl sianowi warianty do tckslu głównego z rkpsu petersburskiego 111 (cf. wyżej poz. 1).
3. na s. 619 628 z rkpsu jagiellońskiego TT. Jest to rkps Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 5569.
Składa się z 12 k. formatu in quarto. Pisany jest ręką 2 polowy XV w. W rękopisie nie ma daty,
kiedy został napisany. S. Kutrzeba podaje wr AKPr TI na s. XXTI informacje dotyczące ustaleń datacjt rękopisu, z których wynika, iż mógł on powstać po 1480 r. Na s. 1-13 mieści się tekst uchwal
łęczyckich. W tekście występują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp
materiał datowano XV ex.
A KPr TV 455-582 Ulanowski Bolesław, Sialu ta terreslria in convenlionibus Cracoviensi et Warleusi la uda ta. ~ Są t o wszy si kie teksly siat ułów krakowskiego z. r. 1420 i warc kiego z r. 1423, przeważnie złączone w rkpsach w jedną całość. Wydawca p o d a j e leksly z następujących rkpsów:
1. na s. 455-471 z. rkpsu warszawskiego I (opis rkpsu cf. A KPr II I--5SS poz. 10). Na k. 7lr-S6r mieści się tekst statutu warckiego. W Sstp maicrial datowano 1421 >-30. Tekst len wydawca umieszcza
wraz z tekstem z rkpsu floriańskiego (cf. niżej poz. 2), sygnalizując w przypisach różnice między nimi.
2. na s. 455-471 z rkpsu floriańskiego (opis rkpsu cf.AKPr IV 1-432, 603-618 i 629 697 poz. 8).
Na k. 36v-4()r mieści się tekst statutu warckiego. W Sstp materiał datowano XV p. po.\Ł. Wydawca z tego rkpsu zamieszcza w przypisach lylko le fragmenty, które są różne od iekstu rkpsu warszawskiego I (cf. wyżej poz. J).
3. na s. 473-489 z rkpsu petersburskiego 1H (opis rkpsu cf.AKPr IV 1-432, 603-618 i 629-697
poz. 9). Na k. I04v-109r jest ieksi sial ulu warckiego. Wr Sslp maicrial datowano 1463. Tekst icm
wydawa umieszcza wraz z teksiem z. rkpsu Bandlkiego II (cf. niżej poz. 4), sygnalizując w przypisach różnice między nimi.
4. na s. 473- 489 z. rkpsu Ba ud r kiego 1T (opis rkpsu cf A KPr IV 1-432,603-618 i 629-697 poz. 7).
Na k. 71v-72v zamieszczony jesl leksl sial ulu krakowskiego z 1420 r., a następnie na k. 72v 83
warckiego. W Sstp materiał datowano 1478. leksr len wydawca umiesz.cza wraz z tekstem rkpsu petersburskiego III (cf. wyżej poz. 3), sygnalizując różnice mięt Izy nimi.
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5. na s. 491-506 z rkpsu Stronczyńskiego I (opis rkpsu cf. AKPr IV 1-432, 603-618 i 629-697
poz. 4). IN u k. 46v-4?v umieszczone są lytuly do 31 artykułów statutu warckiego, a na k. 47v-57r
mieści się 31 artykułów tegoż, stafulu. W Sstp materiał datowano 1472. Teksty te zostały wydane
w t a / z tekstami z rkpsu Działyńskieh fV (<f. niżej poz. 6) z zaznaczeniem różnic między nimi.
6. na s. 491-506 z rkpsu Działyńskieh IV (opis rkpsu c f . AKPr IV 1-432, 603-618'i 629-697
poz. 5). W rkpsie tym na s. 69 rozpoczynają się tytuły do artykułów statutowych, a na s. 71-Sl zamieszczony jest sam tekst statutów warekieh. W Sstp materiał datowano ca 1472. Teksty te zostały wydane wraz z. tekstami rkpsu Stronczyńskiego 1 (cf. wyżej poz, 5) z zaznaczeniem różnic między nimi.
7. na s. 5(17-518 z rkpsu Bandt kiego l (opis rkpsu cf.AKPr IV 1^ł32, 603-618 i 629-697 poz. 6).
Na k. 30r-35v znajduje się tekst statutu wa reki ego, na którego końcu jest podana data 1444, kiedy ukończono pisanie rkpsu. Tak też datowano materiał w Sstp.
8. na s. 519-530 z rkpsu petersburskiego IV z lat J433-1438. Tak nazwał B. Ukmowski rkps przechowywany w Ces. Bibl. Pu W. w Petersburgu pod sygnaturą l a l . I Q 34. Jego zawartość podał częściowo A. Blumeiisiok w AKH VI na s. 404 nr 172 i s. 433 nr 308. Na k. 143v-15l> znajdował się
tekst statutu warckiego. W Sstp materiał datowano M33-8. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
9. na s. 531-544 z rkpsu petersburskiego Ił (opis rkpsu cf.AKPr I] 1-588 poz. 9). Na k. 45v-54v
znajduje sic tekst stal u tu wa rek i ego. W Sstp materiał datowano 1499. Tekst tego rkpsu jest wydany wraz z. Iekstern rkpsu warszawskiego II (cf. niżej poz. 10) z zaznaczeniem różnie między obydwoma tekstami.
10. na s. 531-544 z rkpsu warszawskiego IT (opis rkpsu cf. AKPr IV 1-432, 603-618 i 629-697
poz. 11). W części drugiej rkpsu na k. 13-22 zapisano tekst statutu warckiego. W Sstp materiał
datowano 1454, Tekst tego rkpsu jest wydany wraz z lekstern rkpsu petersburskiego U (cf wyżej
poz. 9) z zaznaczeniem różnic między obydwoma l e k s l m i .
11. na s. 545-549 z rkpsu Sierakowskiego IV (opis rkpsu cf AKPr IV 1-432, 603-618 i 629-697
poz. 1). Na k. 46r-46v spis ly tułów do statutu warckiego, na k. 46v-48v alfabetyczny układ sta Lulu warckiego, ale lylko częściowo, do artykułu 5, po nim jako artykuł 6 na k. 48v-49r przysięga żydowska po łacinie.
12. na s. 551-568 z rkpsu Ossolińskich III (opis rkpsu cf.AKPr II 1-588 poz. 7). Na k. 14r-17v
znajduje się tekst statutu warckiego. Wydawca zamieszcza tytuły i lekst artykułów 1-41 statutu
z tego rkpsu, natomiast w przypisach przytacza warianty z rkpsu Działyńskieh III (cf niżej poz. 13),
który jest jego kopią.
13. na s, 551-568 z rkpsu Działyńskieh III (opis rkpsu cf.AKPr II 1-588 poz. 6). Spis tytułów d o
stal ni u warckiego tworzy jeden ciąg z summa do statutów Kazimierza Wielkiego, zajmując strony
36-42. Następnie n a s . 119-136 zamieszczony jesl sial ul warcki. Wydawca zamieszcza na s. 551-554
tytuły artykułów statutu warckiego z tego rękopisu, nalomjyst na s. 555 -568 przytacza tekst slalutu z rkpsu Ossolińskicłi III (cf. wyżej poz. 12), a jedynie w przypisach przytacza warianty z rkpsu
Działyńskieh UL który jest kopią rkpsu Ossolińskich UL
14. na s. 569-582 z rkpsu puławskiego II (opis rkpsu cf\AKl}r I I 1 - 5 8 8 poz. 3). Na s. 79-87 mieści się tekst statutu warckiego. W Sstp materiał datowano 1458, 'lekst stal ulu z lego rkpsu wydawca
zamieszcza jako podstawowy, zaznaczając w przypisach różnice między nim a tekstem z rkpsu Działyńskieh l (cf. niżej poz. 15).
15. na s. 569-582 z rkpsu Działyńskieh 1 {opis rkpsu c f . A K P r IV 1 432, 603 618 i 629-697 poz. 12).
Na k, 256v-263v mieści się statui w r areki. W Sslp maicriał datowano 1460. J a k o podstawowy wydawca umieszcza lekst z rkpsu puławskiego 11 ((/. wyżej poz. 14), natomiast w przypisach umieszcza warianty z rkpsu Działyńskieh U.
We wszystkich tekstach występują nieliczne glosy polskie, które wydawca wyróżnia kursywą.
AKPr IW 585-598 Ulanowski Bolesław, Sialu la in convenlione gen er al i in Piotrków anno 1447 laudata, — Wydawca zamieszcza krytyczne wydanie statutów piotrkowskich z r. 1447 na podstawie pięciu rękopisów, a więc wszystkich znanych tekstów. W przypisach sygnalizuje różnice między poszczególnymi rękopisami, omawia braki i uzupełnienia. Wydawca podaje teksty z następujących rkpsów:

1. z rkpsu petersburskiego Ti (opis rkpsu cf. A KPr Tl 1 588 poz. 9) na k. 54v-57v.
2. z rkpsu puławskiego II (opis rkpsu cf.AKPr łl 1-588 poz. 3) na s. 91--95.
3. z rkpsu h a n tH kie go 11 (opis rkpsu cf.AKPr IV 1-432. 603-618 i 629-697 |>oz. 7) na k. 90-95.
4. z. rkpsu Ramii kiego HI z korka XV w. Rkps ten kupił w r. i 822 od -Ambrożego Grabowskiego, księgarza krakowskiego, J. W Bandlkic, klórvr podał o nim wiadomość w Jus Po! (s. Xlii). Bandtkie informuje, że pierwotnie część pierwsza lego kodeksu sumówiła drukowana edycja z XV w. Później jednak sam właściciel oddzielił druk od leksl u rękopiśmiennego, nie zważając, że przez to rozrywa części składowe, stanowiące ze sobą iniegodną całość. W opisie swoim Bandtkic wylicza
zawartość kodeksu. „Obecnie znajduje się ten rkps w Bibliotece im. Baworowskich we T.wowie jako
nr 22. Dokładny opis tego kodeksu pumieścił B. Ulanowski w Archiwum Komisji Prawniczej t. V
s. 44-59" (s. XVII). Obecnie rkps znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. akc.
9777. Ulanowski w opisie rkpsu podaje in formację, że na k. 311-34 v mieści się statut piotrkowski.
Cały zachowany lekst sial ulu z lego rkpsu jcsl wydany w przez B. Ulanowski ego w opracowaniu
z 1897 r. Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV witku w A KPr V s. 77-91. W Sstp
materiał cytowano z A KPr IV
5. z rkpsu Sierakowskiego IV (opis rkpsu cf. A KPr IV 1- 432, 603 618 i 629 697 poz. 1). Na
k. lr-5v mieści się statut piotrkowski. W Sslp materiał datowano XV ex. Na górze pierwszej karty inną ręką z XV w. napisano Sta tura pyotrkoviensia, na pozostałych Pyotrkouierłsia.
W całym malcriale jest zaledwie kilka polskich glos, które są wyróżnione w tekście przez wydawcę kursywą,
A KPr V 37-190 Ulanowski B[olesław], Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV
wieku, Kraków 1<S97. — Na s. 37-59 wstęp wydawcy, omawiający zasady powstawania kodeksów
prawniczych, opracowywanych najczęściej przez średniowiecznych notariuszy sądowych. „W XIV
i XV stuleciu poprzestawano jedynie na kompilowaniu rozmaitych zabytków i na przepisywaniu taki eh, klóre w praktyce cieszyły się większą powagą" (s. 37). Jednym z lakich zbiorów ustaw prawnych jest zbiór, zwany Kodeksem Handl kiego II l (opis rkpsu cf wyżej poz, 4), chara kle ryzujący sic
znaczną liczbą wciągniętych pomników prawnych i liczący 251 k. formatu małego ą u a r t o plus
J k. pergaminowa i 2 karteczki znacznie mniejsze później doszyte. Wydawca na s. 4 4 - 5 0 przedstawia szczegółowo zawartość kodeksu, pisząc, iż zabytki pomieszczone w tym kodeksie dzielą stę na
dwie grupy. Pierwsza obejmuje interesujące nas, z uwagi na glosy polskie, pomniki prawa polskiego
i sięga do k. I24v, drugą sianowi podręcznik Rajmunda Pa rle no pejczy ka. Ta pierwsza część składa się z kolei z dwóch części, z klóiych pierwsza zawiera same leksly prawne, drugą wypełniają (.lwa
odrębne układy systematyczne, w których pisarz ujął przepisy zawarte w ośmiu księgach jego kolekcji, nazwane w rękopisie Su tumań i casus. Pierwszy układ dotyczy prawa publicznego, drugi, obszerniejszy, traktuje o ustroju sądów, o procesie, o prawie karnym i cywilnym. Przy każdym artykule obli układów znajduje sic odnośnik wskazujący, na podstawie jakich tekstów r w kompilacji się
znajdujących dany artykuł zoslał ułożony. Maicrial len wydawca zamieszcza na s. 61-181. Na
s. I&3-190 p o d a j e wykaz artykułów w obydwu układach. W tekście wyslepują nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp materiał datowano XV ex,
A KPr V 191 -309 Balzer Oswald, Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu petersburskiego, ~ Na s. 191-234 wydawca przedslawin opis rkpsu, z klórego wydaje .średniowieczne
zabylki prawa mazowieckiego. Rkps znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. I.at.
Q II 274. Liczył KO k. ponumerowanych (z wyjątkiem ostatniej) ręką późniejszą. Składał się
z siedmiu osobnych zeszytów. Co do swej ireści rozpadał się na dwie części, z których pic w s z ą ,
obejmująca cztery pierwsze zeszyty, ij. k. 1-46, zawierała zbiór średniowiecznych pomników prawa mazowieckiego, a mianowicie 21 statutów mazowieckich, zbiór zwyczajów ziemi mazowieckiej
złożony z 24 arlykułów, zbiór laudów i prejudykatów r mazowieckich złożony z 15 artykułów, pływalny układ prawa złożony z wy i trików ze sial idów Kazimierza Wielkiego, Zwurciadła saskiego i his
municipałe magdeburskiego. Część druga, obejmująca trzy dalsze zeszyty, tj. k. 47-79, zawierała
układ prawa niemieckiego, zwany Dystynkcjami. Część pierwszą rkpsu pisały na przemian dwie
ręce, które wykazują znamiona pisma z końca XV i początku XVI w., część drugą pisała inna ręka
i charakter pisma wskazuje na późniejszy czas powstania tej części w stosunku do pierwszej. Fakt,
iż w części pierwszej rkpsu jako ostatni mamy podany już statut Konrada III z 20 września 1496 i.%
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sugeruje czas powstania rej części najwcześniej na koniee XV w. W Sslp część materiału opatrzona jest dala ca 151J0 (ohorzne. odkład.przesh<szitj•) lub XV (puścizna), cześć jednak materiału opatrzono datami, jakie widnieją na dokumentach wchodzących w skład kodeksu (np. nałożyć 1426,
obesłać 1452), nie zaznaczając faktycznej daty powstania rkpsu. Wydawca, zamieszczając na s. 234- 3 0 9 materiał lego rkpsu, układa go w dwie grupy. Pierwsza obejmuje sial u ty mazowieckie wg ich
chronologicznego porządku, druga inne zabytki prawne, tj. zbiór zwyczajów mazowieckich, landów
i prejudy katów. oraz kompilację ze statutów Kazimierza Wielkiego i ksiąg prawa niemieckiego.
W tekstach występują nieliczne polskie glosy, wyróżnione przez wydawcę kursywa. Kkps powrócił
do Bib Ho lek i Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale zosi;d spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
AKPr V 367-400 Ulanowski B[oleslaw], Kilka a kłów do historii sądownictwa według prawa niemieckiego w Polsce. — We wstępie na s. 367-370 wydawca pisze, iż ekscerpując księgi konsystorza
gnieźnieńskiego, znalazł w tomie LIN szereg aktów ingłosowanych pod dalą X lipca 1491 r, i odnoszących się do przewlekłego procesu, który sic toczył w sądzie miejskim lubelskim, a następnie
przechodził przez rozmaite insi wieje w .sądzie wyższym prawa niemieckiego na zamku krakowskim
oraz w sądzie koinisarskini sześciu miast, ij. Krakowa, Sąc/a, Kazimierza, Wieliczki, Bochni i Olkusza. Teksty łych dokumentów są zamieszczone na s. 371-100. W tekstach występują polskie glosy, które zostały wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sslp część materiału jesl cytowana z dalą
widniejącą na ingrosowanym dokumencie, część zaś z 1ą dalą w nawiasie, nalomiasi poza nawiasem data 1491, czyli data powstania odpisu. Ten drugi sposób datowania jest prawidłowy, czyli np.
(14* L) 1491 A KPr V 376.
AKPr VIII a 43-59 Piekosiński Franciszek, Nieznane średniowieczne roiy przysiąg wareckie z lat
1419-1480, Kraków 1907. — Wydawca przedstawia zbiorek ponad 100 zapisek zawierających roty
przysiąg sądowych w języku polskim. S. Kutrzeba we wstępie do tomu VII la na s. IX informuje, iż
najstarszą księgę sądów ziemskich wareckich z lat 1408-1425 ogłosił I! Lubomirski (cf. Czrs
s. 13J-332). Roiy lu ogłoszone są wzięte z innej księgi, mianowicie 1ej, klorą jako warecką Ił) przechowuje Archiwum Główne Akl Dawnych v> Warszawie; właśnie ta księga obejmuje lata 1419-1480.
AKPr VII la 61-175 Piekosiński Franciszek, Zapiski sądowe województwa sandomierskiego z lat
1395-1444. — Wydawca przedstawia wybór najważniejszych zapisek z ksiąg sądów ziemskich województwa sandomierskiego, zawierających glosy i roiy polskie. WszySI kie roty sądowe zapisane po
polsku wydal z ksiąg radomskich w 1907 r. łan Baudouin de Oourtenay w opracowaniu Roty przysiąg z archiwum radomskiego (cf. MPU II 295-309), skąd w Sslp wykorzystano tylko ten materiał,
którego nie ma w AKPr VIITa. Zarówno polskie nity, jak i nieliczne polskie glosy w zapiskach łacińskich zostały wyróżnione przez wydawcę kursywą. Na s. 233-270 wydawca zamieszcza indeks
osób i miejscowości z. rot wareckich i zapisek sądowych województwa sandomierskiego.
AKPr X Kłodziński Abdon, Najstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku
krakowskim, Kraków 1936. ~ W przedmowie na s. V ł l - L wydawca podaje, że ,.z trzech sądów powiatowych w ziemi krakowskiej, mających swoją siedzibę w grodzie (in castro) krakowskim, bicckim
i sandeckim (Nowy Sącz), które równocześnie wyślę powały w ostatniej ćwierci XIV w. pod nazwą
sądów najwyższego prawa niemieckiego (iudicium iuris s a premii i en tonie i), najdłużej utrwalił swą
działalność sąd krakowski, gdyż przetrwał do r. 1793; dwa pozostałe
zamarły gdzieś
w pierwszej połowie XV w. f.,.]. Sad krakowski pozostawił po sobie najokazalszą spuściznę w zapiskach sądowych, zawartych w- 61 księgach z lat 1390.1392 do 17V3, dochowanych do czasów obecnych' 1 (s. VII). NA S. 1-484 zamieszczony jest leksl najdawniejszych Z dochowanych zapisek tegoż
sądu. Pochodzą one z księgi oznaczonej sygnaturą archiwalną Teulociicali;i I i z pierwszych sześciu
stron księgi 'Jieuioiiicalia la, klóre to księgi stoją na czele ogólnego zbioru ksiąg sądu najwyższego
prawa niemieckiego na zamku krakowskim, przechowywanego w państwowym Archiwum Ziemskim,
obecnie Archiwum Państwowym, w Krakowie pod nazwą TeutorlicaIia. Na s. 485 621 znajduje się
indeks osób i miejscowości, na s. 622-849 indeks rzeczowy. Zapiski z lat 1390, 1392- 14 pisane są
w języku łacińskim, jedynie cztery zapiski sporządzone są w języku niemieckim. Gdzieniegdzie w zapiskach trafiają się głosy polskie, które są wyróżnione w lekście rozstrzelonym drukiem.
AKPr XI Kutrzeba Stanisław i Mańkowski Alfons, Polskie ustawy wiejskie X V - X V I H w., Kiaków 1938. ~ Na s. 1X-X zamieszczona jest przedmowa S. Kutrzeby, na s. X I - X V wstęp, w którym
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jest informacja, iż przedmiotem lego wydawnictwa są normy określające wewnętrzne życic wsi,
określane jako ustawy, czyli wilkierze wiejskie. W wydawnictwie znajduje się tylko jeden zabytek
z X V w., mianowicie na s. 1 - 4 statut ziemi ruski ej, tyczący się głównie stosunków włościańskich.
Oryginał jest nieznany. Kopia znajduje się w Seminarium Nauk Pomocniczych Historii UJ. Są to
dwie luźne kartki lormalu małego q u ario, nieco podniszczone, podobno wydobyte z okładki jakiegoś rkpsu, przekazane do Seminarium przez Jana Łosia. Zapisane są Irzy pierwsze slrony i początek czwartej. Pismo z polowy XV w. Na to, że to kopia, wskazują błędy popełnione przez pisarza nie rozumiejącego tekstu lub nieumiciącego go ode zy lać. Tekst w języku łacińskim zawiera
4 polskie glosy (barttdk, pop, poziemczyzua, ślad) wyróżnione przez wydawców rozstrzelonym drukiem. W Sstp materiał datowano XV rned. Na końcu książki zamieszczono dwa indeks)', na s. 476- 4 8 4 indeks osób i miejscowości, a na s. 485-512 indeks rzeczowy.
Aleksy Legenda o Św. Aleksym. Vfteł 172-179. — Kkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2317 formatu in q u ario i liczący 380 k. zawiera łacińskie traktaty, kazania i inne teksty teologiczne, pisane wr większości
w drugiej ćwierci X V wr przez kilku kopistów. Na k, 55r-60v znajduje się polska legenda o św.
Aleksym, która przypuszczalnie nie posiada zakończenia (brakuje opisu bólu rodziny i pogrzebu
świętego Aleksego). Tekst został zapisany około połowy XV w. (może w 1454 r.7 i lak dal owa no go
w Sstp) i stanowi kopię dawniejszego wzoru. Ostatnie wydanie w ChrestWRz s. 260-265, także
w transkrypcji. W Sstp materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między datą
1451-54 a 1455, nie podając jednak daty przy cytatach.
AMP X I I I Perz Mirosław, Sources of polyphony up lo circa 1500, Antiquiiaies Musicae in Polonia,
l. XIII, Graz 1973. ~ Wydawca na s. X X V I X X V I I opisuje rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. Wn 378. Rkps w XVIII w. znajdował się w Bibliotece Załuskich albo być może - ale tu
mógł być tylko wr początku XIX w. - w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W r. 1795 (o ile był
w Bibliotece Załuskich) lub po 1830 (o ile by był w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego) został
zabrany do Petersburga do Ces. Bibl. Fubk, gdzie miał sygn. Lat, F 1 378. Powrócił do Polski w lalach 1923-1928 na mocy traki atu ryskiego i znajdował się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w latach 1930-1936 został włączony do Biblioteki Narodowej w Warszawie,
gdzie miał tę samą sygn. Rkps ten został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Współcześnie znany jcsl tylko z niekompletnej fotokopii (brak k. 25r i kart. które były niezapisane i dlatego pewnie nic sfotografowano
ich) i opisu Marii Szczepańskiej (Nowe źródła do historii muzyki średniowiecznej w Polsce, [w;] Księga pamiątkowa ku czci prof, Adolfa Chybirhkiego, Cracow 1930, s. 16-20). Na fotokopiach została
wpisana w prawym górnym rogu nowa numeracja od l r do 29v. Rkps ten, formatu 290 x 215 mm,
powstał w 2 ćwierci XV w. Opisywany przez M. Szczepańską zabytek nie stanowił jednak całości.
Obejmował bowiem 34 papierowe karty, z których pierwsza oznaczona była na środku górnego
marginesu liczbą 54.- Paginacja trochę pomieszana z powodu błędów i opuszczeń. Rkps zawierał
wielogłosowe opracowania tekstów z Ordinatium Missae. oraz tekstów hymnicznych. Zanolowany
był notacją mensuralną czarno-białą. Wszystkich kompozycji było 18, W rkpsie znajdowały się
napisy w: języku łacińskim i polskim, 'le w języku polskim albo są związane z nulami, albo są tłumaczeniem wyrazów z łacińskiego tekstu liturgicznego, albo wyrażają jakieś uwagi niemające związku z utworami czy wreszcie stanowią fragmenty jakiegoś wiersza łub może świeckiej pieśni. Wydawca na s. XXVI11-XX1X zamieszcza w transliteracji wyrazy polskie, podając ich lokalizację i tłumaczenie na język angielski, h a s. 103, 105, m , l ) ? : 115, 117-121, 128, 129, 132, 133, 136,
138-141,147, 153-155 zamieszcza fotografie tych karl rkpsu, na których są wyrazy polskie, W Sstp
materiał datowano XV p. pr. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu
źródeł w t. Ił. Ekscerpcja Llżbiety Belearzowej.

Arch Rękopiśmienne luźne ekscerpty z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego wr Krakowie (obecnie Archiwum Państwowe): CastrBicc {Castrensia Biecensia),
CastrCrac (łnscriptiones Castri Cracoviensis). IcrBiec (lćrrcslria Biecensia), TerCrac (Tcrteslria
Cracoviensia), TerCzchov (Terrestria Czchoviensia) t 'ieuton (leulonicalia). — Materiał, który sta-
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nowią wy piski z ksiąg ziemskich Krakowa, Biecza i Czchowa, grodzkich Krakowa i Biecza oraz akt
są do wyższego prawa niemieckiego aa zamku krakowskim, znajduje się wyłącznie na kartkach magazynowych. Zapiski pochndzą z XIV i XV w. Przy opracowywaniu haseł słownikowych uzupełniano konteksty na podstawie bieżących odczytań z ksiąg przechowywanych w Archiwum Państwowym
Krakowie (Oddział I - akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów) Elżbiety BeIcar/owej i Feiicjf Wysockiej. Skrót źródła wprowadzono
w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł w t. U. likscerpcja Haliny Pałaszowej.
Archi At XVI 9-17 Kowalewicz Hemyk, Kuraszkiewicz Władysław, Staropolska pieśń maryjna n;t nowo
odczytana, Misccllanea s t a r o p o l s k i e j Wrocław 1972, s. 9-17, Archiwum Literackie, t. XVI. Polska
Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Na s. 12- 13 zamieszczono tekst pieśni Matyja czysta dziewice (inny jej przekaz cf. R X X V 206-291 poz. 2), znajdujący się w rkpsie Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze pod sygn. Ił. 18a, zawierającym kazania z XV w. leksl tej pieśni
został wpisany na k. 347v ręką późniejszą niż pozostałe teksty. Dukt pisma wskazuje na czas około
połowy XV w. Wydawcy zamieszczają tekst pieśni w transliteracji i transkrypcji oraz na karcie doklejonej między s. 16 i 17 fotokopie. W Sslp materiał datowano XV med. Skrót żródla wprowadzono
w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t, IX, O tekście tej pleśni pisze R. Mazurkiewicz w monografii
Polskie średniowieczne pieśni niaiyjne. Kraków 2002, s. 62-63. Ekscerpcja Elżbiety Bclearzowcj.
ArchSław Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucię, wydnne nakładem właściciela pod
kierownictwem Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P Skobielskiego i B. Corczaka, I. 1366-1506. Lwów 1887, N. 1284-1506, Lwów 1K88. - W tomie 1 na s. V-X1V przedmowa (Z. L. Radzimiński). na s. XV- XXIX wykaz dokumentów, na s. 1-121 teksty dokumentów z lal 1366--1500,
na s. 153-165 objaśnienia do dokumentów, na s, 169 182 indeks osób, na s. 183-195 indeks miejscowości. na s. 196-201 indeks rzeczowy. Dokumenty prawie wszystkie są pisane w języku miejscowym, ruskim, nieliczne w łacińskim. „Głównym zadaniem naszym było wydać to wszystko, co się
znajduje w archiwum sławuckim
Ale ponieważ rzeczone archiwum nie posiada wszystkich dokumentów w oryginałach, więc gdzie było możebnym sprawdzić je z oryginałów, tośmy dopełnili,
notując pod każdym z nich, gdzie się takowy znajduje, i jeżeli był uprzednio drukowany, to gdzie
mianowicie. Postąpiliśmy sobie w ten sposób z oryginałami muzeum książąt Czartoryskich w Krakowie, Zakładu imienia Ossolińskich we Lwowie, i wreszcie archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu"
(s. VI). „Oprócz oryginałów i kopii, znajdujących się w Siawucie, głównym i bardzo cennym źródłem dla obecnego tomu była tak zwana pospolicie «księga Bony», właściwie zbiór dokumentów
w odpisach, noszący późniejszy lyluł Mu ni men ta ducum in Ostróg, przez któregoś z archiwistów zasławskich mu nadany, pod którym i my go wszędzie cytujemy" (s. VII). W tomie II na s. V I I - X I V
znajduje się przedmowa (7.. L. Radzimińskiego), na s. X V - X X X V spis di-ukowanych dokumentów,
na s. 1-283 druk dokumentów z lat 1284 -1500, na s. 307-367 spis osób. miejscowości i urzędów, na
s. 368 uzupełnienie do powyższego spisu, na s. 369-377 indeks rzeczowy oraz słowniczek wyrazów
polskich i prawnych. W tekście glosy zostały wyróżnione przez wydawców rozstrzelonym drukiem.
ArsKow Kowalczyk Maria, Ars de omnibus coloribus, Studia Mediewistyczne XVIII 2, Wrocław 1977,
s. 165-174. ~ Ars de omnibus cotoribus z n a j d u j e się na k. 173v-175r (starej toliacji) rkpsu przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygn. 778. Rkps pochodzący, zdaniem M. Kowalczyk,
z około 1430 r. (z 1437 r, wg F. Pickosińskiego) zawiera liczne krótkie teksty, głównie medyczne.
M. Kowalczyk pisze, iż autorem licznych dopisków i uzupełnień jest lekarz, profesor medycyny
Akademii Krakowskiej, Jan z Dobrej (zm. w 1447 r.). W ArsKow znajdują się przepisy sporządzania farb w różnych kolorach. W tekście łacińskim występuje około 10 polskich glos niewyróżnionych przez wydawcę. Źródło będzie wykorzystane w suplemencie.
ATLw

IV 89-356 Maleczyński Karol, Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego
(1202-1239), Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział II, I.wów 1928. — Praca jest
omówieniem ..kancelarii wystawcy, jej organizacji, powstawania w niej dokumentów, stosunku
wreszcie wystawcy do odbiorcy" (s. 90). Dokumenty obu wystawców to listy, mandaty i dyplomy.
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Na s. 3.37-34-7 kilka nie wydanych dotąd dyplomów, w nich 4 powtarzające się polskie wyrazy (nazwy powinności). Glosy nie są wyróżnione w tekście prze/ wydawcę. W książce jest podwójna paginacja. Na s. 347-355 indeks osób i miejscowości. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Bandt |Bandlkic Jerzy Samuel], Ojcze nasz. Modlił wa Pańska z rozmaitych rękopismów i druków
starożytnych w języku polskim t w innych dialektach słowiańskich, Wrocław 1826. ~ Cf. Ojcz 7,
Z d w w 7.
Buwch Tła ruch Maksymilian, Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne. Monografia historyczna dawnych dóbr
kapituły krakowskiej w Sieradzkiem i Łęczyckiem, Warszawa 1903. — Na s. 1 - 7 wstęp, na s. 8-350
opracowanie, na s. 351-355 indeks nazw osobowych z czasu do końca XVIII w., na s. 355-360 indeks
miejscowości, na s. 360-361 indeks przedmiotów, wymienionych w opracowaniu. Opracowanie jesl
pełną monografią przedstawiającą dzieje dawnego majątku kapitulnego, tj. Pabianic. Rzgowa i szeregu osad wiejskich (z podaniem etymologii ich nazw), na przestrzeni ośmiuset lat, po wiek XIX. Materiały do opracowania autor czerpał z Archiwum Kapituły Krakowskiej (obecnie Archiwum i Biblioicka Krukowskiej Kapiluly Katedralnej), z Archiwum Głównego Królestwa Polskiego, z Biblioteki Jagiellońskiej i Uniwersyleiu Warszawskiego, z Biblio leki Sztabu Głównego w Petersburgu,
Archiwum hipoleeznego w Piotrkowie, Archiwum miejskiego w Pabianicach (akta po XIX w.). Archiwum kościelnego w Pabianicach (metryki sięgające XVII w.). „W Archiwum Kapituły Krakowskiej
dochowały się lustracje, rejestru gospodarskie, przywileje oryginalne i w odpisach, korespondencje
i liczne dokumenty objaśniające przeszłość dóbr pabianickich" (s. 2). W przypisach na kilku stronach
znajdują się cytaty z dokumentów kapituły w języku łacińskim z glosami polskimi. Są to nazwy posług. danin, czynszów. Glos jesl zaledwie kilka i nie są wyróżnione w druku. W Sstp z tego źródła zacytowany zosta! lylko jeden wyraz (łuczywo). Pozostałe (np. zaciągi, niewierne) cytowane są z wydania B. Ulanowski ego Księgi sadowe wiejskie, t. 11 z 1921 r. ze skrótem StPPP XII, gdzie m.in. na
s. 413-522 została wydana Księga wizyt dóbr Pabianice należących do uposażenia Kapitały Krakowskiej
!l9(y-1540. która pochodzi z Archiwum Kapitulnego w Krakowie. - Cf. StPPP XII.
BarWis Baranowski Ignacy 'Tadeusz, Spis ryceistwa powiatu wiskiego i wąsoskiego, które uczestniczyło
w wyprawie wołoskiej 1497 r., Colłectauea Biblioteki Ordynacji hrabiów Krasińskich nr 4, Warszawa
1913. ~ Na s. 3-<S znajduje się wstęp wydawcy, i'ospo li te ruszenie 1497 r. pozostawiło jako pamiątkę
po sobie stosunkowo dużą ilość dokumentów, które stopniowo ukazują się w druku. M. Bobrzynski
w I8S2 r. wydal w StPPP VI Akta sądów obozowych województwa kaliskiego z wyprawy na Wołoszę
1497 r. oraz Rejestr żołnierzy wyprawionych na wojnę wołoską w- roku 1497 z województwa kaliskiego
w zastępstwie osób do shłżby wojskowej obowiązanych. S. Kutrzeba wydał w 1902 r. w AKH IX s. 235-3^8 nowe materiały odnoszące się do tej wyprawy a zaczerpnięte bądź z odszukanych przez siebie źródeł. bądź z. odpisów pozostałych po A. Pawińskim. Są to: Spis dóbr skonfi skowanych w różnych częściach
Polski z powoda niesłtlżenia wyprawy mołdawskiej z 1497 r. i Akta procesów o dobra skonfiskowane z powodu t tir dnienia nyprawyz r. 1497. Materiały przez nich wydane odnoszą się d o Wielkopolski i Małopolski, brak natomiast odpowiednich mazowieckich. To skłoniło Baranowskiego do wydania spisów
obywateli ziem wiskięj i wąsoskiej, którzy uczestniczyli w wyprawie 1497 r., oraz tych, którzy w wyprawie tej z rożnych powodów nie brali udziału całkiem lub też uczestniczyli w niej tylko częściowo.
Rkps, z którego Baranowski czerpie spisy, odkryty został przez Aleksandra Rembowskiego. Jest to zabytek wielkości 11 x 32/1 cm, pisany drobnym, ale wyraźnym pismem. Oprócz interesujących wydawcę spisów rkps ten zawiera na początku (s. 1-2) Regestru >n resignatioilis castri et cupitancatas Vizne.nsis 1499. Obok nowej paginacji, zrobionej juz w Bibliotece Krasińskich, rkps o sygn. 3558, nosi
ślady dawnej paginacji, świadczące, że jesl on cząstką jakiejś większej całości, być może księgi zawierającej akta grodu wiskiego z XV w. Na s. 9 - 3 6 wydawca podaje lekst Spisu. W wydanym zabytku
znajduje się jedna glosa (bartnicy) zapisana dwukrotnie na s. 26 i 27, która nie jest cytowana w Sstp.
M a l e r iał zosf anie wyk o rzys t a ny w su ple me nc ic.
Ba ad Baudouin de Courtenay Jfan], O drcwniepoJskom jazy kie d o XIV stole lija, Lejpcyg JS7U. - Na
całość rozprawy składają się dwie zasadnicze części z-odr ębną paginacją. Część pierwsza od s. 1-99

jest analityczna, natomiast cześć Jrugsi od s. 1-84 zawiera dwa słowniki wyrazów słowiańskich
i przyswojonych w epoce przedhistorycznej oraz wyrazów zapożyczonych po przyjęciu chrześcijańsiwa. Baildon i n ile Couricnay zebrał około pięciu tysięcy wyrazów, głownie nazw własnych, z dokumentów łacińskich i kronik, przy czym korzystał zarówno z materiałów już wydanych, jak i przez
samego siebie po raz pierwszy odczytanych, W przypadku kiedy Baudouin de Conrteoay korzystał
z wydanych materiałów, Sstp nie ekscerpował wyrazów z Baud, ale z podstawowego wydania (np.
cf. ACZ, MFfI 1, StPPP l, KodMazU OpMog, Kod Pol itd. w CZ. I. s. 3-5). Honadto autor wykorzysta! polskie zabytki, klorc w- Sslp niezależnie ekscerpowano (cf. Bogur, HZ, Sul, PI, Przyb. Kari Ś widz,
Tihtż w cz. 1, s. 23--24). Przy pobieżnym sprawdzeniu nie udało sie znaleźć w Sslp i w magazynie
słownika cytatów z tego źródła.
BednMed Bednarski Adam, Materiały do dziejów medycyny polskiej w XJV i XV stuleciu. Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Ma lem a tycznych, t. I, Kraków 1939, s. 25-1 OS, Polska
Akademia Umiejętności. — Celem pracy było zestawienie wszyslkieh doslepnych autorowi rkpsów
świat lezący eh o s h u i i c medycyny polskiej w- XIV i XV w. Są to rkpsy polskich autorów, rkpsy przepisywane, rkpsy będące własnością naszych lekarzy, rkpsy używane w Krakowie w ciągu wieku XIV
i XV. W tym celu przejrzał wiele kodeksów i skatalogował (raklaly. które nie były skatalogowane.
Udało mu się znaleźć parę dotąd nieznanych rkpsów. Przy pracy korzystał z pomocy U. Ganszyńca, który m,in. odczytał szereg me. i cxpl. i określił wiek pisma rkpsów. Korzystał z katalogów, głównie z. Wis lock i ego. Przygotowując opracowanie, korzystał z rkpsów i katalogów następujących bibliotek: Jagiellońskiej, Kórnickiej. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, Zamoyskich.
Miejskiej w lirfurcie, Miejskiej i Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza. Wydawca przedstawia następujące rkpsy. będące źródłami Sstp:
1. s. 37-38 rkps Biblioteki Kórnickiej nr 794, formatu in (|itarlo. liczący ' 15 karl. Pisany jest różnymi rękami XV i XVI w. Na k. !04r-l0Sv zamieszczono recepty dla koni, świń. owiec i ludzi,
zawierające polskie glosy. Karły, na któiych zapisano recepty z polskimi glosami, pisane są rt,:ką
XV w. Bednarski wydał fragmenty tych recept z dwudziesloma glosami polskimi. W Sstp materia i
datowano X V p. post. Od r. 1959 Pracownia Sslp posiada mikrofilm, ria którego podstawie korygowano odczytanie Bednarskiego oraz uzupełniano konteksty łacińskie. W 1968 r. glosy (około NU)
ze wszystkich recept wydał M. Muszyński w opracowaniu Ciosy, zapiski i niektóre teksty polskie
u- stały cli drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550. / . lego leż wydania glosy z początkowych lii er alfabetu, które z BednMed nie weszły do Sstp (bie!nioy czvrn.ie, dychawica), ukażą sie w suplemencie ze skrótem GIKórri II. W 1979 r. zostały wydane recepty dla zwierząt w opracowaniu Marii Kowalczyk i Grzegorza Staśkićwiczy Lekarstwa końskie z dwóch rękopisów łacińskich
z pierwszej polony XV w., które zostało umieszczone w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. IX jako
LekKoń. ~ Cf. GIKórn II poz, 1, LekKoń poz. 1.
2. s. 73-74 rkps Biblioteki Kórnickiej nr 715, papierowy, formatu in c] u ario, liczy 12 k. i pisany
jest różnymi rękami XV w. Zawiera dwa traktaty lekarskie. W pierwszym, mieszczącym się na
k. Ir-1 Ir, znajduje sic kilka polskich gios pisanych ręką XV w. A. Bednarski wydał sześć z tych glos,
bez odpowiedników łacińskich. W Sslp zacytowano z tego żródla i lwie glosy {niemoc, opuchli na)
z datą XV. Nowe wydanie tych glos, wraz. z. odpowiednikami łacińskimi, znajduje sic w opracowaniu M. Muszyńskiego Cłosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do rr)ku 1550, skąd w Sstp cytowano materiał od t. VI. ~ Cf. GIKórn II poz, 16.
3. s. 74 rkps Biblioteki Zakładu Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 377 z XV w.
Zawiera polski tekst recepty zapisany na k. J J 9v. A. Bednarski pisze, iż jest to najstarszy zabytek
języka polskiego z zakresu medycyny ludowej. Liczy on 11 wierszy pisma, lytuł tego zabytku, pierwszy wiersz, przytacza W Kętrzyński w wydanym w 1890 r. 111 tomie Katalogu rękopisów Biblioteki
Ossolińskich. Pracownia Sslp od 1958 r. posiada mikrofilm i fol ogra lic k. 119v zabytku, na których
podstawie weryfikowano odczytanie Bednarskiego. W Sstp materiał datowano XV p. post.
Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach

i poprawkach

do spisu źródeł w t. II.
K POĄ
Ben Lub Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Seria nowa, zeszyt J. Dokumenty opactwa benedyktynów
w Lubiniu z X l l l - X V wieku, wydał i opracował Perzanowski Zbigniew, Warszawa-Poznań 1975.
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Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. XVII.
~ We w l e p i ę Perzanowski przedstawia dzieje opactwa i losy dokumentów archiwum klasztornego. W 1836 r. po kasacie klasztoru archiwum uległo rozproszeniu. Wg stanu sprzed 11 wojny
znaczna część dokumentów opactwa znajdowała się w Archiwum Państwowym i w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w? Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie oraz po kilka sztuk w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Kórniku,
w archiwum parafialnym w Krzywiniu, w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku i w archiwum
parafialnym w Jeżowie. W czasie 11 wojny uległ zniszczeniu zbiór pergaminów lubińskich w bibliotekach Raczyńskich i Krasińskich oraz w archiwum parafialnym w Krzywiniu. Niektóre dokumenty z archiwum parafialnego w Jeżowie powróciły do Archiwum Diecezjalnego w Łodzi. Nieznane są też losy wszystkich ksiąg kancelaryjnych klasztoru, które podzieliły prawdopodobnie los
innych ksiąg rękopiśmiennych biblioteki opactwa. „Już w czasach Księstwa Warszawskiego
(w roku 1813) pewną liczbę ksiąg i rękopisów- z Lubinia pozyskała biblioteka przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (późniejsza Biblioteka Uniwersytecka). Dwie księgi, kopiariusz (I.iher priviłcgiontm monasterii Lubinensis t. II) oraz księga formularz}' (manuskrypt nr 40) z lat 1561-1563
przechowywane są w Bibliotece Seminarium Duchownego w Gnieźnie. W zbiorach biblioteki
klasztoru lubińskiego z n a j d u j e się kodeks (sygn. 56) zawierający kopiariusz (Liber
priviłegionim
monasterii Lubinensis 1.1; w lekach Władysława Semkowicza zachowały się odpisy większości znajdujących się w nim dokumentów, sporządzone przed pierwszą wojną światową i w okresie międzywojennym). Tam z n a j d u j e się leż kopiariusz. przywilejów dotyczących kościoła parafialnego
w Lubiniu (Liber iurhtm ae tcansaeiionum eeelesiae parochia li Lubinensis tkuli sanc.ti.Leonardi althatis setvicntium).
Niniejszy, obejmujący trzy wieki (X11I-XV), zbiór dokumentów opactwa lubińskiego liczy ogółem 345 pozycji, w tym 130 regestów dokumentów. Z tej liczby 94 regesty dotyczą opublikowanych dokumentów w kodeksach dyplomatycznych, 38 regestów odnosi się do dokumentów wydrukowanych jako zapiski z księgi sądowej, dwa regesty pochodzą z opublikowanych
drukiem wzmianek o wystawionych dokumentach. Ponadto dwa regesty zaczerpnięto ze wzmianek rękopiśmiennych" (s. 9). Spośród 215 dokumentów opublikowanych w tym zbiorze 11N
pochodzi z kopiariusza Liberpriviłcgiorum
monasterii Lubinensis t. II z Biblioteki Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 27 z kopiariusza Liberprivi.kgiorum
monasterii Lubinensis 1.1 znajdującego się w bibliotece klasztoru w Lubiniu, 29 z. Archiwum Państwowego w Poznaniu (z tego 17 oryginałów i 12 kopii), 11 z Archiwum Diecezjalnego w Poznaniu (wszystkie z kopii), 2 z Archiwum
Diecezjalnego we Włocławku (oba oiyginaly), 5 z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (w tym
1 z oiyginału i cztery z kopii), 1 z Archiwum Archidiecezjalnego w Warszawie (kopia), 1 z Archiwum Diecezjalnego w Łodzi (oryginał) i 2 z Biblioteki Kórnickiej (oryginały), a ponad to z odpisów przechowywanych w tekach Semkowicza (z obecnie zaginionych lub zniszczonych dokumentów), z których 7 znajdowało się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich (6 odpisanych z oryginału,
1 z kopii) ł 4 w zbiorąch Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie (wszystkie z oryginałów),
8 w zbiorach archiwum parafialnego w Krzywiniu (7 odpisanych z oryginału, 1 z kopii). Część doku mcnlów została wcześniej wydana, W tych wypadkach wydawca p o d a j e tylko informacje o danym dokumencie i miejscu jego zamieszczenia. Jeżeli jednak dokument wcześniej wydany zawiera,
wg Perzanowskiego, błędy lub błędną datę, wydawca zamieszcza ten dokument w swoim odczytaniu, Wydawnictwo zawiera na s. 393- 430 indeks miejscowości i osób. Polskie glosy są wyróżnione w tekście drukiem rozstrzelonym. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. IX.

Be.rsohn Bersohn Mathias, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa 1899. — W opracowaniu autor
przedstawia najstarsze zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w- Bibliotece Kapituły Płockiej. Jednym z omawianych rkpsów jest graduał z. 1365 i. pisany przez Świętoslawa z Wilkowa. O dacie
ukończenia dzieła oraz o jego autorze mówi expl. zamieszczony na jednej z kart kodeksu, której
fotografię zamieszcza Bersohn, Zachowany t.ckst przedstawia tylko urywek graduału (brak począlku i po kilka kart w różnych miejscach), złożony ze 120 k. pergaminowych formatu in folio.
7 zabytku tego wydawca przytacza dwa krótkie polskie teksty, które zamieszcza na następujących
Stronach: a. na s. 21 zdanie musisz mi dać moje myto. Tekst ten, zapisany czerwonym kolorem
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i nic mający związku /. treścią dzieła. U mieszczony został przez pisarza na pustym miejscu LI dołu
k, 4: li. tta s. 22 początek pieśni wielkanocnej Kiystits zmartwychwud
je . Icksl len zoslał przez
pisarza zamieszczony na 13 k. od końca przed łacińskimi hymnami nu cześć polskich świętych.
Jest to najstarszy zachowany polski odpis tej pieśni. Oh a polskie teksty zostały później wydane
w transliteracji przez Antoniego Juliana Nowowiejskiego w opracowaniu Piuck. Monografia histatyczna, napattna podczas wojny wszech światowej, poprawiona / uzupełniona u* roku 1930, wydanie II. A. J. Nowowiejski pisze, iż wspomniany gradual, opalrzony sy»n. 32, mieści się w Bibliotece Seminarium Diecezjalnego (obecnie Biblioioka Wyższego Seminarium Duchownego)
w Płocku, do której w 1926 r. zosta! przeniesiony księgozbiór katedralny. Informuje nadto, że ten
pergaminowy kodeks liczy J14 kart rozmiaru 39.5 x 28 cm oraz że pod hymnem rezurekcyjnym
Victimc pasciudi Ś wie łosia w zapisał polską pieśń wielkanocną Ktysrus zmartw yet i wsta! je (s, 475).
W ChresiWRz na s. 237 /.amieszC/ono tekst tej pieśni w transliteracji (za Nowowiejskim) i transkrypcji. Autorzy ChtrsiWRz pisza, że tcksl pieśni mieścił się na k. 303 kodeksu oraz że grnduał
zaginął w czasie ostatniej wojny. W Sslp cały materiał datowano 1365. llkscerpcja Ludwiki Sze1 ach owski ej - Wi n i arzowe f.
BiblWarsz Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1841
i nn.
BiblWaisz 1857 II 791-840, 1858 1 237-277. 1858 IV 639-674 i 1861 l i i 1-51 L|ubomirski|
T[adeuszj, Rolnicza ludność w Polsce od XV do XVI wieku — W łych czterech tomach BiblWarsz
zamieszczone są cztery części opracowania. W przypisach d a opracowania autor cynjje zapiski
sądowe. w których wysivp»i*j roty lub pojedyncze polskie glosy. Roty, które hyly wydane w odpowiednich tomach AG 7. oraz w Tym Proc (wyd. w 1921 r.), od 1.1 Sstp cytowano z tych źródeł ze skrótem AGZ i Tym Proc. Po ukazaniu sic kolejnych tomów Wielkopolskich rot sitowych X.t V-XV k/cku zebranych i opracowanych przez fi. Kowalewicza i W Kuraszkiewicza, t. I. Roty poznańskie,
Warszawa 1959, l. 11. Roty pyzdrskuu Warszawa 1960. t. III. Roty kościańskie, Wrocław 1967, t. IV.
Roty ktdisidt'., Wrocław 1974 (odpowiednio Pozn w L II Sslp. Pyzdr w t. Ul, Kościan w t. V, Kat
w t. VIII) materiał z zapisek sadowych poznańskich, pyzdrskicli, kościańskich i kaliskich cytowano za tymi wydaniami. - Cf. K/d, Kościan, Pozn, Pyzdr.
BiblWarsz 1860 II 557 -561 l,[ubomirskij Jfan] Tfadeusz], Jakub z Kobylan, kasztelan gnieźnieński, starosta h rześki 1407-1454. — W opracowaniu autor przytacza uwagę J. 'V. Przy borowski eg u, naczelnika Archiwum Akt Dawnych w Poznaniu, o wartości, jaką mają rozmaite luźne zapiski rozrzucone po dawnych sadowych księgach na marginesach, okładkach czy niezapisanych kartach. lakim właśnie przykładem zajmuje się Lubomirski, który w księdze grodzkiej brzeskiej, po
informacji o odstąpieniu przez Jana z Kobylan .starostwa brzeskiego Piotrowi z Oporowa wojewodzie łęczyckiemu w poniedziałek po Św. Marcinie 1454 r., znalazł czterowiersz w języku polskim.
Zamieszcza go na s. 559. W Sslp materiał datowano 1454.
BiblWarsz 1860 III 67-88 1'rzyborowski Józef, Znaczenie ws tęczy w sądownictwie polskim z a p a nowania Władysława Jagiełły. ~ Zarówno w tekście opracowania, jak i w przypisach przytoczone
sćj zapiski sądowe z X V w. w języku łacińskim z polskimi glosami. Wydawca nie wyróżnia w druku polskich glos.
tiiblWarsz 1861 11 707-712 | Lubomirski Jan Tadeusz], Zabytki ustaw z wieku XV. 1386-1435.
— Autor przytacza kilka statutów i edyktów uchwalonych przez szlachtę lub przez nią i przez króla wydanych, zapisanych w księgach akt sądowych przechowywanych w kilku archiwach w Warszawie, Poznaniu, Kaliszu i Lublinie. W dokumentach jest zaledwie kilka polskich glos. Wydawca nie
wyróżnia ich w druku, ale jedynie przy niektórych umieszcza w nawiasie transkrypcję. W materiale Sslp nie znalazł się żaden cytat / tego źródła. Zapiski cytowano wg późniejszych wydań. ~ Cf.
AKII TH 153-269, PtiwPo}% PawScjm.
Biitlllarsz 1866 l 309-328 Pieśń Bogarodzica wraz z nuta, z rękopisu częstochowskiego z końca
wieku XV w podohi/.nie wydana i porównana z dwoma dawniejszymi odpisami i z drukowanymi
tekstami, wydal Przezdziecki Aleksander. — Wydawca pr/.edsiawia łaciński rkpsw formacie tn q u ario, liczący 158 k., z 2 połowy XV w., znajdujący sic w Bibliotece Klasztoru no. Paulinów na Jasnej
Górze. Nie podaje sygn. rkpsu. W rkpsie lym znajduje się m.in. na k. 25-62 ..rozprawa schola(J
K J
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Styczna o propozycji AjyslolcJcsa/lwmrt est nobiUor cf summa corpuru ąuum totum coąms". W tekście tym występuje glosy łycińskie, d o których zostały dopisane glosy polskie. Ma s. 3 J 6 Pizezdziecki
przytacza glosy polskie wraz 7. łacińskimi o d p o w i e d n i k a m i , z n a j d u j ą c e się w rkpsic na k. 28v. 29r>
30r, 31 r. 3lv, 33r, 33v, 35r, 35 v, 37 r. W Sstp materia! d a t o w a n o X V p . p o n t . F.kscerpcja Witolda Zaehorowskiogo,
BtblWursz 3873 J1I 51-55 cf Gloger.
BihlWarsz 1873 I V 219-240 H u b c R o m u a l d , Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku X I V
i XV. — Autor' omawia r o d z a j e a kłów prawnych na podstawie wybranych d o k u m e n t ó w . W cynowanych w przypisach łacińskich zapiskach sadowych znaj duj u się dwie polskie glosy (mu-y z 1-405 r.
i niestane z 1398 r.), z któiych tylko pierwsza jest cytowana w Sstp. Glosy nie są wyróżnione w druku.
BibtWarsz 1«74 III 329 cf. Dek VII 5.
Biecz Casirensia Bi ccc fisia 1.1379-1404. — Materiał Sstp stanowią rękopiśmienne ekscerpty Władysława
Semkowicz a z ksiąg grodzkich Biecza, zawierające krótkie konteksty łacińskie z polskimi glosami.
Polskich glos wypisał Semkowicz 21,
Biaż Żywot świętego Błażeja. Zabytek języka polskiego z początku wieku XV. po wtóre wydał Malinowski Lucjan. P F V 309-353. — Na s. 309-319 L. Malinowski przedstawia dokładny opis zabytku.
Jest nim rkps Biblioteki Z a k ł a d u N a r o d o w e g o im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sy£n, 1451 II w postaci p e r g a m i n o w e j karty f o r m a t u folio zapisanej w dwóch kolumnach.
Karta ta, przecięta między kolumnami i obcięła u dołu, została wyjęta z oprawy. Uważa się, że karta może stanowić pozostałość p o jakimś obszernym kodeksie z p r z e k ł a d e m Złotej legendy J a k u b a
dc Voragine t który mógł powstać w 2 połowie lub pod koniec X I V w. „Niektórzy badacze (np. J a n
Łoś) przypuszczają, że zabytek ten pozostaje w związku z rękopisami polskimi, które według świadectwa Tana Długosza posiadała królowa Jadwiga" (ChrestWRz s. 110). Ortografia zabytku każe go
datować raczej na połowę X V w. Na s. 319-323 wydawca zamieszcza zachowany f r a g m e n t tekstu.,
a na s. 323-353 słownik o b e j m u j ą c y wszystkie wyrazy zabytku z p o d a n i e m cytatów i lokalizacji. Od
1957 r. Pracownia Sstp posiada fotokopie Żywota > na których podstawie weryfikowano odczytanie
Malinowskiego. Najnowsze wydanie tego zabytku, też w transkrypcji, z n a j d u j e się w ChrestWRz na
s. 1 J 1 I S . W Sstp źródło cytowano w o d p o w i e d n i m miejscu chronologicznym między d a t ą 1450
a źródłem Gloger, nie p o d a j ą c j e d n a k daty przy cytatach.
Bogttr B i r k e n m a j e r Józef, Bogarodzica dziewica. Analiza tekstu, treści i formy, I.wów 1937. ~ Na stronach 13-1S z n a j d u j ą się leksly A, B, C w których naniesiono poprawki wg wydania Vrt)a-Wietyczyńskiego ( c f \ ¥)1eł s. 162-167) i materiał w Sstp cytowano tylko z wydania B i r k e n m ą j e r a . Na
s. 18-24 zamieszczone są teksty D. F., F. Kiedy w 1962 r. ukazało się monograficzne wydanie Bogurodzicy w opracowaniu J. Woronczaka, U. Ostrowskiej i II. Feichta, Biblioteka pisarzów polskich,
seria A, nr I, materiał cytowany w Sstp o d t. IV s p r a w d z a n o z tym wydaniem. Pieśń dochowała się
w szeregu l k p s ó w i druków-, przy czym tekst pierwotny ulegał zmianom polegającym na rozszerzeniu i dodawaniu nowych zwrotek. M a t e r i a ł Sstp stanowi sześć tekstów:
Bogur A tekst krakowski 1. — 'lekst ten znajdował się na wyklejce tylnej okładki rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej nr 1619 (obecnie karta z pieśnią przechowywana jest osobno), zawierającego zbiór
kazań łacińskich z glosami polskimi spisanych w 1407 r. przez księdza Macieja z G r o c h o w a , wikariusza w Kcyni. lekslu Bogarodzicy nie pisał j e d n a k Maciej z Grochowa, ale inna ręka. „Tekst Bogurodzicy został wpisany na tylnej wykle jce już p o j e j nalepieniu, a więc. nie pized rokiem 1408, choć
niewiele później" (Bogurodzica w opracowaniu J. Woronczaka, L. Ostrowskiej i H. Fe ich ta, s. 96).
Jest lo tekst najstarszy, o b e j m u j ą c y dwie zwrotki i opatrzony n u t a m i .
Bogur B Icksl krakowski JI. — 'ieksl ten znajduje się na ostatniej karcie, tj. 87v\ rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 40&, po traktacie łacińskim Wilhelma Horborcha z 1408 r. O b e j m u j e on 13 zwrotek, Wpisany został ręk<i o d m i e n n y od ręki pisarza tekstu głównego, ale niezbyt od niej późniejszą.
Bogur C tekst warszawski. — Tekst len zachowany jest na k. 2 ł ó r - 2 l ó v rkpsu Biblioteki Narodowej w Warszawie nr 3016 (wcześniejsza sygn. petersburska Lal. Q I 89). Rkps len, będący dziełem
przynajmniej trzech rak, powstał w 1456 r, w klasztorze Bożogrobców w Miechowic. Przed 1830 r.
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znalazł się on prawdopodobnie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał sygn,
4S0. Tekst Bogurodzicy obejmujący 19 zwrotek (bez nut) jest pisany w dwóch kolumnach. Odpis pochodzi z 2 połowy X V w.
Bogur D leksl. częstochowski. ~ Tekst ten odnalazł w r. 1H60 Aleksander Przezdziecki w Bibliotece Klasztoru oo. Pa u li ii ów na Jasnej Górze w rkpsie z przełomu XV i XVI w. W rkpsie tym na
k, I51v-152r, pomiędzy legendą z czasów cesarza Juliana a prośbą generała paulinów do papieża
Alexandra V], wpisana jest jednym ciągiem bez odznaczenia wierszy i strof pieśń [łogitrorkica z. nuta mi przy początkowych wierszach, l e k s t pieśni o b e j m u j e 1S zwrotek.
Bogur E tekst cieszyński. — lekst znajduje sic w rkpsie Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej
w Cieszynie o sygn. D I ) I 28 w zbiorze I.eopolda Jana Sz.ersznika. Rkps ten jest prawdopodobnie
jedną z części tynieckiego grad u a lu maryjnego Officia da Beata Maria Wrgine, dawniej zwanego gradu ałem Jakuba I.ubomicrskiego. Kodeks powstał w 1526 c. lub niewiele wcześniej. Należy do tzw.
graduałów tarnowskich, z któiych trzy inne przechowywane są w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, jak pisze R. Mazurkiewicz w publikacji Polskie średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 2002,
s. 56. D o zbioru cieszyńskiego dostał się wraz z biblioteką byłego jezuity I z o p o l da Jana Sz.ersznika (1747-1814). który go otrzymał w początku XIX w. od swego przyrodniego brata Józefa, urzędnika sądowego w Czcrn i owcach. Hirketimajer datuje rkps na w. X V I. Woronezak w opracowaniu
Bogurodzica (s. 114) rkps len datuje na początek w. XVI, także R. Mazurkiewicz (s. 56) mówi o powstaniu rkpsu w 1526 r. lub niew:iełe wcześniej, 'lekst Bogurodzicy (wraz z nulami) obejmujący J8
zwrotek znajduje się na s. 345-34S.
Bogtte F tekst sandomierski. — 'leksl ten został wpisany na tylnej wyklejce rkpsu Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu o sygn. C 4 2 3 , zawierającego kazania niedzielne Hieronima z Pragi {Jan Syiwana) i inne różnych autorów, w 2 polowie XV w. 'lekst obejmuje 14 zwrotek.
J. Woroneżak (Bogarodzica s. 106) pisze, że z notatek prowcnicneyjnych z XV lub XV) w. nu k. 256
oraz na wewnętrznej stronie przedniej okładki można sądzić, iż rkps był wówczas własnością jakiegoś klasztoru.
W Sslp źródło cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między datą ca 1400 a 1401- 1 9 , nie p o d a j ą c jednak daty przy cytatach. Jbksccrpcja łdwy Ostrowskiej.
Bogur G tekst płocki. Woronezak Jerzy. W sprawie dodatków do Bogurodzicyy Pamiętnik Literacki XLVI (1955) z. 3, s, 138-143. ~ Skiót źródła piz.cz. nieuwagę wprowadzono w Uzujtełnie sitach
i poprawkach do spisu źródeł w t. II. J. Woronezak cytuje za Michalakiem (cf. Mich Lic) tylko dwa
incipity pieśni wielkanocnych.
Bon Boniecki Adam, Kronika rodziny Bonieckich z przydomkiem Fredro, herbu Bończ.a, Warszawa
1K75. — W kromce autor podaje krótkie i dokładne wiadomości o swoich przódkach 7 oparte na licznych aktach przechowywanych w archiwach krajowych. W cytowanych dokumentach trafia się kilka polskich glos z 1444 r. (nazwy danin na s, 5). Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka,
Bfisch BusCłuug J[ohannj G[ustav] CjfoUlieb], Die U r k u n d c n des KJostcrs Lcubus, Lieferung I, Breslau
1821. ~ Wydawnictwo zawiera XII- i XlN-wieczne dokumenty klasztoru w T.ibiążu nad Odrą, na
vŚląsku. W dokumentach trafiają się pojedyncze glosy polskie wyróżnione rozstrzelonym drukiem.
Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
BZ Biblia szaroszpataeka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpalaku, wydał Ludwik Bcrnaeki, Kraków 1930. Polska Akademia Umiejętności. Wcześniejsze wydanie:
Biblia królowej Zofii, żony Jagiełły. Z kodeksu szaroszpatackiego wydana przez Antoniego Małeckiego, Lwów 1B71. — A , Małecki w obszernym wstępie (s. V-I.) zamieszcza szczegółowe informacje, oparte na wypowiedziach badaczy polskich, czeskich, niemieckich i węgierskich, na lemat
losów kodeksu. W dalszej części wstępu podaje dokładny opis zabytku oraz próbę odtworzenia jogo
genezy i historii. Wydanie Małeckiego zawiera transliterację odnalezionego w Szaroszpataku kodeksu. L. Bcrnaeki we wstępie (s. 7-20) przedstawia opis i historie kodeksu szaroszpatackiego oruz
odnalezionych fragmentów Biblii. które (z wyjątkiem 1 Reg i 1 Esdr). miały wchodzić w skład jej
drugiego lornu. Fragmenty te zapisane były na kartach użytych do oprawy książek byłej Bibliote-
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ki Miejskiej we Wrocławiu i Biblioteki M u z e u m Narodowego w Pradze. Wydanie Be m a c ki ego zawiera fotokopie tegoż kodeksu, a ponadto fotokopie fragmentów Biblii, które odnaleźli i wydali
W. A. Maciejowski (/. I Królewskiej), Tlarsanyi l$lvan ( z ł F.zdrasza), F r d m a n n Hanisch (z Izajaszu, Jeremiasza, Nahuma i 1 Machabejskiej), T Wierzbowski (z Jeremiasza), W. Hanka (z Danielu). W zawierusze ostatniej wojny światowej zaginaj fragment Jeremiasza i Nahuma. Wydanie Małeckiego stanowiło podstawę niepełnej ekscerpcji materiału przez Jana Łosia dla Sstp. Opracowując hasła słownikowa, korygowano materiał wyekscerpowany z lego wydania według fotokopii
Bernackiego. W trakcie opracowywania artykułów słownikowych uzupełniano ekscerpcję według
indeksu do Biblii opracowanego przez A. Babiaczyka pt.: Lexikon zur ałtpołnischen Bibę!I455 (Sr/phiaibibcL aitsgabe von Małecki), von A d a m Babiaczyk. Breslau 1906. Kiedy uka/.ało się nowe wydanie Stanisława Urbańczyka i VI ad i mira Kyasa (Biblia królowej Zofii (tzaroszpaiack a) wraz ze staroć z.e.sk im przekładem Biblii, Wrocł a w 1965 • • 1971 (t ra tisl i te ra cj a). Kom i te ł Je zykoznawstwa IJAN.
Wydawnictwa Źródłowe), / tego wydatna uzupełniano ekscerpcję oraz koiygowano odczytania. Źródło przytaczano według ksiąg, rozdziałów i wersetów Wulgaty. Po drugiej wojnie chyba rkpsy biblioteki szaroszpataekiej zostały wywiezione z Budapesztu do Niżnego Nowgorodu. Niedawne próby odnalezienia ram Biblii przez W Wydrę, nie dały oczekiwanych rezultatów i trzeba zabytek uznać
za zaginiony. W Sstp źródło cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między dalą 1455
a ca 1455, nic podając jednak daty przy cytatach.
Cant Jakobson Koman, Slezsko-polska cantilena inhonesta ze zaćatku XV stoleti. Narodopisny Vestnik Ćeskoslovansky, t. X X V I l - X X V I I I 1-2, Praha 1934-1935, s. 5 ^ 4 . - Wydawca podaje leksl
wg fotografii rkpsu znajdującego się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego pod sygn. 1 Q 466.
Rkps pochodzi z biblio leki klasztoru oo. Franciszkanów wrocławskich. W 1 ćwierć t X V w. należał
do franciszkanina Mikołaja z Koźla (żył XTV/XV w.) i jego to ręką zostały zapisane wszystkie teksty. Kodeks zawiera miscellanea treści przeważnie religijnej, m.in. kazania, pieśni (niektóre z nutami) i teksty modlitewne pisane w językach łacińskim, czeskim i niemieckim. Polski ul wór, tzw.
catitilcna in honesta, mieści się na k. 4. 'leksl został zamazany atramentem, jcsl jednak czytelny. Ten
frywolny żakowski wiersz napisał Mikołaj z Koźla w końcu 1416 lub w początkach 1417 r. Nowre
wydanie tekstu, także w transkrypcji w ChrcstWRz s. 293. W Sstp materiał datowano X V p . pr. Od
J973 r. Pracownia vSstp posiada fotografię zabytku.
Ca f Cod Jag Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej, CalaloguS cod i cum
manuscriplorum medii a cvi Ualinorum qui in Bibłiotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Wrocław 19S0 i nu. — Z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie tylko ten materiał, którego nie
wydał Wisłocki w swoim Katalogu (cf. Wisł). Pojedyncze wyrazy wciągnięto już do ostatnich zeszytów Sslp. W Sstp materiał cytuje się wg stron wydania. Ekscerpcja Kazimiery Soleckiej, z wyjątkiem
rkpsu nr 305, który ekscerpował Mariusz Leńczuk.
CatCodfag l Sygnatury 8 - 3 3 L opracowali Włodek Zofia. Zathey Jerzy, Zwiercan Marian. ~ Zostanie wykorzystany materiał z następujących rkpsów.
1. rkps nr 18B z ca 1400 r., papierowy i pergaminowy. Zawiera m.in. perykopy z tzw-. glosą interlincamą i Alberta z Padwy Rost Mo. W Postylli zapisano kilkadziesiąt głos polski cli do tekstów
Ewangelii, z klórych aulorzy CatCodfag zamieścili na s. 195 tylko 12. W Sstp glosy niewydane
przez autorów odczytała z rkpsu Flżhieta Belcarzowa i drukowano jako CatCodJagRp. Materiał
z lego źródła drukowano w Sslp od zesz. 5 l. XI, pozostały materiał zostanie wykorzystany w .suplemencie.
2. rkps nr 305 z początku XV w., papierowy. Zawiera w większości teksty biblijne. Na okładce
zapisano po łacinie i po polsku nazwy sposobów interpretacji Pisma Św., cytowane w Sstp wg wydania W Wisłocki ego (cf. Wisł poz, 4). Z niniejszego wydania do materiałów Sstp wciągnięto jedną glosę (rozrzewni sie jako odpowiednik łacińskiego infrenmit na s. 381), nie uwzględnioną przez
Wisłockiego, która ukaże się w suplemencie z datą XV in.
3. rkps nr 326 pisany w latach 13S9- ca 1415, papierowy, o różnej zawartości. Na k. 12lv w lekście Proces sus iudiciarius, którego autorem jest Mikołaj Puchnik, wpisano w języku polskim westchnienie do Boga. Tekst ten autorzy CatCocUag wydają na s. 456. W Sstp ustalono datę XV in.
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Cu t CodJag H Sygnatury 332-444, opracowali Kowalczyk Maria, Markowski Mieczysław, Zaihcy
Jerzy, Zwie ren u Marian, Wrocław 19£!2. — Zostanie wykorzystany malcriał z następujących rkpsów:
1. rkps nr 359 pisany około połowy XV w. Prawie cały rkps zawiera Dccrataliarn iibri papieża
Grzegorza IX, zapisane przez Michała z Warty. W zapiskach marginalnych (w większości leż pisanych przez Michała z Warty) znajduje się kilkanaście glos polskich, które autorzy wydają na
s. 101. W Sslp ustalono dale XV mcd.
2. rkps nr 385 pisany około połowy XV w. kilkoma rękami. Większą część rkpsu z ujmuje lekst
Summa 47tper dwetalibui,\ którego autorem jest Petrus Comeslor (Manducalor). Kilka wezwań d o
Maryi po polsku wpisał Stanisław z Pacanowa. Materiał polski wydano na s. 153. W Sstp ustalono
datę X V nted.
3. rkps nr 433 pisany w drugiej polowie XV w. kilkoma rękami. Zawiera teksty o różnej treści.
W Bukolikach i Gcorgikach Wergiliusza kilkanaście glos polskich, zamieszczonych przez wydawców
na s. 314. W Sstp ustalono datę XV p. post.
CtuCodJag 111 Sygnatury 445-563, opracowali Kowalczyk Maria, Kozłowska Anna. Markowski
Mieczysław. Włodek Zofia, ' / a t h e y Jerzy, Zwiercan Marian, Wrocław 1984. ~ Zostanie wykorzystany materiał z następujących rkpsów:
1 r rkps nr 451 z. około 1450 r. pisany jedną ręką. Zawiera w większości utwory, któiych autorem
był llugutio de Pisa. iSra marginesach kilka glos polskich, zamieszczonych przez wydawców na s. 9.
W Sstp ustalono datę XV mcd.
2. rkps nr 453 pisany w 1393 r. Zawiera m.in. utwór Gul o Ha de HeNigenkreiiz S u m m a gram*
nutticahs, w którym na końcu znajduje się słowniczek z wplecionymi wyrazami polskimi i niemieckimi. Maieriał polski wydawcy zamieszczają na s. 12-13. W Sstp ustalono datę X V in.
3. rkps nr 460 z lat 1456-1457 pisany kilkoma rękami. Zawiera w większości utwory, któiych autorem był llugutio de Pisa. Na marginesach znajduje się kilkanaście polskich glos, które wydawcy
zamieszczają na s. 32. W Sstp ustalono datę XV p. post.
4. rkps nr 463 pisany około 1470 r. kilkoma rękami. Większą część rkpsu stanowi dzieło Liber
deriwttiftntan. którego autorem był Hugutio de Pisa, Xa marginesach liczne glosy polskie, zamieszczone przez wydawców na s. 58-59. W Sstp ustalono datę X V p . post.
5. rkps nr 477 pisany w XIII i XIV w. Zawiera teksty różnej treści, m.in. na k. 30r 63v Ibcahufarium iatinum, w którym znajdują się trzy wyrazy polskie, zamieszczone przez wydawców ii a
s. 74-75. Pismo lej części rkpsu wskazuje na X l i i w, W Sslp ustalono datę ca 1300.
6. rkps nr 520 z około polowy XV w. pisany jedną ręką. Zawiera teksty różnej treści. Wśród łacińskich zapisek z końca XV i początku XVI w. znajduje się przysłowie polskie, zamieszczone przez
wydawców na s. 243. W Sslp ustalono datę ca 1500.
7. rkps nr 524 z XIV w. Prawie C:dy rkps zawiera utwory M. Annaei Lucani, pisarzem tych utworów był Nicolao Fele. JNa okładkach i kartach ochronnych m.in. kilka wyrazów polskich, które wydawcy zamieszczają na S. 253. Wr Sstp ustalono datę X V / ; . post.
8. rkps nr 525 z około polowy XV w. pisany kilkoma rękami. Zawiera teksty różnej treści. Na k, !26r
jedna glosa polska (wrzeciono), zamieszczona przez wydawców na s. 257. W Sstp ustalono datę XV me.d.
9. rkps nr 531 z około połowy XV w. Zawiera pisma Pliniusza, pisarzem był Piotr de Le. Dwie
glosy polskie, zamieszczone przez wydawców na s. 270. W Sstp ustalono d a t ę XV med.
10. rkps nr 541 z początku XV w. pisany dwoma rekami. Zawiera dzieło Fu ctonu u et diciorum
mcmorabilium tibri, którego autorem jesl Valcrius Max i mus. Trzy wyrazy połskie zamieszczone
przez wydawców na s. 301. W Sslp ustalono datę XV p. pr.
11. rkps nr 563 z lat 1423-1434. Zawiera teksty o treści astronomicznej; pisarzem był Mikołaj
z Grabo stawu, którego leż ręka wpisała dwa wyrazy polskie, zamieszczone przez wydawców na
s. 406. W Sstp ustalono datę
XVp.pr.
CatCodfag IV Sygnatury 564-667, opracowali Kowalczyk Maria, Markowski Mieczysław. Włodek Zofia, Zathey Jerzy, Zwierean Marian. Wrocław- 1988. ~ Zostanie wykorzystany malcriał z następuj ących rkpsów:
1. rkps nr 613 z końca X I V i początku XV w, pisany kilkoma rękami. Zawiera głównie teksty
o treści astronomicznej. Kitka marginalnych polskich glos. zamieszczonych przez wydawców na
s. 299, W Sstp ustalono d a t ę XV in.

2. rkps nr 632 z 1460 r. Zawiera teksty o treści teologicznej. Na marginesach kilka glos polskich,
klóre wydawcy zamieszczają na s. 357. W Sstp ustalono datę XV p. post.
3. rkps nr 634 z końca XIV w. pisany kilkoma rękami. Prawic cały rkps sianowi dzieło Dc planetu
naturac, klórc go a u t o r e m jcsl Alan. Kilka glos polskich, które wydawcy za mi c s / c / a j a na S. 361,
W Sslp uslalono datę XV in.
4. rkps nr 650 z początku XIV wr pisany głównie jedną ręką. Zawiera dzieło Expositio tibromm Mt?taphysicne Amtoudis, którego autorem jest Aleksander Ronini de Alexandiia. Na k. Ir dwa wyrazy
polskie Z.EIpisane ręką XV w., klóre wydawcy zamieszczają na s. 407. W Sstp ustalono datę XV in.
Ca tC od Jag V Sygnatury 668-771, opracowali Kowalczyk Maria, Kozłowska Anna, Markowski
Mieczysław, Włodek Zofia, Zwiercan Marian, Wrocław 1993. — Zostanie wykorzystany materiał
z następujących rkpsów:
1. rkps nr 674 z około 1425 r. Prawic cały rkps stanowi dzieło Arystotelesa Mcicora. Na k. 135v
dwie glosy polskie, klóre wydawcy za mieszczą ja na s. 14. W Ssip ustalono datę XV p.pr.
2. rkps nr 6S7 z końca X I V w. pisany kilkoma rękami. Zawiera leksiy różnej treści. Na przedniej karcie ochronnej różne zapiski X V w i e c z n e , m.in. kilku wyrazów polskich, które zostały zamieszczone p r z e / wydawców na s. 56. W Sstp ustalono datę XV
pr.
3. rkps nr 729 z 144.5 r. Zawiera dzieło Imtiiutiotium gramwaticanim
tibri> którego autorem jcsl
Priscianus, a pisarz nieznany. Kilkanaście glos polskich intcrlinearnych, zamieszczonych przez wydawców na s. 217. W Sstp ustalono d a t ę XV w e d .
4. rkps nr 752 z około 1360 r, pisany jedną ręką. Zawiera teksty różnej ireści. Próby pióra i zapiski pisane ręką X V w., wśród nich kilka wyrazów polskich, zamieszczonych przez wydawców na
s. 303. Wyrazy te z wyjątkiem dwóch cytowano w Sstp za wydaniem M. Kowalczyk. E. Belcarzowej t P. Wysockiej ze skrótem GUa%. Materiał datowano XV p. pr. — Cf. Cl Jag poz. 1.
CotCodJag VI Sygnatury 772-1190, opracowali Kowalczyk Maria, Kozłowska Anna, Markowski
Mieczysław, Nowak Lucyna, Sobańska A n n a . Talarz.yński Ryszard, Włodek Zofia, Zwiercan Marian, Wrocław
— Zostanie wykorzystany materiał z następujących rkpsów:
1. rkps Tir 774 /. 1463 r. Zawiera teksty o treści medycznej. Gały materiał z tego rkpsu cytowano w Sstp za wydaniem J. Rostafińskiego, 'lylko parę wyrazów, pominiętych przez Rostafińskiego,
zostanie wykorzystanych w suplemencie z CatCodJag z dalą 1463 (wyrazy ze słowniczka na k. 4r,
zamieszczone przez wydawców na s, 9) i XV ex. (późniejsze glosy zamieszczone na s. 23). — Cf. Rost
poz. 2.
2. rkps nr 776 z początku XV w. pisany kilkoma rękami. Zawiera teksty o treści medycznej. Na
k. 5r dwa wyrazy polskie (krowi mlecz), które zostały zamieszczone przez wydawców na s, 33.
W Sstp ustalono datę XV p. pr.
3. rkps nr 777 pisany około 1460 r. Zawiera teksty o treści medycznej. Cały materiał z tego rkpsu
w Sstp cytowano za wydaniem J. Rostafińskiego, lylko dwa wyrazy, pominięte przez Rostafińskiego, zostaną wykorzystane w suplemencie z CatCodJag. Wyrazy polskie zostały zamieszczone przez
wydawców na s. 35. W Sslp uslalono datę X V p. post. — Cf. Rost poz. 3.
4. rkps nr 785 pisany częścią w polowie XIV w., częścią w latach 1422-1423. Zawiera leksiy
o treści medycznej. Wśród marginaliów łacińskich jeden wyraz polski (brodawka), zamieszczony
przez, wydawców na s. 8C). W Sstp ustalono datę XV p. pr.
5. rkps nr 799 z 1464 r. Zawiera teksty o treści medycznej. Na marginesach zapisano liczne recepty, w nich znajduje się kilkanaście wyrazów polskich, które wydawcy zamieszczają na s. l h l .
W Sstp ustalono datę XV p. jwst.
6. rkps nr 802 pisany około 1430 r. Zawiera dzieło Chirurgia wagu fi, którego autorem jest Guido de Cautiaco. Wśród marginaliów łacińskich znajduje się kilka wyrazów polskich, z których autorzy cytują jeilen (kozłek) na s. 173. W Sstp ustalono datę X V p . p r .
7. rkps nr 813 pisany w latach 1364 i 136N. Zawiera teksty r ó ż n i j treści. Wśród marginaliów łacińskich zapisano leż parę wyrazów polskich, klórc wydawcy zamieszczają na s. 222. W Sstp ustalono dale XV in.
8. rkps nr 818 pisany przed 1400 r. Zawiera teksty o treści medycznej. Wśród zapisek marginalnych kilka wyrazów polskich, pisanych m.in. przez Macieja z Kola. które wydawcy zamieszczają ił a s. 25ft. W Sstp ustalono datę X V in.

9. rkps nr 833 z 1404 r. Zawiera teksty o treści medycznej. Wśród marginaliów łacińskich jeden
wyraz polski (kapmwie), zamieszczony przez wydawców nu s. 329. W Sslp ustalono da te XV
10. rkps nr 836 z końca XIV i początku XV w. Zawiera teksly o treści medycznej, W słowniczku na k. II irzy wyra/y polskie. W rozdziale De arboribus et hcrbis Barthołomaei Angliei dopisano
kilkanaście polskich na/w, również na k. 155-157 znajduje się kilka polskich wyrazów. Wyra/y polskie wydawcy zamieszczają na s. 337. W Sslp ustalono datę X V in.
1 L rkps nr 849 z pierwszej połowy X V w. Zawiera teksty o treści medycznej. Na k. I53r jeden
wyraz polski (boreskie), zamieszczony prze/ wydawców na s, 378. W Sslp ustalono datę XV/;./;/-.
12. rkps nr 1175 pisany około 1370 r. Zawiera w większej części kazania. Wśród glos kilka wyrazów polskich, zamieszczonych przez wydawców na s. 403. W Sstp ustalono dale XV in.
13. rkps nr 11.83 pisany około 1390 r. Zawiera w większej części kazania. N"a k. l$2v dwa wyrazy polskie, zamieszczone przez wydawców na s. 421. W Sstp ustalono datę XV in.
CatCodlag VII Sygnatmy 1191-J270. opracowali Kowalczyk Maria. Kozłowska Anna, Markowski Mieczysław, Nowak Lucyna, Sobańska A n n a , Tatarzyński Ryszard, Włodek Zofia, Zega
Włodzimierz, Wrocław 2000. — Zostanie wykorzystany materiał z następujących rkpsów:
1. rkps nr 1211 z 1462 r. pisany głównie przez Macieja z Kobylina. Zawiera teksly różnej treści.
Wśród marginaliów łacińskich znajduje sie jedna glosa polska (mitowuny), zamieszczona przez wydawców na s. 92. W Sstp ustalono datę XV p. post.
2. rkps nr 1229 z początku XV w, pisany jedną ręką. Zawiera teksty różnej treści. W dziele I.retu ra super eplsudas, którego autorem jesl Auguslinus dc Ancona, znajduje się jedna glosa polska
('przyprawy), która została zamieszczona przez wydawców na s. 181, W Sxlp ustalono datę X V p . p r .
3. rkps nr 1235 z łat 1433-1435 pisany dwoma rękami. Zawiera teksty różnej treści. Glosy, głównie łacińskie, kiJku rąk. JS'a k. l v jedna glosa polska, zamieszczona przez wydawców na s. 197,
W Sstp ustalono datę XV ma7,
4. rkps nr 1238 pisany około 14fi0 r. dwoma rękami. Zawiera dzieła Bernarda Claracvallcnsis.
Marginalia pochodzą od kilku rąk, m.in. z XV i XVI w. Na k. Ir zapisano m.in. kilka recept, w których wpisano dwie glosy polskie, zamieszczone przez wydawców na s. 211. W Sstp ustalono dale XV.
5. rkps nr 1240 z lal 1456-1457. Zawiera teksty różnej treści, pisane przez Jana ze Słupc\'. Wśród
zapisek marginalnych znajdują się polskie nazwy dwóch roślin, zamieszczone przez wydawców tta
s. 229. W Sstp ustalono dale XVp. po.yi,
6. rkps nr 1242 z 1466 i . pisany kilkoma rękami. Zawiera teksty różnej treści. Wśród zapisek łacińskich znajdują się dwie glosy polskie, zamieszczone przez wydawców na s. 240. W Sstp ustałono datę XV p. post.
7. rkps nr 1249 z 1473 r. pisany kilkoma rękami. Zawiera głównie komentarze Bonu wen tury do
Sentencji Piotra I.om bard a. Wśród marginaliów łacińskich znajduje się jedna glosa polska (pr:ecz)-tał)s zamieszczona przez wydawców na s. 260. W Sstp ustalono datę XV p. post.
8. rkps nr 1258 z 1427 r. pisany kilkoma rękami. Zawiera teksty różnej treści. Wśród marginaliów łacińskich z n a j d u j e się jedna glosa polska {pokost), zamieszczona przez wydawców na s. 293.
W Sslp u sl a łono d a t ę XV p. pr.
CMrcstWRz Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech Ryszard. Chrestomatia staropolska. Teksty do rokit 1543.
Wydanie I. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wrocław 1995. ~ W tym obszernym wyborze tekstów staropolskich znajdują się teksty, które dotąd nie były publikowane lub nie weszły do materiałów Sstpi
1. na s. 116 Pasja polocka. Zabytek stanowiły dwie obustronnie zapisane karty pergaminowe in
folio. Tekst pisany byl w dwóch kolumnad]. Karty zawierały przekład fragmentu Dc passione Domini 7. Legenda tu twa Jakuba de Voraginc. Zabytek len odkrył w 1923 r. podczas prac komisji rewindykacyjnej w Leningradzie K. Michalski w Bibljoicce Publicznej. Karły stanowiły oprawę dwóch
łacińskich rkpsów, zawierających dzieła Kaspra Drużbickiego, Rkpsy le pierwotnie znajdowały się
w Bibliotece Akademii Jezuitów w Połocku, a następnie wraz z częścią jej zbiorów zostały wywiezione do Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu. Nosiły lain sygn. Lal. O 1 399 i Lal. O 1 41J. Po odnalezieniu zabytku kart nie wydobyto, zostawiając to na później. W 1934 r. kodeksy wróciły do Polski
na mocy traktatu ryskiego i znalazły się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, W 1944 i. zostały

spalone wraz z najcenniejszymi zbiorami re j Biblioteki po upadku powstania warszawskiego. Tekst
znajdujący się na karlach służących za oprawę nie zaginął jednak bez śladu. W 1932 r. bowiem
P. Bańkowski sporządził dla W. laszyckicgo fotografie zewnętrznych stron okładek obu kodeksów,
dzięki czemu ocalały fragmenty znajdującego się na kartach tekstu (około 25%). chociaż zniszczonego i miejscami całkiem nieczytelnego. Teksl na wewnętrznych stronach okładek i na krajach
pergaminu zgiętych do środka oprawy zaginął bezpowrotnie. Fotografie w zbiorach W Taszyckiego
przetrwały wojnę. W 194S r. W. Taszycki udostępnił je i . Janowowi, który na posiedzeniu Komisji
I listorii Literatury Polskiej PAU „przedstawił cały tekst zabytku" (Janów Jan, Resitki biblioteki kmlowcj Jadwigi? (Nowe urywki Legendy złotej w oprawach dziel K. Drużbickiego), Sprawozdania
z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków 1948, s. 346). W streszczeniu referatu Janowa zamieszczono fotokopię niepełnej kolumny B 2 (na s. 347) oraz tekst kolumny A ,
w jego transliteracji (TUI S, 34 S). Za tym leż wydaniem leksl Pasjipołockiej został wydany w ChrcstWRz, jedynie w miejsce fotokopii opracowano na jej podstawie iranslilerację kolumny U,. Ponadto
d o d a n o transkrypcję tekstu obu kolumn. Według Janowa oba urywki były pozostałością po obszernym. starannie sporządzonym kodeksie, zawierającym może cały przekład Złotej legend\\ który
mógł powstać u schyłku X l i i w. (może w Krakowie lub Starym Sączu). J. Łoś. który przypuszczał,
że mogą to być szczątki biblioteki królowej Jadwigi, określał czas |>owstania Pasji na koniec XIV
lub początek XV w. Autorzy ChrcstWRz, przychylając sic do zdania M. Plczi. datują tłumaczenie
na koniec XIV w. i uważają za prawdopodobne, że zabytek len należy łączyć z rkpsami polskimi,
klóre wedle Świat leciwa Jana Długosza posiadała królowa Jadwiga. Zabytek nic był dotąd wciągnięty do spisu źródeł Sstp. Materiał, datowany X I V > J T . , będzie wykorzystany w suplemencie. Fkscerpcja Macieja Edera.
2. na s. 205 polskie nazwy miesięcy zapisane w połowie XV w. na marginesie łacińskiego cyzjojanu w rkpsie Biblioteki Jagiellońskiej nr 1928 na s. 384-3S6. Dotychczas nie były publikowane,
Maicrial, datowany XV med., zostanie wykorzystany w suplemencie. Fkscerpeja Macieja Filera.
3. na s. 205 polskie nazwy miesięcy zapisane w rkpsie Biblioteki Jagiellońskiej nr 1942 na k. 77v.
Rkps pochodzi z 1476 r. Wyrazy polskie zapisano obok nazw łacińskich i niemieckich. Dotychczas
nie były publikowane. Materiał, datowany 1476, zostanie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja
Macieja lidera.
4. u a s. 23 K hic. pieśni wielkanocnej Krystus zmartwychwstał jest zapisany w rkpsie Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. 3021 IV na k. 143v w kazaniu wielkanocnym. Uprzednio rkps ten
znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu, gdzie posiadał sygn. Lat. I F 497. Pochodzi z Biblioteki Opactwa Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Kodeks powstał w 2 połowie XV w. Najnowsze wydanie tekstu pieśni (w 2001 r.) w CłKazR IV na s. 163. W Sstp materiał z lego żródla
pojawi! sie w t. X L Ekscerpcja Ludwiki Sze I a c ho ws k i ej - Wi n i a rzo wej.
5. na s. 292 wiersz zaczynający się od słów Dworak szkoda znajduje się w inkunabule Biblioteki
Czartoryskich w Krakowie o sygn. 190 ab, zawierającym Almanach magistri Johan nis de Montercgio ad nanos XVIIf aceuratissime calculata drukowany w Augsburgu w 14K8 r. oraz Hphemeńdcs
armo sałutifere. incamatumis
1506. Inkunabuł ów należał do Ambrożego Pampowskiego (około
1444-1510), m.in. starosty generalnego wielkopolskiego, i zawiera na marginesach oraz wolnych
kartach liczne jego notatki pamiętnikarskie. Wiersz, wpisany przez Pampowskiego w 1495 lub 1496 r.,
mieści się na k. 102v. Utwór ten w transkrypcji zamieścił Julian Tuwim w anlologii Cztery wieki
fraszki polskiej. Warszawa 1937, s. 13, uznając go za najstarszą fraszkę polską. Wydał go później,
również tylko wr transkrypcji. J. Wiesiołowski w opracowaniu Ambroży Pampowski - starosta Jagieł łon ów, Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia, Wrocław 1976,
s. 15t>. W ChrestWRz wiersz zamieszczono w transliteracji i w transkrypcji. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja Macieja Edera.
6. na s. 301 polski lekst zapisany w rkpsie Biblioteki Narodowej w Warszawie nr 30 J3 II (dawna sygn. Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 39). R k p s len lo kodeks teologiczny pisany przez
Macieja z Dolska w i a t a c h 1426-142S. W expl. na k. 111 zostały zanotowane w 1428 r. dwa zdania
polskie. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja Macieja F.dera.
7. na s. 301 wyraz polski zapisany w rkpsie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (obecnie
Archiwum Państwowe) w Poznaniu o sygn. Cechy 252, będącym księgą cechu krawców poznańskich.
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\V ex pi. ustaw t e g o cechu na k. 24. pod rysunkiem gorsetu i nożyc krawieckich, z n a j d u j e się żartobliwy dwuwiersz łaciński z polskim wyrazem mila. Wpisał go w I42tf roku kopista ustaw - Wiece sław Bruncwik. M a t e r i a ł zostanie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja Macieja Lidera.
8. na s. 403 Modlitwa maryjna zapisana w rkpsie Biblioteki S e m i n a r i u m D u c h o w n e g o we Włocławku nr 6S, zawierającym zbiór kazań, głównie d c lempore, kaznodziejów Kaplicy Betlejemskiej
w Pradze, m.in. J a n a Szczekny i Jana Protivy. Kazania przepisał bliżej nieznany M i k o ł a j w miejscowości Kozarzewo w 1408 r. Na górnych marginesach k. 301v-302r został zapisany tekst zaczynający się od słów Zdrowa Matyja, niebędący jednak modlitwą codzienną, ale stanowiący rozszerzenie modlitwy Zdrowaś Matyja. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja Macieja E d e r a .
Ciołek Liber caneellariae Stanislai Ciołek. Fin Formełhuch der pol nischen Kónigskanzlei aus der Z e i t
der husitischen Bewegung, herausgegeben von C a r o J a k u b , 1-Ił. Wien 1K71. 1874. — Publikacja Jakuba C a r o składa się z dwóch części, które są przedrukiem dwóch opracowań wydanych w Archiv
fur osierreichische Geschichte, Band XLV; Hitfte Ił. s. 319-545, Wiedeń lł>71 i Band L ł L Hiifle I,
s. 1-273, Wiedeń 1S74. Każda część posiada osobną paginację. W części 1 na s. 3 -11 a u t o r opisuje
kodeks znajdujący sic w Bibliotece Królewskiej w Królewcu o sygn. 1555. Jest to Tkps papierowy,
liczący 276 k. + 1 k. pergaminowa na początku. Na stronie recto tej pergaminowej karty mieści się
tytuł f.iber cunecllariae. Rkps dzieli się na trzy części. Część I o b e j m u j e k. 1 - 1 0 2 i zawiera 137 dokumentów z lat 1422-I42K, kiedy Ciołek, który założył tę książkę kancelaryjną, był podkanclerzym
Władysława Jagiełły. Cześć II obejmuje k, 103-177. Wg U Janowski ego część II kończy się na k. lófly,
natomiast k. l6Sv-17S należą już d o części III (AKPr I s. 174-177). Część ta zawiera listy przychodzące d o kancelarii królewskiej i /. niej wychodzące, d o k u m e n t y oraz listy odpustowe, m.in. dla kościoła w Iwanowicach. Część III o b e j m u j e k. 178-276 (wg U janowskiego jest lo ez. IV) i zawiera
zbiór formuł konsystorza. Ten f o r m u l a r z wydał B, Ulanowski w I toinie Archiwum Komisji Prawniczej (ej'. AKPr 1 169-256). Przedmiotem zainteresowania .T. C a r o są dwie pierwsze części kodeksu.
W części pierwszej publikacji na s. 12 -211 znajduje się materiał 1 części kodeksu. M a t e r i a ł części
Ił kodeksu znajduje się na s. 46-248 w części drugiej publikacji. W części tej na s. 3-45 z n a j d u j e się
obszerny wstęp, a na s. 265-273 indeks nazw osobowych wspólny dla oho części. W wydanym materiale występują zaledwie 2 glosy polskie, klórc wydawca wyróżnia w tekście raz rozstrzelonym drukiem (cz. 1 s. 124 toporowe z 1421 r.), drugi raz kursywą (cz. II s. 238 wrożdy z 1442 r.).
Cod Sił Codcx diplomalicusSilestae, herausgegeben vom Vereine fur Geschichte und A l t e r l h u m Schłesiens, Breslau 1857 i nn.
CodSil I U r k u n d e n des Kłosters Ozarnowanz, herausgegeben von Wattenbach Wilhelm. — Na
s. I - X X l l zamieszczono przedmowy o r a z spis dokumentów śląskich. Wydawca przedstawił dokumenty z Archiwum Prowincjonalnego (Provinziai Archiv) we Wrocławiu, d o którego dokumenty
klasztorne zostały przekazane p o sekularyzacji w 1SJ0 r, Tom na s. 1-150 zawiera d o k u m e n t y klasztoru D o m i n i k a n c k w Czarnowąsie (obecnie Czarnowąsy) koło Opola z lat 1223-1400 oraz dokuTiicnty i wyciągi, które zawierają to. co najważniejsze z lat 1401-1499. D o k u m e n t y pisane w języku
niemieckim i łacińskim. Kilkanaście glos polskich nie wyróżnionych w tekście. N a s. 151-175 indeks
nazw osobowych i miejscowych, na s. 176-181 indeks wyrazowy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
CodSil II U r k u n d e n der Kłos ter R a u d e n und Himmełwilz, der Dominia* ner und der Dominic a n e r m n e n in d e r Stadt Ratibor. herausgegeben v o n Wat len bach Wilhelm, Breslau 1859. — M a teriał wydawnictwa stanowią d o k u m e n t y dotyczące fundacji i historii klasztorów, pochodzące / Archiwum Prowincjonalnego wc Wrocławiu. Na s. V L X X V z n a j d u j e się wstęp, w k t ó r e g o ramach
mieści się na s. V - X X I X omówienie Wat ten ba eh a, na s. X X X I Xł.I zeznania świadków o p a t a
klasztoru w Rudzie w jego procesie przeciw rzeźntkom z Raciborza w 1385 r., na s. XI .1 X L I V protest}' pozwanych obecnych 27 lutego 1385 r.f na S. X L I V LV zeznania świadków proboszcza ze Stanitz w jego procesie przeciwko opatowi klasztoru w Rudzie w styczniu 1391 r., na s. LV l.IX zeznania świadków ze strony klasztoru w lymże procesie, na s. I_IX zeznania świadków proboszcza
ze Stan i tz przeciwko świadkom o p a t a , na s. LXI M - L X X V spis d o k u m e n t ó w , na s. 1-217 d o k u menty ( t r a n s u m p t y i dyplomy) dotyczące miejscowości Ruda, Jemielnica i Racibórz, pisane p o la-

ci nie, niemiecku i czesku do 1500 r., na s. 227-261 indeks nazw osobowych i miejscowych, na
s. 261-271 indeks wyrazowy, na s. 271-272 indeks zwrotów tytularnych i grzecznościowych. NieJiczne polskie gjosy nic są wyróżnione w druku. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
CodSii IV U rk im den scblcsischcr Dórfer. zur Geschichtc der Eandlischen Yerhalinisse und der
Flnreinlheilung iiisbosondere, herausgcgeben von Me i I zen August, Breslau 1863. ~ Druk dokume mów poprzedzono obszernym wstępem (s. 9-120), w którym omówiono źródła historyczne i historię miejscowości, których dotyczą wydane dokumenty. W drugiej części na s. 3-340 zamieszczot) o teksty dokumentów z XII I - X VIII w. dotyczących śląski cli wsi: Domysław, Czech nicz pow.
Wrocław, Krę piec pow. Nysa, Trzebnica, Świnów i Świdnica. Dokumenty te, ilustrujące stosunki
wiejskie ze szczególnym uwzględnieniem podziałów niw, są pisane w jeżyku niemieckim i łacińskim.
W tekstach, tylko tych najstarszych, występują nieliczne glosy polskie, które nie są przez wydawcę
wyróżnione w druku. Na s, 341-391 indeks nazw miejscowych i osobowych, na s. 359-391 indeks
rzeczowy i wyrazowy, Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka,
CodSii VII Rcgesten zur schlesischcn Geschichtc, herausgegehen von Griinhagen Colmar, I. do
1250 r., Breslau 1863, U. 1251-1280, Breslau 1879. — Obie części zawiera ją streszczenia w języku niemieckim dokumentów do historii Śląska. W kilku streszczeniach wydawca przytacza łacińskie cytaty z dokumentów oiyginalnych. W niekłóiych z tych cytatów występują polskie glosy. Obie części zawierają indeksy nazw osobowych i miejscowych. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Cod Si i V i i i Schlcsische Urkundcn zur Gescbiehlc des Gewerberechts insbe.sorulere des Innungswesens aus der Zeit vor 1400, hcrausgcgeben von Kom Georg, Breslau 1867. ~ Na s. V - X I . I X przedmowa, na s. 3-126 dokumenty w języku łacińskim i niemieckim do historii prawa cechowego, w szczególności dotyczące organizacji cechów z czasu przed 1400 r., na s. 127-135 indeks
nazw miejscowych i osobowych, na s. 136-13K ideks wyrazowy. Większość doku men lów w języku
niemieckim. W doku men la eh występują zaledwie trzy polskie glosy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka na podstawie indeksu.
Cod Sił IX Urkunden der Sladt Brieg, urkundliche und chroń ikalische Nachrichten tiber die
Sładt Brieg, die Do rt i gen Klóster, die Stadt- und Stiftsguter his zum Jahre 1550, herausgcgeben
von Griinhagen Colmar, Breslau li>70. — Na s. V - X zawarta jcsl przedmowa. Na s, 1-271 zamieszczono przeważnie streszczenia dokumentów oraz nieco oryginalnych tekstów dyplomów w języku łacińskim i niemieckim z. nielicznymi wyrazami polskimi. Na s. 272-279 spis rajców i ławników, na s. 280 informacje o pieczęci miasta Brzeg, na s. 286-327 indeks, w którym są zamieszczone nazwy własne i pospolite. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka na podstawie indeksu.
CodSii X Urkunden des Klosters Kamenz, herausgcgeben von Plblcnhauer Paul, Breslau 1881.
— Na s. V-V111 wstęp. Na S, 1—348 zamieszczone są teksty dok u ni en łów opactwa cystersów w Kamieńcu (pow. ząbkowicki) z lat 1210 -1498. Dokumenty pochodzą z archiwum klasztornego w Kamieńcu, Od 1810 r. znajdowały się one w Królewskim Państwowym Archiwum we Wrocławiu. Dyplomy pisane są w języku łacińskim i niemieckim. Glosy polskie, których jest znikomo mało, nie są
wyróżnione przez wydawcę w tekście. Na s. 349-375 zamieszczony jest indeks nazw osobowych i miejscowych, na s. 375 indeks wyrazowy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka na podstawie indeksu.
CodSii XIV Liber fundationis episcopatus Vratislavicnsis, herausgcgeben von Markgraf Hermann und Schułte J. W , Breslau
89. — Na s. V - V l i l przedmowa, na s. V i - X C l V wslęp, na
s. 1—174 materiał z Liber fundationis, pochodzącej z końca XV w. Stanowią go leksiy łacińskich dokumentów podających inwentarz posiadłości biskupstwa wrocławskiego. Na s, 175-178 indeks rzeczowy, na s. 179—211 indeks nazw miejscowych i osobowych. W indeksie znajduje się lylko jeden
wyraz polski {kita), niecytowany w Sstp; zoslanic wykorzystany w suplemencie. W ickicie glosa polska nie jcsl wyróżniona przez wydawcę. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
CodSii XVIII Re gest en zur schicsischcn Gcschichlc 1316-1326, hcntusgegclcn von Griinhagen
Colmar und Wutke Konrad, Breslau 1S9S. — Na s. 1-328 wydane są rejestry w języku niemieckim
z cytalami łacińskimi, wr których występują polskie imiona i nazwy miejscowe. Na s. 329- 39 J indeks
nazw osobowych, miejscowych i nielicznych wyrazów pospolitych. W indeksie brak wyrazów polskich. Przy pobieżnym sprawdzeniu materiału nie udało się znaleźć w nim glos polskich.
Cod Sil XX Sehlcsiens Bcrgbau und Jluttenwesen. Urkunden (1136-1528), herausgcgeben von
Wulke Konrad, Breslau 1900. - Na s. V VII przedmowa, na s. 1-130 dokumenty z lat 1136-1500,
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dotyczące górnictwu i hutnictwa, głównie w języku niemieckim, sporadycznie po to ci nie. Dokumenty te pochodzą głównie z Wrocławskiego Archiwum Państwowego, Archiwum Diecezjalnego,
Miejskiego Archiwum, Miejskiej Biblioteki oraz Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego. Na
s. 268-283 indeks nazw miejscowych i osobowych, na s. 283-302 indeks rzeczowy. Zaledwie dwa
polskie wyrazy w kilku różnych zapisach (żupa s. 54, 65. 88 i żupnik s. 54. 55, 65). które nic są wyróżnione w tekście przez wydawcę. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
CodSil XXII, Regestcn zur schlesischen Geschichte 1327-1333, herausgegehen von Grunhagen
Colmar tind Wulke Konrad. Breslau 1903. — Na s. 1-232 zamieszczone są w porządku chronologicznym streszczenia w języku niemieckim dokumentów do historii Śląska. W kilku streszczeniach wydawca przytacza łacińskie cytaty z dokumentów oryginalnych. W tych cytatach łacińskich trafiają się
pojedyncze glosy polskie (biernia s, 11, p>z):htadek s. 139 - w Sstp brak), nic wyróżnione w tekście przez
wydawcę. Na s. 233-281 ideks nazw osobowych i miejscowych, Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
C.ornPiud Rękopiśmienne ekscerpty - glosy z Coniutusa w rękopisie Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów
na Jasnej Górze nr 11 25 z r. 1444. — Głosy odczytał Józef Re czek. W Sstp materiał cytowano wg
karl rkpsu. Skrót źródła został wprowadzony w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. V.
CrticA rt Ptaśni k Ja n, O a c o v i a a rt i f i cu m 1300 1500, K r;j k ó w 1917. Wyi 1 ii wi i i et wo Kom i sj i 11 i s i ori i S zt uki Akademii Umiejętności. Źródła do Historii Sztuki i Cywilizacji w Polsce, t. IV ~ We wstępie
(s. 5*-28*) wydawca wymienia źródła, z których uzyskał przedstawiane zapiski, oraz na podstaw ie
wydanych zapisek omawia pochodzenie narodowościowe rzemieślników ze szczególnym zwróceniem
uwagi na cechy tzw. artystyczne, jak złotników, paśników, snycerzy itd. oraz pierwszych drukiirzy. Zapiski dotyczące rzemieślników krakowskich czerpał zarówno z ksiąg zachowanych w różnych archiwach, jak i już wydanych materiałów. Większa część materiałów pochodzi z następujących archiwów:
1. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, z którego wyzyskano księgi radzieckie krakowskie
(Consułaria Gracoviensia), księgi ławnicze (Scabinalin Cracoviensia) i księgi sądów wójtowskich
(Advocatalia Gracovicnsia), następnie gmin włączonych do Krakow ? a, jak księgi radzieckie kazimierskie (Consułaria Gasi mi cieńsi a), ławnicze kazimierskie (Scabinaiia Casimiricnsta) i najstarszą
księgę sądu ławniczego jurydyki garbarskiej (Scabinaiia Ccrdoniensia); 2. Archiwum konsystorza
książę co-bi skupi ego w Krakowie, z którego wyzyskano księgi sądowe oficjałów generalnych (Acta
oiiicialatus) i wikariuszów in spirilualibus (Acta vieariatus), następnie Acta obligationum et eontracluum i Acta sententiarum diłTinilivaium, wreszcie księgi spraw załatwianych przed sądem biskupim (Acta cpiscopalia); 3. Archiwum Kapituły Krakowskiej ( A d a actorum Capituli Cracoviensis);
4. Archiwum w Prad/e (2 dokumenty) i t e r n i e (1 dokument). Ponadto Ptaśnik wykorzystał materiał z następujących wydawnictw: 1. Z Archiwum aktów grodzkich i ziemskich tylko te zapiski, które znajdują się w publikacji Helcia S(PPP II; 2. Dokumenty legnickie z wydawnictwa Friedricha Wilhelma Sclurrmaehera Urkimdcnbuch desStcidr Liegnitz und ihres Weichbildes biszwu Jahre 1455, Liegnitz 1866 i z noiymberskiego czasopisma /\nzcigcr fur Kunde der deutschen Yorzeit 5. 24 (nr 57
i przypisek, nr 75, przypisek); 3. Dokument lwowski (nr 657) ze Sprawozdań Komisji do Badania [listom Sztuki w Polsce, l, 4, s. LVIII; 4. Wiele skorzystano z wydawnictwa Kazimierza Kaczmarczyka
f.ihri i wis ciriłis cmtatis Cmantertsis 1392-1506, Kraków 1913 (cf. Libhtr). Cały materiał, na który
składają się dokumenty pisane głównie po łacinie, sporadycznie po niemiecku, został umieszczony
w układzie chronologicznym na s. 1-418. Po każdej zapisce wydawca podaje źródło, z któreeo ona
pochodzi. Na s. 419-482 znajduje się indeks osobowy i rzeczowy. Zarówno w tekście, jak i wr indeksie
wydawca wyróżnia polskie wyrazy, których jest znikomo mało, rozstrzelonym drukiem. — Cf. RocznKrak X i i i 49-109.
Craclmpr Ptaśnik Joannes, CVacovia impressorum XV et XVI saeculorum, Ucopoli 1922. Monument a
Poloniac lypographica XV et XVI saeculorum, 1.1. — Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie przygotował wydawnictwa poświęcone pomnikom drukarslwy polskiego XV i XVI w. 'łom I
tego wydawnictwa obejmuje źródła archiwalne do historii drukarstwa, księgarstwa i papiernie lwa,
introligatorstwa ilp. dotyczące Krakowa. Wydawnictwo uwzględnia materiały znajdujące się w:
1. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, z którego wyzyskano księgi radzieckie krakowskie,
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księgi sądów wójtowskich, księgi przyjęć do prawa miejskiego nr 1422 i 1423 i księgi skarbowe gmin
włączonych potem do Krakowa, jak księgi radzieckie kazimierskie, ławnicze kazimierskie, księgi radzieckie kle parsk ie i księgi sądu ławniczego jurydyki garbarskiej; 2. Archiwum konsystorza książęeo-biskupiego w Krakowie, z którego wyzyskano księgi spraw załatwianych przed sądem biskupim, księgi sądowe oficjałów generalnych i księgi wikariuszów in spiritualibus, jak też księgi tych
dwóch ostatnich sądów, obejmujące kontrakty i zol >o wiązania, wreszcie księgi wyroków sądowy cli;
3. Archiwum Kapituły Krakowskiej 1.1—VIII; 4. Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie nr 547; 5. Archiwum o o. Cystersów w Mogile, akta nr 604. 629, 773; 6. Bibliotece Muzeum
XX Czartoryskich w Krakowie - akta ni 154, 562, 563; 7. Archiwum Miasta Lwowa - akta nr 645 r
670. 671, 811; 8. Metryce koronnej w Warszawie - akta nr 43,105,11KS, 112, 194, 210, 216, 227, 271,
289. 312, 347, 374, 390. 391, 409, 435, 535, 585,587-5S9, 591, 601, 623, 626, 636, 666, 679, 681, 686,
687, 689, 6 % , 703, 709, 742; 9, Poza tym licznych aktów dostarczyły wydawnictwa drukowane.
0 czym informacja została podana w odpowiednich miejscach. Na s. VfT--VHI przedmowa od wydawnictwa, na s. 2-176 wstęp, na s. 177-178 „treść wstępu". Numeracja stron u góry; na s, 1-34
znajdują się ł>4 dokumenty, głównie w język u łacińskim, niektóre w języku niemieckim, z lat 1406 •
-149*;, na s. 403-453 indeks osobowy i rzeczowy. Glosy polskie nieliczne, wyróżnione rozstrzelonym drukiem. Wypisano Irzy wyrazy. Lkscerpcja niepełna Stanisława Urbańczyka.
CyzKfob Fijalek Tan, Cyzjojan polski z r. 1471. PF X l i 42&-44S. - Autor w X l i tomie Prac Filologicznych
wydał w 1927 roku jeden z tekstów kalendarza, Rkps, dawny kłobucki, został wydany w transliteracji i transkrypcji. Tekst zabytku zamieszczony jest na s. 443-445. Cyzjojan ten „posiada metrykę swoich narodzin: rok 1471 na probostwie ks. kanoników regularnych w Kłobucku ziemi krakowskiej fundacji Jana Długosza, kanonika krakowskiego: autorem zaś jego jest jeden z księży kanoników tegoż
probostwa, ten mianowicie, klóry prowadził naonczas księgę jego dochodów i wydatków z lat
1466-1518, w formie języczka str. 565, oprawny w tekturę i paginowany w r, 1780, własność obecnie piszącego a po jego śmierci Biblioteki Jagiellońskiej" (s. 443). Został on wpisany na obu stronach k. 71 i 72 tej księgi wzdłuż karty. Dwuwiersz każdego miesiąca idzie w jednym ciągu przez całą
jej wysokość. Jeśli sic nic mieścił, przeniesiony jest do następnego wiersza. Każdy miesiąc zaczyna
się od nowego wierszy, W Sstp materiał datowano 1471. Autorzy ChrestWRz (s. 295) informują, żc
rkps len znajduje się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod sygn. 1967.
CyzPioc Łoś Jan, Dwa teksty staropolskie. 11. Cisiojanus płocki. MPKJ V 436-443. ~ Cyzjojan w transliteracji zamieszczony jest na s. 437. „Miedzy rękopisami przewiezionymi z Pułtuska do Płocka
1 złożonymi tam w Muzeum Kapitulnym znajduje się rękopis papierowy, oznaczony sygn. 88, oprawiony w papier niebieski, in <|itarlo, z mebczbowanymi kartami. Zawiera on w sobie traktaty teologiczne, prawnicze oraz popnlariiomedycz.ne [...]. Cały rękopis jest pisany różnymi rękami; pismo
z wieku XV, ale wczesne [...]. Pod jednym z tych traktatów znajduje się tekst polski" (s. 436), tzw.
cyzjojan płocki. Cyzjojan mieścił się na k. 332v-333r; został wpisany w początkach XV w. W Sstp
datowany XV in. (Poprawki na podstawie wydania Vrtla-Wierczyńskiego, cf. Vrtel s. 216). Nowe
wydanie: W. Wydra. Średniowieczny polski cyzjojan płocki > Archiwum Literackie, t. 23, Miscellanea
staropolskie. 5 (1980). s. 7 - 2 2 (transliteracja i transkrypcja, fotografia; tamże literatura dotycząca
cyzjojanów). Od tomu Xl w Sstp sprawdzano odczytanie z fotografią w wydaniu W. Wydry. Wg informacji zawartej w ChrestWRz na s. 295 rkps, w którym był wpisany CyzPhc, znajdował się w Bibliotece Seminaryjnej w Płocku pod sygn. 156; w czasie ostatniej wojny zaginął. W Archiwum FAN
w Poznaniu w spuściźnie po Stefanie Vrtlu-Wicrczyńskim i w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu zachowały sic fotografie zabytku. Rkps pochodził z początków XV w. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł w t. 1 Sstp.
CyzWroc Der iiltcstc polnische Cisiojanus von Diels Ffanlj. Mittcilungcn des Óslerrcichischcn Insliluts
fur Geschichtsforschung, Band LI, s. 456-470, Innsbruck 1937. — Wydawca znałazł na pergaminowej k. lv rkpsu Państwowej i Uniwersyteckiej Bib li o leki. od 1945 r. Uniwersyteckiej, we Wrocławiu
o sygn. IV O 161 tekst polskiego cyzjojan a. Jego Iranslilc rację zamieszcza na s. 459. Wydawca określa na pod sławie pisma czas jego powstania około 1400 r., zaznaczając, że uważa go za starszy od
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cyzjonana płockiego. Stwierdza również, że jcsl on tak bliski płockiemu, że można mówić o dwóch
różnych odpisach tego samego tekstu. W Ssip materiał datowano ca 1400. Cyzjojan wrocławski opublikował w 1977 r. w transkrypcji i transliteracji wraz. z jego fotokopia M. Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we. Wrocławiu, cz. 2. s. 23-25. W przypisach zaznacza różnice między jego odczytaniem i II Dielsa. Walter informuje, że rkps znajdował się
w jakimś czasie w klasztorze Dominikanów we Wrocławiu* Podaje on również informację, iż zdaniem J. Woronczaka można przypuścić, że rkps len, znajdujący się obecnie w Nibtioieco Uniwersyteckiej we Wrocławiu, powstał w Płocku i pierwotnie nie należał do dominikanów,
Czol Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta. (. 1—HI wydał Czołowski Aleksander, t. IV wydali
Czołowski Aleksander i Jaworski Franciszek. Lwów 1892-1921.
Czol I Najstarsza księga miejska 1382-13K9. — Wydawca przedstawia materiał z jedynej zachowanej z. XIV w. księgi, zawierającej zapiski sądowe radzieckie i ławnicze z lal 1382-13H9. Stanowi
ona rękopis papierowy in folio, liczący 172 s. 7 742 zapisek znajdujących się w księdze wydawca
podaje 735. gdyż końcowe są bardzo uszkodzone i nieczytelne. Wszystkie zapiski pisane są po łacinie, z wyjątkiem jednej niemieckiej. W materiale znajduje się jedna polska glosa [złotnik na s. 94)
wyróżniona w druku kursywą. Materiał mieści się na s. 1-122, na s. 123-143 zamieszczony został
indeks nazw osób i miejscowości, na s. 144-152 indeks rzeczowy, "lytułu pierwotnego księga nie posiada. Tytuł Frag. Off. Cons. 13S2 1389 znajdujący się na grzbiecie pochodzi z końca XIX w. od
austriackich urzędników sądowych, którzy sporządzili do księgi indeks oraz. opatrzyli ją paginacją
a zapiski liczbami porządkowymi. Sami natomiast pisarze nazywają ją acta ex hidicio bannito, a więc
księgą spraw wytaczanych przed sądem gajonym.
Czoł 11 Księga przychodów i rozchodów miasta 1404 -14J4, Lwów 1896. ~ Tom len obejmuje drugą z rzędu najstarszą księgę Archiwum miejskiego (UL A. 1). Zawiera on prawie wyłącznie spisy
wydatków i przychodów miasta z lał 1404-1414. Oryginał tej księgi jest kodeksem papierowym
o 353 stronach in folio wr oprawie półskórkowej z XVII w. Pismo przeważnie wyraźne, dużo karl
jest wcale łub częściowo nie z a pisanych. Ręka XV II-wieczna opatrzyła księgę paginacją i tytułem
na karteczce naklejonej na okładce Jnventarium perceptomm ct expensarunt annualiutn cassue, necnon esadionum et debit on tm ab anno 140-1 ad i 414. W tekstach znalazły się nieliczne polskie glosy,
które wydawca wyróżnia kursywą. Materiał mieści się. na s. 1 • I3fc, na s. 139 172 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowych, ułożony przez Mariana Śniadowskiego, na s. 173-183 indeks
rzeczowy.
Czol 111 Księga przychodów i rozchodów miasta 1414-1426, Lwów 1905. — 'lom ten zawiera drugą najstarszą księgę rachunkową przychodów i wydatków miasta z lal 1414 1426 Archiwum miejskiego. Stanowi ona rkps papierosvy in folio o 442 stronicach, paginowunych ręką późniejszą
z XVII w. Pismo, przeważnie wyraźne i staranne, pochodzi wg wydawcy od ówczesnych pisarzy
miejskich: Mikołaja, Macieja Rusina. Jana Tłumacza i Wincentego. Okładka ma napis pochodzący od współczesnej reki Perceptomm et expońtotum in negottis avitańs a nad tym późniejszą ręką
nb anno 1414 ad annttm 1426. „Oprócz tego na tejże okładce naklejona jest karteczka papierowa
w- kształcie serca a na niej napisz. XVII wieku: lnvenunvimpnwentunm
annualinm et evpensuritm
caasac civilis necnon exactionttm et dębi ront m ab anno 1414 ad 1426 annum. W starych inwentarzach
Archiwum księga la była nazywaną stale liber in alba cute" (s. IV). W tekstach znajduje się kilka
polskich glos, z klórycłi część wydawca wyróżnia kursywą. Materiał został zamieszczony na s. 1-13,
na s, .1.40-170 zamieszczono indeks nazw osób i miejscowości, na s. 171-186 indeks rzeczowy.
Czol IV Księga ławnicza miejska 144J 144S, Lwów 1921. — Wydawca przedstawia zapiski z księgi ławniczej, będącej papierowym kodeksem formatu podłużnego loiio liczącym 424 k. prawie w całości zapisane. Jest to zabytek sądownictwa miejskiego wg prawa magdeburskiego. Cała księga
z nielicznymi tylko wyjątkami na rzecz łaciny pisana jest w języku niemieckim. W zapiskach występują nieliczne glosy polskie, których wydawca nic wyróżnia w druku, ,.Zapiska na przedostatniej czystej karcie wskazuje, że urzędnicy sądowi austriaccy Stefanowicz i Erazm Kulczycki skończyli dnia 25 lutego 1804 przeglądanie niniejszej księgi. Ich dziełem jest numeracja poszczególnych
2574 zapisek. Z lego też czasu pochodzi tytuł księgi wypisany na pierwszej Czystej karcie oprawy.
fłesignatt. Jndicii Cieilis inducta 1 om I. al? anno 1441 ad J44#, Oryginalnego lytułu współczesnego
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księga nie posiada" (s. VII). Niniejsza księga, której większą część zajmują zapiski z zakresu sądownictwa niespornego, jest wyłącznie ławniczą, nie tylko z powodu swej jednolitej treści sądowej,
ale i dlatego, że wpisywano do niej rokrocznie wyniki wyborów do kolegium ławniczego. Zapiski
z tej księgi wydano na s, 1-309, na s. 311-349 zamieszczono indeks nazw osobowych i miejscowości, na s. 350 361 indeks rzeczowy.
Czrs Księga ziemi czerskiej 1404-1425. Liber terrae Cernensis. Najdawniejsze księgi sądowe, wydał L u b o mirski) T|adeuszl, Warszawa 1879. — Na s. I-XCV1I znajduje się wstęp historyczny wydawcy, na
s. X C I X - C V wykaz urzędników ułożony na podstawie ksiąg sądowych czerskich. Na s. 1-118 wydawca podaje zapiski z księgi sądowej czerskiej, na s. 121-130 zapiski z księgi sądowej grójeckiej
(1407-1418), na s. 133-332 zapiski z księgi sądowej wareckiej, na s. 335-357 (dodatek) zapiski z księgi sądowej ziemi czerskiej. Na końcu opracowania na s. I - X I X zamieszczono wykaz, łanów z. 1540 r.
oraz spis właścicieli ziemskich z 1546 r. W zapiskach sądowych znajdują się roty pizysiąg sądowych
w języku polskim oraz liczne polskie glosy. Teksty i wyrazy polskie wydawca wyróżnia rozstrzelonym
drukiem. Zapiski sądowe i przywileje (w tym pisane po polsku lub łacińskie z polskimi glosami) znajdują się też we wstępie i w przypisach do wstępu. Kilka błędnych lekcji Lubomirskiego poprawiono
w Sstp wg informacji Adama Wolffa. Gdy niektóre roty- zostały na nowowydane w lymProc, 'JymSąd,
AKPr VI11 a i SprTNW Viii, w Sstp cytowano materiał za tymi nowszymi wydaniami. Ekscerpcja niepełna Kazimierza Nitscha. - Cf.AKPrWUhu
SprTNW V TU, TymPrm:, Tym Sąd
Dtm-LowG Gieysztor Aleksander, Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej. Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej, Rok Xl, Warszawa 1963, s. 213-234. — Autor w przypisach przytacza
cytaty z dokumentów już wydanych (np. KodWPs KodMazK. KodMazL) oraz z repertorium i lek odpisów dokumentów gromadzonych do dalszych tomów przez J. K, Kochanowskiego i A. Wolffa.
W Sslp z tego źródła wykorzysta no te niewydane wcześniej zapiski z glosami polskimi, będącymi
nazwami danin i powinności. Materiał ten jesl lym cenniejszy, że dokumenty te, jak pisze Gieysztor, znajdujące się w Archiwum Głównym, zostały- zniszczone przez Niemców w 1944 r. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. VI.
DąbSan Dąbkowski Przemysław, Ziemia sanocka w XV stuleciu. M I , I.wów 1931. Wschód. Wydawnictwo do Dziejów i Kultury Ziem Wschodnich Rzplitej Polskiej, t. Xl-X1L — W tej monografii,
po święconej historii ziemi sanockiej oraz opisowi stosunków narodowościowych, wyznaniowych
i społecznych w XV w., a u t o r powołuje się głównie na malcriał zawarły w odpowiednich (omach
AGZ. Omawiając poszczególne problemy, p o d a j e w przypisach numery zapisek AGZ oraz. powołuje się na opracowania innych autorów. Na s, 3 77- 185 zamieszcza dodatek zawierający łacińskie
teksty kilku dokumentów z Metryki Koronnej i księgi ziemskiej sanockiej. W jednym z nich, pochodzącym z księgi ziemskiej sanockiej, znajdują się dwie polskie glosy (obszary i wygon) z 1390 r.,
które zostały przez wydawcę wyróżnione rozstrzelonym drukiem.
DąbSzkice Dąbkowski Przemysław, Szkice z życia szlacht)' sanockiej w XV stuleciu, Lwów 1923. — W opracowaniu tym nie ma polskich glos, jedynie w przypisach autor podaje numery zapisek z AGZ, do których odsyła. Pozycja znalazła się w spisie źródeł przez niedopatrzenie.
DecrMCrac Deere ta iuris suprem i Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Kcchlsspriiche des Oberhofs des deutschen Reehts auł" der Burg zu Krakau, t. 1 herausgegeben und eingcleitel von
Łysiak Ludwik u n d Neblsen-von Stryk Karin, Frankfurt ani Main 1995, t. II herausgegeben u n d
eingeleilet von Łysiak Ludwik u n t e r Mitwirkung von Ne hi sen-von Stryk Karin. Frankfurt am
Main 1997.
DecrMCrae l Obejmuje lata 1456-1481. - lom zawiera: dekrety (nr 1-1629) na s. 1.-520, indeks
osobowy na s. 521-527, indeks nazw miejscowych na s. 528-534, indeks rzeczowy I na s. 535-584
(zawiera wyrazy łacińskie i polskie), indeks rzeczowy II na s. 584-598 (zawiera wyrazy niemieckie).
W tomie jest przeszło 100 polskich glos, nie wyróżnionych przez wydawców, Malcriał wprowadzono w t. Xl Sstp. Ekscerpcja pełna Mariusza Frodymy.
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DcaMCrac Tl O b e j m u j e lala 1481-1511. ~ Tom zawiera: dekrety (nr 1-1107) n a s . 1-383, indeks osobowy na s. 385-391, indeks nazw miejscowych na s. 392-396, indeks rzeczowy 1 na s. 397- 4 6 6 (zawiera wyrazy łacińskie i polskie), indeks rzeczowy TT iw s. 466-472 (zawiera wyrazy niemieckie). W tomie jest około 100 polskich głos {do r. 1500), nie wyróżnionych przez wydawców. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek Dekalog - Dziesięcioro przykazań bożych - Decem praecepta Dci. — Różne teksty lymowanc
i prozaiczne ugrupowane w redakcje oznaczone cyfrą rzymską: T -VT (rymowane). VII (prozaiczne). W obrębie redakcji różne odpisy oznaczone cyfrą arabską. Podział rymowanych wg Jana ł.osia, Pocią(ki piśrnie.rmietwu polskiego, Lwów 1922, s. 463-466. W Sstp dekalogi cytowano bez daty
przy cytatach, w ciągu chronologicznym bezpośrednio po dacie ca 1400. Wszystkie znane do 1973 r.
dekalogi (tj. wszystkie zamieszczone w tym spisie źródeł z wyjątkiem Dek I 10, 1 11, 1 12. III 9, ITl
35, 111 36 i 111 37) wydał w transliteracji i transkrypcji Wiesław Wydra w publikacji Pohkie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973.
Dek I 1. 1407? Wisi nr 1619, wydał Wisłocki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1877-1881. — Rkps papierowy Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie o sygn. 1619. .Test to kodeks m folio liczący 343 karty oraz dwie pergaminowe na początku
i na końcu. Na pergaminowej tylnej karcie ochronnej rceto, inną ręką niż pozostałe teksty tego
rkpsu, został zapisany polski dekalog. W Wydra (s. 68-69) da luje go na 1 połowę X V w. Pracownia Sstp posiada od r. 1954 mikrofilm i fotokopię.
Dek T 2, J478? Mac Fam 11 369, wydal Maciejowski Wacław Aleksander. — Rkps byl przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pod sygn. 745 i zaginał. Znajdował się w nim
polski dekalog datowany przez W. A. Maciejowskiego na 1478 r. Maciejowski wydaje tekst także
w transkrypcji. Wydra s. 77-78.
Dek 1 3 .ca 1420 R XXV 276, wydal Bruckner Aleksander, Drobne zabytki języka polskiego XV
wieku, Kraków 1897.
Rkps z X V w, zawierający kazania mistrza Macieja o świętych i o Męce
Pańskiej. By! przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pod sygn. 6 3/9, Kkps zaginął w czasie ostatniej wojny. Na k. Ir znajdował sic polski dekalog. Wydra s. 69-70.
Dek 1 4. XV med. Zab 448, wydał Łoś Jan. — Kkps Ces. Hi W. PubL w Petersburgu o sygn. I.at.
I O 29 pisany w połowie XV w. liczy 502 k;irty. Wydawca nie podaje zapisek proweniencyjnych ani
imienia pisarza. Rkps zawierający teksty o różnej treści zaginął w czasie ostatniej wojny. Glosy polskie zostały wydane w wyborze. W Sstp materiał datowano XV wed. Na k. 66r został zapisany polski dekalog. Jan Łoś wydał go na podstawie odpisu Hieronim* ł.opaci ńskiego. Wydra s. 54-55.
Dek 1 5. XV cv. ErzGlos 180-181, wydal Rrzepki Bolesław. - Rkps Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół N a u k w Poznaniu nr 131. Ma k. 277v został zapisany polski dekalog. Wydra s. 78-79. — Cf.
ErzGlos poz. 2.
Dek T 6. 1433- 1434 SprTNW V 5, wydał Pułaski Franciszek, Pieśni religijne XV w. Z rękopisów
Biblioteki Ordynacji hrabiów Krasińskich, Warszawa 1912. — Rkps o nrze niw, 33 został spalony
przez Niemców po upadku powstania warszawskiego. Zawiei ul m.in. kazania, Liber ad marsem
św. Augustyna, De coniempiańone Św. Bernarda i podręcznik teologii moralnej. Na k. 78v znajdował się niniejszy polski dekalog. Nasię pnie, w łacińskim komentarzu do dziesięciorga przykazań,
byl zapisany inny polski dekalog (II ł 27). Na końcu komentarza na k. 82v znajdował się expl. F.xpliciuni decem praecepta per manns Nicolai eleńci. Wydra s. 71-72.
Dek L 7. XV p. post. R XXV j99-200, wydał Bruckner Aleksander, Kazania średniowieczne,
cz. TU, Kraków 1897. - Rkps, pochodzący z biblioteki klasztoru oo. Paulinów Na Skałce w Krakowie, znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I F 449. Następnie, na mocy
traktatu ryskiego, znalazł się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV 3022. Na k. 91 v
na początku łacińskiego komentarza do dziesięciorga przykazań zosial zapisany polski dekalog.
Wydra s. 72-74. Dekalog wydala również Elżbieta Belcarzowa w TV części Glos polskich w łacińskich kazaniach średniowiecznych, Kraków 2001, n a s . 116 (też w transkrypcji). Dekalog wydali także W Wydra i W R. Rzepka w ChrestWRz 25 (też w transktypcji).
Dek T 8. XV ex. Pf IV 745, wydał Łopaciński Hieronim, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z. końca w. XV i początku XVI, Warszawa 1892; jest to

przedruk z wydania Ujazdowskiego Tomasza w Pamiętniku Sandomierskim, t. 1, Warszawa 1829,
s. 1. — Inkunabuł: Werner Rolewinck, Chronka ąuac dicinir Fasciadus tempontm, Wenecja 1480.
ligzemplarz lub ostatnia karta lego inkunabułu zaginęły. T Ujazdowski nie podał miejsca, gdzie ów
egzemplarz się znajdował.
jego ostatniej karcie był zapisany polski dekalog. Wydra s. 80-81.
Dek ł 9. XV tiv.> wydał Wydra Wiesław, Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973, s. 5 5 -56. — Rkps i n quarlo Biblioteki XX Czartoryski cli w Krakowie o sygn. 3729 powstał pod koniec
X V w. Jest proweniencji bernardyńskiej. Zawiera m.in. traktaty i inne pisma teologiczne. .Na s. 387
znajduje sie niniejszy polski dekalog. Oprócz niego są w tym rkpsie także dwa inne polskie dekalogi (III 24 i VII 6). W Sstp materiał z Dek 1 9 brano z fotokopii, od t. IX z wydania W. Wydry,
Pracownia Sstp posiada od r. 1973 fotokopię, a od r. 2004 lologralie cyfrowe.
Dek l 10. ca 1464 SlOcc LLX 186 i 188, wydał Wydra Wiesław, Średniowieczne polskie dekalogi
i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki oo. Pa ul i nów, Poznań 2002
(też w transkrypcji). — Rkps nr TI 37. Na k. 283r (ostatniej, po niej jest karta ochronna) znajduje
sie polski dekalog. Jcsl on zapisany pod innym odpisem dekalogu, innej redakcji. Na s. 184 wydania znajduje się fotografia k. 283r. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek T 11. 1480 SlOcc LTX 191-192, wydał (też w transkrypcji) Wydra Wiesław, Średniowieczne
polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów. ~ Rkps nr II 39 liczy 436 kart; brak kart początkowych i końcowych, Z oprawy zachowała
się tylko tylna deska form al u (j u ario. Rkps zawiera różne traktaty, m.in. Sacnimentak
Mikołaja
z Błonia (do k. 214) oraz Iracuitus contra Bohemo* haarfkos (k. 215-233), gdzie jest umieszczony kol o fon; pwmanus
emusdam SumisUd ćinno 1481. W t'k|>sie występują polskie glosy. Na k. 60v
został zapisany polski dekalog. W tyra rkpsie, na k. 60v-67v, znajduje się również inny polski dekalog (J U 36). O b a dekalogi są umieszczone w kazaniu nieznanego autora o dziesięciorgu przykazaniach; wg Brucknera (K X X V 199) autorem tego kazania miałby być Piotr z Miłosławia. Kazanie zostało zapisane w 1480 r., jak świadczy o tym zapiska na k. 66v: Anno Domini 1480 per mc
Srani <shwm >. Na s. 194 wydania jest fotografia k. 60v-611. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek 1 12. XV ex. SlOcc L1X 193-195, wydał (leż w transkrypcji) Wydra Wiesław, Średniowieczne
polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów. — Inkunabuł nr IV D, 6/6" jest klockiem zawierający m dwa dzieła: Albertus Magnus, Serii wnes dc iempore. ci dc stmclis, Spira, non post 1475 oraz Gregor i us 1 Magnus papa s., homiliae
super F.Yunęełiis. Origcncs, Ilomitiae, Kolonia 1475. Na ostatniej karcie drugiego druku znajduje się
polski dekalog. Na s. 196 wydania została umieszczona fotografia ostał ni ej karty inkunabułu. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek I I 1 . XV ex. SKJ 1 152, wydał Chomętowski Władysław, Zabytki języka polskiego z XV wieku w rękopismach Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Kraków 1880. — Karta rękopiśmienna należąca do Joachima I.elewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich.
Rkps zosial spalony przez. Niemców po upadku powstania warszawskiego. Dekalog był zapisany
wśród dodatków do fragmentu kazania niedzielnego. Wydra s. 75-77.
Dek II 2. XV ex. Polk 32, wydał Polkowski Ignacy. - Rkps Lcgendae sanctonan z 1469 r., o którym wydawca nie podaje informacji, gdzie się znajdował, zaginął. Na wyklejce okładki był zapisany niniejszy polski dekalog (wraz z dwoma innymi polskimi dekalogami HI 12 i VII 4). Wydra
s. 74-75.
Dek II 3. XV ex. Kop szpalta 17-18, wydał Kopera Feliks. ~ Inkunabuł: Joannes Ilerolt, Liber
Discipuli deemditionc Christifidelium, Bazylca non antc 1485, znajdujący się w zbiorach Czapskich
Muzeum Narodowego w Krakowie pod sygn. MNK X V 44. Kopera datuje starodruk na ostatnią
ćwierć XV w. Na wyklejce przedniej okładki został zapisany polski dekalog. Na tej samej wyklejce, której cześć wycięto, są leż zapisane dwie modlitwy do Matki Boskiej (cf. ChrestWRz 27-28).
Wydawca zamieszcza podobizny powyższych tekstów. Wskutek tego, że przy oprawie zostały przestawione składki, H Kopera błędnie podaje lyluł inkunabułu jako Taln da themadum
dominicamm
tonits anni. Pracownia Sstp posiada od r. 1954 mikrofilm. Wydra s. 81-82.
Dek II 4. X V ex. ClWp 90-91, wydal Wojlkowski Julian. — Inkunabuł: Joannes Hcroll. Samones Discipidi de. tempore et de sancłis cum Promptaario exe.tnptorum et de Beata Virgine, Strasburg
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1488 znajduje się w Bi Wio t ccc Seminarium Duchownego we Włocławku pod sygn, F 1149. Na karcie naklejone i na tylną wyklejkę inkunabułu został zapisany polski dekalog. „Być może dekalog j osi
wcześniejszy, jeśli przyjąć, że karta ta stanowi fragment starszego rkpsu." (Wydra s. 83). Skiot źródła wprowadzono od t. V. Wydra s. 83-84.
Dek Ul i. 1399 MacDod 34, wydał Maciejowski Wacław Aleksander. — Pergaminowy rkps z napisem Dicta wangełUinim dominicaliam anno 1'JW w łatach dwudziestych XIX w. znajdował się
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Rkps zaginął. W. A. Maciejowski korzyslaf z odpisu polskiego dekalogu sporządzonego przez Adama Tomasza Cbłędowskiego Wydra $. 96 99.
Dek ITT 2, XV ex. SK7 I 151- 152, wydal Chomętowski Władysław, Zabytki języka polskiego z XV
wieku w rękopismnch Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Kraków 18HO. — Kaita rękopiśmienna należąca do Joachima Lelewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich,
została spalona przez Nie mrów po upadku powstania warszawskiego. Na lej kił rei e był zapisany
polski dekalog. Wydra s. 132-134.
Dek 111 3. XV p.pr. SKJ l 152, wydał Chomętowski Władysław, Zabytki języka polskiego / X V
wieku w rękopismaeh Biblioteki Ordynacji Krasińskich. ~ Karla rękopiśmienna należąca do Joachima Lelewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich, została spalona przez. Niemców po upadku powstania warszawskiego. Na tej karcie był zapisany polski dekalog. Wydra s. 103-106.
Dek 111 A. XV ex. SKJ 1152-153, wydał Chomętowski Władysław, Zabylki języka polskiego z XV
wieku w rękopismaeh Biblioteki Ordynacji Krasińskich. ~ Karta rękopiśmienna należąca do Joachima Lelewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich, została spalona przez Niemców po upadku powstania warszawskiego. Na tej karcie był zapisany niniejszy polski dekalog (wraz z innym polskim dekalogiem l i i 5). Wydra s. 134-137.
Dek 111 5. XV ex. SKJ 1 153-154, wydał Chomętowski Władysław, Zabytki języka polskiego z XV
wieku w rękopismaeh Biblioteki Ordynacji Krasińskich. ~ Karta rękopiśmienna należąca do Joachima Lelewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich, została spalona prz.cz. Niemców po upadku powstania warszawskiego, Na lej karcie był zapisany niniejszy polski dekalog (wraz z innym polskim dekalogiem l l ł 4). Wydra s. 137-140.
Dek 111 6. XV p. pr. SKJ 1 154, wydał Chomęlowski Władysław, Zabytki języka polskiego z XV
wieku w rękopismaeh Biblioteki Ordynacji Krasińskich. — Karla rękopiśmienna należąca do Joachima Lelewela, darowana następnie przez jego brata Prota Bibliotece Krasińskich, została spalona przez Niemców po upadku powstania warszawskiego. Na lej karcie był zapisany polski dekalog. Wydra s. 106-108.
Dek 111 7. 8. XV ex. R XIX J1$ -120 (sygnowane przez M. Bobowskiego 13, 14), wydał Bobowski Mikołaj, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku, Kraków
1893. — Rkpsy Biblioteki Ordynacji Krasińskich o sygn. P 5 i P 8. Na kartach formatu folio i quarto wyrwanych z tych rkpsów były zapisane polskie dekalogi. Karty i rkpsy zaginęły. M, Bobowski
wydal fragmenty dekalogów, korzystając z odpisów udostępnionych mu przez W, Nchringa. Wydra
s. 149-153.
Dek III 9. NAS 200-206. - Dekalog nie został zidentyfikowany ani przez Pracownię Sstp, ani
przez W. Wydrę w pracy Polskie dekalogi średniowieczne. Warszawa 1973.
Dek 111 10. XIV ex. Wisi nr 1299, wydal Wisloeki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1877-1881. — Kodeks papierowy in fołio przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie pod sygn. 1299 liczy 109 kart. Wisłoeki datował rkps na przełom XIV i XV wieku, natomiast wg A. Brucknera (R XXIV 78) powstał on w lalach 1415-1420
w Krakowie. Na k. I r został zapisany polski dekalog. Pracownia Sslp posiada od r, 1955 mikrofilm
i fotokopię. Wydra s. 99-101.
Dek 11111. XV in. Wisi nr 1297, wydał Wisłoeki Władysław, Kai a log rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. ~ Kodeks papierowy in folio przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie pod sygn. 1297 liczy 3 karty puste, 126 kart zapisanych i k, 127-191 nie zapisane. Pochodzi z początku XV w. Na wyklejce tylnej okładki znajduje się polski dekalog, zapisany inną ręką
niż pozostałe teksty lego rkpsu. Pracownia Sslp posiada od r. 1956 mikrofilm, a od r. 1972 fotokopię. Wydra s. 101-103. Dekalog wydano również w ChrestWRz 23-24 (też w transkrypcji).

Dek i i i 12. X V ex. Folk 32, wydal Polkowski Ignacy1. — Rkps Legendae. sanctonon z 1469 r., o który m wytlawCEJ nic podaje informacji, gdzie sie znajdował, zaginął. Na wyklejce okładki był /apisany
niniejszy polski dekalog (wraz z dwoma innymi polskimi dekalogami II 2 i VI14). Wydra s. 131-132.
Dek Ul 13. 1478? MacPam II 369-370, wydał Maciejowski Wacław Aleksander (też w transkrypcji). — Rkps, który był przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego pod sygn.
745, zaginął. Znajdował się w nim polski dekalog datowany przez W, A. Maciejowskiego na 1478 r.
Wydra s. 140-142.
Dek 111 14. XV ex. SKJ 1 158-159, wydał Seredyński Władysław, Trzy zabytki języka polskiego
z drugiej połowy XV wieku, Kraków 1880. - R k p s nr 1578 t. 1 13 i bl totek i Naukowej PAU i PAN
w Krakowie. Zawiera m.in. lekst z napisem Epistoła preoptima, następnie Rusticorutn collecta oraz
dwa wiersze Metra de aa net o Galio i Dc sta fu scolańum. Na ostatniej karcie 0v został zapisany wraz
z łacińskim polski dekalog, datowany przez W. Scredyńskicgo na koniec XV w. lub początek
w. XVI, zaś przez W! Wydrę (s. 172) na 150S r. Pracownia Sslp posiada od r. 1973 mikrofilm i fotokopię. Wydra s. 172-174.
Dek l i i 15. XV ex. Gtt ap. 3v, wydał V rte I-Wie rezyńskf Stefan (leż w transkrypcji). — Polski dekalog znajduje się na s. 150 wydania. W związku z ustaleniem późniejszej daty powstania zabytku
(XVI w.) od l. VIII w Sstp źródło to zostało wykreślone. Wydra s. 153-155.
Dek III 16. XV ex. Pi- 1 358, wydał By stroń Jan, Rozbiór porów r nawczv znanych dotąd najdawni e j s z y c h (z wr. XIV i XV) tekstów Modlitwy Pańskiej. Pozdrowienia anielskiego. Składu apostolskiego i Dziesięciorga przykazania. Warszawa IS85. ~ Inkunabuł: Henricus de Hcrpf, Speculutn
aureum decem praeceptorum Dei, Noiymberga 14S1 jest przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej
pod sygn, 1032. Na wyklejce tylnej okładki by] zapisany polski dekalog. Obecnie brak w inkunabule
karły z dekalogiem, W. Wydra (s. 159-160) pizypuszcza, że znajdowała się w Bibliotece Przezdzieckich w Warszawie, gdyż J. Byslroń wydał dekałog z rkpsu udostępnionego mu przez Konstantego Przezdzieckiego. Wydra s. 159-162.
Dek l l l 17. XV ex.AKIJt III 115, wydał Polkowski Ignacy, Kulalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, Kraków 1K84. — Papierowy kodeks in quarto jest przechowywany w Archiwum
i Biblioiece Krakowskiej Kapituły Katedralnej pod sygn. KI* 171. Pochodzi z 2 połowy XV w. Zawiera różne teksty łacińskie pisane przez kilka rąk XV-wiecznych, m.in. na k. 16 fragment Revelationes św. Brygidy, na dalszych kartach dyspozycje do kazań i kazania a lakże rozważania z Summy Tomasza z Akwinu. Na końcu z n a j d u j e się rejestr, na którego ostatniej karcie widnieją zapiski: Łxp!icit regishwn huius libri videlicet Thomae dcAquino. NicoIaus> Petrus, Johannes, PhUippus
1477 oraz Stanislaus de Oppoww plebanii s in Rodzą czyn De o gracias. Na wewnętrznej stronie
przedniej drewnianej okładki, bezpośrednio na drewnie, ręką, która nie występuje w innych tekstach kodeksu, jest zapisany polski dekalog. Pracownia Sstp posiada od r. 1973 fotokopię. Wydra
s. 142-144.
Dek III 1K. X V med. SKJ l 60-61, wydał Wisłocki Władysław, CJlossa super epistolas per annum
dominicales. Kodeks laeińsko-polski z połowy XV wieku, Kraków 1880; opis rkpsu: Kętrzyński
Wojciech, Kalalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, t. II, Lwów 1SN6,
s. 468. — Rkps biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wc Lwowie, obecnie we Wrocławiu. o sygn. 413 11. Na k. 39r jest zapisany polski dekalog. Pracownia Sslp posiada od r. 1973 mikrofilm. Wydra s, 119-123. ~ Cf. SKJ I 1-141.
Dek III 19.1434 pf V 31, wydał Bruckner Aleksander, Z rękopisów petersburskich. Cz. 11. Średniowieczne słownictwo polskie. Warszawa 1899. — Rkps znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I O 50. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale zoslał spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Na marginesie k. 21 lv były zapisane fragmenty polskiego dekalogu; karla z częścią tekstu została obcięła przy oprawie. Wydra s. 113-114.
Dek HI 20. X V ex, R XXIV 95, wydał Bruckner Aleksander. Kazania średniowieczne, cz. I, Kraków 1895. — Rkps był przechowywany w Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lal. 1 F 518. Następnie. na mocy traktatu ryskiego, znalazł się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV
3019. Na drewnie tylnej okładki jest zapisany polski dekalog. Pracownia Sslp posiada od r. 1954
mikrofilm i fotokopię. Wydra $. 162 -164.
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Dek III 21.1449 R XXV 164, wydał Bruckner Aleksander. Kazania średniowieczne, cz. i U. Kraków 1897. ~ Rkps znajdował się w Ces. liibl. Pu W, w Petersburgu pod sygn. Lal. I F 23ó. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej
biblioteki. A. Bruckner nie podał, na której karcie był zapisany polski dekalog. Późniejszy odpis
znajduje się pod sygn. 413 TI w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu. Bruckner porównał fragmenty dekalogu z rkpsu petersburskiego / fragmentami dekalogu w rkpsie ossolińskim (Dek Tir 18) i wydal z rkpsu petersburskiego tylko te fragmenty, które byty odmienne. Wydta s. J17-119.
Dek fil 22. XV p. post. R XXV 199-200, wydal Bruckner Aleksander. Kazania średniowieczne,
cz. TU. - Rkps był przechowywany w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I F 449. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, znalazł się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV
3022. Na k. 9 l v - 9 5 r . wśród komentarza do dziesięciorga przykazań, został zapisany polski dekalog. Wydra s. J27-J29. Dekalog wydała również F.lżbieta Belcar/owa w TV części Glos polskich
iv łacińskich kazaniach średniowiecznych, Kraków 2001, na s. 117-J18 (też w transkrypcji).
Dek III 23. XV p. post. R XXV 199-200, wydal Briickner Aleksander, Kazania średniowieczne,
cz. III. ~ Rkps był przechowywany w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lal. ) F 449, Następnie. na mocy traktatu ryskiego, znalazł się w Bibliotece Narodowej w Warszawie p o d sygn. IV
3022. Na k. 238v został zapisany polski dekalog. Wydra s. 129-131. Dekalog wydała również Elżbieta Bclcarzowa w (V części Glos polskich n łacińskich kazaniach średniomecz?tych, Kraków 2001,
na s. 151 152 (też w transkrypcji).
Dek III 24. XV ex. R XXV 242-243, wydał Bruckner Aleksander, Drobne zabytki języka p i skiego X V wieku. — Kkps in <|uarto znajduje się w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie pod
sygn. 3729. Na s. 3S1 jcsl zapisany niniejszy polski dekalog. A. Briickncr drukuje tylko pierwsze
i ostatnie przykazanie oraz zakończenie dekalogu, lekst opuszczony przez Brucknera Sstp drukował na podstawie fotokopii. Pracownia Sstp posiada tul r. 1973 fotokopię, a od r. 2004 fotografie
cyfrowe. Wydra s. 145-147.
Dek Ul 25.1481 Pt IV 743-744, wydał Łopaciński Hieronim, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w, XV i początku XVI, Warszawa 1892, — Jnkunabub Antoninus Floręntinus, Confessionale, Wenecja 1481 był przechowywany w bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku pod sygn. 116 G. Inkunabuł, wraz z oprawionym razem
z nim rkpsem zawierającym łacińskie kazania na święta, zaginął. Na stronie verso karty dodatkowej l byl zapisany polski dekalog. Oprócz polskiego dekalogu na tej karcie znajdowały się też łacińskie rymowane sentencje, zapiski teologiczne oraz słówka łacińskie i polskie. Wydra s. 155-157.
Dek Ul 26. ca 1500//1 XV 540, wydał (na podstawie odpisu Kętrzyńskiego Wojciecha) N eh ring
Władysław, Beitrage zum Studium allpohiischer Spraehdenkmaler, Berlin 1K93. — Jnkunabuł; Meffret, Se.rmone.s de rempore et de sanctis, sive Horluhts reghwe byl przechowywany w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W. Nehring nie podał ani miejsca, ani roku wydania, ani
sygnatury. Na wyklejce okładki znajdował sic polski dekalog; na wyklejce zapisano również po polsku uczynki miłosierne co d o ciała i co do duszy. Ten egzemplarz inkunabułu zaginął lub karta zawierająca dekalog została wydana. Wydra s. lńń-168.
Dek III 27. 1433-1434 SprTNW V 5 - 6 . wydal Pułaski Franciszek, Pieśni religijne XV w. Z rękopisów Biblioteki Ordynacji hrabiów Krasińskich. Warszawa 1912. ~ Rkps o nrz.e inw. 33 został
spalony przez Niemców po upadku powsiania warszawskiego. Zawierał m.in. kazania, Litw ad matrem św. Augustyna, De contemplationc św. Bernarda i podręcznik teologii moralnej. Na k. 78v znajdował sic polski dekalog (I 6). Następnie, w łacińskim komentarzu do dziesięciorga przykazań, był
zapisany niniejszy polski dekalog. Na końcu komentarza na k. 82v znajdował się expl. łZtplłtiunt
decem praecepta per ma nas Nicolai ckrici. Wydra s. 111-113.
Dek III 28. XV w . 7.ub 450, wydał Loś Jan. - Rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat.
I O 32 zaginął. Wydawca nie podaje imienia pisarza ani zapisek proweniencyjnych. Na lewej drewnianej okładce rkpsu znajdował)' sic łacińskie przepisy lekarskie z wyrazami polskimi i datą 1454. Na
prawej okładce zapisano kilkanaście glos polskich. Wydawca podaje znajdujące się na okładkach tc
glosy polskie, które udało mu się odczytać oraz. polskie glosy w tekście Pamtkmon peccuia. Głosy da-

lowano w Sstp XV wed. Na k. 27v został zapisany polski dekalog. J. ł^oś podaje tekst dekalogu wg
odpisu H. Łopacińskicgo. J. Los i W. Wydra datują dekalog na połowę XV w. Wydra s. 125-127.
Dek III 29. ca 1450 PumUt FX 3 1 w y d a l Bcrnaeki Ludwik, Najdawniejszy pomnik katechizmu
polskiego, Lwów 1910. ~ Jest to pojedyncza karta papierowa - rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 4500. Z n a j d u j e się na niej polski dekalog. Na podstawie analizy pisma W\ Wydra (s. 147} datuje go na koniec XV w. Pracownia
Sstp posiada fotokopię, od r. 1964 mikrofilm. Wydra s. 147-149.
Dek 111 30. X V ex. Pa w Lit XXIX 115, wydał Bańkowski Piotr. Nieznane odmiany kilku polskich
tekstów religijnych XV stulecia, Lwów 1932, — Inkunabuł: Joann es Herolt, Sermonea de tempore
e.t de wic lis, Norymberga 1480 znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. 9.3.1.26",
Na pierwszej karcie pergaminowej, stanowiącej karlę dodatkową inkunabułu, był zapisany polski
dekalog. Wydra s. 164--166.
Dek Ul 31. XV p. pr. ZabŚl 70-71, wydał Rospond Stanisław (leż w transkrypcji). — Rkps do
końca XV w. znajdował się w bibliotece kolegiaty św. Krzyża w Opolu. Obecnie jest przechowywany w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu pod sygn. 43. Zawiera 122 kazania oraz. traktat o siedmiu grzechach głównych. W rkpsie znajdują się liczne polskie glosy, a także, polskie tłumaczenie
Safae Regina (cf. SafrcReg l a ) oraz słowniczek łacińsko-polski. Paweł, syn A d a m a z Krapkowic,
w r. 1445 przepisał 118 kazań, stanowiących większą część rkpsu. Pozostałe teksty oraz polskie glosy wpisał nieznany pisarz. Na k. 2r, obok dekalogu łacińskiego, został zapisany polski dekalog.
J. Woronezak i W. Wydra datują go na połowę X V w. Wydra s. 123-125. Dekalog wydano również
w GIWroc 31 (też w transkiypcji).
Dek 111 32. XV wed. wydał Wydra Wiesław, Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa 1973,
s. 115-116, — Rkps, który znajdował się w Bibliotece Kapitulnej Kościoła greckokatolickiego w Przemyślu, jest obecnie przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 8032 111 (dawna sygn. IV 6689). Zawiera łacińskie kazania wielkopostne z około polowy X V w. Na wyklejce
przedniej okładki został zapisany polski dekalog. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek III 33. X V ex wydał Wydra Wiesław, Polskie dekalogi średniowieczne, s. 157-159. — Pergaminowa karta, prawdopodobnie wyklejka, wyrwana z rkpsu stanowi fragment listu rozpoczynającego się od słów: Ifonesio vur> Andree. Vogefgwang. Jest przechowywana w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. E. Raczyńskiego, obecnie (od r. 1998) Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu pod sygn.
1362/9 (materiały po Bolesławie Krzepkim). Na odwrocie karty, wśród łacińskich zapisek teologicznych, z n a j d u j e się polski dekalog. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek III 34, XV ca. wydał Zalewski Ludwik, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 263. - Inkunabuł: Bartholomaeus de Cha i mis, Confemonałe,
Norymberga 1480 był przechowywany w bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie. Wydawca nie podał sygn atu ly inkunabułu. Starodruk zaginął. Na
jego oprawie z n aj dowal się niniejszy j>olski dekalog wraz z innym polskim dekalogiem (VII 7). Dekalogi są poprzedzone przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Wydra s. 306-309.
Dek 111 35. co 1464 SlOcc LłX 185-188, wydał Wydra Wiesław, Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów, Poznań 2<J02 (leż w transkrypcji). — Rkps nr U 37 zawiera m.in. zbiór kazań na niedziele i święta. Na
k. 283r (ostatniej, po niej jest karta ochronna) znajduje się polski dekalog. Na s. 184 wydania zamieszczono fotografię k. 283r. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek U l 36. 1480 SlOcc LIX 191-193, wydal (też w transkrypcji) Wydra Wiesław, Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki
oo. Paulinów. — Rkps nr 11 39 O liczy 436 kart; brak kart początkowych i końcowych. Z oprawy
zachowała się tylko tylna deska formatu <3 u ario. Rkps zawiera różne traktaty, m.in. Sacramentale
Mikołaja z Błonia (do k. 214) oraz iiucUitus contra Bohema; haercticos (k. 215-233), gdzie jest
umieszczony koloion: per ma? w a cuimdam Sfanisiai aw w 14H}. W rkpsie występują polskie glosy.
Na k. 6(iv-67v zoslał zapisany niniejszy polski dekalog. Na k, 60v, znajduje się również inny polski deka Jog (I 11). Oba dekalogi są umieszczone w kazaniu nieznanego autora o dziesięciorgu przy-
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kazaniach. Wg A. Brucknera (R XXV 199) autorem tego kazania miałby być Piotr z Miłosławia.
Kazanie zostało zapisane w 14KO r., jak świadczy o tym zapiska na k. 66v: Anno Domini 1480 per
mc $f(tni<$Iaum>, Na s. 194 wydania jest fotografia k. 60v-61r. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek III 37. ™ 1500 SiOcc J.IX. 195-198, wydał (też w transkrypcji) Wydra Wiesław, Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki
oo. Paulinów. — Inkunabuł nr IV D 7/łl to klocek zawierający dwa dzieła: Pseudo-Petrus de Palude, Scnnoncs Thcsauń novi dc sanctis. Strasburg 1488 oraz tenże. Semiones quadragesitrude.s Thesatni novi, Strasburg 1487. Na karcie tytułowej drugiego druku, po trzech modlitwach w języku
łacińskim: Pater noster, Ave Maria i Credo, został zapisany polski dekalog. W. Wydra datuje go na
koniec XV w, lub może na początek XVI w. Na s. 197 wydania znajduje się fotografia karty tytułowej drugiego dzieła. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Dek IV 1. 1417 Wisi nr 1456, wydał Wisłocki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1877- 18SI- - Kodeks papierowy in folio przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie pod sygn. 1456 liczy 852 strony. Zawiera Lccturam super Petri
Lombardi IV łibros Sentcntiamm przepisaną w 1417 r. ręką Macieja z Łabiszyna oraz różne zapiski (m.in. o treści teologicznej) tegoż Macieja, pochodzące z lat 1419 1446. Na k. 850v znajduje
się polski dekalog. W, Wydra d a t u j e go na pierwszą połowę XV w., zaś autorzy ChrestWRz nu drugą ćwierć XV w. Pracownia Sstp posiada od r. 1955 mikrofilm i od r. 1972 fotokopię. Wydra
s. 198-199. Dekalog wydano również w ChrestWRz 26 (leż w transkrypcji).
Dek V 1. XV p. pr. Wisi nr 1625, wydał Wisłocki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kodeks pa piej owy in folio pizechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej
w Krakowie pod sygn. 1625 liczy 261 kart oraz dwie pergaminowe na początku i na końcu. Zawiera
kazania de temjHirc z 1 połowy X V w. Na k. 220v został zapisany polski dekalog. Pracownia Sstp posiada od r. 1955 mikrofilm, a od r. 1972 fotokopię. Wydra s. 191-192.
Dek V 2. ca 1450 PFIV 568, wydał Bruckner Aleksander, Z rękopisów petersburskich. Cz. I. Kazania hu syty polskiego, Warszawa 1892. — Rkps znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod
sygn. I.at. I Q 146. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Na k. Ir był zapisany polski dekalog. Wydra s. 193-194.
Dek V 3. XV med. R X X V 240, wydał Bruckner Aleksander, Drobne zabytki języka polskiego
XV wieku. Kraków 1897. — Rkps pochodzący z Biblioteki Załuskich w Warszawie znajdował się
w Ces. Bibl, Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat, I Q 271. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale został spalony przez Niemców po u p a d k u powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Zawierał kazania, wśród nich
pieśń Chiystus 2tnartwychwstałjesta\
poza tym Zdrowa bądź, krolewno (cf. Sake Reg 4). Pieśni datowano w Sstp X V p. post. Na k. 150v był zapisany polski dekalog. Wydra s. 195-196.
Dek V 4. 1440 R X X V 241-242, wydał Bruckner Aleksander, Drobne zabytki języka polskiego
XV wieku. — Rkps był przechowywany w Ces. Bibł. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I F 493.
Następnie, na mocy traki al u ryskiego, znalazł się wr Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn.
IV 3025. Na k. 242v-243v został zapisany polski dekalog. Wydra s. 188-190. Dekalog wydała również F.lżbicla Bekarzowa w IV części Glos polskich w łacińskich kazaniach średniowiecznych i Kraków 2001. na s. 66-67 (leż w transkrypcji).
Dek VI 1. X V ex. R XXIV 94, wydał Bruckner Aleksander, Kazania średniowieczne, cz. I, Kraków 1895. — Rkps był przechowywany w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I F 518. Następnie, na mocy traktatu ryskiego, znalazł się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV
3019. Na k. I89r znslał zapisany polski dekalog. W Wydra (s. 202-203) datuje go na 1 połowę XV w.
Pracownia Sstp posiada fotokopię tekslu.
Dek VI11. XV med. Paml.it XXVIII 305, wydal Vrtel-Wierczyński Stefan, Kilka nieznanych tekstów staropolskich X V i XVI wieku, Lwów 1931. - Rkps Biblioteki Kapitulnej w Płocku o sygn.
117 (w katalogu Adama Vetulaniego. Świniowfcczne
rękopisy płockiej Biblioteki Katedralnej, Roczniki Biblioteczne, t. VII, 1963, s. 423 ma sygn. Ms 68) zaginął. Zawierał Joannis de Balbis Cutho•
Ikon seu Prosodia. Jak podaje W, Wydra (s. 225), rkps pochodził, zdaniem W Mąkowskiego, z l po~
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łowy XV w., zdaniem S. Vrtla-Wierczyńskicgo, z połowy XV w., zaś wg A. Vel u łaniego /. I połowy XIV w. Na przedostatniej karcie znajdował się polski dekalog, zapisany ręką z XV w., która dokończyła przepisywanie rkpsu. Wydra s. 225 -226.
F)«k VII 2. ca 1450 PF IV 577, wydał Bruckner Aleksander, Z rękopisów petersburskich. Cz. 1.
Kazania husyly polskiego, Warszawa 1892. ~ Rkps znajdował się w Ces. Bibl. Pubł. w Petersburgu pod sygn. Lat. I Q 146. Następnie, na mocy traktatu tyskiego, powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Na k, 200r-200v był zapisany polski dekalog. Wydra
s. 224-225.
Dek VII 3. X V med. JA XII 142, wydal Brtickner Aleksander, U b e r die al te ren Texte des Polnischen, cz. II, Berlin 1890. ~ R k p s Biblioteki Seminaiyjnej Pelplinie o sygn. 282 (dawna sygn.
275; Bruckner podał bledną sygn. 195). Na ostatniej karcie 290v jest zapisany polski dekalog. Wydra s. 227-228.
Dek VII 4. X V a . Polk 32, wydał Polkowski Ignacy. — Rkps Legcndat sanctontm z 1469 r,, o którym wydawca nie podaje informacji, gdzie się znajdował, zaginął. Na wyklejce okładki byl zapisany niniejszy polski dekalog wraz z dwoma innymi polskimi dekalogami (II 2 i III 12). Wydra s. 228-229.
Dek V i i 5. ca 1500 WbtWarsz 1874 III 329, wydał Gloger Zygmunt, Dziesięcioro bożego przykazania, Warszawa 1874. ~ Inkunabuł Mikołaja z Błonia Trac(arus saccrdotalis dc sacramentis drukowany pod koniec XV w. Z. Gloger nie podał roku wydania ani nazwy biblio leki, w której ów inkunabuł się znajdował, l e n egzemplarz zaginął. Na papierowej karcie wklejonej na początku inkunabułu był zapisany polski dekalog. W Wydra (s, 58-59) d a t u j e go na początek XVI w.
Dek VII 6. XV ex.* wydał Wydra Wiesław. Polskie dekalogi średniowieczne, Warszawa 1973,
s. 229-230. — Rkps i TI quarto Biblioteki XX Cz ario tyskich w Krakowie o sygn. 3729 powstał pod
koniec XV w. Jest proweniencji bernardyńskiej. Zawiera m.in. traktaty i inne pisma teologiczne.
Na s. 381 jest zapisany niniejszy polski dekalog. Oprócz niego są w lym rkpsie także (lwa inne polskie dekalogi (1 9 i 111 24). W Sstp materiał z Dek VII 6 brano z fotokopii. Pracownia Sstp posiada od r. 1973 fotokopię, a od r. 2004 fotografie cyfrowe.
Dek VII 7. XV ex. wydal Zalewski Ludwik, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 263. — Inkunabuł: Barlholomaeus de Cha i mis, Confessionale, Nurnberg 1480, który był przechowywany w Bibliotece Seminarium
Duchownego w Lublinie, zaginął. Wydawca nie podał jego sygnatury. Na opraw-ie inkunabułu byl zapisany niniejszy polski dekalog wraz z innym polskim dekalogiem (II! 34). Oba dekalogi były poprzedzone przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Wydra s. 306-309.
Dek VJ( 8. va 1413 Chodyński Stanisław, Biblioteka Kapituły Włocławskiej, wydał I.ibrowski Stanisław, M o n u m e n t a Historica Dioecesis Vladislaviensis, l. 26, Włocławek 1949, s. 92. — Rkps Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku o sygn. 61. Znajdują się w nim kazania de tempore i de saneiis. Część rkpsu (do k. 140) została napisana w r. 1413, jak świadczy- o tym zapiska eksplicytowa na k. 140, zaś dalsza cześć rkpsu powstała w ciągu następnych kilku lat. W. Wydra
(s. 310) podaje, że rkps ten darował w XV w, bibliotece kapitulnej we Włocławku Jan, pleban
w Lubotyniu i wikariusz katedry włocławskiej. Na k. 202r został zapisany polski dekalog. Jest to skrócona forma dekalogu, przeznaczona, jak pisze W^ Wydra (s. 310), „przypuszczalnie do spowiedzi lub
może kazania". Materiał z lego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Wydra s. 310-311,
De monę De mortc prologus [Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią|, wydal Rozwadowski Jan. MPKJ
\, Kraków 1901, s. 177-196 i 200-205, ~ Rkps, który znajdował się w Bibliotece Seminaiyjnej w Płocku pod sygn. 91, zaginął podczas ostatniej wojny. Kodeks liczący 463 karty i zawierający głównie
kazania powrslal w lalach 1463-1465 i należał do zmarłego w r. 1475 doktora prawa kanonicznego
Mikołaja z Mirzyńea. kanonika płockiego i oficjała. Dialog niisitza Poiikaipa był zapisany na k. 272v-275v; na k. 277r-277v znajdowała się Skarga umierającego. „Oba teksty zostały zapisane zapewne w 1463 r., może ręką bratanka Mikołaja z Mirzyńea - Dawida z Mirzyńea. magistra szluk wyzwolonych, kanonika płockiego" [Chi-eslWRz 267). W płockim rkpsie brakowało zakończenia Dia-
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logu. A. Bruckner {Fremde Vorta\>«n und Fasswigen sławscher Texic. IV De morte prologus, JA XI
.s. 613-6 1 p o d a j e , iż do pewnego stopnia wzorem dla tego zabytku byl anonimowy łaciński krótki
traktat prozą, częściowo w formie dialogu. Bruckner wymienia zc zbiorów Sanki Florian koło Linzu XIV-wieczny papierowy rkps zawierający Colfocjidum inter mottem et maęptntm Połycarpum, rozpoczynające się od słów: Vmiw ad scolas mcas. narralw, pisze również o dwóch rkpsach monachijskich pochodzących z XV w. (nr 78'2i> i nr 16469). w któiych znajdujemy imum
exemphnn
de. magistro Forphirio, quomodo aUoc.aUts sit morti oraz Dc morte. omnium hontinum. Bruckner drukuje jako podstawowy pierwszy z wymienionych monachijskich tekstów, uzupełniając go tckslcm
monachijskim drugim (zob. Czesława Pirożyńska, ł,acińska Rozmowa mistrzu Polikarpa ze śmien ia
- Diahgus magisiri Fołycatpi cum morte, |w:] Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 3, Wrocław 1966,
s. 75-190). Przed wojną został sporządzony odpis z rkpsu płockiego, przechowywany obecnie
w spuściźnie po Sie fanie V>11uAVicrczyński jti w Archiwum PAN w Poznaniu. Pracownia Sstp posiada od r. 1956 fotokopię łacińskiego tek sin: z. 1444 r. (Biblioteka Uniwersytecka w Pradze, rkps
Ms XIV II 26): z 1 połowy XV w. (Biblioteka Kapilulna św. Wiła w Pradze, rkps MsM 8 i rkps
MsA 113/1); z r. 1507 (Biblioteka Uniwersytecka w Pradze, rkps Ms XIII G 3). W Sstp cytowano
bez daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym między 1461-1470 a ca 1470. Zabytek wydal również Sic łan Vrlcl-Wic rczyński w Wyborze tekstów staropolskich, wydanie 5, Warszawa 1977, s. 194-209; w ChrestWRz 267-277 wydano De morte też w transkrypcji, zaś na s. 441 Chtest WRz zamieszczono nowsze informacje bibliograficzne dotyczące zabytku.
De nativ De nativitate Domini - Pieśń o narodzeniu Pańskim. Vnel 185-187. — Rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie, nr akc. 11575; wcześniej rkps Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie
nr 41 (nr inw. 7). Pieśń, zapisana na k. 336r-336v rkpsu i pochodząca z. samego końca XV w., jcsl
autorstwa Władysława z Gielniowa, jak stwierdził W. Wydra (c/'. ChrestWRz 248). W Sstp cytowano bez daty przy cytatach, wr ciągu chronologicznym bezpośrednio przed ca 1500. Zabytek wydano również w ChrestWRz 248-249 i 253-255 (też w transkrypcji). Fkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
LtiHist Długosz Jan, TTistoriae Pol on i ca e libr i XII, edidit Przczdziccki Aleksander, t. 1 - V Cracoviae
1873-1878. O p e r a om ni a, t. X - X I V — Podstawą wydania Przczdzieekiego był papierowy rkps tzw.
świętokrzyski, pochodzący z końca XV w. lub z początku w. XVI. Jest to jeden z najstarszych odpisów dzieła Długosza. Pisany przez kilkanaście iak znajdował się w klasztorze Benedyk ty nów na
Świętym Krzyżu. Obejmował dzieje Polski do i. 1480. Obecnie t. 1 rkpsu świętokrzyskiego znajduje
się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 6906. zaś t. Ił i Tli s;j przechowywane w Bibliotece Kórnickiej pod sygn. 197 i 198. W Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie pod sygn. nr
1306 znajduje się rkps papie rowy formatu mniejszego folio. Jest to „tzw. autograf", w którym część
tekstu pisana była ręką samego Długosza, zaś część przez pisarzy pod jego kierunkiem. Ten rkps
obejmuje dzieje Polski d o r. 1406. Długosz pracował w lalach 1455--14S0 nad swym dziełem obejmuj qeym historię Polski.
Dli list 1 Zawiera księgi I IV obejmujące okres do 1139 r. W tomie występuje kilka polskich gfos;
prawie wszystkie są wyróżnione przez wydawcę lozstizelonym drukiem.
Dillist II Zawiera księgi V - V U I obejmujące okres od 1140 do 1299 r. W tomie występuje kilka
polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na s. 275 znajdują się dwa polskie zdania wyróżnione przez wydawcę rozstrzelonym drukiem: Biegajcie, biegajcie! oraz Górze się
nam stało! Zdania te, wraz z łacińskim kontekstem (przytoczonym lakżc w polskim tłumaczeniu),
wydano również w ChrestWRz 165 (też w transkrypcji).
DłHist III Zawiera księgi IX i X obejmujące okres od 1300 do 1409 r. W tomie znajduje się na
s. 353, wyróżniona przez wydawcę rozstrzelonym drukiem, jedna polska glosa krołemtwo.
DłHisl IV Zawiera księgi Xl i XII obejmujące okres od 1410 do 1444 r. W tomie znajduje się
około 20 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelony tu drukiem.
DłHisr V Zawiera księgę X i i obejmującą okres od 1445 do 1480 i. W tomie znajduje się około
10 polskich glos; prawie wszystkie są wyróżnione przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na końcu tomu został umieszczony indeks nazw osobowych i miejscowych, dotyczący t. I-V; w indeksie
tym znajdują się również niektóre polskie wyrazy pospolite.
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DlKkja Długosz J a n . Klejnoty D ł u g o s z o w i . krytycznie opracował i na nowo wydał Friedberg Marian.
H 1 J { X, 1930, K r a k ó w 1931, s. 1-119. — Wydawca p o d a j e we wstępie n a s. 4 - 1 7 opis siedmiu
rkpsów zawierających herbarz. Długosza. Najstarsze są dwa; pochodzący z 2 połowy X V w, rkps Biblioteki Kórnickiej o sygn. nr 801 (dawna sygn. D I) oraz rkps papierowy Biblioteki Z a k ł a d u Narodowego im. Ossolińskich we l.wowie, o b e c n i e we Wrocławiu o sygn. 16/11. R k p s kórnicki pochodzi z 2 połowy X V w. Na k. I 2 4 v - l 2 8 r z n a j d u j e się Irtoigftontm, clenodiomm rc^is et regtti Poloniac desaiptio.
R k p s ossoliński pochodzi z k o ń c a w, X V lub z początku XVI w. Składa się
z trzech kart zapisanych j e d n ą ręką oraz z dwóch kart czystych. Te trzy zapisane karty wyjął z kodeksu Chotelskiego i o s o b n o oprawił A u g u s t Bielowski w 1847 r. Kodeks Chotclskiego, przechowywany w Bibliotece Z a k ł a d u N a r o d o w e g o im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu,
pod sygn. nr 168, pisany był przez wiele rąk z 2 połowy X V I i początku X V I I w, Piekosiński uważał, że rkpsy kórnicki i ossoliński są autografami Długosza, zaś Semkowicz by) przeciwnego zdania. Friedberg podziela opinię Semkowicza. Z d a n i e m wydawcy a u ti ra f Klejnotów musiał powstać
między 1464 a 1480 r. W Sstp materiał d a t o w a n o X V /;. post. W g Friedberga przekaz kórnicki jest
kopią najstarszą i najlepszą; n a niej o p a r ł on swoje wydanie, wykorzystując j e d n a k też inne kopie;
w przypisach są p o d a n e o d m i a n k i tekstu. Z n a j d u j e się wr nim kilkanaście polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem.
D l I M Długosz Tan, Liber be ne fi ci o rum dioecesis Cracoviensis n u n c pTimum e c o d i ce a u l o g r a p h o
tiis, t. I III* edidit Przezdziecki A l e k s a n d e r , Cracoviae 186? 1864. O p e r a onmia, i. VII
~ R k p s papierowy z n a j d u j e się w A r c h i w u m i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej
sygn. 194—197. Składa się z czterech części. Powstał między 1440 a 1480 r. W Sstp cytowano
daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym między 1471-1480 a 1481-1482.

cdiIX.
pod
bez

DILB 1 Kościół katedralny krakowski. Kościoły kolegiaekie. — Po części materiałowej* o b e j m u jącej uposażenia katedry krakowskiej i kościołów kolegiackich diecezji krakowskiej, z n a j d u j e się indeks nazw osobowych i miejscowych. Na s. LVII zamieszczono podobiznę s. 1 części l rkpsu Libii
henejtcionim.
Tom zawiera około 350 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą.
DILB II Kościoły p a r a f i a l n e . — Po części materiałowej, o b e j m u j ą c e j uposażenia kościołów parafialnych diecezji krakowskiej, z n a j d u j e się indeks nazw osobowych i miejscowych. Na s. L X X X V
zamieszczono podobiznę s. 268 części II rkpsu Libr i benefkiomm.
Tbm zawiera około 200 polskich
glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą.
DILB III Klasztory. ~ Po części materiałowej, o b e j m u j ą c e j uposażenia klasztorów diecezji krakowskiej, z n a j d u j e się indeks nazw osobowych i miejscowych. Na s. L X X V I I zamieszczono podobiznę s. 354—355 części 111 rkpsu Libii bencficiowm.
Tom zawiera około 650 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą o r a z na s. 354-355 polski tekst ciągły - tz.w. testament Wydżgi
z Torunia (około 20 wierszy) - (w rkpsie w części IV' k. 245v-246r). Testament Wydżgi wydal również Witold Taszycki w Najdawniejszych zabytkach języka polskiego, Biblioteka Narodowa l 104, wydanie 5, Wrocław 1975, s. 237-240 (też w transkrypcji); także Stefan Vrtel-Wierczyński w Wyborze
tekstów staropolskich, wydanie 5, Warszawa 1977, s. 451-452; testament Wydżgi wydano również
w ChreuWRz 183-184 (też w transkiypcji).
D!Prut Długosz Jan. Banderia P r u t e n o r u m . edidit Przezdziecki Aleksander, Cracoviae 1887. O p e r a omnia
1.1, s. 575-595. — Rkps pergaminowy liczący 47 kart znajduje się w xĄjchiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituh' Katedralnej pod sygn. 206 (poprzednio pod sygn. LIII i 218). Jest lo opis zdobytych
pod Grunwaldem chorągwi krzyżackich. Dzieło powstało w 1448 r. Z n a j d u j e się w nim kilka polskich
wyrazów; w wydaniu Przezdzicckicgo większość polskich głos wyróżniono rozstrzelonym drukiem. Na
końcu znajduje się indeks zawierający nazwy osobowe, miejscowe o r a z polskie wyrazy pospolite.
Dohr Dobrowolski K|azimierz]. Przyczynki d o dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego, [w:J Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brucknera, Kraków 1928, s, 312-353.
Też jako osobna odbitka: Kraków 1927. — Wydawca p o d a j e opis jednego z rkpsów biblioleki klasztoru szczyrzyekicgo oraz d r u k u j e zawarle w nim glosy i lekst polski. R k p s ten, nieposiadający sygn.,
formatu in quarto, powsiał w 1455 r. lub królko przed tym rokiem; był autorstwa zakonnika szczy-
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rzyckiegu Jana Szarłata. Liczył 67 k. papierowych oraz na poc/ąikn i na końcu po jednej pergaminowej k. ochronnej. Na obu okładkach znajdowały się papierowe wyklejki, prawie całkowicie zapisane. Rkps zawierał m.in. na k. 2r-7v Calcndaruim Cistercieme i na k. 13r-67v Coinpcndiimi
Cteterciense dc dirinis ofjlcm. Z rkpsu tego wydawca zamieszcza następujący materiał polski: a. na
s. 322-323 kilkanaście glos zapisanych ręką .lana Szarłata, znajdujących się na pierwszej wyklejce
oraz na k. I3v i na k. 6?v; b. na s. 324-325 wiersz o miesiącach, wg wydawcy aulorsiwa Jana Szarłat a. znajdujący się na k. 2r- -7v. W kalendarzu, nad łacińskimi nazwami miesięcy, pierwotnie kopista
dodał ich polskie odpowiedniki, a po leni dopisał na marginesach teksty wierszowane w ten sposób,
że polskie nazwy miesięcy weszły w skład tekstu. Niestety, nie wszystkie wiersze zostały zanotowane w całości. Autorzy ChrestWRi s. 417 piszą, że utwór ten jest najstarszym znanym polskim wierszem kalendarzowym, charakteryzującym poszczególne miesiące. W Sstp glosy i lekst wiersza o miesiącach datowano ca 1455. Rkps zaginął; do lat dwudziestych XX w. znajdował się w bibliotece
klaszloru Cystersów w Szczyrzycu. Nowsze wydanie wiersza o miesiącach znajduje się w ChrcstWRz
s. 417-418, również w transkrypcji. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
DokMp Zbiór dokumentów małopolskich, 1.1-111 wydał Kuraś Stanisław, Wrocław 1962--1969, l.r IV wydali Kuraś Stanisław i Sułkowska-Kuraś Irena, Wrocław 1969, t. V-V111 wydali Sulkowska-Kuraś
Irena i Kuraś Stanisław, Wrocław 1970-1975; t. l - I l wydane staraniem Polskiej Akademii Nauk,
Oddział w Krakowie, w serii Materiały Komisji Nauk Historycznych nr 5 i 9; l. 1IL—VIII wydane staraniem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
DokMp I Dokumenty z lat 1257-1420. ~ „Wydawnictwo niniejsze stanowi uzupełnienie wydanych w latach 1876-1905 przez F. Piekosińskiego czterech tomów Kodeksu dyplomatycznego Małopolski oraz innych kodeksów dyplomatycznych z lego terenu, dlatego leż jego zakres chronologiczny ograniczony jest rokiem 1450. [.„] Zakres terytorialny wydawnictwa stanowi Małopolska
w najszerszym lego słowa znaczeniu, bo nie tylko dawrne województwa krakowskie, sandomierskie
i lubelskie, ale także ksiesiwa siewierskie i oświecimsko-zaiorskic [...) oraz zachodnie części ziem
bełskiej, chełmskiej, przemyskiej i sanockiej" (Wstęp, s. V). Tom ten zawiera 345 dokumentów (nr
1-345). „Dwa dokumenty wydano wg opublikowanej podobizny. Dla niektóiych dokumentów udało się odszukać oprócz oryginałów także i kopie lub kilka kopii, pochodzących nieraz z różnych
archiwów. Wydawnictwo opracowano wg zasad ustalonych przez Instrukcję wydawniczą dla średniowiecznych źródeł historycznych PAU z r. 1925, odstępując od niej tylko w kilku drobny cli szczegółach. [...] Składające się na niniejsze wydawnictwo dokumenty nie były dotąd publikowane, z wyjątkiem kilkunastu pozycji wydrukowanych w różnych misce Hancach, i to najczęściej w sposób nie
odpowiadający wymaganiom naukowym" (Wstęp, s. V1I-VIH). We wstępie znajdujemy m.in. informację, z któiych archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie), a także podział dokumentów ze względu na grupy wystawców - najwięcej jest dokumentów wystawionych przez książąt i królów oraz
przez sąd ziemski sandomierski. W tomie zamieszczono 12 fotografii dokumentów. W tomie występuje p o n a d 100 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła w prowadzono od t. HI Sstp. Ekscerpcja Wandy Żurowski ej-Góreckiej.
DokMp II Dokumenty z lat 1421-1441. — lorn len zawiera 247 dokumentów (nr 346 -592). „93 zostały wydane na podstawie oryginałów, 3 na podsiawie pierwszych wydań, reszta na podstawie kopii.
Tylko 20 dokumentów zostało już poprzednio ogłoszonych, wszystkie poza kodeksami dyplomatycznymi" (Wstęp, s. VI). We wstępie znajdujemy m.in. informację, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym łomie dokument)- (najwięcej z *Ajehiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie), a także podział dokumentów ze względu na grupy wystawców - najwięcej jest dokumentów wystawionych przez sąd ziemski sandomierski. W tomie występuje około 90 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od l. IV Sstp.
DokMp III Dokumenty z lal 1442-1450. ~ l ó m ten zawiera 277 dokumentów (nr 593-869). „Z tych
277 dokumentów jedynie 14 było uprzednio drukowanych, i to poza kodeksami dyplomatycznymi;
106 pozycji opartych jest na oryginałach, jedna na pierwszym wydaniu, 22 na wzmiankach i streszczeniach, pozostałe na kopiach." (Wstęp, s. VII). We wstępie znajdujemy m.in. informacje, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum
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Głównego Akt Dawnych w Warszawie), a także podział dokumentów ze względu na wystawców najwięcej jest dokumentów wystawionych przez króla Władysława Warneńczyka. W tomie występuje ponad 100 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła
wprowadzono od t. VI Sslp.
DokMp IV Dokumenty z lat 1211-1400. ~ Tom ten zawiera 285 dokumentów (nr 870-1152, niektóre są numerowane a. i h.), w tym 99 dokumentów uprzednio drukowanych (Wstęp, s. VII). We
wstępie znajdujemy m.in. informację, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym
tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie), a także podział
dokumentów ze względu na wystawców - najwięcej jest dokumentów wystawionych przez książąt
i królów polskich. W tomie występuje około 70 polskich glos wyróżnionych przez wydawców rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od I. VJ Sstp,
DokMp V Dokumenty z lat J40J-1440. ~ Tom ten zawiera 358 dokumentów (nr 1153-1490
z lal 1401 -1440 oraz jako uzupełnienie nr 1491-1511 z lat 1288-1440). ,.85 pozycji opartych jest
na oryginałach pergaminowych i bliskoczesnych tran sumpt ach, 7 na otyginalach papierowych, 11
na dawniejszych wydaniach, 60 dokumentów zachowało się jedynie w formie mniej lub więcej obszernych streszczeń, a 4 w formie staropolskich tłumaczeń. Pozostałe pozycje oparte są na różnych
kopiach. Tylko 15 dokumentów było już uprzednio drukowanych" (Wstęp, s. V). We wstępie znajdujemy m.in. informację, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie), a także podział dokumentów ze względu na wystawców - najwięcej jest dokumentów^ wystawionych przez szlachtę oraz
przez, króla Władysława Warneńczyka. W tomie występuje około 80 polskich glos wyróżnionych
przez wydawców rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od l. VI Sstp. Bksccrpcja Elżbiety Belcarzowej.
DokMp VI Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386-1417. — Tom ten zawiera 352 dokumenty (nr 1512-1864). „Oprócz 325 dokumentów Jagiełły zamieszczono w dodatku 26 dokumentów innych wystawców z lat 1228-1417 f...| oraz fragment rachunków dotyczących podejmowania króla Jagiełły w Lipniku na Morawach (nr 1839). [...] 84 pozycje oparte są na oryginałach,
14 na dawniejszych wydaniach, 56 na mniej Jub więcej dokładnych streszczeniach, pozostałe na kopiach" (Wstęp. s. V). We wstępie znajdujemy m.in. informację, ?. których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w lym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie). W tomie występuje około 50 polskich gjos wyróżnionych przez wydawców rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od t. VIII Sslp.
DokMp VII Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1418- 1434. ~ Tom ten zawiera 314 dokumentów (nr 1865-2177), 72 pozycje oparte są na oryginałach, 7 na wcześniejszych wydaniach, 68
na streszczeniach, pozostałe na kopiach. We wstępie znajdujemy m.in. informację, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). W tomie występuje około 80 polskich glos wyróżnionych przez,
wydawców rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od t. VIII Sstp.
DokMp VIII Dokumenty z lat 1435-1450, uzupełnienie: Dokumenty z lal 1286-1442. ~ Tom ten
zawiera 393 dokumenty (nr 2178-2570), w tym 45 dokumentów z lal 1286-1442 (nr 2527-2570; niektóre dokumenty są numerowane a. i b.). „Zaledwie 45 pozycji opartych jest na oryginałach, 159
na kopiach, w 16 przypadkach wobec niezachowania się rękopiśmiennej podstawy wydawniczej
trzeba było oprzeć się na wcześniejszych wydaniach bądź nawet powtórzyć regesty zaginionych
dokumentów. Pozostałe pozycje to mniej lub więcej dokładne streszczenia dokumentów, któiyeh
pełny tekst się nie zachował" (Wstęp, s. V). We wstępie znajdujemy m.in. informację, z których archiwów i bibliotek pochodzą opublikowane w tym tomie dokumenty (najwięcej z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Najwięcej dokumentów zostało wystawionych przez króla Władysława Warneńczyka. W tomie występuje około 100 polskich glos wyróżnionych przez wydawców
rozstrzelonym drukiem. Skrót źródła wprowadzono od t. VIII Sstp.
Dorota Legenda o św. Dorocie. Vrttl 167-72. — Zabyiek w odpisie z około 1420 r. 'lekst legendy o Św.
Dorocie mieścił się na ostatniej pergaminowej karcie verso kodeksu pochodzącego z końca XIV w.
Kodeks ten zawierał łacińskie kazania niedzielne Jakuba de Voragine. Rkps trafił ze zbiorami Za-
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łuskich do Petersburga, gdzie w Ces. Bjbl. Publ. znajdował się pod sygn. Lal, 1 F 396. Następnie powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale zoslał spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Przed
wojną sporządzono fotografię zabytku, która ocala In w zbiorach Stefana Vrt la-Warczyńskiego.
Obecnie fotografia jest przechowywana w Archiwum PAN w Poznaniu, W tekście znajdują się liczne bohemizmy. W Sstp cytowano bez daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym między XV in,
a J 420-1449. Zabytek wydali również Stefan Vr(el-Wierczyński i Władysław Kuraszkiewicz w Polskich wierszowanych legendach średniowiecznych, Wrocław 1962. Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria
A, nr 2, s. 153-216 (też w transkrypcji) oraz autorzy Clm-.stWRz 257-26(1 (też w transkrypcji), zaś na
s. 441 ChwsiWRz zamieszczono nowsze informacje bibliograficzne dotyczące zabytku.
Dział Tłumaczenia polskie statutów ziemskich. Kodeks Działyńskieh I, wydał Piekosiński Franciszek.
AKPr III, Kraków 1895, s. 173-220. ~ R k p s Biblioteki Kórnickiej nr 801. Jest to kodeks papierowy liczący 370 kart. Statuty Kazimierza Wielkiego znajdują się na k. 265r-298r. Pismo staranne do
k. 295v; ostatnie karty są zapisane znacznie mniej starannie, „chociaż może ręką tegoż samego pisarza 1 ' (F. Piekosiński AKPr III 176). Kodeks zawiera także m.in.: Klejnoty Jana Długosza, ortyle
magdeburskie, statuty warekic, księgę prawa magdeburskiego, pieśń o św. Stanisławie w języku polskim, łacińsko-po Is ki słowniczek prawny. Tekst z hf 146tł-l470 t cytowany wg stron rkpsu. W Sstp
cytowano bez daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym między 1456-1460 a 1461-1470. Pracownia Sstp posiada od r. 2000 mikrofilm, a od r. 2002 fotografie cyfrowe. Fragmenty zabytku wydano w ChrestWRz 167,171-173 (też w transkiypcji). Jtkscerpcja niepełna Jana Łosia. OtI lal pięćdziesiątych X X w. Pracownia Sstp posiada pełny materiał na kartkach matrycowych.
F.rz Lrzepki Bolesław, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. Cz. I. Ci losy polskie wpisane do łaeińsko-niemieekiego słownika drukowanego w roku 1490. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół N a u k Poznańskiego, t. XXXIV. Poznań 1908. s. 1-139. — Kodeks „pochodzi z klasztoru Benedyktynów w Lubiniu wielkopolskim, a od przeszło stu lat znajduje się w Gnieźnie: najpierw był
w Bibliotece Seminarium Duchownego (...] a dziś należy do zbiorów Biblioteki Kapitulnej, opatrzony sygnaturą 78d" (1. Kwilecka, Otyginał tak zwanego Słowniczka poznańskiego odnaleziony, [w;]
Studia )tad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003, s. 371-377). Autorem był prawdopodobnie mnich klasztoru Benedyktynów w Lubiniu, Jakub z Międzychodu. W Sstp malcriał darowano ca 1500, Ekscerpcja Ewy Ostrowskiej.
ErzGbs Erzepki Bolesław, Szczątki dawnej polszczyzny, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. XVII, zesz. L Poznań 1890, s. 171-189. - Autor przedstawia dwa głosowane rkpsy
z biblioteki 'lowarzyslwa Przyjaciół Nmik w Poznaniu:
1. s. 174-176 rkps nr 119 pochodzący z biblioteki oo. Benedyktynów w Mogilnie. Obecnie rkps
ten znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod sygn. 1738. Jesl w formacie in <piarto, prawie cały pisany jedną ręką z drugiej połowy XV w. Liczy 263 k. Zawiera kazania dc tempore
i dc sanctis z polskimi glosami tekstowymi i marginalnymi. Te ostatnie, innej, nieco późniejszej ręki,
wydawca wyróżnia w druku kursywą. Od 2004 r. Pracownia Sstp posiada zdjęcia cyfrowe tego rkpsu.
W Sstp cały materiał datowano XV /?. post.
2. s, 176-J82 rkps nr 131 in quailo, pisany jedną ręką z XV w. Pochodził z biblioteki oo. Benedyk lynów w Mogilnie. Rkps był bez początku, ze śladami wyciętych karl oraz mocno uszkodzony
na końcu. Rkps liczył 488 k. i zawierał kazania. Glosy polskie tekstowe, nadpisane i marginalne,
wszystkie svpisane tą samą ręką, co tekst główny. Wśród glos znajdują się nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (s. 178; inne ich przekazy cf GIGn poz. 2, 7, GIKazB TU poz, 10, GlKórn II
poz. 15, GlPozn poz. 6 ; GlWroc, JA X 365-416 poz, 2, JA XIV poz. 6, 9, IM Rei TU, PułKras poz. 1,
R XXII 319-349 poz. 2, R XXIII 268-319 poz. 13, R XXIV 317-390 poz. 11, R XXV 115-205
poz. 7, RpAttg, SKJ 11-141, ŚlPolW poz. 8, Wisi poz. 4, 31, 45, 51 ,Zab poz. 19). Oprócz kazań rkps
zawierał dekalog (cf. Dek 1 5) oraz wpisane późniejszą ręką w puste miejsca różne polskie glosy.
W Sstp materiał datowano XV ex. Rkps zaginął w czasie ostatniej wojny.
N a s . 182-189 znajduje się indeks wyrazów polskich do obu rkpsów.
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EwKReg Janów Jaii, Najstarsze szczątki ewangeliarza polskiego. SAU LI nr 2. Kraków 1950, s. 40-44,
~ Rkps nr 933 formatu folio, liczący 61J stron, z biblioteki klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie na Kazimierzu. Zbiór ponad siu łacińskich kazań; przed ośmioma z nich
perykopy z bardzo licznymi glosami czesko-polsktmi znajdującymi się nad tekstem łacińskim (na
s. 257-258, 279, 308. 311-313, 380, 606 -607 rkpsu). W Sstp materiał datowano ca 1425. Fragmenty
zabytku wydano w ChrestliTłz 403-405 (też w transkrypcji); c}\ też Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Ewangelian kanoników regularnych iv Krakowie z około 1420 r. (Uwagi wstępne), Poradnik Językowy 1986, zesz. 2, s. 91-97. Ekscerpcja 'iadeusza Kalickiego.
EwZam Janów Jan, Zespół ewangeJijny Biblioteki Ordynacji Zamoyskich nr 1116 (=7.7.). PF XIir, Warszawa 1928, s, 273-307. ~ Rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. 1116, pochodzący ze
zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamoyskich. Rkps papierowy formatu niewielkiego quarto. składający się z 241 kart. Zawiera niekompletny łaciński traktat o sakramentach pisany w X V w. inną
ręką niż polskie tłumaczenie (z końca XV w.) fragmentów ewangelii wg św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana (tzw. Harmonia ewangelii). Polski tekst znajduje się na początkowych siedmiu karlach kodeksu. Pisarz korzystał ze starszego polskiego przekładu ewangelii. Pracownia Sstp posiada od r. 2000 mikrofilm, a od 2003 r. fotografie Cyfrowe. W Sslp Cytowano J^z daty przy cytatach,
w ciągu chronologicznym między XV p. post. a X V ex. Fragment zabytku wydano w ChrestWRz
86-88 (też w transkrypcji). Ekscerpcja Kazimierza Nitscha.
Fl Psałterz f l o r i a ń s k i łncińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, wydali
Ganszyniee Ryszard, Taszycki Witold. Kubica Stefan pod redakcją Bernackiego Ludwika, Lwów
1939. ~ Rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. 8002. Wcześniej był przechowywany w bibliotece opactwa Kanoników Laterańskich w Sanki Florian koło Linzu w Austrii. Składa się. z 296
karl in folio zapisanych w dwóch kolumnach. W kodeksie oprócz psalmów są dwa prologi {skrót
1, U Froi), wyznanie wiary św. Atanazego, tzw. Symbolum Athanasiannm (Ath), wplecione w środek psalmu 118 (FI Ath 36-37 cf. Wierzę 2); po psalmie 150 kantyki sta rote sta men to we: Izajasza
(Is), Ezechiasza (Ez), Anny (Ann), Mojżesza (Moys) i Habakuka (Hab). Kolejność psalmów jest
zaburzona po psalmie 117, mianowicie następują p o nim: 119, 120, 118, 121 i dalej już właściwie
psalm 122 itd. Zabytek pisany byl przez trzech kopistów. Najstarszy napisał przed r. 1400 prologi
i psalmy do 101, 18; drugi pisał do psalmu 106, 1; trzeci - resztę. Drugi i trzeci kopista pracował
już w 1 połowie XV wieku. Tekst cytowany wg psalmów i wersetów. Wydanie to zawiera na s. V - V I I wstęp pióra Ludwika Bernackiego, na s, 1-15 rozdział traktujący o oprawie Psałterza napisany przez .Aleksandra Birkcnmajera, na s. 17-63 rozdział zatytułowany Psułteiz floriański jako
zabytek kaligrafii. Paieograjiczny rozbiór rękopisu - również pióra Aleksandra Birkcnmajcra, na
s, 65-104 o miniaturach Psałterza napisał Władysław Podlacha, zaś na s. 104-108 znajduje się, pióra Heleny Polaczkówtiy, analiza elementów heraldycznych w miniaturach Psałterza. W części
wstępnej dość liczne foiografie zabytku. Na s. 323-328 znajduje się zestawienie różnic tekstów
w wydaniach części polskiej Psałterza, a na s. 329-402 przygotowany przez Witolda 'laszyckiego
tekst części polskiej Psałterza w transkrypcji. Pracownia Sslp posiada od r. 1960 mikrofilm, a od
r. 2003 fotografie cyfrowe. W Sstp cytowano bez daty przy cytatach, w? ciągu chronologicznym między 1381-1400 a XIV ex. Wcześniejsze wydanie Fl t o Fsałterii Floriarmnsis partem Poloniami ad lidem codicis recensuit a pp ara tu critico indicc loctipłclissimo instruxit Wladislaus Neh ring, Posnaniae 1883. Na s. 181-248 wydania W. Nehringa jest zamieszczony indeks wyrazów polskich. Fragmenty Psałterza floriańskiego wydano w ChrestWRz 51-58 (leż w transkrypcji), zaś na s. 434 -435
ChresfWRz zamieszczono nowsze informacje (m.in. bibliograficzne) dotyczące zabytku. Ekscerpcja
Jana Łosia.

FoniesŚł II Staropolskie teksty z protokolarza miasta Woźniki w województwie śląskim. 1521-1570, wydał i wstępem opatrzył Musiol Ludwik, Kałowiec 1936. Fonies II. ~ Rkps Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, bez sygnatury. Składa się ze 107 kart formatu wąskiego folio
(dulki). We wstępie do wydania na s. 16 z n a j d u j e się kilka zdań pisanych z polska po czesku z lał
1488 i 1495. też polskie glosy (m.in. z lat 1470 i 1474) w tekście łacińskim. Pracownia Sstp posia-
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d i od r. 1954 mikrofilm. Rkps został wydany przez Ludwika Mu sioła i Stanisława Rosponda. Protokolarz mian/a Woźnik, Wrocław 1972. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Gałka Gałka Jędrzej z Dobczyna (Dobszyna?), Pieśń o Wiklefie. Cantilena vu!garis. Vrtcl 192-193. — Rkps
nr 306 jest przechowywany w Bibliotece Księcia Augusta w Wolfenbuttel. Liczy 374 karty. Prawie
wszystkie zawarte w nim teksty zostały zapisane ręką z 1 połowy XV w. Na wyklejce oprawy rkpsu
znajduje się pieśń, która powstała przed r. 1449, a tutaj została zapisana mniej więcej w polowie
XVI w. Po ukazaniu sic artykułu Jerzego Zathcya, J?ieM o Wiklefie" i jej zapomniana melodia, w Pamiętniku Literackim XLVI zesz. 3, Warszawa 1955, s, 171-JS7, naniesiono na podstawie tej pracy poprawki do tekstu wydanego przez S. Vrtla-Wierczyńskiego. Na s. 177 wydania Zatheya jest zamieszczona reprodukcja fototypiczna. W Sstp cyiowano bez daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym
między 1420-1449 a XV p.pr. Zabytek wydano również w ChrestWRz 288-290 (też w transkrypcji)*
zaś na s. 441 ChrestWRz zamieszczono nowsze informacje bibliograficzne dotyczące zabytku.
GlAug Belcarzowa Elżbieta. Wysocka Felicja, Glosy polskie w zbiorze kazań łacińskich w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 67/54, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. XXIII, Kraków 1973, s. 117—
-129. — Autorki w swoim opracowaniu przedstawiają rkps pisany przez Macieja z I.utomirska
w 1493 r., liczący 237 k. Pisarz ofiarował ten rkps klasztorowi oo. Au gust i a nów przy kościele św. Kata tz.yny w Krakowie, skąd z całą spuścizną po augustiańską trafił do Biblioteki Jagiellońskiej (stara sygn. B 102). Zawiera on zbiór kazań o świętych Jana ze Słupcy. W kazaniach znajdują się polskie giosy wewnętrzne i interlincame. Na końcu opracowania autorki zamieściły indeks wyrazów
polskich. Materiał z tego źródła cytowano od zesz. 5 t. VII Sstp, chociaż skrót źródła znalazł się
dopiero w uzupełnieniach w t. VIII. Ekscerpcja pełna Elżbiety Belcarzow r ej.
GlDom Glosy polskie rękopisu S e r m o n c s d e tempore et de sanctis nr X V 32 Biblioteki oo. Dominikanów w Krakowie z drugiej ptdowy X V wieku, opracowali Laskowski Roman i Re czek Józef, Wrocław 1968. Komitet Językoznawstwa PAN. Wydawnictwa Zródłow r e. — Rkps liczy 249 kart papierowych. Poprzednio znajdował sic w klasztorze oo. Dominikanów w Raciborzu; w 1945 r. został
przewieziony do Krakowa; wcześniejsze losy rkpsu nie są znane. Wydawcy wskazują Sandomierz
jako miejsce powstania glos, a być może też całego rkpsu. Można wyróżnić w tekście głównym
i głosach pięć rąk pisarskich. Sstp datuje XV pr post. U dołu k. 249v, karty ochronnej tylnej l ecło i verso oraz u dołu wewnętrznej strony tylnej okładki znajduje się fragment łacińsko-polskiego
słowniczka zawierającego przeszło 70 polskich wyrazów. Glosy są wyróżnione przez wydawców kursywą; są też podane w Iranskrypcj i. W książce znajdujemy m.in. uwagi o pisowni i języku polskich
glos. Na końcu książki znajdują się (na s. 93-116) ułożone wg rąk glosa to rów indeksy wyrazów
i form (ponad 800 pozycji). Wydanie zawiera również 10 fotografii fragmentów zabytku. W Sstp
materiał datowano XV p. post. Skrót źródła wprowadzono od l. V.
<7/07? Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej
w Gnieźnie zebrał i wydał Wbjlkowski Julian, Warszawa-Poznań 1977. Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 6. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. ~ W krótkim wstępie (s. 3 - 5 ) wydawca p o d a j e zasady wydania glos polskich z kontekstami łacińskimi w tym opracowaniu. Po nim
(s. 7-23) zamieszczone są uwagi językowe Zdzisławy Krążyńskiej, dotyczące grafii i fonetyki polskich
glos i tekstów ciągłych. Wydawnictwo kończy się indeksem polskich glos, opracowanym przez Zdzisławę Krążyńską. Wydawca poda! kursyw;] polskie glosy ze 141 inkunabułów z wyżej wymienionej
Biblioteki, pochodzących głównie z różnych klasztorów. Pojedyncze (lub po kilka) glosy X - w i e c z ne znajdują sic w inkunabułach opatrzonych przez wydawcę numerami: 2. 7. 15. 20. 22. 29. 35. 41.
54. 56. 58. 62, 64. 70. 72. 74. 77. 78. 82. 8?a. 106. 107. 110. 111. 120. 124. 125. 126. Wszystkie glosy
z tych inkunabułów pochodzą z końca XV w. lub z przełomu w. XV i XVI. W Sstp materiał datowano XV <or, lub ca 1500. W kilku zaledwie inkunabułach glosy XV-wieczne są nieco liczniejsze:
1. (u wydawcy nr 30) s. 39-40 Inc. 504: Jacobus dc Voragine, Legenda aurea, Strasburg 1486.
Większość głos z przełomu XV i XVI w. w pisał Jakub Słąka, zwany Łysym, z klasztoru Kanoników
Regularnych w Trzemesznie. W Sstp materiał datowano <:« 1500.
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2. (u wydawcy nr 35a) s. 41 Inc. 78a: Johannes de Garlandia, ComposiUi wrbontm cum commentario, Lipsk 1491. W tekście łacińskim kiłka glos polskich, m.in. nazwy sposobów interpretacji
Pisma św, (inne ich przekazy cf. F.rzCbs poz. 2).
3. (u wydawcy nr 40) s. 50 -51 Inc. 2a: Nicotaus de Austuo, Supplenientum sumwac
Fisanellac,
Wenecja 1482. Na k. 6 na górnym marginesie ręka z końca XV w. wpisała po polsku zagadkę kanon istyczna ilustrującą wykresy pokrewieństwa. W Sstp materiał datowano X V ex.
4. (u wydawcy nr 49) s. 54-57 Inc. 527; Petrus de Paludc, Scrmones Thesmtri novi dc. tempom,
Strasburg 1484. Kilkadziesiąt glos polskich wpisał na marginesach i między wierszami właściciel inkunabułu J a k u b Słąka, zwany łysym, w latach 1492 -1495. W Sstp materia! datowano XV ex.
5. (u wydawcy nr 57) s. 59-60 Inc. 335: Peregrinus. Sermoncs de tenipore et de sanetis, Kolonia
1481. Glosy kilku rąk, przeważnie z końca XV w. W Sstp materiał datowano ca 1500.
6. (u wydawcy nr 101) s. 130-132 Inc. 706: Herolt Joannes, Sermoncs Discipuli dc iempore et dc
sanctis, Noiymberga 14K3. Ponad 20 glos polskich wpisała jedna ręka nieznanego pisarza z końcem
XV lub na początku XVI w. W Sstp materiał datowanej co I5O0.
7. (u wydawcy nr 11J) s. J34 Inc. 620; Joannes de Rromyard, Summa pruedicantium, Bazylea non
pnsi 1484. Na k. 1 kilka polskich glos, m.in. nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przeku/.y cf. FrzGlos poz. 2). W Sstp materiał datowano XV ex.
Do spisu źródeł skrót ten został wprowadzony w t. VIII, natomiast materiał zaczęto cytowrae od
t. IX. Ekscerpcja całości materiału Elżbiety Belearzowej.
CU ag Kowalczyk Marin, Belcarzowa Elżbieta, Wysocka Felicja, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, R. XXIII.
Kraków J 973, s. 79-115. — Publikacja zaczyna się częścią omawiającą wydane rkpsy. Są w niej także podane polskie zapiski oraz glosy z kilku innych rkpsów, niż zamieszczone w aneksie, znajdującym się po lej części. W aneksie podano łacińskie konteksty z polskimi glosami z rkpsów Jakuba z Piotrkowa. Materiał przedstawia się następująco:
1. na s. 80-82 i 88 pojedyncze wyrazy polskie z różnych rkpsów XV w., tzw. próby pióra, zakończenia rkpsów ilp.
2. na s. 92-93 rkps nr 1489, wg wydawczyń (wchodzący z pierwszej ćwierci XV w, od nieznanego pisarza. Zawiera postyllę Mikołaja Wigandi z kilkudziesięcioma głosami polskimi. W Sstp matL-riał datowano XV p. pr.
3. na s. 93-94 rkps nr 1460, pisany w 1403 r. przez Piolra Sirasza z Wysokiej. Kolejnymi właścicielami rkpsu byli pleban krakowskiego kościoła św. Szczepana Krystyn z Wodnik i wikary u św,
Floriana w Krakowie Klemens. Rkps zawiera kazania Jana Milicza z kilkunastoma glosami polskimi. W Sslp materiał datowano 1403.
4. na s. 94 95 rkps. nr 2236 cf. Msza XV.
5. na s. 95 rkps nr 23S9, o którym wydawczynie nie podają żadnych informacji. Zawiera pouczenia o uprawie winnej latorośli, w któiych znajduje się kilka polskich glos. W Sstp materiał datowano XV med.
6. na s. 95-96 rkps nr 2455, w którym znajduje się m.in. krótki słowniczek polsko-łaciński, zapisany około r. 1450. Rkps był własnością niejakiego magistra Marcina. W Sstp materiał datowano ca 1450.
7. na s. 96-98 rkps nr 1344, pisany w 1421 r. pismem kilku rąk. Zawiera Carcer aaimae Jana
Szczekny i kilka innych kazań oraz fragment Slarego Testamentu. Oprócz kilkunastu glos polskich
w rkpsie zapisano pieśń kolędową Zdrów bądź, królu anielski (jcsl lo najstarszy zapis rej pieśni).
W przypisie na s. 97 zamieszczono czeski tekst tej pieśni, którego omawiany odpis jest wiernym
tłumaczeniem. W Sstp materiał datowano 1421.
8. na s, 9^-102 rkps nr 1562, napisany w 1403 r. Zawiera poslyllę z licznymi glosami polskimi
Macieja z Legnicy, zapisaną przez Piotra z Gazom i i koło Piotrkowa i Jana Franckena. Ci losy polskie pochodzą od właściciela rkpsu Jakuba z Pioirkowa. W Sstp materiał datowano 1403.
9. na s. 102 rkps nr 297, za wie t ający m.in. komentarz Mikołaja G o m t n a d o Pisma św. W Dicta
\upcrsymbolu!)i apostolomm polskie tłumaczenie nazw przymiotów ducha i ciała, zapisane ręką Jakuba z Piotrkowa. Wydawca nie podaje daty. W Sstp materiału nie wykorzystano.
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10. na s. 103 rkps nr 1356, pisany w 1395 r. w Pradze, Zawiera teksly o rożnej treści. Przy traktacie Dc peccatis zostały wpisane przez Jakuba z Piotrkowa glosy polskie. W Sslp materiał datowano 1395, ale raczej niesłusznie.
11. na s. 103-104 rkps nr 13%, pisany w 1414 r. Zawiera dzieło Dc humanitate lesu Christi, przypisywane Tomaszowi z Akwinu, z nielicznymi glosami polskimi. Glosy polskie pochodzą od Jakuba z Piotrkowa. W Sstp materiał datowano 1414.
12. na s. 104 rkps nr 1703, pisany w 1406 r. w Płocku. Zawiera Summę św. Tomasza z Akwinu,
pisaną przez Swiętosława, syna Wawrzyńca ze Sworzyc. Z n a j d u j ą się lam ir/y glosy polskie, pochodzące prawdopodobnie od Jakuba z Piotrkowa.
13. na s. 104 rkps nr 1705, pisany w 1407 r. w Płocku. Zawiera drugi tom Summy św. Tomasza
z Akwinu z sześcioma glosami, które prawdopodobnie pochodzą od Jakuba z Piotrkowa. W Sstp
materiał datowano 1407.
14. na s. 104-105 rkps nr 2351, pisany w 1396 r. w Pradze. Zawiera teksty różnej treści, pisane
przez Dej sława z Gwiazdowa. Marginalia i glosy polskie pochodzą od Jakuba z Piotrkowa. Wydawca nie p o d a j e datowania polskich glos. W Sstp materiału nie wykorzystano.
Isia końcu zamieszczono indeks wyrazów polskich. Bieżący materiał z tego źródła cytowano od
zesz. 5 l. Vii Sstp, chociaż skrót źródła znalazł się dopiero w uzupełnieniach w t. VIII. Reszla materiału, z. rkpsu z poz. 14 cały materiał, ukaże się w suplemencie. Jbksecrpeja Wandy Żurowskie j-Góreckiej i Lucyny Sowy.
ClKazB 1 Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. I, Wrocław 1981.
Prace Tnsiytuiu Języka Polskiego PAN nr 39. ~ Autorka w publikacji Glosy i drobne teksty polskie
iv rękopisie nr 16! Biblioteki im. Raczyńskich n- Poznania wydaje polskie glosy z łacińskimi kontekstami z rkpsu wymienionego w tytule, znajdującego się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Kkps zawiera kazania wielkopostne, dwie Pasje oraz inne kazania i luźne fragmenty. Z wyjątkiem k. 4 I r 53r
cały pisany jest przez Michała z Janowca, zakonnika klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie, w latach 149I-J497. Część dopisków marginalnych i interlinearnych pochodzi z lat późniejszych.
Karty 41 r-53r zapisała anonimowa ręka w 1474 r. Kazania zawierają glosy wewnętrzne i inlcrltnearne. Na k. lł>Hv w jednym z kazań zapisano tekst modlitwy Powitaj święty krzyża. Wcześniej modlitwa
la została wydana przez W. Maciejowskiego w- Dodatkach do piśmiennictwa polskiego. Od t. IX Sstp
część materiału cytowano z ClKazR I. a część ze starego wydania ze skrótem MacDod. Publikacja zaczyna się wstę[>em, omawiającym pisownię i język polskich glos, a kończy indeksami wyrazów polskich.
D o t. VIII włącznie Sstp cytował materiał z Brucknerowskicgo wydania części polskich glos i tekstów
z tego rkpsu w JA X. W ChrestWRz 201-202 wydano glosy z k. 2v-5r tego rkpsu. W Sstp ma l er i al datowano ca 1500. Ekscerpcja Elżbiety Belcarzowej. ~ Cf. JA X 365-416 poz. 1, MacDod poz. 9.
ClKazB II Belcarzowa F-lżbicla, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. II, Wrocławr
1983. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 39. — Publikacja składa sie z trzech części. W części
pieiwszej (s. 5-37), zatytułowanej Glosy- polskie w rękopisach Jana Kaniego, autorka przedstawia materiał polski z trzech rkpsów zapisanych własnoręcznie (łącznie z glosami) przez Jana Kaniego. We
wszystkich tych lkpsach występują przeważnie glosy marginalne i interlineame, zaledwie kilka wewnętrznych. W części diugiej (s. 39-61), zatytułowanej Glosy polskie w Posiliła parva Macieja z Legnicy, oraz w trzeciej (s. 63-117). zatytułowanej Glosy polskie w kazaniach z 1407 r., autorka przedstawia materiał polski z dwóch innych rkpsów.
1. s. 12-13 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2377, pisany w 1426 r. i latach następnych. Zawiera
on kazania, Wisłocki w swoim Katalogu cytuje dwie glosy polskie z tego rkpsu. W Sstp materiał datowano ca 1430. — Cf. Wist poz. 4K.
2. s, 13-21 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2369, napisany przed 1436 r. Zawiera on głównie kazania. Pięć glos z lego rkpsu cytuje w swoim Katalogu Wisłocki. W Sstp materiał datowano ca i430.
~ Cf. Wisi poz. 47.
3. s, 22 -29 rkps Biblioteki Watykańskiej o sygn. Vał. lal, J4182. Zawiera on kazania, zapisane
prawdopodobnie w latach trzydziestych XV w. Glosy z tego rkpsu odczytano z mikrolilmu. W Sstp
materiał datowano ca 1430.
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4. s. 4 8 - 5 5 rkps Biblioteki Kapituły Przemyskiej o sygn. I. V I D 8, obecnie znajdujący się w zbiorach Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod sygn. 1284. Zawiera on Postyllę Macieja
z Legnicy w wersji znacznie skróconej (nawet w stosunku d o Postilla par\>a). W expl. na k. 208v wymieniony jest pisarz Stefan z Mileszynej G ó r k i o r a z data 1435 r. Glosy nadpisane i kilka wewuęi rznych znajd u ja się głównie w lekcjach z Listów apostolskich, rzadziej w k o m e n t a r z u . W Sstp
mat eri ał da to w a no 1435.
5. s. 78-117 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1619 z 1407 r., pisany w znacznej części (również
glosy) przez Macieja z G r o c h o w y wikariusza w Kcyni. Zawiera dwa cykle kazań nieznanego autora. P r a w d o p o d o b n i e rkps ten został przepisany z jakiegoś zbioru czy zbiorów czeskich, j e d n a k
niektóre kazania powstały w Polsce. Większość glos wydał w kolejnym tomie Rozpraw A. Bruckner i wg niego cytowano materiał z datą X V in. d o zesz. 3 t. I X Sstp włącznie. J e d n a k przysłowie
zapisane na k. U B r Cytowano w Sslp wg wydania A. Brucknera w JA XV s. 475 z datą 1407. Materiał z GIKazB II w Śstp ł lat owa no X V in. ~ Cf JA X V 475 poz, 1 ; R X X I V 3 8 - 9 7 poz. 7.
Każda z wymienionych wyżej części kończy się indeksem wyrazów polskich. Ekscerpcja Zofii
Wójcikowej.
GIKazB III Bel car z owa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. III, Kraków 1997. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 103. — Publikacja składa się z dwóch części.
W części pierwszej (s. 5 66), zatytułowanej Glosy pokfoe w rękopisach Jana z Dąbrówki, a u t o r k a
przedstawia materiał polski z lrzęch rkpsów zapisanych własnoręcznie (łącznie z glosami) przez
J a n a Dąbrówkę. Ukpsy te zostały przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu t e s t a m e n t e m Dąbrówki i z n a j d u j ą się w Bibliotece Jagiellońskiej. W części drugiej (s. 67-120), zatytułowanej Glosy polskie. w różnych zbiorach kazań Biblioteki Jagiellońskiej, a u t o r k a przedstawia materiał polski
z dziesięcin innych rkpsów. Obie części zaczynają się wstępem, omawiającym pisownię i język polskich glos, a kończą indeksem wyrazów polskich.
1. s. 18-22 rkps nr 2242 nie datowany. Czas powstania rkpsu około połowy X V w. Zawiera głównie kazania nieznanego autora. Nie w i a d o m o £eż, czy jest to zbiór kazań j e d n e g o autora, czy Dąbrówka kopiował wybrane kazania z różnych zbiorów. Wr kazaniach występuje około 100 głos polskich, marginalnych i interlineamych. Trzy glosy z tego rkpsu Cytuje w swoim Katalogu Wisłoeki.
W Sstp materiał d a t o w a n o X V med. O d zesz. 5 t. XI dwa wyrazy (zmysły i żałość) cytowano wg pełnego wydania lilżbiety Belcarzowej ze s k r ó t e m GIKazB Ul. Reszta materiału ukaże się w suplemencie. — Cf. Wisi poz. 37.
2. s. 22-34 rkps nr 2366 nicdalowany. Przypuszczalny czas powslania około połowy X V w. Zawiera kazania i różne zapiski teologiczne nieznanego autora. W tekstach występuje około 270 glos
polskich, marginalnych i interlineamych. W Sstp materiał d a t o w a n o X V med.
3. s. 34-51 rkps nr 2368 niedatowany. R k p s powstał p r a w d o p o d o b n i e około połowy X V w. Brak
jakichkolwiek informacji o autorstwie tekstów. R k p s zawiera kazania dc r e m p o r e i de sanctis oraz
notatki d o nich. wypisy z dzieł teologicznych i inne teksty. Glosy wewnętrzne tylko na k. 424v j 471r
(jest lo ustęp z Avicenny, opisujący idropisis), pozostałe tylko marginalne i inlerlinearne. jest ich
około 400. Wisłoeki w swoim Katalogu cytuje z. lego rkpsu tylko dwie glosy. W; Sstp materiał datowano X V med. ~ Cf. Wisł poz, 46.
4. s. 7 5 - 7 9 rkps nr 15OS niedatowany, pisany kilkoma rękami. Z a w i e r a kazania de t e m p o r e i de
sanctis nieznanego autora. Pisarzem części kazań był J a n z Wojborza (dziś Wolbórz). R k p s został
zapisany z a p e w n e na początku X V w. (przed 1422 r.). Glosy, z wyjątkiem kilku na k. 230v i 233v,
wewnętrzne, a więc przepisane ze starszego rkpsu. Materiał bieżący z tego źródła cytowano w Sstp
od zesz. 5 t. XL Reszta materiału ukaże się w suplemencie. W Sstp materiał d a t o w a n o X V in.
5. s. 79 rkps nr 2012, pisany w latach 1425—1427. Rkps zawiera głównie hymny i sekwencje łacińskie a także kilka kazań. A u t o r i pisarz kazań i glos nieznany. A u t o r k a wydaje cztery glosy, tylko z kazań. Cztery glosy z tych kazań ukażą się w suplemencie z datą X V p. pr.
6. s. 79- 84 rkps nr 2246 : pisany w latach 1444-1453 różnymi rękami. Rkps zawiera głosowane
kazania de t e m p o r e i de sanctis nieznanego autora. Występują w nich glosy marginalne i interlinearne (jest ich 106). pochodzące od kilku pisarzy. W Sstp materiał d a t o w a n o XV med. Wisłoeki w swoim Katalogu p o d a j e z l e g o rkpsu tylko jedna glosę. Od zesz. 5 t. X I materiał bieżący w za-
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sad/.ie cytowano z tego źródła (tylko glosa zumieć jako WisłRp). Reszta materiału ukaże się w suplemencie. ~ Cf Wisi poz. 38.
7. s. 84-h>6 rkps nr 2337, pisany w latach 1444-1456. R k p s zawiera kazania i Pasję Grzegorza
z Mysłowic, pisane przez Stanisława z Wieliczki, lylko ostatnie karty zapisała inna ręka. W kazaniach występują polskie glosy intcrlincarne - jest ich 40. Wisłocki w swoim Katalogu podaje z tego
rkpsu 2 glosy polskie, Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw cytuje kilka innych glos. W Sstp materiał datowano XV nte.d. W bieżącym materiale Sstp ukazała się jedna glosa (zgardzenic) z tego
źródła. Pozostały materiał ukaże się w suplemencie, — Cf R XXV 206-291 poz, 37, Wisi poz. 43,
8. s. 86-87 rkps nr 2280, pisany w 1458 r. jedną ręką przez nieznanego pisarza. Rkps zawiera
komentarz Mikołaja z Liry do proroków mniejszych oraz Postyllę tegoż autora do czterech ewangelii, w której znajdują się nieliczne (16) glosy polskie. Glosy te - marginalne i interlinearne - pisane są prawdopodobnie inną ręką niż tekst główny. Wisłocki w swoim Katalogu cytuje dwie polskie glosy z lego rkpsu. W suplemencie ukaże się kilkanaście pozostałyeh głos z tego źródła z datą
XV P. post. ~ Cf Wisł poz. 40.
9. s. 87-92 rkps nr 26.34. W rkpsie nie ma daty ani imienia pisarza. Pisany jcsl kilkoma rękami.
Zawiera kazania de tempore i de sanctis z glosami polskimi. Autorem części kazań byl franciszkanin Mikołaj. Glosy polskie marginalne i interlinearne, tylko dwie wewnętrzne. W sumie jest ich
131. Część z tych glos wydał Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw, dwie glosy cytuje w swoim Katalogu Wisłocki. O d zesz. 5 t. Xi materiał bieżący cytowano wg tego źródła z datą XV p. post. Reszta materiału ukaże się w suplemencie. — Cf. R X X V 206-291 poz. 35, Wisł poz, 54,
10. s. 92-101 rkps nr 2340, zawierający kazania i żywoty świętych nieznanego autora i pisarza.
Pismo, z wyjątkiem ostatnich 10 kart, jednej reki. W expl. data 1476. Na k. Ir zapisano nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ŁrzClos poz. 2). Oprócz glos zanotowano tu
też początek pieśni Cluystus zmartwychwstał jv$( i Ptzcz twe święte. Glosy (152) przeważnie wewnętrzne, kilka nadpisanych tą samą ręką co tekst. Niewielką ich część wydał Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw, pięć z nich z k. Ir cytuje Wisłocki w swoim Katalogu. O d zesz. 6 t. XI materiał bieżący cytowano wg tego źródła z dalą 1476. Reszla materiału ukaże się w suplemencie. ~ Cf.
R XXV 206-291 poz. 36, Wisł poz. 45.
11. s. 101-105 rkps nr 2416, pisany kilkoma rękami drugiej połowy XV w. Zawiera kazania, głównie Stanisława zc Skarhimiecza. Pisarzem części tekstu był Maciej Palędzki. Daty w tekście J479
i 148L Glosy (111) w kazaniach marginalne i interlinearne. Wisłocki w swoim Katalogu cytuje dwie
z nich, niewykorzystane w Sstp. Dwie glosy (zaponica i zatykadłnice) zacytowano w Sstp jako WislRp. W bieżącym materiale Sstp ukazała się tylko jedna glosa (zwierciadła) z tego źródła z datą XV
p. post. Reszta maleriału ukaże się w suplemencie. - Cf. Wisł poz. 52.
12. s. 105-106 rkps n r 1612, któiy byl własnością Jana z Dąbrówki. Autor kazań nieznany; sądząc z uwag w tekście kazań, był Polakiem. Pismo jednej ręki z drugiej polowy XV w. W tekście
brak daty. Głosy wesvnętrzne, tylko w jednym kazaniu, jest ich 17. Materiał z tego źródła ukaże się
w suplemencie z datą XV p. post.
13. s. 106 rkps nr 2392, pisany kilkoma rękami drugiej polowy XV w. Zawiera m.in. kilka kazań
z kilkunastoma nadpisanymi glosami polskimi. Karty z kazaniami pochodzą prawdopodobnie z różnych zbiorów. Włączone zostały do kodeksu przy oprawie. Jedną glosę (śmicmia) cytuje w swoim
Katalogu Wisłocki. W bieżącym materiale Sslp ukazała się tylko jedna glosa z lego źródła z dalą
XV p. post. Reszta materiału ukaże się w suplemencie. — Cf. Wisł poz. 50.
Ekscerpcja Ewy Dept uch owej i Ludwiki Szelachowskiej-Winiarzowej,
CdKazR IV Belcarzowa Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. i y Kraków 2001. — Publikacja zaczyna się wstępem, w którym a u t o r k a opisuje przedstawiane rkpsy oraz
omawia ważniejsze zagadnienia fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze i leksykalne polskiego materiału językowego z tych rkpsów. Na końcu (s. 176-234) znajduje się indeks wyrazów polskich.
Główną część publikacji stanowią wybrane łacińskie konteksty z polskimi glosami oraz polskie teksty z następujących siedmiu rkpsów Biblioteki Narodowej w Warszawie:
1. s. 35-40 rkps o sygn. 111 3024 (a nie, jak podaje auł orka, IV 3024), będący pierwotnie własnością klasztoru oo. Paulinów w Beszowęj, później znalazł się w zbiorach Ces. Bibl. Publ. w Pe-

tersburgu z sygn. Lat. I F 496. Rkps zawiera kazania, m.in. Łukasza z Wielkiego Koźmina. Pisarzem całości, z wyjątkiem kilku kart włączonych do kodeksu przy oprawie, był Piotr Mikołaj ze Słupi. Dala powstania rkpsu 14J4 r, Glosy polskie wewnętrzne i interlinearne, 1.e ostatnie kilku rak,
m.in. ręki piszącej leksl główny. Jest ich wszystkich 115. Kilka spośród glos nadpisanych wydal
Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw i stąd cytowano je w Sstp. Materia! z tego źródła zostanie wykorzystany w suplemencie. - Cf. R XXIV 317-390 poz. 9.
2. s. 40-42 rkps o sygn. IV 301B, znajdujący sic poprzednio w zbiorach Ces. Bibl. PubJ. w Petersburgu pod sygn. ] F 468. Zawiera t'xempłar sahtfis i Linea salutu Jana Sylwana (Hieronima
z Pragi). Brak daty i imienia pisarza oraz zapisek proweniencyjnych. Pismo kilku rąk prawdop o d o b n i e ż pierwszej ćwierci X V w. Nieliczne glosy polskie marginalne i i ni er linearne, tylko 2 wewnęirzne. Materiał z lego źródła zesłanie wykorzystany w suplemencie.
3. s, 43 67 rkps o sygn. IV 3025, znajdujący się poprzednio wr zbiorach Ces. Bibl. Publ. w Pelersburgu pod sygn. Lat. I F 493. Brak daty, imienia autora i pisarza oraz zapisek prowe nie licznych. Rkps liczy 256 k.+ 2 k. ochronne pergaminowe. Do k. 243v włącznie pisany jest jedną ręką
z pierwszej polowy XV w. Główną część rkpsu stanowią kazania dc tempore. Na ostatnich kartach
parę kazań i jakieś notatki różnych rąk z kilkoma glosami polskimi. Glosy wewnętrzne, także marginalne i interlinearne, przeważnie jednej ręki. może pisarza leksl u głównego. Wszystkich glos jest
693, Bruckner w kolejnym (omie Rozpraw wydal z lego rkpsu wybór glos wewnętrznych i za nim
materiał ten cytowano w Sslp z datą 1440. W bieżącym materiale Sstp ukazały się z tego wydania
lizy glosy (żądzatni. żelazna, żył) z datą XV /;. pr. Reszta materiału zostanie wykorzystana w suplemencie. -- Cf. R XXV 206-291 poz." 13.
4. s, 67-91 rkps o sygn. 11 3020, należący pierwotnie do klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym
Krzyżu, później znajdujący się w Ces. Bibl. Publ. w Petersbutgu pod sygn. Lat. 1 Q 76. Rkps zawiera kazania i traktaty teologiczne, pisane przez Mikołaja Włoskiego. Data w expl. po kazaniach
1446, po traktatach 1448. Ci losy wewnętrzne i nadpisane, wszystkich jest 710. Część glos z tego rkpsu
wydał Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw i za nim materiał len cytowano w Sstp. W bieżącym materiale Sslp z lego wydania u kazały się trzy glosy (żołd, żywący, żywot), natomiast jedna glosa (żedać) została w tym samym zeszycie zacytowana ze skrótem RRf) XXIV. W Sstp cały materiał datowano 1448. ~ Cf R XXIV 317-390 poz. 5.
5. s. 92-J01 rkps o sygn. 111 3027, nieznanego pochodzenia, dawniej znajdujący się w zbiorach Ces,
Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lal. 1 F470. Pismo jednej ręki z około polowy XV w. Brak dały
oraz imienia aulora i pisarza. Zawiera kazania na niedziele Całego roku kościelnego, których autorem (a przynajmniej części) jest prawdopodobnie Polak. Głosy tylko wewnętrzne, jest ich 203. Część
glos z. tego rkpsu wydal Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw i za nim materiał ten cytowano w Sstp
z dalą XV p. post. W bieżącym materiale z tego wydania ukazała się jedna glosa (żądza) z dalą XV
med. Reszta materiału zostanie wykorzystana w suplemencie. — Cf. R XXV 206-291 poz, 24.
6. s. 101-154 rkps o sygn. IV 3022, pochodzący z klasztoru oo. Paulinów Na vSkałce, później znajdował sie w zbiorach Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. I F 449. Rkps składa się z dwóch
czeki połączonych przy oprawie. W części pierwszej (do k. 232) znajdują się kazania de tempore, pisane jedną >"ęką, potem luźne notatki i parę kazań różnych rąk. O d k. 239 zaczyna się część druga,
pisana jedną, inną niż cześć pierwsza, ręką, zawierająca kazania de sanctis. W rkpsie nie ma daty,
imienia autora ani pisarza. Pismo prawdopodobnie z początku drugiej połowy XV w. Liczne glosy
interlinearne t wewnętrzne, te pierwsze kilku rąk, wszystkich jest ponad 1900. W pierwszej części
rkpsu na kilku kartach wśród glos początek pieśni Ktysfus zmartwychwstał jest i Ptzcz twe święte. Bruckner wydal kilkanaście glos w kolej nytn tomie Rozpraw i za nim materiał len cytowano w Sslp. W bieżącym materiale z tego wydania ukazały się dwie glosy (żużelica, żyu.vt). Reszta materiału zostanie wykorzystana w suplemencie. W Sstp cały materiał datowano XV p. post, - Cf. R XXV 115-205 poz. 8.
7. s. 154-175 rkps o sygn. IV 3021 z drugiej połowy XV w„ pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, później znajdujący się w zbiorach Ces. Bibi. Publ. w Petersburgu pod
sygn. Lat. I F 497. Rkps zawiera kazania oraz parę rozprawek teologicznych. Brak w nim daty,
imienia pisarza, większość kazań też bez imienia autora. Cały rkps pisany jedną ręką. Wśród kazań m.in. parę Pawła z Zatora i Jana ze Słupcy. W rkpsie występują liczne glosy polskie, głównie
wewnętrzne, ale też marginalne i interlinearne, oraz na kilku kartach wśród glos początek pieśni
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Krysnts zmartwychwstał
jest i Przez twe święte zmartwychwstanie.
B r u c k n e r wydał część glos wewnelrznych w kolejnym turnic Rozpraw i za nim materiał ten cytowano w Sslp. Pieśń
Krystuszmartwychwstał jest /. k. 143\r Sstp cytuje za wydaniem W. Wydry i W R. Rzepki ze skrótem ChrestWRz
(cf. ChrcstWRz poz. 4). W bieżącym materiale z o m a w i a n e g o wydania ukazały się trzy glosy (żmija, żądny, żądza), Reszta materiału zostanie wykorzystana w suplemencie. W Sstp cały materiał dat o w a n o X V p. post. - Cf. X X X V J15-205 poz. 7.
GlKórn Ił Muszyński Michał. Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblio leki Kórnickiej d o roku 1550, cz. Ił, Pumięlink Biblioteki Kórnickiej, zesz. 9 - 1 0 , Kórnik 1968.
s. 154 282. ~ Wr krótkim wstępie wydawca przedstawia zasady wydania polskich glos i tekstów
z zabytków rękopiśmiennych i starych druków. Na końcu wydawnictwa (s. 24tS-282) zamieszczono
indeks wyrazów polskich. Część cytowanego przez autora materiału Sstp c z e r p i e z wcześniejszych
wydań. Z tego źródła korzysta tylko z głosowanych rkpsów XV-wiecznych wydanych p o raz pierwszy bądź szerzej. Wydawca przedstawia n a s t ę p u j ą c e rkpsy, będące źródłami Sstp:
1. s. 177-180 rkps BK 794 z około 1441 r.. papierowy, f o r m a t u in ą u a t i o , liczący 115 k. -t- 2
o c h r o n n e , Jesl to k o d e k s Mikołaja z Obornik (Działyńskieh II), n a j d o k ł a d n i e j opisany w 1856 r.
przez A n t o n i e g o Helcia we wstępie d o tomu I Starodawnych Prawa Polskiego Pomników (s. X V I • X I X ) . M. Muszyński przedstawia z niego dwa teksty f zawierające glosy polskie. Za tym wydaniem
Sstp cytuje część materiału polskiego z recept i przepisów medycznych znajdujących się na k. I04r- J 0 8 r (ine. hem sanach yulnemm ententarum scripta post mediami Malachowsky).
Wydawca ini b m i u j e , że te recepty z głosami polskimi wydał częściowo M. Wiszniewski w tomie IV Historii
literatury polskiej, s. 194, popełniając jednak wicie błędów w odczytaniu polskich wyrazów. Wydawca
w s p o m i n a też, że rkps opisany jest przez J. Zathcya w Katalogu rękopisów średniowiecznych
Biblioteki Kórnickiej. Wrocław 1963, s. 4 4 ] , z podaniem kilkunastu glos z recept Małachowskiego. Nie
pisze on j e d n a k , że f r a g m e n t y tych recept z 20 glosami polskimi wydał A. Bednarski. Odczytanie
Bednarskiego zawiera wiele błędów. W tomie V Sstp został wprowadzony skrót o m a w i a n e g o źródła jako GlKórn II. Trzy glosy w tym tomie (osica, otoczny, otok) i jedna w tomie 11 (grochowiny),
uiewydane przez Bednarskiego, zostały wydrukowane błędnie z Wiszniewskiego ze skrótem Wiszn
IV, chociaż skrót taki w spisie źródeł Sstp nigdy się nie pojawił. M. Muszyński d r u k u j e polskie glosy zc wszystkich recept, zarówno dotyczących zwierząt, jak i ludzi; w sumie około 80 wyrazów. Glosy le prawie wyłącznie są nazwami roślin, c h o r ó b i przypadłości. Od 1995 r. Pracownia Sslp dysp o n u j e fotokopiami łych kart rkpsu. Można się z nich zorientować, że tekst wyszedł spod dwóch
rąk. Muszyński na podstawie pisowni samogłosek nosowych określa czas powstania tych glos na
pierwszą połowę XVI w. W Sslp ustalono datę X V p. post. W bieżącym materiale Sstp z t e g o źródła w y d r u k o w a n o tylko wyrazy na literę Z i Ż (pewnie z powodu późnej weryfikacji datowania),
z fotokopii uzupełniając konteksty i wprowadzając poprawki d o transliteracji i transkrypcji wydawcy. F.kseerpcja Zofii Wójcikowej. Materiał wydany przez A. Bednarskiego d o k o ń c a {ostatnia
litera S) był cytowany jako BednMed. — Cf BednMed poz. 1, LekKoń poz. 1.
2. s. 180-188 rkps BK 116 cf. Msza XIV.
3. s. 1S8-189 rkps BK 51 z 1465 r. Zawiera kazania de t e m p o r e i de sanctis, w których są trzy
glosy polskie.
4. s. IS9 rkps BK 43 z trzeciej ćwierci X V w. (przed 1481 r ) , pochodzący z klasztoru o o . Bernardynów w Kościanie; zawiera brewiarz. N a pierwszych kartach wpisano kalendarz z dziesięcioma polskimi nazwami miesięcy. W Sstp materiał d a t o w a n o X V p. post.
5. s. 189-192 rkps BK 53 z drugiej połowy X V w., pisany pismem kilku rąk. Zawiera kazania, w których tekście na k. 153v-l55r wpleciony jesl hymn Veni Sancte Spiritus. Glosy polskie wewnętrzne i i n terlinearne w kazaniach i w hymnie. W 1999 r, w Sslp E. Bclcarzowa i L. Szelachowska-Winiarzowa
dokonały weryfikacji odczytania na podstawie mikrofilmu. W Sstp materiał datowano X V p . post.
6. s. 192 rkps BK 54 z drugiej połowy X V w. Zawiera łacińskie kazania. Na k. 130v wpisano p o
polsku tą s a m ą ręką, co kazania, dwa krótkie wezwania Święty Duchu, przyjrzy i Pontoż, Boże miły.
W Sslp datę ustalono jaki) X V p. post.
7. s. 192-204 i k p s BK 801 pisany w latach 1425-I4S8, t/w. kodeks Działyńskieh l. Na k. I29r
znajdują się Yoadnda z glosami polskimi. Na k. I 3 9 r - I 5 8 r w Ickścic Capitułum pńmum de Cne sare.
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Ottorie także zapisano kilkadziesiąt glos p i s k i c h . Konteksty łacińskie z polskimi glosami z obu tych
tekstów znajdują się na s. 203-204. W Sstp materiał datowano XV p. post.
8. s. 204-205 rkps BK 1122 z końca X V w,, pochodzący zc zbiorów oo. Bernardynów w Kościanie. Zawiera kazania, (raktaty, różne wypisy. Po polsku /arm(owano objaśnienia cyfr arabskich od
1 do 9 oraz kilka glos. Wyrazy polskie pochodzą od dwóch rąk, W Sslp rnalcriał datowano XV
9. s. 205-206 rkps BK 10 z X1I/XMI w. Na karcie ochronnej napis: Liber Chare.mose.nsis ecclesiae (może chodzi o opactwo <Cystersów w Charmoye). Na luźnej papierowej k. 63a notatki do kazań z kilkoma glosami polskimi z końca XV w. W Sstp datę ustalono jako X V ex.
10. s. 206 rkps BK 3 z X1I1-XIV, XV w., pochodzący z Biblioteki wikariuszy wiślickich (Biblioteka Kapituły Wiślickiej). Zawiera Biblię. Na II karcie ochronnej ręka z końca XV w. zanotowała po polsku wezwanie do Matki Boskiej. W Sslp materiał datowano XV ex.
11. s. 208-2.13 rkps P>K 751 z 1492 r., pisany przez F.u kasza z Sieradza. Zawiera Horacego De
arte. poetka. Glosy polskie nadpisane, jednej ręki z końca XV w. W Sstp od 1973 r. uzupełniano
konieksly i poprawiano odczytania wg fotografii rkpsu. Materiał datowano X V ex.
12. s. 213 rkps BK 117, pisany około 14K8-1498 r. pismem kilku rąk. Zawiera kazania wielkopostne. Kilka glos polskich wpisanych ręką z końca X V w. W Sstp materiał datowano X V ex,
13. s. 213-214 rkps BK 52 z połowy XV w. (przed 1484 r.), pisany pismem kilku rąk. Pochodzi
z klasztoru oo. Bernardynów w Kościanie. Zawiera kazania, m.in. Mikołaja z Błonia, oraz relację
o bitwie pud Grunwaldem. Glosy polskie marginalne i tekstowe. W Ss(p materia! datowano ca 1484.
14. S. 215-216 BK 1639 cf. Ojcz 19, Wierzę 21.
15. s. 243-247 rkps BK 194 z XV w. Zawiera odpisy ustaw prowincjalnycb i konstytucji. Wśród
licznych glos marginalnych, cytowanych w Sstp z innych źródeł, na k. 217v zapisano po polsku ręką
XV-wieczną trzy nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. EizCIos poz. 2).
W: Sslp zacytowano jeden z nich, przykładnie, z datą XV. W suplemencie ukaże się też jedna nazwa botaniczna, niewydana w Materiałach Rostafińskiego. — Cf Rost l i .
16. s. 247 rkps BK 715 z końca XV w. Zawiera dwa traktaty lekarskie. W pierwszym, składającym się ze 165 rozdziałków z, receptami na różne choroby, jest dziesięć glos polskich, pisanych jedną ręką, ale inną niż. recepty, odnotowanych j u ż ptzez J. Zatheya w 1963 r, w Katałogu rękopisów Biblioteki Kórnickiej, s. 437T na co zwraca uwagę wydawca. Nie pisze on j e d n a k ,
że część z nich (sześć polskich glos bez synonimów łacińskich) wydał też A. Bednarski, czasem
odczytując je inaczej niż M. Muszyński. Glosy polskie są nazwami przypadłości, c h o r ó b i części ciała. Wydawca p o d a j e j e z krótkimi k o n t e k s t a m i łacińskimi także w transkrypcji. Muszyński określa czas powstania tych glos na koniec pierwszej polowy X V I w. W Sslp materiał z tego
rkpsu cytowano z d a t ą ca 1500. Dwie glosy polskie z tego rkpsu w t. V (żółta niemoc,
opuchlina) cytowane są z Bednarskiego ze skrótem Be.dnMed z datą XV. Glosy niewydane przez Bednarskiego z początkowych liter alfabetu ukażą się w suplemencie ze skrótem GIKóm ii. — Cf.
BednMed poz. 2.
Skrót źródła wprowadzono od t. V. Materiał bieżący z poszczególnych rkpsów zaczęto wprowadzać od tomu VI Sstp, Reszla materiału będzie wykorzystana w suplemencie. Ekscerpcja niepełna Elżbiety Belearzowej. F.kscerpcja pełna Wandy Namysłowskiej.
GłLck Glosy i teksty polskie w XV-wiecznym rękopisie lekarskim ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
nr 132/60 akc., opracowała Wysocka Felicja, Wrocław 1971. — Rkps od 1960 r. w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, poprzednio był w posiadaniu F. Kotuli z Rzeszowa. Stanowi on część klocka, na
który składają się jeszcze dwa inkunabuły lekarskie. Pochodzi, wg wydawcy, z końca XV w., pisany byl przez kilku kopistów. Składa się z kilku odrębnych części, treściowo wiążących się z szeroko pojmowaną ówczesną medycyną. Rkps zawiera około dziewięciuset glos polskich, będących prawie wyłącznie nazwami roślin, ich części lub środków lekarskich z nich przyrządzanych. Praca
zawiera także omówienie grafiki i zagadnień gramatycznych dotyczących polskiego materiału zabytku oraz trzy indeksy: indeks polskich nazw przyrodniczych, indeks wyrazów i form w polskim
(ekścic ciągłym i polskich glos nie przyrodniczych, indeks łacińskich nazw przyrodniczych. W Sstp
materiał tego zabytku drukowano od zesz. 7 t. VI z datą XV ex. Reszta ukaże się w suplemencie.
F.kscerpcja pełna Wandy Żurowskiej-Góreckiej.

Gloger Gloger Zygmunt, Ułamek starożytnego kazania o małżeństwie. FiibłWarsz 1873 III, s. 51-55.
-- Rkps pochodzący z połowy XV w., wg ChnstWHz z początków X V w., zaginął. „Była to ohusłronnie zapisana [,..] pojedyncza karta pergaminowa formatu folio; u dołu obcięta (brak około polowy),
[...] była zapewne pozostałością po jakimś obszerniejszym kodeksie. Karlę odnalazł Zygmunt Gloger
w oprawie inkunabułu w swojej bibliotece w Jeżewie. Przed 11 wojną światową znajdowała się przypuszczalnie w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, dokąd trafiła większość zbiorów
Glogera" (ChrestWRz 155). W Sstp cytowano bez daty przy cytatach, w ciągu chronologicznym między 1450 a XV nied. Zabytek wydany również w ChrestWRz 155 156 (też w transkrypcji).
GIPolB Belearzowa Elżbieta, XV-wiecz.ne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, l. 29, Warszawa
s. 5-33. — W krótkim wstępie autorka przedstawia opis i zawartość poszczególnych rkpsów. Na
końcu opracowania znajdują się indeksy wyrazówr polskich i czeskich. W Aneksie E. Belearzowa
przedstawia glosy polskie z trzech łacińskich rkpsów lej biblioteki:
1. s. 19—25 rkps Lat. 1 O 116, pochodzący ze zbiorów Piotra Dąbrowskiego. Zawiera teksty o różnej treści, m.in. Misticatio super fMwruationes
Jakoubka ze Stribra. Wr expl. na k. 179v data 1470.
W tekście tym znajdują się glosy, przeważnie wewnętrzne, polskie i czeskie. Brak danych pro we niencyjnych i imienia pisarza. W Sstp materiał datowano 1470.
2. s. 25 rkps Lat. T O 157 cf. Msza XVII.
3. s. 25-30 rkps Lat. I O 1402 liczący 49 k., bez początku i końca. Pisany jedną ręką, prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. Zawiera perykopy ze Starego i Nowego 'testamentu z polskimi glosami interlinoamymi, W Sstp materiał datowano XV p. post.
Skrót źródła wprowadzono w t. X i od tego tomu cytowano leż materiał. Pod h;»slcm wypleć
umieszczono błędny skrót tego źródła GlBPoL Ekscerpcja pełna Zofii Wójcikowej.
GIPozn Glosy i drobne teksty polskie do 1550 r. Z inkunabułów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu zebrał i wydał Wojtkowski Julian, Poznań 1992. Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 7.
Poznańskie 'towarzystwo Przyjaciół Nauk. — Praca zaczyna się krótkim wstępem, w którym autor
opisuje m.in. zasady transkrypcji polskich glos. Po nim zamieszczone są uwagi językowe autorstwa
Zdzisławy Krążyńskiej. Na końcu zamieszczono indeLs glos sporządzony przez Z. Krążyńską,
W części podstawowej pracy Wojtkowski wydał glosy polskie ze 127 inkunabułów wymienionego
w tytule Archiwum, Pojedyncze (łub po kilka) glosy XV-wieczne znajdują się w inkunabułach opatrzonych przez wydawcę numerami: 3.10. 16. 29. 30. 37. 41. 42. 72. 74. 91. 96. 121. 122. Wszystkie
te glosy pochodzą z końca XV w. lub z przełomu XV i XVI w. W Sstp datowano je XV ex. lub ca
1500. W kilku zaledwie inkunabułach glosy XV-wieczne są nieco liczniejsze:
1. (u wydawcy nr 7) s. 19 Inc. 686: Angelus de Clavasio,
angelica de casibus
comcicntiae,
Strasburg 1489. Kkps pochodzi z Krotoszyna. W tekście wpisano kilka polskich glos jednej ręki
z przełomu XV i XVI w. W Sstp ustalono datę ca 1500.
2. (u wydawcy nr 23) S. 33-35 Inc, J.12: Boethius A. M. S., De comolutione phdosophiae,
Norymberga 1486. Rkps pochodzi ze Śremu. W tekście liczne polskie glosy jednej ręki. Wg wydawcy
jcsl to glosatura uczniowska z przełomu XV i XVI w. W Sstp ustalono datę ca 1500.
3. (u wydawcy nr 31) s. 39 lnc, 533: Bartholomcus de Chaimis, Confessionale, Moguncja 1478.
Rkps pochodzi z kolegiaty w Szamotułach. Zapisano w nim słowniczki czarów i pokrewieństw, jedną ręką z ostatniej ćwierci XV w. W Sstp uslalono datę X V ex.
4. (u wydawcy nr 35) s. 40 Inc. 520: Heroll Johannes, Sennoies Discipuh de remporc er de sanctis, Norymberga 14S0. Rkps pochodzi z Seminarium Duchownego w Poznaniu. W tekście glosy jednej ręki z około 1500 r. W Sstp ustalono datę cu 1500.
5. (u wydawcy nr 43) s. 43-44 Inc. 153; H u g o tle Prato Florido, Sermones de sanctis, Heidelberg
i485. Rkps pochodzi z kościoła parafialnego we Wrześni. W tekście glosy jednej ręki z przełomu
XV i XVI w. W Sstp ustalono datę ca L500.
6. (u wydawcy nr 89) s. 70 Inc. 487: Pseudo-Pett us de Palude, Sermones Thesuwi novi de lempore, Strasburg 1491. Na k. a t zapisano ręką z końca XV w. polskie glosy, będące nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ErzGlos poz. 2), W Sstp ustalono datę XV ex.
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Skról źródłu wprowadzono w t, X, ale w Sstp materiału z tego źródła nie cytowano. Będzie on
wykorzystany w suplemencie.
GłVintr Vintr Josef, Altpolnische (Jlossen des XIV Jahrhunderts in einer llandschrift des ósterreiehischen Stiits Melk, Wiener Slavistisches .labrbuch, Band 4!, Wien 1995, s. 221-225. — Wydawca publikuje krótkie polskie teksty z rkpsu o sygn. 182 ze zbiorów fundacji oo. Benedyktynów w Mclk.
Dwa z tych tekstów zostały wpisane na dolnych marginesach k. 196V, 197r pod lekstern kazań łacińskich pochodzących z początku XIV w. Polskie teksty są pisane ręką nieco późniejszą od tekstu
podstawowego. W Sstp materiał datowano ca XIV med. Na k, 3l4v znajduje się początek polskiego kazania pisanego późniejszą teką niż polskie teksty wyżej wymienione. Jego kontynuacja znajduje się na górnej części k. 315r i 315v. Jest to jednak tekst w dużym stopniu uszkodzony i nieczytelny. W Sstp materiał datowano XV in. Wydawca zamieszcza teksi wszystkich fragmentów także
w transkrypcji oraz w podobiźnie fotograficznej. W bieżącym materiale Sslp znalazły się dwa wyrazy (zjawienie i. znamionują) z tego źródła, chociaż jego skrót nie został dotąd wciągnięty do spisu źródeł. Beszta materiału zostanie wykorzystana w suplemencie, fcksccrpcja blżbiety Belearzowcj.
GIWim: Kowalewicz Henryk, Kuraszkiewicz Władysław, Polskie głosy w rękopisie Kroniki Wincentego
Kadłubka (Biblioteka Narodowa Baw 29). Slavia Occidentalis XXXI V Poznań 1977, s. 143-153.
— Rkps zawierający Kronikę Wincentego Kadłubka z komentarzem Jana z Dąbrówki pochodzi ze
zbiorów Baworowskich. W tekście występują liczne interlinearne glosy łacińskie i mniej liczne polskie (około 150). W krótkim wstępie do publikacji wydawcy przedstawiają proweniencję i opis rkpsu.
Część zasadnicza zawiera glosy polskie z krótkim tekstem łacińskim Kroniki i towarzyszącymi im
glosami łacińskimi. Po podanym materiale autorzy zamieszczają uwagi dotyczące m.in. graf i i, fleksji i słownictwa. Na końcu opracowania znajduje się indeks wyrazów polskich. W Sstp poszerzono
konteksty łacińskie z wydania Mariana Plezi Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska, Pomniki Dziejowe Polski, seria II, t. X l . Kraków 1994, W Sslp skrót źródła wprowadzono
w t. VIII, a materiał z. datą XV med. cytowano od zesz. 5 tego tomu. W ChmstWRz 19K-199 wydano glosy z k. 137v-216v. Lkscerpcja pełna Lucyny Sowy.
GlWp Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Kalisza, Kazimierza Biskupiego, Koła,
Sieradza i Warty, zebrał i wydał Wojlkowski Julian, Poznań 1965. Zabytki Języka i [.i ter al ury Polskiej nr 5. Komisja Filologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. ~ W krótkim wstępie (s. 3-8) wydawca podaje historię prac inwetaryzacyjnych tekstów średniowiecznych ze zbiorów
spoza Poznania, Gniezna i Kórnika. Po nim (s. 9-14) zamieszczone są uwagi językowe Władysława Ku raszki ewicza, dotyczące polskiego materiału językowego z lego opracowania. Wydawnictwo
kończy się indeksem polskich glos, opracowanym przez. Krystynę Marek-Schóneiehową. Wydawca
podał glosy polskie ze 121 inkunabułów pochodzących z wymienionych w tytule miast. Pojedyncze
(lub po kilka) glosy XV-wieczne znajdują się w inkunabułach opatrzonych przez wydawcę numerami: 9. 11. 15. 27. 31. 39. 44. 61. 63. 64. 74. 77. 79. 83. S9. 92. Wszystkie te glosy pochodzą z końca XV w. lub z przełomu XV i XVI w. W Sstp materiał datowano XV ex. lub ca 1500. W kilku zaledwie rękopisach i inkunabułach glosy XV-wieczne są nieco liczniejsze: .
1. (u wydawcy nr 3) s. 17-18 Inc. 055 z Biblioteki Seminarium Duchownego wc Włocławku
cf: Ojcz 18, Wierzę 20. Zdrów 17.
2. (u wydawcy nr 30) s. 29-30 Inc. P 1509 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku: J o h a n n e s Herolt, Sermones Disapu li de tempore et de sanctis, Bazylea 1486. Na karcie ochronnej verso ręką z końca XV w. została zapisana modlitwa o zmiłowanie. Ponadto w lekście kazań
kilka glos polskich lej samej ręki co modlitwa. W Sslp materiał datowano XV er.
3. (u wydawcy nr 57) s. 64-66 rkps łaciński z 1476 oprawiony z dwoma inkunabułami o sygn. Inc.
O 592-593 c f . Msza XTTL
4. (u wydawcy nr 62) s. 68-70 Inc. P 1307 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku: Boelhius. De consoiaiione philosophiac, Bazylea 1474. Na ostatniej karcie verso ręką ostatniej
ćwierci XV w. (po roku 14S8) zostały zapisane po polsku dwie modlitwy pokutne. W Sstp materiał dalowano XV ex.
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5. {<i wydawcy nr 76) s. 74-82 Tnc 24 z -Muzeum w Sieradzu: Bartholomcus Angelicus. De proprktaiibtis rerum, Lion 1482.I.iczne glosy polskie z końca XV i początku XVI w. kilku rąk. Ci losy
XV-wieczne mieszczą się na s. 7<1-79. W Sstp datowano je XV <-v.
(>. (u wydawcy nr 93) s. 90-91 Inc. 1" 11*19 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku cf. Dekli A.'
Do spisu źródeł skrót len został wprowadzony w t. V, natomiast materia! zaczęto cytować od
\. VI. r.kscerpcja Wandy Żurowskiej-Góreckiej i Ludwiki Szelachowskiej-Winiarzowej.
Woronczak Jerzy, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław 1956. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 55,
— Wydawca zaczyna swoją publikację wstępem, w któiym przedstawia opis, zawartość i dzieje rkpsu.
Powstał on w łatach 1445-1456. Rkps pierwotnie należał zapewne do kolegiaty św. Krzyża w Opolu (na pewno znajdował sic w niej w lfc>29 r.). W początku X X w. został oddany wr depozyt do Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Kkps zawiera kazania z glosami polskimi, łaciński traktat o siedmiu grzechach głównych oraz mały słowniczek lacińsko-polski. Na k. 231v polskie nazwy sposobów
interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ErzGlo* poz. 2). Teksty pisane są kilkoma rękami: kazania i niewielka część glos zapisał Paweł, syn Adama z Krapkowic, pozostali pisarze są anonimowi. Glosy w kazaniach interlinearne i wewnętrzne. Po części materiałowej zamieszczony został indeks wyrazów polskich (s. 130-I5K). W Sstp materiał datowano XV med. Skrót źródła wprowadzono w t. II, a materiał cytowano od zesz. 5 lego tomu. Ekscerpeja Anny Kałkowskiej.

GIWIYM:

G*t Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wydał VrtelAVierczyn.ski Stefan, Poznań 1953. Poznańskie 'Jbwarzystwo Przyjaciół Nauk. Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 2.
— Przechowywany w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie pod sygn. Ms 24 papierowy rkps formatu
dużej czwórki liczy 19(J kart. Znajduje się w nim 95 kazań łacińskich (70 spośród nich jest odpisem
ze zbioru kazań o świętych, a jedno ze zbioru kazań na niedziele i święta Pcrcgiyna z Opola), 10
kazań polskich i kilka fragmentów 7 Złotej legendy Jakuba de Voragine. „Polskie kazania zapisane
zostały krótko po r. 1409, łacińskie nieco wcześniej, leksly kazań wyszły spod piór czterech kopistów, jeden z nich zapisał wszystkie kazania polskie'' {CiwstWRz 96). Wg Jerzego Wolnego (GaRp
215-219) autorem polskich kazań był prawdopodobnie Łukasz z Wielkiego Koźmina, pochodzący
z Wielkopolski bakalarz uniwersytetu praskiego, magister, profesor i rektor Akademii Krakowskiej
(zmarł zapewne w 1412 r.). W Sstp cytowano wg karl rkpsu w ciągu chronologicznym między
1381-1400 a XIV ex., bez daty przy cytatach. Tekst kazań polskich na s. 1-42 wydania Vrtla. Na
s. 43- 92 znajduje się indeks opracowany przez Irenę Reślińską. Poprzednio, na początku t. I Sstp.
jako źródło wykorzystywano kazania w wydaniu Władysława Nehringa t R X X V 1-114. Pracownia
Sstp posiada od r. 2002 fotografie cyfrowe rkpsu. Lkscerpcja niepełna Jana Łosia, Autorzy Sslp
ckscerpowali pełny materiał wg indeksu I. Re.ślińskiej.
ap. Kazania gnieźnieńskie \...]zob. wyżej. Appendix. ~ Polskie teksty modlitewne zapisane na czterech kartach in quarlo wszytych na końcu rkpsu po jego oprawieniu. W wydaniu Vrtla na s. 145-152, Na s, 153-162 znajduje się indeks opracowany przez Jrenę Reślińską. Cytowano wg kart rkpsu.
Począł kowo w Sstp materiał cytowano bez daty, umieszczając go w ciągu chronologicznym lak jak
(?n. W związku z ustaleniem późniejszej daty powstania zabytku (XVI w.) od l. V i i i w Sstp źródło to zostało wykreślone. F.kscerpcja Jana Łosia. — Cf. Dek JIl 15 i Spow 5.
On g|. Kazania gnieźnieńskie (...] mb. wyżej. Glosy polskie. — Glosy polskie w kazaniach łacińskich są
na s. 93-120 wydania Vrtla. Na s. 121-143 znajduje się indeks opracowany przez Irenę Reślińską.
W Sstp materiał cvtow r ano bez daty, umieszczając go w ciągu chronologicznym lak jak Gn, Cytowane wg kart rkpsu. Ekscerpeja Jana Łosia.
CniRp Wolny Jerzy, Łaciński zbiór kazań Peregiyna z Opola i ich związek z tzw. „Kazaniami gnieźnieńskimi", [w:| Średniowiecze. Studia o kulturze, i.1, redaktor Lewański Julian, Warszawa 1961,
s, 171-238. Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. ~ Na s. 202 książki znajduje się
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polska glosa zapisana w drugim kazaniu prymicyjnym n a k. 163v rkpsu o sygn. M s 24: Dobrota Syna
Bożego, dostojeństwo kaftana nowego a użytek luda zbożnego. Skrót źródła w p r o w a d z o n o od t. IV.
GórsArt Górski Konstanty, Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902. — Tekst został poprawiony i uzupełniony na podstawie rkpsów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Skarbu Koronnego, oddz.ial I.TV nr 19, s. 9r-9v i 1 .V-13v oraz oddział I V I 1 . 1 vol. I,
s. I3r-13v i 19v-20r). Uzupełnienia rękopiśmienne są sygnowane GórsArtRp. Materiał pochodzi
z lat dziewięćdziesiątych X V w. Pracownia Sstp posiada o d r. 1962 fotokopię f r a g m e n t ó w książki
i rkpsów. Lkscerpcja Lwy Ostrowskiej. Gd o k o ł o 1970 r. Pracownia Sstp posiada na kartkach matrycowych odczytanie Józefa Re czka i Wacława Iwardzika.
GórsJaz Górski Konstanty, Historia jazdy polskiej, K r a k ó w 1&94. - I ć k s t został poprawiony i uzupełniony na podstawie rkpsów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
(Rachunki królewskie nr 16, s. 22r-26v, 77r-80v i H 2 r - l 4 7 r ; Rachunki wojskowe, oddział L X X X V
nr 1, składka 1, nr 2, s. 6r lOr, nr 3, s. 50r-54v i I07r, nr 4, s. łv-2v, 1.3r i 35r; rkps pergaminowy
nr 1334). Uzupełnienia rękopiśmienne są sygnowane GórsJazRp. Materia] pochodzi z lat 1471-1500. Pracownia Sstp posiada od r. 1962 fotokopię f r a g m e n t ó w książki i rkpsów. Ekscerpcja Lwy
Ostrowskiej. Od około 1970 r. Pracownia Sstp posiada na kartkach matrycowych odczytanie Józefa
Reczka i Wacława I w a r d z i k a .
GórsPiech Górski Konslanty, Historia piechoty polskiej, Kraków 1893. ~ Tekst został poprawiony i uzupełniony n;t podstawie rkpsów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Rachunki wojskowe, oddział L X X X V nr 2, s. 109r-!12r; R a c h u n k i królewskie nr 16, s. 9 5 r - 9 8 r i 105r-105v). Lfzupełnienia r ę k o p i ś m i e n n e są sygnowane GórsPiech Rp. Materiał pochodzi
z lat 1471-1497. Pracownia Sslp posiada od r. 1962 fotokopię f r a g m e n t ó w książki i rkpsów, a od
około 1970 r. na kartkach matrycowych odczytanie Józefa Reczka i Wacława Twardzika.
Jlaeas U r k u n d e n s a m m ł u n g zur Geschichte des F u r s t e n t h u m s Oels bis z u m A u s s t e r b c n der Piastischcn
Flerzogslinie, h e r a u s g c g e b e n v o n H a e u s l e r Wilhelm, Breslau 1883. — Wydawca przedstawia zbiór
d o k u m e n t ó w dotyczących historii księstwa oleśnickiego d o czasu wymarcia piastowskiej linii książęcej. Książka zawiera 148 d o k u m e n t ó w z. lat 1149-1493, w których z n a j d u j e się około 60 polskich
glos z lat 1203-1368, niewyróżnionych d r u k i e m przez wydawcę. Rkpsy znajdowały się głównie
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. N a s. 179-192 zamieszczono indeks nazw osobowych.
7 Mc Kr (ITelcel A n t o n i Zygmunt], Wyciągi z księgi drugiej dawnych królewskich, wiecowych i ziemskich
krakowskich sądowych roków. D o d a t e k . Wyciągi z d a w n e j księgi sądów zieniskich krakowskich,
którą mylnie za trzecią księgę sądów wiecowych uważano, a w k t ó r e j zamieszczone sprawy ciągną
się od roku 1451 d o 1462, [Kraków J.867]. ~ Książka nie zawiera części wstępnej. A. Z. llelcei publikuje. łącznie z D o d a t k i e m , 1108 zapisek z lat 1397-1462. Część książki zatytułowana Dodatek.
Wyciągi z dawnej księgi sądów ziemskich krakowskich z n a j d u j e się na s. 267-312, Składają się na nią
zapiski p o d a n e p r z e z Helcia w nu me racji ciągłej od m u 1021 d o nru -1108, pochodzące z lat
1451-1462. W obu częściach książki znajduje się kilkadziesiąt polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Większość zapisek ogłosił A. Z. Helccl w StPPP II.
/ieii?S<er Gieysztor Aleksander, Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa
sieradzkiego XIV i X V w., Przegląd Historyczny t. XXXVII, Warszawa 194& s. 376-406. - Rkpsy stanowiące podstawę wydania były przechowywane w Archiwum Głównym Akl Dawnych w Warszawie
[ zostały spalone w czasie II wojny światowej. W opublikowanych 141 zapiskach i ich fragmentach pochodzących z lat 1399-1459 z n a j d u j ą się nieliczne polskie glosy z lat 1399-1424 wyróżnione pr/.ez wydawcę rozstrzelonym drukiem. N a s. 398-406 zamieszczono indeks osób. miejscowości i zawołań,
Habe.Kr I lube R o m u a l d , Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV, Warszawa 1875. Wydanie Redakcji Biblioteki Warszawskiej. — Kkps księgi ziemskiej krakowskiej nr 350 składający się z 556
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stron znajdował się w Archiwum Głównym w Warszawie. Na $. 3-14 wydawca zamieścił 73 roiy
z lat 1397-1399 {też w transkiypcji). Wszystkie roty oprócz nru 45 są wydane przez. B. U Janowskiego w StPPP VIII w części między nrami 5855 a l>494 i z tego wydania cytuje materiał Sstp.
Z Uube.Kr Ssrp cytuje materiał /. roiy nr 45. — Cf StPPP V i i i .
HubeSąd l l u b e Romuald, Sądy\ ich praktyka i stosunki prawne społeczeństwa w Polsce ku schyłkowi 14
wieku, Warszawa 1886. Biblioteka Umiejętności Prawnych. Prawo polskie w 14 wieku. — Po części wstępnej (s. 1-1V i 1-10) R. U u be przedstawia stosu tik i prawne w Polsce pod koniec XIV w.
Swoje wywody ilustruje cytatami z rkpsów z końca XIV w. i początku w. XV, w których są zapisane roty oraz pojedyncze polskie glosy niewyróżnione drukiem przez wydawcę. Przy końcu książki
po s. 410, z osobną paginacją od s. 1 do 110 znajduje się część zatytułowana Dodatki, gdzie na
s, 5 - 4 0 książki jest pomieszczony ztnór 408 rot przysiąg poznańskich z lat 1386-1399 podany przez
I lubego wg odpisu i . l.ekszyckiego, na s. 41-46 zbiór 50 roi kościańskich z lal 1393-1399 podany
przez l l u b e g o również wg odpisu J. l,ekszyckiego i na s. 47-58 zbiór 104 rot kaliskich z lat
J401—14 J1. Ponadto w Dodatkach na s. 59-97 znajduje się 47 aktów z lat 1398 (1399?)-1405 dotyczących czynności prawnych, zaś na s. 99-110 zbiór 23 formułarzy kancelarii króla Władysława
Jagiełły stanowiących wzór sporządzania dokumentów. Hube wydaje te formularze m.in. wg odpisu A. Prochaski; ich zbiór by1!, przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu w Pradze pod sygn. VI 7 R.
Wśród aktów i formularzy są zapisane nieliczne polskie głosy niewyróżnione drukiem przez wydawcę. I lube w swojej pracy wykorzystał rkpsy, które znajdowały się w Archiwum Głównym w Warszawie: księgi sądowe krakowskie, dwie księgi ziemskie wiślickie, księgi ziemskie - piotrkowska, sieradzka, brzeska i przedecka. księgi grodzkie - piotrkowska, radomszczańska i sieradzka; z Archiwum Krajowego w Krakowie księgi sądowe krakowskie i księga ziemska czchowska; z Archiwum
Stanu w Poznaniu księgi ziemskie - poznańska, kościańska, pyzdrska i gnieźnieńska; z Archiwum
Gubernialnego Akt Dawnych w Kaliszu księga ziemska kaliska. H u b e korzystał również ze zbiorów Pawińskiego i własnych. Sstp cytuje część materiału z tego źródła, a część z innych wydań (cf.
HubeZb, Lcksz, RTłł 111', StPPP VIII). Po ukazaniu się Wielkopolskich rot sądo^ch XlV-XV wieku, zebranych i opracowanych przez H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza, część materiału cytowano wg nowego wydania - od t. III Sstp ze skrótem Pozn, od t. IV Pyzdr, od l, V Kościan, od
t. VII Kai i od t. X Sstp ze skrótem RtGn.— Cf. Kai, Kościan, Pozn, Pyzdr, RtGn.
Uubelht Hube Romuald, Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1881. Biblioteka Umiejętności
Prawnych. Prawo polskie w 14 wieku. ~ Książka zawiera następujące części; Przedmowa (s. 1-111);
Pogląd na zarząd Kazimierza Wielkiego (s. 5-26); Powstanie, przekształcenia i obrobienia statutów
(s. 27-101); Systematyczne zestawienie rozporządzeń statutów (s. 103-226); Tekst)': statuta wiślickie,
sta tu la wielkopolskie, dygicsta krakowsko-wielkopolskie (s. I-LXV1). Przy wydaniu statutów wiślickich Hube wykorzystał głównie rkps B IV zaś w niewielkim stopniu rkpsy Jana z Opatowca i Królewiecki. Tekst statutów wielkopolskich został wydany głównie za rkpsem Piotra z Sieradza a także przy
wykorzystaniu rkpsów: Jana z Opatowca, Królewieckiego, Floriańskiego. HuIjc wykorzystywał też
przy edycji powyższych statutów wydanie Helcia, Dygicsta krakowsko-wielkopolskie Hube wydał na
podstawie pergaminowego rkpsu S V, który należał do Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
jako pomocnicze zostały tutaj wyzyskane tkpsy Pelersoiza ze Słupcy (Ptr. II) i Stronczyńskiego I.
W tekstach wydanych przez Hubcgo dość nieliczne polskie glosy są wyróżnione kursywą. Z Ha be Ust
(s. XIII) w Sstp drukowano glosę twsczne jako wariant w cytacie pod hasłem czesne. Pozostały polski materiał w Sstp cytowano z innych wydań (cf. AKPr II 1-588, AKJ3r IV, Dział, KodWP II i Sul).
UtiheZb Hube Romuald, Zbiór rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich, kaliskich, sieradzkich,
piotrkowskich i dobryszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku XV, Warszawa 1888. Biblioteka Umiejętności Prawnych. [Seria IV nr 67J. — Książka zawiera roty poznańskie z lat
1386-1399 nr 1-421 (s. 1-40), roty kościańskie wg odpisu J. Lekszyckiego z lat 1393-1399 nr 1-50
(s. 41-46), roty kaliskie z księgi ziemskiej z lat 1401 1411 nr 1-104 (s. 47-58), roiy sieradzkie
7. księgi ziemskiej z lat 1386-1402 nr 1-219 (s. 59-82), ro(v sieradzkie z księgi grodzkiej z lal
1405 1411 nr 1-97 (s. 83-93), roty piotrkowskie z księgi ziemskiej z lat 1398 1405 nr 1 105
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(S, 94-106), roty piotrkowskie z księgi grodzkie] z lat 1398-1406 nr 1-62 (s. 107-114), roty dobryszyckie z księgi grodzkiej radomskowskiej z lat 1397-141J nr 1-82 (s. 115-125). Na s. 127 153 znajduje się niepełny indeks wyrazów polskich. Uwagi krytyczne do tekstu zawiei a recenzja Władysława
Nchringa (cf JA XII 268-275). Do ostatniego tomu Sslp włącznie cytowano z HubeZb materiał
z rot sieradzkich z księgi ziemskiej i grodzkiej, z roi piotrkowskich z księgi ziemskiej i grodzkiej
oraz z roi dobryszyckich. Po ukazaniu się 1, III i IV tomu Wielkopolskich roi sądowych X1V-X.V wieku, zebranych i opracowanych przez JHL Kowalewicza i W Kuraszkiewicz.a, część materiału cytowano wg nowego wydania - od t. III Sstp ze skrótem Pozn^ od t. V Kościan, od t. VII Sslp ze skrótem Kai. Ekscerpcja Jana Łosia. — Cf. Kai, Kościan. Pozn.
iorga lorga Nicołae, StudiT istorice asupra Chilici y Ccla[ii-Albe. Bucuresei 1899. — W tekście składającym się z zapisek w księdze miejskiej I.wowa, cz. IV, na s. 2S3-290 pracy lorgi znajduje się blisko 20 polskich glos z lat 1469-1485, niewyróznionych drukiem przez wydawcę. Pracownia Sslp posiada od r. 1954 mikrofilm i fotokopię. Pod hasłami ce.tnar t ort cytowano w Sslp zc skrótem Jorga.
Fur Mas lura Masoviae lerreslria. Pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego, opracował i podał do druku Sawicki Jakub, 1.1 N Warszawa 1972-1973. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych.
Pontes Mistoriae Masovienscs, t. M L
JtirMas 1 Obejmuje lata 1228-1471. — We wstępie pióra Jakuba Sawickiego czytamy m.in.: „"lekst y podawane są w całości, w opracowaniu krytycznym, na podstawie oryginału lub kopii współczesnej [...]. Jedynie tam, gdzie podstawa rękopiśmienna zaginęła, trzeba było z konieczności oprzeć się
na przekazie drukowanym. Wydawnictwo zawiera przeto możliwie poprawną reedycję szeregu tekstów dawniej już. ogłoszonych drukiem. Taka reedycja tym bardziej okazała się potrzebna, że podstawowe publikacje zawierające teksty prawa mazowieckiego, jak Lubomirskiego «Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego*, Bandtkiego «!us Polonicum», Balzera «Średniowieczne prawa mazowieckiego pomniki z rękopisu petersburskiego* w to tnie V Archiwum Komisji Prawniczej
czy wreszcie Helcia «Slatuty i uchwały mazowieckie główniej przez książąt z linii płockiej wydane*
w tomie l Starodawnych prawa polskiego pomników, po klęskach ostatniej wojny należą dziś do
wielkich rzadkości, nie mówiąc już o tym, że teksty tam drukowane (dotyczy to głównie tekstów wydanych przez Bandtkiego i Lubomirskiego) nie odpowiadają dzisiejszym potrzebom i wymaganiom
nauki" (s. X). W tomie znajduje się J30 tekstów, a w nich około 200 polskich glos wyróżnionych rozstrzelonym drukiem przez wydawcę. Skrót źródła wprowadzono od t. VIII Sstp.
IurMas II Obejmuje lata 1471-1526. — W tomie (do s. 88 włącznie) znajduje się 36 tekstów
z okresu do roku 1500, a w nich występuje około 60 polskich glos wyróżnionych rozstrzelonym drukiem przez wydawcę. Skrót źródła w r prowadzono od t. VIII Sstp.
JA Archiv fur $lavische Philobgie, hcrausgcgcbcn voji Jagić V[alroslav], Berlin 1^76 i nn.
JA I 72 cf Ojcz 8, Ojcz 9. Wierze 9; Wierzę 10, Zdrów
Zdrów 9.
JA III 479-484 Nehring Władysław], DaS Wort kry,krew im Allpolnischen, Berlin 1879. - Wydawca przedstawia 14 polskich zapisek sądowych z niektórych lat z okresu 1393-1438 z ksiąg ziemskich poznańskich, kościańskich i pyzdrskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu, W Sstp z tego
źródła wykorzystano tylko jeden cytat z r. 1412 pod hasłem brat. Zapiski z tych ksiąg były publikowane także przez innych wydawców (cf AKH NI 271-471, Lcksz, Piek VI) i część materiału cytowano w Sslp za nimi. Od t. III Sstp materiał zaczęto cytować ze skrótem Pozn, od l, IV Pyzdr,
a od t. V zc skrótem Kościan wg nowego wydania Wielkopolskich rot sądowych XIV'- XV wieku, opublikowanych przez H . Kowalewicza i W Ku raszki ewi cza. Pracownia Sstp posiada mikrofilm i fotokopię. ~ Cf. Kościan, Pozn, i*yzdr.
JA 111 525 Nehring Wjładysław), Lin Beispiel einer seltenen Adverbialbildung im Polińschen.
— Wydawca przyłącza jedną rotę z 1414 r. z księgi ziemskiej kościańskiej z Archiwum Państwowego
w Poznaniu zapisaną na k, 2 (wg 11. Kowalewicza i W. Kuraszkiewieża k. 105 v). Od t, VI Sslp materiał z lej roly cytowano jako Kościati nr 516. Pracownia Sstp posiada mikrofilm i fotokopię. — Cf.
Kościan.
JA ITI 634- 635 cf. Spow 4.
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JA IV 86-97 Collilz H e r m a n n , Pulnische Glossen aus dem X V - X V 1 Jahrhundert, Berlin 1880.
~ Wydawca przedstawia glosy polskie, w większej części wg odczytania Wojciecha Bezzenbergera, z dwóch rkpsów Królewskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w G rei IV.wa Idzie:
1. s. 87-91 rkps sygn. Ms Lal. q u a r t o nr 59, pochodzący z klasztoru Kanoników Regularnych
w Trzemesznie. Pisany kilkoma rękami z XV w. W tekście na k. 131 r data [469. na k. 203v 1454.
Zawiera teksty różnej treści, m.in. na k. 25flv- 254r recepty z licznymi wyrazami polskimi w tekście.
Nazwy roślin z tych recept wydał również J. Rostafiński i stamtąd cytowano materiał w Sslp ze skrótem Kast. Z lego wydania zacytowano wr Sstp tylko kilka nazw roślin z k. 250 i 251, które nie znalazły się u Rostafińskiego. W Sstp materiał datowano ca 1500. — Cf Rost poz. 16.
2. s. 91-97 rkps sygn. Ms theol. q u ario nr 39, pochodzący z klasztoru Kanoników Regularnych
w Trzemesznie. Pisany, wg wydawcy, rcką z końca XV w, i początku XVI w. Zawiera teksty różnej
ireści, m.in. regułę św. Augustyna i pojedyncze kazania. Glosy polskie interlinearne. W Sstp matę rial datowano ca 1500.
W Sstp od l. IX poprawiano błędy wydania oraz uzupełniano konteksty na podstawie mikrofilmu rkpsów wg odczytania HI żb i ety Belcarzowęj. Glosy opuszczone przez wydawcę cytowani! jako
JAR}? JV F.kscerpcja niepełna Jana Łosia i Stanisława Urbańczyka.
JA IV 177-1K9 Nehring Władysław], Allpolnisehc (Poscner) F.idesformeln aus dem XIV Jahrhundert. ~ Wydawca przedstawia ponad 40 polskich zapisek sądowych z niektórych lat z okresu
1386-1399 z ksiąg grodzkich poznańskich, znajdujących się obecnie w Archiwum Państwowego
w Poznaniu. Źródło lo nie było wyekscerpowane. ponieważ od początku w Sslp te zapiski sądowe
cytowano wg wydania Lekszyckiego {cf. Lcksz I). Pracownia Sstp posiada mikrofilm i fotokopię.
JA VI 1 8 4 - 2 i 5 Kalina A[ntoni] : Anccdola palacopolonica, Berlin 1S82. - We wstępie (s. KS4-202) wydawca szczegółowo omawia grafie, ortografię i fleksję opublikowanego materiału. Na
s. 202-215 znajduje się 135 polskich zapisek sądowych pochodzących z niektórych lal z okresu
1402-1413 z ksiąg ziemskich sieradzkich z Gubcrnialnego Archiwum w Kaliszu.
JA VI 319 392 Bruckner A|leksandcr], Ute Magdehurger llrtheile. Lin Denkmal deutschen
Rechles in polnischer Sprachc aus der Mitte des XV Jahrluinderts. — Na s. 337 w przypisie 24 wydawca zamieszcza sześć polskich glos z ich odpowiednikami łacińskimi z dwóch karl (k. 9 i 10). poprzedzających karty z tekstem ot tyli magdeburskich. Glosy polskie wydawca p o d a j e kursywą.
W Sstp materiał ten datowano XV p. post. D o l. V materiał polski z ortyli magdeburskich wydany przez Brucknera w tym tomie cytowano w Sstp ze skrótem On Br VI. - Cf. OrtBr.
JA VII 525-574 cf. ÓnBr.
JA X 365-416 Bruckner A l e k s a n d e r | . Cbcr dic ałleren '1 cxlc des Polnisehcn, fl], Berlin 1887,
— Wydawca przedstawia następujące rkpsy będące źródłami Sstp;
1. s. 376-386 i 391 rkps Miejskiej Biblioteki Publicznej im. F.. Raczyńskiego (od 1998 r. Biblioteka Raczyńskich) w Poznaniu nr 161, w którym znajdują się tzw. kazania trzemeszneńskie. Rkps
został napisany w końcowych lalach XV w., a niektóre marginalia pochodzą z początku XVI w. Pisarzem byl Michał z Janowca, zakonnik klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie; jego też
ręka zapisała liczne glosy w tekście kazań, miedzy wierszami i na marginesach, W Sslp materiał datowano ca 1500. Od 195& r w Sstp sprawdzano odczytanie, uzupełniano konteksty i opuszczone
przez wydawcę glosy (jako JARp) na podstawie fotografii rkpsu. W ChrcstWRz na s. 201-202 wydano glosy z lego rkpsu z k. 2v-5r. O d t. IX materiał cytowano wg nowego, pełnego wydania
F. Belcarzowęj. ~ Cf GtKazB L
2. s. 386 dwa rkpsy, bez podania sygnatur, pochodzące z polskich klasztorów, przechowywane
w Królewskiej Bibliotece w Berlinie. Z jednego, zawie rające go Sucramw tale. Mikołaja z Błonia, wydawca wymienia cztery glosy będące nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ErzGlos poz. 2). Z drugiego rkpsu o nazwie Passkmak' z J446. pisanym przez Stanisława
de Gouąn hycz.c, Bruckner wydaje jedną glosę, pisaną późniejszą ręką (j tęga mi). Glosa ta jesl cytowana w Sslp z błędną datą 1446,
3. s, 389 rkps Zakładu Narodowego itn. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 812,
W expl. na k. 118 podana jest informacja o dacie jego powstania, 1407 r.. i pisarzu Stefanie, synu
Tomasza z Krajkow r a. W tym expl. zapisano także pieśń pasyjną Wazego świata wsz<y>tck
lad.
Wr Ctms/WRz 239 zamieszczono nową transliteracje i transkiypcję tej pieśni.

4. s. 391-392 karla papierowa w ósemce, wycięła z jakiegoś rkpsu z początku XVI lub końca
XV w. Karta ta znajdowała się w zbiorach senatora Romualda Hubego. Zapisano na niej po polsku modlitewne wezwanie kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf. MacDod poz, 2b).
W Sslp materiał datowano ca 1500.
5. s. 414-415 rkps Bawarskiej Biblioteki Miejskiej w Monachium (dawniej Biblioteka Królewska) Cod J.at, 11 nr 615, w którym na k. 6Sr-7lv znajduje się słowniczek łacińsko-niemiecki z polskimi glosami z przełomu XIII i XIV w, W Sstp z wyjątkiem jednej głosy na k. 68b (bylica) t zacytowanej z tego źródła z datą XTfl cr. ? materiał z lego rkpsu cytowano za wydaniem J. Rostafińskiego. — Cf Rost poz. 13.
JA X l i 140-155 Bruckner A l e k s a n d e r ] , U b e r die alteren Texte des Polnischen, TI, BerJin 1.890,
- Wydawca podaje glosy z dwóch rkpsów:
1. s. 141-145 rkps Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie nr 282 (dawna sygn. 275;
Briickncr poda! błędną sygn. 195). Rkps napisany w 1420 r. przez Mikołaja z Murzynowa. Zawiera on m.in.; a. kazania d c tempore. W kazaniach występują glosy, głównie nadpisane- lub marginalne, rzadko wewnętrzne. Niektóre glosy nadpisane pochodzą od Mikołaja, większość od ręki późniejszej, z diugiej polowy XV w. Wydawca wyróżnia rozstrzeloną kursywą wszystkie głosy pochodzące od pisarza tekstu. Natomiast glosy późniejsze podane są kursywą. W Sstp glosy wcześniejsze
datowano 1420. późniejszej ręki XV/?. post.\ b. k. 290v cf. Dek VII 3.
2. s. 145 rkps Biblioteki Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze z drugiej połowy X V w. Zawiera teksty o różnej treści, m.in. kazania i traktaty. W jednym z traktatów znajdują się polskie glosy, z których wydawca podaje wybór. W Sstp cytowano te glosy wg obszerniejszego wydania
A. Przezdzieckiego (cf. BibfWarsz 1866 I 309—328). Jedynie pod hasłem dotykanie z tego źródła
umieszczono w Sstp odczytanie wydawcy jako varia lectio.
JA X l i 268-275 Nehring Wfładysław], Zbiór rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich,
kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich i dobrzyszyckich z końca wieku XIV i pierwszych lat wieku
X V wydal Romuald H u be, Warszawa 1888. — Recenzja pióra W. Kehringa dotycząca wydania
R. Ilubego (cf. JlabeZb). W Sstp cytowano z tej recenzji część materiału, odczytanego poprawniej
przez W. Nehringa.
JA XIV 481-512 Bruckner Afleksander], N e u e Ouellen zur Geschichte der polnischen Sprache
und Literatur, Berlin 1892. — Wydawca przedstawia glosy i teksty polskie z następujących rkpsów:
1. s. 485-496 rkps Ces. Bibł. Publ. w Petersburgu Lat. I F 254, pochodzący z klasztoru Bożogrobców w Miechowie, pisany przez zakonnika z tego klasztoru Juliana z Kr uchowa w 1455 r. Zawiera m.in. słownik łaciński Hugutia z Pizy, kazanie z glosami polskimi, łacińsko-polskie spisy
wyrazów ułożone częściowo alfabetycznie, częściowo rzeczowo, dokument prawny z glosami interlinearnymi, rymowane pary wyrazów polskich. Wg wydawcy te spisy wyrazów wpisał Julian
z Kruchowa w tym samym roku, co pozostałe teksty rkpsu, ale nie on byl ich a u t o r e m - jest to kopia z wcześniejszego rkpsu, Rkps zaginął w czasie ostatniej wojny. W Sstp materia! datowano ca 1455.
Na okładce rkpsu znajduje się odpis listu cechowego z 1464 r. z jednym wyrazem polskim (firmistr).
datowanym w Sslp 1464.
2. s. 485 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 F 501, obecnie znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie pod sygn. 3023. Rkps zawiera kazania Szymona z Cremony z nielicznymi głosami polskimi, z których wydawca p o d a j e kilka. W Sstp materiał datowano ca 1455
bądź XV /;. post.
3. s. 498-502 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 25, pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie. Po expl. na k. 94r zapisano w 1413 r. jedno zdanie po polsku, a na
k. 106r po cxpl. wierszyk o pijaństwie popówr zapisał Lu los law z Chrościechowa w 1414 r. W Sstp
materiał cytowano odpowiednio z datą 1413 i 1414. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej wr Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
4. s. 502-504 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I F 131, pergaminowy, pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie. Pisany był w 141? i w 1414 r. w części przez Maura (lub Macieja) z Iłży, Zawiera różne teksty łacińskie m.in, cztery księgi Dialogów papieża Grzegorza, traktat Izydora, pojedyncze kazania. We wszystkich tekstach znajdują się polskie glosy, pochodzące
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w większości od Maura z Iłży, z któiych wydawca daj o wybór kilkudziesięciu. Jedną glosę (czary)
Bruckner wydał jeszcze raz w IS97 r. w kolejnym tomie Rozpraw z większym kontekstem łacińskim.
W Sslp wyraz ten przez niedopatrzenie został zacytowany z obu wydań. W Sslp materia! daiowano 1413-1414. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale
został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. - Cf. R XXV 206-291 poz. 17.
5. s. 505-506 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. 1 F 533, pochodzący z klasztoru Bożogrobców w Miechowic. Pisany przez Mikołaja ze Świrczyna w 1455 r. Zawiera kazania z głosami
polskimi, z kiórych wydawca przytacza kilkanaście. W Sstp malcriał da i owa no ca 1455. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
6. s. 506 rkps O s . Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 59, pochodzący z Biblioteki Załuskich
w Warszawie. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale
został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wrraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Zawiera fragment eyzjojana polskiego, kazania i leksly teologiczne z pojedynczymi
glosami polskimi, z któiych wydawca przedstawia wybór. Z tego wydania Sslp cytuje tylko pięć glos,
będących nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne i cli przekazy cf. ErzGlos poz. 2). Pozostałe
glosy cytowano z.A wydaniem Biticknera w kolejnym tomie Rozpruw. — Cf R X X V 206-291 poz. 18.
7. s. 506 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I O 212, pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie. Zawiera m.in. traktat Rota prae-łatiom*, w którym z n a j d u j e się wierszyk
łacińsko-polski. W Sstp materiał datowano X V p . post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej
w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców p o u p a d k u powstania
warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
8. s. 506 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I O 53, pochodzący z klasztoru o o. Benedyktynów w Sieciechowie, Z n a j d u j e się w nim m.in. słowniczek teologiczny, zapisany w 1436 r. przez
Macieja, zwanego Zamokło. Na końcu słowniczka zapisano parę zdań po polsku. W Sstp materiał
datowano 1436 bądź XV/;. pr. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu lyskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblio lek i.
9. s. 511-512 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I Q 29 z Biblioteki Załuskich w Warszawie. Zawiera kazania de sanctis, pisane przez Stanisława z Kostrzyna w 141S r. Wg wydawcy kazania są przepisane z czeskiego wzoru. Młodsza ręka dopisała jeszcze dalsze kazania. Wg wydawcy w kazaniach pierwotnie były tylko glosy czeskie, glosy polskie zosialy do nich dopisane; wydawca
przedstawia ich wybór. Na końcu publikacji Bruckner zamieszcza kilkanaście głos zapisanych na
okładce rkpsu, wśród kiórych kilka jest nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf F.izGhs poz. 2). Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu
lyskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. W Sstp materiał datowano ca 1418.
Ekscerpcja niepełna Jana Łosia.
JA XV 475 Bruckner A[leksander], Polnische Spriichwórter im XV. Jahrhundert, Berlin 1893.
— xA.utor przedstawia cztery przysłowia polskie, wydobyte z trzech różnych XV-wieeznych rkpsów
(wydawca przy żadnym nie podaje sygnatury), omawianych szerzej gdzie indziej:
1. z rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej nr 1619 z r. 1407, zapisane na k. 103r tekstem makaronizowanym. W7 Sslp materiał datowano 1407.
2. z rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej nr 5230 z r. i447: a. na k. XVIIv; b. na karcie d o d a n e j do
k. I.XVI. W Sstp oba przysłowia datowano 1447.
3. z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu z r. 1449. W Sstp materiał datowano 1449.
JA XV 529-545 Nehr i ng W[ladysław], Bc itr ago zum Studium altpolnischer Sprachdenkmaler.
~ Autor przedstawia drobne utwory polskie z następujących kodeksów:
1. s. 533- 534 z rkpsu Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (obecnie Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego) o sygn. Q 1754, w którym ręka z XV w, zapisała na ostatniej karcie warunki {lobrej
spowiedzi (inne ich przekazy cf. AKŁJt III poz. 4). Rkps zaginął w czasie ostatniej wojny. W Sstp
materiał datowano XV.
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2. s. 534-536 z rkpsu Biblioteki Kapitulnej w Płocku z XV w. o sygn. K. 51 pieśń Witaj miłe święte ciah, którą wydawca cytuje wg odpisu W, Kętrzyńskiego. W Sslp materiał datowano XV p. pr.
3. s. 536 z rkpsu Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (obecnie Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego) o sygn. B 1754 cf. Salve.Reg 16.
4. s. 536-537 z rkpsu Biblioteki Kapitulnej w Kielcach cf. Sah-eReg 17.
5. s. 539-540 z inkunabułu Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu (wydawca nie podaje sygn.) z końca XV lub początku XVI w. zawierającego kazania Meffreta. W tym inkunabule
zapisano po polsku uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy. W Sstp materiał datowano ca 1500.
Na okładce la sama ręka zapisała po polsku dekalog (cf Dek 111 26). Inkunabuł len zaginął.
Rkscerpcja niepełna Jana I .osia.
JA XVI 603- 606 Priickner Aleksander], Zn den Gęsta Romanorum, Berlin J894, — Autor
przedstawia glosy polskie z następujących rkpsów:
1. s. 604-605 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 44 z końca XIV w. ze zbiorów
warszawskiego bibliofila Jana Chyliczkowskiego. Pochodzi z czeskiego klasztoru oo. Cystersów. Zawiera głównie traktaty teologiczne. W jednym z traktatów 'ibmasza z Akwinu pisanym w 1396 r.
pet uutmts Johanconis diet i. Pecha de Kuroged wpisane są Ir/y glosy polskie. W Sslp materiał len nie
byl wyekseerpowany. Zostanie im wykorzystany w suplemencie.
2. s. 605 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 Q 94. Rkps pochodzi z. klasztoru oo.
Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Pisany był przez Macieja z Kleczowa w 1460 r. (z objaśnień
Brucknera nie wynika jasno, czy Maciej pisał cały rkps, czy tylko jego pierwszą część). Zawiera on
m.in. kazania z kilkoma polskimi glosami. W Sslp materiał datowano 1400. R k p s zaginął w czasie
ostatniej wojny.
JA XXVII 265 268 Kalużniacki [F.mil], Polnische Glossen a u s d e m Anfang des X V Jahrhunderl,
Berlin 1905. — Autor przedstawia lacińsko-polski słowniczek prawniczy Vocabuła iuńs provinciałis et feodatis. Jest on zapisany w rkpsie nr 248 Archiwum Miejskiego w Przemyślu. Rkps pochodzi z początku XV w. Zawiera on teksty prawnicze. W Sstp materiał datowano XV in.
JA XLII 97-1 OS Diels Paul, Kin Hussitenlied auf Konig Sigisinund, Berlin 1929. ~ Rkps l Q 393
Państwowej i Uniwersyteckiej (od r. 1945 Uniwersyteckiej) Biblioteki we Wrocławiu liczy 691 papierowych kart zapisanych ręką z XV w. i zawiera obszerny zbiór łacińskich kazań. Polski tekst pieśni znajduje się na s. 98-99, zaś czeski na s. 101-102 artykułu. Skról tego źródła został wprowadzony w Uzupełnieniach i oprawkach
do spisu źródeł na końcu t. I Sslp. Materiał będzie wykorzystany w suplemencie ze skrólem ŚłPołW, Pracownia Sslp posiada mikrofilm i fotokopię. ~ Cf ŚlPoIWpoz. 13.
Jorga cf łorga
JP Język Polski, Kraków 1913 i nn.
JP IV 58 Ł[oś] Jfan]i Z dziejów polskich wyrazów i zwrotów. Dawne przysłowie, Kraków 1919.
- W rkpsie Biblioteki Jagiellońskiej nr 2398 przysłowie jest zapisane na s. 737. Odczytanie zostało sprawdzone z rkpsem. Pracownia Sstp posiada od r. 2004 fotografie cyfrowe rkpsu. Materiał
z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
JP XXXIII 381-391 Kuraszkiewicz Władysław, Najdawniejszy przejaw zbieżności głosek rz iż
u pisarza pyzdrskiego z lal 1410-1418, Kraków 1953. — Materiał pochodzi z księgi nr 2 i 3 rot sądowych pyzdrskich przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W dodatku do arlykułu znalazły się odbitki dziewięciu wybranych rot. Skrót tego źródła został wprowadzony w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu t. i Sslp, a materiał cytowano od l. II. O d l. IV
Sstp materiał cytowano ze skrólem i*yzdr wg 11 tomu Wielkopolskich rot sadowych XJV-XV wieku*
zebranych i opracowanych przez H. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza. ~ Cf Pyzdr.
JP XXXVI 32-35 Wolff Adam, leksty staropolskie. 1. Teksty polskie z najstarszej księgi ławniczej miasta Nowej Warszawy, Kraków 1956. — Rkps znajduje się w Bibliotece XX Czartoryskich
w Krakowie pod nrem inw. 3140. Wydawca drukuje (też w transkrypcji, którą przygotował Andrzej
Siudut) jedną zapiskę (nr 139) w całości napisaną po polsku oraz cztery (nr 68. 106, 141, ł42)
z większymi polskimi ustępami. Zapiski pochodzą z lal 1426-1432. Skrót tego źródła został wprowadzony w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu t. II Sstp, w tym też tomie za-
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czyi o cytować materiał. Od t. III Sstp materiał cytowano z Księgi ławniczej miasta Nowej Warszawy, t. ['(1416-1485), wydał Wolff Ada nu Wrocław 1960. - Cf. KsNWarsz 1.
JP X X X V I 346-354 Żurowska-Górecka Wanda, Fragment zaginionego psałterza sta ropo Iskierko a Psałterz puławski. ~ W Tekach Krzepkiego (przechowywanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H, Raczyńskiego, obecnie Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu) jest pod sygn. rkp.
1277/4-5 fragment psalmu 44, przepisany własnoręcznie z oiyginalu przez Erzepkieeo i datowany
ptz.cz niego na XV w. „Z notatek krzepkiego, znajdujących się również w «'lekaeh». można przypuścić, że oryginał był własnością jednej z bibliotek klasztornych w Wielkopolsce, być może bernardynów w Kobylinie" (s. 349). Wydawczyni p o d a j e na s. 350 (leż w transkrypcji) fragment psalmu 44. Skrót źródła wprowadzono od 1.11 Sslp.
JP X X X V I I 119-124 Kuraszkiewicz Władysław, Przyczynki wyrazowe. 1. Niehożec - nieboszczyk,
niebożę - nieborak, Kraków 1957. ~ Autor artykułu podaje (też w transkrypcji) dwie zapiski z roku
14J9 znajdujące się na s. 26 poznańskiej księgi ziemskiej nr 6 przechowywanej w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Skrót tego źródła został wprowadzony w Uzujwtnicniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu t. H Sstp jednocześnie ze skrótem nowego wydania poznańskich roi sądowych
II. Kowalewicza i W Kuraszkicwieża - Pozn. W Sstp nic znalazł się żaden wyraz ze skrótem JP
XXXVII 119-124. - Cf. Pozn.
JP XXXVII 161-173 Ku raszkic W icz Władysław i Kowalu w tez Henryk, Teksty staropolskie. 3. Wybrane zapiski sądowe z poznańskich ksiąg ziemskich 1408-1419 r. — Wydawcy publikują 16 zapisek
siedmiu rąk pisarskich z ksiąg 3, 4, 5 i 6, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu,
Skrót tego źródła został wprowadzony w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu t. II
Sstp jednocześnie ze skrótem nowego wydania poznańskich rot sądowych II. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza - Pozn. W Sstp nic znalazł się żaden wyraz ze skrótem JP XXXVII 161-173. — Cf. Pozn.
JusPoł Batidtkie J a n Wincenty, Jus Polonieitm. codicibus vcleribus, manuscriptis ul editionihus ejuibusque collatis, Varsaviae 1831. — Jcsl to zbiór dokumentów o charakterze prawniczym. W poniższych tekstach - w materiałach obejmujących okres do 1500 r. - znajduje się około 300 polskich
glos niewyróżnionych drukiem przez wydawcę. W Sstp wykorzystywano materiał z następujących
tekstów:
1. s. 1—21 Jura Judaeis per Boleslaum, ducem Majoris Połoniae, a n n o 1264 concessa, per Casimirum 111 vcro anno 1334 ac per Casimirum IV anno 1447 et 1467 confirmata. Znajduje się tutaj
około 10 polskich glos, z których część Sstp drukuje również z'AAKl3r V i KodWP 111.
2. s. 24-125 Sta tu ta Casimiri III Magni Visliciac anno 1347 promu Jgata. Występuje tu przeszło
50 polskich glos.
3. s. 126-142 Statuta Casimiri 111 Vis1iciae anno 1347 promulgata. Znajduje się tu około 20 polskich glos.
4. s. 143-153 Statuta Casimiri III Magni Petricoviac anno 1347 lala. Występuje tutaj kilka polskich glos drukowanych przez Sstp również znAKPr 11 i AKPr IV.
5. s, 154-155 Privilegium Casimiri lii super veclura decimarum anno 1352 concessum. Na s. 155
znajduje się jedna polska glosa pięćnadzieścia.
6. s, 163-169 Ordinatio Bodzanlae, uptscopi Cracoviensis, anno 1359 facia. Na s. 166 znajduje
się jedna polska glosa gonitwam.
I. s. 174-183 Ordinatio salinarum per Casimirum Ul anno 1368 f a c t a a c p e r Casimirum IV anno
1451 confirmata. Z n a j d u j e się lulaj około 70 polskich glos.
8. s. 191-193 Privilegium VJadislai regis anno 1388 Petricoviae datum. Na s. 192 występują dwie
polskie glosy.
9. s. 194-200 Constituliones terrac Lancicicnsis generales de anno 1418 et 1419. Znajduje się
lutaj około 10 polskich glos, z których część Sslp drukuje również za AKPr IV.
10. s. 201-220 Statuta Vladislai .lagellonis Cracoviac anno 1420 collecta. in oppido Wartha anno
1423 edita et promulgala. Występuje tu kilkanaście polskich głos, z których częśc Sstp drukuje również za AKPr 11 \AKJt*r IV
I I , s. 224-234 Privilegium Vladisiai Jagcllonis concessum Jedlnae anno 1430. Znajduje się tutaj kilka polskich glos.
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12. s, 2 5 2 - 2 5 8 Statuta Casimiri IV Petricoviae a n n o J447 promulgata. N a s . 255 i 258 występują dwie polskie glosy, z których tę ze s. 258 Sstp cytuje za AKPr TV.
13. s. 2 6 5 - 2 6 9 Privilegium Casimiri IV a n n o 1454 in villa Czerekwiczą d a t u m . Z n a j d u j e się tutaj kilka polskich glos.
14. s. 270-291 Statuta Niessoviae et in villa O p o k i p e r Casimirum IV a n n o 1454 condita. Występuje tu 10 polskich glos, z których część Sslp d r u k u j e również za AKPr V.
15. s. 2 9 2 - 2 9 3 Piivi legi urn terris Russiac in cotwcntionc Novae Civitatis a n n o 1456 concessum.
Na s. 293 z n a j d u j ą się 2 polskie glosy.
16. s. 294- 295 Conclusiones conventionis Petricovj'ensis celehratae de a n n o 1456. Występują tu
3 polskie glosy.
17. s. 296-297 Statuta Novae Civitatis Corczynensia de a n n o 1456. Z n a j d u j ą się tutaj 3 polskie
glosy.
18. s. 306-307 C o n d u s i o n e s convcnlionis Pclricoviensis a n n o 1459 tentae et c e l e h r a t a e . Na
s. 307 występuje j e d n a polska glosa zuppac.
19. s. 323-330 Statutu Joann is Al beri i Petricoviae a n n o 1493 promulgata. Na s. 327 z n a j d u j e się
jedna polska glosa meszuc.
20. s, 331-364 J o a n u e s Albet tus c o n f i r m a t statuta Niessoviae, sua item c o m p l u r a adiieit Pctricoviae a n n o 1496. Występuje tutaj około 10 polskich glos.
21. s. 365-472 Statuta ducatus Mazoviae. Z n a j d u j e się tu blisko 60 polskich glos, z których część
Sstp d r u k u j e również za Mac Praw V I i Sul.
Bandtkie p o d a j e na s, X 1 - X X źródła, z których korzystał: Constitutiones et statuta incliti regni
Poloniae editio princeps, editio posterior; J o a n n i s de Łasko, C o m m u n e incliti regni Poloniae privi legi urn; Konarski, Vo lumen leg urn p r i m u m ; Acta regia T a r c h h i regni Poloniae, asservata Varsaviae; K o d e k s Bandtkiego (Bandtkianus codex) 1-1V; Kodeks Działyńskich I-JV; Dogieli codę* diplomaticus; Lelevelii Dogieliani codcx; Lclcvciii codex Mathiac Pysdrensis; Kodeks Puławski l - U ;
Kodeks Sierakowskiego (Sieracovianus cod ex) I-JTI; Siradiensis palatinatus acta; K o d e k s Warszawski 1 (Socielatis Varsoviensis) - U Bandtkiego oznaczony SV; Kodeks Warszawski 11 (V'arsovicnsis TT) - u Bandtkiego oznaczony VB. Bandtkie w swoim dziele p o d a j e warianty z różnych tekstów bądź to poprzez druk w równoległych kolumnach, bądź też poprzez przypisy. Na końcu książki znajduje się indeks rzeczowy zawierający m.in, polskie wyrazy.
Kai Wielkopolskie roty sądowe XIV- X V wieku, t. IV, Roty kaliskie, zebrali i opracowali Kowalewicz
Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1974. Polska A k a d e m i a N a u k . Koni i te I Językoznawstwa. ~ We wstępie (s. 5 - 6 4 ) z n a j d u j e m y m.in,: zestawienie ksiąg oraz łat, które o b e j m u j ą te
księgi, f o r m a t ksiąg, łiczbę kart, łiczbę rot, nry pisarzy, charakterystykę pisma, pisowni i języka poszczególnych pisarzy o r a z syntetyczny przegląd cech językowych zawartych w całym materiale rot
ziemskich kaliskich. Następnie wydawcy publikują (też w transkrypcji) 1084 roty sądowe z lat
i401-1438 w r a z z łacińskim k o n t e k s t e m ; zamieszczono również 327 fotografii rot. M a t e r i a ł został
podzielony wg rąk pisarskich •• wyróżniono 34 pisarzy. Zapiski pochodzą z kaliskich ksiąg ziemskich
formatu dulki. We wstępie na s. 5 czytamy: „Polskie przysięgi znajdują się w pierwszych siedmiu
księgach. [...] w księgach tych znalazły się również całe partie ksiąg ziemskich gnieźnieńskich";
omyłkowo o p r a w i o n o je ze składkami ksiąg kaliskich. Rkpsy są przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. Kalisz, Z . 1 d o Z. 7, wcześniej Kalisz, Ziemska T d o VII. Źródło
w p r o w a d z o n o od t. VIII Sstp. Wcześniej roty kaliskie cytowano w Sstp za fragmentarycznymi ich
różnymi wydaniami. Fragmenty zbioru rot kaliskich w y d a n o również w CłtrestWRź 187-188 i 191
(też w transkrypcji), likscerpcja Wandy Żurowskicj-Góreckiej, Krystyny Kalickiej i D o r o t y Janeczko. ~ Cf. AKH III 153-269, AKH III 271-471, BiblWmz
1857 Ił 791-840, RiblWarsz 1S58 l
237 -277, BiblWarsz lK5tS IV 639-674, BiblWarsz 1861 l i i 1-51.
Kahtżn Kalużniacki limit, Kleinere altpolnische 'lexte aus H a n d s c h r i f t e n des XV. und des A n f a n g s des
XVI. Tahrhundertes. Sitzungsberichte d e r philosophisch-historischen Ctasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaflcn. U a n d Cl, Wien 1882, s. 267-31 — Wydawca przedstawia teksly polskie z czterech rkpsów:
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ny w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu t. I Sslp. Zabytek wydano również
w ChrestWRz 58-60 (też w transkrypcji).
Kai Kr Katalog Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t, 1 [redakcja Krzyżanowski Stanisław,
opracowali Kętrzyński Stanisław, Kaczmarczyk Kazimierz, Chmiel Adam], Kraków 1907, t. U [redakcja Krzyżanowski Stanisław, opracowali Chmiel Adam, Kaczmarczyk Kazimierz, Baran Władysław, GollenJhofcr Józef], Kraków 1915. Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, l. I1'1-1V.
Kat Kr I Dyplomy pergaminowe, — Wydawcy podają opisy 1035 dyplomów z lat 1105-1633
(w tym 368 dyplomów do r, 1500). W tomie znajduje się dwadzieścia kilka polskich wyrazów niewyróżnionycli drukiem przez wydawców. Na końcu książki zamieszczono indeksy: na s. 279-302
osobowy i miejscowy oraz na s. 303- -324 rzeczowy,
KatKi' 11 Rękopisy nr 1-3568. — Wydawcy podają opisy 3568 rkpsów od r. 1227 do XIX w. włącznie (w tym 90 rkpsów do r. 1500). Układ materiału rzeczowy (np. Scabinalia Craeoviensia. Advocatialia Cracoviensia. Consularia Cracoviensia itd.); w obrębie działów częściowo układ chronologiczny, W materiale brak polskich wyrazów, 'łom ten znalazł się w poprzednim spisie źródeł Sstp
przez niedopatrzenie,
KatMog Kaczmarczyk Kazimierz, Kowalski Clerard, Katalog archiwum opactwa cystersów w Mogile,
Kraków 1919. Wydawnictwo Sekcji Archiwalnej Krajowego Grona Konserwatorskiego w Krakowie
nr 1. — W książce znajduje się (na s. V-XXXLI) przedmowa, w której omówiono dzieje archiwum
mogilskiego oraz poświęcone mu wcześniejsze prace. Następnie wydawcy przedstawiają: na s. 1 -104 dyplomy pergaminowe (nr 1 -309) - z. okresu od r. 1220 do r. 1500 pochodzą dyplomy nr 1-231;
na s. 105-237 rkpsy archiwalne (nr 1-609) pochodzące z okresu od r. 1220 do X X w. - do r. 1500
jest 31 pozycji; na s. 238-324 rkpsy biblioteczne (nr 609a-K59) pochodzące z okresu od XIII do
X X w. - do r. 1500 są rkpsy oznaczone nrami od 609a do 632a; na s. 325-352 rkpsy muzyczne
(nr 860-1024) pochodzące z XVIII w,; na s. 353-361 mapy i plany (nr 1-45) pochodzące z okresu XVITT-XX w. Wydawcy podają opisy rkpsów. Na s. 362 432 zamieszczono indeks osobowy,
miejscowy i rzeczowy. Polskie glosy nie są wyróżnione przez wydawców krojem czcionki, ale są ujęte w nawiasy niemieckie » «.
1. s. XIV zaginiony dyplom nr 40 datowany na r. 1461. Znajduje się tu jedna polska glosa toporowe\
2. S. XVI zaginiony dyplom nr 52 datowany na r. 1494. Występuje i u jedna polska giosa huta.
3. s. 19 dyplom pergaminowy nr 57 datowany na r. 1324. Znajduje się tu jedna polska glosa niccieeza, którą Sstp cytuje za OpMog.
4. s. 22 dyplom pergaminowy nr 67 datow r any na r. 1334. Występuje tik jedna polska glosa wojna.
5. s. 249 poz. h4 rkps biblioteczny nr 623 datowany na XV w, Rkps liczy 219 kart zapisanych
przez kilka rąk z XV w,; na dwóch kartach pergaminowych pismo z XIV w. Rkps zawiera różne
traktaty, m.in. Jakuba z Paradyża. Po cxpl. na k. 147v znajduje się polska glosa bohdaj ucięty zapisana ręką z XV w. Sslp cytuje tę glosę, datując XV.
KatChsoI Kętrzyński Wojciech. Katalog rękopisów Biblioteki Ossolińskich. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Ossolinianae Leopoliensis, t. 1—111, Lwów 1881-1890. ~ W Sslp wykorzystano materiał przedstawiony przez wydawcę z następujących rkpsów:
J. nr 2 rkps zawierający Stary Testament, pismo kilku rąk, pisany ok. 1464 i . Po expl. jedno zdanie polskie (westchnienie do Boga). W Sstp materiał datowano ca 1464.
2. nr 105 rkps z około połowy XV w., zawiera fragment kazania, Scofastica historia Comestora,
Vita Ade et Ewe. W tekście Comestora zapisano dwa wyrazy polskie. W Sstp datowano je XV/;. /;r,
3. nr 278 rkps z XV w,, zawierający kazania, pismo trzech rąk. W końcowej partii liczne glosy
polskie tekstow ; e i nadpisane, któiych wydawca nie podaje, podaje jedynie wezwanie do dziewicy
Marii zapisane na końcu kazania o św. Hieronimie (k. 221). W Sstp materiał datowano XV med.
4. nr 372 rkps XV-wieczny, pisany w przeważającej części przez Mikołaja z Ko pyłowa, w części
końcowej inne ręce; zawiera fragmenty Starego lestamentu, traktaty i in. Na k. 90v zapisano jed-
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no zdanie po polsku, na k. 173v westchnienie do Boga. W Sstp materiał datowano XV, w niektórych przykładach błędna data 1428.
5. nr 376 główna część rkpsu (k. J-232v), to Continua ghssa frurts Thomac de A (ja ino... saper
Matki'tan, pisana około 1408 r., na końcu której pisarz umieścił westchnienie do Boga po polsku.
W Sstp materiał datowano ca 1408.
r.kscerpcja niepełna.
KafOssołPawI Pohorecki Feliks, Catalogus diplomalum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 u sepie ad a n n u m 1505. Leopoli 1937. ~ Katalog zawiera rejestry dokumentów, zachowane w wymienionych Bibliotekach. W niektóiych znajdują się
pojedyncze lub po kilka zaledwie słowa polskie. Część z nich była wydana gdzie indziej, w Sstp wykorzystano materiał polski z następujących rkpsów (litery BO znaczą, że dany dokument znajduje
się w Bibliotece Zakładu Ossolińskich, B P - w Bibliotece Pawlikowskich): s. 4 nr 12 z r. 1328 (BO
nr 937), s. 14 nr 44 z r. 1384 (BO nr 783), s. 22 nr 70 z r. 1404 (BO nr 1025), s, 24 nr 75 z r. 1409
(BO nr 1719), s. 27-28 nr 83 z r. 1416 (BP nr 12), s, 39 nr 120 z r, 1432 (BO nr 945), s. 50 nr 152
z r. 1448 (BO nr 529), s. 59 nr 175 z. r. 1461 (BO nr 550), s. 61 nr 180 z r. 1462 (BO nr 950), s. 65
nr 194 z r. 1646 (BO nr 1029),
66 nr 196 z r. 1469 (BO nr 1497), s. 68 nr 201 z r. 1472 ( B O
nr J720), s. 77 nr 226 z. r. 147K (BO nr 1915), s. 82 nr 243 z r. 1485 (BO nr 1912), s. 89 nr 260
z r. 1490 (BO nr 1026), s. 95 nr 277 z r. 1498 (BO nr 605). Ekscerpcja niepełna.
KatWłoc Kronika Diecezji Włocławskiej, Włocławek 1927 i nn. Wcześniejszy tytuł: Kionika Diecezji Kujawsko-Ka liskiej, 1907-1926.
KalWloc XT.III 258-280 Biblioteka Kapituły Włocławskiej, opracował Chodyński Stanisław, uzupełnił rozdziałem o katalogach i wydał Librowski Stanisław, Włocławek 1949. ~ Źródło mające od
początku Sstp skrót MonWiad X X V I zawiera przedruk katalogu Biblioteki Kapitulnej Włocławskiej
z Kroniki Diecezji Włocławskiej R. XLIII. Ponieważ w R. XLIV Kroniki Diecezji Włocławskiej
wydrukowano dalsze pozycje tego katalogu, zawierające w opisach rkpsów także glosy polskie,
obecnie zmienia się skrót źródła na KatWłoc. Sslp [wsiada od roku 1954 fotografie fragmentów
rkpsów włocławskich zawierających polskie glosy. W Sstp nie cytowano materiału z MonWlad, ponieważ materiał ten nie został wyekseerpowany. W suplemencie zostanie wykorzystany materiał
z następujących rkpsów:
1. s, 269-270 rkps nr 40 liczący 296 kart zapisanych pismem kilku rąk, zawiera m.in. traktaty
prawne z X I V i XV w. Na ostatniej karcic znajdują się krótkie polskie teksty.
2. s. 276 rkps nr 61 liczący 313 kart zapisanych pismem różnych rąk, zawiera m.in. kazania de
sanctis z XV w. Na k. 70r występują dwa polskie wyrazy, zaś na k, 202r dwadzieścia kilka polskich
wyrazów.
3. s. 280 rkps nr 71 liczący 240 kart pochodzi z XV w., z klasztoru oo. Dominikanów w Brześciu
Kujawskim, zawiera m.in. Radiccs capilulorum oraz Collecta et exce\pta ex Summa Benedicń abbettis Mandiae. Na k. 18r znajduje się polska glosa rybałt.
KatWloc XLIV 33-66 Chodyński Stanisław, Księgi liturgiczne i rękopisy Biblioteki Kapituły
Włocławskiej, Włocławek 1950. — W suplemencie zostanie wykorzystany materiał z. następujących
rkpsów:
1. s. 33 rkps nr 73 liczący 316 kart zawiera m.in. Tractatus de casibtts conscienciae z XIV w., przepisany w 1 połowie XV w. Na k. 306r znajduje się westchnienie do Najświętszej Marii Panny.
2. s. 33 rkps nr 75 liczący 143 kariy zawiera traktaty medyczne. W tekstach występują pojedyncze polskie glosy.
3. s. 38 rkps papierowy nr 100 liczący 477 kart pochodzi z XV w., zawiera kazania. Na k. I65r
znajdują się dwa polskie wyrazy podcttzył mię.
4. s. 42 rkps nr 123 liczący 254 karty pochodzi z XV w., zaw iera dwa słowniki łacińskie. W drugim na k. 23Or występuje jedna polska glosa kleszcz.
KętrzPłoc Kętrzyński Wojciech, 30 dokumentów katedry płockiej (1230-1317). Tiiginta doeumenla ccclcsiac cathedra lis Plocensis, Sprawozdanie z. Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za
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r, 1888, Lwów 1R8S, s. 65-12S. ~ Dokumenty, na które składają się przywileje i listy, pochodzą
z. kodeksu pergaminowego o sygn. H 31 przechowywanego w Bibliotece Kapituły Płockiej oraz
z rkpsu nr 8 z Biblioteki kościoła kolegiackiego w Pułtusku: rkps pułtuski zawiera późniejsze odpisy niektórych dokumentów płockich. Osi al ni z drukowanych dokumentów jest datowany przez
wydawcę na i al a między 1333 a 1357 r. wbrew dacie podanej w lylule pracy. W dokumentach występuje około dziesięciu polskich glos niewyróżnionych drukiem przez wydawcę. Niektóre teksly
zoslaly wydane wcześniej w Kod Mazi.; Sstp cytuje wówczas za KodMazL glosy polskie występujące w obydwu wydaniach. Kętrzyński zamieszcza spis drukowanych przez siebie dokumentów, zaś
na końcu pracy indeks nazw osobowych i miejscowych.
KochOdci Kochanowski J | a n | K|'arol| f Trzy odczyty o Polsce, Warszawa [1917], ~ Rkps był przechowywany w Archiwum Głównym Królestwa Polskiego, Księga Ziemska Wiska II. W przypisach na
s. 135 znajduje się rota z r. 1477 z księgi ziemskiej wiskiej. Pracownia Sstp posiada od r. 1954 mikrofilm i fotokopię.
KodMuz Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Codexdiplomaticus Masoviae novus, l. Ił wydali Sulkowska-Kuraś Irena i Kuraś Stanisław przy współudziale Pacuskiego Kazimierza i Wajsa Huberta,
Wrocław 1989. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, 1.111 wydali Sułkowska-Kuraś Irena i Kuraś Stanisław, indeks osób i miejscowości opracował Piętka Jan, Warszawa 2000. Polska Akademia
Nauk. Instytut Historii. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.
KodMuz 11 Dokumenty z. łat 1248 -1355. ~ „Wielotomowy serię Nowego kodeksu
dyplomatycznego Mazowsza postanowiono zacząć od tomu II, gdyż tom 1 odpowiadałby chronologicznie wydawnictwu Jana Kochanowskiego. Zbiór zaś Kochanowskiego mimo wszystkich jego braków obejmuje jednak niemal całość zachowanego materiału dyplomatycznego mazowieckiego do roku 12-17"
(wstęp. s. VII). Materiał z rkpsów m.in. Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Watykańskiego. W tomie
opublikowano 350 dokumentów, \v których znajduje się ponad sio polskich głos. Tom zawiera indeksy. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
KodMaz 111 Dokumenty z lal 1356-13S1. — W* tomie znajduje się ponad dwieście polskich glos.
'łom zawiera indeksy. Materia! z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie.
Hkscopcja Mariusza Leńezuka.
Kod Ma z K Codex diplomaticus et commcmorationum Masoviae ge nera lis. Zbiór ogólny przywilejów
i spominków mazowieckich, acta collcgil. reccnsuil no lis et indicibus instruxit Kochanowski Ioannes C o m n u s , 1.1. Varsoviac 1919. EdilioncsSodetalis Scientiarum Varsoviensis. — 'ibm zawiera 478
dokumentów obejmujących okres od X w. (datowanie niepewne) do r. 1247, to jest do śmierci księcia mazowieckiego Konrada 1. Dokumenty zamieszczone w tym tomie pochodzą m.in. z Warszawy;
z Archiwum Głównego Królestwa Polskiego. Archiwum Kapitulnego św. Jana, Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; z Płocka: z Archiwum Kapitulnego, Archiwum Konsystorskiego, Muzeum Diecezjalnego, Biblioteki Seminaryjnej. \Vvdawrca korzystał również z materiałów pozostałych po Adolfie Pawińskim. Na końcu książki znajduje się wykaz drukowanych w tym tomie dokumentów oraz indeksy. W materiale
źródłowym występuje około 70 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym dj"ukietn.
KodMuzL Kodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego, wydał [Lubomirski Jan TadeuszJ, Warszawa
11563, ~ Zawiera dokumenty z okresu od 1196 r. do r. 150fi; do r. 1500 jest 269 dokumentów na
s, 1-319. Ponadto na s. 337-346 zamieszczono dodatek, w którym znajdujemy 12 tekstów pochodzących z okresu od l połowy Xl U w. do r. 1453. Przy części dokumentów wydawca poda je krótkie
informacje o miejscu przechowywania i o stanie zachowania rkpsu oraz uwragi dotyczące pieczęci.
Wydawca korzystał z rkpsów przechowywanych w Archiwum Głównym Królestwa w Warszawie, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Płocku i Łomży. Archiwum Magistratu Miasta Warszawy, Płocka, Sochaczewa, Ciechanowa i l.iwa, Archiwum Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, Archiwum

Kapituły Płockiej, Archiwum Konsyslorza w Warszawie, Płocku i Pułtusku. Archiwum klasztoru
księży august i anów w Rawie. W tekstach występuje około 200 polskich glos nie wyróżnionych drukiem przez wydawcę. Na końcu książki na s. T-X znajduje się spis opublikowanych dokumentów.
Kod Pol Codo* dipl ornat icus Poloniac. Kodeks dyplomatyczny Polski, t. T-II wydali Rzyszez.ewski Leon
i Muczkowski Antoni, Warszawa 1847-1853, t, l l ł wydał Bartoszewicz Julian, Warszawa 1858, t. IV
wydał Bobowski Mikołaj. Warszawa 1887,
Kod Pol I Zawiera 200 dokumentów z lal 1145-1506; do roku 1500 jest 195 dokumentów. Rkpsy
pochodzą m.in. z Archiwum Głównego Królestwa Polskiego w Warszawie, Biblioteki Ordynacji Zamoyskich w Warszawie, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz ze zbiorów prywat nych Józefa Rusieckiego i Kazi mierni Stronczyńskiego. Na s. Xlł-XXIT! znajduje się spis dokumentów umieszczonych w L 1, W tekście dokumentów występuje blisko 301) polskich glos wyróżnionych przez wydawców kursywą. Na końcu tomu zamieszczono indeksy: nazw osobowych, nazw miejscowych oraz
wyrazów pospolitych; w lym osi al nim znajdujemy też polskie wyrazy.
Kod Pol II Tom składa się z trzech części. Pierwsza zawierii 385 dokumentów z lat 1148-1433
związanych głównie z ziemią kujawską. Rkpsy pochodzą przede wszystkim z Archiwum Kupitu-ły
we Włocławku. Na s. l - X X I l l znajdujemy spis dokumentów części pieiwszej. Część druga (łącznie z suplementem) zawiera 255 dokumentów z lat 1145-1506 związanych głównie z ziemią kujawską; do roku 1500 jest 248 dokumentów, Rkpsy pochodzą przede wszystkim z Archiwum Głównego Króle sl w a Polskiego w Warszawie i z Archiwum Kapituły we Włocławku, Na s, ( - X V I I znajdujemy spis dokumentów części drugiej. W obu części ach t. 11 występuje około 200 polskich glos
wyróżnionych przez wydawców kursywą. Część trzecia mieści indeksy (do dwóch poprzednich części): nazw osobowych, nazw miejscowych oraz rzeczowy, w którym znajdujemy leż polskie wyrazy.
KodPol TU Zawiera 241 dokumenlów od przełomu X i XT w. do 1S(ł6 r.: do r. 1500 jest 238 dokumentów. Dotyczą one głównie Małopolski. Rkpsy pochodzą m.in. z archiwów klasztorów w Staciiąlkach i w Szczyt zycu, z Archiwum Głównego Królestwa Polskiego w Warszawie, z biblioteki Radziwiłłów w Nieborowie, ze zbiorów Leona Rzyszczcwskiego oraz Wacława Aleksandra Maciejowskiego. Na
s. [-XVII znajduje się spis dokumentów umieszczonych w t. III. W tym tomie występuje około 100 polskie h głos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Na końcu tomu znajdują się indeksy: nazw osobowych, nazw miejscowych oraz rzeczowy; w tym ostatnim umieszczono leż polskie wyrazy.
Kod Pol IV Zawiera M 3 dokumenty z lal 1290-1562; do r. 1500 jest 109 dokumentów. Oprócz
tekstów łacińskich spotykamy leż kilkanaście czeskich i około dziesięciu niemieckich. Dokumenty
dotyczą Śląska. Wydawca wykorzystał m.in. materiały zebrane przez Michała Bonieckiego. Rkpsy
pochodzą przede wszystkim z Archiwum Głównego Królestwa Polskiego w Warszawie. Na s. V I I
- X V I I znajduje się spis dokumentów umieszczonych w t. IV, W tym tomie występuje około dziesięciu polski cli glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Na końcu tomu znajduje się indeks zawierający nazwy osobowe i miejscowe oraz polskie wyrazy pospolite.
KodŚI Kodeks dyplomatyczny Śląska. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska. Cod ex diplornatieus nec non epislolaris Silesiac. t. ł wydał Malcezyński Karol, Wrocław 1956, t. II wydali Małeczyński Karol i Skowrońska Arma, Wrocław 1959, t. 111 wydał Malcezyński Karol. Wrocław 1SJ64;
1.1 wydany staraniem Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, i. Tl-Tl f wydane staraniem
Inslylutu Historii Polskiej Akademii Nauk. — Wypisano polskie wyrazy z dokumenlów nieobjętych
przez CodSil lub wydanych tu poprawniej.
KodŚI I Obejmuje lata 971 1204. - 'lóm zawiera dokumenty nr l - ł JO; zamieszczono w nim również falsyfikaty (nr I I 1 - 1 1 9 ) , z któiych najwcześniejszy jest datowany przed 1210 r., zaś najpóźniejszy po roku 1350. Rkpsy pochodzą głównie /. Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
W łom te jesl kilkanaście polskich glos niewyróżnionych drukiem przez wydawcę. Spośród wystawców i odbiorców dokumentów najwięcej znajdujemy książąt śląskich oraz biskupów wrocławskich, W książce został umieszczony również indeks osób, miejscowości i rzeczowy. Skrót źródła
wprowadzono od l. V Sslp.
KodŚI TT O b e j m u j e lata 1205-1220. — W tomie znajdują się m.in.: zestawienie porównawcze
arów Kodeksu Śląskiego i Regestów Śląskich (s. XX11-XXI1I); dokumenty nr 120-236; falsyfika-
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ly nr 237-248 powstałe od 1 polowy XIII w. do 2 połowy XIV w.; dodatkowo opracowany dokument nr 249 z 1203 r. Rkpsy pochodzą głównie z Archiwum Państwowego wc Wrocławiu. W tomie
jest około dwudziestu polskich glos niewyróżnionych drukiem przez wydawców. Spośród wystawionych dokumentów najwięcej mamy bulli papieskich; wśród odbiorców dokumentów należy wytnie nić przede wszystkim klasztory w Lubiążu i Trzebnicy, W książce został umieszczony również
indeks osób, miejscowości i rzeczowy. Skrót źródła wprowadzono o d t. V Sstp.
KodŚI III O b e j m u j e łata 1221- 1227. — Tfom zawiera m.in.: zestawienie porównawcze nrów Kodeksu Śląskiego i Regestów Śląskich (s. XXVII); dokumenty nr 250-350; falsyfikaty nr 351-355 powstałe najwcześniej w XIV w.; tekst dodatkowo opracowanego dokumentu n r 356 z 1217 r. Rkpsy
pochodzą głównie z Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W tomie znajdujemy około dwudziestu polskich glos niewyróżnionych diukiem przez wydawcę. Spośród wystawionych dokumentów
najwięcej jest papieskich oraz pochodzących od biskupa wrocławskiego; wśród odbiorców dokumentów należy wymienić przede wszystkim klasztor w Lubiążu. W książce został umieszczony również indeks osób, miejscowości i rzeczowy. Skrót źródła wprowadzono od t. V Sstp.
Kodlyn Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Codex diplomaticus monasterii 'lyncccnsis, wydali Kętrzyński Wojciech i Smolka Stanisław, Lwów 1875. Cz. 1 (do s. 183) opracowana przez Kętrzyńskiego Wojciecha, obejmuje okres od r. 1105 do 1399; cz. 11 opracowana przez Smolkę Stanisława, obejmuje okres od r. 1401 do 1506. — Po przymusowym, na mocy dekretu cesarza austriackiego Józefa II, opuszczeniu łyńca przez benedyktynów w r. 1817, klasztorne zbiory biblioteczne
przewieziono dwa lata później do Lwowa; archiwum tynieckie znalazło się we Lwowie w 1827 r. Zarówno zbiory biblioteczne, jak i archiwalne spłonęły w r. 1N48 w następstwie ostrzeliwania gmachu
uniwersytetu lwowskiego prze/ wojska austriackie; z archiwum tynieckiego ocalało ledwie kilkanaście rkpsów. Szczęśliwie Aleksander Batowski, który nosił się z zamiarem wydania kodeksu dyplomatycznego tynieckiego, sporządził wcześniej odpisy oraz opisał wiele dokumentów. A. Batowski
zmarł w 1862 r. t a jego materiały wykorzystali d o swej edycji W Kętrzyński i S. Smolka. Korzystali
oni też z ocalałych rkpsów będących wówczas własnością m.in. Włodzimierza Dzieduszyckiego. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie i Biblioteki Uniwersytetu we Lwowie.
Korzystali również z pochodzącego z XVII w. rescriptorium, które zawierało odpisy dokumentów
i składało się z dwóch tomów in lolio. Jedna z tych ksiąg była własnością Wiktora Bawo rawskiego,
a druga Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w;e Lwowie. Kętrzyński i Smolka korzystali także ze znajdujących się w zbiorach Włodzimierza Dzieduszyckiego kopii tynieckich dokumentów oraz z będącego własnością Wiktora Baworowskiego rkpsu in folio z X V I I w. Tmmsumptu m privik'giorum ct aiumim documcntorum.
Wydawca pierwszej części Kodeksu dyplomatycznego
klasztoru tynieckiego, W Kętrzyński, podaje na s. XXX1I]-XLI wykaz 12R drukowanych w tej części tomu dokumentów. S. Smolka, wydawca części drugiej, daje na s. XV-XXTX (numeracja po
s. 183) spis dokumentów od m u 129 do 299; rkpsy sprzed r. 1501 kończą się na nrze 292. Na końcu
tomu znajdują się. dotyczące obu części, indeksy nazw miejscowych i osobowych oraz wyrazów pospolitych polskich i niemieckich. W tekście dokumentówwystępuje około dwustu polskich glos niewyróżnionych drukiem przez wydawców.
Kod (;niw Codex diplomaticus Univcrsitalis Studii C» cne rai i s Cracoviensis, t. 1-111 Craeoviae 1870-1880.

KodUniw ł O b e j m u j e okres od r. 1365 do r. 1440. - W tomie znajdują się 104 dokumenty
(nr 1-CIV) z lat 1364-1440. W tekście jest siedem niewyróżnionych drukiem przez wydawcę polskich glos z lat 1388-1440. Indeks zawiera nazwy osobowe, miejscowe i hasła rzeczowe.
Kodl'niw II O b e j m u j e okres od r. 1441 d o r. J470. - W tomie znajdują się 124 dokumenty
(nr CV-CCXXV1I1). W tekście jest piec niewyróżnionych drukiem przez wydawcę polskich glos
z lat 1444-J456. Indeks zawiera nazwy osobowe, miejscowe i hasła rzeczowe.
Kod Uli nr HI O b e j m u j e okres od r. 1471 do r. 1506. ~ W tomie znajduje się 85 dokumentów
(nr CCXX1X-CX:CXIH) - do roku 1500 jest 71 dokumentów (do nru CCXC1X). W tekście jest
około 20 niewyróżnionych drukiem przez wydawcę polskich glos. Indeks zawiera nazwy osobowe,
miejscowa i hasła rzeczowe.
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Kod Wami Codex diplomaticus Warmiensis oder Regest en und Urkunden zur Gesehichte Lrinlands,
Band I—Ił herausgegeben von Woelky Carl Feler und Saage Johann Martin, Mainz 1860-1864,
Band I i i herausgegeben von Woelky Carl Peter, Braunsberg und Lcipzig 1874, Band IV herausgegeben von Róhrich Vikloi\ Liedtke Franz und Schmauch Hans. Braunsberg 1935. M o n u m e n t a
łlistoriac Warmiensis oder Ouellensammlung zur Ceschichte Frmlands, Band I, II, V, IX.
KodWanu 1 Dokumenty z lat .1231-1340. — W tomie znajdują się dwie główne części: Diplomata
(na s. 1-512) oraz Regesta (osobna numeracja, na s. 1-195). Na s. 586-óUl umieszczono indeks rzeczowy (odnoszący się do obu części książki) - są w nim uwzględnione polskie glosy. Dokumenty
pochodzą m.in. z następujących miejsc: Archiwum kapit uły katedralnej we Frombork u. Archiwum
biskupstwa we Fromborku, archiwum parafialne w Dobrym Mieście, Archiwum ProwincjaIne
w Królewcu oraz archiwa miejskie: Braniewa, Dobrego Miasta, Filbląga, Fromborka, Ornety
i Tolkmicka. W tomie znajduje się dwadzieścia kilka polskich glos (część z nich jest wyróżniona rozstrzelonym drukiem przez wydawców).
Kod Warni IJ Dokumenty z lal 1341-1375. — 'lónl zawiera następujące części: spis dokumenlów
wydanych w tym tomie (na s. V XT.): dokumenty nr J - 5 J 3 z lal 1341- 1375 (na s. i-548); suplement, w którym znajdują się dokumenty nr 514-570 z lat 1240-1359 (na s. 549 -601); indeks nazw
osobowych i miejscowych (na s. 605-661) oraz indeks rzeczowy (na s. 662-672). Dokumenty pochodzą m.in. z następujących miejsc: archiwum kapituły katedralnej we Fromborku, archiwum biskupstwa we Fromborku, archiwum parafialne w Dobrym Mieście, Archiwum Miejskie w blblągu,
archiwa w Królewcu, Braniewie i Ornecie oraz Archiwum Prowincja Ine we Wrocławiu. W tomie
znajduje się kilkanaście polskich glos, z których część jest wyróżniona rozstrzelonym drukiem przez,
wydawców.
Kod Warn t III Dokumenty z lat 1376-1424. — ł o m zawiera następujące części: przedmowa pióra [Carla Petera] W [ o c l k y f ( n a
1-111); dokumenty nr 1 606 z lat 1376 1424 (na s. 1 -602); suplement, w którym znajdują się dokumenty nr 607-680 z lat 1261-1411 (na s. 603-658); indeks
nazw osobowych i miejscowych (na s. 659-695) oraz indeks rzeczowy (na s. 696-707). Do ku me nty pochodzą m.in. z następujących miejsc: Archiw r um kapituły katedralnej we Fromborku, Archiwum biskupstwa we Fromborku, archiwum parafialne w Dobrym Mieście, Archiwum Państwowe
w Królewcu, Archiwum Miejskie w blblągu, archiwa w Ornecie i Braniewie. W tomie, w łacińskich
i niemieckich tekstach dokumentów, znajduje się kilka polskich glos nicwyróżnionych drukiem
przez wydawcę.
KodWarrn TV Dokumenty z lat 1424-1435. — Tom zawiera następujące części: przedmowa pióra H. Schmaucha (na dwóch nie liczbowa ny eh stronach na początku książki), w której czytamy
o pracach nad niniejszym tomem oraz o archiwach będących źródłem dokumentów dla IV tomu;
dokumenty nr 1-611 z lat 1424-1435 (na s. 1-632); suplement, w którym znajdują się. dokumenty
nr 61.2-622 z lat 1424-1435 (s. 633-644); indeks nazw osobowych i miejscowych (na s. 645-742)
oraz indeks rzeczowy (na s. 743-788). Dokumenty pochodzą m.in. z następujących miejsc; Archiwum kapituły katedralnej we Fromborku, Archiwum biskupstwa we Fiomborku, archiwum parafialne w Dobrym Mieście, Archiwum Państwowe w Królewcu, Archiwum Państwowe w Gdańsku,
archiwa w Braniewie, Dobrym Mieście i F.lblągu oraz Archiwum Watykańskie. W tomie, w niemieckich i łacińskich tekstach dokumentów, znajduje się kilkanaście polskich glos niewyróżnionych
drukiem przez wydawców.
Kod Wid Kodeks dyplomatyczny wielicki. Codex diplomalicus Vieliciensis, (wydal Ru dyń ski A d o l ł j ,
Lwów 1872. - Dokumenty z lal 1290-1765 pochodzą z archiwum w Wieliczce: do r. 1500 jest 30
dokumentów na s. 1—41 wydania. Dokumenty wydrukowano w dwóch szpaltach: w lewej umieszczono tekst łaciński, w prawej - polskie XlX-wicczne tłumaczenie. Wydawca p o d a j e krótkie opisy poszczególnych rkpsów. Na końcu tomu znajduje się wykaz drukowanych dokumentów, indeks
nazw osobowych i miejscowych oraz podobizny niektórych rkpsów. W tekście łacińskim do
r. 1500 występuje przeszło dwadzieścia polskich glos niewyróżnionych drukiem przez wydawcę.
KodWil Co dex diplomaticus ecclcsiac cathedra lis n cc non dioeceseos Vilnensis. Kodeks dyplomatyczny
katedry i diecezji wileńskiej, wydali Fijałck Jan i Semkowicz Władysław, t. I zesz. I (1387-146Ś),

zesz. 2 (1468-1507), Kraków 1932-1939. - W tomie znajdują się m.in.: teksty źródłowe nr 1-618;
Sprostowania i uzupełnienia - l u l a j m.in. dokumenty z lat 1394-1500. Do r. 1500 jest blisko 300
polski eh glos wyróżnionych w tekście rozstrzelonym drukiem przez, wydawców, W tomie znajdujemy również teksty polskie ciągłe. Osobno wydano Indeksy, redakcja Wyrozumski Jerzy, opracowali Glemma ladcusz, Plcziowa Zofia, Yetulani Adam, do druku przygotował Filipezyk Wiesław,
Kraków 1994, Polska Akademia Umiejętności. W tomie znajduje się indeks nazw miejscowych
i osobowych oraz indeks rzeczowy. Ekscerpcja Haliny Pałaszowcj.
KodWP Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Code* diplomaticus Maioris Poloniae, t, 1-1V wydał [Zakrzewski IgnacyJ, Poznań 1877-1881, t. V wydal Piekosiński Franciszek. Poznań 1908,1. VI wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Kowalewicz Henryk, komentarzem opatrzył Gąsiorowski
Antoni, Warszawa 1982, t. VII wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Walczak Ryszard, komentarzem opatrzy! Gąsiorowski xAntoni, Warszawa 1985, t. VIII wydali i opracowali Gąsiorowski
Antoni i Jasiński iómasz, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni, Warszawa 1989, t. 1X-X wydali i opracowali Gąsiorowski Antoni i Jasiński 'lomasz, komentarzem opatrzył Gąsiorowski Antoni. Warszawa 1990 1993, (. Xl wydali i komentarzem opatrzyli Gąsiorowski Antoni, Jasiński 'lomasz, Jurek Tomasz, i Skierska Izabela. Poznań J.999: l. I - V wydane staraniem Iowarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. VI-XT ukazały się w serii: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Wydawnictwa Źródłowe Komisji 1 listorycznej, t. XVTII-XXT, XXIII, XXVI.
KodWP \ Zawiera dokumenty nr 1—616 z lat 984-1287. — W przedmowie zostały przedstawione
m.in. zasady edytorskie dotyczące Kodeksu dyplomatycznego Wielko polski (s. X1-X1V) a także opis
manuskryptów, z których czerpano materiał (s. X I V - X l X ) . Rkpsy znajdowały się m.in. w Archiwum
Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie, Archiwum Kapitulnym w Poznaniu, archiwach konsystorskich
w Gnieźnie i Poznaniu, Królewskim Państwowym Archiwum w Poznaniu, Archiwum Rządowym
w Kaliszu. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z któiych wykorzystywano rkpsy dla 1.1-1V, mieści się
na s. X1V-X1X. Na s. XX1-LX11 znajduje się wykaz dokumentów opublikowanych w tym tomie. Nieliczne polskie glosy xv tekście dokumenlów nie są wyróżnione drukiem przez wydawcę.
KodWP Tl Zawiera dokumenty nr 617-1292 z lat 1288-1349. ~ Na s. V- U I znajduje sic wykaz
dokumentów opublikowanych w tym tomie. Nieliczne [>olskie glosy wr tekście dokumentów nie są
wyróżnione drukiem przez wydawcę.
KodWP 111 Zawiera dokumenty nr 1293-2053 z lal 1350-1399. — Na końcu tomu umieszczono
suplement (dokumenty nr 2020-2053, od końca XTT w, do 1394 r.). Na s, V - L X l znajduje się wykaz tłok u ment ów ci publ i kowanych w tym tomie. Nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów nie
są wyróżnione drukiem przez wydawcę.
KodWP TV Zawiera suplement (22 dokumenty z lat 1065-1393). - Na s. V I l - V H I znajduje się
wykaz dokumentów opublikowanych w tym tomie. W IV tomie znajdują sic też: dodatki i sprostowania do t. I-IV, indeks rzeczowy, osób i nazw miejscowych do l. l-lV, rysunki pieczęci oraz
mapa Wielkopolski wraz z komentarzami. Nieliczne polskie glosy w lekście dokunienlósv nie są wyróżnione drukiem przez wydawcę.
KodWP V Zawiera dokumenty nr 1-738 z lal 1400-1444. ~ Rkpsy znajdowały się m.in. w Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie, Archiwum Kapitulnym w Poznaniu, archiwach konsystorskich w Gnieźnie i Poznaniu, Królewskim Państwowym Archiwum w Poznaniu, w poznańskiej
Bibliotece Raczyńskich i Muzeum Ordynacji (obecnie Bibliotece) XX Czartoryskich w Krakowie.
Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z których wykorzystywano rkpsy, mieści się na s. VI. Na s. I X - L X X r V znajduje się wykaz dokumenlów opublikowanych w tym tomie. Na końcu tomu umieszczono indeks miejscowości, osób oraz rzeczowy. Nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów nie
są wyróżnione drukiem przez, wydawcę.
KodWP VJ Zawiera dokumenty Tir 1^100 z lat 1174-1400. ~ Po kilkudziesięcioletniej przerwie
w wydawaniu Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski t. VI—XI stanowią kontynuację wcześniejszych pięciu tomów. We wstępie do I. VI na s, Xl U •XVIII zostały przedstawione zasady edytorskie odno.y/ące się do t. VI-XT. Dokumenty zamieszczone w t. VI pochodzą głównie z Archiwum
Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Archiwum Historycznego w Kolonii i Archiwum Głównego Akt Daw-
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nych w Warszawie. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z których wykorzystano dokumenty wydane
w t. VI. mieści sie na s. X1-XI11 oraz XX. Na s. X X V I I J V znajduje się wykaz dokumentów opublikowanych w tym tomie. Nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów są wyróżnione rozslrzelonym drukiem przez wydawców. Skrót źródła wprowadzono od t. IX Sstp.
KodWP VII Zawiera dokumenty nr 401-773 z lat 1401-1415. - Rkpsy pochodzą głównie z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Biblioteki
Jagiellońskiej i Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z których
wykorzystano dokumenty wydane w tym tomie., mieści się na s. VII. Na s. X1-XXXV1I1 znajduje sie
wykaz dokumentów opublikowanych w t. VII. Dość nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów są
wyróżnione rozstrzelonym drukiem przez wydawców. Skrót źródła wprowadzono od t. IX Sstp.
KodWP V I I I Zawiera dokumenty nr 774-1074 z lat 1416-1425. - Rkpsy pochodzą głównie
z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu,
Archiwum Głownego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Pełny
wykaz archiwów i bibliotek, z których wykorzystano dokumenty wydane w tym tomie, mieści się na
s. VI. Na s. X-XXX1V znajduje się wykaz dokumentów opublikowanych w t. VIII. Dość nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów są wyróżnione rozstrzelonym diukiem przez wydawców.
Materia! z lego źródła będzie wykorzystany w suplemencie, Ekscerpeja Mariusza Leńczuka.
KodWP IX Zawiera dokumenty nr 1075-1380 z lat 1426 -1434. ~ Rkpsy pochodzą głównie z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z których wykorzystano dokumenty wydane w tym tomie, mieści się na
s. VI. Na s. X XXXIII znajduje się wykaz dokumentów opublikowanych w l. IX, Dość nieliczne
polskie glosy w tekście dokumentów są wyróżnione rozstrzelonym drukiem przez wydawców. Materiał z tego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Hkscerpcja Mariusza Leńczuka.
KodWP X Zawiera dokumenty nr 1381-1699 / lal 1435 1444. - Rkpsy pochodzą głównie z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki PAN (obecnie Biblioteki Naukowej PAU i RAN) w Krakowie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z których wykorzystano dokumenty wydane w tym
łomie, mieści się na s. VI. Na s. X-XXX11 znajduje się wykaz, dokumentów opublikowanych w t. X.
Dość nieliczne polskie glosy w tekście dokumentów są wyróżnione rozstrzelonym drukiem przez wydawców. Materiał z lego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Hkscerpcja Mariusza l e ń c z u k a .
KodWP XI Zawiera suplement do t. I - X (dokumenty nr 1700-2023 z łat 1225-1444). ~ Rkpsy
pochodzą głównie z Biblioteki PAN (obecnie Biblioteki Naukowej PAU i PAN) w Krakowie, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu, Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu i xArchiwum Archidiecezjalnego w Poz u dniu. Pełny wykaz archiwów i bibliotek, z. których
wykorzystano dokumenty wydane w tym tomie, mieści się na s. VL Na s. X - X X X znajduje się wykaz dokumentów opublikowanych w t. Xl. W tym łomie znajdują się leż: konkordancja m ó w i lat
wystawienia dokumentów zawartych w t. V1-XI; dotyczące l. VI-XT wykazy: pieczęci, znaków notarialnych, świętych i świąt, niełacińskich wyrazów pospolitych, wystawców i odbiorców dokumentów oraz indeksy: nazw geograficznych, osób i instytucji; errata do t. V I - X . Dość nieliczne polskie
głosy w tekście dokumentów są wyróżnione rozstrzelonym drukiem przez wydawców. Materiał
z lego źródła będzie wykorzystany w suplemencie. Hkscerpcja Mariusza Leńczuka.
fodWPRacz Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski. Cod ex diplomaticus Maioris Poloniae ab anno 1136
usque ad annum 1597, wydał Raczyński Hdward, Poznań 1840. ~ W książce znajduje się wstęp pióra E. Raczyńskiego (s. I - V I I ) , w któjym czytamy m.in. o tym, skąd wydawca czerpał źródła (z Archiwum Miejskiego w Poznaniu, Archiwum Kapitulnego w Poznaniu, Archiwum Kapitulnego
w Gnieźnie, *Ajchiwum w Szczecinie, Archiwum w Warszawie). Na s. IX-XXTI jest zamieszczony
spis wydanych dokumentów. Następnie na s, 1-273 (w tym na s. 255-273 znajduje się suplement)
E. Raczyński publikuje 170 dokumentów pochodzących z lat 1136-1597 (do r. 1500 są 143 dokumenty). Wśród lekslów łacińskich znajduje się jeden tekst niemiecki. Dokumenty zawierają około 130 polskich glos z lat 1235-1460. Polskie glosy nie są wyróżnione drukiem przez wydawcę.
W książce znajdują się podobizny niektórych rkpsów i pieczęci.
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Kop Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze Erneryka Hutten-Czapskiego w Krakowie r opracował
Kopera Feliks, [Kraków] 1900. ~ Cf. Dek IJ 3, cf tez Zab poz. 4.
Kościan Wielkopolskie roty sądowe X1V-XV wieku, ł. lii, Roty kościańskie, zebrali i opracowali Kowalewicz Jticniyk i Kuraszkiewicz W ł a d a ł a w, Wrocław 1967. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii
Nauk. — We wstępie (s, 5-36) znajdujemy m.in, zestawienie ksiąg, sygnatur, lat, które obejmują (c księgi, informacje dotyczące formatu ksiąg, liczby kart, liczby rot, charakterystyki pisma, pisowni i języka
poszczególnych pisarzy oraz syntetyczny przegląd cech językowych zawartych w całym materiale rot kościańskich. Następnie wydawcy publikują (też w transkrypcji) 14S6 rot sądowych z lat 1391-1434 wraz
z łacińskim kontekstem; zamieszczono również fotografie części rot; materiał podzielono wg rąk pisarskich - wyróżniono 25 pisarzy. Zapiski pochodzą z dziesięciu ksiąg ziemskich kościańskich formatu dutki. Księgi l - V I i l z lat 1391-1428 o sygn. od Ż. 1 do Z. 8 (wcześniej pod sygn. 1,1, 3,111,111, 9,
11, IV) oraz księga X z lat 1432-1434 o sygn. 14 są przechowywane w Państwowym Archiwum Wojewódzkimw Poznaniu, zaś księga IX z lat 1428-1430 wr Bibliotece Kórnickiej. Księga V jest brudnopisern; zc znajdujących się w niej 490 polskich rot 370 ma odpowiedniki w czystopisach. Wr tym wydaniu za leksl podstawowy uznano brudnopis, odmian ki tekstu z czyslopisów umieszczono w notkach.
Skrót źródła wprowadzono w t. V Sstp. Wcześniej roty kościańskie cytowano w Sstp za fragmentarycznymi różnymi ich wydaniami. Fragmenty zbioru rot kościańskich wydano również w ChrcstWRz
187-188,190-191 (też w transkrypcji). ^ Cf. BiblWarsz 1857 II 791-840, BiblWwyz 1858 1 237-277, BiblWarsz 1858 IV 639-074, BiblWarsz 18611111-51,7/1 111 525, KozierRp, Leksz Tl, Piek VT, P>zyb.
Kozicr T Kozierowski Stanisław, Nieznane zapiski heraldyczne, odbitka z Rocznika "lowarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XLIII, Poznań 1915. ~ Zapiski pochodzą z ksiąg ziemskich i grodzkich
z terenu Wielkopolski, z lat 1271-1743; zapiski do r. 1500 są na s. 5 - 4 3 oraz 54-58. W7 zapiskach
do r. 1500 znajduje się ponad 100 polskich glos nicwyróżnionych drukiem przez wydawcę. Po ukazaniu się 11 tom LI Wielkopolskich rot sądowych XIV-XV wieka, zebranych i opracowanych przez
>1. Kowalewicza i W. Ku rasz kie wic/a, od t. IV Sstp materiał z 14 L7 Kozia I nr 9 cytowano ze skrótem Pyzdr nr 492 wg nowego wydania. ~ Cf Pyzdr.
Kozier II Kozierowski Stanisław, Nieznane zapiski heraldyczne, cz. II. RTIJ VT, Kraków 1923,
s. 1-22. ~ Zapiski z lat 1375-1671 z ksiąg ziemskich, grodzkich i innych z Archiwum Państwowego
w Poznaniu. W materiale do r. 1500 obejmującym 14 zapisek (na s. 1-8), głównie z terenu Wielkopolski, znajduje się wyróżnionych przez wydawcę kursywą pięć polskich glos i cztery polskie roty.
Po ukazaniu się l tomu Wielkopolskich roi sądowych XIV-XV wieku, zebranych i opracowanych
przez H. Kowalewicza i W! Kuraszkiewicza, od 1.111 Sstp część materiału cytowano ze skrótem Pozn
wg nowego wydania. — Cf Pozn.
KozierRp Rękopiśmienne luźne ekscerpty z ksiąg ziemskich i grodzkich kościańskich, poznańskich oraz
pyzdrskicb. — Są to 24 kartki zawierające sześćdziesiąt kilka polskich wyrazów. Materiał pochodzi
z Archiwum Państwowego w Poznaniu, z następujących ksiąg grodzkich i ziemskich:
1. księga grodzka kościańska. Wyekscerpowano pięć polskich wyrazów z lat 1496 i 1500. Malcriał cytowano w Sstp ze skrótem KozierRp InsaCost.
2. księga ziemska kościańska. Wyekscerpowano około trzydziestu polskich wyrazów z lat
1415-1470. Materiał cytowano w Sstp ze skrótem KozierRpTerCost.
3. księga grodzka poznańska. Wyekscerpowano sześć polskich wyrazów z lał 1494 i 1497. Materiał cytowano w Sstp ze skrótem
KozierRpInscrPosn.
4. księga grodzka poznańska z lat 1456-1498. Wyekscerpowano dziesięć polskich wyrazów
z r. 1475. Materiał cytowano w Sstp ze skrótem
KozurRpResigttPosn.
5. księga grodzka poznańska z lat 1467-1493. Wyekscerpowano dwa polskie wyrazy. Materiał cytowano w Sstp ze skrótem
KozicrRpResignPosn.
6. księga ziemska poznańska. Wyekscerpowano sześć polskich wyrazów z lat 1411-1481. Materiał cytowano w Sstp ze skrótem KozierRp Ter Posn.
7. księga ziemska poznańska z lal 1493-1499. Wyekscerpowano cztery polskie wyrazy z lat 1493
i 1495. Materiał cytowano w Sslp ze skrólem
KozkrRpTcrPosn.
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8. księga grodzka pyzdrska. Wycksecrpowano dwa polskie wyrazy z r, 1405. Materiał cytowano
w Sstp ze skrótem
KozierRpinscrPysdr,
Ekscerpcja Stanisława Kozierowskiego.
KsFFenr Księga Henrykowska, z tekstu łacińskiego przetłumaczył i wstępem poprzedził Gródecki Roman,
Poznań 1949. Instytut Zachodni. Biblioteka lekstów I listoiycznych. t. II. ~ W książce znajdują się
m.in.: Księga założenia klasztoru Najśw. Panny Marii w Henrykowie (na s. 61-220); Początek ordynacji biskupów wrocławskiego Kościoła, klóryeh imiona wpisuje się do niniejszej księgi (na
s. 221-233); indeks osób i miejscowości ( n a s . 385^402); indeks rzeczowy (na s. 403-427 - wyrazy
polskie znajdują się w indeksie na s. 427). W rkpsie są wyodrębnione dwie części (księgi), zaś ostatnie karty rkpsu zajmuje spis biskupów wrocławskich. W tekście głównym (bez nagłówków) można
wyróżnić sześć rąk pisarskich, „Treść «Księgi» to dzieje założenia i uposażenia klas/i o ru Cystersów
w Henrykowie, a następnie historia każdej z kilkunastu wsi, stanowiących własność tegoż klasztoru, wszystko to spisane w celu przygotowania jak najskuteczniejszej obrony majątkowych praw klasztoru" (Wstęp, s. 49). Polskie zdanie (w książce na s. 141-142 i 299. w rkpsie k. 24r) i 10 polskich
pojedynczych wyrazów są wyróżnione w łacińskim tekście książki rozstrzelonym drukiem, W Sslp
materiał datowano ca 1270. Cytowano wg kart rkpsu, który znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu pod sygn. V 7. W 1991 r. we Wrocławiu ukazało się wydanie 2 poprawione
zatytułowane Liber fundationis daitstri Sancte Marie Virginis in i (cimichów, czyli Księga henrykowska, z tekstu łacińskiego przetłumaczył Roman Gródecki. Fragment Księgi hemylwwskiej wydano
w ChrestWRz 166-167 (też w transkrypcji); po s. 160 ChrestWRz jest zamieszczona fotografia k, 24r,
zaś na s. 437 ChrestWRz znajdują się nowsze informacje dotyczące zabytku.
KsKaz Księga ławnicza kazimierska 1407-1427. Acta scabinalia Casitniriensia 1407-1427, wydała Wyrozumska Bożena, Kraków 1996. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Fonlcs
Cracovienses t. 4. — Rkps papierowy formatu dulki, pisany przez kilka rąk. znajduje się w Archiwum Państwowym w Krakowie pod sygn. K 376. Książka zawiera 3284 zapiski. Są to teksty łacińskie, kilka tekstów niemieckich. Dość nieliczne polskie glosy zostały wyróżnione przez wydawcę
kursywą. Na końcu książki znajdują się indeksy: nazw topograficznych, osobowy i rzeczowy; w indeksie rzeczowym uwzględniono m.in. wydrukowane kursywą polskie glosy. Materiał z tego źródła
będzie wykorzystany w suplemencie. Ekscerpcja Mariusza Leńczuka.
KsMai Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, 1.1 wydał Handelsman Marceli, t. II wydal Rybarski
Antoni, 1.111 wydał Tymieniecki Kazimierz, Warszawa 1920. Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
KsMaz I Księga ziemska płońska 1400-1417, — Rkps papierowy formatu dulki, składający się
z 21*9 kart foliowanych zapisanych przez osiem rodzajów- rąk zasadniczych. Znajdował się w Archiwum Głównym w Warszawie (Dziennik papierów Archiwum Głównego 1900 nr 137 i 205). Na
s. XX i XXI wstępu przedstawiono znaki i skróty wydaw nicze. Książka zawiera 2776 zapisek, w których znajdują się dosyć liczne polskie pojedyncze glosy i roty wyróżnione przez wydawcę kursywą.
Na końcu książki umieszczono indeksy: nazw miejscowych, osobowych, nazw urzędów i rzeczowy;
na s. 260-278 jest indeks wyrazów polskich.
faMaz 11 Księga ziemska zakroczymska pierwsza 1423-1427. — Książka zawiera 2958 zapisek, w których znajdują się dosyć liczne polskie pojedyncze glosy i roty wyróżnione przez wydawcę kursywą.
KsMaz 111 Księga ziemska zakroczymska druga 1434-1437. — Książka zawiera 3000 zapisek, w których znajdują się dosyć liczne polskie pojedyncze glosy i roty wyróżnione pizez wydawcę kursywą.
Ekscerpcja Jana Łosia.
KsMLubRp Ekscerpty z rękopiśmiennych ksiąg mie jskich lubelskich: Akta miasla Lublina. Księgi miejskie miasta Lublina z lat 1465-1475 oraz 15IO-1530. — Wyekscerpowano następujące materiały:
1. księga z lat 1465-1475 o sygn. 1. Wypisano kilkanaście polskich glos z k. 6v-I74v.
2. księga z lat 1510-1530 o sygn. 2. Wśród materiałów szesnastowiecznych znalazły się również,
omyłkowo wszyte, k. 146r-150r z r. 1465. Wypisano dwie polskie glosy z k. 146v.
Skról źródła wprowadzono od t. IX. Ekscerpcja Flżbiety Belcarzowej.
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KsNWarsz I Księga ławnicza miasta Nowej Warszawy, 1.1 (1416-1485), wydał Wolff Adam, tekst źródłowy przygotowali Wolff Adam i Borkiewicz-Celińska Anna, skorowidz osób i miejscowości sporządziła Bor ki ewicz-Cel inska Anna, skorowidz rzeczowy sporządził Wołodkiewicz Witold, Wrocław
1960. Materiały-do Dziejów Miast Polskich. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. — W przedmowie znajdujemy m.in.: dzieje i opis księgi, sposób jej prowadzenia, informacje o pisarzach, omówienie metody wydania zapisek. Książka zawiera skorowidz osób i miejscowości oraz skorowidz
rzeczowy; w skorowidzu rzeczowym umieszczono m.in, polskie glosy z tekstu źródłowego. W toinie
znajdują się 1034 zapiski, w których występuje ponad 350 polskich glos, wyróżnionych przez wydawców rozstrzelonym drukiem. Jedna zapiska (nr 139) w całości napisana po polsku oraz czteiy
(nr 68, 106, 141, 142) z większymi polskimi ustępami - zostały wydane przez A. Wolffa w JP
X X X V I 32-35, skąd cytowano w Sstp materiał do 1.11 włącznie. Księga ławnicza znalazła się w niewiadomym czasie i w niewyjaśnionych okolicznościach w Bibliotece X X Czartoryskich w Krakowie
pod nrem inw. 3140. Skrót źródła wprowadzono od 1.111 Sslp. - Cf.JjP X X X V I 32-35.
KsKStWan-z Księga radziecka miasta Starej Warszawy, i. T. (1447-1521), wydał Wolff Adam, tekst źródłowy przygotowali Arnoldowa Maria, Borkiewicz-Celińska Anna, Płocha Józef, skorowidz osób
i miejscowości opracowali Borkiewicz-Ce lińska Anna, Sucheni-Grabowska Anna, Maciejewska
Wanda, skorowidz rzeczowy opracował Weiss Hieronim, Wrocław 1963. Materiały do Dziejów
Miast Polskich. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, — „Wydawnictwo niniejsze o b e j m u j e
dwie najstarsze zachowane księgi radzieckie, przechowywane obecnie w dziale ksiąg miejskich warszawskich w Archiwum Głównym Akr Dawnych w Warszawie. Należą one do zespołu akt miasta
Starej Warszawy i noszą obecnie sygnatury: St. Warsz. 1 oraz vSt. Warsz. 526. Obie te księgi były początkowo w archiwum miejskim, wraz z którym w r. 1817 znalazły się w Archiwum Głownym"
(Przedmowa, s. VII). W przedmowie znajdujemy m.in,: dzieje i opis ksiąg, sposób ich prowadzenia, informacje o pisarzach, omówienie metody wydania zapisek, l e k s t źródłowy obejmuje 1845 zapisek - zapiski nr 1-174 z pierwszej, starszej części księgi St, Warsz, 526 oraz zapiski nr 175-1845
obejmujące całość księgi oznaczonej sygnaturą St. Warsz. 1; zapiski nr 1-531 pochodzą z lat
]447'-1500. W tomie również znajduje się (na s. 563-769) skorowidz osób i miejscowości oraz (na
s. 770-813) skorowidz rzeczowy; w skorowidzu rzeczowym umieszczono m.in. polskie glosy z tekstu źródłowego. W tekście źródłowym występuje około 100 polskich glos, wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem; niektóre zapiski w całości lub częściowo w języku niemieckim; poza
tym występuje niewielka liczba wyrazów niemieckich. Skrót źródła wprowadzono od t. IV Sstp.
KsZKal Księga ziemska kaliska 1400-1409, wydał Jurek 'lomasz, Poznań 1991. Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, t. XXII. - W książce znajdują się:
wstęp - lulaj m.in. opis rkpsu (.s. VT--VIII)> zestawienie rąk pisarskich (s. VIII-1X), zasady wydania (s. 1X-X); konkordancja foliacji księgi Kalisz Z. 1; konkordancja nrów zapisek w edycjach
wcześniejszych i obecnej; zapiski nr I -3200 - w tekście łacińskim blisko 400 polskich rot przysiąg
i ponad 300 polskich głos, wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem; indeks - obejmuje
nazwy miejscowe, osobowe, etniczne, heraldyczne. R k p s jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. Kalisz Z. 1. Część zapisek była już wcześniej wydana (m.in. przez.
B. Ula newskiego, R. 1 lubego, H. Kowalewicza i W' Kuraszkiewicza) - jest o tym mowa na s. X - X ł
oraz X V - X V l l KsZKaL
K.sZPozn Księga ziemska poznańska, 1400-1407, wydali Kaczmarczyk Kazimierz i Rzyski Karol, Poznań
1960. Poznańskie 'lówarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej,
t. XV. — W książce znajdują się: przedmowa - tutaj m.in. opis rkpsu; zasady wydania (s. V I I - V I I I ) ;
zestawienie zapisek tego wydania z edycją Piękosińskiego (s. TX-XIV); zapiski nr 1-2922 - tutaj
blisko 300 polskich rot i około 600 polskich glos, wyróżnionych przez wydawców rozstrzelonym drukiem: indeks miejscowości, osób i nazw heraldycznych; indeks rzeczowy: indeks najważniejszych
wyrazów polskich (na ogół nie uwzględniono w nim liczebników, zaimków, przysłówków, przy imków, spójników). Rkps jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. nr 2.
Skrót źródła wprowadzono od t. III,
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AiW Kazania tzw. świętokrzyskie, wydali Łoś Jan i Semkowicz Władysław, Kraków 1934. Polska A k a demia Umiejętności. — Rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. 80(11. Zabytek z około polowy X I V wieku. Zbiór sześciu kazań - j e d n o zachowało się w całości, zaś pięć we fragmentach.
Cytowane wg kart i wierszy- rkpsu. Kazania w 1K90 r. odkrył A. Bruckner w oprawie kodeksu Ces.
BibJ. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I O 281. Kazania być może powstały w opactwie oo. B e n e dyktynów na Świętym Krzyżu. W Petersburgu rkps znalazł się p o powstaniu listopadowym ze zbiorami Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W Sstp cytowano bez daty przy cytatach, w ciągu
chronologicznym bezpośrednio po r, 1380. Pracownia Sstp posiada o d r. 2001 fotokopię, a od
r. 2003 fotografie cyfrowe rkpsu. Kazania wydano również w ChrestWRz N9-96 (też w transkrypcji); po s. 96 ChrestWRz jest zamieszczona fotografia k. cv, zaś na s. 436 ChrestWRz znajdują się
nowsze informacje dotyczące zabytku. Ekscerpeja J a n a Łosia.
Kwart!list Kw-artalnik Historyczny, Lwów 1887 i nn.
Kwartffist X X I V 528-532 Semkowicz Władysław, Nieznana zapiska o bitwie pod Koronowem
w r. 1410, Lwów 1910. — W. Semkowicz znalazł w księgach sądowych wiślickich zapiskę w języku
łacińskim z r. 1429 (Archiwum Główne w Warszawie, Visl. VI k. S8), a w niej polskie glosy: w szykowaniu oraz pizez hetmany (na s. 52tt artykułu; pierwsza głosa nie jest wyróżniona przez wydawcę. druga - wyróżniona rozstrzelonym drukiem). Artykuł zawiera m.in. rozważania Semkowicza
O najstarszych poświadczeniach, etymologii oraz znaczeniu wyrazu hetman.
Kwart!Ust X X I V 532-536 Semkowicz Władysław, Kilka przyczynków do działalności Mikołaja
Kornicz Siestrzeńca (1432-1434), — Zapiski z roków nadwornych nowokorczyńskich w księgach
ziemskich wiślickich (Visl, V I k. 183r-184r, 2l3v, 225v, 227r, 231r-233r). Kilka wyróżnionych przez
wydawcę kursywą polskich glos z n a j d u j e się n a s. 533 i 535 artykułu.
Kwart!Fisi X L 185-196 Mateczyński Karol, Kilka nieznanych d o k u m e n t ó w z X I I I w. przeważnie
z archiwów poznańskich, Lwów 1926. - K. Maleczyński przedstawia pięć rkpsów, w których z n a j d u j ą się polskie glosy niewyróźnione drukiem przez wydawcę:
1. s. 192-193 rkps pergaminowy z r. 1243, który znajdował się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu pod sygn. nr 237. Zawiera 7 polskich glos.
2. s. 193 rkps pergaminowy z r. 1243, który znajdował się w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. Grylewo A 1, dobrze zachowany. Zawiera 3 polskie glosy.
3. s. 194 rkps będący kopią z d a t ą 1250 r. i stanowiący część Liberpmitegiorum
monasterii Koronoviensłs z r. 1623. Księga ta znajdowała się w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. Koronowo B nr 1. Ma k. 31r-31v jest 6 polskich glos.
4. s. 194-195 rkps będący kopią z dalą 1253 r. i stanowiący część kopiarza z X V I w. bożogrobców gnieźnieńskich. Księga t a znajdowała się w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn.
Gniezno B nr 9. N a k. 7v-8r oraz w drugim przekazie w transumpcie z r. 1447 na k. Kv-1()r zapisano 8 polskich glos.
5. s. 195-196 rkps będący kopią z datą 1262 r. i stanowiący część kopiarza, któiy pochodził
z klasztoru w Jędrzejowie; po I wojnie światowej stanowił własność historyka W. Smoleńskiego
z Warszawy. Ma k. 124r znajdują się 4 polskie glosy.
Kwart Hist X L I V 4 5 - 5 0 Kuni ze Maria, Przyczynek do b a d a ń nad historią wojskowości w Polsce,
Lwów 1930. - W d o k u m e n c i e z 1456 r. (Metryki K o r o n n e XI, 211--213; u Wierzbowskiego rejestr
w Mutr 1, nr 390) z n a j d u j ą się dwie polskie glosy (w artykule M. Kunize na s. 48): piszczele (jedna
z nich jest w artykule wyróżniona kursywą).
Kwart Hist XLV 16-24 Raf acz Józef, Kara *chążby» w Sieradzkiem w X V wieku, Lwów 1931.
~ W artykule z n a j d u j e się osiem różnych zapisów wyrazu chąźba z lal 1416-1447 (na s. 17, 21 i 23
artykułu). Materiał został zaczerpnięty z Archiwum Głównego w Warszawie (Castr. Sirad. 3, k. 249;
4f k. 79; 8, k. 329; 9, k. 190-192).
KwanHist. XLVIII 65-69 Kozłowska-Budkowa Zofia, D o k u m e n t z r. 1390 w sprawie «ruszycy»,
Lwów 1934. — D o k u m e n l pergaminowy z końca X I V w. w latach trzydziestych X X w. był własnością biskupa prof. Michała Godlewskiego w Krakowie. „ D o k u m e n t ten zawiera niezwykle obszerny opis ściągnięcia kary zwanej « mszyca przypadającej królowej za zabicie dwóch kobiet przez
nieznanych sprawców" (s, 65). W artykule jest pięć polskich glos wyróżnionych przez wydawcę roz-
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strzelonym drukiem (s. 68-69). Z tego źródła w Sstp jest cylowana jedna glosa łoza. Cztery pozostałe prażnik, ruszyca, śtadogonie, ujście są cytowane z opracowanego przez S. Kurasia oraz L Sułkowską-Kuraś IV tomu Zbioru dokumentów małopolskich* ze skrótem DokMp I V
LekKoń Kowalczyk Maria, Staśkiewicz Grzegorz, Lekarstwa końskie z dwóch rękopisów łacińskich
z pierwszej połowy X V w., Annalcs Universi.tatis Mariae Curic-SModowska, vol. XXXIV, 22. Sectio DD, Lublin 1979, s. 227-248. ~ Autorzy przedstawiają fragmenty dwóch rkpsów z fotokopiami jednej karty każdego z nich:
1. k, J04v-l0óv z rkpsu Biblioteki PAK w Kórniku 794, na których znajduje się kopia z 1441 r.
kilku recept zwierzęcych (wydawcy pomijają recepty dotyczące ludzi). Wydawcy piszą, że rkps ten
znany jest od XIX w., kiedy M. Wiszniewski w IV t. Historii UteraUuy polskiej opublikował występujące w nim nazwy chorób końskich. Następnie rkps ten omówił A. Bednarski, przytaczając z niego kilkanaście glos polskich. Podają lakże, że rkps ten opisał I. Zathey w Katalogu rękopisów Biblioteki Kórnickiej, Wrocław 1963, s. 441. Nie wspominają natomiast wcale o wydaniu tego rkpsu
przez M. Muszyńskiego w Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej. W opisie treści autorzy zamieszczają spis
rozdziałków poświęconych poszczególnym chorobom (w sumie pięćdziesiąt pięć), dając od siebie ich
numerację. W: tytułach rozdzialków nierzadko znajdują się polskie nazwy chorób. Rkps odznacza się
błędami kopisty w tekście łacińskim, które autorzy w dużej części poprawiali, błędny zapis umieszczając w przypisach. Skrót lego źródła został umieszczony w IX t. Sstp, ale materiał z omawianego
wydania tego rkpsu, chociaż jesl lo wydanie najpóźniejsze, nie został wyekscerpowany i włączony do
Słownika, z wyjątkiem glosy wędzidła. Była to decyzja niewłaściwa, ponieważ niektóre glosy autorzy
czytają poprawniej niż Muszyński, a kilka glos pominiętych przez Muszyńskiego i Bednarskiego
(przeważnie nazwy roślin) jest tylko w tym wydaniu (chociaż ogólnie Muszyński rna materiał większy, bo także z recept dotyczących ludzi). W Sstp część materiału z tego rkpsu cytowano jako BednMed, a jedną glosę jako GlKórn II. ~ Cf. BednMed poz. 1, GlKórn II poz. 1.
2. k. 295v-296v i fragment k. !74v z. rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej 778, zawierające nieznaną dotąd kopię lekarstw końskich z pieiwszej ćwierci XV w. i jedną receptę z k. IlTv z rkpsu Biblioteki
Jagiellońskiej 849, bez glos polskich. Fragmenty z rkpsu 778 pochodzą z kodeksu niemającego notki proweniencyjnej. Ale wydawcy piszą, że w niektórych tekstach i licznych dopiskach na marginesach występuje pismo Jana z Dobrej, można więc przypuszczać, że kodeks był jego własnością.
Prawdopodobnie dopiero w XVI w. został przekazany do Biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego.
Kodeks, pisany przez kilka rąk, zawiera liczne, często niewielkie traktaty związane z medycyną. Najobszerniejszy jest Mundinus de herbis seamdum ordinem alphabeti 7. licznymi uzupełnieniami i glosami na marginesach. Zarówno w tekstach łacińskich kodeksu, jak i na marginesach wiele polskich
glos, nie ma ich tylko na k, 174v. Aulorzy zaznaczają, że wydał je (ale nie wszystkie zauważył) Józef Kosta liński. Lekarstwa końskie, znajdujące się w tym kodeksie, zawierają się w 44 rozdziałkach
poświęconych poszczególny ni chorobom. Występują w nich liczne polskie nazwy chorób koni i cztery nazwy roślin, kiórych Rostafiński nie wydał. Dwie z nich, z k, 295v, zamieszczają autorzy nowego
Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (w t. VI na s. 48). W Sstp materiał datowano X V in. Ekscerpcja pełna Ludwiki Szelachowskicj-Winiarzowej. W Sstp od t. IX. Reszta materiału ukaże się w suplemencie. — Cf. Rost poz. 4.
LeksRzW Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław, Dwie staropolskie próby leksykograficznc z XV
i XVI wieku (w berlińskim rkpsie Lat. O 183), Studia Polonistyczne XIII, Poznań 1986, s. 85-97.
— Rkps jest przechowywany w Bibliotece Państwowej w Berlinie - Preussischer Kułturbesitz. Mikrofilm tego rkpsu znajduje się w Instytucie Hislorii Uniwersytetu Warszawskiego. Lacińsko-polski XV-wieczny słowniczek został zapisany ręką Wielkopolanina. Tomasza ze Śrzodki ('lómasza
Śrzodki) na k. 1 r, 2r i 237r. A. Bruckner błędnie podaje {PF V 30), że wyrazy łacińskie z ich polskimi odpowiednikami zostały zapisane na okładce przedniej lkpsu. W artykule W. R. Rzepki
i W; Wydry słowniczek znajduje się na s. 88-90, też w transkiypcji. Wydanie to zostało poprawione w Pracowni Sslp wg mikrofilmu (zmiana lekcji niektórych polskich wyrazów). W Sstp materiał
datowano ca 1490. Do końca t. I X cytowane jako PF W 30. Źródło wprowadzono od l. X. Ekscerpcja Ludwiki Szelachowskicj-Winiarzowej. ~ Cf PF V 1-52 11. poz. 7.
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I.cksz Lekszycki J[ózef], Die allcstcn gfosspolnischen Grodbiicher, l. I -II, Lcipz.ig 1887-1889. Publicationen aus d e n Kóniglichen Preussischcn Staalsarchiven, I, XXXI, X X X V I I I .
Leksz I Posen [Poznań] 1386-1399. ~ Po przedmowie J. Lekszyckiego (na s. V-XV1II) są zamieszczone 3124 najstarsze poznańskie zapiski sądowe z lat 1386-1399 (na s. 3-350). W tekście zapisek występują, wyróżnione kursywą przez wydawcę, zarówno pojedyncze polskie glosy, jak leż
polskie roty sądowe. Na końcu książki znajduje się indeks nazw osób i nazw miejscowych (na
s. 351-409) oraz indeks rzeczowy (na s, 410-417) - lulaj m.in. polskie wyrazy pospolite. .1. I.ekszycki wydal zapiski sądowe z najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej znajdującej się w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Po ukazaniu się I tomu Wielkopolskich rot sądowych XlV-XV wieku, zebranych i opracowanych przez II. Kowalewicza i W Kuraszkiewicza, od t. 111 Sstp materiał cytowano ze skrótem Pozn wg nowego wydania. — Cf Pozn.
Leksz II Peisern [Pyzdryl U 9 0 - 1 4 0 0 , G n e s e n [Gniezno] 1390-1399, Kostcn [Kościani
1391-1400. — Po przedmowie J. Lekszyckiego (na s. V - X U I ) są zamieszczone najstarsze zapiski
sądowe pyzdrskie nr 1-992 z lal 1390-140(1 (na s. 5-126), gnieźnieńskie nr 993-1377 z lal 1390-1399 (na s, 129-193) i kościańskie nr 1378-2764 z lat 1391-1400 (na s. 197-359). W tekście zapisek występują, wyróżnione kursywą przez wydawcę, zarówno pojedyncze polskie glosy, jak też
polskie roty sądowe. Na końcu książki znajduje się indeks nazw osób i nazw miejscowych (na
s. 360-420) oraz indeks rzeczowy (na s. 421^126) - lutaj m.in. polskie wyrazy pospolite. J. Lekszycki wydał zapiski sądosve z najstarszych ksiąg ziemskich: pyzdrskiej, gnieźnieńskiej i kościańskiej>
znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu, Poprawki tekstu na podstawie komunikatu A d a m a Kaletki i Władysława Kuraszkiewicza, Uwagi i poprawki do wydania wielkopolskich roi
sądowych w książce J. Lekszyckiego: Die altestcn grosspołmschcu Grodbiicher 11, SAU LII 1951 nr 8.
Po ukazaniu się II, III i V tomu Wielkopolskich rot sądowych Xlt/-Xy
wieku, zebranych i opracowanych przez II. Kowalewicza i W. Kuraszkiewicza* materiał cytowano wg nowego wydania - od
t. IV Sstp zc skrótem Pyzdr, od t. V ze skrótem Kościan i od t. X ze skrótem RtOn. ~ Cf. Kościan,
Pyzdrv RtGn.
Bksceipcja l a n a ł.osia.
I.elBibl I Lelewel Joachim, Bibliograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa
dzieła Jerzego Samuela Bandtkie, Historia drukarń krakowskich, tudzież Historia Biblioteki Uniwersytet u Jagiellońskiego w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polskich., 1.1, Wilno 1823.
~ Cf Ojcz 3, Ojcz 15, Wierzę 4, Zdrów 3.
Lent Reczek Józef, Twardzik Wacław, T.isi Lentulusa w staropolskim przekładzie, Prace Filologiczne
XX, Warszawa 1970, s. 343-355. - Rkps nr 2151 Biblioteki Jagiellońskiej pochodzi z lal 1417-1418; znajdują się w nim łacińskie traktaty teologiczne. Polski tekst Listu I-cntulusa został zapisany na k. 302v-303r około polowy XV w, Jcsl to tłumaczenie łacińskiego apokryfu Epistoła Letttuli z przełomu XIII i XIV w. List zawiera opis postaci Chryslusa. Wydawcy podają transliterację
zabytku (s, 349), transkrypcję (s. 350), lekst łaciński Listu przytoczony za wydaniem Ernsta von
Dobschutza (s. 351), fotografię rkpsu polskiego tłumaczenia (miedzy s. 348 a 349), fragment Żywota P<ina Jezu Krysia Baltazara Opeca zawierający późniejszą redakcję Listu (s. 352), opis grafiki i charakterystykę języka Listu (s. 352-355). W Bibliotece Jagiellońskiej znajduje się tekst łaciński
Listu (rkps nr 3245); Dobschiitz nic znał rkpsu łacińskiego ani polskiego tłumaczenia przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. W t. I - V Sstp cytowany jako Wisł nr 2151 z mylną datą ca 1418.
którą poprawiliśmy potem na XV med. Źródło wprowadzono od t. VI Sstp, Pracownia Sstp posiada
od r. 1956 mikrofilm i fotokopię. ~ Cf Wisł poz. 36.
U biur Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392-1506, wydał Kaczmarczyk Kazimierz, Kraków 1913. Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, t. V. ~ Wydawca wykorzystał trzy rkpsy z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa: z lat
1392-1422 liczący 110 stron (nr kal, 1420, nr inw. 3258), z lal 1423-1493 liczący 366 stron (nr kat.
1421, nr inw. 1480); z lat 1493-1555 Uczący 510 stron (nr kal. 1422, nr inw, 1989), W przedstawionym materiale występuje sto kilkadziesiąt polskich glos (do r. 1500) - prawie wszystkie są wy-
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różni one przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na końcu książki znajdują się indeksy osób
i miejsc oraz rzeczowy (tutaj m.in. polskie wyrazy).
Liblrid Liber disparata antiąua continens Alexandro Masoviensi episcopo Tridentino dicatus, praesental Winkler Edmundus, Romae 196(1. Institutum Historicum Polonicum Romae. t l e m e n l a ad
fooiiurti cditiones t. II. ~ Kodeks o kartach od I r do 7ł>v jest przechowywany w Archiwum Kapitulnym w Tiydencie |xid sygn. 114. L. Winkler uważa, iż kodeks powstał w łatach 1423-J.424, prawdopodobnie na początku 1424 r. Jest dedykowany biskupowi trydenckiemu Aleksandrowi, Synowi
księcia mazosvieckiego Ziemowita. Kodeks zawiera kopie dokumentów (m.in. przywilejów i listów)
pochodzących w znacznej części z kancelarii króla Władysława Jagiełły; są również listy innych
osób. Dokumenty są opatrzone datami od r. 1401 do r. 1416; wiele dokumentów nie ma dat. Na
k. ?lv-74r rkpsu znajduje się słowniczek łacinsko-polski. Z wyjątkiem dwóch dokumentów prawie
cały kodeks (w ty rti również słowniczek łacińsko-polski) został zapisany tą samą ręką. Wydanie zawiera przedmowę pióra E. Winklera, w której znalazł się opis kodeksu oraz ustalenie datowania
rkpsu. Następnie Karolina Lanckorońska i Walerian Meysztowicz piszą o zawartości kodeksu, jego
graf i i oraz o zasadach edytorskich. Zasadniczą część książki stanowią łacińskie dokumenty, w któiych znajduje się kilka polskich glos nie wyróżnionych drukiem przez wydawcę. Słowniczek łacinsko-polski jcsl dostępny tylko w fotokopii na końcu książki, gdzie są podobizny fragmentów rkpsu
(k, I r - l v , 7lv- 74r i 78v), zawierających, oprócz słowniczka, także dwa teksty czeskie. Na s. 141—
- 1 7 5 umieszczono spis wydanych dokumentów, zaś na s. 177-187 znajduje się indeks nazw własnych. Ta publikacja stanowi podstawę edytorskiego opracowania S. Urbańczyka w artykule Wokabuicirz trydencki, JP XLII 15-29, z którego Sslp czerpał przytoczenia oznaczone skrótem WokTryd.
Skrót źródła wprowadzono od t, IV Sslp.
LfatTai llamm JJosipJ, Altpolniscbes aus kroatischen Archiven, Wiener Siavistisches Jahrbuch, t. 2,
Wien 1952, s. 171-1X0. ~ List chana perekopskiego z r. 1500 do króla Jana Olbrachta; jest to polskie tłumaczenie ustnego wystąpienia posła tatarskiego. Tekst listu na s, 174-175. Rkps pochodzi
ze zbioru polskich dokumentów w Archiwum Jugosłowiańskiej Akademii Nauk w Zagrzebiu. Skrót
źródła wprowadzono od 1, JI) Sstp.
Lites Lites ac res gestae inter Polo nos ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami
a Zakonem Krzyżackim, t. I - l l wydał Zakrzewski Ignacy, Poznań 1890-1892, t, ITT wydała i przypisami opatrzyła Karwasińska Jadwiga, Warszawa 1935. Biblioteka Kórnicka.
Lites T — A. Sprawa wytoczona w Inowrocławiu r. 1320. Dokumenty znajdowały się w Królewskim Państwowym Archiwum w Królewcu. B. Sprawa wytoczona w Warszawie r. 1339. Dokumenty z kodeksu Biblioteki Kórnickiej, składającego się z 90 kart pergaminowych, W tomie jest leż Dodatek zawierający1 dokument)' dotyczące spraw A i B. Dokumenty znajdowały się m.in. w Królewskim Państwowym Archiwum w Królewcu, w Królewskim Państwowym Archiwum w Szczecinie,
w Archiwum Głównym w Warszawie i w Archiwami XX Czartoryskich, W tomie jest kilka nie wyróżnionych drukiem przez wydawcę polskich glos.
Lites II — C. Sprawa wytoczona w Budzie r. 1412. Dokumenty znajdowały się w Królewskim
Państwowym Archiwum w Królewcu i w Archiwum Głównym w Warszawie. W tomie jest też Dodatek zawierający dokumenty, które znajdowały się m.in, w Archiwum Głównym w Warszawie,
w Królewskim Państwowym Archiwum w Królewcu, w BibJiotece Kórnickiej, w Bibliotece XX
Czartoryskich, w berlińskim "lajnym Królewskim Archiwum Państwowym i w poznańskim Królewskim Archiwum Państwowym. W tomie jest kilkanaście n lewy róż nionych drukiem przez wydawcę polskich glos.
Lites 111 ~ D. Sprawa wytoczona w Budzie r. 1414. W tomie nie znaleziono polskich glos. Tom
ten znalazł się w poprzednim spisie źródeł Sslp przez niedopatrzenie.
LitRel JT116S Bruckner Aleksander, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. TIL Warszaw-a 1904.
Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. — Glosy do wykładu Pisma św. z rkpsu Krasińskich. A. Briickner przytacza kilka polskich glos o sposobach interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy c/i ErzGlos
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poz. 2), znajdujących sic na okładce postylli niedzielnej, Mikołaja Wigandi, pisanej w r. 1421 przez
Jakuba Rinthflocsz.
LPotts Lorentz FijiedrichJ, O pomierielskom (driewnie-kaszubskom) jazykie do połowiny X V stolctija,
lzwicstija Otdielenija Russkogo Jazyka i SI owies nosti X zesz. 3, Peterburg 1905, s. 69-209. lmpieratorskaja Akadiemija Nauk. - Język pomerelski był używany głównie w tej części Pomorza, która
v/ łatach 1310-1466 należała do zakonu krzyżackiego. E Lorentz wymienia trzy okresy w historii języka pomerelskiego: 1) do r. 1310 okres księstwa pomerclskicgo 2) lata 1310-1466 okres rządów zakonu krzyżackiego 3) p o r. 1466 okres rządów polskich. Autor w niniejszej pracy zajmuje się dwoma pierwszymi okresami. Podstawą źródłową dla 1 -o ren i za jest m.in. Pommerehsckcs
Urkwidcnbuch
Maxa Perłbacha oraz Geschkhte dur f.ande F .unenbłtrg und Bitiow Kramera. Lorentz podaje na
s. 71-86 alfabetyczny spis około 140 po me rei sk ich wyrazów pospolitych (rzeczowników i przymiotników). Na s. 87-209 podaje spis pomerelski eh nazw geograficznych. Wyrazy pospolite autor pracy często rekonstruuje na podstawie nazw geograficznych poświadczonych m.in. od końca XII w.
LubclSiow Materiały do lubelskiego słownika aktowego, zebrał Riabinin Jan, Lublin 1934. Wydawnictwa Magistratu Miasta Lublina nr 4. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie. — Materiał wydawca
zaczerpnął z 1 LI bełskich ksiąg wójtowsko-to w ni czych i radzieckich z lat 1465-1796. które byty przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie. Praca J. Riabinina zawiera ułożone alfabetycznie hasła, będące przeważnie terminami prawniczymi. Z okresu do r. 1500 z n a j d u j e się tu 5 polskich wyrazów.
LubPodk Lubelska księga pod kom orska piętnastego wieku. Liber succamerarii terrae Lubłinensis saeculi X V wydał Białkowski Leon, Lublin 1934. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. ~ Książka zawiera wstęp, w którym znajdujemy opis rkpsu i m e t o d ę wydania. Następnie wydawca podaje protokoły i zapiski urzędowe podkomorzego ziemi lubelskiej z lal 1443 •
- 1 4 9 6 z księgi nr 3 dawnego działu ksiąg podkomorskich lubelskich i łukowskich. Księga ta była
przechowywana w Archiwum Państwowym w Lublinie. W tekście z n a j d u j e się ponad 200 polskich
glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem; „Karla z [...] aktem, nie pochodzącym
z jurysdykcji podkomorzego, zapisana ręką z połowy XV wieku, została snadź przygodnie wszyta
do Księgi podkomorskiej. Po akcie dopisek pismem XVII wieku: Fundatio praepositi in Kurów.
Correxit Górski cum veteri minuta per omnia concordante, sub actu in Lubi i ii feria 4-ta ante oeravam xAscensionis Domini anno Domini 1452 (24 V) cxtradita et sub eodem actu extradidit"
(s. 126) s, 124-126; w tekście znajduje się 10 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem; SLipJcmcnty - tutaj m.in. trzy dokurn en ty podkomorskie z lal: 1462 (rps N 65). 1465
(odpis z X V I I w.; rps N 1448), 1467 (rps N 65) ze zbiorów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - w tekście kilkanaście polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym
drukiem: zapiski sądowe ziemskie lubelskie z r. 1416 z rkpsu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w?e Lwowie o sygn. U. 3399 - w tekście 6 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym diukiem; indeks (nazw tn i ej scowych i osobowych). Między s. 32 a 33 książki znajduje
się podobizna fragmentu Lubelskiej księgi podkomorskiej nr 3.
LubZicm Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409. Antiquissimae inscriptiones terrestres Lublinenses anni MCCCC1X, wydal Białkowski Leon, 'leki Archiwalne VII, Warszawa 1961. s. 11-68. Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych. ~ Rkpsy znajdowały się w tece zawierającej fragmenty nieoprawionych sekstemów pisanych przez kilka rąk od r. 1409 do schyłku XVI w. - łącznie około 1201) stron.
Rkpsy. które byty przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie pod sygn. Acta terrestria Lublinensia N 1, zaginęły. Zapiski miały charakter brulionowy przed późniejszym wpisaniem do księgi
ziemskiej lub przed wystawieniem dokumentów przez sąd stronom. Podstawę wydania stanowi maszynopis złożony do druku przez L. Białkowskiego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
w 1951 r. W artykule znajdują się 472 zapiski, w któiych jest kilkanaście polskich glos wyróżnionych
przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na s. 60 znajduje się indeks wyrazów polskich, zaś na s. 61-68
indeks nazw osobowych, miejscowych i rzeczowy. Skrót źródła wprowadzono od t. V Sstp.

LubZicmRp Ekscerpty z rękopiśmiennych ksiąg ziemskich lubelskich: Acta inscripcionnm lublincnsium.
Acta terrestria lublinensia z lat 1409-1492; Acta terrestria lublinensia z lal 1444-1496; Acta terrestria lublinensia z l a t 1414-1513. — Wyekscerpowano następujące materiały:
1. księga z lat 1409-1492 o sygn. 1. Są to nieoprawione dutki, luźne karty lub zszyte po kilka.
Wypisano trzydzieści kilka polskich glos z lat 1409-1453 ze s. 31-343.
2. księga z lat 1444-1496 o sygn. 11. Wypisano kilka polskich glos z k. 2i-68r.
3. księga z lat 1414-I5J3 o sygn. 5. Wypisano dwadzieścia kilka polskich glos z lat 1460-1477
z k. 9r-27r.
Skrót źródła wprowadzono od t. IX Sstp. Ekscerpeja Elżbiety Bclcarzowej.
LasirPłoc Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wydały Sucheni-Grabowska Anna, Szacherska Stella Maria, Warszawa 1965. Instytut Historii Polskiej .Akademii Nauk. Lustracje dóbr królewskich
XV1-XV111 wieku. Mazowsze. — W przedmowie znajdujemy m.in. uwagi szczegółowe dotyczące inwentarza starostwa płockiego z 1498 r. (lutaj m.in. opis rkpsu, s. LXV 11-LXVIII). Na s. 147-160
wydrukowano inwentarz starostwa płockiego z 1498 r., w którym znajduje się około 40 polskich glos
wyróżnionych przez wydawczynie rozstrzelonym drukiem. Podstawę wydania stanowi rkps wspóloprawny ?. innymi z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie {Archiwum Skarbu Koronnego,
Rachunki królewskie 348yłl). W tomie są indeksy: na s. 265-285 osobowy, na s. 2#ó-299 geograficzny, na s. 300-334 rzeczowy. N a s . 335-336 umieszczono wykaz świąt określających w tekście terminy
świadczeń, jarmarków a także określających daty dokumentów. Skrót źródła wprowadzono od t. V
ŁebMul ł.ebiński Władysław, Materiały d o słownika łncińsko-polskiego średniowiecznej łaciny i starożytności polskich, Sprawozdania z Czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego za r. 1884,
Poznań 1885. — A u t o r wyzyska! materiał polski z archiwum poznańskiego, nigdzie indziej nieogłoszony, bardzo niepewny co do czasu i formy, wątpliwej wartości. Nie powinien był się znaleźć
wśród źródeł Sstp.
MacDod Maciejowski Wacław Aleksander, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku
1830, [T 1VJ Dodatki d o piśmiennictwa polskiego, Warszawa [1853]. — Źródła Sstp stanowi materiał z następujących rkpsów (część wydanego przez autora materiału Sstp czerpie z późniejszych,
poprawniejszych wydań):
1. s. 31-32 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 810. Zawiera on łacińskie kazania. Przed kazaniem Dc visUatione znajduje się na
k. 95 polskie tłumaczenie fragmentu ewangelii św. Łukasza (1, 46-52, Magnificat). O d 1964 r.
w Sstp poprawiano odczyta nie Maciejowskiego wg fotografii rkpsu. W ChrestWRz 85-86 znajduje
się nowe wydanie tego tekstu, też w transkrypcji. Wg autorów ChrestWRz tekst powstał około połowy XV w. W Sstp materiał datowano X V p. post. Ekscerpeja Witolda Zachorowskicgo.
2. s. 33-34 rkps Uniwersytetu Warszawskiego (bez sygnatury), pochodzący z jakiegoś klasztoru.
Zawiera Dicta ewngeliamm dominicaliwii anno 1399. W A. Maciejowski korzystał z odpisów polskich tekstów z lego rkpsu, sporządzonych przez Adama Tbmasza Chłędowskiego przed 1831 r.
W swoim wydawnictwie opublikował on następujące teksty: a. cf. Dek III 1; I). początek modlitewnego wezwania kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf JA X 365-416 poz. 4, MacDod
poz. 3 , 1 1 , R XXIV 38-97 poz, lOa, R XXIV 317-390 poz. 12, R XLVII 337-3S5 poz. 5, SKJ I 142- 1 5 4 poz. 4, ŚlFolW poz, 10, Zab poz. 3). W Sstp materiał datowano 1399.
3. s. 35 rkps będący pojedynczą kartą stanowił własność Augusta Bielowskiego. Karta ta została wyjęta przez niego z jakiegoś XIV-wiecznego kodeksu. Maciejowski nie podaje żadnych bliższych
danych o tym rkpsie. Wg właściciela rkpsu pochodzi on z XIV w. Dzisiaj rkps len znajduje się
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod sygn 2080. Jego dzieje i zawartość opisała
Małgoizata Iżykowska w publikacji Teksty polskie w rękopisie ZNiO nr 2080, Rozprawy Komisji
Językowej XVI, Wrocław 1989, s. 111-131. Karta la, wklejona przez Bielowskiego do innego XV-wicczncgo kodeksu, zawierającego polski kanon mszy (cf. Msza III), |>o śmierci Bielowskiego przeszła na własność Ossolineum wraz z pozostałymi jego zbiorami rękopiśmiennymi. Na stronie rec10 lej karty znajduje się modlitewne wezwanie kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf Mac-
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Dod poz, 2b), W Sstp materiał datowano XV me<l M, Iżykowska podaje ten tekst również w transkrypcji; jej transliteracja nie różni się o d odczytania w wydaniu Maciejowskiego. Ekscerpcja Witoida Zachorowskiego.
4. s. 39-40 cf. SalvcKcg 2, SaWeReg 10.
5. s. 43 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 408 z 1408 r. Maciejowski wydaje z niego pieśń miłosną
Ach miłość, coś mi uczyniła, zapisaną na ostatniej, 87v, karcie. W Sslp odczytanie Maciejowskiego
zostało poprawione wg fotografii rkpsu. Najnowsze wydanie tej pieśni znajduje się w ChrestWRz
s. 294, leż w transkrypcji. Wg autorów ChrestWRz tekst pochodzi z pierwszej polowy XV w. W Sstp
materiał datowano 1408. Ekscerpcja Witolda Zachorowskiego.
6. s. 44 rkps Biblioteki Kórnickiej, o sygn. BK 799. zawierający prawa Kazimierza Wielkiego
i in. Inni wydawcy tekstów z tego rkpsu podają, że jest to rkps Mikołaja z Rogoźna (tzw. Działyńskich 111). Na k. i (tytułowej) został zapisany nieznaną ręką z X V w. polski wierszyk Miłuj, miła. Od
1973 r. w Sslp sprawdzano odczytanie Maciejowskiego z fotografią rkpsu. Najnowsze wydanie tego
tekstu w ChrestWRz s. 2Y, lakże w transkrypcji. Wg autorów ChrestWRz wiersz ten zapisano w ostatniej ćwierci X V w, W Sstp materia! datowano XV/;. post. Ekscerpcja Witolda Zachorowskiego.
7. s. 45-46 rkps Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego o sygn II F 63 cf. Wierzę 8.
8. s. 50-67 cf. Msza III, Msza VII, Msza VIII.
9. s. 102 rkps Miejskiej Biblioteki Publicznej im. E. Kaczyńskiego (od 1998 r. Biblioteka Kaczyńskich) w Poznaniu o sygn. 161. Wydawca p o d a j e dwie modliwy z (ego rkpsu: a. cf. Ojcz 6a;
b. Powitaj święty krzyżu. Modlitwa, zapisana na k. 188v. wpleciona jest w tekst kazania. W Sstp do
końca l. VIII materiał datowano błędnie XV p. pr. O d 1. IX przyjęto datę ca 1500, bowiem Elżbieta
Belearzowa w pełnym wydaniu tego rkpsu podaje, że prawic cały rkps pisany był w latach
1490-1497 przez Michała z Janowca. W Sslp od tomu IX częśó materiału cytowano za nowym wydaniem Elżbiety Bclcarzowcj ze skrótem GIKazB I, a część ze starym skrótem. ~ Cf GłKazB I,
10. s, 102-106 wyciąg z rkpsu o sygn. XLIII, pochodzący ze zbiorów Walentego Chłędowskiego.
Rkps zawierał Sacramentale. Mikołaja z Błonia. Pisany był przez Jana, syna Mikołaja z Płocka,
w 1451 r. Wydawca podaje za Chlędowskim fragment tekstu polskiego o męce pańskiej. W tekście
zaznaczone są kropkami miejsca nieodczytane przez Chłędowskiego, W Sstp materiał datowano
1451. Ekscerpcja Witolda Zachorowskiego.
11. s. 120 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu (wydawca nie podaje sygnatury), pochodzący
z Warszawy. Zawiera teksty o treści teologicznej. Z lego rkpsu Maciejowski wydaje rozbudowane
modlitwne wezwanie kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf Mac Dod poz. 2b). W Sstp materiał datowano 1450. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki,
12. s. 133-134 i 136-141 rkps lub inkunabuł nieznanej proweniencji. Jak p o d a j e wydawca pochodził on z 1497 r. Zawiera tekst tzw. Pieśni Saridomierzanina, W Sstp wg tego źródła cytowano
materiał od zwrotki zaczynającej się słowami Kostyrowie a łotmwie (przez wydawcę oznaczone j a k o
a, a, L, ę, ć. ć). Fragmenty tych pieśni przedrukowano za wydaniem Maciejowskiego w ChrestWRz
s. 283-284. W Sstp materiał datowano XV ex. Początek pieśni (części oznaczone przez wydawcę
jako a i a) w Sstp cytowano za wydaniem Bobowskiego w XIX tomie Rozpraw. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego. — Cf. R XIX poz. 14.
13. s. 147-148 rkps mający tylni Chartofdax anonymus. Pochodzi on ze zbiorów XX Czarl oryskich w Sieniawie (wydawca nie p o d a j e sygnał u ry), obecnie znajduje sic w Krakowie, w Bibliotece X X Czartoryskich pod sygn. 1399 I. Zawiera teksty o różnej treści, m.in. pisma teologiczne, notatki do dziejów królów Polski. Na s. 22-27 najduje się w nim przekład fragmenlu pierwszego lisi u
św. Pawła do Koryntian z komentarzem św. Grzegorza. Maciejowski wydał teksl tylko ze s, 22 (I Cor
13. 4), niestety, z licznymi błędami w odczytaniu. W Sstp maleriał datowano X V ex. Od czerwca
2004 r. Pracownia Sslp posiada zdjęcia cyfrowe tego rkpsu. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
MacPam 11 Maciejowski Wacław Aleksander, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i pra woda wsi wie
Słowian, jako dodatek d o historii prawodawstw słowiańskich przez siebie napisanej, t. II, Petersburg i Lipsk 1839. ~ W Sstp wykorzystywano materiał z następujących tekstów:
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skie i czeskie są drukowane w transliteracji i transkrypcji. Na s. 314 podano znakowanie staropolskich mam o trelu ów, staroczeskich mamotrektów i biblii oraz innych prac cytowanych w komentarzach. Na s. 316-344 znajduje się indeks wyrazów staropolskich opracowany przez Krystynę Kalicką, zaś na s. 344-365 jest zamieszczony indeks wyrazów staroczeskich opracowany przez VLudlu m a Kyasa. W książce z n a j d u j e się 9 fotografii fragmentów rkpsów; mamolreklu lubińskiego,
kaliskiego, mikułowskiego i muzealnego z 1432 r. Rkps mamolreklu kaliskiego jest przechowywany w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod sygn. rp. 1713 (k. 133r-l95r). Wcześniej
rkps należał do H . Łopacińskiego, który odnalazł go wśród resztek zbiorów byłej biblioteki Benedyktynów w Kościelnej Wsi kolo Kalisza. D o końca t. VIII cytowano jako 1471 MPKJ V 1-172.
Skrót źródła wprowadzono w t. VIII, a materiał od t. IX Sstp. Pracownia Sstp posiada od r. 1959
mikrofilm. Hkscerpcja Lucyny Sowy. ~ Cf. MPKJ V 1-172.
Mam Lub Mamotrekty staropolskie, opracowali Żurowska-Górecka Wanda i Kyas VJaditmr, Wrocław
1977-19K0. Prace Instytutu Języka Polskiego nr 9. — R k p s mamolreklu lubińskiego (k. lr-62v)
znajduje się pod sygn. Theoi. Lal. F 655 w Bibliotece Państwowej w Berlinie - Prenssischer Kulturbesilz. Rkps pochodzi z biblioteki gminy ewangelickiej w Lubinie na Śląsku. Opis wydania cf.
Mam Kai. D o końca l. V I I I cytowano jako MPKJ V 1-172 i R XXXII1 123-179. Skrót źródła wprowadzono w t. VIII. a materiał od t. IX Sstp. Pracownia Sstp od r. 1956 posiada mikrofilm rkpsu.
f.kscerpcja Lucyny Sowy. - Cf. MPKJ V 1-172, R X X X I I I 123-179.
MatLubt Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, opracował Riabinin Jan, Lublin 1938.
— W książce znajdują się: materiały, poz. 1-438 (poz. 1 - 7 6 to dokumenty z lat 1317-1497; tutaj
pięć polskich glos wyróżnionych drukiem rozstrzelonym); indeks osób i miejscowości oraz indeks
rzeczowy. Dokumenty były przechowywane w lubelskim skarbcu magistrackim, w Bibliotece Publicznej itn. I li er on ima Łopacińskiego w Lublinie i w lubelskim Archiwum Państwowym.
Matr Matricularum regni Poloniae sum marto, excussis codicibus, qui in Ghartophylacio Maximo Varsovicnsi asscrvantur, contexuit indicesąue adiecit Wierzbowski Theodorus, 1.1—J V vol. 3, Varsoviae
1905, 1907, 1908, 1915.
Matr I Obejmujący czasy króla Kazimierza IV (1447-1492). — Oprócz dokumentów z lat
1447-1492 w tomie znajdują się: wstęp (s. I - I V ) , gdzie na s, II jest opis rkpsów, na s. TI I-I V rozwiązanie skrótów i znaków edytorskich; suplement (s. 116-122) obejmujący lata 1260-1447 - dokumenty te zostały wpisane (przepisane) do sumariusza około połowy i w drugiej polowie X V w.;
indeks rzeczowy zawierający m.in. (na s. 130) „vulgaria verba", tj. wykaz polskich glos; indeks nazw
osobowych i miejscowych. W tomie jest kilkadziesiąt polskich glos - część z nich została wyróżniona kursywą przez wydawcę.
Matr II Obejmujący czasy króla Jana Olbrachta (1492-1501). ~ Oprócz dokumentów z lat
1492-1501 w tomie znajdują się: wslęp (s. V - V I I I ) , gdzie na s. V - V I I jest opis rkpsów; suplement
(s. 99-109) obejmujący lala 1222-1.492 - dokumenty t e zostały wpisane (przepisane) do sumariusza z końcem X V w.; indeks rzeczowy zawiera jacy m.in. (na s. 115) „vulgaria verba"; indeks nazw
osobowych i miejscowych. W łomie jest kilkadziesiąt polskich glos (do r. 1500) niewyróżnionych
drukiem przez wydawcę.
Matr 111 Obejmujący czasy króla Aleksandra (1501-1506). ~ Oprócz dokumentów z łat 1501-1506
w tomie znajdują się: wstęp (s, I-III), gdzie zamieszczono opis rkpsów; suplemenl (s. 1&6-215) obejmujący lata 1227-1501 - dokumenty te zostały wpisane (przepisane) do sumariusza na początku
XVI w.: indeks rzeczowy zawierający m.in. (na s. 227-228) „vulgaria vctba"; indeks nazw osobowych
i miejscowych. W Sstp wyzyskano tylko część su plenieniu obejmującą okres do 1500 r. W tomie jest
kilkadziesiąt polskich glos (do r. 1500) niewyróżnionych drukiem przez wydawcę.
Matr IV vol. 3. - Na s. 337-425 znajduje się suplement, w którym jesl p o n a d 100 polskich wyrazów niewyróżnionych drukiem przez wydawcę.
MichLit Michalak Józef, Zarys liturgiki, Płock 1939. - W opisie rytuału rezurekcyjnego z Ordinarium
Pbcensc z lat około 1360-1370 Michalak na s. 218 przytacza incipity dwóch polskich pieśni Wstał
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z martwych kroi nasz Syn Boży i Przez twe święte wskrzeszenie. Rkps należał do Biblioteki Seminarium
Duchownego w Płocku i opatrzony byl sygn. MS 15. Oryginalny tytuł rkpsu brzmiał Stella chori. Ordinańwn Plocense. Składał sic on z dwóch tomów, drugi z nich opatrzony był sygn. MS 26. Ostatnie
informacje o rkpsie i zamieszczonych lam incipitach polskich pieśni podaje Wiesław Wydra w rozdziale O trzech swAniowiacznych tropach polskich; Wstał z martwych Icrol nasz (| | nasz l<rol\ Syn Boży,
P/zez twe święte wskrzeszenie (|| zmartwychwstanie), Wesoły nam dzień nastał swojej książki Dlaczego
f>od Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę? Trzy rozdziały o najdawniejszych piskich pieśniach religijnych,
Poznań 2000, s. 9-24. W Sstp materiał datowano XIV/;. post. Skrót źródła wprowadzono w t. X. Pozostały materiał ukaże się w suplemencie. Ekscerpcja Ludwiki Szelachowskiej-Winiarzowej.
MiesHcr Miesięcznik Heraldyczny, 1—VII pod redakcją Semkowicza Władysława, Lwów 1908-1915,
X - X V pod redakcją Haleckiego Oskara, Kętrzyńskiego Wojciecha, Puzyny Józefa, Wdowi szewski ego Zygmunta, Warszawa 1931-1936.
Miesił er II 33-36 (błąd w paginacji, w rzeczywistości 41-44} Dunin Kozicki Zygmunt, Inscriptiones clenodiales. — Autor publikuje dwa dokumenty z dwóch ksiąg ziemskich, zawierające polski materiał językowy:
1. s. 35 (43) Zawołanie Wali uszy. Zawołanie to zanotowano w zapisce księgi ziemskiej lubelskiej
nr 20696, znajdującej się w Archiwum Centralnym w Wilnie. Materiał uzna no za nazwę własną
i nie wszedł do Sstp.
2. s. 35-36 (43^44) Zapiska gnieźnieńska z lat 1440-1448. W zapisce tej, pochodzącej z księgi
ziemskiej gnieźnieńskiej, znajdu je się polska rota przysięgi. Materiał z niej w Sstp cytowany był pod
hasłem prawy i urodzić z dala 1440-8. Po ukazaniu się w 1981 r. V tomu Wielkopolskich rot
sądowych XIV-XV wieku, zebranych i opracowanych przez H. Kowalewicza i W. Ku Paszkiewicza,
można było zidentyfikować jej datę roczną 1443 r. oraz skonfrontować niektóre odczytania. Mianowicie zapis wrodził (w Sstp pod hasłem urodzić) Kuraszkiewicz czyta jako wrocil. Zapiska w tym
wydaniu ma nr 339 (cf. Rt(}n).
MiesHer II 4 9 - 5 1 (błąd w paginacji, w rzeczywistości 57-58) Semkowicz Władysław, lnscriptiones clenodiales. Wywód szlachectwa Słocilów z 1449 r. ~ Autor publikuje kopię (z 1617 r.) dokumentu z księgi ziemskiej przemyskiej (t. 86, s. 511), znajdującej stę w Archiwum Krajowym we Lwowie. W dokumencie tyrn zapisano czteiy polskie glosy, cytowane w Sstp z datą (1449) 1617.
Miesił er H 81-K6 (błąd w paginacji, w rzeczywistości 89-94) Dunin Kozicki Zygmunt, Inscriptiones clenodiales. Najdawniejsze zapiski herbowe chełmskie. — Autor zamieszcza sześć zapisek
z trzech ksiąg ziemskich chełmskich. Kilka polskich glos znajduje się tylko w dwóch zapiskach
z t428 i 1430 r. Wydawca nie wyróżnia ich w druku.
MiesHer 111 129-131 Semkowicz Władysław, O pierwotnej postaci polskiego herbu Larysza.
- Pozycja ta znalazła się w spisie źródeł przez niedopatrzenie, ponieważ materiał z tego źródła cytowano w vSstp z innego wydania. — Cf. StPPP VII.
MiesHer V I I 41-51 i 89-95 Ilandełsman Marceli, Przywileje rodowe mazowieckie. Kilka uwag
krytycznych. ~ Autor, omawiając przywileje, jakie nadawali książęta mazowieccy obcemu rycerstwu, na s. 45 opublikował dokument z 17 czerwca 1420 r., zapisany w dawnej księdze zawskrzyńskiej T dziś szreńskiej I 28. Z n a j d u j ą się w nim dwie polskie glosy (czestnik,-pięćdziesiąt),
podane
w diuku kursywą. Na s. 46 w przypisie U wydawca zamieszcza dokument z 21 kwietnia 1421 r. ze
Szreńska. Z n a j d u j ą się w nim dwa polskie wyrazy {ku Doba kom), wyróżnione w druku kursywą.
Rota polska z 1 księgi ziemskiej szreńskiej, którą wydawca przyłączą kui-sywą w tym samym przypisie, w Sstp jest cytowana według wydania na s, 26 w VI tomie Rocznika Towarzystw-a Heraldycznego (cf. R1H VI 23-37).
MiesHer X 168-181 Nowacki Józef, Gniazdo Faniącząt-Doliwów.
Uwagi na tle procesu o tożsamość i prawe pochodzenie Jana Szczyckiego w r. 1446/47. ~ W artykule wydawca przedstawia wywód szlachectwa Jana Szczyckiego znajdujący się w księdze czerskiej grodzkiej i ziemskiej I z lat
1445-1464. Na s. 179-181 Nowacki zamieszcza zapiski sądowe z 14 października 1446 r., 13 lutego i 28 sierpnia 1447 r. Z n a j d u j e się w nich kilka polskich glos, które wydawca wyróżnia rozstrzelonym drukiem. Rkps znajdował sic w Archiwum w Gnieźnie. Obecnie jego los jest nieznany. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
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MiesHcr XI 1 - 5 Wdowiszewski Zygmunt, lnscriptiones clenodiales. Zapiski liwskie z X V wieku.
~ Wydawca zamieszcza zapiski sądowe z wybranych lat z okresu 1464-1477 z 1 księgi liwskiej
grodzkiej, dotyczące szlachty mazowieckiej, z sześcioma polskimi rotami przysiąg. Na końcu artykułu zamieszczono wykaz rodów wymienionych w zapiskach. Okscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Mieś Her XI 213-215 Kamiński Adam, Inscriptiones clenodiales. Zapiski heraldyczne krakowskie
z XIV i XV w. — W artykule wydawca zamieszcza jedenaście zapisek z wybranych lat z okresu
1390-1437, pochodzących z ksiąg ziemskich krakowskich, 'lyłko w jednej zapisce z księgi ziemskiej krakowskiej l c . s. 206, znajduje się jedna glosa polska pomieszczał. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Miesticr XIV 111-119,129-133,145-148 i 161-168 Piotrowski Tadeusz, Wdowisz.ewski Zygmunt,
Średniowieczne zapiski heraldyczne łęczyckie. ~ Zapiski publikowane przez autorów pochodzą
z ksiąg sądowych powiatu lęczyckiego T brzezińskiego i orłowskiego. Na s. 113-119 wydawcy zamieszczają zapiski pochodzące z ksiąg sądowych łęczyckich ziemskich (nry 4-10) oraz grodzkiej
(nr 7) z wybranych lat z okresu 1408-1432. Z n a j d u j ą się w nich dwie polskie roty przysiąg, które
wydawcy wyróżniają rozstrzelonym drukiem. W drugiej części artykułu na s. 129-133 wydawcy zamieszczają zapiski z wybranych lat z okresu 1433-1473. Pochodzą one z ksiąg ziemskich powiatu
łęczyckiego (nry 10-13), powiatu orłowskiego (nr 2a) i księgi grodzkiej powiatu łęczyckiego (nr 1).
W kilku zapiskach łacińskich znajdują się pojedyncze glosy polskie, które zostały w tekście wyróżnione rozstrzelonym drukiem. W trzeciej części artykułu wydawcy zamieszczają zapiski z lat 1476-1489, w któiych nie ma polskich glos. Czwarta część artykułu zawiera zapiski z J490 r., w których
występują dwie glosy polskie i jedna polska rola, wyróżnione przez wydawców rozstrzelonym drukiem. Na końcu artykułu dołączono indeks nazw osobowych i miejscowych oraz wykaz rodów i herbów. Ekscerpcja Siani sława Urbańczyka.
Miesi kr X V 102-118 Gieysztor Aleksander, Dwa dokumenty Kazimierza Wielkiego z lat 1336
i 1342. ~ Wydawca we wstępie opisuje historię rodu Odrowążów Pieniążków od X l i i w., a na s. 116
zamieszcza łaciński dokument z 1279 r. podany z transumptu Kazimierza Wielkiego z 1336 r.. zatwierdzający Dominikowi Pieniążkowi granice wsi. Została w nim zapisana jedna polska glosa da finy. W Sslp cytowano ją z datą (1279) 1336. Rkps transumptu pochodzi ze zbiorów Aleksandra Czołowskiego we T .w o wie. Prawdopodobnie odpis ze zbiorów Czołows kiego znajduje się wraz z resztą
jego dokumentów w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
M / K a p i c a Milewski Ignacy, Herbarz (Dopełnienie Niesieekiego), wydanie Biblioteki XX Czartoryskich
w Sieniawie, Kraków 1870. ~ Kapica Milewski zebrał łacińskie teksty przywilejów i dokumentów
z czasów od X I V do XVIII w., dotyczących rodzin szlachty zaściankowej z Mazowsza i Podlasia.
Dokumenty te pochodziły z archiwów w Mielniku, Drohiczynie, Brańsku, Surażu i Goniądzu. Poszczególne rody szlacheckie autor podaje w porządku alfabetycznym. W obrębie każdego rodu
zamieszcza dokumenty w układzie chronologicznym. W najstarszych dokumentach występują pojedyncze polskie glosy, które wydawca podaje w transkrypcji, nie wyróżniając ich w tekście. Wydawnictwo zawiera wstęp Zygmunta Glogera (s. III~XIX) poświęcony głównie postaci autura Herbarza. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
MM4e Monumenta Mcdii Aevi llistorica res gestas Poloniae illustrantia. Pomniki Dziejowe Wieków
Średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, Kraków 1874 i nn. Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie.
MMAe I. VIII Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława, wydał Piekosiński Franciszek, Kraków 1874, 1883. - W tomie I mieści sic część pierwsza kodeksu, zawierająca dokumenty
z lat 1166-1366. We wstępie znajduje się informacja o rękopiśmiennych źródłach przechowywanych
w Archiwum i Bibliotece Krakowskiej Kapituły Katedralnej, z których Piekosiński korzystał. Po
wstępie wydawca zamieszcza chronologiczny wykaz dokumentów zawartych w tomie. W dokumentach znajdujących się w księgach zwanych Libri privilegiorum nr 1 - 2 i Libri Arehivi nr 1 - 3 występują polskie glosy, przez wydawcę wyróżnione kursywą. Na końcu znajdują się indeksy nazw osobowych i miejscowych, wykaz książąt i królów polskich oraz dostojników duchownych i świeckich
dawnych księstw krakowskiego i sandomierskiego oraz indeks rzeczowy wraz z wykazem wyrażeń
polskich i prawnych. Część druga kodeksu opublikowana jest w tomie VIII i zawiera dokumenty
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z lat 1367-1423. We wstępie do tej części wydawca opisuje zasób drukowanych w tym tomie dokumentów, pochodzących z rkpsów znajdujących się w Archiwum Kapitulnym (obecnie Archiwum
i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej). Następnie zamieszcza chronologiczny wykaz tych
dokumentów. W publikowanych dokumentach znajduje się kilkadziesiąt polskich glos, z których
część wydawca wyróżnia w tekście kursywą. Na s. 458-460 znajduje się łaciński dokument z 1420 r.
oczyszczający biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca z postawionych mu zarzutów. Zapisano w nim po polsku tekst oskarżenia i rotę przysięgi. Na końcu tomu znajduje się indeks nazw osobowych i miejscowości, wykaz książąt oraz dostojników i celniejszych urzędników duchownych
i świeckich oraz indeks rzeczowy zawierający wyrazy polskie i obce.
MMAe Tła. I Ib. XII. X I V Codcx epistoł a ris sacculi decimi quinli, t. 1-111, Kraków 1876, 1891,
.1894. ~ Tbm pierwszy kodeksu ep i sto ta mego wyszedł w dwóch częściach, oznaczonych w Sstp literami a i b. Część pieiwsza wydana przez Augusta Sokołowskiego nosi tytuł Fj (mtiquix Uhm formu {ant m, corpore .\'aruszeviciano> aatograpfiis archwisyue plttńmis i zawiera dokumenty z lat
1384-1444. W publikowanych łacińskich dokumentach znajduje się kilkanaście polskich glos oraz
napisana po polsku rota przysięgi z roku 1406 (na s. 28), któiych wydawca nie wyróżnia w tekście.
Zamieszczone materiały pochodzą z Biblioteki Kapituły Krakowskiej, Archiwum Miasta Krakowa,
Archiwum Klasztoru oo. Dominikanów, Archiwum Miasta Gdańska i innych (odnosi się to do obu
części). Po spisie kodeksów' i archiwów, z jakich skorzystał wydawca, zamieszczony jest chronologiczny wykaz dokumentów wykorzystanych w obu częściach tego tomu. Następnie wydawca zamieścił przedmowę, wr której są dokładne opisy wykorzystanych rękopisów. Na końcu tej części
znajduje się indeks osób. Część druga lego tomu, którą wydał Józef Szujski, zawiera dokumenty'z lat
1444-1492. W publikowanym łacińskim materiale można odnaleźć kilkanaście polskich glos wyróżni onych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. Na końcu zamieszczono indeks osób. Tom II
kodeksu epistolarnego wydał Anatol Lewicki. Zawiera on dokumenty z lat 1382-1445 z Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki X X Czartoryskich w Krakowie. Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu, Biblioteki Uniwersytetu Praskiego. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie,
obecnie we Wrocławiu, Biblioteki Kórnickiej, Archiwum Kapitulnego Krakowskiego, Archiwum
Miejskiego we Wrocławiu, Archiwum Kapituły Płockiej i innych. W; dokumentach tych jest około
30 polskich głos, wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Po wstępie zamieszczono chronologiczny
wykaz wykorzystanych dokumentów. Na końcu tomu zamieszczono indeksy nazw miejscowych
i osobowych, urzędników i dygnitarzy oraz indeks rzeczowy. Tom III kodeksu wydał Anatol Lewicki. Zawiera on dokumenty z lat 1392-1501 z archiwów i bibliotek wymienionych w l. II, W publikowanym łacińskim materiale znajdują się glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą
oraz formuła przysięgi dla króla. Na końcu tomu znajdują się indeksy nazw miejscowych i osobowych, urzędników i dygnitarzy oraz indeks rzeczowy.
MMAe III. IX. X. X V I I Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t, I - i y wydał Piekosiński Franciszek, Kraków 1876, 1886, 1887, 1905. - Tom 1 kodeksu zawiera dokumenty z lat 1178-1386. We
wstępie wydawca zamieszcza informację o archiwach, z jakich korzystał, i o zawartości zebranych
dokumentów. Najwięcej dokumentów pochodzi ze zbiorów archiwalnych klasztoru Panter) Franciszkanek w Krakowie, Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie. Archiwum Miasta Nowego Sącza, Archiwum Miasta Krakowa oraz ze zbiorów archiwalnych klasztoru oo. Cystersów w Sz.czyrzycu. Po wstępie znajduje się chronologiczny wykaz dokumentów opublikowanych w tomie. W publ i kowanych łacińskich dokumentach znajduje się kilkadziesiąt polskich glos, wyróżnionych przez
wydawcę kursywą. Na końcu łomu umieszczono indeksy osób. miejscowości, książąt i królów polskich oraz dostojników duchownych i świeckich dawnych księstw krakowskiego i sandomierskiego,
rzeczowy oraz indeks z wyrazami polskimi i prawnymi. Ekscerpcja Jana Łosia, lóm II kodeksu zawiera dokumenty z lat 1153-1333. Wc wstępie Piekosiński opisuje dokumenty, z któiych korzystał.
Pochodzą one bądź z oryginałów, bądź z transumptów średniowiecznych, bądź z kopiarzy. Wśród
tych ostatnich są m.in. kopiarz słaniątecki. koprzywnicki, wąchocki, włocławski, jędrzejowski i miechowski. Znajdowały się one w archiwach klasztornych. Jedynym wyjątkiem był kopiarz koprzywnicki, który znajdował się w Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu pod sygn. Lat. Q II 433. Wydawca publikuje łacińskie dokumenty, w któiych można odnaleźć kilkadziesiąt polskich glos, wyróżnionych
przez wydawcę kursywą. Ka końcu tomu wydawca zamieścił indeks osób, indeks miejscowości oraz
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urzędów, indeks rzeczowy wraz z wyrażeniami polskimi i prawnymi. Ekscerpeja Jana Łosia. Tom
Uf kodeksu zawiera dokumenty y. lat 1333-1386. We wstępie wydawca zamieszcza informacje o dokumentach zawartych w tym tomie. Oprócz kopiarzy wymienionych w tomie wcześniejszym wykorzystane zostały także kopiarz wielicki oraz kopiarz miasta Biecza. Po wstępie zamieszczono chronologiczny wykaz wydanych dokumentów. Wydawca publikuje łacińskie doku mętny, w których
można odnaleźć kilkadziesiąt glos polskich, wyróżnionych przez niego kursywą. Na końcu tomu
znajdują się indeks osób, indeks miejscowości oraz urzędów, indeks rzeczowy wraz z wyrażeniami
polskimi i prawnymi. "F.kscerpcja J a n a Łosia, 'lbm IV mieści w sobie dokumenty z lat 1386-1450.
Wydane dokumenty pochodzą z różnych archiwów i bibliotek. Po słowie wstępnym, podobnie jak
we wcześniejszych tomach, zamieszczono chronologiczny wykaz dokumentów, W publikowanych
łacińskich dokumentach można odnaleźć kilkadziesiąt polskich glos. które wydawca wyróżnił kursywą. Na końcu tomu znajdują się indeks osób, miejscowości i urzędów oraz indeks rzeczowy.
Ekscerpeja Jana Łosia.
MAŹAe. IV Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od r. 1300 d o 1400, wydali Piekosiński
Franciszek i Szujski Józef, Kraków 1878. — Część pierwszą wydał Franciszek Piekosiński i zatytułowana jest Ldwr aciorum, wignationum necnon onlmutionwn ęh-Uatis Cmcw/ac 1300-1375. W obszernym wstępie Józef Szujski zamieścił informację o historii Krakowa oraz o rkpsach dokumentujących tę historię. W tej części wydawca publikuje niemieckie i łacińskie zapiski pochodzące
z najstarszej księgi miejskiej krakowskiej, liczącej 109 pergaminowych kart in folio. Księga ta znajd u j e się w Archiwum Państwowym w Krakowie, gdzie oznaczona jest sygn. 1. Na końcu tomu autorzy umieścili indeks osób, indeks rzeczowy i wykaz wyrazów niemieckich. Część druga, z osobną
paginacją, za tytułowa tła jest Libri cmńtjidstimi civitai'ts Cracoviac sa&cidi dccimi ąuani. Składa się ona
z trzech „podczęści". Pierwsza, opracowana przez J. Szujskiego, zawiera zapiski z. księgi nazwanej
przez wydawcę księgą „proscriptionum et gravaminum". Księga ta znajduje się w Archiwum Państwowym. w Krakowie pod sygn. 863. Zapiski wydawca rozdzielił na dwie grupy: 1. (s. 1-29) zawiera zapiski z lat 1361--1370, JI. {s, 31-75) zapiski do r, 1391. Kolejna „podeześć", oznaczona jako III.,
wydana także przez J. Szujskiego na s. 77-223, zawiera zapiski niemieckie i łacińskie z Acta ollicii
consularis Cracoviensis. Znajduje się ta księga w x4jchiwum Państwowym w Krakowie pod sygn.
1420. W zapiskach nie ma glos polskich. W ostatniej „podczęści", oznaczonej jako IV, wydanej
przez F. Pi e kosi oskiego na s. 225-343, znajdują się zapiski z kilku ksiąg miasta Krakowa, w których
zawarte są rejestry przychodów i rozchodów miejskich z lat 1390-1393, 1395-1405 i 1407-14) 0. Księgi znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie pod sygn. 427, 1587-1590, Na końcu części
drugiej znajduje sie indeks nazw osobowych i rzeczowych do wszystkich jej „podczęści". W tym tomie nic ma polskich glos. oprócz nazw własnych,
MM Ac V, VII Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506, t. 1—II, wydal Piekosiński
Franciszek, Kraków 1879, 1882, ~ Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa ukazał się w dwóch
tomach, w czterech częściach. Numeracja stron obu tomów jest ciągła. Tom I stanowi część pierwszą i zawiera dokumenty dotyczące założenia i uposażenia miasta Krakowa, Kazimierza, Stradomia i Kleparza. Ton) 11 zawiera część drugą, trzecią i czwartą kodeksu. W części drugiej zostały wydane dokumenty pochodzące z „samorządu gminnego", tj. wilkierze, statuty cechowe itp. W części trzeciej znajdują się fundacje, bulle papieskie, przywileje biskupie, nadania królewskie na r/ecz
kościołów, testamenty i legaty znaczniejszych mieszczan. W części czwartej zostały wydane dokumenty będące umowami „sprzedaży czynszów miejskich na widerkauf". Dokumenty te zapisane
były w języku łacińskim i niemieckim. Znajdują się w nich pojedyncze polskie glosy cytowane
w Sstp wg nrów zapisek. Wydawca nic wyróżnia w tekście polskich wyrazów pospolitych. Na końcu
II tomu ztiajduje się indeks osób i miejscowości, indeks książąt i królów polskich oraz indeks rzeczowy z wyrazami polskimi i obcymi. Indeksy są wspólne dla obu tomów, Ekscerpeja Jana Łosia.
MM Ac XIII. XVI. XVIII Acta capilulornm nec non iudiciorum ecclesiasticorum seleeta,t. 1-1II,
wydał Ulanowski B[olesław]. - Tom I. Ad u capitulomm Gne.zncnsis, Poznań icnais et Vindis!aviensis (1408-1530). Wydawca we wslępie charakteryzuje publikowane dokumenty. A k t a z Archiwum
Kapitulnego w Poznaniu obejmują okres między r. 1428 a 1523 i pochodzą z 8 ksiąg kapitulnych.
Materiał piętnastowieczny z tych ksiąg mieści się na s. .!• 173. Akia z Archiwum Kapitulnego we
Włocławku zawierają zapiski z lat 1435-1518, znajdujące się w pierwszej księdze kapitulnej. Ma-
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ter i al piętnasto wieczny z tej księgi mieści się na s. 229-286. Akta gnieźnieńskie pochodzą z lal
1408-1530 i mieszczą się w 4 księgach kapitulnych. Materiał piętnastowieczny z tych ksiąg znajduje się na s. 305-570. We wstępie mieści się również spis rkpsów, z których pochodzi wydany w tym
tomie materiał. W zapiskach znajdują się polskie glosy, wyróżnione przez wydawcę kursywą, l ó m II
Acta iwlitiorum eccksia&ticorum dioecesum Gneznensis et Foznaniensis (1403-1530). We wstępie wydawca charakteryzuje zapiski z ksiąg konsystorskich oraz podaje spis rkpsów wykorzystanych w publikacji. W zapiskach znajdują się pojedyncze polskie glosy, wyróżnione w druku kursywą. Tbm TH
podzielony jest na dwie części. Pierwsza zatytułowana jest Ada iudiciorum eccłe.siasticorum dioecesum Płoccnsis, Wladislaviensis et Gneznensis (2422-1533). Zapiski w tym tomie pochodzą z ksiąg sądów kościelnych diecezji płockiej, włocławskiej, z ksiąg sądu kościelnego w Gdańsku, Kaliszu
i Wieluniu. Piętnasto wieczne zapiski płockie znajdują się na s. 1-76, włocławskie n a s . 217-271, kaliskie na s. 357-363, gdańskie na s. 365-377. Znajdujące się w łacińskich zapiskach polskie glosy zostały wyróżnione przez wydawcę kursywą. Część drugą opracował Jan Czubek. Zawiera ona indeksy osób i miejscowości do wszystkich trzech tomów. Ekscerpeja Wandy Namysłowskiej,
MMAe XV Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły- i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wydał Piekosiński Franciszek, Kraków 1896. — Publikowane w tym wydawnictwie rachunki pochodzą
z odnalezionych we Lwowie ksiąg „podrzęctwa niepołomskiego" z lat 1388-1390 i rejestru Wątróbki „wielkorządcy krakowskiego 1 ' z lat 1418-1420 oraz z rejestrów przychodów i rozchodów
skarbowych królewskich z lat 1388-1390, J 393-1395, 1403-1405 i 1411-1417, przechowywanych
niegdyś w dawnym archiwum Komisji Rządowej Skarbu. W rachunkach tych można odnaleźć około 200 polskich glos wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Przedstawiane przez Pickosińskiego rachunki są nowym, znacznie poszerzonym wydaniem dokumentów wydanych przez Aleksandra
Przezdzicekiego w Życiu domowym Jadwigi i Jagiełły z regestiów skarbowych z lat 1388-1417, Kraków 1854. Na końcu łomu znajdują się indeksy osób i miejscowości oraz indeks rzeczowy.
ModUag Zathey Jerzy, Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Rocznik XV, nr 1/2, Kraków 1964. s. 33-38. — J. Zathey w artykule opisuje historię pergaminowej karty, którą wydobyło z oprawy 111 części Biblii Pawła Paszko wica z Piotrkowa pochodzącej z XV w. Na karcie zapisano trzy polskie modlitwy o incipitach: Ten jest dzień,
Boże Jezu Kiyste, Słodka niebieska krołewno i fragment spowiedzi powszechnej. Wydawca podaje
tekst modlitw zarówno w transliteracji, jak też w transkrypcji oraz zamieszcza fotografie rkpsu.
Obecnie rkps znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej i opatrzony jest sygn. 9999. W Sstp materiał
datowano XV in. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. IV. Ekscerpeja
Wandy Żu ro wskiej - Góreckiej.
Monlur Monumenta luris cura pracpositorum Chart ophylacio Maximo Varsoviensi edita. Pomniki Prawa, Varsoviae 1912 i nn. .
Mon!Lir II Kingi polskoj koronnoj mietriki X V stoletija, l, I Kniga nr 10 1447-1454 godow, wydali [Mysłowski Adolf i Graniczny Wacław], Varsoviae 1914. ~ Wydawcy publikują łacińskie dokumenty, w których można znaleźć kilkadziesiąt polskich glos, niewyróżnionych w druku. We wstępie wydawcy podają spis dokumentów wykorzystanych w tomie. Na końcu znajduje się indeks rzeczowy oraz indeks osób i miejscowości. Okscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Monlur III Księgi-ławnicze miasta Starej Warszawy z X V wieku, t. 1 Księga n r 525 z lat 1427-1453, wydał [Ehrcnkreutz StefanJ, Warszawa 1916. — Wydawca publikuje łacińskie dokumenty,
w których można znaleźć około 300 polskich glos, niewyróżnionych w druku. Wr przedmowie wydawca umieszcza informacje o wydawnictwach dotyczących ksiąg miejskich. Przedstawia rodzaje
ksiąg miejskich oraz sposoby ich wydawania. Szczegółowo charaktery-żuje i opisuje wydawaną księgę. Na końcu tomu znajduje sie indeks rzeczowy, na końcu którego pod hasłem iAdgaria ve.rJ)a znajdują się polskie wyrazy pospolite z podaną lokalizacją oraz indeks osób i miejscowości.
Monlur V VI Metryka Księstwa Mazowieckiego z X V - X V I wieku, 1.1. Księga oznaczona nr, 333
z lat 1417-1429, wydał [Włodarski Ałeksanderj, t. II. Księga oznaczona nr. 334 z lat 1429-1433, wydał Włodarski Aleksander, Warszawa 1918, 1930. ~ Wr publikowanym łacińskim materiale można
odnaleźć kilkaset polskich glos. wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. W przed-
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mowie Włodarski opisuje historię powstawania ksiąg metrykalnych. Dokładnie charakteryzuje księgę nr 333 i omawia poszczególne jej części. Na końcu tomu znajduje się indeks rzeczowy' oraz indeks osób i miejscowości. W tomie drugim wydawca charakteryzuje księgę nr 334. W księdze znajduje się 650 aktów i zapisów, w których można odnaleźć kilkaset polskich glos, wyróżnionych
w druku kursywą. Na końcu tomu znajduje się zestawienie zapisów w porządku chronologicznym,
indeksy osób i miejscowości oraz indeks rzeczowy.
MonWlad Monumentu Historiea Dioeceseos \Vladislaviensis, Władislaviae 1881 i nn.
MonłWad IV 1 - 3 4 Hussilica, Wladisiaviac 1884. — Wydawca, którego nazwisko nie jest wymienione, publikuje wyciągi z lat 1480-1502 z ksiąg sądu kościelnego diecezji włocławskiej i płockiej
dotyczące husytów. W materiale znajdują się dwie polskie glosy, klatki i stobtikowa, niewyróżnione w tekście. Zapiska z pierwszą glosą została w Sstp zacytowana z wydania w MM Ac XVIII nr 517,
natomiast druga glosa w ogóle nie była wyekscerpowana.
MonWiad X X V I cf KalWłoc XLIII.
MPH Pomniki Dziejowe Polski. Monument a Poloni a e Historiea, Lwów 1864 i nn.
MPH 1 Wydał Biclowski August. — Wydawca publikuje łacińskie dokumenty, w których jest jedna polska glosa (cebry s. 397), wyróżniona w druku kursywą. W przedmowie wydawca przedstawia
zawartość tomu, który obejmuje dokumenty albo ich fragmenty dotyczące Słowian i początków
państwa jwlskiego od najdawni ej szych czasów do XII w. Na s. 895-946 znajduje się indeks nazw
osobowych i miejscowych.
MPH II Wydał Biclowski August, Lwów 1872, ~ Wydawca publikuje łacińskie dokumcnly lub
ich fragmenty dotyczące Słowian od r. 1141, w nich czasem „cytaty" z dokumentów wcześniejszych,
do połowy w. X I V Z n a j d u j ą się w nich nieliczne polskie glosy, wyróżnione przez niego kursywą.
Na s. 949-998 zamieszczony został indeks nazw osobowych i miejscowych.
MPH III Wydane przez lwowskich członków Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, Lwów
1878. - Wydawcy publikują łacińskie dokumenty lub ich fragmenty dotyczące Polski. Obejmują one
lata 965-1576. Znajdują się w nich nieliczne glosy polskie, wyróżnione w druku kursywą. Na s. S09- 8 7 3 mieści się indeks nazw osobowych i miejscowych, opracowany przez R o m a n a Maurera.
MPH IV Wydane przez lwowskich członków Komisji Historycznej Akademii Umiejętności,
Lwów 1884. - 'lóm o b e j m u j e łacińskie dokumenty łub ich fragmenty z bibliotek krakowskich
i lwowskich, nie wydane we wcześniejszych tomach. Są to żywoty, legendy i spis cudów błogosławionych i świętych związanych z Polską. Znajduje się w nich kilka polskich głos, niewyróżnionych
w druku. Na s. 913-992 mieści się indeks nazw osobowych i miejscowych, opracowany przez Korneliusza Juliusza Flecka.
MPH V Wydane przez lwowskich członków Komisji I listo tycznej Akademii Umiejętności, Lwów
1888. - Wydawcy publikują dokumenty lub ich fragmenty z różnych wieków, pochodzące z archiwów kościelnych i klasztornych w Polsce. Glosy polskie występują jedynie w pergaminowym rkpsie
Ribłioteki Kapituły Płockiej o sygn. C 46 (w wydawnictwie na s. 444-464). Rkj>s ten, formatu
quarto i „wielkiej objętości", zawiera na k. 6 - 1 1 Cakndurmm Phcense. Wydawcy określają czas powstania rkpsu na XIV w. Glosy pofskie są nazwami miesięcy. Wydawcy podają, źe zostały one dopisane w XV w. W Sslp materiał datowano XV p. post. Na s. 1029-1168 znajduje się indeks nazw
osobowych i miejscowych, opracowany przez Henryka Kopię.
MPKJ Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1901 i nn.
MPKJ I 181-196 cf Dc morti
MPKJ II 295-309 Baudouin dc Courtenay Jan, Roty przysiąg z archiwum radomskiego, Kraków
1907. — Wydawca publikuje 91 polskich rot przysiąg sądowych z lat 1415-1432 z ksiąg archiwum
sądu miejscowego w Radomiu. Roty znajdowały się w pięciu księgach formatu dulki, z klórych dwie
były oznaczone jako radomskie, dwie jako sandomierskie i jedna jako opoczyńska. W materiale tym
jest. 29 roi wydanych także w AKPr VII la 61-175 i stąd były o n e cytowane w Sstp,
MPKl II 311-327 Czajkowski K[onstanlyl, Loś J[anJ, Zabytki augustiańskie. - Autorzy przedstawiają pięć rkpsów XV-wiecznych, pochodzących z byłej biblioteki klasztoru o o. August ianów
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w Krakowie, w których występują teksty i glosy polskie. Obecnie rkpsy te znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej. Są (o;
1. s. 311-316 rkps o sygn. B 213 (autorzy błędnie podają sygn. B 280), obecnie n r akc, 150/54,
Pisany kilkoma rękami z XV w. Zawiera m.in.: a. zbiór łacińskich hymnów kościelnych z obszernymi komentarzami, w których znajdują się polskie glosy interlinearne. Wydawcy datują tę część
rkpsu na pierwszą połowę XV w., glosy polskie na kotu cc X V w. W Sstp materiał datowano XV ex.;
b. na k. 242r (wydawcy podają Węd nie 232r) łacińsko-połski spis grzechów przeciwko Duchowi
Świętemu. W Sslp materiał datowano X V p . pr.\ c. od k. 244v (wydawcy podają błędnie 234v) rozpoczyna się łaciński tekst kanonu mszy świętej z polskim tłumaczeniem ef. Msza IV. Wszystkie zebrane polskie glosy wydawca wyróżnił w druku kursywą.
2. s. 316-323 rkps wydawcy nie podają dawnej sygnatury, obecnie nr akc. 110/56. Rkps, wg wydawców, napisany został około 1480 r. Na 24 karlach zachowa! się szczątek zbioru kazań z polskimi
glosami wewnętrznymi. Nad tekstem i na marginesach kazań na 20. i 21. niedzielę p o Zielonych
Świątkach wpisane zostały liczne polskie glosy, sianowiące prawie pełny przekład łacińskich kazań.
'IćJkst polski wpisano w końcu XV lub na początku XVI w. Wr ChrestWtiz (na s. 108-109) wydano,
także w transkrypcji, kazanie na 20. niedzielę po Zielonych Świątkach. W Sstp materiał datowano
X V ex.
3. s. 323-325 rkps o sygn. B 283, obecnie nr akc. 73/54. Rkps zawiera kazania dc tempore z polskimi glosami wewnętrznymi oraz inlerlincamyrni i marginalnymi. Na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki znajduje się zapiska hte est liber Martini de Miedeez (?) anno Domini 1447. Innych danych o chronologii rkpsu wydawca nie podaje. W Sstp glosy wewnętrzne datowano 1477, interlin e a r n e i marginalne XV ex.
4. s. 325-326 rk|>s o sygn. B 282, obecnie nr akc, 70/54, Jest to kodeks z. końca X V w. pisany jedną ręką. Wydawca zamieszcza polskie glosy z. rkpsu zawierającego łacińskie kazania de tempore.
ieksty kazań głosowane są wewnętrznie, interlinearnie i marginalnie. W Sstp cały materiał datowano XV ex.
5. s. 326-327 rkps o sygn. B 239, obecnie nr akc. 153/54. Rkps zawiera łacińskie hymny i modlitwy brewiarzowe oraz kazania i sekwencje mszalne. "Na wewnętrznej stronie spodniej okładki zapisano w języku polskim rejestr psalmów z pierwszymi dziesięcioma liczebnikami porządkowymi,
na k, llOr znajdują się trzy polskie glosy. Kodeks został zapisany przez Mikołaja z Brześcia, o czym
świadczy zapis na k. 134v ejcpłiciunt epistolae ąuadragesimalcs anno Domini 2392 [...] per mamts Nicolai de Brem. W pierwszych tomach Sstp materiał datowano 1391, od t. VII datowano XV med.
Mniej więcej od 1954 r. w Sstp odczytania wydawców poprawiano i uzupełniano wg fotografii
rkpsów. Glosy niewydane cytowano jako MPKJRp II. Hkscerpcja Heleny Czerskiej.
MPKJ 11 379-425 Łoś Jan, Jakóba syna Par koszowego traktat o ortografii polskiej. ~ Wydawca
przedstawia rkps Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. J961, wg W : isłockiego z XV w. R k p s zawiera
m.in.: a. s. 3 - 1 6 cf. Park; b. w tekstach różnych na s. 68 polską glosę przymowka; c. na s. 405 łacińsko-polski słowniczek nazw pokrewieństwa. Materiał z poz. b i c wydawca zamieszcza na s, 379.
W Sstp materiał z tych pozycji datowano ca 1460. Polskie glosy wydawca p o d a j e kursywą.
MPKJ V 1-172 Łoś Jan. Mammotrekt z r. 147J, Kraków 1912. — Autor przedstawia rkps znaleziony przez Hieronima Łopacińskiego w pozostałościach pobcnedyklyńskiej biblioteki w Kościelnej
Wsi pod Kaliszem. Obecnie rkps ten z n a j d u j e się w zbiorach Biblioteki Naukowej PAN
i PAU w Krakowie pod sygn. 1713. Jest to papierowy rkps in (|uarto, liczący 359 k. Zawiera on różne teksty teologiczne, a na k. 133r-I95r odpis słowniczki biblijnego łacińsko-połskiego, to jest mammotrektu nazwanego przez wydawcę kaliskim. W expł. data 147J. Glosy z tego rkpsu z ich łacińskimi
odpowiednikami stanowią podstawę wydania Łosia. Dopełnieniem wydanego rnammotrektu jest wybór glos z innego odpisu mammotrektu. Drugi odpis znajduje się w Bibliotece Królewskiej (obecnie Biblioteka Państwowa) w Berlinie, gdzie oznaczono go sygn. Vis. F 655. Wcześniej rkps należał
do biblioteki kościelnej w Lubiniu na Śląsku. W arlykule nazwany jest on przez wydawcę niammo(rcktem lubińskim. W rkpsie nie podano daty jego powstania, Bruckner w R XXXIII na s. 124 pisze,
że „może on być spółczesnym kaliskiemu, jeśli nie jesl nieco wcześniejszym". Wydawca w swoim
opracowaniu zajmuje się porównaniem obu mammotrekl.ów. Publikację kończy alfabetyczny wybór
wyrazów z obu mammotrektów z podaniem ich lokalizacji biblijnych. Wr Sstp materiał z mammo-
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treklu kaliskiego datowano 1471, /, lubińskiego ca 1470. Do tomu VIII w SStp cytowano materiał
z obu mammotrektów ze skrótem MPKl V W kilach 1977-1980 Wanda Żurowska-Górecka i Vladimir Kyas opublikowali w pracy Mamoirekty stampohkie nowe wydanie obu zabytków. Od tomu IX
w Sstp cytowano materiał z tego wydania ze skrótami MamKul i Maml,uh. ~ Cf. MamKul,
Maml.uh.
MPKJ V 423-436 Łoś Jan, Dwa teksty staropolskie. T. Objawienia św. Brygidy, Kraków 1912,
— Wydawca publikuje zachowany polski tekst objawień św. Brygidy z fotografią i pisze o rkpsie
i jego właścicielu. Rkps znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV 8007. Tekst
zapisany jest na jednej mocno uszkodzonej karcie. Pracownia Sstp od 1971 r. posiada fotografie
rkpsu, wg których korygowano odczytania wydawcy, W Sstp materiał datowano XV med.
MPKJ V 436-443 cf. CyzPioc.
Msza Kanon mszy Św., Canon missae. - Kilkanaście odpisów polskiego przekładu kanonu mszy .św,,
z któiych w spisie źródeł Sslp w i t . jedenaście wówczas znanych ponumerowano i ułożono chronologicznie. Odkrywane i wydawane w późniejszym czasie inne odpisy kanonu mszy otrzymywały
kolejne numery bez zachowywania już kolejności chronologicznej. W większości nie są to tłumaczenia w postaci tekstu ciągłego, ale jedynie glosy wpisane nad tekstem łacińskim. Do końca XV w.
kanon był często przepisywany. Bruckner pisze, że „modernizowano pisownią lecz nie naruszając
właściwego tekstu" (R X X V s. 259).
Msza 1.1413-1414 A' X X V 260-264. — Na ten odpis kanonu składały się pojedyncze polskie glosy. Wydane są one przez Brucknera w przypisach oznaczonych 11 jako warianty do innego odpisu kanonu, u Brucknera podstawowego, stanowiącego w Sstp Mszę VI. Glosy ie znajdowały sie na k. 47v- 5 6 r w rkpsie Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 131, pochodzącym z biblioteki oo, Benedyktynów w Sieciechowie. Rkps pisany był w 1413 i 1414 r. przez Maura (lub Macieja) z Ił/.y.
Bilickner podaje, że w kanonie ..młodsza ręka wpisała polskie tłumaczenie między rządkami" (s. 258).
W Sstp konteksty do cytacji z lego odpisu uzupełniano w ostrych nawiasach wg tekstu Mszy VI. Rkps
powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
Msza U. ca 1420 R XXV 259. — Wydawca publikuje polskie glosy nadpisane nad łacińskim tekstem kanonu, które znajdowały się na k. 315 rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu oznaczonego
sygn. Lat. X V I I O 131. Kanon z polskimi glosami występuje tuż za tekstem Ordo sacerdotis preparantis se ad missam. Wcześniej rkps należał do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Rkps powrócił do Biblioteki N a r o d o w e j w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
Msza III. \.A2AMacDod 50-67. - Polskie glosy kanonu, które wydal Maciejowski, znajdują się na
k. 2r, 4r, 5v, 6r, 8r, l l v , 13v, 15v, 16r, 25v, 30v, 32r, 33v\ 35r, 37r, 39r, 42r, 44r, 44v, 45r rkpsu należącego do Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu.
Rkps znajdował się we Lwowie już przed rokiem 1852 i należał do piywatnych zbiorów Augusta
Bielowskiego, Obecnie rkps znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu p o d sygn. 2080. Maciejowski, wydając tekst kanonu, podał w przypisach również warianty innych polskich tłumaczeń kanonu z dwóch rkpsów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, które odnalazł Łukasz Gołębiowski. Późniejszymi wydawcami tekstu Mszy 111 byli W. Wydra
i W. R. Rzepka (cf ChrestWRz s. 30-33) oraz M. Iżykowska. Teksty polskie, w rękopisie ZNiOur 20X0,
Rozprawy Komisji Językowej XVI, Wrocław 1989, s. 122-131. którzy podali ten zabytek również
w transkrypcji. Od 1953 r. Pracownia Sstp posiada fotografie rkpsu, na podstawie których sprawdzano odczytania wydawcy.
Msza IV. 1426 MPKJ II 313-316. — Polskie tłumaczenie kanonu wydali Czaykowski K[onstanly]
i Łoś Jjan] w artykule Zabytki augustiańskie, gdzie wpisali mylną sygn. Biblioteki oo. AugusUanów
B 280 oraz podali nieprawidłową numerację stron, na których znajduje się Msza. Rkps oznaczony
był sygn. B 213, a tekst kanonu znajduje się na k. 244v-249r. Obecnie rkps przechowywany jcsl
w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie posiada sygn. akc. 150/54.
Msza V. XV med. R X X V 260-264. — Na ten odpis kanonu składają się pojedyncze polskie glosy. Wydane są one przez B r u c k n e r a w przypisach oznaczonych III j a k o warianty do innego odpisu kanonu, u Brucknera podstawowego, stanowiącego w Sslp Mszę VI. Glosy te znajdowały sic

na k. 221-241 rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. X V I I Q 140. Wcześniej rkps należał do świętokrzyskiego klasztoru Benedyktynów. Prawdopodobnym kopistą rkpsu był Stanisław
z Krakowa. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale
został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Ekscerpcja Tadeusza Kalickiego.
Msza VI. 1456 R X X V 260-264. ~ Tekst kanonu wydał Bruckner Aleksander w artykule Drobne zabytki języka polskiego jako tekst główny. Niestety, nie podał on kart, na których zapisana była
Msza. Rkps znajdował się w (3es. Bibl. Publ. w Petersburgu i opatrzony był sygn. Lat. I F 232. Wcześniej należał do klasztoru Benedyktynów w Sieciechowie. Prawdopodobnym kopistą był Jan Skotnicki, wikary kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. Oprócz kanonu w rkpsie znajdowały się traktaty św. Bernarda, Innocentego 111, Dieta sałutis, Lumen a nimae, Sermo de beate Nemine. Gńseldis Petrarki oraz inne leksiy teologiczne, Rkps powróci! do Biblioteki Narodowej
v/ Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania
warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki, F.kscerpcja Mariana Kucały.
Msza VII. XV/;. post. MacDod 50-66. — Polskie tłumaczenie kanonu, „ponadpisywanc" nad tekstem łacińskim, wydane zostało przez Maciejowskiego w przypisach oznaczonych I jako warianty
d o innego odpisu kanonu, u Maciejowskiego podstawowego, stanowiącego w Sstp Mszę III. Rkps
należał do Publicznej Biblioteki Warszawskiej, a naslępnie d o Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu. Na
początkowych karlach widniał napis Fjcplic.atio canonis missae (jak informuje Maciejowski, tytuł
prawdopodobnie nadany przez, odkrywcę rkpsu Łukasza Gołębiowskiego), Obecnie rkps uważany
jest za zaginiony.
Msza VIII. XV p. post. MacDod 50-66. — Na len odpis kanonu składa się polskie tłumacznie wyd a n e przez Maciejowskiego w przypisach oznaczonych 11 jako warianty do innego odpisu kanonu,
u Maciejowskiego podstawowego, stanowiącego w Sstp Mszę NI. Rkps należał do Publicznej Biblioteki Warszawskiej, a następnie d o Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu. Obecnie rkps uważany jest
z.a zaginiony.
Msza IX. XV p. pr. R XXV 258-259. — Fragment polskiego Iłumacznia kanonu, znajdującego
sic na k. 169-173 rkpsu Ces, Bibl. Publ, w Petersburgu, wydał Aleksander Bruckner. Kkps oznaczony był sygn. Lal. 1 O 59. Wcześniej należał do Biblioteki Załuskich w Warszawie. Zawierał kazania i traki a ty teologiczne, „nieraz z polskimi głosami". Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej
w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania
warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
Msza X. X V med. PF V 77. — Kilkanaście polskich glos do łacińskiego kanonu wydał Lubicz Rafał [Łopaciński Hieronim] w artykule Kilka zabytków języka staropolskiego. Rkps znajduje sic w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie p o d sygn. 1710. Polskie glosy do kanonu znajdują się
na k. 236v~237v, W rkpsie znajdują się traktat o inszy. Rubńcae missaram, kończące się krótkim
objaśnieniem kanonu z wyrazami polskimi, traktaty moralne, św, Augustyna Dc vita Christiana,
traktat Mikołaja z Błonia Sacramemale oraz traktat o małżeństwie.
Msza XI. 1496 PF V 78. — Na ten odpis kanonu składa się dziesięć polskich glos. Wydane są one
przez Lubicza Rafała [Łopacińskiego Hieronima] w artykule Kilka zabytków języka staropolskiego.
R k p s znajduje się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie p o d sygn. 1706. Glosy do kanonu znajdują się na k. 2Ir, 39v i 40r. W rkpsie znajdują się również nuty do Liber generackmis,
wierszowana Summa sacńficiorum per Johannem Cardinakm. opis wzięcia Konstantynopola przez
'linków w r. 1453 i inne drobne teksty. Prawdopodobnym pisarzem tego rkpsu był Laurcncius d e
Ciyesky (Gicski). O d 1974 r. Pracownia Sstp posiada zdjęcia rkpsu, na podstawie których sprawd z a n o odczytania wydawcy.
Msza XII. ca 1431 SIOcc XXV 212-225. - l e k s t kanonu łacińskiego wraz z polskimi glosami wydali Bo Iz Bogdan i Żurowska-Gó recka Wanda w artykule Glosy kanonu z lat }428-1431 (z rękopisu gnieźnieńskiego nr 60), Poznań 1965. Obecnie rkps znajduje się w Bibliolcec Katedralnej
w Gnieźnie. Polskie glosy do kanonu znajdują się na k. 5r-7v. Katalog Biblioteki
Gnieźnieńskiej
z 1877 r. oznacza ten rkps jako Sancli 1'home dc A<|uino Summa. Rkps najprawdopodobniej pochodzi z Krakowa, o czym świadczą wymieniane w nim często osoby biskupa i rektora szkoły szpitalnej w Krakowie. Skrót źródła wprowadzono w t, V
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Msza XITT. 1476 GIWp 64-66. ~ Na ren odpis kanonu składają się pojedyncze glosy. Wydane są
one przez Wojtkowskiego Juliana. R k p s znajduje się w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jest oprawiony z dwoma inkunabułami i ma sygn. Inc. Q 592-593. Traktat o mszy zaczyna się od słów- Seąuuntur nobilia bona super canoncm et eius expositioncm. Polskie
glosy znajdują się na k. 2r, 3r, 3v, 4v, 5r, 6r, 7r, 8r, 9v, 10r. l l v . Polskie glosy interlincarnc są tej
samej ręki, co tekst główny. R k p s pochodzi z kościoła in Szacie (prawdopodobnie wieś Szadek)
i należał d o księdza z Brudzewa. W późniejszym okresie rkps trafił do klaszloru Bernardynów
w Kole nad Wartą. Skrót źródła wprowadzono w t. V.
Msza X I V 1446-1447 GlKórn II 1 HU-188. ~ Glosy do kanonu opublikował Muszyński Michał
wraz z tekstem łacińskim i transkrypcją, lekst kanonu z n a j d u j e się na k. 93r-95v rkpsu Biblioteki
Kórnickiej. R k p s oznaczony jest sygn. BK 116. O jego pochodzeniu i wcześniejszych losach nic nie
wiadomo. R k p s zawiera p o n a d t o Pseudo-Arystotełesa Secreta secretorum, Andreasa de tiscabara
Generalis catholiconun confcssio, modlitwy, słownik terminów liturgicznych oraz traktaly teologiczne. Od 2002 r. Pracownia Sstp posiada zdjęcia cyfrowe tego odpisu Mszy. Skrót źródła wprowadzono w t. V
Msza XV. 1429 GUag 94-95. — Pojedyncze glosy polskie do kanonu wydały Kowalczyk Maria,
Belcarzowa Elżbieta i Wysocka Felicja. Rkps, w którym na k. 23v zapisane są glosy polskie d o łacińskiego kanonu, znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygn. 2236. Zawiera m.in. Questio
de saeramento euchaństic, De ordinibus sen tractatio, kanon oraz liczne drobne teksty teologiczne.
Skrót źródła wprowadzono w i. VIII.
Msza XVI, 1433 SlOcc XLV 105-112. — Tekst kanonu łacińskiego z polskim przekładem wydali
Rzepka Wojciech Ryszard i Wydra Wiesław w artykule Staropolski kanon wszy z 1433 roku, zamieszczając t a m również współczesną transkrypcję. Rkps znajd uje się w Bibliotece Narodowej
w Warszawie, gdzie opatrzony jest sygn. akc. 9889. Uprzednio rkps należał do Biblioteki Baworowskich we Lwowie i oznaczony był sygn. 1324. Do Biblioteki Baworowskich trafił ze zbiorów Zygmunta Czarneckiego z. Ruska. Tekst Mszy wraz z polskimi glosami znajduje się na k. 68r-70v. Kanon, jak informuje notatka na k. 79v, został zapisany przez Marcina z Gołocina, który przebywał
wówczas w Raciążu. Rkps oprócz kanonu mszy zawiera żywot Maryi, liczne teksty liturgiczne, m.in.
perykopy ewangeliczne, benedykcje, litanie z nutami i modlitwy. Skrót źródła wprowadzono w t. X.
Msza XVII. XVp. post. GIPolB 25. — Na ten odpis kanonu składają się nieliczne polskie glosy.
Wydane są one przez Belcarzową Elżbietę w artykule XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej
Biblioteki Publicznej im. Saltykowa-Szczedrina
iv Leningradzie. Rkps, zawierający polskie glosy do
kanonu jedynie na k. 3v, opatrzony jest sygn. Lat. 1 O 157. Skrót źródła wprowadzono w t. X Sstp,
ale do bieżącego materiału Sslp nie wszedł żaden wyraz. D a t ę glos uslalono jako X V p. post. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie.
MW Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z wieku XV f...] z dołączeniem glos polskich, powtórnie wydał Malinowski Lucjan, Kraków 1887. Akademia Umiejętności. ~ Wydawnictwo zawiera psalmy i modlitwy w układzie godzin kanonicznych, czyli godzinek o Matce Bożej, o św. Annie
i o Aniele Stróżu, s. 1-60. Rkps, znajdujący się obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie pod sygn. Codices Slavici Ms VI nr 2, pochodzi z klasztoru Kartuzów w Czerwonym Klasztorze pod Lechnicą nad Dunajcem. Pisany był w Krakowie ręką magistra Wacława Ubogiego z Brodni. Nie jest datowany, ale wg Wisłockiego powstał około r. 1482. Na k. 113v jest fragment Wierzę
(cf. Wierzę 13), a na k. 41v-42v Sa!ve Regina (cf. Su! w Reg 11). W Sstp materiał cytowano wg kart
rkpsu bez daty, ale w odpowiednim miejscu chronologicznym, między r. 1482 a 1483. Poprawki tekstu wg Pocz 214 oraz wg fotokopii, co podkreślono specjalną uwagą w III t. Sstp na s. 482, O d
1956 r. Pracownia Sstp m a fotokopie rkpsu i wg nich cytowano materiał zabytku. Najnowsza bibliograficzna wzmianka o rkpsie. wraz z fragmentami tekstu w transliteracji i transkrypcji, w ChrestWRz na s. 34-37. Autorzy oceniają czas powstania zabytku na ostatnią ćwierć XV w. Ekscerpeja
m.in. Stanisława Urbańczyka.
MW gl. Modlitwy Wacława [...] zob. wyżej. Glosy ze s. 63-69, cytowane wg stron wydania. ~ Wydanie
zawiera glosy polskie z trzech piętnastowiccznych rkpsów łacińskich, często odczytane niepo-
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prawnie, czasem w ogóle opuszczone. Część poprawek i uzupełnień u ł.osia {Pocz 77, Zab 104).
Autor dołączył do wydania Uwagi nad pisownią i językiem glos oraz słowniczek, w którym p o d a j e
też lokalizację poszczególnych wyrazów. W Sstp polski materiał językowy wszystkich trzech rkpsów
był od r. 1956 często poprawiany i uzupełniany wg fotokopii, co podkreślono specjalną uwagą
w 1111. Sstp na s. 4X2. Materiał cytowano bez daty, ale w odpowiednim miejscu chronologicznym,
między r. 1482 a 1483, chociaż rk{>s nr 64 jest z pewnością wcześniejszy o kilkadziesiąt lat. Wydawca
publikuje polskie głosy z następujących rkpsów;
1. s, 63 -64 kilkadziesiąt glos z rkpsu n r 64, znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Budapeszcie. Jest lo papierowy kodeks zawierający kilkanaście różnych tekstów religijnych, skopiowanych w latach 1440-1447 (takie daty występują w rkpsie), liczący 326 kart. Pisany był ręką
magistra Wacława Ubogiego z B rod ni, którego imię pojawia się na kilku kartach kodeksu. Glosy
polskie znajdują się w tekście omawiającym siedem grzechów głównych, na końcowych kartach
rkpsu (319-321). Hkscerpeja m.in. Stanisława Urbańczyka.
2. s. 64-6S ponad sto glos z rkpsu nr 79. znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Budapeszcie a pochodzącego z klasztoru Kartuzów w Czenvonym Klasztorze pod Technicą nad Dunajcem. Jest to papierowy kodeks, liczący 234 karty, zawierający trzy teksty religijne z w. XV Pisany
byl w Krakowie ręką magistra Wacława Ubogiego z Brodni. IN a wierzchniej jego okładce jest zapiska z datą 1489, kiedy to rkpsy Wacława Ubogiego dostały się do Lcchniey. Główną część rkpsu stanowi Postilla epistoła rum dominicalium i w niej znajdują się prawie wszystkie polskie glosy.
3. s. 68-69 około pięćdziesięciu glos z rk|>su nr 100, znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Budapeszcie. Rkps liczący 265 kart zawiera cztery ewangelie oraz listy Jakuba, Piotra, Jana
i .ludy. Wewnątrz, na spudnicj okładce, naklejona jest karla, na której znajdują się łacińskie i polskie
synonimy nazw siedmiu grzechów głównych oraz kitka innych glos polskich. Wydawca nie zamieszcza żadnych danych o pisarzu ani bliżej nie określa czasu powstania zabytku, pisząc tylko, że jest piętnastowieczny. Głosy z tego rkpsu odczytane są przez wydawcę poprawnie i bez żadnych opuszczeń.
NAS Nebring [Władysław], Allpolnische Sprachdcnkmaler, Berlin 1S86. — Z tym skrótem nie ukazały
się w Sstp żadne cytaty, wszystkie bowiem teksty cytowane były wg nowszych wydań.
Naw Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, według pierwotnego wydania z r, 1823
powtórnie wydał Motty Stanisław, Poznań-Warszawa 1875. — Jest lo tzw. Modlitewnik Nawojki. Zabytek liczący ponad 250 s. pochodził z końca XV w. Była to niewielka pergaminowa książeczka formatu 16, zawierająca modlitwy. R k p s na początku XVII w. należał do kardynała Bernarda Maciejowskiego, następnie d o jego siostry Anny W^powskiej oraz jej wnuka, jezuity Stanisława Walewskiego. Wapowski ufundował na modlitewnik srebrną skrzyneczkę i całość ofiarował w 1634 r.
jakiemuś kościołowi, prawdopodobnie jezuickiemu. Po kasacie zakonu jezuitów (1773 r.) jakiś były
jezuita podarował ją rodzinie Gozimirskich. Pierwszy wydawca zabytku Jan Motty pożyczył go od
Ksawercgo Gozimirskiego. Później rkps był w posiadaniu Julii Wołowieżowej z Dzialynia pod Gnieznem. Po r. 1836 zaginął. Dzieje zabytku przedstawione zostały we wstępie do wydania oraz uzupełni one przez autorów ChrestWRz na s. 37, którzy zamieszczają na s. 37-39 leksl pierwszych 12 k.
zabytku, także w transkrypcji. W wydaniu Stanisława Mol ty'ego zostały zamieszczone również faksymilia 48 pierwszych karl rkpsu. W Sslp materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między Pul i Skargą y nie podając jednak daty przy cytatach.
Ojcz Ojcze nasz - Modlitwa Pańska - Oratio Dominica. ~ Przekład dochował się w licznych odpisach.
Ustawy synodu wrocławskiego z 1248 r. nakładały na duchowieństwo obowiązek głośnego o d m a wiania Ojcze nasz i Wierzę z wiernymi w czasie mszy świętej. Dotychczas odnaleziono 21 różnych
odpisów z okresu do końca X V w., z kiórych każdy ma swoją datę w spisie źródeł Sslp., ale materiał cytowano bez dat. W artykułach słownikowych modlitwa ta jest umieszczana w chronologii po
roku 1400 razem z innymi modlitwami codziennymi, ponieważ uważa się, że w tym okresie powstały
pierwsze ich tłumaczenia na język polski.
Ojcz 1. 1407 Vnel 49-50. Tekst modlitwy wydany w r. 1930 przez VrtlaAVierczyńskiego Sie fan a
w Wyborze Tekstów staropolskich. ~ Tekst modlitwy znajduje się na jednej z końcowych kart (268v)
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pergaminowego kodeksu ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 825. Kodeks zawiera różne
traktaty medyczne. S. Vrtel-Wierczyński w swoim wydaniu w nawiasach okrągłych podaje wyrazy
przekreślone przez pisarza. Modlitwa była wielokrotnie wydawana; ostatnie wydanie, także w transkrypcj i7 oraz i ii formacja o rkpsie w ChrestWRz s. 25. Pracownia Sstp od 1955 r. posiada fotografie
rkpsu, wg których korygowano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Ojcz 2. ca 1415 Vrtel s. 49-50. Tekst modlitwy wydany w r. 1930 przez Vrtla-Wierczyńskiego Stefana w Wyborze tekstów staropolskich. ~ Tekst modlitwy znajduje się na k. 98v rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 16KL zawierającego Compendimn theołoyce veńtatis l o m a s z a z Akwinu. Wydawca w nawiasach okrągłych p o d a j e rozwiązanie skrótów stosowanych przez pisarza. Pracownia
Sslp od 1955 r. posiada fotografię rkpsu. wg której korygowano odczytanie wydawcy, Ekscerpcja
Kazi mierzą Krajewskiego.
Ojcz 3. X V in. UlBibl I s, 39, R XXIV 355-356. l e k s t modlitwy wydany w r. 1823 przez Lelewela Joachima w rozdziale o sztuce drukarskiej w książce Bibliograficznych ksiąg dwoje. ~ Lelewel
przytacza tekst modlitwy w przypisie na s. 39, nie p o d a j ą c sygnatury rkpsu, w którym się ona znajduje. Pisze on natomiast, że modlitwa pochodzi z r. 1400 z rkpsu Jana Syiwana (Hieronima z Pragi). Sygnaturę tego rkpsu podaje na s. 355 Aleksander Bruckner w Kazaniach
średniowiecznych,
cz. 11, zamieszczonych w A' XXIV. Cytuje także na s. 355-356 kilka wyrazów^ z tego odpisu Ojcz. Odpis pochodzi i rkpsu o sygn. Lat. [ F 49 z Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu. Rkps ten prawdopodobnie
wrócił do Biblioteki Narodowej w Wars/.awie na mocy traktatu ryskiego i został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz/, najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Ojcz 4. ca 1440 R X X I V s. 77. 'leksl modlitwy wydany w r. 1895 przez Brucknera Aleksandra
w Kazaniach średniowiecznych, cz. 1, zamieszczonych w kolejnym tomie Rozpraw na s. 38-97. ~ Wydawca przytacza tekst modlitwy znajdujący się na przedostatni ej karcie (I90v) rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1297. Rkps ten był darem kanonika płockiego Jakuba z Piotrkowa, jemu toż
przypisuje się autorstwo polskich tekstów. Rkps opisał W Wisłocki w swoim Katalogu. Najnowsze
informacje o rkpsie w ChrestWRz na s. 23-24. Pracownia Sstp od 1956 r. posiada fotografię rkpsu,
wg której korygowano odczytanie wydawcy. F.kscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Ojcz 5. ca 1450 PF IV 580. Tekst modlitwy wydaiiy w r. 1892 przez Brucknera Aleksandra
w opracowaniu Kazania hu syty polskiego, zamieszczonym w kolejnym tomie Prac Filologicznych.
~ Wydawca przytacza tekst modlitwy pisany prawdopodobnie przed połową X V w., znajdujący się
na k. 273v rkpsu o sygn. Lat. 1 Q 146 z Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu, Kkps ten pochodził ze zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego, prawdopodobnie wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie
na mocy traktatu tyskiego i został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Ekseeipcja Kazimierza Krajewskiego.
Ojcz 6. ca 1450 PamLit IX 317-318. Tekst modlitwy wydany w r. 1910 przez Be macki ego Ludwika w artykule Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego, zamieszczonym w Pamiętniku Literackim. - 'lekst tego odpisu Ojcze nasz pochodzi z rkpsu Biblioteki Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 4500. Jest to rkj>s składający się z jednej
karty, zawiera modlitwy katechizmowe odmawiane wraz z wic mymi przez kapłana po kazaniu. Pochodzi on z połowy XV w. Pracownia Sstp od 1964 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Rkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Ojcz 6a. X V p. pr. MacDod 102. Tekst modlitwy wydany w 1853 r, przez Maciejowskiego Wacława
Aleksandra w Dodatkach do piśmiennictwa polskiego. ~ Ten odpis modlitwy jest jej fragmentem od
początku do słów: „lxf<dź> tva wola". Pochodzi on z rkpsu nr 161 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, w którym znajdują się tzw. kazania trzerneszneńskie z końca X V wieku, 'lekst tego odpisu, zapisany na k. 37v, wpleciony jest w tekst kazań. Cały rkps, z wyjątkiem kart 41-53, pisany był
przez Michała z Janowca, Maciejowski nie ustrzegł się błędów w odczyt ani u tekstu. W Sstp poprawki naniesiono wg odczytania i wydania lego rkpsu w r. 1981 r. przez F,Izbie tę Belcarzową
w Glosach polskich w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. ł. D o końca l. VIII w Sstp modlitwę błędnie datowano za wydaniem W A, Maciejowskiego XV p. pr. Od t. IX przyjęto d a t ę ca
1500, bowiem Elżbieta Belcarzowa stwierdza (GłKazB I s. 9), że prawie cały- rkps pisany był w lalach 1490-1497. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
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Ojcz 7. 1460 Bandt nr 1. Tekst modlitwy wydany anonimowo w r. 1826 przez Bandtkiego Jerzego Samuela w pracy Ojcze nasz. Modlitwa z rozmaitych rękopismów i druków starożytnych w języku
}x>!skim i w innych dialektach słowiańskich, Wrocław 1826. — lekst tego odpisu modlitwy z n a j d u j e
się w rkpsie nr 11 F 63 na karcie i l 2 v z napisem Dominka ora in Polonico. Rkps ten jest XV-wi ecznym kodeksem papierowym in folio. Zawiera m.in. Statuta synodulia Wratisla\'iensia (k. 85r-122r).
Był o n pierwotnie własnością Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, następnie kolegiaty w Nysie, po
sekularyzacji klasztorów, po r. 1810, przeszedł d o Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Modlitwa jest wpisana inną ręką niż pozostałe teksty. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada totografię
rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił
Mieczysław Walter w pracy Słąskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Bibłiotcki
Uniwersyteckiej,
Wrocław 1949, s. 17-18.
Ojcz 8. 1446-75 JA 1 72. Tekst modlitwy wydany w r. 1876 przez Ncbringa Władysława w artykule Ubcr den Einfluss der altćechischen Literatur auf die altpoinische zamieszczonym w Archiu fur
slavische Phihlogie. ~ Tfckst tego odpisu pochodzi z rkpsu nr I Q 83. Jest to XV-wiecznv kodeks
papierowy jn quarto zawierający m.in. Statuta synodałia episcopi Wratislaviensis (k. 162r-178r). Na
k. 169v zapisano tekst Ojcze nasz. Rkps pochodził z klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, stamtąd p o r. 1810, p o sekularyzacji klasztorów, przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy.
Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 16. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Ojcz 9. 1446-75 JA 1 72. Tekst modlitwy wydany w r. 1876 przez Nchringa Władysława w artykule (Jber den Einfluss der altćechischen Literatur auf die ałtpołnischc zamieszczonym w Archiv fiir
slavische Phiłologie. — l e k s t lego odpisu pochodzi z rkpsu I Q 69. Jest to XV-wieczny kodeks papierowy in q u ario zawierający m.in. Statuta Conradi episcopi Wratisłaviensis (k. 136v-153v). Na
k. 144v zapisano tekst Ojcze nasz. Rkps pochodził z klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu,
p o sekularyzacji klasztorów, po roku 1810, przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy.
Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie płonica
rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 16.
Ojcz 10. 1446-75 Sep 76-7. Tekst modlitwy wydany w r. 1912 przez Seppella hrfanza] X[avera|
w pracy Die Breslauer Diózesamynode vomJahre 1466. — leJkst (ego odpisu pochodzi z rkpsu 1 ¥ 91.
R k p s jest XV-wiecznym kodeksem zawierającym m.in. Conradi episcopi Wratisluvknsis statuta synodałia anno 1446 edita (k. 236r-246r). Tekst modlitwy zapisany jest na k. 24Ir, poprzedzony niemieckimi modlitwami i zapisany tą samą ręką, co cały tekst statutów. Kodeks znajdował się w bibliotece kolegiaty w Głogowie, po sekularyzacji klasztorów, po roku 1810, przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg której
korygowano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 17.
Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Ojcz 11. 1475 Vriel s. 49-50. Tekst modlitwy wydany w r. 1930 przez Vrtla-Wierczyńskicgo Stefana w Wyborze tekstów staropolskich. ~ 'len odpis modlitwy pochodzi z inkunabułu drukowanego
w r. 1475 we Wrocławiu przez drukarza Kaspra Elyana, Jest to pierwszy tekst polski, który ukazał
się drukiem. Inkunabuł ten zawiera Statuty synodalne biskupa wrocławskiego Konrada, S. Vrtcl- Wie rczyński wydał tę modlitwę z egzemplarza Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze, obecnie Biblioteka Narodowa (Narodiń knihovna), o sygn. 39 G 6 adl.l. Tekst pisany jest na k. 5v, Zawiera
on liczne czechizmy. Wydawca w nawiasach okrągłych p o d a j e litery oznaczone przez pisarza skrótem. Egzemplarz, z którego korzystał Vrtel, trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej pod koniec XVIII w.
Uwagi dotyczące wcześniejszych dziejów inkunabułu uległy zatarciu lub zniszczeniu. W Polsce znajdują się jeszcze dwa egzemplarze tego inkunabułu, we Wrocławiu i Gnieźnie.
Ojcz 12.j>ost 1479 R XXV 243. 'lekst modlitwy svydany w r. 1897 przez Brucknera Aleksandra w artykule Drobne zabytki języka polskiego XV wieku zamieszczonym w kolejnym tomie Rozpraw. ~ Tekst
tego odpisu modlitwy pochodzi z rkpsu przech[.mywanego w zbiorach Biblioteki X X Czartoiyskich
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w Krakowie o sygn. 3729. R k p s pisany jest, według Brucknera, p o roku 1479. Polski tekst Ojcze nasz
zapisany jest p o tekście łacińskim na L 3831. Aleksander Bruckner cytuje tylko pięć wyrazów z tej m o dli twy, ciekawych według niego ze względów graficznych. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografie rkpsu, wg których uzupełniano materiał, od 2004 r. posiada fotografie cyfrowe zabytku.
Ojcz 13. X V
R X X V 142, Tekst modlitwy wydany w r. 1897 p r z e z B r u c k n e r a Aleksandra
w artykule Kazania średniowieczne, cz: Uf, zamieszczonym w kolejnym tomie Rozpraw. ~ Tekst m o dlitwy znajdował się n a k. 325v rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 222 zawierającym Sermones de tempore. Wydawca przytoczył tylko 3 wyrazy modlitwy. R k p s pochodził z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, p r a w d o p o d o b n i e wrócił d o Biblioteki N a r o d o w e j n a
mocy traktatu ryskiego i został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
Ojcz 14. X V ar. SKJ I 150. Tekst modlitwy wydany w r. 1880 przez C h o m ę t o w s k i e g o Władysława w Zabytkach języka polskiego z XV wieku iv rękopisach Biblioteki Ordynacji Krasińskich wydanych
w tomie Sprawozdań. ~ Tfekst modlitwy pochodzi z rkpsu ze zbiorów J o a c h i m a Lelewela p rzek azanych w darze przez Prota Lelewela dla Biblioteki Krasińskich. Jest on zapisany w rkpsie p o fragmentach kazania w języku polskim i modlitwach w języku łacińskim i polskim. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego. — Cf SKJ 1 142-154 poz. 4.
Ojcz 15. ca 1500 LclBibl 1 s, 40, Tekst modlitwy wydany w r. 1823 przez Lelewela Joachima
w rozdziale o sztuce drukarskiej w książce Bibliograficznych ksiąg dwoje. ~ Tekst t e g o odpisu m o dlitwy zapisany jest gotyckim pismem w inkunabule drukowanym w Norymberdze w końcu X V w.
u IToltzera, jak p o d a j e wydawca. I n k u n a b u ł zawiera Modus confitendi. Wydawca nie p o d a j e żadnych innych szczegółów dotyczących t e g o tekstu. Wydaje się, że tekst nie zachowa! się d o dzisiaj.
Wydanie J. Lelewela zawiera błędy p o c h o d z ą c e albo z odczytania wydawcy, allio od pisarza. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Ojcz 16. ca 1500 PF I 352. Tekst modlitwy wydany w r. 1B85 przez Bystronia J a n a w artykule
Rozbh^r porównawczy znanych dotąd najdawniejszych
(z w. XIV i XV) tekstów Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego i Dziesięciorga przykazania opublikowanym w Pracach
Filologicznych. ~ Tekst l.cgo odpisu modli lwy z n a j d u j e się w inkunabule Biblioteki X X Czartoryskich w Krakowie o sygn. Inc. 85 II. Z o s t a ł zapisany na karcie pergaminowej in quarto, d o k l e j o n e j
d o inkunabułu zawierającego Traetatus sacerdotalis dc sacramentis Mikołaja z Błonia, tłoczonego
w Strasburgu w r. 1487. Wydawca określa pismo modlitwy na przełom X V i XVI w. F.kscerpcja Kazimierza Krajewskiego. Pracownia Sslp posiada fotografie cyfrowe zabytku od 2004 r.
Ojcz 17. ca I500i?ozm 273-274, Tekst modlitwy wydany w r. 1907 przez B r u c k n e r a Aleksandra
w Rozmyślaniu o żywocie Pana Jezusa. ~ Tekst modlitwy Ojcze nasz pochodzi z rkpsu Biblioteki Kapituły- Greckokatolickiej w Przemyślu, sygn. LM.S. nr 14. Modlitwa Ojcze nasz została zapisana na
k. 273-274 rkpsu. Po II wojnie światowej r k p s trafił d o Biblioteki N a r o d o w e j w Warszawie, gdzie
posiada sygnaturę 8024 111. Nowe krytyczne wydanie zabytku wydali w latach 1998-2000 Keller Felix i 'lwardzik Wacław, Rozmyślanie przemyskie. ~ Cf Rozm.
Ojcz 18. ca 1500 GłWp 17. Tekst modlitwy wydany w r. 1965 przez WojlkosvsJkiego Juliana w Glosach i drobnych tekstach polskich do 1550 rokit. — 'leksl tego odpisu modlitwy zapisany jest na nieliczbowanej k. 1 w inkunabule zawierającym Sermones dominicalesper
latam umiani Anloniusa de
Bitonto. Inkunabuł znajduje się w Bibliotece Seminarium Diecezji Włocławskiej i posiada sygn. Inc.
O 55. Na końcu książki wydawca dołączył fotokopię tego tekstu. N u m e r tego odpisu pojawił się
w Uzupełnieniach do spisu źródeł w tomie V. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Ojcz 19 .ca 1500 GlKórn II 215-216. Tekst modlitwy wydany w r. 1968 przez Muszyńskiego Michała w Zapiskach i niektórych tekstach polskich w starych drukach i rękopisach Biblioteki
Kórnickiej do r. 1550, cz. II, opublikowanym w Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej. — Ten odpis Ojcze nasz
pochodzi z rkpsu BK nr 1639, będącym niewielką kartą pergaminu, używanego dawniej jako karta o c h r o n n a m a ł e g o rkpsu. Obecnie przechowywany jest osobno. M. Muszyński określa pismo polskie na bliskie przełomu X V i XVI w. Wydawca podaje także transkrypcję tekstu. Odpis cytowany jest w Sstp od t. V. Okscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Ojcz 20. ca 1464 SlOcc LIX 186. Tekst modlitwy wydany w r. 2002 przez Wydrę Wiesława w artykule Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Bi-
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biioteki oo. Paulinów zainieszczonym w kolejnym tomie Starli. - 'len odpis modlitwy Ojcze nasz stanowi kilka fragmentów z jej końca, które udało się odczytać wydawcy z uszkodzonego przez wilgoć
rkpsu z Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze o sygn. II 37. Rkps liczy 284 k. Głósvną
jego częścią są kazania d c tempore, przepisane przez Piotra z Miłosławia około 1464 r. Tekst Ojcze
nasz zapisano na ostatniej, 283v, karcie, po niej znajduje się polowa pergaminowej karty ochronnej.
Wydawca ])odaje także transkrypcję tekstu. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie Sstp.
OłkAkt Waśkowski Wawrzyniec, Z przeszłości Olkusza. Aktów dyplomatycznych 43, Bochnia 1891. — W dokumentach zawartych w opracowaniu znajduje się tylko jedna polska glosa odczytana przez wydawcę jako targowicz. Występuje ona w rkpsie Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie nr 1198.
Dokument len został ponownie wydany w 1963 r. przez S. Kurasia w Zbiorze dokumentów
małopolskich z lat 1421-1441 (DokMp 11 196), który t ę glosę odczyta! jako targowe. W Sslp zacytowano ten przy-kład z wydania Kurasia. — Cf. DokMp II.
OpMog Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile, opracowana przez 'lowarzystwo Naukowe Krakowskie, cz. 1-11, Kraków 1867. ~ Część pierwsza zawiera wiadomości historyczne o Mogile i klasztorze Cystersów. W części drugiej wydawca zamieszcza chronologicznie 187 dokumentów z klasztoru mogilskiego z oryginału lub odpisów z lat 122(1-1732, z których 157 dotyczy czasów do r. 1500.
Mieszczą się o n e w wydawnictwie na s. 1-144. Ponadto, w dodatku, na s. 176-177 są jeszcze dwa
pięlnastowieczne dokumenty. Po wstępie, w którym autor omawia źródła i metody ich opracowania, znajduje się chronologiczny wykaz, dokumentów drukowanych w lej części. W dokumentach
znajduje się kilkanaście glos polskich niewyróżnionych w tekście. Na s, 183-251 znajdują się indeksy nazw osobowych, osób wg godności, nazw miejscowych oraz indeks rzeczowy, uwzględniający lakże wyrazy polskie.
Ortfłr Briickner A l e k s a n d e r ] , Die Magdcburgcr Urlhcilc. F.in Deulschen Kcchtes in polnischer Sprache aus der Mitte des XV Jahrhunderts, Archiv f u r slavische Ptulologie, herausgegeben von Jagić
Vfatroslav], t. VI, Berlin 18K2, s. 319-392, t. VII, Berlin 1884, s. 525-574. ~ W pierwszej części
artykułu, sve wstępie, Bruckner opisuje historię recepcji prawa magdeburskiego na terenie Polski.
Następnie porównuje polskie tłumaczenie ortyli z rkpsu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 50 z tekstem niemieckim ortyli z rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej tir 399 oraz rkpsu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie,
obecnie we Wrocławiu, nr 2012. W drugiej części artykułu Briickner podaje charakterystykę pisma
i języka polskiego tekstu ortyli. W opisie fonetycznych, fleksyjnych i leksykalnych zjawisk językowych autor wykorzystuje przykłady z ortyli (przytacza łącznie około 1000 wierszy, tj, niecałe 10%
całości tekstu) z rkpsu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 50. D o t. V w Sslp malcriał cytowano z tego wydania z c skrótem On Br VI i Ort Br
VJJ, później z nowego pełnego wydania 1. Keczka i W. Twardzika z>e skrótem OftOssol. W Sstp materiał cytowano w odpowiednim.miejscu chronologicznym między d a t a c h 1455 a datą 1456-60, nie
podając jednak daty przy cytatach. ~ Cf. OrtOssoL
OrtCeł Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego z wieku XV. Przednik homograficzny
z kodeksu kórnickiego, objaśnił Celichowski Zygmunt, Poznań 1875. — Słowniczek znajduje się na
k. I17r-122v rkpsu Biblioteki Kórnickiej o sygn. BK 801, zwanego Kodeksem Działyńskich 1. Pisany jest ręką 2 połowy XV w. Na k. 129r znajdują się Vocabula iuris provincialis et feodalis, klórc
Celichowski wydał we fragmentach. O d grudnia 2002 r. Pracosvnia Sstp posiada zdjęcia cyfrowe
rkpsu. Mateiiał polski z kart pominiętych przez Cclichowskiego od tomu VII w Sstp jest cytowany za wydaniem M. Muszyńskiego w II tomie Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej z 1968 r. ze skrótem
GIKóm 11. W Sstp materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między datą
ca 1455 a datą 1456-60, nie podając jednak daty przy cytatach. ~ Cf. GłKóm II poz. 7.
OnEstr Estreicher Stanisław, Nieznane teksty ortyli magdeburskich, [wij Studia staropolskie. Księga ku
czci Aleksandra Brucknera, Kraków 1928, s. 112-126. — Cf. OrtRjj.
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OrtłCał KałużniaeJki fcmil, Die polnische Recension der Magdo burger Lrthcilc und die einschlagigen
deutsehen. lateinischen und ezechischen Sam tulu ngen, Sitzungsbericbtc der philosophisch-hislorischcn Class d e r Kaiserl. Akademie der Wissenschaften CXI, Wiedeń 1886, s. 113--330. ~ Kałużniacki w swoim opracowaniu omawia kolejno svszystkie zachowane rkpsy z polskim tłumaczeniem ortyli magdeburskich i porównuje je pod względem zawartości. Następnie zestawia polskie
przekazy z niemieckimi, łacińskimi i czeskimi. W ostatnim rozdziale podsumowuje wyniki swoich
badań. Na końcu artykułu w dodatku (s. 324-330) autor zamieszcza spis tytułów łacińskich do 268
polskich orły li z rkps LI Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 50. Kałużniacki wydał fragmenty (około 1570 wierszy, tj. niecałe 15% całości teksiu) tego rkps ii. W Sstp materia! cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym m jędzy data
ca 1.455 a datą 1456-60, nic podając jednak daty przy cytatach. Do t. V w Sstp materiał tyłowa no
z tego wydania, później z nowego pełnego wydania J. Reczka i W. Iwardzika zc skrótem OrtOssol.
~ Cf OrtOssoL
OrrLcł Joachim Lelewel. Słownik 87 wyrazów. Vocabula iuris Meydeburgensis kolo roku 1455 pisany
przez p. s. Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia, l. IV, Poznań 1851. s. 232-235. — Wydawca zamieszcza fragment słowniczka znajdującego sie na k. 117r-122v rkpsu o sygn. BK 801, zwanego Kodeksem Działyńskich I. Kodeks jest
własnością Biblioteki Kórnickiej. Słowniczek pisany jest ręką 2 polowy XV w. Do I. VIII włącznie
materiał z tego źródła cytowano w Sstp obok przykładów z OrtCel. Od t. IX źródło to zostało usunięte z kanonu źródeł Sstp po ustaleniu, że jest ono wydaniem fragmentu tego samego zabytku,
który wydał Zygmunt Colichowski. ~ Cf OrtCel
OrtMac Wyroki sądów miejskich czyli o r tyle. Mac Praw 19-145. — Rkps, w którym z n a j d u j e się ten odpis ortyli, nazywany był także skałęcki, Stronczyńskiego lub Baw orowskich. Znajdował się on w Bibliotece Baworowskich pod sygn. 954 O. Rkps pochodzi z r, 1500 i pisany był prawdopodobnie
przez Wojciecha Szurkowskiego (Żurkowskiego?) z Ponieca. Obecnie znajduje siy w Bibliotece Narodowej w Warszawie p o d sygn. akc. 9837. R k p s zawiera 270 rozdziałów ortyli. O d r. 1962 w Sstp
sprawdzano odczytania wydawcy z fotografiami rkpsu. W Sslp materiał cytowano w odpowiednim
miejscu chronologicznym między datą ca 1455 a 1456-60, nie podając jednak daty przy cytatach.
Ekscerpcja wybiórcza Jana Łosia, uzupełniona częściowo przez Aleksandrę Ziętkównę. Od 2003 r.
Pracownia Sslp posiada zdjęcia cyfrowe rkpsu.
OnOssol Najstarsze starojwlskie tłumaczenie ortyli magdeburskich wg rkpsu nr 50 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opracowali i wydali Rec/ek Józef i Twardzik Wacław. Cz. II. Transliteracja i transkrypcja tekstu, Wrocław 1972. - Polski tekst ortyli znajduje się w rkpsie na k. 26r-105r.
Poprzedzony jest (na Jk. l l r - 2 2 v ) rejestrem, zawierającym tytuł każdego ortylu po łacinie i początek
pierwszego zdania po polsku. Polskie zdania rejestru nie są wzięte bezpośrednio z tekstu polskiego,
zachowanego w tym rkpsie, lecz z jakiegoś innego, bardzo podobnego do ortyli z 1501 r. wydanych
przez Wiszniewskiego z rkpsu tir 223, należącego do Biblioteki Jagiellońskiej. Oprócz ortyli w rkpsie
znajdują się statuty prawne dotyczące Żydów. W tomach T- V Sstp materiał cytowano z ogłoszonych
dawniej urywków jako OrtBr, OrtKaL OrtYrtcl O d tomu VI wg pełnego odpisu sporządzonego przez
J. Reczka i W; Twardzika. Od 1953 r. Pracownia Sstp posiada zdjęcia rkpsu, wg których sprawdzano
poprawność odczytań. W części l Wstęp - Uwagi ogólne - Charakterystyka językowa, Wrocław 1970,
autorzy zamieścili dokładny opis wszystkich rkpsów, w któiych zachowało się tłumaczenie ortyli, oraz
szczegółowo scharakteryzowali ich język. Część III, Wrocław 1972, zawiera pełny indeks frekwencyjny
i wyrazowy, W Sstp materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między datą ca 1455
a 1456--60, nie podając jednak daty przy cytatach. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach Jo
spisu źródeł w t. VL Pełna ekscerpcja z kart matrycowych, przygotowanych przez Wacława Twardzika, Ludwiki Szelachow.sk iej-Wi ni arzowej. ~ Cf OrtBr, OrtKał, OrtVrtcł.
OrtFip Rękopiśmienne ekscerpty. - Nieliczne glosy z rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej nr 4405 dla Pracowni Sstp wypisał Władysław Semkowicz. O d t. VI pełna ekscerpcja Wacława 'iwardzika z ma-
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szynopisu sporządzonego przez J ó z e f a MilkowsJkiego. W Sstp materiał cytowano w o d p o w i e d n i m
miejscu chronologicznym między d a t ą ca 1455 a 1456-60, nie p o d a j ą c j e d n a k daty przy cytatach.
OnVrtel Ortyle m a g d e b u r s k i e . Vrtct 116-120. - Wydawca d r u k u j e f r a g m e n t y rkpsu Biblioteki Z a k ł a d u
N a r o d o w e g o im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 50. W słowie wstępnym a u t o r
tłumaczy, czym były ortyle, i wy mienia wszystkie zachowane odpisy polskiego t ł u m a c z e n i a orty) i
magdeburskich. D o t. V w Sstp materiał cytowano z lego wydania, później z n o w e g o pełnego wydania J. Reczka i W Twardzika ze skrótem OrtOssoł. W Sslp materiał cytowano w o d p o w i e d n i m
miejscu chronologicznym między datą ca 1455 a d a t ą 1456-60, nie p o d a j ą c j e d n a k daty przy cytatach. - Cf. OrtOssol.
OrtWpM Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z X V i X V I w., opracował i wydał Maisel Witold,
Wrocław 1959. ~ W obszernym wstępie wydawca opisuje historię kształtowania się sądownictwa
na te lenach Wielkopolski, omawia rodzaje orły li, ich słownictwo oraz wszystkie sprawy związane
ze sposobem ich d o k u m e n t o w a n i a . Następnie zamieszcza ortyle sądu wyższego w Śremie, Kościanie i Poznaniu ( t e ostatnie z XVI w.). Pochodzą o n e z ksiąg miejskich miasta Borku (księga nr 1
z lat 1428-1479 i księga nr 2 z lat 1445-1645), księgi rady miejskiej miasia Krzywinia z lal
1468-1545 (księga n r 2) i księgi r a d y miejskiej Chodzieży z lat 154(1-1565 (księga nr C 9). Wszystkie księgi przechowywane są obecnie w A r c h i w u m Państwowym w Poznaniu (dawniej Wojewódzkie Archiwum Państwowe). Na s. 9 3 - 9 9 wydania z n a j d u j e się Wykaz zasad prawnych
zawartych
w ortylach, a na s. 100-116 z n a j d u j ą się indeksy o s ó b i miejscowości o r a z indeks rzeczowy. M a t e riał zawiera kilkadziesiąt glos polskich niewyróżnionych w tekście. Część ortyli śremskich i kościańskich zamieszczono w wydawnictwie bez p o d a n i a daty ich zapisania w księgach. W takich sytuacjach materiał z ksiąg śremsJkich d a t o w a n o w Sstp XV, a z ksiąg kościańskich X V p. post. Skrót
źródła wprowadzono w 1.111 Sstp.
OrtZab Wbkabtilarz łacińsko-polski. Zab 527-530. — R k p s Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. li
F 191 z końca X V w. liczący 228 k. Był on niegdyś własnością biblioteki księży misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie, następnie Załuskiego, który na k. 1 napisał Specutum Saxonum seu
ftes The.uUmic.um Mugdebwgemc scriptum circa annum 1499. Rkps zawiera m.in. na k. 224r-226r słowniczek łacińsko-polski. Ł o ś wydaje wyrazy polskie i łacińskie odpisane z rkpsu przez H. Łopacińskiego. Wyrazy polskie wyróżnione, są w tekście kursywą. W Sstp materiał cytowano w odpowiednim
miejscu chronologicznym między- datą ca 1455 a 1456-60, nie podając j e d n a k dat)' przy cytatach.
Ośw Soudii) knihy osYclimskó a zatorske z r. 1440-1562, wydał Rauschcr Rudolf. P r a m e n y U ć e n e Społcdiosti Śafaffkovy v Bratislave, svazck III, Praha 1931. - Czeskie zapiski sądów w Oświęcimiu i Zatorze, z któiych d o Sstp wybrano niewątpliwe polonizmy. Publikowane glosy polskie nie są wyróżnione przez wydawcę. Zapiski oświęcimskie pochodzą z lat 144(1-1557, załorskie z lal 1490-1562,
Księgi pochodzą z Państwowego Archiwum w Kraków-ie, gdzie oznaczone są sygn. Terr. Z a t o r ,
nr 11,13 i 14. Księgi nr 11 i 14 zawierają zapiski Zatorskie, księga 13 zapiski oświęcimskie. N a końcu opracowania z n a j d u j ą się indeksy osobowy i rzeczowy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka,
PamHPr X, zesz, 2, s. 1 - 8 2 , Dąbkowski Przemysław, Miscelanea archiwalne 1431-1816, Pamiętnik J Ii—
storyczno-Prawny pod redakcją Dąbkowskiego Przemysława, Lwów 1930.
W artykule publikow a n e są m.in. dwa d o k u m e n t y z 1431 i 1440 r. p o c h o d z ą c e z A r c h i w u m Głównego w Warszawie.
Pierwszy z nich dotyczy sprzedaży wójtostwa w Jaśle, diugi prawa korzystania z łaźni miejskiej
w Łęczycy. Tylko w pierwszym d o k u m e n c i e z n a j d u j e się j e d n a polska glosa (otok), wyróżniona
w druku kursywą. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
ParnLit Pamiętnik Literacki. Czasopismo lewar tal ne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, wyd a w a n e p r z e z Towarzystwo im. A d a m a Mickiewicza, pod redakcją: R . 1 - 3 Bruchnalskiego Wilhelma, Gubrynowicza Bronisława i Porębowicza E d w a r d a , R. 4 - 6 Piniego 'ladeusza, R. 7 - 1 0 Bernackiego Ludwika, R . 11-19 H a h n a Wiktora, R. 20-23 Bruchnalskiego Wilhelma, R. 2 4 - 2 9 G u -
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biynowicza Bronisława, R. 30-34 Bernackiego Ludwika, Bruchnatskiego Wilhelma, Chrzanowskiego Ignacego, R. 35 Kolbuszewskiego Kazimierza, Kucharskiego Eugeniusza, Łempickiego Stanisława, Lwów 1902-1938. W 1946 r. wznowiono publikację we Wrocławiu pod redakcją Krzyżanowskiego Juliana i Mikulskiego Tadeusza, następnie wydawano w Warszawie, od 1952 r. p o d
redakcja Mikulskiego Tadeusza,
Paml.it IX 317-319 Bernacki Ludwik, Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego, Lwów 1910.
~ Wydawca przedstawia rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 4500. R k p s stanowi jedna papierowa karta zapisana dwustronnie. R k p s
zawiera: a. k. l r - l v cf. Dek 111 29, Ojcz 6. Wierzę 7, Wierzy 19, Zdrów 6; b, k, lv dwa przykazania
miłości, prawo naturalne i siedem grzechów głównych. O d 1964 r. w Sstp sprawdzano te teksty
z fotografią rkpsu. Materiał datowano ca 1450. Hkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
PamLit X X V I 397-398 Bańkowski Piotr, Jeszcze jeden zabytek polskiej poezji religijnej X V stulecia, Lwów 1929. ~ Autor przedstawia tekst pieśni maryjnej, zaczynającej się od słów Zdrowa
bądź, gwiazdo morska. Został on zapisany na karcie wklejonej do inkunabułu Sermones
Thesauri
runi de sanctis, Strasburg 1486, znajdującego się w I.eningradzkiej Bibliotece Publicznej, gdzie
oznaczono go sygn. 9. 15. 5. 9. Bańkowski w artykule Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych XV śmiecia, ogłoszonym w PamLit XXIX na s. 116 pisze, że inkunabuł ten pochodził
z księgozbioru kościoła parafialnego w Warcie, a tekst tej pieśni został zapisany w latach 1492-1494
prawdopodobnie przez Jakuba z Kalisza. Pieśń jest tłumaczeniem łacińskiego h y m n u m a ń s Stella. Roman Mazurkiewicz w Polskich średniowiecznych pieśniach maryjnych, Kraków 2002 na s. 76
podaje, że przed wywiezieniem inkunabułu do Petersburga znajdował się on w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W Sstp materiał datowano XV ex.
PamLit X X V I I I 299-308 Vrtel-Wierezyński Stefan, Kilka nieznanych tekstów staropolskich X V
i XVI wieku, Lwów 1931. ~ Autor przedstawia polskie teksty łub glosy z. następujących rkpsów:
1. s. 304 rkps Biblioteki Archidiecezjalnej w Poznaniu cf. Spow 6.
2. s. 304-305 rkps Biblioteki Kapitulnej w Płocku o sygn. 117 cf. Dek VII 1.
3. s. 305-306 wydawca opisuje pergaminową b u t ę wklejoną na końcu klocka, stanowiącego
zszywkę kilku uikunabułów, oznaczonego sygn. Inc. 16 {dawna sygn. F 227) oraz publikuje znajdujące się na niej modlił wy polskie. Na karcie wpisano ręką XV/XVI w. modlitwę odmawianą po
czytaniu brewiarza oraz modlitwę do Matki Boskiej Panno łaskawa (początek uszkodzony). O pieśni tej pisze R. Mazurkiewicz w Polskich średniowiecznych pieśniach maryjnych, Kraków 2002 na
s. 209, podając jej transkrypcję. Rkps znajduje się w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. W Sstp materiał datowano ca 1500.
4. s, 307 wydawca publikuje dwuwiersz łaciński i jego polskie tłumaczenie z t. 27 akt konsystorskich Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie z r. 1446. Dwuwiersz został zapisany ręką pisarza całego kodeksu na pergaminowej okładce. W Sstp materiał datowano 1446.5. s. 307 rkps Biblioteki Archidiecezjalnej (obecnie Archiwum Archidiecezjalnego) w Poznaniu
pochodzący z kościoła św. Marcina. Wydawca nie podaje sygn. Dzisiejsza sygn. Ms. 90. W publikowanych tekstach znajdują się liczne polskie glosy wewnętrzne, marginalne i interlinearne, z których wydawca p o d a j e około pięćdziesięciu. W Sstp materiał datowano XV ex.
6. s. 308 rkps Kapituły Gnieźnieńskiej z XV w. o sygn, MS 201. Wydawca publikuje kilkadziesiąt polskich glos znajdujących się na końcowych kartach łacińskiego rkpsu. W Sstp materiał datowano XV med.
PamLit XXIX 113-118 Bańkowski P[iotr], Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych
X V stulecia, Lwów 1932. — Autor przedstawia polskie teksty z następujących rkpsów i inkunabułów byłej Ces. Bibl. Publ. w I .en i ng radzie:
1, s. 114-115 inkunabuł o sygn. 9. 3 . 1 . 26*, zawierający Sermones de tempore et de sanctis Joannesa Hcrolla, Norymberga 1480. W XV w. był on własnością kolegiaty-wiślickiej. Na początku XIX w.
znajdował się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, skąd po 1831 r. został wywieziony d o Petersburga. Inkunabuł zawiera: a. k. ochronna cf. Dek III 30, SafoeReg 1H; b. na ostatniej stronie dwa
polskie zdania, będące przekładem tekstu niemieckiego. W Sstp materiał datowano X V ex.
2. s, 116-117 rękopiśmienna karta pergaminowa wklejona na końcu inkunabułu Formulae epistołarum domini Caroli, Heidelberg 1490, sygn. 9. 4. 2. 1 6 l \ pochodzącego z Biblioteki Uniwersy-

J.20
te tu Warszawskiego. Na karcie zapisano pieśń Zdrowaś, gwiazdo morska, będącą tłumaczeniem łacińskiej pieśni Ave, maris Stella. 'łćksl pieśni z tego rkpsu wspomina R. Mazurkiewicz w monografii Polskie średniowieczne pieśni matyjne, Kraków 2002, s. 76. W Sstp przez niedopatrzenie identyfowano len tekst z tekstem wydanym przez Bobowskiego w XIX tomie Rozpraw i malcriał nie zoslał wyckscerpowany. Będzie wykorzystany w suplemencie.
3. s. 117-118 karla tytułowa inkunabułu Postiila Guillerina, Strasburg 1486 o sygn. 9. 2. 5. 16T pochodzącego z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Na odwrocie tej karty- zapisano ręką X V w,
modlitwę maryjną Zdrowa bądź, naświętsza Maryja. W Sstp materia! darowano XV ex.
ParniAt XLVI 138-143 cf. Bogur G.
Park MPKJ 11 379-425. - Jan Łoś przedstawia rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1961, zawierający Jakuba
s)7ia Parkoszowego traktat o ortografii polskiej. Rkps ten liczy 824 s. i zawiera pisma różnej treści, przeważnie retoryczne. Odpis traktatu o ortografii polskiej znajduje się na s, 3-16. Parkosz napisał go
około 1440 r., zaś zachowana kopia pochodzi z około 1460 r. W Sstp materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między dalą ca 1470 a 1471-80, nie podając jednak daty przy cytatach. Nowe wydanie: Marian Kucała, Trakiat o ortografii polskiej Jakuba Parkosza, Warszawa 1985.
Paul Fijałek Jan. Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce, zesz. L 1328-J464, Kraków 1938.
— Wydawca publikuje dokumenty z różnych archiwów i bibliotek dotyczące nadań ziemi, ustaleń
granic oraz pozwoleń dla zakonów, księży i osób świeckich. Glosy polskie wydawca wyróżnia rozstrzelonym drukiem. Kilkanaście glos polskich z zapiski nr 149 z roku 1460 (s. 301-302) w Sstp cytowano wg odczytania Władysława Semkowicza z odpisu Archiwum Potockich w pałacu Pod Baranami w Krakowie.
PawPoj Pawiński Adolf. O pojednaniu w zabójstwie według dawnego prawa polskiego, Warszawa 1.884,
Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria IV, nr 59. — xAutor na podstawie zachowanych dokumentów przedstawia sposoby karania za zabójstwo w średniowiecznej Polsce. Opracowanie podzielił na osiem rozdziałów, w których napisał o najczęstszych motywach zabójstw w średniowieczu, warunkach pojednania i zawierania pokoju, a także o karach za zabójstwo od XIV do XVI w.
Ma końcu zamieścił Dodatki, w któiych opublikował dokumenty z różnych archiwów w Polsce
przedstawiające sposoby karania za zabójstwo. Z n a j d u j ą się w nich polskie glosy, które wydawca
wyróżnia kursywą, Eksccrpcja Stanisława Urbańczyka,
PawSejm Pawiński Adolf, Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój aż do ustalenia się udziału posłów
ziemskich w ustawodawstwie sejmu walnego 1374-1505, Warszawa 1895. ~ Opracowanie dotyczy
historii sejmików, sejmów prowincjonalnych i sejmu walnego od roku 1374 do roku 1505. Aulor
w czterech rozdziałach porusza problem ich genezy, organizacji sejmowej oraz pizedstawia posłów
ziemskich w sejmie walnym. Na końcu zamieszcza Dodatki. Lauda i uchwały wieców sądowych sejmików ziemskich oraz sejmów prowincjonalnych i
w których zamieścił dokumenty zawierające
polskie glosy. Wydawca wyróżnia glosy w tekście rozstrzelonym drukiem.
PF Prace Filologiczne, wydawane przez Baudouina d e Courlcnay Jfana], Karłowicza Jfana], Kryńskiego A[ntoniegoJ A [dama] i Malinowskiego L[ucjana], Warszawa 1885 i nn,
PF I 199-204 Przyhorowski Józef, Urywek kazań dla młodzieży szkolnej z glosami polskimi.
Wiek XV. ~ Zabytek stanowią cztery karty rękopiśmienne, pozyskane z oprawy jakiejś książki.
Przyhorowski dostał je ,/z r^k wytrawnego szperacza". Dwie karty mają obcięte brzegi razem z fragmentami tekstu. Karty te zawierają urywki kazań łacińskich z pojedynczymi glosami polskimi.
W Sstp materiał datowano XV p. post.
PF 1 207-231 Windakiewicz Sl[anisław], Nieznane szczegóły o rodzinie Kochanowskich. Zebrane z akt ziemskich radomskich i konsystorskich krakowskich. ~ Wydawca przedstawia wypiski
z XV- i XVl-wiecznych dokumentów, dotyczące rodziny Kochanowskich. Grupuje j e w dwóch częściach. Materiał XV-wieczny mieści się w części I, na s. 208-219. Zapiski w tej części pochodzą
z tomu I ksiąg ziemskich radomskich, obejmującego lata .14)0-1527 (rkps BJ 4175). W niektórych
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znajdują się pojedyncze glosy polskie. W Sslp materiał cylowano, p o d a j ą c datę roczną w nawiasie,
a poza nawiasem XVI ex. Ekscerpcja niepełna Wandy Namysłowskiej.
PF I 352-353 cf. Ojcz 16, Wierzę 18, Zdrów 16.
PF1 358 cf. Dek 111 16.
PF 1 467-540 Malinowski Lucjan, Zabytki języka polskiego w rkpsie nr 2503 Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. — Rkps pisany był w Jatach 1428-1429, głównie przez Marcina z Mied/erzecza (Wielkopolska). R k p s zawiera m.in.; a. na k. 1-45 Rethorica. W tekście znajdują się: u. na kilku kartach, na marginesach, glosy polskie wc wzorach łacińskich listów i aktów
prawnych, pisane ręką tekstu. Cl losy wydane są na s. 475; p. na k. 40t-42v łacińskie teksty prawne
z polskim przekładem makaronizowanym. Teksty te wydane są na s. 479-4N4. W środku tych tekstów na dolnej połowie k. 40v znajduje się list miłosny Służba ma naprzód ustawiana. Ostatnie wyda nie tego listu znajduje się w C/uestWRz s. 221-222, też w transkrypcji; y. na k. 43r-45v słownik
łacińsko-polski Vocabuła rcthoricalia, w wydaniu na s. 484-496; b. na k. J08r we fragmencie zatytułowanym Conditioncs bonae. confessionis zapisane po polsku, inną ręką riiż poprzednie teksty, warunki dobrej spowiedzi {inne icli przekazy cf. AK Lit III poz. 4). Od 1954 r. w Sstp cały materiał
sprawdzano i poprawiano wg fotografii rkpsu. W Sstp cały materiał datowano ca 1428.
PF III 176-180 Przyborowski Józef, Formulae colloquiorum, Warszawa 1891. — Na końcu rkpsu
Kroniki Wincentego Kadłubka zapisane są „rozmowy 11 łacińsko-polskie ręką z końca XV lub początku XVI w., jak ocenia wydawca. Frzyborowski nie p o d a j e żadnych bliższych danych o rkpsie.
W Sstp materiał datowano XV ex.
PF III 281-292 Bruckner A l e k s a n d e r ] , Glosy wrocławskie. — Autor podaje wybór glos polskich
7. rkpsu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego o sygn. O IV 126, pochodzącego z biblioteki kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu. Kodeks liczy 365 kart i zawiera różne leksly. Pismo czterech
lub pięciu rąk (wg wydawcy Ślązaków, Polaków i Czechów) z drugiej polowy XV w. Glosy polskie
jednego pisarza, interlinearne, wyjątkowo marginalne, nierówno rozmieszczone, najliczniejsze
w Regimen sanitaria, klóre znajduje się na k. 286-291. O tym rkpsie pisze Mieczysław Walter
w książce Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we. Wrocławiu, cz. 1,
Wrocław 1949 na s. 14. O d 1956 r. w Sslp uzupełniano konteksty łacińskie i glosy niewydane przez
Brucknera (jako PFRp) oraz poprawiano odczytanie wg fotografii rkpsu (głównie na podstawie odczytania Elżbiety Belearzowcj). O d 1990 r. Pracownia Sslp posiada nieopublikowanc ekscerpty Elżbiety B e k a r z o w e j z tekstu Regimen sanitatis. W Sstp materiał datowano XV/;. post.
PF IV 561-586 Bruckner A l e k s a n d e r ] , Z rękopisów petersburskich. Cz. I. Kazania li u syty polskiego, Warszawa IK92. ~ Rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 146 pisany prawdopodobnie przed połową X V w. Rkps zawiera: a. k. Ir cf. Dek V 2; b. k. lv-2r cf. SalveReg 7; e. na
pierwszych czterech kartach w tekstach łacińskich kilka glos polskich, wydanych na s. 562; d. od
k. 5 kazania niedzielne, będące dokładnym komentarzem d o lekcji z ewangelii i z listów apostolskich
7 uwagami kaznodziei. W lekcjach znajdują się glosy interlinearne, w komentarzu wewnętrzne, często w lekście makaronizowartym. Autor i pisarz (pisarze ?) nieznany. W kazaniach widoczne wpływy husytyzmu. Bruckner wydal glosy w wyborze. W tekście na k. 37v dwuwiersz ileś tu miał złych
lubości. Na k. 1KK- początek pieśni Bog wszemoRący wstał z mietiwydt; e. k. 200r cf. Dek VII 2;
f. k. 273v cf Ojcz 5, Wierzę 6. Zdrów 5. W Sstp cały materiał datowano ca 1450. Na s. 581-5N6
mieszczą się uwagi wydawcy o języku j e d n e g o z najciekawszych zabytków kaznodziejstwa polskiego XV wieku" (s. 586). Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po Lip ad ku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
PF IV 587-638 Lubicz Rafał [Łopaciński Hieronim], Kilka zabytków języka staropolskiego.
— Autor preedstawia następujące rkpsy z glosami i tekstami polskimi, będące źródłami Sslp:
1. s. 587-611 rkps nienazwanej biblioteki klasztornej. Wg autorów ChrestWRz s. 241 rkps len pochodzi z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. III 8040. Na s. 598-611 autor zamieszcza
uwagi dotyczące grafii i języka zabytków z tego rkpsu oraz odtwarza pierwotny tekst pieśni Radości wam powiedam. Rkps zawiera: a. na k. lr-301r kazania Jakuba de Voragine, z nielicznymi glosami jwiskimi, pisane przez Piotra z Pabianic, z poprawkami Jakuba z Czapli, w 1444 r. W Sstp glo-
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sy datowano 1444; b. na k. 311v-321r teksty teologiczne z kilkoma polskimi glosami. Na k. 3 l 6 v
p o d tekstem łacińskim z Ewangelii św. Jana (16,13-14) wpisano jego polski przekład. Wg wydawcy
teksty te pochodzą mniej więcej z tego samego czasu co kazania z pierwszej części rkpsu, chociaż
pisane są kilkoma rękami. W Sslp glosy datowano 1444. Glosy z poz. a i b ekscerpowane przez Kazimierza Krajewskiego; c, na k. 32lv-322r pieśń o zwiastowaniu Radości wam powiadam wraz z nutami, zamieszczona na s. 592-595. Na s, 596-597 zamieszczono fotokopie k. 32iv, W Sstp pieśń
datowano X V mcd. Inny odpis tej pieśni wydał M. Bobowski w XIX tomie Rozpraw (s. 50-52). Odpis ten jest bogatszy o dwie zwrotki w środku tekstu oraz o dwa wersy z końcowej części tekstu.
W Sslp przez niedopatrzenie oraz niepełną ekscerpcję tego źródła często cytowano materiał tylko
z R XIX, pomijając nawet warianty z wcześniejszego odpisu. Uzupełnienia materiału ukażą się
w suplemencie. Szerzej o lej pieśni pisze R. Mazurkiewicz w Polskich średniowiecznych
pieśniach
maryjnych, Kraków 2002, s, 359-360. W ChrestWRz na s, 241-244 wydano te pieśń również w transkrypcji. W obu tych wydawnictwach podano, że pieśń znajduje się na s. 618-619.
2. s. 611-618 rkps z tej samej co wyżej (cf. po/.. 1) biblioteki klasztornej, a więc również-z klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku (stara sygn. B 17). Obecnie znajduje się on
w Bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie pod sygn. 14. Zawiera m.in. na k. 1-84 kazania
de tempore Linea sciutis J a n a SyIwana (Hieronima z Pragi) z nielicznymi glosami polskimi (część
z nich pisała ta sama ręka, co tekst główny) i kazania de sanetis również z niewieloma glosami polskimi. Pismo kilku rąk, glosy polskie interlineame i marginalne. W 1973 r. Elżbieta Belcarzowa zrobiła ekscerpty z fotografii rkpsu, Z nich cytowano niewydane przez Lubicza glosy jako PFRp.
W Sstp materiał cytowano z datą XV p.pr., z wyjątkiem 1.1, w którym datowano go X V in.
3. s. 618-619 cf. Sah>e Reg 5, Sah e Reg 19.
4. s. 621-623 rkps z tej samej co wyżej (cf. poz. 1) biblioteki klasztornej o sygn. B 38, a więc również z klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich sv Kraśniku. Obecnie znajduje się on w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku pod sygn. 122. Rkps zawiera m.in.: a. na k. lr-280v
hymny, pieśni i sekwencje łacińskie z komentarzem z kilkoma glosami polskimi, pisane przez Piotra
z Bielaw w 1444 r. W Sstp glosy wcześniejsze datowano 1460. a wpisane ręką późniejszą XV ex.; b. na
k. 281r-291v naukę o sakramentach i traktat o kapłaństwie; ten ostatni z nielicznymi glosami polskimi w tekście. Na końcu traktatu data 1460; c. na k. 292v pieśń o śsv. Stanisławie Święty Stanisławie, tyś
u Boga wsławić, zapisaną ręką późniejszą niż traktat. W Sstp pieśń datowano XV ex. O d 1973 r. Pracownia Sstp posiada fotografie niektórych kart rkpsu. Widać z nieb, żc wydawca pomylił się, podając
nry kart z niektórymi glosami, oraz że nie podaje on wszystkich glos polskich.
5. s. 627-632 rkps z tej samej co wyżej (cf poz. 1) biblioteki klasztornej, a więc z klasztoru
Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku. Wydawca nie podaje sygnatury. Łoś (Pocz
s. 198) podaje, że obecnie znajduje się on w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod sygn.
1708. Zawiera m.in.: a. poemat Seduliusza z komentarzem, wiersze łacińskie i odpis łacińskiego dokumentu z 1448 r. Pod tym d o k u m e n t e m na s. 296 zapisano trzy wyrazy po polsku, które wydawca zamieszcza na s. 629. W Sstp materiał datowano XV med.', b. cf. Spow 7; c. na wewnętrznej stronie okładki wpisano 2 wyrazy polskie, z których jeden (tkanka) pisany jest tą samą ręką co spowiedź, drugi (wyprawić) ręką późniejszą. W Sslp oba datowano X V med. Wydawca zamieszcza je
na s. 630. Od 1974 r. w Sstp sprawdzano odczytania i uzupełniano konteksty z mikrofilmu rkpsu.
PPIV 663-665 Malinowski Lucjan, Spis rzeczy z wieku XV. ~ Na s. 663-664 znajduje się transliteracja tekstu z k. 2 l 5 v - 2 l 6 r będącego wyciągiem z Akt ławniczych kazimierskich z 1493 r. z A r chiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa nr 682 (obecnie Archiwum Państwowe w Krakowie,
sygn. K 378). Na kartach tych mieści się zapisany po polsku rejestr wyprawy córki , 7 pana Turka".
O d 1962 r. w Sslp materiał cytowano wprowadzając poprawki w odczytaniu zrobione przez Felicję Wysocką na podstawie rkpsu.
Pf IV 689-794 Łopaciński Hfieronim], Reguła Trzeciego Zakonu Św. Franciszka i drobniejsze
zabytki języka polskiego z końca wieku XV i początku XVI, ~ Autor przedstawia teksty i wyrazy
polskie z następujących rkpsów i inkunabułów, znajdujących się w Bibliotece Seminarium Duchów nego we Włocławku:
1. s. 689-735 cf. Reg.
2, s. 743-744 cf. Dek III 25.
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3. s. 745 cf. Dek 1 8.
4. s. 747 inkunabuł z 1481r. (bliższych danych o nim wydawca nie podaje). Na k. 1 zapisano mały
słowniczek łacińsko-polski. W Sstp materiał datowano 1481.
5. s. 747-748 inkunabuł (brak bliższych danych). Zawiera Summtda. Na kilku kartach dopisano
parę polskich wyrazów, W Sslp malcriał datowano XV ex.
6. s. 748-749 rkps (brak bliższych danych). Zawiera jakieś kazania z nielicznymi glosami polskimi. W Sstp materiał datowano ca 1500.
7. s. 749-751 rkps będący paskiem pergaminowym wszytym po pierwszym arkuszu książki w inkunabuł z 1481 r. (wydawca nie podaje bliższych informacji o tym inkunabule). Na pasku tym pismem z końca X V w, zapisano początkowy fragment pieśni O nadroszy kwiatku wraz z nutami.
W Sstp malcriał datowano XV ex. Najnowsza wzmianka o rkpsie i pieśni znajduje się w monografii
Rom a ii a Mazurkiewicza Polskie, średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 2002, s. 66-67.
8. s. 752-753 rkps in folio z końca XIV lub początku XV w. Zawiera Nowy Testament z glosami polskimi, pisanymi tą samą ręką co tekst główny. Brak daty. proweniencji i imienia pisarza.
W Sstp materiał datowano ca 1400. Ekscerpcja Heleny Czerskiej,
9. s, 754-755 rkps pisany około połowy XV w. jedną ręką. Zawiera kazania z polskimi glosami
marginalnymi i interlinearnymi, pisanymi wg wydawcy bądź tą samą ręką co leksl łaciński, bądź
inną, W Sslp materiał datowano XV p. post.
10. s. 758 rkps ongiś należący do oo. dominikanów w Brześciu Kujawskim. Zawiera m.in. Libri
IV diałogorttm między Grzegorzem i Piotrem, pisane w 1454 r. Na końcu dialogów na k. 234r ta
sama ręka zapisała po polsku modlitewny dwuwiersz. W Sstp materiał datowano 1454.
11. s. 759-760 rkps z końca XV w. oprawiony razem z kilkoma inkunabułami. Na k. I7r i 17v
zapisano kilkanaście polskich glos, będących głównie nazwami roślin. W Sstp datowano je ca 1500.
12. s. 760-761 rkps z połowy X V w. formatu in folio. Zawiera kazania łacińskie z nielicznymi glosami polskimi. W Sstp materiał datowano XV med.
PF V 1-52 Bruckner AJleksanderj, Z rękopisów petersburskich. Cz. II. Średniowieczne słownictwo polskie, Warszawa 1895. — Wydawca przedstawia wyrazy polskie z następujących rkpsów
(w opisie zachowano podział znaczeniowy materiału polskiego wprowadzony przez wydawcę):
I. s, 4 - 2 7 Słowniczki łacińsko-polskie, Izw. rozariusze lub gra nari usze:
1. s. 6 - 8 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVI O 33 pochodzący z klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Wg wydawcy pisarz był Niemcem, „stąd dziwaczne nieraz formy słów polskich"
(s. 6). Wydawca nie zamieszcza bliższych informacji o rkpsie. Glosy polskie p o d a j e w wyborze.
W Sslp materiał datowano XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
2. s. 8-10 rkps Ces. Bibl, Publ. w Petersburgu Lat. XVI F 12 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie, bez karty końcowej. Wyrazy polskie znajdują się w tekście lub są wpisane na marginesach (te ostatnie dwóch rąk). Wydawca wyrazy pisane młodszą ręką pomija lub
przytacza w nawiasach. W Sstp cały materiał datowano XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
3. s, 10-11 rkps Ces. Bibl. Publ. w Pelcrsburgu Lat. XVI Q 32 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów- w Sieciechowie, zawierający granariusz; wyrazy polskie wpisano w lekście i na marginesach. Wydawca daje wybór wyrazów polskich. Rkps zaginął w czasie ostatniej wojny. W Sstp materia! datowano X V p. post.
4. s. 11 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I F 401, zawierał granariusz z kilkudziesięcioma wyrazami polskimi, z których wydawca p o d a j e niewielki wybór. Również na okładce kilka wyrazów polskich. W Sstp cały materiał datowano XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
5. s. 11 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I F 294 pochodzący z klasztoru Bożogrobców
w Miechowie. Zawierał granariusz pisany wr 1462 r. przez Alberta z Miechowa oraz Nowy lestament. Wydawca podaje pięć wyrazów polskich. W Sstp materiał datowano 1462, z wyjątkiem jed-
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nego wyrazu (łasktać), który zacytowano z dalą XV p.post. Rkps powrócił do Biblioteki N a r o d o wej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale zoslał spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
6. s. U - 1 2 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I P 338 pochodzący z klasztoru Bożogrobców w Miechowie, pisany w 1473 r. przez brata Andrzeja. Wydawca p o d a j e pięć wyrazów polskich.
W Sstp materia! datowano 1473. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traktatu ryski ego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
7. s. 12-13 rkps Ces. Bibl. Publ. w Peters!)orgii Lat. I Q 100 pisany w 1463 r. Wydawca nie podaje bliższych danych o rkpsie. Wyrazy polskie „zapisane w tekście powtarza miriiator minią na
boku". W Sstp wyrazy te datowano 1463. Są także polskie glosy marginalne, zapisane młodszą ręką,
klórc wydawca p o d a j e w nawiasach. W Sstp wyrazy t e datowano XV ex. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po
upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
8. s. 13 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. XVI Q 2 zawierający granariusz pisany przez
Pawła z Mało nowa w 1457r. Znajdowało się w nim niewiele wyrazów polskich, z których wydawca
podaje jeden (jńasta). W Sstp datowano go 1457. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszasvskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
9. s. 13 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVI O 5 pochodzący z Biblioteki Załuskich
w Warszawie, pisany w 1460 r. Znajdowało się w nim niewiele wyrazów polskich, z których wydawca
p o d a j e jeden (puklerz). W Sstp datowano go 1460. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
10. s. 13 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 1630. Z n a j d u j e się w nim kilka wyrazów połskich, z których wydawca podaje trzy.
W Sstp datowano jc XV p. post. Zabytek ten został odczytany z rkpsu przez Wandę Żurowską-Górecką i nowy jego skrót umieszczono w tomie V I I I Sstp. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie. — Cf. RozOss III.
11. s 13—14 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 3297 pisany sv 1476 r. Znajdują się w nim wyrazy polskie, z których wydawca podaje
kilkanaście. W Sstp materiał datowano 1476 oraz błędnie XV p. post. Chociaż zabytek ten został odczytany z rkpsu przez Wandę Żurowską-Górecką i nowy jego skroi umieszczono w tomie VIII Sstp,
do końca Słownika materiał cytowano z Brucknera z wyjątkiem jednej glosy (wyprótek), klóra ukazała się ze skrótem RozOss łl. O d 1972 r. Pracownia Sstp posiada fotografie rkpsu. ~ Cf. RozOss II.
12. s. 14-15 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 381 pisany w 1457r. Zawiera m.in.: a. na k. 7r-9v objaśnienia kilku zwrotów z ewangelii. Na k. 8v przetłumaczono mały fragment po polsku; b. na k. I0r-196v rozariusz z kilkuset wyrazami polskimi, z których wadawca podaje kilkadziesiąt. W Sslp cały materiał datowano 1457.
Chociaż zabytek ten został odczytany z rkpsu przez Wandę Żurowską-Górecką i nowy jego skrót
umieszczono w tomie VIII Sstp, do końca Słownika materiał cytowano z Brucknera z wyjątkiem
kilku wyrazów, które ukazały się ze skrótem RozOss 1. O d 1972 r. Pracownia Sstp posiada fotografie rkpsu. — Cf. RozOss 1.
13. s. 15-16 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat 1 O 39 z Biblioteki Załuskich w Warszawie,
obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 3013 l l t pisany przez
Macieja z Dolska. Rkps zawiera m.in.: a. na k. 56r-63r rodzaj krótkiego marnotrektu, pisanego
w 1426 r., z niesvieloma wyrazami ])olskimi. W Sstp materiał datowano 1426; b. na k. 111r dwa westchnienia modlitewne po polsku zapisane po kazaniach Hieronima z Pragi (Jana Sylwana) Linea
salutis w 1428 r. W Sstp materiał ten nie został wyekscerpowany, będzie wykorzystany w suplemencie. W ChrestWRz na s. 301 zamieszczono ten tekst, również w transkrypcji; c. na k. 237v dopisek po polsku zapisany po ostatnim „traktaciku" w 1428 r. W Sslp materiał datowano 1428.
1.4. s, 16 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 228 z r. 1437, Na s, 265-306 znajduje się Bertholda
z F.i sen ach wierszowany zbiór rzadkich wyrazów łacińskich z ich objaśnieniami. W tekście tym wy-
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stępują nieliczne wyrazy polskie. Bruckner podaje tylko le wyrazy, których nie wydał Wisłoeki
w swoim Katalogu. W Sstp materiał datowano 1437. — Cf Wisi poz, 2.
15. s. 18-27 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2036, pisany głównie j e d n ą ręką. Zawiera m.in. na
s. 267-367 traktat Jana z Garlandii De composUwnti vcrbonim z komentarzem, w którym znajdują się pojedyncze polskie glosy wewnętrzne. W traktacie tym znajdują się również liczne polskie
czasowniki, będące tłumaczeniem przykładów łacińskich. Na s. 369-444 znajdują się dwa inne traktaly z kilkoma glosami polskimi. Glosy z komentarza do De eompositione i w b o n j m oraz z nienazwanych trakiatów Bruckner p o d a j e razem na s. 27. W Sstp cały materiał datowano XV ex. O d
1955 r, w Sstp sprawdza no odczytanie i uzupełniano konteksty- łacińskie wg fotografii rkpsu. Część
materiału polskiego z tego rkpsu zamieszcza Wisłoeki w swoim Katalogu. - Cf. Wisi poz. 31.
II. s. 28-33 Zbiorki mniejsze o treści przygodnej, często zapisywane na okładkach rkpsów:
1. s. 28 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I F 163 z Biblioteki Załuskich w Warszawie,
w którym znajdował się Mamotreetus pisany pizez niejakiego Marcina w 1422 r. Na k. lv-2r nieco młodsza ręka zapisała kilkanaście wyrazów łacińskich ż polskim tłumaczeniem. Ponadto jeszcze
młodszą ręką wpisano dwie glosy polskie. W Sstp cały materiał datowano XV p. pr. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
2. s. 28-29 rkps Uniwersytetu Warszawskiego nr 6 2/17 z 1431 r. Na końcu rkpsu znajduje się spis
różnych wyrazów łacińskich z Biblii. Niektóre z nich mają polskie odpowiedniki. W Sstp materiał
datowano XV med.
3. s. 29 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I F 469, obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn, 3026. Zawiera kazania de tempore. Na okładce zapisano zbiorek
wyrazów łacińskich (głównie nazw botanicznych) z polskimi odpowiednikami. W Sstp materiał datowano XV p. pr.
4. s. 29-30 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. XVI Q 8 pisany przez Jana z Przeworska
z zakonu Bożogrobców w Miechowie w 1483 r. Na k. 372 Inc.tphmt vocalmla e.vungelioram z trzema polskimi glosami. O d k. 379 zapisano łacińsko-polski słowniczek. Wr Sstp cały materiał datowano XV p. [tost. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego,
ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi
zbiorami tej biblioteki.
5. s. 30 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVI F 1« Stanislai de Oboleczsko. Na okładce
znajdował się spis wyrazów łacińskich i polskich, zapisany dwoma rękami. W Sstp materiał datowano
X V p . post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami
tej biblioteki.
6. s. 30 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wre Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 3297 (Briickner błędnie p o d a j e nr rkpsu 381) z 1476 r. Na k. 288v zapisano kilka wyrazów
łacińskich z ich polskimi odpowiednikami. W Sstp materiał datowano XV p. post,
7. s. 30 rkps Biblioteki Państwowej w Berlinie, Preussische Kulturbesitz Lat. Q nr 183, ukończony w 1489 r. Zawiera m.in. traktaty gramatyczne i astronomiczne. Wydawca pisze, że na przedniej okładce rękami X V w. zapisano wyrazy łacińskie z ich polskimi odpowiednikami. Autorzy
LeksRzW n<x s. 87 informują, że „słówka łacińsko-polskie" zapisane są na k. 1, 2 i 237. Od 1956 r.
w Sslp. sprawdzano odczytanie z mikrofilmem. Materiał datowano XV p. post. Od l. X materiał cytowano wg nowego wydania W. R. Rzepki i W' Wydry, poprawionego w Pracowni Sstp wg mikrofilmu (zmiana lekcji niektórych polskich wyrazów), ze skrótem LcksRzW. ~ Cf
LeksRzW.
8. s. 30-32 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 Q 50 pisany przez Piotra z Końskiego
w 1434 r. (z uwag wydawcy nie wiemy, czy Piotr napisał cały rkps, czy tylko część). Zawierał m.in.:
a. kazania z glosami polskimi; b. k, 211vc/' Dek TH 19; c. na k. 276v-279v recepty z głosami polskimi;
<1, na k. 279v zbiorek łacińskich i polskich wyrazów. W Sstp cały materiał datowano 1434. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony pi"zez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
9. s. 32 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVI Q 3 zawierający granariusz. Na tylnej
okładce kilkanaście wyrazów łacińskich z ich jwlskimi odpowiednikami. W Sstp materiał da Iowa-
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jakiś Jan w 1431 r., oraz kazanie o M ę c e Pańskiej innej ręki, nieco późniejszej wg wydawcy. Glosy polskie głównie wewnętrzne, tylko dwie nadpisano w Postylli. W Sstp glosy wewnętrzne datowano
1431, nadpisane XV p. post,
3. s. 66-67 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. A l i (obecnie z n a j d u j e się w Bibliotece Seminarium
Duchownego w Lublinie pod sygn, 5). Zawiera m.in. kazania pisane przez jakiegoś Andrzeja
w 1441 r. W expl. m.in. zapis Qui liber wadur Carcer, co by wskazywało, że są to kazania J a n a
Szczekny Carcer animae. W kazaniach znajdują się nieliczne polskie glosy interlinearne i marginalne. W Sstp materiał d a t o w a n o 1441. O d 1973 r. w Sstp uzupełniano konteksty i sprawdzano odczytania wg fotografii rkpsu oraz nieopublikowanych ekscerptów Elżbiety Belcarzowęj.
4. s. 67-70 r k p s z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. A 21. Zawiera m.in. kazania Linea salutis Jana Sylwana
(Hieronima z Pragi), pisane przez Marcina z Giebła, wikariusza kolegiaty 1 wiślickiej, w 1428 r. Pon a d t o w rkpsie znajdują się wypisy ze słownika Catholicon, pisane także przez Marcina, oraz inne
teksty (m.in. apokryf Testamentu ditodecim putriarchurum)
pisane leż w 1428 r. przez Mikołaja
z Kielczowic. W tekstach tych zapisano kilka polskich glos. W Sstp materiał datowano 1428.
5. s. 70-71 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich wr Kraśniku, o sygn. A 4 z połowy XV w. (obecnie z n a j d u j e się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod sygn, 1705). Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera kazania de t e m p o r e z nielicznymi glosami polskimi. O d 1974 r. PracowniH Sstp posiada mikrofilm
rkpsu oraz ni eopubl i kowane ekscerpty Elżbiety Belcarzowęj. Ź r ó d ł o to nie zostało wykscerpowalie, materiał będzie wykorzystany w suplemencie.
6. s. 71-74 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. A 7 (obecnie z n a j d u j e się w Bibliotece Naukowej PAU
i PAN w Krakowie pod sygn. 1709). Pisany ręką z pierwszej połowy XV w. Zawiera kazania de
sanctis ora/, żywoty świętych z nielicznymi glosami polskimi. W Sstp glosy te datowano XV med.
O d 1974 r. Pracownia Sstp posiada mikrofilm rkpsu, a od 1989 r. nieopubJ i kowane ekscerpty Elżbiety
Belcarzowęj.
7. s. 74—75 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. A 24. Na ostatniej karcie data 1404. Zawiera kazania
Jakuba de Voragine z dwiema polskimi glosami {pokazania,
tcsk<n>oś<;i). W Sstp zacytowano tylko drugi wyraz z d a t ą XV.
8. 75-78 r k p s z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników R e g u larnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. A P, z polowy XV w. (obecnie znajduje się w Bibliotece
N a u k o w e j PAU i PAN w Krakowie pod sygn. 1710). Pisany kilkoma rękami z tego samego czasu.
Zawiera m.in.: a. na k, 6 2 - 6 3 informację dla wizytujących p a r a f i ę De stata eedesiarum
parochialium, w której znajduje się jedna glosa polska (wpłat). Po tej informacji jest obszerny traktat o mszy,
w którego cxpl. data 1433; b. cf. Msza X.
9. s. 76-77 przypis 1. rkps z XV w. z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników' Regularnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. E 10 (obecnie z n a j d u j e się w Bibliotece N a u k o w e j PAU i PAN w Krakowie sygn. 1712). Zawiera Sacramcntak
Mikołaja z Błonia,
pisane w 1467 r. przez Marcina ze S k < r z > y s z o w a . Na L 346v dopisek po polsku ręką Marcina.
W Sstp nie wyekscerpowano, materiał będzie wykorzystany w suplemencie.
10. s. 78 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników R e g u larnych Laterańskich w Kraśniku (wydawca nie p o d a j e sygnatury), obecnie znajdujący się w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie nr 1706, pisany przez Wawrzyńca z Ciiesek (wg wydawcy
wieś Gieski leży w powiecie piotrkowskim) w 1496 r. Zawiera: a. teksty różnej treści z kilkoma glosami polskimi. W Sstp d a t o w a n o je 1496-7. O d 1974 r. w Sstp kontrolowano odczytania i uzupełniano konteksty wg fotografii rkpsu, a następnie z ekscerptów Elżbiety Belcaizowe j; b. cf. Msza XI.
11. s, 79 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że z Biblioteki Klasztoru Kanoników R e g u larnych Laterańskich w Kraśniku, o sygn. B 38, pisany przez J a n a z Pobiedzisk. Rkps byl własnością Jana z Dąbrówki. W rkpsie zapisano dwie daty 1443 i 1445. Zawiera słownik H u g o n a z Pizy,
w którym wpisano pojedyncze wyrazy polskie. W Sstp datowano je 1443-5.
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12. s. 80-83 rkps z nienazwanej biblioteki, wiadomo, że l Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku,, o sygn. B 29, obecnie znajduje się w Bibliotece Naukowej PAU
i PAN w Krakowie pod nrem 1704. Zawiera m.in. kazania i na k. 135v-175v „wykład" Pasji, w którym zapisano ręką późniejszą niż tekst główny dwie glosy polskie. Daty w tekście 1416 i 1417. W Sstp
materiał datowano XV. Od 1974 r. Pracownia Sstp posiada mikrofilm rkpsu, z którego poszerzono
kontekst pod hasłem szachować, a od J989 nieopub li kowane ekscerpty Elżbiety Belcarzowej.
PF V 99-105 Wierzbowski Teodor, Pieśń o św. Annie /. końca wieku X V ~ Tekst wymienionej
w tytule pieśni Anno święta i nabożna został zapisany na wewnętrznej stronie tylnej okładki inkunabułu wydanego w 1488 r. w Strasburgu. Zawiera on Rationale dwinorum officiorutn Guilhelma. Inkunabuł był własnością kanoników regularnych laterańskich przy kościele św. Mikołaja w Kaliszu. Do
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przeszedł w drugiej połowie XIX w., gdzie miał sygn. 2*S, 13,
9, 12. Pieśń została wg wydawcy zapisana w jaJkiś czas po oprawieniu inkunabułu. Wydawca podaje,
że strofy 19, 23 i 24 oraz ostatni wiersz 22. wpisała późniejsza ręka, już XVI-wieczna. Tekst pieśni wydawca zamieścił na s, J03-105, W Sslp materiał datowano XV
przez niedopatrzenie kilkakrotnie zacytowano także wyrazy z części późniejszej. Inkunabuł zaginął w czasie ostatniej wojny,
PF V 309-353 cf. Biai.
PF V 354-392 Bruckner A(leksander), Z rękopisów petersburskich. Cz. III. Powieści. ~ Na s. 371
wydawca przedstawia rkps Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego o sygn. 2 C 40, obecnie znajdujący
się we Lwowie w Bibliolece Uniwersyteckiej pod sygn. 33 II. Na ostatniej karcie rkpsu zanotowano
ręką XV w. ..aforyzmy", które wydawca zamieszcza na s, 372. W Sslp materiał datowano X V ex.
PF VIII 16-20 Kryński Mirosław Zjbigniewj, Z papierów po A[ntonim] Pawińskim, II. Roly
przysiąg chęcińskie, Warszawa 1916. — Wydawca zamieszcza w artykule 35 polskich rot przysiąg
sądowych z lat 1421-1489, spisanych przez Pawińskiego z ksiąg sądowych chęcińskich. Roty te pochodzą z dwóch ksiąg zatytułowanych Caslri Chencinensis Liber Relalionum.
PF X l i 42S-448 cf. CyzPłoc.
Pt X l i i 273-307 cf CwZam.
Piek VI Piekosiński Franciszek, Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich z XV
wieku, 1.1, zesz. 1, Kraków 1902, Studia, Rozprawy i Materiały z Dziedziny Historii Polskiej i Prawa Polskiego, t. VL zesz. 1. — 'lóm zawiera 1447 wielkopolskich zapisek sądowych grodzkich i ziemskich z lal 1400-1411. We wstępie wydawca zamieszcza opis wydań najstarszych ksiąg sądowych
m.in. A, Z. Helcia, B. Ulanowski ego, K. Liskego, A. Prochaski, 1. Lekszyckiego, A. Pawińskiego.
Piekosiński ogłosił wybór tych zapisek wielkopolskich, które wydały mu się ważne ze względu na
historię prawa polskiego lub historię języka polskiego. Zebrany materiał ułożony jest chronologicznie. W obrębie kolejnych lat występuje podział na zapiski sądowe poznańskie, pyzdrskie, kościańskie, gnieźnieńskie. Duża część z publikowanych przez Pic kosi ńsk tego zapisek została wydrukowana później przez innych wydawców. W Sstp materiał cytowano od t. III jako KsZPozn,
Pozn i Pyzdr, od t. V j a k o Kościan oraz od l. X jako RtOn. ~ Cf Kościan, KsZPozn, Pozn, Pyzdr,
RtCn.
Piek VII Piekosiński Franciszek, l. Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich, Studia, Rozprawy
i Materiały z Dziedziny Historii Polskiej i Prawra Polskiego, t. VII, Kraków 1907, s. 1-17. — Opraco wanie zawiera 38 zapisek heraldycznych z ksiąg wiślickich I, I V - V I z niektórych lat w okresie
1396-1450 oraz dwie zapiski z księgi wareckiej - wyrazy pospolite oraz nazwy własne; wszystkie wydawca wyróżnia kursywą, Z tego źródła cytowano zapiski z wyjątkiem wydanych w A KPr VI Na
61-175 i RTP! III.
Pieśni Mad Wydra Wiesław, Rzepka Wojciech R „ Pieśni Władysława z Gielniowa nowo odnalezione. Studia Polonistyczne VI, Poznań 1979, s. 167-201, ~ Wydawcy publikują pieśni pochodzące z rkpsu
Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. akc. 11575. Uprzednio rkps należał d o Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, gdzie oznaczony był nrem 7. Na k. 322r, 322v oraz na k. 332v-336v znajduje się piec pieśni polskich Anna niewiasta niepłodna, Już się anieli wiesidą, Jasne Krystowo oblicze, Je.su zbawicielu i August w, kiedy królował. W artykule zamieszczono pieśni w transli-
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leracji i transkrypcji oraz wydrukowano zdjęcia odpowiednich stron rkpsu z pieśniami, W
śni darowano ca 1500. D o t. VIII w Sstp materiał cytowano z wcześniejszego wydania F.
go Pieśni religijne XV w. 7. rękopisów Biblioteki Ordynacji kr. Krasińskich ze skrótem SprJNW
źródła wprowadzono w t. VIII. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej. - Cf. SpfFNW V poz.

Sstp piePułaskieV. Skrót
2.

Piłz Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich pilzneńskich z XV wieku, wydali Karaś Mieczysław, Perzanowski Zbigniew, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 114. Filologia VI. Prace
Językoznawcze zesz. 15, Kraków 1965, s. 271-2ti0. — Wydawcy publikują 18 polskich rot pochodzących z ksiąg sądowych ziemskich pilzneńskich (t. 18, 20, 22. 23 i 34). Księgi znajdują się
w Archiwum Państwowym w Krakowie. Wydawcy ułożyli materiał chronologicznie, a polskie roiy
wyróżnili w druku kursywą. Drugą część artykułu stanowi wykaz nazw miejscowych i osobowych.
Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. V.
PKKr I Nieznane czternastowieczne roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich, wydali Perzanowski Zbigniew i Karaś Mieczysław, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 17. Filologia VI. Prace Językoznawcze zesz. 3, Kraków 1958, s. 237-255. ~ Wydawcy opublikowali 27 rot
pochodzących z dwóch ksiąg o sygn. l e r r . Crac. lc i 2 znajdujących się w- Archiwum Państwowym
w Krakowie. Roty ułożone są chronologleżnie. Na końcu artykułu (s. 246-255) zamieszczono alfabetyczny wykaz nazw miejscowych i osobowych. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach
i poprawkach do spisu źródeł w t. U. — Cf. Zab poz. 30.
PKKr 11 Roty polskie z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z początku X V wieku, wydali Perzanowski Zbigniew i Karaś Mieczysław, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 24. Filologia VI. Prace Językoznawcze zesz. 3, Kraków 1960, s. 233-253. — Wydawcy opublikowali 28 rot
pochodzących z ksiąg sygn owa nych Terr. Crac. 3, 3 A, 3B, 4, 5, 6. 7, 8, znajdujących *ię w Archiwum
Państwowym w Krakowie. Tylko dwie roty (nr 12 i 13) są publikowane po raz pierwszy. Pozostałe opublikował w r. 1884 B. Ulanowski w 111 tomie Sprawozdań Komisji Językowej i stamtąd byty cytowane
w materiale Sslp. Od zesz. 6 t. Vi w Sstp niekonsekwentnie zaczęto cytować malcriał z omawianego źródła. Na końcu artykułu (s. 241-250) zamieszczono wykaz nazw miejscowych i osobowych oraz
(s. 251-253 ) wykaz wyrazów polskich. Skrót źródła wprowadzono w t. III. — Cf SKJ II1 185-197.
PlocEpRp Rękopiśmienne ekscerpty Adama Wolffa z Archiwum Diecezji Płockiej. Fpiscopalia. ~ Z a piski z glosami polskimi pochodzą z ksiąg sądowych biskupich z drugiej polowy X V w. Księgi, z kiórych ekscerpowano zapiski oznaczone były nr. 5. 6, 13, 15. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t, IV.
Pocz Łoś Jan, Początki piśmiennictwa polskiego. (Przegląd zabytków językowych), wydanie 2 p o p r a wione, Lwów 1922. - Autor publikuje dwa dokumenty, będące źródłami Sstp:
1. s. 231-234 fragment Łopacińskiego. R k p s nr 611 pochodzi z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Jest to fragment pergaminowej karty pociętej przez oprawiającego jakiś rkps czy starodruk. Rkps składa się z 11 pasków różnej długości, na
kiórych zapisano fragment kazania lub komentarz do kazania na dzień Bożego Narodzenia. Nowsze wydania: W. Wydra, W. R. Rzepka, Fragment Fopacutskicgo. Z problemów krytyki i analizy tekstu, Prace Filologiczne, t. X X I X , Warszawa 1980, s. 309-332 i ChrestWRz s. 153. O d r. 1971 w Pracowni Sslp sprawdzano odczytanie z fotografią rkpsu.
2. s, 283 autor cytuje lekst przysięgi z r. 1435, znajdujący się na k. 112v księgi grodzkiej poznańskiej nr 1378. Księga la znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Poz na iii u pod sygn.
Gr. 1. Materiał z tego źródła cytowano w Sstp tylko do l. II. Kiedy ukazał się I t. Wielkopolskich
roi sądowych zebranych i opracowanych przez II. Kowalewicza i W. Ku raszki ewicza, materiał lej
przysięgi cytowano wg tego nowego wydania. ~ Cf. Pozn.
Podoi Hruszcwśkyj Mychajło, Opyś podiłśkych zamki w 1494 r. Zapysky Naukowoho Towarystwa im.
Szewczcnka. Wydawnyclwo pry.śwjaczene naucji i pyśmenstwu ukrajińsko-ruskoho narodu, t. VII,
I.wów 1895, s. 1-18, — Zamieszczone dokumenty pochodzą z rkpsu nr 19 z 1494 r., który- znajdo-
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wal się w Archiwum Państwowym w Warszawie. Na s. 1.03-113 rkpsu zebrane były różne dokumenty
(inwentarze, lustracje) spisane z okazji oddania nowemu staroście Stanisławowi z Chodcza 3 zamków podolskich i jednego miasta. Liczne glosy polskie nie zostały wyróżnione w publikacji. Skrót
źródła wprowadzono w t. II. Ekscerpeja Haliny Pałaszowej.
Polk Polkowski Ignacy, Dawny zabytek języka polskiego w Żywocie ojca Amandusa, Gniezno 1875. - Cf.
Dek II 2, Dek IN 12, Dek VII 4.
Pozn Wielkopolskie roty sądowe X I V - X V wieku, 1.1, Roty poznańskie, zebrali i opracowali Kowalewicz
H e myk i Kuraszkiewicz Władysław, Poznań 1959, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Z a bytki języka polskiego i literatury polskiej nr 3. — Wydawnictwo zaczyna się wstępem (s. 5 - 3 2 ) ,
w którym autorzy opisują dokładnie księgi, z jakich korzystali, format ksiąg, charakterystykę pisma,
pisowni i języka 57 pisarzy oraz szczegółowy wykaz rot zapisanych przez nich. Następnie wydawcy publikują (również w transkrypcji) 1653 roty sądowe z lat 1386-1446 oraz 502 fotografie rot poszczególnych pisarzy. Zgromadzony materia! ułożony jest wg rąk pisarskich. Dokładne wyliczenie
ksiąg wraz ze szczegółowymi datami ich powstania oraz liczbą polskich roi w poszczególnych tomach wydawcy zamieścili na s. 10 Wstępu. Roty sądowe pochodzą z ksiąg ziemskich i grodzkich
oraz ksiąg miejskich Poznania, znajdujących się w Archiwum Państwowy-m w Poznaniu. Księgi oznaczone są sygn. Z. 1-17 oraz Gr. 1. Skrót źródła wprowadzono w t. II. Wcześniej roty poznańskie
cytowano w Sstp za fragmentarycznymi ich różnymi wydaniami. Pełna ekscerpeja Józefa Re czka
i Wacława Twardzika. ~ Cf. AKH III 271-471, BiblWunz 1857 11 791-840,1858 1 237-277, 1858 IV
639-674 i 1861 III J-51, Leksz I, Pocz, Przyh.
PPorn Perlbach M[axJ, Pommerellisches Urkundenbuch, herausgegeben von Westpreuss, Gescbichtsverein, Abteilung 1-2, Danzig 1881-18S2.
Tom zawiera dokumenty dotyczące historii Pomorza
z lat 1140-1315 pochodzące z Archiwów Państwowych w Królewcu, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Berlinie oraz wielu innych archiwów i bibliotek miejskich i kościelnych. W materiale znajd u j e się kilkadziesiąt glos polskich niewyróżnionych w tekście. Indeksy: miejscowości, osób, osób
wg stanów, wyrazowy (wyraz)' polskie i łacińskie).
PrawChchn Rymaszewski Zygfryd, Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku,
Łódź 1993. — Nieliczne glosy polskie w tekście łacińskim prawa niemieckiego z rkpsów Biblioteki Kórnickiej nr 794 i Ces, Bibl. Publ, w Petersburgu Lat. II 274. Rkps kórnicki datowany XIV w - 1 4 4 J r. znany jest jako Działyńskich II (cf GIKóm II poz. 1). R k p s petersburski na mocy traktatu ryskiego został zwrócony Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie los jego jest nieznany. Źródło zostanie uwzględnione w suplemencie Sstp. Eksceipcja Mariusza Frodymy.
Prettss Preussisches Urkundenbuch. Politische (allgemeine Abteilung), Band 1, l Die Bildung des O r densstaats, herausgegeben von Philip pi in Verbindung mit Wólky, Konigsberg 1882, Band 1, 2 bearbeitet von Seraphim August, Konigsberg 1909, II herausgegeben von H e i n M[ax] und Masehke
E[rich|, Konigsberg 1932-1939.
'lom 1, zesz. 1 zawiera dokumenty z lal 1140-1257 z różnych archiwów i biblio lek, m.in. z Królewca, Watykanu, Warszawy, Pelplina i. Paryża dotyczące historii Iworżenia sie państwa zakonu Jkrzyżackiegu. Tom I, zesz. 2 zawiera dokumenty z lal 1257-1309 i dodatki do l. 1 zesz I i 2 z lat 1218-1269 z archiwów i bibliotek w Królewcu, Toruniu, Elblągu i in.
Na końcu I tomu zamieszczono indeksy do całości: nazw miejscowości, osób, osób wg stanu, godności i zawodu, wyrazowy i rzeczowy (wyrazy polskie i łacińskie). Tom II zawiera pruskie dokumenty z lal 1309-1335. Największa część dokumentów pochodzi z Państwowego Archiwum w Królewcu, również z Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Miejskiego w Elblągu. Poza tym
z licznych archiw ów z terenu Prus i Polski. Indeksy: osób i miejscowości, rzeczowy (wyrazy polskie
i łacińskie). Nieliczne glosy polskie niewyróżnione w tekście. Ekscerpeja Stanisława Urbańczyka.
PrNlarg Baran Kazimierz, Prawa i przywileje królewskiego wolnego miasta Nowego Targu, Nowy Targ
1908. — Z e b r a n e przez wydawcę łacińskie dokumenty podzielono na trzy grupy: pierwsza grupa
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zawiera przywileje królewskie, starościańskie uniwersały i dekreiy sądowe dotyczące rozwoju miast
i wsi, druga przywileje i statuty cechowe, trzecia lustracje, wyjątki z akt grodzkich sądeckich i innych. Występujące w tekstach dokumentów polskie glosy zostały wyróżnione przez wydawcę kursywą. Opracowanie Barana zawiera zbiór dokumentów z lat 1238-1843 dotyczących Nowego 'largu i Podhala, które uporządkowano chronologicznie. W słowie wstępnym, opracowanym przez
X. Krotoskiego, zamieszczono historię Nowego Targu i Podhala od XIII do XX w.
PrzBib! I 182-188 Przyborowski Józef, Wydanie krakowskie dzieła Jana z Turrekrematy Oxplatialto in
Psalterium, Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony bibliografii, archeologii, numizmatyce, heraldyce, historii, sztukom pięknym i literaturze. Warszawa
1881. — x\utor w artykule szczegółowo opisuje rkps należący do Biblioteki Ordynacji Zamoyskich.
Obecnie rkps znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie opatrzony jest sygn. BO Z
139. Zawiera on dzieła prawnicze przepisane w 1460 r. przez Wojciecha z Bydgoszczy. Na końcu
przepisów kanonicznych, pisanych po łacinie przez Piotra z Bydgoszczy, mbrykator na 291 s. wpisał polski wierszyk. Przyborowski zamieszcza go (na s. 18?) jako przykład swoistego humoru pisarz)'. Najnowsze wydanie tego wiersza wraz z transkrypcją w Chrrst WRz na s. 419-420.
Przcm L Księga ławnicza 1402-1445. Librorum scabinalium, t. 1, wydali Smolka Jan i Tymińska Zofia,
Przemyśl 1936, Pomniki Dziejowe Przemyśla. Monument a Prcmisliac Historica. — Wydane łacińskie dokumenty pochodzą z księgi ławniczej z Archiwum Akt Dawnych Miasta Przemyśla. Księga
zawiera protokoły rozpraw sądowych. W materiale znajduje się kilkadziesiąt glos polskich, których
wydawcy nie wyróżnili w tekście. Obecnie księga przechowywana jest w Archiwum Państwowym
w Przemyślu, gdzie oznaczono ją sygn. 1. Na końcu wydawnictwa autorzy zamieścili wspólny indeks
imion, funkcji, miejscowości i rzeczowy (wyrazy polskie i łacińskie). F.kscerpcja Elżbiety Kamieńskiej.
Przam II Księga ławnicza 1445-1452. Librorum scabinalium, 1.11, wydali Smółka Jan i Tymińska
Zofia, Przemyśl 1936. Pomniki Dziejowe Przemyśla. Monumenla Premisliae Historica. — W artykule opublikowano łacińskie protokoły rozpraw sądowych z. księgi ławniczej j>ochodzącej z Archiwum Akt Dawnych Miasta Przemyśla. W publikowanym materiale znajduje się kilkadziesiąt glos
polskich niewyróżnionych w druku. Obecnie księga przechowywana jest w Archiwum Państwowym
w Przemyślu, gdzie oznaczono ją sygn. 2. Na końcu wydawnictwa autorzy zamieścili wspólny indeks
imion, funkcji, miejscowości, rzeczowy oraz osobno indeks wyrażeń polskich. Ekscerpcja Wandy
Namysłowskiej.
PrzewłlPr Przewodnik Historyczno-Prawny. Czasopismo kwartalne, redakcja Dąbkowski P[rzemysławj,
A d a m u s J[anJ, Koranyi Kfaroi], Lwów 1930 i nn.
PrzawIIPr I 46 Kaletka A [mon i], Zapiska o pokorze. ~ Wydawca publikuje łaciński dokument
z r. 1465, w którym znajduje się zapiska zawierająca jedną glosę polską pokora. Wydawca wyróżnia ją w artykule rozstrzelonym drukiem. Nie została ona wykorzystana w Sstp. Rkps z n a j d u j e się
w księdze zatytułowanej Jnscńptiones Conrncnm
1461-1482 przechowywanej w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Księga obecnie oznaczona jest sygn. Gr. 1.
PrzewłłPr 1 367-368 Tymie niecki Kazimierz, Manowie wielkopolscy. ~ Dwie zapiski z r. 1403
z VIII księgi sądu ziemskiego kościańskiego (obecna sygn. Z. 8) i'/ r. 1417 z V księgi sądu ziemskiego
poznańskiego (obecna sygn. Z. 5). W zapiskach znajdują się cztery polskie glosy (o pokup i dwa razy
nian) wyróżnione w artykule kursywą. W Sstp materiał wykorzystano tylko pod hasłem mon.
Pizfkst XLV 390-407 Biskup Marian, Z problematyki handlu polsko-gdańskiego drugiej połowy X V w.,
Przegląd Historyczny. Kwartalnik naukowy, wydawany pod redakcją Kieniewicza Stefana, Warszawa 1954. — Wydawca omawia zagadnienia handlu polsko-gdańskiego i związane z nim dokumenty źródłowe. W swoim opracowaniu Marian Biskup wykorzystał przede wszystkim korespondencję Gdańska z lat 1466-1500 przechowywaną w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Archiwum Miasta 'lorunia, księgi ławnicze miasta Gdańska z Archiwum Państwowego w Gdańsku
i księgi miejskie Starej i Nowej Warszawy z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Wr przypisie
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nr 21 na s. 392-393 zamieszczono niemiecki tekst listu to runią n do gdańszczan z 1493 r.. w którym występują polskie glosy {grosze, jeden). Skrót źródła ukazał się w t. II. Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie.
Przyb Przyborowski Józef, Vetustissimam adieciivorum linguae Polonac dcclinalionem momimentis incdilis illustravit, Poznań 186.1. - Przy borowski w swoim wydawnictwie na s. 5-25 zamieścił kilkadziesiąt polskich rot sądowych / Wielkopolski. Po ukazaniu się kolejnych łomów Wielkopolskich rot
sądowych X1V-XV w. zebranych i opracowanych przez II. Kowalewicza i W' Kuraszkiewicza materiał ten w Sstp cytowano za tym wydaniem. Roty poznańskie od t. III ze skrótem Pozny roty pyzdrskie od t. IV ze skrótem Pyzdr, roty kościańskie od t. V ze skrótem Kościan a roty gnieźnieńskie
od i. IX jako RtGn. ~ Cf. Kościan, Pozn, Pyzdr, RtCn.
Pni Psałterz puławski, wydał Słoński Stanisław, Warszawa 1916. ~ Wydawca publikuje liczący 624 s. rkps
Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Kodeks zawiera przekład psalmów i kantyków
staro testamentowych. Każdy psalm poprzedzony jest jego krótkim wykładem, czyli argumentem.
Po psalmach następują kantyki, jak we FI: Izajasza (Is), Ezechiasza (Ez), Anny (Ann), Mojżesza
(Moys), Habakuka (ITab) i Deuteronomii (Deut). Kodeks kończy wyznanie wiary św. A t a n a z e g o
(Ath, cf. Wterzę 15). Rkps pochodzi z drugiej połowy XV wieku. W Sstp cytowany był wg psalmów
i wersetów. Na s. l - X l V wydania Słońskiego z n a j d u j e się wstęp, w klórym autor szczegółowo opisał rkps, jego zawartość, oraz umieścił spis najważniejszych artykułów dotyczących zabytku. Na
s. 275-4tfO zamieścił pełny indeks wyrazowy. Pracownia Sstp posiada od 2003 r. fotografie cyfrowe rkps LI. Nowe wydanie kilku psalmów w- ChrestWRz na s. 69-75, też w transkrypcji.
PidKras Pułaski Franciszek, Opis 815 rkpsów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1915, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, M u z e u m Konstantego Swidzińskiego, I, X X I I I - X X I X . ~ Ponieważ materiał z części rkpsów, omawianych przez autora, został wydany gdzie indziej, w Sstp wyko rzystano tylko materiał z następujących rkpsów:
1. s. 7 - 8 nr 6 zawartość różna, m.in. Post Ula sermonum ad populum Mikołaja Wigandi, pisana
w 1421 r. przez niejakiego Jakuba, z glosami polskimi, z których Pułaski podaje dwie będące nazwami sposobów interpretacji Pisma Św. (inne ich przekazy cf. EnClos poz, 2). W Sslp materiał datowano XV p. pr.
2. s. 11—12 nr 10 kodeks XV-wieczny, pisany przez dwie ręce; na k. 90 Explicit liber nomine dictionarius per manus Petri dc Błotnica et est fi nit as... 1428. Od k. 91 zaczynały się kazania z dość licznymi polskimi glosami., z których autor p o d a j e kilkanaście na s. 12. W Sslp datowano je X V p. pr.
3. s. 32-33 nr 21 dwanaście kart pochodzących z jakiejś większej całości, pisane jedną ręką z połowy X"V w. Zawartość stanowił opis roślin leczniczych z polskimi glosami, z których wydawca na
s, 33 podaje siedem. W Sstp datowano je XV p. pr.
4. s. 35-36 nr 25 rkps zawierający m.in. na k. 138—209 Sermones dominicales et de sonetu, na k. 209
expl. Fjcplicit liber Sulgencii per circulum anni super dominicas... 1428, scńptus per Lodvigam de Sandomiria. Cały rkps pisała jedna ręka, pisarz podpisał się w innym miejscu rkpsu jako Lodi'igas,fdius
Mathaei de Sondomina. Oprócz kazań w rkpsie zapisano IAber compendii theologicae veritatis i in.
W kazaniach liczne glosy polskie, z których wydawca podaje pięć. W Sstp datowano je XV p. pr.
5. s. 38-39 nr 30 rkps zawierał różne traktaty, wiersze satyryczne i in.; pismo jednej ręki z początku XV w. Na końcu traktatu Bedy Imago mundi wpisano jedno zdanie polskie. W Sstp materiał datowano XV in.
Wszystkie le rkpsy zaginęły w czasie wojny wraz z niemal całą Biblioteką Krasińskich. Ekscerpeja niepełna.
Pyzdr Wielkopolskie roty sądowe X I V - X V wieku, l. II, Roty pyzdrskie, zebrali i opracowali Kowalewicz
Jleniyk i Kuraszkiewicz Władysław, Poznań 1960. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Z a bytki Języka i Literatury Polskiej nr 4. - W opracowaniu na s. 5 - 3 3 znajduje się wstęp, w któiym
wydawcy dokładnie opisali dziesięć ksiąg, z których korzy-sta li, charakterystykę pisma 50 wyróżnionych pisarzy, cechy ich pisma i języka. D o publikacji wykorzystano 1280 rot (podano j e również
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w transkrypcji), pochodzących z ksiąg ziemskich pyzdrskich 1 - X , z lat L390-1447. Zamieszczono
również 744 fotografie umożliwiające sprawdzenie trans!iteracji z podobizną oryginału. Przedstawiony materiał ułożony jest wg rąk pisarskich. Rkpsy ksiąg przechowywane są w Archiwum Państwowym w Poznaniu p o d sygn. Z. 1-10. Skrót źródła wprowadzono w t. 111. Wcześniej materiał
z ksiąg pyzdrskicłi cytowano w Sstp za fragmentarycznymi różnymi jego wydaniami. Ekscerpcja niepełna Wiesława Borysia. ~ Cf. AKII III 271-471, BiblWarsz 1857 11 791-840, 1858 1 237-277, 1858
IV 639-674 i 1861 I I 1 1 - 5 1 , JP X X X I I I 381-391, 7.dbz II, Przyb.
R Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, t. I-XV, Kraków 1874—91. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XVI i nn., Kraków 1892
t nn. — Numeracja tomów bez względu na serie.
R 1 40-48 Szujski Józef, Trzy zabylJki języka polskiego XIV i XV wieku. — Z lego źródła w Sslp
nie cytowano żadnych materiałów, korzystano z nowszych wydań zabytków.
R 1 s. X X X V I I - X L V I I I Kluczyckj Franciszek, F.pisioła św. Bernarda o chowaniu czeladzi.
~ Tekst łaciński t polskie tłumaczenie pochodzą z rkpsu A nr 92 z księgozbioru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie. Rkps formatu in quarto zawierał m.in. Tractatus de. imiratione
Christi, Tractatuś auretts de longitudine et beatitudine vitae oraz traktat alchemiczny, p o którym zapisano list św. Bernarda po łacinie, a na k. 90r-92v po polsku. List Św. Bernarda byl pisany prawdopodobnie przez dwóch pisarzy. Nowsze wydanie listu św. Bernarda z tego rkpsu sporządził
w 1932 r. O. Griincnthal. Tekst został opublikowany w Berlinie w 1952 r. w Zeitschńft fur Slavische Philologie XXI, zesz, 1, s, 64-89 w artykule Die Hattsordnung des ticihgcn Bernhard und ihre
słavischen Fassungen. F.kps zaginął. W Sstp materiał datowano XV/?. post.
R XIIT s. X X I I I - X X I V Menćik Ferdynand. Pieśń kościelna polska z w. XV, Kraków 1889.
- Pieśń o incipicie Poprośmy Świętego Ducha byehom byli prawej wiary została odnaleziona przez
Ferdynanda Menćika w zbiorach Nadwornej Biblioteki w Wiedniu. Pieśń znajdowała się na pergaminowej karcie, klóra stanowiła wcześniej oprawę nieznanej księgi. Karta la, jak wynika z treści i zapisu Cracovien$is dioecesis, była fragmentem większego dokumentu dotyczącego diecezji
krakowskiej. Polska pieśń podobna jest do łacińskiej pieśni Veni Sanctc Spiritus, ale nie jest jej tłumaczeniem. Jak twierdzi wydawca, pieśń pnlska prawdopodobnie była śpiewana przed kazaniem,
W Sstp materiał datowano XV p. post. I .osy rkpsu po wydaniu są nieznane.
R XIII 308 cf SaheReg 1,
R XIII 311 cf SalveReg 12, Wierzę 14.
R XVI 304-372 Bruckner Aleksander, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, [I], Kraków
1892. ~ Wśród omawianych przez autora średniowiecznych rkpsów z poezją łacińską znajduje się
jeden (omówiony na s. 312-372) z glosami polskimi. Jest lo rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu
Lat. XVII O 18 pochodzący z Biblioleki Uniwersytetu Warszawskiego, „dokąd z jakiejś klasztornej przewieziony", l<kps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy iraklalu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioleki. Pisany kilkoma rękami z pierwszej połowy X V w, Rkps zawiera szereg
utworów poetów łacińskich siarożytnych i średniowiecznych, humanistów włoskich a także utwory a u lor ów polskich: Marcina ze Słupcy epitafium biskupa Andrzeja Laska rz a z Gosławic, tegoż
epitafium Wincentego z Szamotuł i Grzegorza z Sanoka epitafium Władysława Jagiełły. Część tych
utworów jest głosowana; nieliczne na ogół glosy drukowane są na s. 313. 319-324. 326-330. 332.
334-341. 343-347. 349-350. W Sstp od t. IX uzupełniano konteksty łacińskie do glos w Elegii Maximiana (s. 340) wg wydania Richarda Webstera The Etegies ofMaximianus
z 1900 r., do glos w De
raptu Proseipinae (s. 344-345) wg wydania Juliusza Kocha Claudii Claudiani Carmena, Lipsk 1893.
W Sslp materiał datowano XV/>. pr.
R X I X Bobowski Mikołaj, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI
wieku, Kraków 1893. ~ W obszernym wstępie autor opisuje historię kształtowania się pieśni polskiej. Zebrane w tomie XV-wicczne teksty Bobowski pogrupował wg treści: pieśni o Matce Boskiej,
kolędy, pieśni wielkopostne, wielkanocne, na Zielone Świątki, na Boże Ciało, o świętych i dekalogi. Przedstawiane w tym tomie pieśni są w większości przedrukami z opracowań następujących
autorów: W. A. Maciejowskiego Dodatki do piśmiennictwa pohldego od czasów najdawniejszych aż
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do roku 1S3D oraz Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian, t. II, W. Seredyńskiego Trzy zabytki języka polskiego z drugiej połowy XV wieku, M. II. .Tuszyńskiego Dykcjonarz
poetów polskich (przedmowa) oraz W. Nehringa Altpolnische
Sprachdentanaler.
1. s. 40-41 cf. SaheReg 3.
2. s. 42-43 Nasze nadziejo przemicła. — 'lekst pieśni zapisany został w zaginionym w X I X w, tzw.
Kancjonale Pizeworszczyka z 1435 r. Tekst pieśni ogłosił we własnej transkrypcji Michał Hieronim
Juszyński w przedmowie d o pierwszego tomu Dykcjonarza po&ów polskich. Utwór jest tłumaczeniem fragmentu pieśni czeskiej o incipicie Opresłwnń matko Kolie. Najnowszą transkrypcję tej pieśni podaje Roman Mazurkiewicz w publikacji Polskie średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 2002,
n a s . 329. W Sstp materiał datowano XV p. pr.
3. s. 48-64 Pieśni z rkpsu pochodzącego z biblioteki klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym
Krzyżu. Prawdopodobnie pisarzem kodeksu był zakonnik konwentu łysogórskicgo Andrzej zc Słupi. który przepisał go w latach 1471-1493. Z klasztoru rkps został przewieziony do Warszawy, gdzie
przechowywany był w Bibliotece Uniwersyteckiej, skąd wraz z innymi rkpsami zabrano go po powstaniu listopadowym do Ces. BibJ. Publ. w Petersburgu. Rkps odnalazł Łukasz Gołębiowski, a odpis sześciu tekstów polskich opublikował w 1853 r. Wacław Aleksander Maciejowski w Dodatkach
do piśmiennictwa polsłdego od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 (s. 122-128). Rkps zaginął.
Najnowsze wydanie tych pieśni: M. Olżanowska, Pieśni łysogórskie. Prolegomena filologiczne. Pamiętnik Literacki, 1997, zesz. 2, s. 131-159. Wśród odnalezionych pieśni znajdują się; a. s. AS Posłuchajcie, bracia mila. - Jest to tzw. Lament świętokrzyski lub tzw. Żałe Matki Boskiej pod krzyżem.
Pieśń nawiązuje do tradycji średniowiecznych planetus Mariae i prawdopodobnie była fragmentem
pasyjnego dramatu liturgicznego lub utworem przeznaczonym do odczytania czy odśpiewania
w wielkopiątkowym obrzędzie adoracji krzyża. Najnowszą transkrypcję tej pieśni podaje R o m a n
Mazurkiewicz w publikacji Polskie średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 2002, s. 357-358; b. s. 50- 5 2 Radości wam powiadam. — Jest to pieśń o zwiastowaniu. W Sslp przez niedopalrżenie identyfikowano te ii tekst jako tożsamy z odpisem (uboższym o dwie środkowe zwrotki) znajdującym się
w rkpsie Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku wydanym przez
Rafała Lubicza (Hieronima ł.opacińskiego) w IV t. Prac Filologicznych (s. 592-595). Uzupełnienia materiału ukażą się w suplemencie; c. s. 54 Wezwanie do śpiewania pieśni o Matce Bożej.
~ Utwór ma cztery zwrotki. M. Bobowski podkreśla związek tego utworu z pieśnią Radości wam
powiadam (zob. wyżej b). W innym odpisie tej pieśni z rkpsu Biblioteki Narodowej w Warszawie
III 8040, wydanym przez R. Lubicza w Pt IV s. 592-595, wszystkie zwrotki tego utworu - oprócz
pierwszej, której nie ma w tym odpisie - stanowią końcową jej część. Ekscerpcja materiału, Witolda
Zachorowskicgo. niepełna. Z pierwszej zwrotki zacytowano w Sstp tylko trzy wyrazy (wykład, krasny, matuchna). Reszta materiału ukaże się w suplemencie; d. s. 55-58 Mocne boskie tajcmności.
— Pieśń maryjna w przekazie łysogórskim bardzo mocno zniekształcona z powodu poprzestawianego szyku wersetów (inny zachowany odpis tej pieśni cf. R X X V 206-291 poz. 1(1); e. s, 62-64
Zdrowaś królewno wyborna. — Trawę stacja pieśni Salve Regina, której Maciejowski nadał tytuł
Hymn do Najświętszej Panny.
Wszystkie pieśni łysogórskie w Sstp datowano XV p. post.
4. s. 66-67 O przenasławniesza Panno czysta. — Jako pierwszy tekst hymnu wyda! W. A. Maciejowski w Pamiętnikach (cf. MacPam II s. 373) z informacją, że pochodzi on z roku 1493. Więcej informacji nie podał. W Sstp materiał datowano ca 1500.
5. s. 67-6X Zdrowaś, gwiazdo morska. — Polski przekład pieśni A\e. maris stella ITonriusza Klementyna Fortunata, biskupa Poitiers, odszukał W. A. Maciejowski w zbiorze rkpsów XX Czartoryskich w Sieniawie. Rkps prawdopodobnie zaginął. Inne odpisy tej pieśni cf. Paml.it X X V I i PamLit XXIX poz. 2. W Sstp pieśń datowano ca 1500.
6. s. 68-69 Krołewno niebieska, matko krześcijańska. - Pieśń będąca parafrazą wielkanocnej anty fony Regina coeli łaetare pochodząca z rkpsu ze zbiorów X X Czartoryskich w Sieniawie została
odnaleziona przez W. A. Maciejowskiego i wydana w Dodatkach. Inny odpis lej pieśni cf. SlOcc
XXXIV
155-158. W Sstp pieśń datowano ca 1500.
7. s. 72 Anjęli. słodko śpiwałi. — Pieśń o wniebowzięciu Panny Maryi. Pochodzi ona ze zbiorów
Cypriana Walewskiego, tu wydana za publikacją Władysława Seredyńskiego w SKJ I (s. 160). Po-
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M. II. Juszynskicgo, który opublikował ją we własnej transkrypcji. W Sstp materiał datowano X V
P- f»
18. s. 92 Chrystus Pan dzisiaj zmartwychwstał — Jest to prawdopodobnie przekład łacińskiej pieśni Surrexit Christus hodie. Wariant ten pochodzi z kancjonału „bardzo dawnego, z pisownią XV w.''
Bobowski przedrukowuje pieśń z przedmowy- do pierwszego tomu Dykc jona r/a poetów polskich
M. II. .Tuszyńskiego, który opublikował ją we własnej transkrypcji. W Sstp materiał datowano XV ex.
19. s. 95-96 Witaj, miłyJesu Kryś te. ~ Pieśń przedrukowana z wydania W. A. Maciejowskiego {cf
MacPam M s. 354) z odpisu sporządzonego przez Ł. Gołębiowskiego. Przy tym odpisie Gołębiowski zanotował nr rkpsu 166 oraz datę 144)8. Istniał jeszcze inny odpis lego tekstu sporządzony przez
A. i: Chłędowskiego. W odpisie Chłędowskiego znajdowała się leż informacja, że pieśń pochodziła
z rkpsu teologicznego, który zawierał m.in. kazania de tempore Jana Sylwana (Hieronima z Pragi) oraz Historia schohsdca Piotra Cornestora. Kopistą tego rkpsu był prawdopodobnie Stanisław
Piskorzewski, który podpisał się po tekście Historia scholasrka. stawiając też datę 1419. Po kazaniach Jana Sylwana była data 1408. obok której także 1457. Wg Bobowskiego pieśń polska jest tłumaczeniem pieśni czeskiej. W Sstp materiał datowano XV in.
20. s. 97-98 O ciało Boga żywego. ~ Ostu t ni a z pieśni w rkpsie pochodzącym z biblioteki klasztoru
oo. Benedyktynów na Świętym Kr/yżu (zob. poz. 3). W Sstp materiał datowano XV p. post.
21. s. 110 Chwalą tobie, Gospodżinte. — Trzy pierwsze zwrotki tej pieśni pochodzące z XV w. Bobowski przedmkowuje za wydaniem Zygmunta Helcia w 11. Starodawnych Prawa Polskiego Pomników,
s. XXIX. Pieśń została zapisana na karlach 114v-ll6v w rkpsie nr 801, tzw. Kodeksie Działyńskich I,
znajdującym się obecnie w Bibliotece Kórnickiej. Przy tek-srie znajdują się również nuty. Dokładny opis
rkpsu oraz jego zawartość zostały przedstawione pizez M. Muszyńskiego w części drugiej Pamiętnika
Biblioteki Kórnickiej ii a s. 192-21)4. Bobowski do trzech zwrotek dodał 20 następnych, pochodzących
z XVI w. W Sstp korzystano z odczytania sporządzonego przez W Kuraszkiewicza z rkpsu kórnickiego.
O d grudnia 2002 r. Pracownia Sstp posiada zdjęcia cyfrowe rkpsu. Xowe wydania pieśni: GIKórn II
s. 193 i ChrestWRz s. 265--266, też w transkrypcji. W Sstp materia! datowano 1456-60.
22. s. 118 120 cf. Dek III 7, Dek III 8.
R XXII 1 - 6 2 Bruckner Aleksander, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. II, Kraków
1895. ~ Autor przedstawia następujące rkpsy z glosami polskimi, będące źródłami Sslp:
1. s. 6-40 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2195 jest papierowym kodeksem in quarto, pisanym
przez Marcina z Lęc/yey w 1466 r. W tekstach znajdują się liczne glosy polskie interlinearne, pisane również ręką Marcina z Łęczycy. Bruckner p o d a j e wybór glos. Od 1954 r. w Sstp uzupełniano konteksty i korygowano odczytania glos z fotografią rkpsu; glosy opuszczone przez wydawcę
cytowano jako RRp. Wydawca przedstawia glosy wg kole jności tekstów w rkpsie: a. s. 10-12 d o
C.athonis Novi\ b. s. 12-17 d o Ezopa z komentarzem łacińskim. Tekst, miejscami zepsuty i niejasny, porównywano w Sslp z XVI-wiecznym wydaniem bajek Ezopa; c. s. 17-21 do p o e m a t u
Paraclitus, którego autorem był Warnerius Basilicnsis; d. s. 21-27 do poematu Palestra Christie
c. s. 27-28 do Eklog Wergiliusza; f. s. 28 do wierszy o Matce Boskiej kilka glos innej, późniejszej
ręki. W Sslp materiał z pozycji a - e datowano 1466, / pozycji f XV p. post. is'a s. 30-38 wydawca
zamieścił alfabetyczny spis wybranych wyrazów z tego rkpsu wraz z ich omówieniem.
2. s, 39-40 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. X V I I F 29 pochodzący z klasztoru
oo. Cystersów w Koprzywnicy, pisany przez niejakiego Materna. Zawierał m.in. G alfreda Anglika
Poetria nova, Palestra Christi (pisaną w 1451 r.), Boecjusza De consolationephilosopiuac,
Alana De
problematibas, Wergiliusza Bukoliki, Alana De planetu naturae. We wszystkich tyeh u tworach znajdują się pojedyncze gjosy polskie, najwięcej w ostatnim z wymieniony cli tekstów. R k p s powrócił do
Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców
po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki. W Sslp materiał datowano XV tned.
3. 40-44 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat XVII Q 140 pochodzący z klasztoru
oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, pisany w 1447 r. Zawierał m.in.: a. na k. 64r-92r dzieło
Marcina Dumiensis De formuła honeste vitae oparte na motywach z Seneki z licznymi glosami polskimi, /. których wydawca d a j e wybór na s. 40-41. Pisarz tej części rkpsu nieznany; b. na k. 137r-f 79r Palestra Christ i, pisana w 1451 r. przez Stanisława z Krakowa, z glosami polskimi podanymi
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przez wydawcę w wyborze na s. 41; c. na k 179v-217r Prosper epigrammatum, pisane również przez
Stanisława z Krakowa, z nielicznymi glosami polskimi, mieszczącymi się na s, 41-42, Rkps powrócił
do Biblioteki Narodowej w Warszawie ii a mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
4. s. 44-56 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 5230 pochodzący z Biblioteki Klasztoru Kanoników
Regularnyeh Laterańskich w Kraśniku. Cały rkps jesl pisany przez Mikołaja z Lublina w 1447 r. Zawiera teksty o różnej treści. Nieliczne glosy polskie, znajdujące się tylko w ul worze Gwałt era Doctor (/moris, wydane są na s. 55. W Sstp materiał datowano 1447. Od 1956 r. w Sstp weryfikowano
odczytania i poszerzano konteksty wg fotografii rkpsu.
5. s, 56-62 rkps biblioteki w Berlinie Ms. Lat. Q 239, pochodzący wg wydawcy z biblioteki gimnazjalnej toruńskiej, pisany różnymi rękami. Autorzy ChrestWRz na s. 223 podają, że obecnie znajduje się on w Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz w Berlinie pod taką samą sygn. oraz że powitał (przynajmniej w większej części) w Krakowie. Zawiera m.in,; a. na k, I r - 1 6 5 r zbiór listów
Eneasza Sylwiusza, pisany w 1457 r., z nielicznymi glosami, polskimi, które zamieszczono na s. 57.
W Sslp materiał datowano 1457; b. na k. 225v, 227r-228v listy miłosne lub ich wzory, w których jest
kilka glos polskich, datowanych w- Sstp XV p. post. Glosy zamieszczono na s. 59-60: e. na k. 2291-237v J.iber Senecae dc. mońbus. W wolnych końcach niektórych wierszy tekstu łacińskiego wpisano polskie wyrazy listu miłosnego Kachtsiczko ma na nulejsza. Na k. 237v dopisano tą samą ręką et
cetera baba stara. Materiał ten mieści się na s. 60. W Sstp całość listowano XV p. post. W ChrestWRz na s. 224 wydano ren list również w transkrypcji.
R XXII 230-318 Malinowski Lucjan, Ewangelia św. Mateusza rozdz. V, 1-12. Kazanie na dzień
Wszech Świętych. ~ Rkps Biblioteki Kapitulnej na Hradczanach w Pradze o sygn. D LII, pisany
w polowie XV w. Zawiera traktaty teologiczne i kazania łacińskie. Na k. 173r początek łacińskiego kazania na dzień Wszystkich -Świętych, po którym zapisano po polsku fragment Ewangelii
św. Mateusza (5, 1-12). W wydawnictwie mieści się on na s. 233. Na k. 2ł8v-224v zapisano p o polsku całe kazanie na dzień Wszystkich Świętych inną ręką niż wspomniany wyżej przekład Hwangelii
Św. Mateusza. Tfekst kazania mieści się na s. 233-248. Po części materiałowej Malinowski zamieszcza
zestawienie wersetów z Ewangelii św. Mateusza w tym rkpsie z tekstem Wulgaly oraz Biblią Leopolity. Podobne zestawienie zrobione jest leż dla cytatów biblijnych z tekstu polskiego kazania. Po tych
zestawieniach zamieszczone jest omówienie erafii i gramatyki polskiego materiału. Na s. 295-316 wydawca zamieszcza indeks wyrazów polskich. Na końcu tomu zamieszczono fotokopie dolnej części
k, I73r i całej k. 218r. W ChrestWRz na s. 104-108 wydano fragmenty lego tekstu (wg innej numeracji kart), także w transkrypcji. Od 1956 r. Pracownia Sstp posiada fotografie rkpsu, na podstawie
któiych wprowadzono poprawki do odczytania Malinowskiego. Od 2003 r. Pracownia Sstp posiada
fotografie cyfrowa. W Sstp materiał datowano XV mcd. Ekseeipcja Kazimierza Krajewskiego.
R XXII 319-349 Malinowski Lucjan, Glosy polskie w kilku rękopismaeh łacińskich wieku XV
w Bibliotekach Kapitulnej i Uniwersyteckiej w Pradze. ~ Wydawca przedstawia trzy rkpsy z Biblioteki Kapitulnej w Pradze, będące źródłami Sslp. Autor omawia osobno każdy z rkpsów, umieszczając po części materiałowej uwagi o grafice i języku glos polskich oraz indeksy wyrazów polskich.
Są to następujące rkpsy:
1. s. 319-332 rkps Biblioteki Kapitulnej w Pradze o sygn. D XIX. Jest to papierowy kodeks in
octawo zawierający traktaty o treści religijnej. Wydawca nie podaje wiadomości o autorze, pisarzu
i dacie powstania rkpsu. W części tekstów znajdują się glosy polskie, które mieszczą się na
s. 319-322. O d połowy lat 70 Pracownia Sstp posiada ekscerpty Elżbiety Belcarzowcj z tego rkpsu.
którymi posługiwano się przy cytowaniu materiału. W Sstp materiał datowano X V mcd.
2. s. 333-342 rkps Biblioteki Kapitulnej w Pradze o sygn. E LVI pisany w pierwszej połowic XV w.
Zawiera kazania de sanctis z glosami polskimi marginalnymi i interhnearnyrni. Na k. Ir zapisano
po polsku nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. F.rzGhs poz. 2). Na k. 177r
i 177v zapisano fragmenty pieśni Krystus zmartwychwstać jest z dodatkowymi (j»k podają autorzy
ChrestWRz) zwrotkami Bog wszechmogący, kończące kazanie D c Resurrectioiic. Pieśń ta jesl przekładem dwóch pierwszych zwrotek czeskiego ulwom Bóh vSemohitct', który z kolei stanowi tłumaczenie łacińskiego hymnu Deus omnipoiens. Glosy zamieszczono na s. 333 -335. W ChrestWRz na
s. 241 wydano, także w transkrypcji, pieśń rezurekcyjną, W Sstp materiał datowano X V p. pr.
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3. s. 343-347 rkps Biblioteki Kapitulnej w Pradze o sygn. E X X I I pochodzący z lar 1412-1430.
Wg wydawcy rkps jest niedbałym odpisem starszego rkpsu. Zawiera kazania de Icrnporc Mikołaja Łukasza z Wielkiego Koźmina. Glosy polskie wewnętrzne i marginalne, wśród nich, znana i z innych odpisów kazań Łukasza z Wielkiego Koźmina, pseudoetymologia wyrazu swadźba (inne jej
przekazy cf R XXIV 38-97 poz. 4, 9, R XXV 115-205 poz. l t 2, 8, R XXXIII 120-187 poz. 4) oraz.
pieśń Krystus zmartwychwstał jest. W Sstp materiał datowano XV p. pr.
R X X I I 350-392 Malinowski Lucjan, Glosy polskie w rę kopi śmie Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich z r. 1438 N. 379. — Autor zamieszcza w tym artykule materiał z dwóch rkpsów,
będących źródłami Sstp:
1. s. 350-382 rkps Biblioteki Zakładu Narodosvego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 379. Jest to papierowy kodeks in folio pisany w 1438 r. Liczy 322 k. Rkps zawiera
m.in. na k. Z5lr-314r kazania poprzedzone fragmentami z Listów i Dziejów Apostolskich. W tych
fragmentach znajdują się liczne glosy łacińskie i polskie, pisane tą samą ręką co tekst główny.
Mieszczą się o n e na s. 351-359. Od 1964 r. w Sstp dokonywano poprawek wg fotografii rkpsu. Na
s. 351 zamieszczono teź krótki fragment po polsku znajdujący się na kr I38v w kazaniach Jakuba
de Voragine. W Sstp cały materiał datowano 1438. Po części materiałowej znajdują się uwagi o g r a lii i języku glos polskich oraz indeks polskich wyrazów. Ekscerpcja Witolda Zachorowskiego.
2. s. 382-39) akt sprzedaży łąki z 1463 r. Malinowski zamieszcza ten tekst w Dodatku II (s. 382-383). Pochodzi on z rkpsu, udostępnionego Malinowskiemu przez Kornela Kozłowskiego, zawierającego zbiór akt wsi Łęgonice w powiecie rawskim. Akt jcsl mocno uszkodzony w części końcowej. Na s. 383-387 znajdują się uwagi o pisowni i języku zabytku. Na s. 387-391 mieści się indeks wyrazów polskich z lego aktu. Ekscerpcja Witolda Zachorowskiego.
R XXIII 268-319 Bruckner Aleksander, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. III, Kraków 1894. ~ Autor przedstawia następujące rkpsy z glosami polskimi, będące źródłami Sstp:
1. s. 268-270 rkps Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obccnie we Wrocławiu,
nr 601 pochodzący ze zbiorów Kapituły Krakowskiej. Zawiera m.in. na k. 2-14 cztery pierwsze satyry Persjusza z komentarzem, 'lekst zapisano w latach 1440-1450. W tekście znajdują się liczne
glosy polskie, w satyrach nadpisane, a w komentarzu wewnętrzne. Glosy wydawca podaje na
s. 269-270. O d 1955 r. w Sslp kontrolowano odczytania i uzupełniano konteksty na podstawie fotografii rkpsu. Na s. 270 wydawca p o d a j e także j e d n ą glosę polską z k. 27. W Sstp cały materiał
datowano XV med.
2. s. 270-278 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2251 pisany w 1436 r. Rkps należał do Stanisława
z Szadka. Przez niego leż została napisana wcześniejsza część rkpsu od k. 51 do końca. Wr części
tej znajdują się m.in. bajki Gwidryna z. glosami polskimi. Wydawca podaje wybór glos na s, 276- 2 7 8 . O d 1968 r, w Sstp uzupełniano konteksty oraz cytowano opuszczone prz.cz wydawcę giosy
(jako RRp) wg nieopublikowanego odczytania Józefa Reczka. Trzy glosy z tego rkpsu wydał w swoim Katalogu Wisłocki. Z tego wydania w Sstp zacytowano jedną glosę (azali nie). W Sstp materiał
datowano 1436. - Cf. Wisł poz. 39.
3. s. 279-28J rkps Biblioteki X X Czartoryskich nr 1315 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, pisany przez Macieja z Pełczyna w 1449 r. Rkps zawiera m.in.: a. na
s. 247-466 bajki Gwidryna z polskimi glosami inlcrlinearnymi, które wydawca p o d a j e w wyborze.
W Sstp cytowano glosy opuszczone przez Brucknera (jako RRp) oraz uzupełniano konteksty wg odczyt ania Z. Wojasa, skolacjonowanego przez Stanisława Kurasia. Mniej więcej od lat 60. odczytanie to kontrolowano z mikrofilmem rkpsu. O d 2004 r. Pracownia Sstp posiada fotografie cyfrowe
tego rkpsu; b. na s. 655-684 Poliscena; na marginesie s. 665 zapisana jest jedna glosa polska (złew);
c. na s. 685-736 Scala caełi; n a s . 708 dopisano dwie glosy polskie; d. na s. 760, ostatniej, jedna recepta 7. polską glosą (dzięgna). W Sstp cały materiał datowano XV med.
4. s. 281 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2032. Jest to kodeks papierowy in <|uarto z przełomu
XIV i XV w., jak podaje Wisłocki, pisany różnymi rękami. Zawiera m.in. na s. 132-136 kazanie
7. nielicznymi glosami polskimi. Od 1956 r. w Sstp sprawdzano odczytanie i uzupełniano konteksty wg fotografii rkpsu. W Sstp materiał datowano X V in.
5. s. 282-283 i 319 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2573, papierowy in quarto. Zawiera m.in.
Alana Planctus naturae z glosami polskimi oraz na s. 405-664 Kronikę Wincentego z trzema mar-
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ginalnymi glosami polskimi. Glosy z pierwszego tekstu wydawca podaje w wyborze na s. 283, z lekslu drogiego na s. 319. W Sstp cały materiał datowano 1471.
6. s. 283-284 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2115 zawierający teksty o różnej treści. Na s. 528
i 529 znajdują się Irzy glosy polskie. W Sstp cytowano je z datą 1442.
7. s. 284—290 rkps Biblioleki Jagiellońskiej nr 2458; jest to kodeks składający się z kilku rkpsów
połączonych przy oprawie. Zawiera głównie poezje łacińską. Wydawca przedstawia: a. s. 284 Dc
ponio Owidiusza z kilkoma polskimi glosami marginalnymi. Pisarzem lej części kodeksu by i At bert
dc Pniewy; b. s. 284-285 traktat De his małia, ąuc aguniur in hoc munda. W traktacie znajdują się
dwie glosy polskie; c. s. 285-286 poemat o życiu dworskim, zawierający kilka glos polskich; d. s. 290
poemat Owidiusza Ibis z jedną glosą polską (żebnącymi). Teksty b - d pisa! Jan de O.
Od 1955 r. w Sstp uzupełniano konteksty oraz polskie glosy nieuwzględnione przez wydawcę
{jako RRp) wg fotografii rkpsu. Przy żadnym z tych tekstów wydawca nie podaje dal. W Sslp materiał datowano X V
8. s. 293 rkps Biblioleki Jagiellońskiej Tir 1954; jesl to papierowy kodeks z przełomu XIV
i X V w., pisany kilkoma rękami. Zawiera poematy i różne traktaty łacińskie. W odpisie Polisce.ny
datowanym 1433 znajdują się nieliczne glosy polskie, z których wydawca podaje trzy. W Sstp materiał datowano 1433.
9. s. 295 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVI O 7 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie, pisany w r. 1459 przez Mikołaja z Dziebakowa. Rkps zawierał; a. poemat gramatyczny i leksykalny Docirinale. Aleksandra z Villedieu. W komentarzu znajdują się nieliczne glosy polskie, z któiych wydawca podaje trzy (w tym jedna nazwa własna); b. na okładce rkpsu znajdowała się pizy fragmencie z Prospera jedna glosa (obartuch). W Sstp cały materiał datowano 1459.
Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy Irak talu ryskiego, ale został spalony
przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
10. s. 296-297 rk|>s Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu,
nr 819. Zawiera m.in. p o e m a t ó w / m ? Piotra de Riga z glosami polskimi, pisany w 1474 r. przez Macieja de S. Wydawca p o d a j e wybór glos na s, 297. Od 1974 r. w Sstp uzupełniano konteksty wg mikrofilmu rkps LI. W Sslp materiał datowano 1474. Glosy opuszczone przez wydawcę będą wykorzystane w suplemencie (ze skrótem RRp).
11. s. 297-298 rkps Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu,
nr 824 pisany przez Piotra Bolestę z Siradza w 1453 r. Zawiera m.in, kazania z polskimi glosami
nadpisanymi i marginalnymi, pisanymi ręką tekstu, oraz żartobliwy dwuwiersz Laudate księża.. Wydawca podaje wybór glos na s. 298. O d 1964 r. w Sstp uzupełniano konteksiy wg fotografii rkpsu.
O d 1976 r. Pracownia Sstp posiada nieopublikowane ekscerpty Elżbiety Belcarzowej, wg których
cytowano (jako RRp) głosy opuszczone przez Brucknera. Materiał z początkowej części alfabetu
będzie wykorzystany w suplemencie. W Sslp materiał datowano 1453.
12. s. 298 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. XVII Q 69 pochodzący z Biblioteki Załuskich
w Warszawie, pisany przez Jana Rzepkę z Chwaliszyc w 1417 r. Zawierał teksty różnej treści, m.in.
Jana z Garlandii Summa pomuenliae, z której wydawca p o d a j e dwie glosy polskie. W Sslp materiał datowano 1.417, R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
13. s. 299-310 rkj>s Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 223 pochodząc)' z którejś biblioteki klasztornej, potem będący w posiadaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Zawierał zbiór hymnów kościeInych z komentarzem, pisanych przez Zawiszę ze Słupcy, rektora szkoły w Pilźnie,
w 1444 r. W tekście hymnów i w komentarzu liczne glosy polskie. Na k. 42 zapisano nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ErzGlos poz. 2). O d końca t. V w Sstp uzupełniano w nawiasach łacińskie konteksty do glos wg hymnów znajdujących się w Auatecta
hymmca
oraz w rkpsie Biblioteki Jagiellońskiej nr 2012, zawierającym laki sam lub bardzo podobny zbiór
hymnów z komentarzami. Wypisy z tych hymnów sporządziła Elżbieta Bełcarzowa. W Sstp materiał datowano 1444. Rkps powrócił d o Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
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Na s. 310-311 znajdują się uwagi Brucknera omawiające pisownię i gramatykę polskiego materiału językowego z tych rkpsów. Na s. 311-315 mieści się alfabetyczny wykaz wybranych wyrazów
polskich z powyższych rkpsów.
R X X I V 3$-97 Bruckner /Aleksander, Kazania średniowieczne, c/. T, Kraków 1895, — Autor
przedstawia następujące rkpsy z glosami polskimi, będące źródłami Sstp:
1. s. 44 rkps Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 Q 224 zawierający kazania de tempore i d e sanctis. Bliższych danych o rkpsie wydawca nic podaje. W tekście kazań zapisano kilka glos
polskich interlinearnych i marginalnych, z których wydawca podaje przy kładowo czteiy. W Sstp materiał datowano XV/?. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
2. s. 45 przypis 1. rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 346 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów w Sieciechowie. Był własnością Stanisława z Bodzęcina. Zawierał m.in. kazania. Na k, 1 zapisano jedno zdanie po polsku. W Sstp materiał datowano X V p . post,
3. s. 4S-49 rkps Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr
1629, pochodzący z kościoła parafialnego w Łańcucie, Zawiera m.in. Postyllę Mikołaja Wigandi
z marginalnymi glosami polskimi, z których wydawca p o d a j e wybór. Od 1974 r. w Sstp uzupełniano konteksty i część niewydanych przez Brucknera glos (jako RRp) wg mikrofilmu rkpsu. W Sstp
materiał datowano X V wt-d.
4. s, 50-52 może rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I F 129. Bruckner przytac/a z niego
(?) glosy do pseudoetymologii wyrazu swadźba, a u tors lwa Łukasza z Wielkiego Koźmina (inne jej
przekazy cf,[ R XXII 319-349 poz. 3). Tekst Brucknera może sugerować, że glosy te pochodzą ze
zbioru kazań Łukasza z Wielkiego Koźmina z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I F 496
z 1414 r. Nie jest to prawda. W Sstp datowano błędnie 1414. Z opisu Brucknera można też sądzió,
że glosy te mogą pochodzić z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 F 127 lub 12K albo z rkpsu
ossolińskiego nr 200S czy też rkpsu Kapituły Praskiej E. X X I I .
5. s. 52 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I F 129. Zawierał kazania Łukasza z Wielkiego Koźmina. Wydawca nie podaje żadnych bliższych danych o tym rkpsie. Przedstawia z niego pięć
wybranych glos. W Sstp datowano je X V in. bądź X V p. pr. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
6. s. 52 rkps Zakład u Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 200S.
Zawiera on kazania Łukasza z Wielkiego Koźmina. Wydawca nie podaje żadnych bliższych danych
o tym rkpsie. Przytacza z niego dwie glosy (podpiral, tragarze), cytowane w Sstp z dalą X V p . pr.
7. s. 59-70 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1619 z 1407 r. Zawiera kazania pisane w znacznej
części przez Macieja z Grochowa, wikariusza w Kcyni. W kazaniach występują liczne glosy wewnętrzne i nadpisane, w większości pochodzące od ręki pisarza tekstu. Mniej więcej od 1956 r.
w Sstp uzupełniano opuszczone przez Brucknera glosy (jako RRp) oraz łacińskie konteksty z fotografii rkpsu a od 197* r, z ekscerptów Elżbiety Belcarzowej. Materiał datowano XV in. (XI zesz. 3
t. IX materiał cytowano wg nowego, pełnego wydania tego rkpsu przez Elżbietę Belearzowa ze skrótem CAKmB 11. ~ Cf. GIKazB Tl poz, 5.
8. s. 70-77 rkps Biblioteki Jagiellońskiej tir 1297, dar kanonika płockiego Jakuba dla biblioteki. Jest to papierowy kodeks in folio pisany ii a początku XV w. Kkps zawiera: a. łaciński plenariusz,
to jest lekcje z ewangelii i listów- apostolskich tta niedziele roku kościelnego oraz na święta. Nad
lekcjami z ewangelii występuje kilkaset glos polskich, w całości przytoczonych przez wydawcę,
Bruckner przypuszcza, że zostały one przepisane „z jakiegoś starożytnego tekstu polskiego" (s. 71).
O d 1956 r. w Sstp weryfikowano odczytanie glos i uzupełniano konteksty łacińskie wg fotografii
rkpsu. Materiał datowano XV /«.; l>. na ostatniej karcie łaciński tekst Pater noster, Ave Maria i Credo z komentarzem, w którym znajdują się glosy polskie. Są o n e datowane w Sstp ca 1440; c. ostatnia karta cf. Ojcz 4, Wierzę 5, Zdrów 4.
9. s. 77-87 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1299. Jest to papierowy kodeks liczący 109 kart. Wg
wydawcy pisany jcsl między 1415 a 1420 r. Zawiera lekcje ewangeliczne na niedziele i święta roku
kościelnego wraz z krótkimi kazaniami i zdarzającym się na marginesach komentarzem oraz na we-
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wnętrznej stronie wierzchniej okładki jedną lekcję z Listu św. Piotra, W tekstach są liczne glosy polskie, głównie d o ewangelii. Na k. 22 zapisana jest pseudoetyrnologia wyrazu swadźbu (inne jej przekazy cf. R XXII 319-349 poz. 3). Od 1955 r. w Sstp uzupełniano konteksty- wg fotografii rkpsu. Materiał datowano ca 1420. Na k. Ir zapisano tekst spowiedzi (c/. Spow 1).
Na s, 87-93 wydawca zamieścił krótkie umówienie pisowni i gramatyki materiału językowego
7. rkpsów omówionych w poz. 7 - 9 oraz alfabetyczny wykaz wybranych wyrazów.
10. s. 93-95 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat I F 518, obecnie znajdujący się
w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 3019 III (poprzednia sygn. TTI 3156). Zawiera następujące polskie teksty i glosy: a. na pergaminowej karcie ochronnej początek modlitewnego wezwania kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf. MacDod poz. 2b). W materiale Sstp nie znalazł się żaden cyt al z tego przekazu, chociaż częściowo został on wyekscerpowany; b. na pierwszych
kartach rkpsu zapisano łacińskie niedzielne lekcje ewangeliczne. W pierwszej z nich między rządkami wpisano polskie tłumaczenie fragmentu F,wangelii św. Mateusza (23. J-9), W ChrestWRz na
s. 84-85 wydano, również w transkrypcji, ten tekst. Wg wydawców rkps ten pochodzi z pierwszej
połowy XV w. Od 1954 r. w Sstp tekst sprawdzano z fotografią rkpsu. Materiał datowano X V / ; .
post.; c. na k. 35-129, stanowiących starszą część rkpsu, znajdują się kazania Jana Sylwana (Hieronima z Pragi) Linea salutis, pisane w 1411 r. Z tego tekstu Bruckner podaje jedną glosę (puka
się), cytowaną w Sslp błędnie (?) z datą X V p . post.-y U. na k, 1.83-189 znajdują się zapiski innej ręki,
wśród nich wyliczenie osób mających zakaz przyjmowania eucharystii. W tym lekście znajdują się
nieliczne interlinearne glosy polskie, datowane w Sstp XV p. posi.\ e. k. 189 cf. Dek VI 1; f. k. 280
cf. Sah>eReg 13; g. okładka cf Dek 111 20.
R XXIV 317-390 Bruckner Aleksander, Kazania średniowieczne, ez. 11. — Autor przedstawia
następujące rkpsy z glosami polskimi, będące źródłami Sslp:
1. s. 327 rkps częstochowski, zapewne z Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze,
z r. 1423. Wydawca nie podaje sygn. rkpsu. Rkps zawiera kazania de tempore z licznymi i ciekawymi glosami polskimi, jak podaje wydawca. Z rkpsu lego przytacza on jedynie dłuższy cytat, który
otrzymał od Rafała Lubicza, znajdujący się w zakończeniu kazania na Zielone Świątki. W cytacie
lym występuje kilka glOS polskich, przytoczonych przez wydawcę. W Sslp materiał datowano 1.423,
2. s. 332 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 O 73, obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej pod sygn. 3030, z końca XV lub początku XVI w. Wydawca nie podaje bliższych danych
o rkpsie. Bruckner wydaje z tego rkpsu trzy krótkie fragmenty pisane po polsku. Pierwszy i trzeci z nich
zwiazane są z zaklęciami i czarami miłosnymi, drugi może być fragmentem legendy o Matce Boskiej.
W Sslp z tego źródła zamieszczono tylko cztery cytaty z datą ca 1500. Pozostał)' materiał nic został wyekscerpow ; any, być może sugerowano się wątpliwościami Brucknera co do datowania rkpsu.
3. s. 336-349 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 Q 244 pochodzący ze zbiorów
klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Pisany głównie jedną ręką około połowy X V w.
Zawierał kazania niedzielne oraz kilka na święta z nielicznymi wewnętrznymi i inlerlineamymi glosami polskimi. Bruckner wydał wszystkie glosy wewnętrzne oraz niektóre interlinearne, pochodzące
prawdopodobnie od innej ręki niż tekst kazań. W Sstp materiał datowano XV med. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
4. s. 349-351 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburg LI O sygn. Lal. 1 O 51 pochodzący z Biblioteki Załuskich w Wai-szawie, wcześniej znajdujący się w księgozbiorze klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Łoś podaje (Pocz s. 66), że rkps len pochodzi z początku XV w. Rkps zawierał: a. na
okładce m.in. kilka wyrazów polskich, w Sslp cytowanych z dalą XV in. bądź X V rnedb.
kazania
Linea salutis Jana Sylwana (Hieronima z Pragi), pisane przez brata Mikołaja Włoskiego z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu w 1434 r. W tekście znajdowały się glosy polskie tekstowe i interlinearne, z których wydawca dał wybór „ważniejszych". W Uzupełnieniach i popiwkach
do spisu źródeł na końcu 1.1 Sstp wydrukowano uwagę, że glosy z tego źródła „należy datować XV
med. zamiast 1434 i 1439". W 1.1 część materiału ukazała się bowiem z datami 1434 i 1439. W dalszych tomach Sstp materiał datowano XV med. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
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5. s. 351 "354 rkps Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. LaL 1 O 76, obecnie znajdujący się
w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. II 3020. Pochodzi on z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Pisany jest przez brata Mikołaja Włoskiego. Bruckner podaje datę z końcowego expJ. 1448. Rkps zawiera głównie kazania. W kazaniach znajdują się glosy polskie wewnętrzne
i interłineame. które wydawca podał w wyborze. W Sstp materiał datowano 1448, chociaż w expl.
po kazaniach widnieje data 1446, niewymieniona przez Brucknera. W ostatnim zeszycie tomu XI
zacytowano trzy wyrazy wg nowego, pełnego wydania tego rkpsu przez Elżbietę Bclcarzową ze
skrótem GIKazB IV. Natomiast jedna glosa (źędać) została w lym samym zeszycie zacytowana ze
skrótem RRp X X I V ~ Cf GIKazB IV poz. 4.
6. s. 355-356 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 49 pochodzący z klasztoru oo.
Benedyktynów w Sieciechowie. Rkps zawierał m.in.: a. k. 1-95 Line.a salutis .Tana Sylwana (Hieronima z Pragi) z nielicznymi glosami polskimi, z któiych wydawca p o d a j e kilka. Kazania pisane
kilkoma rękami. W Sslp glosy datowano XV in.; b. cf. Ojcz 3, Wierzę 4. R k p s powrócił do Biblioteki Nsnrodłiwej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, a b został spalony przez Niemców : po
u p a d k u powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioleki.
7. s. 356 rkps Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 1490
pochodzący ze zbiorów oo. karmelitów w Poznaniu. Rkps zawiera m.in.: a. na k. 1-195 kazania Jana
Sylwana (Hieronima z Pragi) Lmea salutis z kilkunastoma polskimi glosami marginalnymi, w większości lej samej ręki co rkps. Bruckner wydał jedną glosę (obbjstwo), ale nie została ona wyekscerpowana do Sslp. W expl. na końcu kazań dala 1432, b. na k. 196-214 kilka kazań i legend. Na
k. 214v znajduje się krótka zapiska w języku polskim, którą przytacza Bruckner, ale nie została ona
wyekscerpowana do Sstp.; c. na k. 215—504 Exemplar salutis Jana Sylwana (Hieronima z Pragi) z polskimi glosami, z któiych Bruckner przytacza tylko dw:ie. Wydawca cytuje datę z expl. „skończyłem dzieło in oclava Epiphanie <{uinta feria 1409" (s. 356). W Sslp cytowano jednią glosę (modzelc) z datą 1409,
a druga ptactwa) z datą XV p. pi: Od 1976 r. w Sslp przy cytowaniu glos z tych tekstów posługiwano
się ekscerptami F.lżbiety Belcarzowej i fotografiami rkpsn 7 oznaczając cały materiał skrótem RRp i datując XV/;. pr. Materiał z początkowych liter alfabetu zostanie wykorzystany w suplemencie.
8. s. 356-363 rkps Biblioteki Państwowej w Berlinie o sygn. TJhcol. F. 418 zawierający: a. na
k. 1-166 txcmplar salutu J a n a Sylwana (Hieronima z Pragi) z licznymi głosami polskimi interlinearnymi i marginalnymi, z których Bruckner p o d a j e obszerny wybór; h. na k. 167-274 „nowy szereg" kazań de sanctis z glosami polskimi interlinearnymi i marginalnymi, z których Bruckner podaje wybór. Wg Brucknera tekst i glosy z obu części rkpsu pochodzą z połowy XV w. Wr Sstp cały
materiał datowano XV med. O d 1978 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie i glosy niewydane
przez Brucknera, klórc cytowano j a k o RRpy na podstawie mikrofilmu rkpsu; c cf. SafceReg 2a.
9. s. 364 rkps Ces, Bibl, Publ. w Petersburgu o sygn. Lat J F 496 pochodzący z klasztoru oo. Paulinów w Beszowej, obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IN 3024.
Rkps pisany w 1414 r. przez Piotra Mikołaja ze Słupi. Zawiera dwa zbiory kazań (m.in. kazania Łukasza z Wielkiego Koźmina) z polskimi glosami interlinearnymi, wpisanymi młodszą ręką, z któiych Bruckner wydał wybór. W Sstp materiał ten datowano XV p. pr. Na k. 76v w tekście kazania
wielkanocnego wpisana jest pieśń Kjystus znwcuychwstat jest, cytowana w Sslp tylko pod hasłem
zmartwychwstać z datą 1414. W ChrestWRz na s. 237 wydano tę pieśń, również w transkrypcji. W suplemencie wykorzystany będzie nie wydany przez Brucknera materiał wg nowego, pełnego wydania
tego rkpsu przez F.lżbielę Belcarzową ze skrótem GIKazB IV - Cf. GIKazB IV poz, 1.
10. s. 365-369 i 371-372 rkps Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego o sygn. I F 754. W g M. Waltera (Śląskiepolonica
rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz, I, Wrocław 1949, s, 15) rkps ten pochodzi z klasztoru oo. Cystersów w Rudzie na Górnym Śląsku. Prawie cały rkps pisany jest jedną ręką. Główną część rkps li stanowią trzy- zbiory kazań (w drugim
z nich w cxpl. podano datę 1450), m.in, Quadracena sulutis Hieronima z Pragi (Jana Sylwana).
W kazaniach występują glosy wewnętrzne i nadpisane, pochodzące od tej' samej ręki co tekst. Od
1956 r. w Sstp kontrolowano odczytanie i uzupełniano konteksty łacińskie na podstawie fotografii
rkpsu. W Sstp materiał datowano X V mcd,
) 1, s. 372-373 rkj>s Ces. Bibł. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 216 pisany w 1441 r. Zawierał m.in. różne kazania. Z k. 185v Bruckner podaje pięć glos polskich, będących nazwami sposo-

143
bów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf F.rzGhs po/.. 2). R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
12. s. 373 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 240 pochodzący z Biblioteki Załuskich w Warszawie, W rkpsie data 1451. Rkps zawierał m.in.: a. na k. 11-195 kazania, z których
Bruckner cytuje pięć glos interlineamych z k. 187 (można sądzić, że są to wszystkie glosy z tego
tekstu); b. na przedniej okładce zapisano modlitewne wezwanie kapłana Moc Otca Rogu (inne jego
przekaz) 1 cf. MacDod poz. 2b); e. na spodniej okładce zapisano kilka polskich wyrazów. W Sstp cały
polski materiał datowano XV med. R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
13. s. 373-374 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 1945. Wg wydawcy jest to kopia z końca X V w. Zawiera kazania niedzielne i quadragcsimalc. W tekście kazań znajdują się nieliczne polskie glosy wewnętrzne, interlinearne i marginalne, z których Bruckner podaje wybór. Od 1976 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie i niewydane pizez Brucknera glosy (jako RRp) wg ekscerptów H. Belcarzowej na podstawie mikrofilmu
rkpsu. W Sstp materiał datowano XV ex.
14. s. 374 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu. nr 821 z drugiej połowy X V w. Zawiera kazania de sanciis różnych autorów, Bruckner podaje kilkadziesiąt glos o d k. 132r. O d 1964 r. w Sstp uzupelniano konteksty łacińskie i niewydanc
przez Brucknera glosy (jako RRp) na podstawie fotografii i mikrofilmu rkpsu. W Sstp materiał datowano XV p. post..
15. s, 374-375 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 1946 z połowy X V w., zawierając)' postyllę z glosami polskimi w tekście i nadpisanymi przez tę samą rękę, która pisała tekst główny. Wydawca podaje wybór glos. O d 1976 r. w Sstp
uzupełniano konteksty łacińskie i niewydanc przez Brucknera glosy (jako RRp) wg ekscerptów Elżbiety Belcarzowej na podstawie mi kro fi Im u. W Sstp materiał datowano XV tncd,
16. s, 375 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 2209 pisany wg wydawcy w pierwszej połowie XV w. Zawiera kazania de sanctis z glosami polskimi i liczniejszymi niemieckimi. Glosy polskie marginalne, wydawca podaje tylko ich wybór. Od 1974 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie z mikrofilmu. W Sstp materiał datowano
XV p. pr.
17. s, 375 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we T.wowje, obecnie we Wrocławiu, nr 814 pisany w latach 1472,1475 i następnych przez kilka rąk. Zawiera m.in.: a. na k. 334-355 Pasję, pisaną przez J a n a Mazowitę z Zakroczytnia, z polskimi glosami wewnętrznymi, z których Bruckner podaje wybór; b. kazanie św. Augustyna o czarach. Fragment z karty 379v zawiera
liczne glosy polskie, w całości przytoczone przez Brucknera. O d 1976 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie oraz niewydanc przez Brucknera glosy z Pasji (jako RRp) na podstawie ekscerptów Elżbiety Belcarzowej z fotografii rkpsu. W Sstp cały materiał daiowano XV/?. post,
18. s. 375-376 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 659. Wydawca nie podaje bliższych danych o tym rkpsie. Autorzy ChrestWRz na
s, 205 datują ten rkps na około połowę X V w, Bruckner pisze, że na k. 53v-55v znajduje łaciński
tekst medyczny ze wskazówkami na każdy miesiąc, W tekście tym znajdują się polskie glosy marginalne i interlinearne, będące nazwami miesięcy, W ChrestWRz podano również transkiypcję tych
nazw. W Sstp materiał datowano X V
19. s. 377 rkps Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie o sygn. I. H . 8 pochodzący ze zbiorów
klasztoru oo. Benedyktynów w lyńcu, pisany przez dwie ręce z końca X V w. Zawiera m.in. w części rkpsu, która wyszła spod ręki mnicha tynieckiego Stanisława z Krakowa w latach 1483-1488:
a. kazanie opata tynieckiego Andrzeja Noska z polskimi glosami wewnętrznymi, pisane w 1488 r.
Wydawca daje wybór glos. W Sstp glosy te datowano 1488; b. legendy z kilkoma glosami polskimi, z których Bruckner p o d a j e dwie. W Sstp datowano je X V ex.
20. s. 377-378 rkps Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie nr 2394. Zawiera wypisy z kazań
de tempore i de sanctis, wygłaszanych w Wilnie przez Mikołaja z Sokolnik, sporządzone przez ber-
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nardyna brata Kaliksia. W tekście znajdują glosy polskie, z których Bruckner podaje część. W Sstp
zacytowano z tego wydania tylko dwie glosy (głaskał i słoma) z datą ca 1500. Wszystkie pozostałe
cytowano za innym Briicknerowskim wydaniem tego rkpsu w R XLVII. O d 2004 r. Pracownia Sstp
posiada fotografie cyfrowe. - Cf. R XLVII 337-385 poz. 5.
21. s. 378-379 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 1J 36. Zawiera m.in. na k. 99-113 tzw. Rsałteriam breve, pisane przez Jana z Bodzęcina
w 1471 r. Tekst ten składa się z początkowych wersetów psalmów, krótkiego podania ich znaczenia
i objaśnienia kilku wyrazów, w którym są nieliczne wewnętrzne glosy polskie. W Sstp materiał datowano 1471. O d 1964 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie na podstawie fotografii rkpsu.
N a s . 379-387 wydawca zamieścił krótkie omówienie pisowni i gramatyki materiału językowego
z omówionych rkpsów oraz alfabetyczny wykaz wybranych wyrazów.
R XXV 115-205 Bruckner Aleksander, Kazania średniowieczne, cz. III, Kraków 1897. — Autor
przedstawia następujące rkpsy z. glosami i tekstami polskimi, będące źródłami Sstp:
1. s. 124-130 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I Q 125 z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzący z jakiegoś klasztoru. Zawierał m.in. na k. 2-213 kazania niedzielne
kanonika kapituły wrocławskiej Macieja z Raciąża, zapisane w 1475 r. przez Jana z Ruszczy. W kazaniach tych znajdują sie glosy polskie tekstowe oraz nieliczne marginalne późniejszej ręki. Na
k. 31, na marginesie, zapisano pse ud octy mo logię wyrazu swudźba (inne jej przekazy cf R XXII
319-349 poz. 3). Wydawca podał wszystkie glosy tekstowe oraz kilka marginalnych na s. 127-130.
W Sslp cały maicrial datowano 1475. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
2. s. 134-141 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 298 pochodzący z jakiejś biblioteki klasztornej, pisany kilkoma rękami. Znaczną część rkpsu stanowiły kazania, pisane w 1466 r.
przez Mikołaja, nauczyciela szkoły w Starym Radomiu. Wg Brucknera autorem kazań miałby być
Piotr z. Miłosławia. Wydawca podaje glosy z tych kazań na s. 135-141, Pochodził)- o n e od różnych
rąk. W tekście kazań na k. 69 znajdowała się pseudoetyrnologia wyrazu swadźba (inne jej przekazy c / R X X I I 319-349 puz. 3); na k. 73 zapisano tzw. wiersz o małżeństwie Nie wybieraj junoefnt
(inne jego przekazy cf. R X X V 1J5-205 poz. 3, 7, 9,10); na k. 99 zapisano tekst o warunkach dobrej spowiedzi (inne jego przekazy cf. AkLit Ul poz. 4); na k. 121 kilka razy powtarzał się początek pieśni Krysttis zmartwychwstał jest, cała zaś pierwsza zwrotka tej pieśni została zapisana na
k. 124. W Sstp materiał datowano 1466. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez. Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
3. s. 141-149 rkps Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn Lat. 1 F 222 będący dawniej własnością
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym
Krzyżu. Rkps pisany był wg Brucknera jedną ręką z końca X V w. Zawierał m.in.: a. na k. 2-324
kazania de tempore (wg Briicknera również autorstwa Piotra z Miłosławia) z polskimi glosami. Wydawca przytacza tylko t e glosy, które nie pojawiły się w kazaniach w rkpsie Lat. 1 F 298 (cf wyżej
poz. 2). W Sstp glosy te datowano X V ex.; b. na k. 59-60 zapisano wiersz o małżeństwie Nie wybieraj junochu (inne jego przekazy cf. R XXV 115-205 poz. 2); c. na k. 99 koniec tekstu o warunkach dobrej spowiedzi (inne jego przekazy cf Akf.it III poz. 4); d. k. 325v cf. Ojcz 13. Zdrów 13,
Wierzę 16; e. na k, 340-360 zapisano lekcje ewangeliczne z polskimi glosami inlerłincamymi i marginalnymi, z któiych Bruckner p o d a j e niewielki wybór na s. 142. W Sstp cały materiał datowano
XV ex. Rkps powrócił do Bihlioieki Narodowej w Warszawie na mocy trak latu ryskiego, ale został
spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej
biblioteki.
4. s. 149-160 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 475 z połowy XV w., pisany
niemal w całości jedną ręką. Zawierał kazania de tempore i de sanctis. Autor kazań wg wydawcy
był Polakiem. Prawdopodobnie niektóre kazania (przy jednym na k. 273 to zaznaczono) były autorstwa Pawła z Z a torą. Brak bliższych danych o rkpsie. Wr niektórych kazaniach występują liczne
glosy wewnętrzne. Oprócz nich są też nadpisane ręką nieco późniejszą niż tekst główny, przez wydawcę przytaczane w nawiasie. Wr Sstp wszystkie glosy datowano X V med. Rkps powrócił do Bi-
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blioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po
upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
5. s. 161-168 rkps Ces. Bibl. Pubł. w Petersburgu o sygn, Lat. 1 F 236 pochodzący z klasztoru
oo. Benedyktynów w Sieciechowie. Składał się o n z dwóch pierwotnie oddzielnych rkpsów. Pierwszy obejmował k. 1—157, drugi k. 158-357. W kodeksie znajdowały się: a, na k. .1, pierwotnie niezapisanej, luźne wypiski łacińskie z nielicznymi glosami polskimi; b. na k. 2-157 lekcje z ewangelii na niedziele roku kościelnego z komentarzem. W tekście tym nieliczne glosy polskie, z których
wydawca p o d a j e wybór; we Brucknera autor tego dzieła nie byl Polakiem. W Sstp materiał z obu
pozycji datowano XV p. post.] c. na k. 158-357 wykład lekcji niedzielnych z listów apostolskich, autorstwa, wg wydawcy, Polaka. R k p s ten pisał J a n z Nowej Przedanicy w 1449 r., co zapisane było
w expl. W tekście występują liczne glosy polskie, z któiych Bruckner p o d a j e wybór. W Sstp materiał ten datowano 1449; d. cf. Dek 111 21. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
6. s. 168-183 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 414. Zawiera dwa zbiory kazań: kazania de t e m p o i e z kilkoma dołączonymi spoza
tego cyklu (k. 1-185) i kazania de sanctis (k. 239-341) z licznymi polskimi glosami wewnętrznymi,
z któiych Bruckner podał obszerny wybór. Wg wydawcy oba tc zbiory są przeróbką Linea suhdis
i Exemplar salutis Jana Sylwana (Hieronima z Pragi), Po drugim cyklu kazań z n a j d u j e siy traktat
De modo ducendi coream, pisany inni| ręką. Bruckner przytacza / niego kilkanaście glos zapisanych
na k. 341 i 342. O b a cykle kazań pisane są tą samą ręką. Przy łączeniu ich w całość przedzielono
je innym rkpsem, obejmująq-m k. 192-238, zawierającym pojedyncze kazania, legendy, traktaty itd.
z licznymi glosami polskimi. Wstawka ta pisana jest jeszcze inną ręką, która też zapisała część
k. 343 i całą 344. O d 1955 r. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie i opuszczone przez wydawcę glosy (jako RRp) z fotografii, a od 1968 r. z odczytania Józefa Re czka i Elżbiety Belcarzowej. W Sstp
materiał datowano XV p. post.
Na s. 184-196 wydawca zamieścił krótkie omówienie pisowni i gramatyki materiału językowego
z omówionych rkpsów oraz alfabetyczny wykaz wybranych wyrazów,
7. s. 197-198 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. \ F nr 497, obecnie w Bibliotece
Narodowej w Warszawie pod sygn, III 3021, pochodzący ze zbiorów klasztoru oo. Benedyktynów
na Świętym Krzyżu. 7„awiera kazania d e tempoie i de sanctis, wg błędnego mniemania Brucknera, autorstwa Piotra z Miłosławia. W kazaniach występują polskie glosy głównie wewnętrzne, część
nadpisanych. Wydawca d a j e niewielki wybór glos wewnętrznych oraz znajdujące się w kazaniach
teksty: pieśń Zdrów bądź, krołu anjckki (inne jej przekazy cf. R X X V 206-291 poz. 6) zapisaną na
k. 29r, wiersz o małżeństwie Nic wybiraj junochu (inne jego przekazy cf. R X X V 115-205 poz. 2}
zapisany na k. 59v-60r, tekst o warunkach dobrej spowiedzi (inne jego przekazy cf AkLit III poz. 4)
z k, 105 oraz nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. ErzCłos poz. 2) zapisane na k, 306. W ChrestWRz na s. 240-241 zamieszczono transkrypcję pieśni Zdrów bądź, królu
ioijehki a na s. 294 transkrypcję wiersza Nic wybrnij junochu. W Sstp cały materiał datowano XV
/;. post. Najnowsze wydanie polskich glos z tego rkpsu ukazało się w IV części Glos polskich w łacińskich kazaniach średniowiecznych E. Belcarzowęj. ~ Cf. GIKazB IV poz, 7.
8. s. 199-200 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 449, obecnie będący w posiadaniu Biblioteki Narodowej w Warszawie pod sygn. IV 3022, pochodzący z Biblioteki oo. Paulinów
Na Skałce. Rkps zawiera m.in.: a. kazania de tempore i de sanctis (wg Brucknera również autorstwa Piotra z Miłosławia). W tekście znajduje się polskie glosy wewnętrzne i itiięrlinearne. / których wydawca daje wybór. W tckście kazań na k. 29 zanotowano pseudo etymologię wyrazu swadźba (inne jej przekazy cf R XXII 319-349 poz. 3). Wr Sstp materiał datowano X V p . post. Najnowsze wydanie polskich głos z tego rkpsu ukazało się w IV części Glos polskich w łacińskich hazardach
średniowiecznych E. Belcarzowej; b. cf. Dek 1 7, Dek 111 22, Dek III 23, Spow 8, Wierzę 14a. ~ Cf.
GiKazB IV poz. 6.
9. s. 200-201 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 358 pochodzący- z klasztoru
oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, Zawierał m.in. kazania (wg Brucknera również autorstwa
Piotra z Miłosławia) z polskimi glosami, któtych część pochodzi od młodszej ręki. Wydawca podaje
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trzy glosy oraz zapisany na k. 39 wiersz o małżeństwie Nie wybiwj junocha (inne jego przekazy cf.
R X X V 115-205 poz. 2). Na dolym marginesie k. 124 zapisano po polsku młodszą ręką fragment
hymnu do Ducha Świętego. W Sstp cały materiał datowano X V p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po
upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
U), s. 201 rkps Ces. Bibl, Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 350 pochodzący ze zbiorów oo.
Bożogrobców w- Miechowie. Zawierał m.in. kazania (wg Brucknera również autorstwa Piotra z Miłosławia) z polskimi glosami wewnętrznymi i rzadkimi i mer linearny mi. z. których wydawca podaje
kilkanaście. Na k. 74 zapisano wiersz o małżeństwie Nid obiemj junoc.ha (inne jego przekazy cf.
R X X V 115-205 poz. 2). W Sstp materiał datowano XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
11, s. 201-202 rkps Ces, Bibl, PubJ. w Petersburgu o sygn. Lal. 1 P' 480 pochodzący prawdopodobnie ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydawca nic p o d a j e bliższych danych o rkpsie.
Rkps zawierał kazania z glosami polskimi pisane kilkoma rękami. Wydawca p o d a j e kilkanaście
glos. W Sstp datowano je XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu lyskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami rej biblioteki.
A' XXV 206-291 Bruckner Aleksander, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy. — Autor przedstawia następujące rkpsy z glosami i tekstami polskimi, będące źródłami Sslp:
1. s. 207-218 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. TI Q 119, obecnie w posiadaniu
Biblioteki Narodowej w W;arsza\vie pod sygn. TT 3347, pochodzący z Biblioteki Załuskich w Warszawie. Zawiera różne teksty, m.in. statuty prowincjalne, pisane w 1453 i. Oprócz tego są w nim:
a. k. 10 cf. Sabę Reg 9; b. na k. l i r pieśń Jesus łOystas, Bog człowiek (inne jej przekazy cf. R X X V
206-291 poz. 8): i\ na k. l l v pieśń Posłał ptzez anjoły. Najnowsza wzmianka o rkpsie i tej pieśni
w- opracowaniu R, Mazurkiewicza Polskie średniowiecznepieśni
nunyjne., Kraków 2002, s. 68; (I. na
k. 12 v-13v pieśń Mocne boskie tajemności (inny j e j przekaz cf. R XIX poz. 3d). Szerzej o tej pieśni pisze R. Mazurkiewicz op. cit., s. 64-65 i 143-241, zamieszczając na s. 153-158 jej transkrypcję. W Sstp cały materiał datowano 1453.
2. s. 218-219 rkps Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. f F 49 pochodzący z klasztoru oo.
Benedyktynów w Sieciechowie. Na karcie doklejonej na wewnętrznej stronic wierzchniej okładki
znajdowała się pieśń Maryja czysta dziewice, zapisana wg wydawcy w latach 1410-1415 (inny j e j
przekaz cf. Archł.it XVI 9-17). W Sstp materiał datowano X V in. Najnowsza wzmianka o rkpsie
i tej pieśni w opracowaniu R. Mazurkiewicza Polskie średniowieczne pieśni matyjne, Kraków 2002,
s. 62-63. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
3. s. 219-221 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I Q 304 pochodzący ze zbiorów oo.
Benedyktynów w Sieciechowie, pisany kilkoma rękami. Zawierał m.in.: a. pieśń Je.ui Krysie, nasza
radość, której pismo wskazuje wg wydawcy na lata 1430-1445. Wr Sstp pieśń tę datowano ca 1440;
b. na k. 237v pieśń 7*hvwa bądl naświęcz<sz>a krołewno, pisaną inną, późniejszą ręką. W Sstp
pieśń tę datowano X V p . post. Jest lo polskie tłumaczenie czeskiego przekładu Avepidcherrima
Regina (szerzej o czeskim wzorze tej pieśni zob. R. Mazurkiewicz op. cit, s. 73-74, 341-344). Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traki ar u ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powsiania warszawskiego wraz z. najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
4. s, 222 rkps Ces. Bibl. Publ, w Petersburgu o sygn. Lat. I Q 271 pochodzący z Biblioteki Załuskich w Warszawce. Zawierał kazania, wśród kiórych zapisano: a. na k. 43 pieśń Chrystus zmartwychwstał je sta. Pieśń te w Sslp datowano XV p. post.; b. k, 151 r cf. Sah-eReg 4. R k p s powrócił do
Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców
po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
5. s. 223 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 Q 219 pisany wr 1450 r. Zawierał m.in.:
a. kazania z polskimi glosami wewnętrznymi i interlinearnymi, z któtych wydawca p o d a j e mewie!-
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ki wybór. W Sstp glosy datowano ca 1450; lx c f . SalveReg 8. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu tyskiego, ale został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki,
6. s. 224-225 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. T al. I F 171 pochodzący „z biblioteki
wikariuszów wiślickich" (Biblioteka Kolegiaty Wiślickiej). Zawierał m.in. kazania Carcer animae
Szczekny pisane w 1424 r. W kazaniu na Boże Narodzenie na k. 11 Sr zapisano pieśń Zdrów bądź,
królu anielski (inne jej przekazy cf. R X X V 115-205 poz. 7, R XXV 206-291 poz. 7). W Sstp pieśń
lę datowano 1424. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
7. s. 226 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. ł.at. 1 F 222 (opis rkpsu cf. R XXV 115-205
poz. 3). Na k. 28v mieści sic pieśń Zdww bądź kivla unjakki (inne jej przekazy cf. R XXV 206-29 J
poz. 6). W Sslp datowano ją X V ex.
8. s. 228-231 rkps Ces. Bibl. Pubł. w Petersburgu o sygn. Lat. XVII Q 131 pochodzący z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, pisany kilkoma rękami. Zawierał m.in.: a. recepty z glosami
polskimi, z których wydawca podaje kilka w przypisie na s. 228. W Sslp materiał datowano XV <«.;
b. ua k. 312 pieśń Jesus Krystus, Bog człowiek (inne jej przekazy cf AKPr U s, XXIN--XXIV, R X X V
206-291 poz. Ib), którą w Sslp datowano ca 1.420, W ChrestWRz na s. 239-240 zamieszczono transliterację (wg fotokopii z 1930 r, zachowanej w spuściźnie po Stefanie Vrtlu-Wierczyńskim w Archiwum PAN w Poznaniu) i transkrypcję tej pieśni. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
9. s. 234 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego imr Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, nr 1589 pisany przez franciszkanina Mariana z Okurowa w 1493 r. Rkps zawiera m.in.
a. Pasję z polskimi glosami wewnętrznymi, z któiych wydawca podaje kilka; b. pieśń Zawitaj, o krzyżu. W Sslp cały materia! datowano 1493.
10. s, 236 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 497, obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 111 3021 (opis rkpsu cf R XXV 115-205 poz. 7). Na k. 205r
w kazaniu o Duchu Świętym zapisana jest pieśń Przydzi k nam. Święty Dusze. W Sslp pieśń tę datowano XV p. post. Nowe wydanie tej pieśni, też w transkrypcji, znajduje się w publikacji Elżbiety Be U
carzowej Glosy polskie w łacińskich kazaniach śted)uowiecznych, cz. IV, Kraków 2001, s. 167-168.
11. s, 236--237 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. ł.at. ł F 449, obecnie znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV 3022 (opis rkpsu cf. R X X V 115-205 poz. 8). Na
k. 144v zapisana jest pieśń Święty Dusze, zawitaj k nam. W Sstp datowano ją XV p. post. W CiuesrWRz
na s. 244-245 wydano tę pieśń, również w transkrypcji. Nowe jej wydanie, leż w transkrypcji, znajduje się w publikacji Elżbiety Belcarzowej Glosy polskie w łacińskich kazaniach
średniowiecznych,
cz. IV, Kraków 2001, s. 127-128.
12. s. 240 rkps Ces. B i b l Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. T Q 271 cf. Dek V 3.
13. s. 241-242 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 493, obecnie znajduje się
w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. IV 3025. Zawiera m.in.: a. postyllę niedzielną z polskimi glosami wewnętrznymi i interlineamymi. Wydawca podaje wybór glos wewnętrznych. W Sstp
glosy te datowano 1440. W tekście postylli, na dolnym marginesie k. 45r, znajdują się polskie dopiski. Na marginesie k. 9Ir znajduje się częściowo obcięty przy oprawie tekst - polski przekład żalów
Matki Boskiej pod krzyżem. Bruckner ocenia te teksty, jak leż kilka glos z k. 171 v j 244v, jako zapiski młodszej ręki. Elżbieta Belearzowa (GtKazB IV) uważa, iż są to glosy zapisane ręk^ tekstu. Ten
wyodrębniony przez Brucknera materiał nie został wykorzystany w Sstp. W bieżącym materiale Sstp
jedną glosę (żelazna), wydaną przez Brucknera, zacytowano z datą XV p. pr z nowego, pełnego wydania E. Belcarzowej ze skrótem GlKnzB IV; b. k. 242 cf Dek V 4. ~ Cf. CAKazB łV poz. 3.
14. s. 242-243 rkps Biblioteki X X Czartoryskich nr 3729 pisany po 1479 r. Z rkpsu tego wydawca
podaje: a, fragment jednego dekalogu (cf. Dek 111 24) oraz wspomina o dwóch innych jego odpisach b. cf Ojcz 12, Zdrów 12; wydawca wspomina także o odpisie Wierzę; c. pasyjną modlitwę zapisaną po łacinie i po polsku Panie Jesu Kryste, chwalę ciebie, zapisaną w sześciu częściach. W Sstp
datowano ją XV ex. W 1973 r. skolacjonowano tekst modlitwy z fotografią rkpsu.
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15. s. 243-244 rkps Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we
Wrocławiu, nr 824. Wydawca nie p o d a j e o nim bliższych danych. Cytuje tylko w transkrypcji tekst
0 warunkach dobrej spowiedzi, zapisany w 1460 r. przez Jana z Wielopola (inne jego przekazy
cf. AKLit poz. 4). W Sstp materiał datowano 1460. Od 1964 r, Pracownia Sstp posiada fotografię rkpsu
1 z niej czerpała transliterację tekstu. Ekscerpcja Jana Łosia.
16. s. 257 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn, T.at. I Q £7 pochodzący z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Panny Matyi w Płocku. Na wierzchniej okładce rkpsu zapisano w końcu XIV
lub początku X V w. najstarszą modlitwę maryjną. Tekst by! zatarty, w znacznej części nieczytelny.
Bruckner z 17 linijek tekstu zdołał odczytać jedynie pojedyncze wyrazy lub ich fragmenty. W Sstp
cytowano ten zabytek zaledwie kilka razy (błogosławiony poznawszy) z datą ca 1400. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
17. s. 258 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F J3J (opis rkpsu cf JA XIV 481-512
poz. 4). Wydawca podaje jedną glosę z k, 4 (czary). Kilka lat wcześniej został pr/.ez niego opublikowany w JA XIV s. 502-504 obszerny wybór glos z tego rkpsu, w tym także glosa wyżej wymieniona. W Sstp wyraz ten przez niedopatrzenie został zacytow any z obu wydań.
18. s, 258-259 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I Q 59 pochodzący z Biblioteki
Załuskich w Warszawie. Rkps zawierał: a. kazania i traktaty teologiczne z polskimi glosami, z któiych Bruckner p o d a j e wybór. W Sstp materiał datowano X V p. post.; h. k. 169-173 cf. Msza IX,
Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
19. s. 259 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. XVII O 131 cf. Msza II.
20. s. 260-264 cf Msza I, Msza V, Msza VI.
21. s. 265-266 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 490. Zawierał postyllę na niedziele całego roku kościelnego oraz pojedyncze kazania pisane różnymi rękami. W kazaniach były
nieliczne polskie glosy, z których wydawca podaje trzy. Obficie głosowane było jedynie kazanie na
Wniebowzięcie Najświętszej Mary-i Panny, w którym glosy interlinearne wpisała ta sama ręka, która zapisała kazanie. Bruckner wydaje te glosy w całości, chociaż często bez odpowiedników łacińskich. W Sstp materiał datowano X V p. post. R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
22. s. 266-267 rkps Ces, Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 205 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, pisany w 1434 r. przez Alberta ze Szczepanowie. Zawierał m.in. kilka kazań z marginalnymi glosami polskimi. Wydawca cytuje glosy z kart 277, 280,
281, 282 i 284. Nie wiemy, czy są to wszystkie glosy z tego rkpsu. W Sslp materiał datowano 1434.
R k p s powrócił do Biblioteki N a r o d o w e j w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po u p a d k u powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
23. s. 267 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat, I F 5 pochodzący z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Rkps zawierał m.in.: a. na k, 132-233 kazania-de sanctis pisane
jedną ręką. W kazaniach tych występowały polskie glosy marginalne i interlinearne. Nie wiemy, czy
wydawca podał wszystkie glosy; b. na osobnej k. mieścił się fragment apokryfu o wniebowzięciu NP
Maryi z nielicznymi glosami interłinearnymi. W Sslp cały materiał datowano X V in. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
24. s. 267-268 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 470. znajdujący się obecnie
w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. III 3027. Zawierał kazania de lempore ?. polskimi glosami wewnętrznymi, z których Bruckner p o d a j e wybór. W Sslp materiał datowano XV p.
post. Najnowsze wydanie polskich glos z tego rkpsu ukazało się w IV części Glos polskich w łacińskich kazaniach średniowiecznych Elżbiety Belcarzowej. — Cf. CUKazB IV poz, 5.
25. s. 267-268 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 4 0 6 pochodzący z Biblioteki
Załuskich w Warszawie. Zawierał Vitas patiu m, pisane przez kleryka Piolra z Paczyny w 1441 r.
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oraz głosowane kazania, pisane młodszą ręką, podobnej redakcji do tych z rkpsu Lat, 1 F 470
(icf\ wyżej poz. 24). Wydawca podaje wybór glos na s. 268. W Sstp materiał datowano 1441. Kkps
powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz. z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
26. s. 268 rkps Ces. Bibl. Fubl. w Petersburgu o sygn. T.at. I F 402 pochodzący z klasztoru Bożogrobców w Miechowie. Zawiera! postyllę na niedziele i święta, w której znajdowały się polskie
glosy wewnętrzne i marginalne tej samej ręki, która pisała tekst główny. Wydawca podaje kilka glos,
W Sstp materiał datowano XV med. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traktatu tyskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz.
z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
27. s. 268-271 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 460 pochodzący z Biblioteki
Załuskich w Warszawie, pisany przez Wojciecha Żukowskiego w 1462 r. Zawierał m.in. kazania de
temporc i dc sanctis oraz lekcje niedzielne z ewangelii z polskimi glosami wewnętrznymi i marginalnymi. Część tych ostatnich za]) i sal a wg wydawcy prawdopodobnie młodsza ręka. Wydawca podaje część glos, umieszczając glosy interlinearne w nawiasach. W Sslp datowano 1462. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy trakialu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
28. s. 271 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 481 z XIV w., w oprawie resztki
kalendarza łacińskiego na pergaminie z dwoma nadpisanymi polskimi nazwami miesięcy. W Sstp
datowano jc X I V ex. R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
29. s. 271 rkps Ces. Bibl. P u b l w Petersburgu o sygn. Lat. I F 482 będący pierwotnie własnością
wikariuszy wiślickich (Biblioteka Kolegiaty Wiślickiej), pisany ręką XIV w. Zawierał kazania z nielicznymi polskimi glosami intcrlincarnymi tej samej ręki co tekst główny. Wydawca podaje kilka
glos. W Sslp materiał datowano X I V ex. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu tyskiego, ale został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
30. s. 271 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lał. I F 492. Zawierał Fassionale Christ i
z glosami polskimi lej samej ręki co tekst główny. Wydawca podaje kilkanaście z nich. W Sslp datowano je XV med. Rkps powrócił d o Biblioteki Narodowej w Warszawie i)a mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
31. s. 271 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 O 199 pochodzący z biblioteki Tadeusza Czackiego. Zawierał m.in. na k. 177 komentarz do Pater noster z glosami polskimi lej samej ręki co tekst główny. W Sslp datowano je XV /;. pr. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej
w Warszawie na mocy traki atu tyskiego, ale zosta! spalony przez Niemców po u p a d k u powstania
warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
32. s. 271-272 rkps Ces. Bibl Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 478, bez początku. Zawierał kazania z wewnętrznymi glosami polskimi, z których wydawca podaje wybór. W Sslp datowano X V in.
Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony
przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
33. s, 272-273 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 471, Zawierał m.in. kazania
o Męce Pańskiej z pojedynczy-mi glosami polskimi, z których wydawca podał kilka. W Sslp glosy
te datowano XV med. Po ostatni cli kazaniach w tym rkpsie zapisano rubryką wezwanie do Maiki
Boskiej; w Sstp niewykorzystane. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traki al u ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
34. s, 273 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 407 pisany przez Piotra z Woli
w 1415 r. Zawierał homilie ojców Kościoła. Na k. 381 zapisano żartobliwy dwuwiersz łacińsko-połski Dum bibo piwo •/. trzema wyrazami polskimi, datowanymi w Sslp X V p . pr. Rkps powrócił do
Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców
po upadku powstania warszawskiego wTaz 7. najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
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35. s. 275 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2634. Zawiera kazania, m.in. franciszkanina Mikołaja, z polskimi glosami marginalnymi, z których Bruckner podaje wybór. W Sstp materiał datowano XV p. post. Dwie glosy z tego rkpsu (cudo, smęcenic), niewydanc przez Brucknera, wydał Wisłocki w swoim Katalogu. W bieżącym materiale Sstp zacytowano jeden wyraz (żądze), z wydanych
przez Brucknera glos, wg nowego, pełnego wydania lego rękopisu przez Elżbietę Belcarzową ze
skrótem GIKazB III. ~ Cf. GIKazB IN poz. 9, Wisi poz. 54.
36. s. 276 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2340 pisany w 1476 r. Zaw : iera kazania z polskimi glosami wewnętrznymi, z których Bruckner podaje niewielki wybór. W kazaniu wielkanocnym przytoczony początek dwóch pieśni Krystus zmartwychwstał jest i Przez twe święte. W Sstp materiał datowano 1476. W Sstp od zesz. 5 l. X l materiał cytowano wg nowego, pełnego wydania Elżbiety Belcarzowej ze skrótem GIKazB 111. Ekscerpcja m.in. Jana Łosia. — Cf. GIKazB 111 poz. 10, Wisł p o z 45.
37. s. 276 rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 2337 zawierający kazania Grzegorza z Mysłowic
z polskimi glosami marginalnymi, z których wydawca p o d a j e kilka. W Sstp datowano ten materiał X V med. Dwie glosy z tego rkpsu, niewydanc przez Brucknera, cytuje Wisłocki w swoim Katalogu. W bieżącym materiale Sstp ukazała się jedna glosa (zga rdzenie) ze skrótem GIKazB III"
z pełnego wydania lego rkpsu przez Elżbietę Belcarzową. — Cf. GIKazB 111 |>oz. 7, Wisł poz. 43.
38. s, 276-277 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. 6 3/9 cf. Dek 1 3.
39. s. 277 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. 6 2/7. Wydawca nie podaje żadnych informacji o datowaniu rkpsu. Zawiera on kazania dc tcmporc, po kilka na jedną niedzielę,
z polskimi glosami marginalnymi i wewnętrznymi, z których wydawca p o d a j e dwie, W Sslp materiał datowano ca 1420.
40. s. 277 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. 1 3/14. Wydawca nie podaje żadnych
informacji o datowaniu rkpsu. Rkps zawiera kazania de sanctis. Na pierwszej karcie zapisano wiersz
łaciński o Matce Boskiej i jego polskie tłumaczenie Kwtąca roża. W Sstp materiał datowano ca 1420.
N-t s. 278-291 wydawca zamieścił krótkie omówienie pisowni i gramatyki materiału językowego
z. omówionych rkpsów oraz alfabetyczny wykaz wybranych wyrazów.
R XXXIII 120-187 Bruckner Aleksander, Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej, cz. II,
Kraków 1901. — *<\ulor przedstawia następujące rkpsy z glosami i tekstami polskimi, będące źródłami Sslp:
1. s. 121-123 fragment pergaminowej karty naklejony na okładkę jakiegoś rkpsu z nienazwanej
biblioteki, pisany wg wydawcy ręką z połowy XV w. Bruckner wydaje go z odpisu W. Kętrzyńskiego, klóry odnalazł ten rkps. Zawiera o n fragment 25 rozdziału Ewangelii św, Mateusza, Wg wydawcy jest to fragment całej ewangelii, a nic lekcji ewangelicznych. Przekład ten jest niemal identyczny z przekładem tego fragmcnlu ewangelii w Rozm. W Sstp materiał datowano X V med.
2. s. 123-179 rkps Biblioteki Państwowej w Berlinie o sygn. Theol. Lat. F 655 pochodzący z Lubina. Zawiera m.in. mamolreki. W Sstp był on cytowany wg wydania J. Łosia w MPKJ V. Z tego
źródła cytowano jedynie d o końca VIII tomu nieliczne wyrazy opuszczone przez J. Łosia, datując
j e ca 1470. Od l. IX malcriał cytowano wg nowego wydania mamotrcklów Wandy Żurowskiej-Góreckiej i VIadimira Kyasa. ~ Cf. Mamf.td), MPKJ V 1-172.
3. s. 179-180 rkps biblioteki hrabiów Dzieduszyckich we Lwowie nr 38. R k p s zawiera m.in,:
a. Gsvaltera Doctor amoris, pisany w 1447 r. przez J a n a de W., z wyrazami polskimi. Wydawca podaje tylko te wyrazy, które są inne niż w odpisie tegoż Gwaltera w rkpsie Biblioteki Jagiellońskiej
0 sygn. 5230 (cf. R XXII 1-62 poz. 4). W jego materiale znajdują się przeważnie nazwy własne.
W Sstp materiał datowano 1447; li. Wegecjusz De re miiitari cpitomiu. W cxpl. łacińskim dala 1448
1 polski żartobliwy dwuwiersz Dum bibo piwo. W Sstp materiał datowano 1448.
4. s. 180-1K5 rkps Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (o czym informuje M. Walter w książce Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. I, Wrocław
1949, s. 14-15) o sygn. I Q 307. Pisany byl przez Mikołaja de + Wynczig, wikariusza w kościele św.
Szczepana w Krakowie, w 1456 r. Zawiera Postyllę nieznanego autora; wg wydawcy powstała ona
w Polsce. W tekście występują polskie glosy wewnętrzne, interlinearne i marginalne. M a k . 43 zapisano pseudoclymologię wyrazu swudźba (inne jej przekazy cf. R XXII 319-349 poz. 3). W publikacji glosy są na s. 181-184. Od 1956 r. w Sstp sprawdzano i uzupełniano tekst wg fotografii,
W Sstp materiał datowano 1456.
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5. s. 185 rkps Biblioteki Uniwersytetu Wrocławski ego (o czym informuje M. Walter w książce
Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu s cz. I. Wrocław
1949, s. 19) o sygn. 1 U 331. Zawiera m.in.: a. kazania d e sanctis z kilkoma glosami polskimi, z kiórych prawdopodobnie wydawca daje wybór. W Sstp glosy te datowano XV p. post.; b. na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki zapisano dwa wyrazy polskie [czeluść, cieszy). W Sstp da kiwano je X V p . post.; c. cf. Sake Reg 14.
6. s. 186-187 mamotrekt z inkunabułu z końca XV w. Wydawca pisze „bez miejsca i roku wydania", niegdyś należący do biblioteki klasztornej reformatów w Osiecznej, obecnie znajdujący się
w Berlinie {wydawca nie p o d a j e nazwy biblioteki ani sygnatury). Zawiera nieliczne glosy polskie,
z których wydawca p o d a j e wybór. W Sstp materiał datowano XV ex.
R X L 239-323 Bruckner Aleksander, A|>okiyfy średniowieczne, Kraków 1905, — Skrót przez nieuwagę wprowadzono do spisu źródeł Sstp. Materia! z tego rkpsu w- Sstp cytowano z R X X V s. 234.
R XLVII 337-385 Bruckner Aleksander. Przyczynki do dziejów języka polskiego. Seria I, Kraków 1910, — A u t o r przedstawia następujące rkpsy z glosami polskimi, będące źródłami Sstp:
1. s. 349-353 rkps Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu nr 427. Cały materiał językowy Bruckner publikuje z wypisów Józefa Rokoszu ego. Rkps zawiera: a. na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki kilka glos późniejszej ręki. Bruckner nie p o d a j e wszystkich glos z okładki,
natomiast wśród tych, które podaje, znalazła się glosa z k. 194r. W Sstp materiał datowano X V
p. post; b. na k. lr-107v homilie do listów św. Pawła, pisane wr r. 1453 przez Jana, kapłana z Radomia, z polskimi glosami tekstowymi i intcrlincarnymi. W Sstp materiał datowano 1453; c. na
k, 108r~27tv kazania de tempore, klóre pisał Paweł, ..rector castri Cracovicnsis'\ w 1454 r., z głosami polskimi wewnętrznymi i inierlineamymi. W Sstp materiał datowano 1454. O d 1956 r. w Sstp
uzupełniano konteksty łacińskie i poprawiano odczytania wg fotografii rkpsu.
2. s. 354-356 słowniczek łacińsko-polski zapisany na okładce wierzchniej i spodniej inkunabułu
Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, zawierającego Vocabułarius bwiloąuus,
wydanego w Strasburgu prawdopodobnie w 1496 r. Cały materiał językowy z tego rkpsu Bruckner publikuje z wypisów Józefa Rokoszncgo, dodając jedynie w nawiasach okiąglych te synonimy łacińskie, któiych Rokoszny nie odczytał. W Sstp materiał datowano ca 1500.
3. s. 356-360 rkps Biblioteki Baworowskich we Lwowie, zawierający kazania de tempore i dc
sanctis autorstwa jakiegoś polskiego kaznodziei. W kazaniach znajdują się liczne polskie glosy wewnętrzne oraz pojedyncze interlinearne z pierwszej polowy XV w. Wg wydawcy kopista był Niemcem, co tłumaczy liczne błędy w wyrazach polskich. W Sstp materiał datowano XV p. pr,
4. s. 361 fragment łacińskiego listu „do przeora Augustynianów in Monte", pochodzący ze zbiorów Wojciecha Kętrzyńskiego. Na końcu listu żartobliwy parowierszowy tekst polski, uszkodzony
przez obcięcie. W Sstp materiał datowano XV p. post.
5. s. 361-374 rkps Biblioteki XX Czartoryskich nr 2394. Zawiera wypisy z kazań de tempore
i de sanctis, wygłaszanych w Wilnie przez Mikołaja z Sokolnik, sporządzone przez bernardyna ojca
Kaliksta. W tekście znajdują się glosy polskie, które wydawca podał na s. 368-374. Na kilku karlach zapisano początek modlitewnego wezwania kapłana Moc Boga wszemogącego (inne jego przekazy cf MacDod poz, 2b). Część glos z tego rkpsu wydał Bruckner także w X X I V tomie Rozpraw.
Z omawianego źródła w Sstp zacytowano tylko dwie glosy (głaskał i słoma) z datą cct 1500. Mniej
więcej od lal 60. w Sstp uzupełniano konteksty łacińskie wg ekscerptów Bożeny Wyrozumskiej
i z odczytań Felicji Wysockiej z rkpsu. W Sslp materiał datowano ca 1500. Od 2004 r. Pracownia
Sslp posiada fotografie cyfrowe rkpsu. - Cf. R XXIV 317-390 poz. 20.
R LIII 59-138 Bruckner Aleksander, Przyczynki do dziejów języka polskiego. Seria trzecia. 13.
Rękopis lekarski XV wieku z glosami polskimi, Kraków 1916, s. 59-70. — Rkps, znajdujący się
w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu,
o sygn. 5158 11, pochodzi z Biblioteki Stanisławowskiej X X Lubomirskich. Składa się z kwintę mów,
oznaczonych u góiy na kolejnych kartach od D5 do Yx. Dalsze kw interny nienumerowane. Pisany,
wg Brucknera, jedną ręką; zawiera liczne błędy, często (^oprawiane przez kopistę. Na początku brak
34 kart, o ich zawartości mówi spis treści po karcie Yx\ Na końcu leż liczne karty wydarte, ich zawartość poznajemy ze spisu rozdziałów na początku traktatu. Rkps zaczyna się elementarnym podręcznikiem Medicinalc, na którego treść sk łat łają się popularne traktaty dotyczące praktyki lekar*
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skiej, m.in. Rcgimen saniwtis. Zawiera też obszerny alfabetyczny spis roślin (nazwany przez Brucknera „obszernym regestrem") z opisem ich przydatności medycznej oraz recepty dopisywane na
marginesach bocznych i dolnym. R k p s nie jest datowany, wg wydawcy pochodzi z drugiej połowy
X V w. Na podstawie obecności glos polskich i niemieckich w samym tekście o r a / niemieckich dopisywanych później a także wzmianki, o polskim lekarzu króla Jagiełły Jakubie Briickner uważa, że
rkps powstał w Krakowie, przepisany jednak ze wzor u czeskiego. Dowodem mają być tekstowe glosy czeskie w pierwszej polowie kodeksu oraz częste odwoływanie się do magistra Aibika, słynnego medyka i arcybiskupa praskiego. Rkps ten omawia krótko Adam Bednarski na s. 74-75 swego
artykułu Materiały do dziejów medycyny polskiej w XłVi XVstuleciu w 1939 r. i podaje, że kodeks
został przywieziony przez Ludwika Bcmackicgo z Kruszyny (koło Częstochowy) ze zbiorów Stefana
(Stanisława?) księcia Lubomirskiego. Podaje on także tytuły traktatów medycznych lego rkpsu oraz
wiadomość o istnieniu w rkpsie na s. 360 Izw. tablicy moczowej z ilustracjami. Pisze leż, że rkps jest
z w. XV, „pisany różnymi rękami" {BednMed s. 74); inaczej więc ocenia pismo niż Bruckner. Briicknerowska metoda wydania materiału polskiego tego zabytku jest. skomplikowana, lokalizacja glos
p o d a n a wg starej paginacji kwintę m ó w rkpsu - często myląca. Wydawca pisze: „Najwięcej glos jest
w owym obszernym regestrze i ten obrałem jako podstawę, dopisując odmienne brzmienie [...]
w nawiasie kanciastym; w nawiasie okrągłym dodawałem później dopisywane glosy po brzegach czy
nad liniami" (s. 60). Stosowanie tych nawiasów jest niekonsekwentne. Sprawę komplikuje fakt, że
tylko część nadpisanych glos pochodzi z pewnością od tej samej ręki co cały rkps. Jnne są późniejsze. W wydaniu swym Briickner cześć głos w ogóle opuścił. Od 1958 r. Pracownia Sstp dysponowała kilkunastoma fotokopiami tego rkpsu (k. 373-38K). O d 1976 r. materiał cytowano wg nieopnbl i kowanych ekscerptów zrobionych przez Elżbietę Belcarzową z mikrofilmu rkpsu. W Sstp głosy wcześniejsze datowano X V / x post., późniejsze XV ex. Ekscerpcja niepełna Kazimierza Nitscha.
Glosy opuszczone przez Brucknera oznaczano RRp LIII z numerem sirony, na której powinny się
znaleźć u Brucknera.
R LV 157-245 Briickner Aleksander, Przyczynki do dziejów języka polskiego. 26. Kaprysy językowe, Kraków 1917. ~ W Sstp nie cytowano materiału z tego źródła, korzystając z nowszych wydań.
RachBoch R ach u n ki żupne bocheńskie z lat 1394-1421, wydała Karwasińska Jadwiga, Archiwum Komisji Historycznej, t. XV, Kraków 1939, s, 123-232. ~ Na opublikowane rachunki składają się rejestry wydawanej soli z lat 1394-1417 oraz luźne rachunki z lat 1419-1421 prowadzone przez szafarza żupnego. Rachunki przechowywane były w teczce nr 34 w Archiwum Głównym w Warszawie
w 73. oddziale skarbowym. W publikowanym materiale znajduje się kilka polskich glos niewyróżnionych przez wydawcę w tekście. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
RaehKról Rachunki królewskie z lat 1471-1472 i 1476-1478, opracowali Gawęda S[tanislaw], Perzanowski Zfbigniew], Strzelecki! Afnna], Wrocław 1960. Polska Akademia Nauk. Materiały Komisji
N a u k Historycznych nr 2. - W opracowaniu wydawcy przedstawili dwa rkpsy nr 17 i 19 z Archiwum Głównego Akl Dawnych w Warszawie. Pierwszy z rkpsów zawiera rachunki wyprawy Władysława Jagiellończyka do Czech w lalach 1471-1472. Drugi rkps zawiera rachunki dworu Kazimierza Jagiellończyka z łat 1476-1478 i jedną zapiskę z r. 1479. Glosy polskie zostały wyróżnione przez
wydawców rozstrzelonym drukiem. Na końcu opracowania z n a j d u j e się indeks osób i miejscowości oraz indeks rzeczowy. Skrót źródła wprowadzono w t. 111.
RachNKorcz Karwasińska Jadwiga, Rachunki z prac budowlanych na zamku w "Nowym Mieście Korczynie w lalach 1403-1408, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Rok IV, nr 2, zeszyt dodatkowy,
Warszawa 1956, s. 409-490. ~ Rachunki robót budowlanych pochodzą z księgi oznaczonej sygn.
356/357, przechowywanej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Glosy polskie wyróżnione zostały przez wydawcę rozstrzelonym anikiem. Na końcu zamieszczono indeks rzeczowy, osób
i miejscowości. Skrót źródła wprowadzono w i. TL
RafPocz Raf acz Józef, Instytucja początku w średniowiecznym prawie mazowieckim, Themis Polska,
t. VI, Warszawa 1931, s. 10-42. — Opublikowane w artykule zapiski sądowe z różnych ksiąg. m.in.

153
•zakroczymskiej,, czerskiej, grójeckiej, łomżyńskiej, mławskiej, nurskiej, dotyczą początku sporu.
Ciosy polskie nie zostały wyróżnione przez wydawców. Hkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RafReg Rafaez Józef, Regale bartne na Mazowszu w późniejszym średniowieczu, Studia nad hislorią prawa polskiego, t. XVIII, zesz. 1, Lwów 193tS. — Opublikowane łacińskie zapiski sądowe z różnych
ksiąg, m.in. wareckiej, łomżyńskiej, ziemskiej warszawskiej, wiskiej, zakroczymskiej, dotyczą prawa bartnego. Nieliczne glosy polskie nie zostały wyróżnione przez wydawców.
Ritf7.mii Raf acz Józef, Zranienie w prawie mazowieckim późniejszego średniowiecza, Studia nad historią prawa polskiego, t. Xli, zesz. 4, Lwów 1931. ~ Autor zamieszcza kilka łacińskich zapisek sądowych dotyczących zranienia z różnych ksiąg sądowych mazowieckich, m.in. z nurskicj, czerskiej,
łomżyńskiej, zambrowskiej, kolnęńskiej z nielicznymi polskimi glosami, które nie zostały wyróżnione przez wydawców.
Reg Łopiiciriski TT[ieronim], Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. X V i początku XVI, Prace Filologiczne, I. TV, Warszawa 1892, s. 689-794. - Na s. 689-735 wydawca przedstawia rkps Seminarium Duchownego we Włocławku, oprawiony razem z drukiem Preceptor!urn Nicolai de Lyra z r. 1501 oraz innym rkpsem. Książka pochodziła z klasztoru Bernardynów w Krakowie, od przełomu XVII i XVIII w. była w klasztorze Bernardynów w Kaliszu. Kkps
zawierający łaciński i polski tekst reguły zakonu bernardynów powstał wg wydawcy- z końcem XV w.
w Krakowie, zapewne w klasztorze Bernardynów (był tam jeszcze w 1534 r.). Autorzy ChresrWRz
(s. 159) uważają, że tekst ten pochodzi z początku XVI w. i jest odpisem przekładu dokonanego zapewne w konwencie bernardynów w Krakowie w ostatniej ćwierci XV w. Piszą oni, że rkps zaginął
w czasie ostatniej wojny. Polski tekst reguły zamieszczono na s. 703-724. Fragmenty tekstu łacińskiego wydawca podaje na każdej stronic w przypisach. N a s . 725-735 autor publikacji przedstawia
omówienie grafiki, pisowni i języka zabylku. Do tekstu dołączono także fol o kopie pierwszej i ostatniej strony tekstu. Najnowsze wydanie w CkwsiWRz na s. 159-161, gdzie zamieszczono kilka fragment ówr tej reguły-, również w transkrypcji. W Sstp tekst łaciński, nie wszędzie cytowany przez, wydawcę, uzupełniano z XVlI-wiecznego wydania reguły zakonu bernardynów w II tomie Annułes
Minowm L. H. Waddinga. W Sslp materiał datowano 1484 r. Hkscerpcja niepełna Heleny Czerskiej.
RefKuj Lustracja poradlnego i rejestr łanów wojwództw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego z r. 1489,
wydal Senkowski Jerzy, Teki Archiwalne VII, Warszawa 1961, s. 69-214. — Przed stawiane łacińskie
dokumenly pochodzą z różnych archiwów, m.in. z Krakowa. Poznania i Warszawy. Występujące
w nich polskie glosy zostały wydane rozstrzelonym drukiem. Autor na podstawie materiałów źródłowych z XV w. opisuje historie kształtowania się podatku poradlnego w Polsce. Na końcu wydawca
zamieszcza indeks miejscowości. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w l. V.
RHist Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Historyczno-Hlozoficznego Akademii Umiejętności, Kraków 1874 i nn. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Hisloryczno-Filozoficzny>
seria 11, Kraków 1891 i nn. ~ Numeracja tomów bez względu na serie.
RHisi X L 289-411 Kutrzeba Stanisław, Sądy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich. 1. Województwo krakowskie (1374-1501), Kraków 1901. — Autor w artykule opisuje historię organizowania
sądów ziemskich i grodzkich w Polsce oraz charakteryzuje sądy małopolskie na podstawie zachowanych
zapisek z ksiąg sądów: krakowskiego, proszowskiego, ksiąskiego, lelowskiego, czchowskiego, bicckicgo, wodzisławskiego i żarnowieckiego. Dokumenty pochodzą z okresu od 2 połowy XIV w. do końca
XV w. W dokumentach występują polskie glosy, które nie zostały wyróżnione w tekście przez wydawcę.
RHist XLII 75-236 Kutrzeba Stanisław, Sądy ziemskie i grodzkie wr wiekach średnich. II. Województwo sandomierskie, Kraków 1902. - Wydawca publikuje łacińskie zapiski pochodzące z lal
1395-1500. Występujące w nich polskie glosy zostały-wyróżnione przez wydawcę kursywą. Przytaczane dokumenly pochodzą z ksiąg ziemskich i grodzkich wiślickich, pilzneńskich, opoczyńskich
i chęcińskich. Zebrane dokumenty, dotyczące sądów w województwie sandomierskim, podzielone
są terytorialnie na: sandomierskie, wiślickie i radomskie.
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RHist XLII 333-386 Kutrzeba Stanisław, Sądy ziemskie 1 grodzkie w wiekach średnich. I X - X . Województwa: poznańskie i kaliskie, Xl. Ziemia wschowska. — Jest to kolejna część opracowania dotycząca rozwoju sądownictwa w wiekach średnich. Kutrzeba zebrane dokumenty ułożył nie wg zapisek
z odpowiednich sądów, ale wg zapisek z powiatów; poznańskiego, kościańskiego i wroncckiego oraz
kaliskiego, konińskiego, pyzdrskiego, gnieźnieńskiego, kcyńskjcgo i naJdciskiego, Przedstawiane zapiski
z ksiąg sądów ziemskich i grodzkich pochodzą z lat 1400-1500. Dwie glosy polskie (omylne, zasługi),
zostały wyróżnione przez wydawcę kursywą. W Sstp materiał wykorzystano tylko pod hasłem omylny,
RHist 1,81-179 Kutrzeba Stanisław. Mężobójstwo w prawie polskim XIV i XV wieku, Kraków
1907. — Kutrzeba w swoim opracowaniu omawia na podstawie zachowanych dokumentów zasady
funkcjonowania prawa w zakresie zabójstwa. W Dodatkach, publikuje dwa dokumenty pochodzące z ksiąg nr 881 i 882 z Archiwum Państwowego w Krakowie. W dokumencie z księgi nr S82 zapisano trzy polskie glosy, które wydawca wyróżnił kursywą,
RHist LV 335-425 'lymieniecki Kazimierz, Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru Joannitów na tle osadnictwa dorzecza dolnej Kidy. Studium z dziejów gospodarczych
X I I w., Kraków 1912. — xA.11 tor omawia historię rozwoju społeczno-gospodarczego w dorzeczu dolnej Nidy w okresie średniowiecza. Zastanawia się nad autentycznością zachowanych doku me n t ów
zagojskich. W publikowanych kilku łacińskich dokumentach znajdują się dwie polskie glosy.
RHist LVII 1 - 9 3 Gródecki Roman, Dzieje klasztoru premonstrateńskiego wr Busku w wiekach
średnich, Kraków 19J4. ~ Autor na podstawie zachowanych dokumentów łacińskich opisuje historię założenia i rozwoju klasztoru w Busku. Na podstawie tych dokumentów szczegółowo przedstawia
przyznawane klasztor owi przywileje i dziesięciny. W jednym 7. cytowanych przez niego przywilejów
z X I I I w, znajdują sic polskie glosy niewyróźnione w druku. Na s. 92 swojego artykułu Gródecki zamieścił dodatek Petrus ahbas Pracmomtrati, patemitatem Vitoviensem approbat super Busko 1419.
RHist LVII 196-301 Dobkowski Przemysław, Przewóz wodny. Studium z historii prawa polskiego. — xAkutor na podstawie zachowanych dokumentów omawia zsisady funkcjonowania prawa w zakresie przewozu wodnego. W podanych dokumentach znajduje się kilka polskich glos. Zapisano
jc w łacińskich dokumentach zamieszczonych wr przypisach do artykułu, nie wyróżniając ich w tekście, oraz w Dodatkach, gdzie zoslały wyróżnione przez wydawcę kursywą.
RHist I.IX 148-191. Łodyński Marian, Hilsylikaly wśród dokumentów r biskupstwa płockiego
w XII wieku (Studium bis tory czno-dyplomatyczne), Kraków 1916. — Autor na podstawie zachowanych zapisek sądowych z XV w. omawia zatargi kościelno-państwowe. Występujące w łacińskich
dokumentach polskie glosy wyróżniono w publikacji kursywą. Lodyński przedstawia również najczęstsze sposoby fałszowania dokumentów dotyczących przywilejów, nadań i ulg pizyznawanych
Kościołowi, Omasvia problemy związane z ustaleniem autentyczności tych dokumentów, które się
zachowały i były datowane na XII w. Duża część z przedstawianych zapisek drukowana była w KodMaz oraz Kod Pol.
RHist LXIII 77-130 Gródecki Roman, Mincerze w wcześniejszym średniowieczu polskim, Kraków 1921. — Wydawca dość swobodnie przytacza fragmenty dokumentów z archiwów klasztoru
trzebnickiego, katedry wrocławskiej, jak również z Kodeksu Wielkopolskiego, Małopolskiego i innych. W opublikowanym materiale znajduje się kilka polskich glos raz wyróżnionych drukiem rozstrzelonym, innym razem niewyróżnionych w tekście. We wstępie autor zamieszcza informacje
o wydanych już pracach różnych autorów, które dotyczyły mincerzy w średniowieczu. Swoje opracowanie podzielił na cztery tematyczne rozdziały, w których szczegółowo omasvia zagadnienia mennic, sędziów targowych, poborców ceł i podatków oraz zarządców monopolów skarbu książęcego.
RHist LX1X 257-359 Mi kucki Sylwiusz, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Kraków 1934. — Autor omawia dokumenty
książęce i królewskie, sądowe i piywatne oraz sposoby badania ich autentyczności. Powołuje się
m.in. na zapiski sądów; zakroczymskiego, grójeckiego, nurskiego, ostrołęckiego. W przytaczanym
materiale znajduje się kilkanaście glos polskich wyróżnionych przez wydawcę rozstrzelonym drukiem. a na s. 331 polska zapiska z księgi sądu ziemskiego zakroczymskiego z 1427 r.
RKJL VII 53-60 Leszczyński Rafał. Teksty polskie z końca XV w., Rozprawy Komisji Językowe j. Łódzkie towarzystwo Naukowe. Wydział 1, Łódź 1959. — Autor w artykule przedstawia dwa rkpsy:
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1. pergaminowy dyplom z 1491 r. zawierający po polsku Staiul cechu krawieckiego. Rkps len
z n a j d u j e się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie. Dyplom pochodzi prawdopodobnie z Krakowa; świadczy o tym imię j e d n e g o /.podpisanych pod statutem, znane też z ksiąg sądowych krakowskich. Dyplom prawdopodobnie wypożyczono do Rzeszowa jako wzór statutu dla tamtejszego cechu krawieckiego, gdzie pozostał do d/.isiaj,
2. księga transakcji wieczystych miasta Łodzi z lat 1477-1527. Znajdowała się ona w Archiwum
Głównym w Warszawie pod sygn. 1/3. W czasie ostatniej wojny zaginęła. Leszczyński publikuje
urywki zapisek łacińskich z polskimi glosami lub małymi fragmentami p o polsku ze skolacjonowanego z rkpsem odpisu A d a m a Sie bełskiego. Udało się ustalić, że p o wojnie księga trafiła d o
Związku Radzieckiego, a w 1957 r. powróciła do Polski do Archiwum xAkt Dawnych w Warszawie,
gdzie pod nazwą Akta radzieckie i wójtowskie miasta Łodzi z lat 1477-1570 ma n r 1. Jest to rkps
formatu dutki oprawiony w karton,
Ekscerpcja Wacława Twardzika.
RocznGosp VII 73—105 Kutrzebianka Anna, Ve.wica - danina miodowa. Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych. Lwów 1938. — W źródle tym jest jedna polska glosa z dokumentu Przemysła,
księcia sieradzkiego, dla klasztoru Norbcrtanów w Witowie z r. 1328. Oryginał dokumentu znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, pod
sygn. 937. Fotokopia w zasobach Gabinetu Nauk Pomocniczych Historii UJ (nr inw. 3172). Autorka
przytacza kursywą w tekście swego artykułu cały dokument, nie wyróżniając glosy polskiej (s. 79)
innym drukiem. Ocenia ona pismo dokumentu na 1 połowię XIV w. W Sstp materiał datowano według daty na dokumencie. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Roczni list Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu, Poznań 1925 i nn.
RocznHisl II 37-91 Lauferski Antoni, Ziemia nakielska w XV w., Poznań 1926. — Wr Sstp wykorzystano kilka z kilkunastu glos polskich z łacińskich rot sądowych cytowanych przez autora
w całym tekście artykułu. Wszystkie cytowane roty pochodzą z Inscripliones caslri Naklensis (księgi sądu i urzędu grodzkiego w Nakle), które znajdują się do dziś w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu pod sygn. Gv Nakło 1-4. Łacińskie roty sądowe cytowane są przez autora w przypisach, a ich fragmenty w samym tekście artykułu w cudzysłowie lub w nawiasach. Glosy polskie
w przy pisach nie są wyróżnione wr ogóle. Pizy fragmentach cytowanych w tekście są odsyłacze
i w przypisach autor podaje lokalizację, tj. nr księgi i karle. Fragmenty rot w przypisach są czasem
p o d a n e bez żadnej lokalizacji. Autor w ogóle nie drukuje dat przy cytatach, z dwoma chyba tylko
wyjątkami, kiedy przedrukowuje oryginalny początek zapisek. W Sstp większość glos datowano X V
Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Roczni lat TT 92-129 Eckstein Anto ii i. Dzieje Ponieca do połowy XVI w. ~ Na a, 125 swojej pracy autor cytuje w dwóch przypisach d o tekstu łacińskie roty sądowe z dwoma polskimi glosami (osadził, rui roli), po chodzące z księgi radzieckiej Ponieca 1 F J lv. Księgi te znajdują się w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. W przypisach autor nie podaje d a t y natomiast jest ona umieszczona
w tekście, we fragmencie opisującym sprawę z tych zapisek. Głosy polskie nie są wyróżnione innym
diukiem. W Sstp wykorzystano jedną z tych glos. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RocznHist IV zesz. 2, 85-119 Machnikowski Sylwester, Zdzieź-Borek w średniowieczu. (Przyczynek do dziejów polskich miast prywatnych), Poznań 1928. — Autor cytuje w tekście swego artykułu na s. 111 i 112 dwie polskie glosy (dzielna owca), w przypisach p o d a j ą c ich lokalizacje. Pochodzą one z księgi miasta Borku 1 F 63 oraz z księgi miejskiej pleszewskiej I F 7, znajdujących
się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Glosy te autor drukuje w cudzysłowie, nie wyróżniając
ich innym drukiem ani nie podając przy nich rocznej daty, także w przypisach. W Sstp cytowano
je tylko ze s. 111 jako RocznHist IV b. Datowano XV Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RocznHist IV zesz. 2, 129-130 'iymieniecki Kazimierz. Inwentarz majątkowy z r. 1447. ~ Publikowany przez autora inwentarz ruchomości rycerza z okolic Poznania zapisany jesl na ostatniej karcie księgi ziemskiej poznańskiej X V I I F 96. Inwentarz len zawiera 10 glos polskich, klóre autor
drukuje kursywą. W Sstp glosy te cytowano jako Roczni list IV b lub Roczni Ust IV 2 bądź RocznHist IV z odpowiednim numerem strony. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
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RocznHist VI 76-109 Hanyż Andrzej, Krzywiń w wiekach średnich, Poznań 1930. - W źródle
iym jest kilka glos polskich, umieszczonych przez autora w tekście artykułu na s. 100 i 102. Krótkie cytaty z. glosami polskimi autor drukuje w tekście w cudzysłowie, nie wyróżniając polskich glos
odmiennym drukiem. Nie p o d a j e lokalizacji bezpośrednio przy cytatach, możemy się jedynie domyślić z odsyłacza w innym miejscu, że pochodzą one z księgi ławniczej 67 8. W zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu przechowywany jest obecnie zespól Akca miasta Krzywinia s w którym pod sygn. 1 59 znajduje się księga wójtowska i ławnicza z lat 1467-1496, źródło cytatów Hanyża. A u t o r nic p o d a j e przy cytatach dat. Praca zawiera indeks z imionami burmistrzów i rajców
w układzie chronologicznym. W Sstp materiał cytowano jako RocznHist VI bądź RocznHist VI a.
Większość glos datowano XV, jedną XV p. post. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka,
RocznHist VI 236-238 Tymieniecki K[azimicrz], Uchwala gromadzka z początku X V w, ~ Aulor w swojej pracy publikuje w pełnym brzmieniu dwie zapiski sądu ziemskiego kościańskiego
z r. 1412 i 1413. dotyczące działalności prawodawczej wielkopolskiej wsi Krzemieniewo w ówczesnym powiecie sądowym kościańskim. Pochodzą one z księgi ziemskiej kościańskiej II s. 111
i s. 118. Zawierają pięć polskich glos (trzy różne wyrazy), które autor opracowania wyróżnia w druku kursywą. Księga znajduje sie w Archiwum Państwowym w Poznaniu pod sygn. Z I V . W Sstp materiał cytowano jako RocznHist Vi bądź jako RocznHist VI b. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RocznHist XIV 319-332 Tymieniecki Kazimierz, Ak| hołdu w stosunkach dominialnych XV w,,
Poznań 1938. — Autor przytacza na s. 322-331 zapiski sądowe z r. 1460 i 1471, które zawierają kilka glos polskich. Pochodzą one z tzw. księgi kcyńskiej hurgrabskiej III. Autor podaje w przypisie,
że w rzeczywistości jest to księga grodzka, zawierająca sądy starosty generalnego wielkopolskiego.
Z cytowanej księgi sądowej autor korzystał w Archiwum Państwowym w Poznani li, gdzie znajduje
się ona do dzisiaj pod sygn. Z 111. Glosy polskie drukowane są kursywą. Ekscerpcja niepełna Kazimierza Nitscha.
RocznHist XV 49-82 i 207-249 Lauferski Antoni, Ludność wiejska powiatu pyzdrskiego w świetle zapisek sądowych XIV i XV w., Poznań 1939-1946. — Autor przytacza w całym tekście artykułu zapiski z Ksiąg pyzdrskich grodzkich i ziemskich znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W Sstp wykorzystano kilkanaście glos polskich z łacińskich rot sądowych, cytowanych przez
autora w przypisach bądź w lekście artykułu oraz wyrazy z polskich rot w tomach I - I I I Sstp, do czasu ukazania się w osobnym tomie rot pyzdrskich, wydanych przez W. Kuraszkiewicza W pierwszej
części publikacji roty- polskie drukowane są zwykłym drukiem wyłącznie w przypisach, z lokalizacją
i datą, natomiast do pojedynczych wyrazów cytowanych w tekście w cudzysłowie dokładna lokalizacja podana jest w przypisach, ale dala lylko raz, W drugiej części publikacji zarówno glosy polskie, jak i polskie zapiski umieszczane w przypisach wyróżnione są tłustym drukiem (niekonsekwentnie), a w tekście artykułu kunsywą. F.kscerpeja niepełna m.in. Kazimierza Nitscha. ~ Cf. Pyzdr.
RocznKrak Rocznik Krakowski. Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
Kraków 1898 i mi.
RocznKrak XIII 49-109 Ptaśnik Jan, Włoski Krakósv za Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Kraków 1911. — Trzy razy autor przytacza jeden polski wyraz czyrwiec z trzech łacińskich zapisek, wszystkie z ksiąg radzieckich krakowskich, znajdujących się w Archiwum Państw-owym
Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (dziś Archiwum Państwowe w Krakowie). Cytaty
z ConsuIaria Cracoviensia występują w wydawnictwie na s. 78 w przypisie 1, zapiska z r. 1412 ze
s. fl, na s. KI w przypisie 3 zapiska z dalą 1412-1449 zc s. 259 i w Dodatkach na s. 104 zapiska
z tych samych ksiąg z r. 1429 ze s. 253-254. W Sslp zacytowano z tego źródła tylko dwie zapiski:
ze s. SI i 104. Najw cześniejsza zapiska z tą polską glosą, z. r. 1412, cytowana jest w Sstp z pracy Cracovia arńficttm, opublikowanej w lomic IV Źródeł do Hislorii Sztuki i Cywilizacji w Polsce, i opatrzona skrótem CracAti. Autor nie wyróżnia glos polskich innym drukiem. Lkscerpcja Wandy Namysłowskiej. — Cf. CrucArt.
RocznKrak XIII 187-250 Dąbrowski Jan, Kraków a Węgry w wiekach średnich. ~ Na s. 221
w przypisie 5 autor przytacza jedną glosę polską {warunek) 7.t s. 59tS ksiąg ławniczych sądeckich Scabinalia Sandecicnsia 1488-1505, znajdujących się w Archiwum Państwowym Miasta Krakowa
i Województwa Krakowskiego (dziś Archiwum Państwowe w Krakowie) pod sygn. A D 49. Autor
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artykułu riie zacytował przy niej daty rocznej; Sstp, drukując te glosę, podał lala krańcowe księgi.
Po sprawdzeniu okazało się, że jest to jednak glosa XVI-w r iecztia, z roku 1503. Cytat zostanie usunięty w poprawkach, a ta pozycja wykreślona ze spisu źródeł. Ekscerpeja Wandy Namysłowskiej.
RocznKrak X V I 1-90 Ptaśnik Jan. Studia nad palrycjalcm krakowskim wieków średnich, cz. 11,
Kraków 1914. — Na s. 50-70 autor umieścił Mutaiab do i mieszczańskiego domu wieku XV. zawierające 48 fragmentów z Advocatalia Cracoviensia (księgi sądów wójtowskich krakowskich) i Consularia Cracoviensia (księgi radzieckie krakowskie) z lat 1479-1500, znajdujących się w Archiwum
Państwowym Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego (dziś Archiwum Państwowe w Krakowie) pod sygn. Advocatalia nry 83-96 {13 rkpsów) i Consularia nry 429 i 430 (2 rkpsy). W łych
fragmentach znajduje się ponad sto polskich glos. Autor wyróżnia je rozstrzelonym drukiem. O p r a cowanie kończy sie indeksem zawierającym nazwy własne i pospolite łacińskie, niemieckie i polskie. O d 1962 r. Pracownia Sslp posiada fotokopie rkpsu, z którymi sprawdzano cytowany materiał. Glosy opuszczone przez Ptaśnika, ekscerpowane z fotokopii, cytowano j a k o
RocznKrakRp.
Ekscerpeja Jana Łosia i Wandy Namysłowskiej.
Rost Rostafiński Józef, Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I. Symbol a ad hi stor i am natura*
lem medii aevi. Plantas, animalia, lapides et cel era simplicia me di ca men ta quae Polonia a dli i heban tur iude a X l i usque ad XVI saeculum [...] collegii [...], cz. TL Collectanca scientiam natura!em
qualis medii acvi temporibus in Polonia viguil illustrantia. Materiały źródłowe do słow nictwa przyrodniczego średnich wieków w Polsce, Kraków 1900. — Materiał cytowano z tomu 1L według kursy wnej numeracji zamieszczonej przez wydawcę. Autor umieszcza w transliteracji t akże synom mikę łacińską. Charakterystykę źródeł i objaśnienia średniowiecznych nazw botanicznych zamieścił Rostafiński w tomie 1. W Sstp prawic zawsze przedrukowywano te znaczenia. W nielicznych wypadkach
niewątpliwych pomyłek wydawcy Sstp identyfikował nazwy samodzielnie. Systematyczne polskie nazwy botaniczne podawano za kluczem do oznaczania roślin: Władysław Szafer. Rośliny polskie, Warszawa 1953. Na końcu I tomu Rostafiński umieszcza trzy indeksy: 1. łaciński indeks rodzajów roślin
- Genera plan ta rum at animalium; 2. łaciński indeks nazw roślin - Index nom i num propriorum;
3. spis polskich nazw (przy zestawieniach układ alfabetyczny wg rzeczowników). Większość materiału ckscerpował własnoręcznie do magazynu Sstp sam Józef Rostafiński. Materiał niewyckscerpowariy rozpisywał każdy autor botanicznego hasła wg cz, TT Średniowiecznej historii naturalnej
w Polsce, uprzednio wyszukując w cz. 1 odpowiednie numery nazw. Wydawca przedstawia następujące XV-wieczne rkpsy i inkunabuły (u Rostafińskiego w cz. II Materiały źródłowe jest ciągła numeracja rkpsów i inkunabułów z w. XV i XVI. przy czym nie są one ułożone chronologicznie):
1. Aniibolomennn Kapiluły Krakowskiej z roku 1472. Znajduje się on w Materiałach na stronach
3 - 5 9 i obejmuje nry polskich nazw o d 1 do 1883. - Rkps znajduje się w zbiorach Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły- Katedralnej nr KP 225. Zawiera on słownik lekarski sporządzony
przez Jana Stańkę, średniowiecznego przyrodnika, kanonika wrocławskiego i krakowskiego, lekarza królewskiego i Kapituły Krakowskiej, wykładowcę medycyny na Akademii Krakowskiej. Rkps
odnalazł Ignacy Polkowski. Z badań Rostafińskiego wynika, że rkps p o śmierci Stańki pozostał
w Bibliotece Kapitulnej. Jest to księga in folio, licząca 540 numerowanych stron, pisana w dwie kolumny. h a końcu pierwszej szpally na pierwszej sironie rkpsu jest data ukończenia słownika 1472.
Cały rkps pisany jest na papierze, klórego znak wodny odpowiada dacie 1465. Na papierowej wyklejce przedniej okładki napis Incipit Antibolomenum Henedicti Parthi świadczący o tym, żc rkps jest
kopią czy przeróbką dzieła bliżej nieznanego Benedykta Parta. Na 1 s. rkpsu zaczyna się bez żadnego napisu Amidotarium i ciągnie się do s. 521. Na drugiej, prawej kolumnie I s. napis rubryką
Tabula synonimontm.
Spis ten kończy się na pierwszej kolumnie s. 527. Następne karty są poliniowane, jak całość rkpsu. ale puste, zapisane są dopiero dwie ostatnie karty, 539 i 540. Według
badań Rostafińskiego końcowa część rkpsu, od s. 482, została napisana przez samego Stańkę, a n i e
tylko przez niego skopiowana. Kilkanaście polskich glos znajduje się też na wewnętrznej stronie tylnej okładki. W każdym szeregu synonimów łacińskich są glosy polskie i niemieckie, wpisywane od
strony 2 jednakowo - rubryką (na s. 1 glosy niemieckie wpisano mebieskozicluną farbą). Do końca rkpsu polskie synonimy występują prawie zawsze, niemiecki cli prawie nic ma na ostatnich stu
kartach. W rkpsie często nazwy łacińskie są wpisane później, obok głównego szeregu nazw lub na
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marginesie (zapiski polsko-łacińskie), w miarę zapoznawania się właściciela księgi z nowymi źródłami. W całym rkpsie jest około 2000 nazw- polskich i 800 niemieckich, w przeważaj a cej mierze
nazywających „przedmioty historii naturalnej". .Antibotomenum
jest słownikiem lekarskim, zawierającym [...] to wszystko, co stoi w jakimkolwiek związku z praktyką lekarską i aptekarską. Są
tu zatem wyliczone nie tylko minerały, rośliny i zwierzęta oraz preparaty z nich otrzymywane, ale
pokarmy i. napoje, nazwy chorób i członków zwierzęcych oraz różnego rodzaju sprzęty apteczne
i przybory, których lekarz może używać" (Symbofo T s. 39-40). Na końcu tomu Tl Rostafiński umieścił „cztery tablice podobizn w zmniejszeniu" z czterech stron tego rkpsu (22, J.22, 489, 512). Od
II t o m u Sstp korygował niektóre odczytania Rostafińskiego wg poprawek w artykule Marii Borsuckięj Słownik przyrodniczy Jana Skutki z 1472 r. Poprawki do przedruku J. Rostafińskiego. Rozprawy
Komisji Językowej T. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1959, s. 205-212. Najnowsza
bibliograficzna wzmianka o rkpsie w ChrestWRz s. 208, wraz z publikacją łacińskich i polskich nazw
z czterech stron z końca rkpsu. Materiał z tego źródła Sstp datował wg daty z rkpsu - 1472. Glosy z tylnej okładki są datowane tak s a m o jak cały rkps. Natomiast pięć polskich glos, znajdujących
się na pergaminowej karcie na przodzie rkpsu Sslp datował X.V p, post.
2. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 774. Z n a j d u j e się on w Materiałach na stronach 59-71. i obejmuje nry polskich nazw .1.884-2321, ~ R k p s jest papierowym kodeksem in folio, liczącym .192 strony + VII. Zawiera on kilkadziesiąt różnych tekstów, pisanych różnymi rękami. Wiele z nich związanych jest z szeroko pojętą ówczesną medycyną. Piekosiński ocenił papier kodeksu na i. 1478
i na niego powołuje się Rostafiński d a t u j ą c rkps. Natomiast Wisłocki w swoim Katalogu oraz autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej datują go „1463 et ca".
Robią to na pods lawie kolo fon u na k. I74r.: Finit Salem Hanus Egidius De urhus, de a. d. scilicet isto
millesimo ąuadricentcsimo scxagcsin 10 tercio. vel sic 1463. Krytykują leż datowanie Piekosińskiego,
pisząc, że nie przemawiają za nim żadne argumenty. Kilka traktatów tego kodeksu zawiera polskie
glosy, będące nazwami botanicznymi i anatomicznymi. Rostafiński wydał polskie glosy botaniczne
ze wszystkich tekstów. Na k. 12lv wtrącony jest początek słowniczka roślinnego łacińsko-polskiego (nazwy łacińskie tylko do litery O), pisany inną, późniejszą ręką. Wisłocki ocenia tę rękę jako
XVl-wicczną; d r u k u j e w swoim Katalogu kilka glos botanicznych z początkowej partii tego słówniczka. Rostafiński pisze, że dalszy ciąg tego słowniczka zaginął. Autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej podają, że w XV i na początku XVI w. kodeks ten
był własnością Michała z Janowa, bowiem zapiski jego reki zidentyfikowano na licznych kartach.
Rostafiński niezbyt wysoko ocenia kopistę rkpsu oraz autora późniejszego słowniczka. O b a j popełniali liczne błędy przy dopisywaniu polskich synonimów do nazw łacińskich. W Sslp glosy z tekstów innych niż wspomniany słowniczek drukowano z datą 147X, natomiast glosy ze słowniczka (nry
polskich nazw 2007-2103) z dalą ca 1500. Kilku glos podanych przez autorów nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej 7. k. 1 r-4v oraz z k. lir i 1 Iv Rostafiński nie wydał.
Będą one wykorzystane w suplemencie. ~ Cf. CatCodJag VI poz. 1.
3. R k p s Biblioteki Jagiellońskiej nr 777. Znajduje się on w Materiałach na stronach 72-74 i obejmuje nry polskich nazw- 2322-2403. ~ R k p s jest papierowym kodeksem in folio, liczącym 194 karty + VIII. Wisłocki w swoim Katalogu d a t u j e go ogólnie na X V w., natomiast autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej datują go ca 1460, co jcsl chyba pomyłką, bowiem daty w samym rkpsie są późniejsze. Zawiera on cztery różne teksty, wszystkie związane z szeroko pojętą ówczesną medycyną. Pisane są. według autorów nowego Katalogu, dosyć starannie tą samą ręką. Rkps ten był, jak pisze Rostafiński, własnością Jana Weisa, który w r. 1456
zapisał się na Uniwersytet Krakowski, a w r. 1462 uzyskał tytuł magistra. „Następnie wyjeżdża do
Włoch i zostaje licencjatem medycyny w Padwie w r. 1465, a umiera w r. 1498. Był lo bardzo znakomity lekarz i uczony, wyrastający swymi poglądami ponad wiek, klóry go wydał" (Symbola I
s. 53). On jest autorem wszystkich tekstów tego rkpsu oraz glos. Część glos wydał Wisłocki w swoim Katalogu. Większość polskich wyrazów jest na k. Ir w .,zapisce lekarskiej", jak nazwał len lekst
Rostafiński w swojej pracy Jana lielsa zapiska treści lekarskiej, zarazem najdawniejszy przyczynek do
floty Krakowa z rękopisu XV w.. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matcmalyczno-Przy rod niczego AU XIV Kraków 18K6. s. 1-43. Jest to pisany w dwóch kolumnach zestaw leków
prostych, przeważnie po polsku i po łacinie, czasem tylko po -łacinie, a czasem lylko po polsku. Po-
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przedzają go dwa zdania wprowadzające: Radices collige.nde. in May o Luna exislente in signo tarto
cum bonis expectibus. - Radices feria ąuinta ci sexta ante Philipi [29 i 30 IV] millesimo
tjuadringentesimo nonagesimo. W tekście także daty; 1493, 1490. Chociaż źródło to nie przynosi obfitego materiału polskiego (81 glos nazywająch 69 gatunków roślin), Rostafiński ocenia j c wysoko, ponieważ
pokazuje ono, że już w X V w. zwracano uwagę na znaczenie astrologicznych uwarunkowań przy
zbieraniu ziół. Dwie glosy z tego tekstu drukują autorzy nowego Katalogu średniowiecznych
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. IN a k. 193v-l94v znajdują się zebrane przez Jana Weisa różne medyczne wskazówki, wśród których także są polskie nazwy roślin wydane przez Rostafińskiego. Wydał leż Rostafiński kilka polskich nazw roślin zapisanych na okładce. Nie wydał natomiast dwóch
glos tekstowych z k, 83v i I2óv, które podają autorzy nowego Katalogu średniowiecznych
rękopisów
Biblioteki Jagiellońskiej. Znajdują się o n e w medycznym tekście Thomasa de Vralislavia. Glosy te
ukażą się w suplemencie. W Sstp materiał drukowano z datą 1493. ~ Cf. CalCodJag VI poz. 3.
4. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 778. Z n a j d u j e się on w Materiałach na stronach 74 93
i obejmuje nry polskich nazw 2404-2850. Na stronach 349-350 Materiałów znajduje się Suplement
do źródła IV, obejmujący m y polskich nazw 11212-11223. Autor pomieścił w nim glosy, które „znalazł jeszcze robiąc korektę z oryginału". — Kodeks papierowy, liczący 331 kart + dwie pergaminowe na początku, zawiera kilkadziesiąt tekstów, wszystkie w zasadzie związane są z szeroko pojętą ówczesną medycyną. Na dole s. pierwszej zapiska rubryką: 1537 Leonhardi Grochowski, arcium
baccaluurei, usibus concessus est, Collegio nuiiori re.stituendus. Kodeks pisany jest, według .1. Rostafińskiego, tą samą ręką (Syrnbola I s. 16). Nie potwierdza tego nowy Katalog
średniowiecznych
rękopisów Biblioteki Jagiełłofiskiej, w którym autorzy identyfikują Jana z Dobrej j a k o kopistę tylko
niektórych traktatów. Kopiści pozostałych nieznani. Liczne zapiski na marginesach pozwalają bez
wątpienia stwierdzić, że kodeks był używany przez jakiegoś praktykującego medyka. Rostafiński pisze, że Piekosiński datuje len rkps na r. 1437. Wrislocki datuje go na początek XV w., a autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej ca 1425. Największa liczba polskich glos (431 na 447 wszystkich) występuje w traktacie Galealiusa dc S a neta Sophia (k. 2 1 2 r -292v, kopista nieznany) Onomasticon desimplicibus, zawierającym spis leków prostych wraz z opisem ich właściwości medycznych. Glosy polskie wpisywane tą samą ręką i tym samym atramentem,
co cały tekst łaciński, na marginesach bocznych bądź na marginesie dolnym. Na końcu traktatu
krótkie zdanie po polsku. Kilkadziesiąt glos botanicznych z tego rkpsu. odpowiedników łacińskich
synonimów na literę a, wydal Wisłoeki. Glosy wydane przez Rosła fińskie go obejmują jeszcze dwie
karty poprzednie (od 210v), a glosy pomieszczone w Suplemencie pochodzą wyłącznie z irakialu
Galealiusa. Wszystkie glosy są nazwami 242 gatunków roślin. Często ta sama nazwa jest zapisana
kilkakrotnie na różnych stronach rkpsu. Rostafiński podkreśla możliwość badania na tych powtarzających się zapisach nieustalonej grafiki średniowiecznej, ponieważ nazwy te pisane są przez tego
samego autora. Podnosi też poprawność nazw, świadczącą o wiedzy autora, być może z pochodzenia Rusina, bowiem przy nazwie eviscus zapisał nitenicc hordowith. Ale pisze także, że może lo
przemawiać za tym, że roślina przyszła „do nas w owym czasie przez Ruś" {Symbola I s. 27),
Rostafiński nie zauważy-1 wszystkich glos - nazw botanicznych. Nie wydał czterech nazw roślin
z k. 295v-296v, zapisanych w receptach końskich, opublikowanych przez M. Kowalczyk i G. Słaski ewicza w artykule Lekarstwa końskie z dwóch rkpsów łacińskich z pierwszej polowy XV iv: Dwie
z nich podają autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Z tych
czterech nazw trzy pojawiają się leż na innych kartach tego rkpsu. Nie występuje lvi ko jedna - cytwarv którą drukują wydawcy w LckKoń s. 242. Będzie ona jako najwcześniejszy chronologicznie cytat wykorzystana w suplemencie. W Sslp materiał cytowano z dalą 1437. ~ Cf I.ckKoń poz, 2.
5. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 850. Znajduje się on w Materiałach na stronach 93-95 i obejmuje nry- polskich nazw 2851-2911. - Kkps jest. wg Wisłockiego, „kodeksem mieszanym", liczącym
166 kart i pochodzi z X1V7XV w. Wisłoeki w Katalogu drukuje kilkanaście głos botanicznych. Nowy
Katalog średniowiecznych rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej podaje, że rkps zawiera sześć lekslów,
wszystkie związane z szeroko pojętą ówczesną medycyną, w tym dwa Antydoturiusze. Autorzy lego
Katalogu nie drukują żadnych glos polski eh z tego rkpsu. Glosy polskie są tylko w pierwszym tekście, zapisanym na k. l r ^ 6 r , z napisem Antidota tius na górnym marginesie pierwszej karty, pochodzącym według Wisłockiego od innej ręki. Na dolnym marginesie ręką Joachima Speronowieża (oko-
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ło połowy XVII w.) zapiska Nicolai Mcdicina practicu* Wg Piekosińskiego rkps pochodzi z 1419 r.,
taka leż dalę podają autorzy nowego Katalogu. Anńdotarius pisany jest w dwóch kolumnach numerowanych kolejno, oznaczenia stron u Kopalińskiego odnoszą się do łych kolumn. Bardzo częslo
obok nazwy łacińskiej dopisane są nazwy niemieckie, czasem po kilka. Polskie naz.wy występują dużo
rzadziej niż niemieckie i są nazwami najpospolitszych Jęków prosłych. Glosy polskie i niemieckie dopisywane są rubryką. Na podstawie niewielkiej ilości glos polskich Rostafiński sądzi, że księga była
w posiadaniu Niemca - właściciela apteki, który polskie nazwy zapisywał tylko przy tych symplicjaeh :
po które najczęściej zgłaszała się polska ludność. W Sstp materiał cytowano z datą 1419.
6. Rkps Biblio lek i Jagiellońskiej nr 1891. Z n a j d u j e się on w Materiałach na stronach 95-105
i o b e j m u j e nry polskich nazw 2912-3274. — R k p s jesl papierowym kodeksem z r. 1475 {Rostafiński mylnie d r u k u j e w Symbolach l na s. 51 rok 1446). Wisłocki w Katalogu oraz A. Bednarski
na s. 46 swojej pracy Materiały do dziejów medycyny polskiej (cf. BednMed puz. 2) podają krótki
opis lego rkpsu i jego zawartość. Cały pisany jest przez Klemensa Bujaka z Gostynia. Na kilku
karlach jest j e g o nazwisko. Na k. 26v-27 rubryką wpisana notka ręką Klemensa z Gostynia: Liber pro Stanislao Simpłak de /.../. Kodeks zawiera różne teksty. Na początku jest herbarz z polski in i głosami. Na pierwszych 64 kartach znajdują się wpisane w tekst glosy polskie, co świadczy
0 tym, że rkps jest kopią z jakiegoś pierwowzoru. Na kilku następnych kartach zapisany jest
w dwóch kolumnach słowniczek łacińsko-polski do poprzedniego lekstu. O d k. 80 do 112 opisane są lecznicze właściwości roślin (Virtutes herbantm) z. polskimi tytulikami rozdziałów. W dalszej
części rkpsu także znajdują się polskie nazwy roślin. Wisłocki w Katalogu nie drukuje żadnych glos
polskich / tego rkpsu. Oceniając polski materiał jezykowy, Rostafiński pisze, że przynosi on przeważnie nazwy najpospolitszych roślin, z n a j d u j e się tam tylko „wyjątkowo kilka produktów zagranicznych" (Symbola 1 s. 51). Nazwy zwykle poprasvne, ehoe zdarzają się też błędy. W Sstp materiał drukowano z datą 1475.
7. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1959. Z n a j d u j e się on w Materiałach na stronach 105 i 106
1 o b e j m u j e nry polskich nazw 3275-3312. ~ Rkps jest papierowym kodeksem liczącym 261 kart +
2 pergaminowe i dwie ochronne puste, na początku i na końcu. Zawiera różne traktaty medyczne
oraz recepty. Na karcie pergaminowej na końcu zapiska: Ego Johannes [...] a YenetabiU mgro /.,./
Cracouie /.../ recepi /..._/ Według Wisłoekicgo pisany jest różnymi piętnastowiecznymi rękami, Wisłocki w Katalogu drukuje jedną glosę botaniczną. Glosy polskie, ogółem 38, zawiera herbarz Indcx alphabeticum plan larum, znajdujący się na k. 1-91, który zaczyna się od stów Abrotamtm siłuesfre. Kopista wpisywał je niekiedy przy tytułach. Rostafiński raczej nisko ocenia znaczenie tego
zbiorku nazw. Według Piekosińskiego. na którego powołuje się Rostafiński, glosy zoslały zapisane
w latach 1456-1460. W Sstp materiał datowano ca 1460.
8. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 1945. Z n a j d u j e się on w Materiałach na s. 107 i obejmuje nry
polskich nazw 3313-3315. — Rkps jesl papierowym kodeksem, pisanym różnymi rękami, liczy 626 s.
Datowany jest przez Wisłocki ego na r. 1464. Zawiera traktaty gramatyczne oraz rozprawy z zakresu retoryki (Exeixitiwu magistn Donaii). Na oprawie inną ręką napis Hic est łiber Casperi Głowa de
Cracouia. Chociaż Wisłocki w Kaudogu nie wspomina o polskich nazwach roślin w tym rkpsie, Rostafiński znalazł
nim tr/.y polskie nazwy botaniczne, zapisane na s. 297. Oprócz tego w rkpsie są
królkie westchnienia w języku polskim (cf. Wid poz. 26). W Sstp glosy z tego zabytku cytowano
z dalą 1464.
9. Rkps Biblioteki Jagiellońskiej nr 5468. Znajduje sie. on w Materiałach na s. 1.07-122 i obejmuje
nry polskich nazw 3316-3767. ~ R k p s znalazł się w zbiorach BJ wraz zc wszystkimi rękopiśmiennymi zbiorami Żegoty Paulego, zapisanymi w testamencie W. Wisłockiemu, po śmierci Paulcgo
(J 895 r.): nie jest więc opisany przez Wisłockiego w jego Katalogu. Rostafiński pisze, że Pickosiński „oznaczył [...J jego wiek na lata 1450--1460". Zbiór nazw polskich z lego rkpsu pod względem
obszernośei zajmuje czwarte miejsce wśród średniowiecznych rkpsów botanicznych. „Pochodzenia
niewiadomego. Spisany na dwu kartach papieru, dużego folio, zapewne wyrwanych z jakiegoś kodeksu, pisany w bardzo wąskich kolumnach z. góry na dół w czterech rzędach na jednej stronie. Jesl
łych kolumn w czterech rzędach niespełna siedm. Pismo jest bardzo charakterystyczne, ale nie bardzo czytelne" (Symbola 1 s. 28). Ten zbiór głos, polskich i łacińskich, odznacza się bardzo bogalą
s y n o T i i m i k ą . W Sstp materiał z tego rkpsu cytowano z datą 1460.
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10. Rkps Biblia leki Ordynacji Zamoyskich w Warszawie oznaczony nr 631 (wprawdzie Rostafiński, omawiaj a. c proweniencję i zawartość lego rkpsu. Symbolu 1 s. 29, podaje sygnaturę Cimelia
66, zaznaczając w odsyłaczu, że w Materiałach, tum U, błędnie drukuje nr 631, ale A. Bednarski,
BednMed s. 46, opisując tenże rkps wyjaśnia, że 66 to stary numer inwentarzowy, wpisany na oprawie od wewnątrz, a nowy - 631 - w i d n i e j e na wklejonej lam kartce z adnotacją Scripta medica rafio coUccta). Z n a j d u j e się o n w Materiałach na stronach 122-160 i o b e j m u j e nry polskich nazw
3768-4940. ~ R k p s jcsl papierowym kodeksem z XV w., pisanym kilkoma rekami. Zawiera różne
trak lały medyczne (m.in. Trądu tus dc regiminc pestdcnciali) i słowniczki botaniczne. Rkps zaginął
w czasie drugiej wojny światowej. Wzmianka o nim po raz pierwszy ukazała się w r. 18-19 w tzw.
UkazitMu - dodatku dołączonym przez Antoniego Wagę do 11 tomu Fłory- polskiej Jakuba Wagi,
gdzie w spisie źródeł wykorzystanych przez autora c/.ylamy; „Rkps dawny z różnymi traktatami
oprawionymi w jedną księgę in 4-to, należy dziś d o biblioteki hrabiów Zamoyskich. Na początku:
Uber qmdam m cdicu ta lis imroductońus etc. /.../. 1'ocabuła multa securidum ordinem tdphubeii iit Polon ico exposita medicinalia, na którego końcu: Expliciunt vocabuła valemia pro medicinis suh anno
Dni 1468'' (Symboła I s . 29). Rost a liński, podając opis tego rkpsu, poprawia błędne odczytania łaciny, prostuje nieścisłości i wyraźne błędy A, Wagi, dotyczące zawartości kodeksu oraz interpretacji wyżej wspomnianej notki z X V w. Liber ąuidam f...j, w klórej lo interpretacji A. Waga przedstawia Piotra (!) Grzymałę jako autora początkowych traktatów. Poglądowi identyfikowania Andrzeja GiTymały, astronoma i dra medycyny, profesora i dwukrotnego rektora UJ, jako autora
„dziełka anatomicznego, rzekomo mu przypisanego przez kopistę jednego z rkpsów Biblioteki O r dynacji Zamoyskich" przeciwstawia się stanowczo A. Birkcnmajer {Polski słownik biograficzny, tom
IX, s, 115). Rostafiński zwraca też uwagę, że rkps zawiera nie jeden słowniczek, k można by sądzić z opisu A. Wagi, ale w rzeczywistości są w tym rkpsie cztery słowniczki, w tym trzy pochodzące
z lat 1464-1468, a jeden chyba z początku XVI w., dopisany pewnie przez ówczesnego właściciela. Pierwszy słowniczek zaczyna się na s. 277 (notka: Vocabula secundum ordinem alphaberi in Połonico cxposita medicinalia duplicia in duo vocahtdaria et ałia r/wam plum vocabuła medicinalia extravagantia) a kończy sie na s, 285. W Materiałach obejmuje on s. 122-132 i nry nazw polskich
3768--4110. W słowniczku tym są 342 głosy. „Jak na czas, w którym pisany, zawiera rażące błędy"
merytoryczne (Symbola I s. 31). Świadczy to o tym, że rkps byl wielokrotnie przepisywany. Po s. 285
następne trzy s. rkpsu są niezapisane i na s. 289 znajduje się nowy słowniczek łacińsko-polski, kończący się w połowie s. 305, po czym następują nazwy polskie bez synonimów łacińskich, w układzie
alfabetycznym, pisane w dwa rzędy, len spis kończy się zapiską: Expliciunt vocabula lalentia pro
mediciuis sub anno Domini 1468 ipso die Fclicis et su neti martyrum. 'len drugi słowniczek i spis polskich nazw znajdują się w Materiałach na s. 132-152 i obejmują nry nazw polskich 4112-4461, z tym
że wydawca nie drukuje obu tych części osobno, jedna pod drugą, ale biorąc za podstawę część
pierwszą łacińsko-polską, do każdego łacińskiego wyrazu odnosi polskie synonimy z obu tycłi części, podając tylko, na której s. rkpsu znajdują się d a n e nazwy (w książce środkowa kolumna cyfr
z napisem Folio). Jeżeli pisownia wyrazu w obu częściach była identyczna, to wydawca drukuje wyraz jeden raz, umieszczając po nim w nawiasie kursywą numer strony, na klórej dany wyraz występuje po raz drugi. Nazwy, klóre nie pojawiły się w części pierwszej, wydawca d r u k u j e na końcu
tego słowniczka pod numerami 4639-4661. Ogółem ten słowniczek zawiera 55 J nazw polskich. Materiał z obu łych słowniczków w Sslp datowano ca 1465. "Irzeci słowniczek, pochodzący z r. 1464,
zaczyna się na s, 329 i kończy na 332. W Materiałach drukowany jest na s. 154-160 i obejmuje nry
polskich nazw 4746-4940. Wydawca pisze, że glosy nie nastręczają materiału do uwag". W Sstp
materiał datowano według daty podanej przez .1. Rostafińskiego - 1464. Na s. 322 jest jeszcze czwarty słowniczek, późniejszy, który w Materiałach drukowany jest n a s . 152-154 i obejmuje nry polskich
nazw 4662-4745. Nic wszedł on d o materiału Sstp, bowiem jego datę ustalono jako XVI in.
11. Rkps Biblioteki Kórnickiej nr 194 (Rostafiński błędnie w obu tomach podaje nr 184). Znajduje się on w Materiałach na s, 160 i obejmuje nry polskich nazw 4941-4962. — Rkps jest papierowym kodeksem z XV w., liczącym 217 kart. Zawiera odpisy prowincjonalnych ustaw i konstytucji. Liczne są polskie glosy Icksl owe oraz dopiski na marginesach, będące terminami prawniczymi,
nazwami chorób, miesięcy a także roślin. Rostafiński wydał te ostatnie, zapisane na marginesie
k. I70v. W ogóle nie zamieszcza on opisu rkpsu, ocenia tylko botaniczne słownictwo tego źródła
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jako poprawne. Wszystkie glosy polskie / lego tkpsu wydal Michał Muszyński rui s. 243-247 Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej, zesz. 9-10 w drugiej części opracowania Głosy, zapiski i niektóre teksty polskie w sta tych drakach i rękopisach Bibłioteki Kórnickiej do r. 1550. Znajduje się tu także je*
de n wy raz porr i i o ięly p rze / ki xs1 a li ń s k i ego oma
kló ry n k a że s ię w sup I e m e nci e. C i ] osy wyd a ne
przez M. Muszyńskiego, zarówno wyrazy łacińskie, jak i polskie, różuią się w wielu wypadkach, czasem nawet bardzo, od lekcji glos u Rostafińskiego. Raczej należy sądzić, że poprawniej czytał Rostafiński. Muszyński ocenia glosy polskie, zarówno tekstowe jak i marginalne, z wyjątkiem jednej
karły, na 1 połowę XVI w., a słowniczek łacińsko-polski z k. 170v na połowę XV w. W Sslp materiid cytowano /.dnia X V / / . post. bądź XV, — Cf. GłKórn l[ po/.. 15.
J2. Rkps z Biblioteki łJaworowskieh we Lwowie. Z n a j d u j e się on w Materiałach na s. 161 162
i obejmuje u ty polskich nazw 4963-5007. ~ Rkps znajdował się w zbiorach Riblioieki Fundacji Baworowskich we Lwowie. Rostafiński nie widział oryginału, wydając glosy. Łacińskie i polskie nazwy roślin wydal z ekscerptów zrobionych przez W. Kętrzyńskiego jeszcze przed opublikowaniem w r. KS95
glos z lego rkpsu przez Brucknera w PP V" s. 33-34. w opracowaniu Średniowieczne słownictwo polskie, cz. II. Według informacji Rosi a fińskiego glosy te poeliodzą z okładki dzieła Cathołicon minor
per And team Nussman z r. 1481, zawierającego nazwy niemieckie. Tych kilkadziesiąl nazw ułożonych jest w porządku alfabetycznym, według nazw łacińskich. Znaczeniu tych polskich nazw jest.
według Rostafińskiego, niewielkie. 'Jrafiają się też błędy w nazwach. Bruckner, opisując len rkps,
podaje, że polskie tłum uczenie nazw znajduje się w le Uście dzieła zawierającego przepisy medyczne i opis tośliń stosowanych w leczoiiu. Wid/ąc jednak alfabetyczny układ nazw (tak też u Brucknera) oraz brak w wydaniu Rostafińskiego numerów kart, na których występują polskie nazwy
(praktyka konsekwentnie stosowana przez Rostafińskiego przy wydawaniu glos), można przypuszczać, że Bruckner się myli. W Sslp materiał cytowano z dalą 1481.
13. Rkps monachijski Cod. Lal. I 1 m 615. (Przedruk). Znajduje się on w Materiałach na s. 162
i obejmuje my polskich nazw 5008-50'JS. — Rkps znajduje się w Bawarskiej Miejskiej Bibliotece
w Monachium (dawniej Biblioteka Królewska), 'lego rkpsu Rostafiński s;jm nic widział. Wydany
przez niego materiał jest przedrukiem z pracy A. Brucknera U ber die d (teren Texte des Polnischen
opublikowanej w JA X s. 365 416. Na s. 4-14 415 Bruckner przedrukował niewielki spis łacińskich
nazw roślin z glosami niemieckimi i polskimi (12), opublikowany po raz pierwszy przez C. Hoffmanna w II tomie Sprawozdań z Posiedzeń Filologie zno-Histotyczncj Komisji w r. 1S67. podając też
krótki opis zawartości kodeksu. Kodeks składa sic z kilku różnych rkpsówr z XIII i XIV w., oprawionych razem w XV w. Na podstawie w-pisu Henryka de Prusia Bruckner sądzi, że na przełomie
XIV i XV w. księga była własnością jakiegoś Prusaka. Kodeks zawiera łacińskie traktaty związane
z szeroko pojętą ówczesną medycyną oraz trzy słowniczki nazw roślin z licznymi synonimami w języku niemieckim. Nu k. 68 7iv znajduje się pierwszy z nich (łncipiant nomina herbarnm) z przełomu XIII i XIV w., mający także odpowiedniki w języku polskim. Bruckner podkreśla, że jest to
najstarszy w języku polskim spis nazw roślin. Zaznacza też. żc przedrukowuje Hoffmanna, poprawiając błędy. Rostafiński pjsze natomiast, że polega) „w tym razie w zupełności na jego (Brucknera)
ścisłości i biegłości, dające j zupełną gwarancję pod każdym względem'' (Symbola I s. 24). Przedruk
Rostafińskiego jest więc trzeci z kolei. W krótkim omówieniu glos Rostafiński na podstawie pisowni ocenia, żc autorem ich był Polak. Rostafiński nic przedrukował pierwszej glosy z Brucknera (biliza - by J i ca). Jcsl ona w Sstp drukowana z wyjątkową dla tego zabytku lokalizacją JA X 414.
Najnowsza bibliograficzna wzmianka o rkpsie wraz z nowym odczytaniem nazw polskich z k. 6Sr
i 69v, Kicińskich i niemieckich a także transkrypcją polskich w ChrestWRz s. 409-410. Od 1956 r.
Pracownia Sstp ma mikrofilm kart rkpsu z polskimi nazwami, W Sslp materiał cytowano z data
XIII ex. ~ Cf. JA X 365-416 poz. 5.
14. Rkps Biblioteki Publicznej Petersburskiej Lat. Jh VI 22. Znajduje się on w Materiałach na
s. 163-174 i obejmuje nry polskich nazw 5019-532ft. — Rkps ten przejrzał w Petersburgu Józef Korzeniowski. wypisał polskie glosy i przesłał je Rostafińskicmu. który sprowadził potem rkps do Krakowa i z oryginału przygotował do druku wr Materiałach. Rkps pochodzi z biblioteki T Czackiego.
Ma 654 s., na karcie nie numerowanej spis zawartości kodeksu zrobiony przez ł.. Gołębiowskiego
na przełomie XVIII i XIX w. Prawie wszystkie traktaty kodeksu związane są z medycyną. Glosy botaniczne zawiera znajdujące się na pierwszych 90 stronach Antidotarium. Piekosiński określi! znak

aftdnvjkLXftlU a) hClMI*' I -IV. /W.*MVl:i-i'iii.i

<i.V4:k1:

« « t ĆMKCA kAluiiiiiA.li. { Mv..

Ii;:m niI-Acjac, peront rtmiftcseMlć. *ł:/4

Iw

'A^iwnA v:«7?U:Ić /.wis ę-toi-

pclłkic. jU c<1xc|52s— :sisi:.
ihć
^Jjcsry/A giSmi? ...'. Aiibk
IV»
Istlw. \'iy> ro&rcl«l;ilurł: w bur Ja*
'
J <(i. W^wJ^/h
poŁ'Ki;h itsl
W
V"ij>-.11 -.ul wliufcn:i z cul«i I
A: Ti^u-ir.i^ki VT A ? \ 7 : . 'Inijduji
M e w f l W i k i J 7 - I l£livbv=±.i
jr my *»it<<li'1i iii/*'
- t;.*\'k< vi»».ł. V <iv liMii* iv C%lł'iuvr^lc^cii'j f.
N>n»'i'A5ł Rililirl.-k* <"v:sc<i.'j ^rpiMiW) o Pi^l' .fx\ :
Vf A ? N*:i/\xii'vv«l vC<Vv
r
nr <ylnl ••: j;iv|ik •:••).!» 'aii-ii *Av:llii|.if»:Ui°i i iiif. .'ihjkji .•
vr>

h « t W y A i - A i ..•

Ji*j:Ix TmiMmm >>

v

klx«sli- n si.i. r,Mii:i*A<s«i!ii» w Piy::-

>1 ii: |'<4j:ii:iicy » k liiiMi.y ."."i^ xli :m in i"-1% i. v : wi. "ijM'* i i:i'r Irk-ly, '<. r* .• ilyi* i•i*"/, i I >|.'w lsi:iiV%ii:* ••i:ia ri:iiii;xki.li. • i'<a i>\>ki:J- i ; * •*x%!i:"'. v XIV. XV i ^ V" »»
L4U--Hli siu* .je xv nlii/i uy v j:::i'i;..«. rilftii*. *r:v% .ym
*£i*i • Y*'i::\ lip.iiW..i|4Miz-w>
wek m."- i«J. Ki:>l.i;in ki *|:t i:*mi.I/H
.l.i xi.iki:vn i «-\i':il •/ i> y j i :ilu |i:il-ki. i :xi: V
>kiu ^hi* i\Vs.v." W* lii? Ji.1l£ /nj.C |:i'j i«vni.\Cli •»
•• /. m* vi•/*. i. li v \i xv r.|
v: r. l ^ i ®
II j w : M S
i. At.lr.^ic- ••.
iyvA*:r.jic |:i/» xv.i.vj
wenji. kor lv. ..3 jrtr/cli rjiir.ccALir. nrswy, u|.i>ć^:.a> p.w.;lv>aU /./cMpKr.fc : 'iickl.. i wy
w ^ ę d r . cdcuar.-musika-nićxr.^cnv\i: i nitr.ved(Yxw:h. A6<:lr l'iK.'d.::u;wK Muzeum \.?t
!Łk'qo w jTjJjc.
pismv
Uo^tuTkA r.j kootc AV /.;:> joczultk XVI w. .Snrcktf I n.i
vljvsb. lin ikwhKKk n?.yx<alck
u. i\imv io. j f e r u o ; . O & w a . roini 5itsVi wwsy
•Ay/ići-i |-rilki.>!x. v..jr-l l>i'ril::iiv % ::iih»'j«A^'liI-w.wwiji Ir.*
ii^ p i ^ p f f / r / ^ in":r':*lclxlin \ 'xr'*V«ii:j W S>l'i iii* ..•YA\ iylrwxn:i a .'xix -m I^Y
•fi. Ukj:- ' liilili::li:ki ^-ylij-H.
l-il. 0 »'•
17.14 j^in:iliń 7ii»
•mw
»»'.«v.7»
i% \ IX. i hcjimij.' • y | • • jiwii:' s :iav. ^ . ' / ^ f i I' •. •• lti:-!:il >ki i|iMw'i'/il4i Ki«\r*»i*
•/ K i.lcv«» «) KU ' i d i I. V.vi ••l-'ć".ii:j v (iisfSf"*!
li, :ili.^m ima-.vx kM!fiii:y
u k i ,Jiil«ić^ylć:kŁ,> <iif.l«Ła:lj. wi.ftktt^iiA^.. < r.d. I.c*..:}.1U
I«<IM.I/i/W; Uivir.i u K^nouidww łle^jlnnwł* w Jl
opium-1
pww II. Co
wi
r J.\ IV
w
j'*5i,:Lrc.l.v O k w . f.v/ns»u.\J' .VI i.,f.,.W!,.'>wV.,r. Kkp; ^cak.
kucse '.rcO
Aj
U ' b l v i ^ e ^ m i r ^ m u pylvt>v\v w. r«»
datvl:. J
J?tr .-.NC. l I k r t . .
- H < X'y,-l':m>
'ru
ry<liii> ^rxj:lnjv'- <- •• • < MV v nxlcl.ii- lv r r l ^ w-^ i.^i
rO^JTł
WY
<1- • ii^ :nni«M kilku 1< — ii-w i- m 'ii a cii I
i >"• |;:l/ii:
wr
.'Ii^r^ i I;**
14"»I'AX.li <i i >ł.ii:'. <i:*iu m/o\ •:. *>:li 'lin <1:llil/n. U J r » j w S'-lj- .'-i <i'axii:i / l : : K > v i T4 f \ '
i im'|4<Aii::lniin
-ln:m. 'I:ikfc l.ik4liMi: v. / |i.*.v •
"•*i'iln:i. iii:i lxk.'j: jrilnx ;;><nx

.Ii x

Ri:^l:il

i»'Ov..

a I.. L4'), yOj \W.%.\ m4iiiic%^ J/j • "Iw Nnlm:

••

|:i
i
v/ikii.: . S.ifii
IX. I
f. Knc^iiii
4
iuiV.ii. ilin:::i. 'cii Topi
/ |cl>kimi i,^niii i:ii^ /ii:l:iftnOili X
ftlSJ.ł
H5JaCI/ li.\<Ł
M- i'ai
I i .kI.'Ayinnl:
:
'Mdu! rccni:t kk:|i 2Ziwi» a ,v';rs^cli !:•:> >ki.h. j %
'
l
Mf
tyc.
p ^ i i l ^ ; .l:ii^vj. \ i mu.

ifiilw-'- ? i:ićrwvf nW.u ^cp. w
IV M, »;;per. i.

iŁoy/.2r.V1tl> ^ %U\Ą iY, ijsiki ••<:%.

V.'.
11 • l . b f r - riVMM
CXI:2J JJCW^.IU-.
o KMuifiJuiuiń nŁ ^ro.-iic i
JM! i ;:h:
mv
T»?rA* IV"':1
•• Viv*tm.\ i.t
:?K.ć:h
n=ji«Juih>łi» l i w C c s .
1'uhl.w
Yhiii^i. .WhAi.TCł ych >.7*7.
w
i-.cTjrńi.A./^. i". r>. iimi;NKZ>niiiii \.<. ę-^cli |.r.hkxlion.v
A yijrffA TL^AI-7i!AJ.1iIJCC!^iA
'A%
A'I-I Mvii U Ur3>llń:ji
•'•yi. Cli \V«vń.
•il?.
liceriZ |.a
pAl-./i^-- . - ^ i ^ c H i i * ; pedate pviiru<y
a
liikun.-..vii:w niii niv.-«c :ch :«uhi. .11:• r :
7 r.i^
uf 1 *kn
.ir-^ :
lf. JiC ii-.ir.W, fćjf*: ir- .*Al:nl C/W/.iiy w Mo^vn;n w l ' * 4 .
^ /l:iAndi HiMi.iICkl .NL Y.dA^ćJ A
y r t .7fZ \.-/i O i j . 5lr :<}||;ilvc.
•• .'.V/ hi-I:
,wX'.ki: m
j ć - ciii^ri; |:oc awia LW:. .xi: milAm
v/frA'omocfci a k\Y.'A*nl?xjl
iri

164
są w Moguncji w r. 1484, inkunabuł C w Padwie w r. 1485, inkunabuł D tamże w r. 1486. Inkunabuły te prawdopodobnie wróciły do Biblioleki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego
i zostały spalone przez. Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbieram i tej biblioteki. Ponieważ na egzemplarzach C i D są też zapiski późniejsze, XVT-wieezne> przeważnie, jak pisze Rostafiński, z r. 1543, dla odróżnienia ich od wcześniejszych wydawca d a j e przy
nich oznaczenia Cp i Dp (późniejsze), Rostafiński przygotował do druku materiały z egzemplarzy
pclcrsburskch, ściągnąwszy te księgi do Polski po uprzednim znalezieniu ich w Ces. Bibl. Publ.
w Petersburgu przez J. Korzeniowskiego i wypisaniu przez niego glos polskich. Egzemplarz A był
własnością Mikołaja Wargoczki i kilku innych właścicieli XV-wiecznych. Egzemplarz ii nie ma karty tytuł owej i nic nie wiadomo o dawnych właścicielach i losach księgi. Egzemplarz C był w posiadaniu jakiegoś wykształconego lekarza, który do każdej drukowanej nazwy łacińskiej i niemieckiej
dopisywał liczne synonimy w języku łacińskim, greckim, arabskim, a także niemieckim i polskim.
Dołączał leż uwagi o zastosowaniu ziół. W r, 1534 egzemplarz przeszedł do innego właściciela, który dopisywał liczne polskie nazwy, opublikowane przez. Rosła fińskiego razem z XV-'wiecznym i, ale
z dopisaną literką p. Są też w książce ślady następnych jej właścicieli XVl-wiecznych oraz późniejszych. Egzemplarz D był bardzo źle zachowany. W wielu miejscach prawie całkowicie wyblakły rękopiśmienne zapiski. Pierwszy jego właściciel dopisywał nazwy polskie w r. 1492 lub trochę
wcześniej. Dwóch leż było właścicieli XVI-wiecznych. Głosy późniejsze oznaczane są przez wydawcę jak w egzemplarzu C literką p. Najwyżej pod względem wiadomości z botaniki Rostafiński
ocenia pierwszego właściciela egzemplarza A. Jego synonimy są poprawne a dodatkowe opisy pozwalają na właściwą identyfikację nazw. Najgorzej ocenia pierwszego właściciela egzemplarza B,
„był wielki nieuk, zapisywał nieraz niestworzone rzeczy" (Symbolu 1 s, 57). Na dowód Rostafiński
przytacza kilka błędnie dopisanych do wyrazów łacińskich nazw polskich. Najmniej wiadomości podaje Rostafiński o egzemplarzu Z. Dowiadujemy się tylko od niego, że pierwszy właściciel lego egzemplarza, a tym samym autor glos polskich nie jest bez zarzutu. W Sstp materiał z tego egzemplarza cytowano z datą ca 150(1, ustaloną na podstawie pisowni glos. Michał Spandowski z Zakładu Starych Druków BN w Warszawie ocenia, że glosy polskie pochodzą od trzech rąk: jedne są dopisane pismem z końca X V w. lub przełomu XV i XVI; inne nazwy polskie wmontowane w rysunki
roślin pisane są drobnym pismem, „duktem niewątpliwie XVT-wiecznym"; jeszcze inne „raczej
XVIT-wiecznym ,f . Rostafiński nic nic wspomina o tych późniejszych glosach, ale też w zasadzie nie
drukuje ich. Niektóre jednak, ocenione przez M. Spandowskiego jako XVI-wieczne, umieszcza
w materiale. Dopiero po sprawdzę iii u całego materiału na mikrofilmie można będzie skorygować
datę przy poszczególnych wyrazach. Glosy z egzemplarzy A i B ey Iowa no z dalą 1484, z egzemplarza C z datą 1485, z egzemplarza D z dalą 1486. Jesl leż w tym źródle kilka glos wydanych bez
żadnej lii erki. Praktyka datowania ich w Sstp była dwojaka; albo uważano, że glosy le są równoczesne z. następnym przykładem, oznaczonym jakąś literką, albo datowano XV ex. Pieiwsze rozstrzygnięcie nie jest chyba .słuszne, bowiem w materiale tej pozycji można wskazać liczne miejsca
glos drukowanych jedna pod drugą z tego samego egzemplarza, i każda z nich jest oznaczona tą
samą literką. We wszystkich egzemplarzach te j pozycji znajdują się polskie glosy przekreślone przez
średniowiecznego pisarza. Wydawca drukuje je, umieszczając w nawiasach po wyrazie napisany
w skrócie wyraz przekreślone (przek., przekr^ przekreśl.).
18. (u Rostafińskiego poz. 20) Glosy z niemieckiego dzieła Ilcrbariua, drukowanego w 1485 r.
w Moguncji. Znajdują się o n e w Materiałach na stronach 225 -232 i obejmują nry polskich nazw
7090-7364. — Inkunabuł, z którego glosy wydal Rostafiński, jest własnością Polskiej Akademii
Umiejętności i jest przechowywany w Bibliotece pod sygn. Inc. 31. Zawiera on Gan der (lesnnrlheit.
Egzemplarz jest niekompletny, bowiem, jak pisze Rostafiński, „ówczesny bibliotekarz Akademii,
Seredyński, kazał wyrzucić wszystkie uszkodzone karty, pozbawiając nas z pewnością wielu bardzo
cennych i niczym nie dających się zastąpić zapisek" (Symbolu I s. 59). Obecnie brak k. 1 - 3 (w lym
tytułowej), 342 i 358. Na końcu herbarza są dwa drukowane indeksy. Autorem glos polskich jest
Niemiec, XV-wieczny właściciel zabytku, który oprócz wpisywania nazw roślin czynił leż na marginesach książki różne łacińskie zapiski dolyczące znajdowania się egzotycznych symplicjów w Krakowie oraz „robił pierwszy na świecie spostrzeżenia filofcnologiczne" (ib.). Polskie nazwy roślin są
wpisywane czerwonym lub czarnym atramentem przy rysunkach roślin w każdym rozdziale. Mate-
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riał językowy z tego rkpsu skażony jest pewną ilością Wędów, płynących / tego, że u u torem jego
jest cudzoziemiec, który nie mógł sam zwetyfikować poprawności dyktowanych mu nazw polskich.
Liczne są ślady poprawek autora, nie zawsze jednak, jak pisze Rostafiński, właściwych. Mimo to
podkreśla on wartość nazw botanicznych z tego źródła, często będących jedynymi poświadczeniami XV-wiecznymi. Wyrazy przekreślone w rkpsie. jest ich kilkanaście, wydawca drukuje w okrągłych nawiasach. W Sstp p o różnych wątpliwościach, czy nic są to glosy XVI-wieczne, ostatecznie
zostały one wcielone do zasobu materiałowego i cytowano je z dalą ca 1500.
19. (u Rostafińskiego poz. 26) Glosy ze słowniczka rękopiśmiennego Biblioteki Kapituły Katedralnej w Krakowie nr 223 z r. 1450. Obecna sygn. KP 224. Znajdują się one w Materiałach na stronach 336-337 i obejmują m y polskich nazw 10785-10827. — Rostafiński zrobił wyciąg nazw przyrodniczych z bardzo nieczytelnego, jak pisze, oiyginalu słownika łacińskiego z polskim tłumaczeniem części wyrazów, pisanego wc Lwowie przez Piotra z Uścia w 1450 r. Wydał ten słowniczek
J. Szujski w R I 43^46 w r. 1874 oraz dziewięć lat później i. Polkowski w llł tomie Archiwum do
Dziejów Literatuiy i Oświaty w Polsce na s. 163-164. Oba tc wydania cechuje wielka liczba błędów;
nigdy nie były one źródłami Sstp. Sstp nie korzystał także z wyciągu Rostafińskiego, polskie glosy
cytując z materiałów' rękopiśmiennych sporządzonych przez Jana ł o s i a i opatrując jc lokalizacją
RpKapKr. Za Rostafińskim zacytowano tylko jedną glosę (gar), której nie było w materiale wyekscerpowanym przez Łosia. W Sstp materiał cytowano z datą 1450. ~ Cf. RpKapKr.
20. (u Rostafińskiego poz. 27) Glosy ze słowniczka rękopiśmiennego Biblioteki Jagiellońskiej nr
228 (z oryginału). Z n a j d u j ą się one w Matenalach na stronach 337-339 i obejmują my polskich
nazw 10828-10906. ~ Autor zrobił wyciąg nazw polskich dotyczących „rzeczy przyrodniczych"
7. rkpsu znajdującego się w zbiorach B.T, wydanego przez W ? isłockiego w Katalogu na s. 84-90. Rkps
jest papierowym kodeksem z r. 1437, jak pisze Wisłocki, liczącym 570 stron. Zawiera kilkanaście
tekstów, m.in. dwa słowniczki. Pierwszy na k. lr-126v (inc. Prol. I.uciaruts. Cum utxta Sapientis),
w którym znajdują się polskie glosy, oraz drugi, zapisany na marginesach innego dzieła tła k. 136v-154v, alfabetycznie ułożony słowniczek łacińsko-polski (inc. abyssits gląbocoscz). Wisłocki podaje, że kodeks pisany jest prawdopodobnie „przez Niemca z urodzenia" (s. 90). Autorzy nowego Katalogu średniowiecznych rękopisów Bibl totek: Japiełloilskicj pot łają, że kodeks pisany jest dwoma rękami. Ogromna cześć, w tym teksty nas interesujące na k. lr-274v, wyszła spod ręki brata Jana,
mnicha klasztoru św. Benedykta w Mogile około r. 1437 (opinia Z. Budkowej). Sstp nie korzystał
w zasadzie z wyciągu z tych wokabularzy zrobionego przez Roslalińskiego, cały polski materiał, także nazwy przyrodnicze, czerpiąc z Wisłocki ego. Zawsze weryfikowano odczytanie Wisłockiego z fotokopiami rękopisu. W wypadkach różnic w odczytaniu między Wisłockim a Rostafińskim, jeśli weryfikacja z fotokopiami potwierdziła poprawność odczytania Rostafińskiego, w Sslp materiał cytowano za Rostafińskim. Z a Rostafińskim cytowano leż glosy opuszczone przez W r isłockicgo. Na
78 nazw botanicznych wydanych przez Rostafińskiego są dwa takie wypadki (jemiołucha,
zięba).
W Sstp materiał cytowano z dalą 1.437, ~ Cf. Wisi poz, 2.
21. (u Rostafińskiego poz. 28) Glosy z dzieła Petrus de Cix'sc.cntns (wydrukowano błędnie Cre.scentus) zu tettisch mit Figuwn z r. 1493. Znajdują się one w Matenalach na stronach 339-342 i obejmują nry polskich nazw 10907-10996. ~ Inkunabuł drukowany w Strasburgu znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pod nr. 912 {Rostafiński blednie podaje nr 914). Dzieło nosi tytuł Ruralia commoda, autor nazywany jest w katalogach Petrus Crescenlinus lub Petrus de Cresccntiis,
civis Bononiensts. Na podstawie faktu, żc zapiski z licznymi łacińskimi i polskimi glosami znajdują się tylko w tej części dzieła, która zawiera spis ziół z podaniem ich właściwości leczniczych, Rostafiński wnioskuje, że nieznany XV-wieczny właściciel tej książki był lekarzem. Podkreśla też dbałość glosatora o jednoznaczność interpretacyjną przy dopisywaniu nazw łacińskich i polskich <synonimika) i poprawność słownictwa w tym dziele. W Sstp materiał drukowano z dalą 1493.
22. (u Rostafińskiego poz. 29) Ci losy z dzieła Regimen sanitatis z r. 1491. Znajdują się one w Materiałach na stronach 342-343 i obejmują nry polskich nazw 10997-11031. — Inkunabuł, z którego
glosy przyrodnicze wydał Rostafiński, znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pod nr. 96.
Drukowany byl w Strasburgu, lytuł dzieła Regi men sanitutis Sakrnitanum,
z objaśnieniami Arnolda de Vii la Nova. W dziele tym często występują nazwy roślin. XV-wieczny właściciel książki wpisywał po łacinie, drobnym pismem wiadomości o nich. Wypełniają one nieraz całe marginesy. Cza-
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sem przy łacińskiej nazwie rośliny wpisana jest też nazwa polska. Rostafiński podkreśla poprawność tego słownictwa. W Sstp materiał cytowano z datą 1491.
23. (u Rostafińskiego poz. 30) Glosy z pierwszego wydania Orfi sanifatis z r. 1491. Z n a j d u j ą się
one w Materiałach na stronach 343-345 i obejmują nry polskich nazw 11032-11106. — Inkunabuł,
z którego glosy wydal Rostafiński, z n a j d u j e się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej pod sygn. lne.
2656 (1 list. natur. 249). Drukowany był on w Moguncji. W źródle tym jest stosunkowo niewiele polskich glos. Rostafiński zwraca uwagę na kilka poważnych błędów w materiale. Na podstawie wpisu pod nazwą rcuharbarum - in ruthenico barccz przy puszcza, że autorem glos polskich mógł być
Rusin. W Sstp materiał cytowano z datą 149 L.
24. (u Rostafińskiego poz. 31) Glosy z Monument a Mcdii Aevi Historica Res Gestas Poloniae
I N U S T r a m i a . Cracoviae. Wydanie Akademii Umiejętności, t. 1-X1V. Znajdują się one w Materiałach
na stronie 346 i obejmują nry polskich nazw UJ07-11124, — Autor zrobił wyciąg nazw zoologicznych, botanicznych oraz innych z nimi związanych z kodeksów dyplomatycznych drukowanych
w kolejnych tomach serii Monument a. Nazwy te znajdują się w następujących łomach: 1, 111, V,
VIII, IX, X. XIV. Sstp nie korzystał z przedruku Rostafińskiego, cały polski materiał cytowano
z pierwodruków, — Cf MM Ac.
25. (u Rostafińskiego perz. 32) Glosy z rachunków króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420. Znajdują się one w Materiałach na stronach 346-348 i obejmują m y polskich
nazw 11125-11170. — Autor zrobił wyciąg nazw polskich dotyczących „rzeczy przyrodniczych" z wyżej wymienionych rachunków wydanych jako kolejny tom w serii Monumentu Mcdii Aevi Historica
przez JK Piekosińskiego w r. 1896. Sslp nie korzystał z tego przedruku Rostafińskiego, cały polski
materiał cytowano z pierwodruku. ~ Cf MMAc XV.
26. (u Rostafińskiego poz. 33) Glosy ze Starodawnych Prawa Polskiego Pomników 1398-1496.
Z n a j d u j ą się one w Materiałach na stronach 348-349 i obejmują nry polskich nazw 11171-11211.
- Autor zrobił wyciąg zawierający nazwy zwierząt, roślin, upraw, ogrodów, drogich kamieni, lut er,
ubiorów iip. z. II tomu wydanych przez Zygmunta Helcia rękopiśmiennych ksiąg sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej. Nazwy te ocenia on jako ciekawsze pod względem historycznym niż naukowym, ale podkreśla ich wartość płynącą z lego, że są nazwami będącymi w powszechnym użyciu. Sstp nie korzystał z tego przedruku Rostafińskiego, cały polski materiał cytowano za Helclem. - Cf. StPPP 11.
27. (u Rostafińskiego poz. 34) Glosy zebrane z różnych źródeł przez A. Briicknera. Znajdują się
one w Materiałach na stronach 350-352 i obejmują nry polskich nazw 11224-11286. ~ Rostafiński
zrobił wyciąg nazw przyrodniczych z kilku stron (7, 8, 9 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 14, 28) PF V oraz z kilku stron
(489, 490,491.493,494.495, 511) JA XIV, gdzie Briickner drukuje głównie słowniczki łacińsko-polski e z różnych średniowiecznych rkpsów. Wybrany przez Rostafińskiego materiał jest fragmentaryczny, czasem występują różnice w pisowni lub nawet w odczytaniu w porównaniu z pierwodrukiem. Rostafiński podkreśla, że słowniczki te zawierają dużo więcej nazw zwierząt niż roślin, „a ich
nomenklatura łacińska jest [...] skandaliczna" (Symlwla I s, 75). Sslp nic korzystał z lego przedruku Rostafińskiego, cały polski materiał podając za pierwodrukami Briicknera. ~ Cf.JA XIV 481 —
- 5 1 2 poz. 2, PF V 1 - 5 2 1. poz, L 2, 11), 12b, 11. poz. 1,2.
Rozm Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa. Z rękopisu grecko-katoł. Kapituły Przemyskiej wydał Aleksander Briickner, Kraków 1907. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 54. - Rkps liczący 852 strony in
<jnarto, pochodzący z Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, sygn. T.M.S. nr 14, od
czasów powojennych znajduje sic w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie \x)d sygn. 8024 [lł.
Tekst Rozmyślania zapisany został w końcu XV albo na początku XVI w. na pierwszych 847 stronach rkpsu, dalszych kilka stron wypełniają XVI-wieczne: Modlitwa o świętej Annie, O pannie Mary jej modlitwa oraz Druga modlitwa. Na k. 1 wpisany jest oryginalny tytuł Poczyna się rozmyślanie
o żywocie Pana Jesusa. Na k. 273-274 mieści się jeden z odpisów modlitwy Ojcze nasz (cf Ojcz 17).
Cały tekst wyszedł spod jednej ręki. Został przepisany, jak pisze Briickner, „z starszego niezupełnego oryginału", stąd i w tym rkpsie brakuje niewielkiego kawałka na początku, sporego zakończenia a są też luki w środku tekstu. Jest to najobszerniejszy zabytek średniowiecznej polskiej prozy narracyjnej. Częściową ekscerpcję zabytku w Pracowni Sstp zrobił przed drugą wojną światową
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Henryk Oesterreicher na podstawie wydania Brucknera, opracowując równocześnie łacińskie leksty-odpowiedniki bądź z Biblii, bądź z tekstów średniowiecznych, jak Pe.tri Comestoris
Schohisltca
historia 1 i innych źródeł, nigdzie przez niego bliżej nieokreślonych. Późniejszą, całościową ekscerpcję
zabytku zrobiono w Pracowni Sstp na matrycach według transliteracji Henryka Kowalewicza. O d
r. 1952 Pracownia Sslp posiada podobiznę lototypiczną rkpsu Rozmyślania, wydaną przez S. Vrtla-Wicrczyńskicgo. W opisie zabytku na s, 125 ChrestWRz j e j autorzy wyrażają pogląd, że pochodzi
on z początków XVI w. Zamieszczają też kilka kart rkpsu w transliteracji i transkrypcji oraz kilka
tylko w transkrypcji. W Sstp zabytek cytowano według stron rkpsu po dacie ca 1500, bez daty przy
cytatach. Wtórnie I Sstp cytaty podawano w transkrypcji Brucknera, w dalszych w iransl iteracji Kowalewicza. O d początków wydawania Sstp brakujące łacińskie teksty-odpowiedniki czerpano z Vtla
Beate Vitgiais Marie et Saivatoris Rhythmica. Herausgegeben von A. Vógtlin. Tiihingen 1888. Po
ukazaniu się pracy 'ladeusza Dobrzenieckiego Łacińskie źródła ..Rozmyślania przemyskiego", [\v:J
Średniowiecze. Studia o kulturze IV, Wrocław 1969, s. 196-521 w wielu wypadkach stamtąd także
czerpano łacińskie odpowiedniki do cytatów. Nowe kry tyczne wydanie zabytku: Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, wydali Keller Pclix
i Tw ar dzik Wacław, I. Weiher- Freiburg i. Br. 1998, Ił. Weihcr-Freiburg i. Br. 2000, M o n u m e n t *
l i n g u a e Slavicae Dialecti Veteris, Fontes et dissertationes, l. X I , i XLTI. Stało się o n o podstawą
cytatów w ostatnich zeszytach Sstp. Świeżo wydany t. III (Freiburg i. Br. 2004) zawiera trzy indeksy:
pełny wyrazów i form, frekwencyjny i a tergo.
RozmPam Bemacki Ludwik. Karta z „Rozmyślania o życiu Pana Jezusa 7 '. PamLit X. Lwów 1911. s. 470-477. ~ Artykuł
Bcrnackiego zawiera omówienie historii tej karty od czasów Baltazara Opcca (wg
notatek Karola Rogawskiego, pierwszego jej właściciela), jej zawartości, stosunku lego zabytku do
Rozmyślania z rkpsu przemyskiego oraz tekst odczytany z rkpsu przez autora. W 1872 r. Józef Lepkowski nabył tę kartę wraz ze zbiorami ołpińskimi K. Rogawskiego dla Muzeum X X Czartoiyskich.
Obecnie znajduje się ona w dziale rkpsów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie w teczce pod
sygn. 2566 (a nie, jak wydrukowano w PamUr s. 471 - 2,566), oprawiona razem z fragmentami różnych rkpsów, autografami itd. jako , r karta pergaminowa z manuskryptu Życie Chrystusa przez Opeca". Jest to pergaminowa karta in folio, na obu jej stronach zapisano w dwóch kolumnach tekst polski, po 50 wierszy wr każdej kolumnie. Pismo wyraźne, gotyckie, wg Bernackiego z drugiej polowy
XV w, W maszynopisie starego Katalogu rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich kaita ta jest nazwana fragmentem rkpsu z XVI w., natomiast nowy, obecnie wydawany katalog w ogóle pomija sprawę
daty. Karta ta, oderwana od jakiejś całości, została użyta do oprawy innego dzieła. Po śladach igły introligatorskiej można sądzić, że czterocentymctrowy brzeg karty posłużył jako grzbiet, a większa jej
część, 250 mm, stanowiła właściwą okładkę. Introligatorskie wykorzystanie lej karty zatarło w dużym
stopniu tekst na górze i na dole lewej kolumny wierzchniej strony. Dlatego w wydaniu L Be macki ego
są liczne luki w tekście lej kolumny. Tekst w kolumnie prawej lej strony oraz na stronie spodniej zachował się do czasów L. Bcrnackiego dobrze. Dzisiaj, niestety, tekst w lewej kolumnie wieizchmej
strony jest prawic całkiem niewidoczny, natomiast w prawej niewidocznych jest kilka wierszy u góry
kolumny. Wg Rogawskiego karla ta zawiera tłumaczenie św. Bonawentury. Bemacki w swoim przedruku kursywą oznaczył tytuliki pisane rubiyką i wytłuścił inicjały. W Sslp materiał datowano XV p.
j>os(. Fkscerpcja niepełna Wandy Namysłowskiej.
RozOss f rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza w rkpsie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 381, z r. 1457. Cylujemy wg karl rkpsu. Glosy odczytała Żurowska-Górecka Wanda. Dotąd cytowano jako PF V 13. — Rkps zaczyna się małym słowniczkiem czasowników od końca litery L do litery Z ( L l r - 7 r ) , pisanym tą samą ręką, co
rozariusz. Od k. 10r następuje obszerny słownik łaciński z kilkuset glosami polskimi, głównie tekstowymi i nielicznymi na marginesach bocznych. Pisany jest w dwie kolumny. Urywa się na k. I96v,
na początku litery T. W rkpsie notka Ifoc opus est finitum A. D. 1457. A. Bnickncr w PF V podaje w artykule Średniowieczne słownictwo polskie około 80 glos z lego rozariusza. nie wszystkie z synonimami łacińskimi. O d 1962 r. Pracownia Sslp posiada fotokopie tego rozariusza. F>o spisu źródeł skrót ten został wprowadzony w tomie VIII, jednak większość materiału nadal cytowano ze sta-
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rym skrótu in, wg stron wydania Brucknera. Do końca Sstp z nowym skro lem źródła wydrukowano za II-dwie kilka glos (wrjadło, włochy nic), ('al}' materiał będzie wykot/y siany w suplemencie.
W Sstp materiał drukowano z datą z rkpsu - 1457. - Cf. PF V I 52 I. poz. 12.
RozOss II rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza w rękopisie Biblioteki Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we T.wowic, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 3297, z r. 1476. Cytujemy wg kart rkpsu.
Glosy odczytała Żurowska-Górecka Wanda. Dotąd cytow r ano jako Pt V 13-14. — Rkps zawiera
m.in. obszerny (502 s.) słownik łaciński z kilkudziesięcioma polskimi glosami tekstowymi. Pisany
jest dwoma rękami. Pierwsza część, do k. 204v - młodsza: rozariusz urywa się w dolnej części
k. 202r i do k. 204v wpisane są fragmenty jakichś pism teologicznych. O d k. 205 r wyraźnie starsza
część rkpsu z dalszym ciągiem rozariusza. pisana innym duktem. Pierwsza część, przepisywana (różniej, dołączona d o starszej w środku lii ety R. Na karcie 252v notka E\plieit ginnariiis /.../ sub anno
Domini 1476. Dalej rk]>s zawiera ciąg pism teologicznych m.in. Mikołaja Kozłowskiego. Na karcie
nie numerowanej fragment słowniczka łacińsko-polskiego, z którego kilka wyrazów przytacza
A. Bruckner w PF V s. 30, podając błędnie nr rkpsu jako 381. W XVI w. rkps był własnością bernardynów lwowskich, do Ossolineum dostał się, jak pisze Briickner, ze zbiorów Zalęskiego. O d
1962 r. Pracownia Sstp posiada Jbtokopie tego rkpsu. D o spisu źródeł skrót ten został wprowadzony w tomie VIII, jednak wszystkie prawie glosy wydane przez Brucknera na s. 13-14 (16 glos),
czasem nawet bez synonimów łacińskich, do końca Sstp nadal drukowano ze starym skrótem, wg
stron wydania Brucknera. Tylko jeden wyraz (wyprótek) wydm kowano z nowym skrótem. Część materiału z tego rozariusza drukowano błędnie z datą XV p. post., część z datą 1476, Większość glos
odczytanych przez Wandę Żurowską-Górecką nie została dotąd wykorzystana. Materiał ukaże się
w suplemencie. - Cf. PF V 1 52 I. poz. 11.
RozOss 111 Rękopiśmienne ejcscerpty- glosy z rozariusza w rękopisie Biblioteki Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich wre Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 1630. Datujemy XV p. post. Cytujemy wg kart rkpsu. Glosy odczytała Żurowsky-Górecka Wanda. Dotąd cytowano j a k o PF V 13.
— R k p s ziiwierain.il]. słownik łaciński z polskimi glosami tekstowymi i marginesowymi, kończący
sie na k. 254v. Nic jest to koniec łacińskich wyrazów na literę Z, brakuje wiec jednej lub dwóch
kart. O d polowy k. I83r i na całej 183v wtrącona jest w tekst słownika nolka o niedzielach w roku
i notka o świętach, w które odmawia się Credo. Brak informacji o pisarzu. A. Briickner wydał trzy
polskie glosy {grabołuszcz. jątry, kaip) z tego rkpsu, zaznaczając, że rkps „bez. początku i bez końca. z kilkoma wyrazami polskimi". W rzeczywistości jest w tym rozariuszu około stu polskich wyrazów. Do spisu źródeł skról ten zosud wprowadzony w tomie VIII, jednak do końca Sstp z tym
skrólem nie wydrukowano żadnego materiału. Będzie on wyko!"zystany w suplemencie. — Cf. Pt
V 1 - 5 2 I. poz.'11).
RoiPauł rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza z rękopisu znajdującego się w zbiorach Biblioteki
Klasztornej o o. Paulinów na Jasnej Górze pod sygn. 11 25 z r, 1444, Glosy odczytała i wyekscerpowała Żurowska-Górecka Wanda. — Rkps zawiera m.in. obszerny słownik łaciński z. polskimi glosami tekstowymi oraz z nielicznymi na marginesach. Na k. 274v -275 notka Explici( granuruts per
mamts caiusdam pauperis cłerici de Skrzypną /.../ sub anno Domini ł440. W Sstp popełniono błąd
w datowaniu, podając rok 1444. Od 1970 r. Pracownia Sstp posiada fotokopie rkpsu. D o spisu źródeł skrót został wprowadzony w tomie V jednak d o końca Sstp z tym skrótem wydrukowano od
tomu VIłł zaledwie kilkjł gios, cytując według karl rkpsu. Cały materiał będzie wykorzystany w suplemencie.
RozRacz rękopiśmienne ekscerpty - glosy z rozariusza z rękopisu z r. 1442 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. li. Raczyńskiego w Poznaniu (od 199$ r. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), o sygn.
1360. Glosy odczytała i wyckscerpowała Żurowska-Górecka W r anda. — R k p s zawiera m.in. słownik łaciński z ponad 400 polskimi glosami tekstowymi, zapisany na k. 19r-200v. Na k. 200v notka:
l-jippłicu voeabułarc per mnnus Johamm de Raczkom o Nicolai i fiłius /.../ sub anno Domini N42. Od
1962 r. Pracownia Sstp posiada fotokopie rkpsu tego zabytku. Do spisu źródeł skról ten został
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wprowadzony w tomie VIII. Do końca Sstp wydrukowano od tomu IX z tego źródła tylko parę glos,
cytując według karl rkpsu. Cały materiał będzie wykorzystany w suplemencie,
RpAug rkps z Biblioteki Jagiellońskiej, nr. akc. 71/54, pochodzący / byłej biblioteki augustianów w Krakowie. Na k. 267r na dolnym marginesie zapisano c/t ety polskie wyrazy z ich odpowiednikami łacińskimi, będące nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf ErzGlos 2). Rpks
ten nie był dotąd źródłem Sstp. Materiał zostanie wykorzystany w su ple me licie.
RpKapKr rkps Archiwum i Biblioteki Kr akowskiej Kapituły Katedralnej o sygn. KP 224. — Rkps jesl papierowym kodeksem in <| uarlo. liczącym 257 ponumerowanych współcześnie kart + na począł ku
wszyta odwrotnie jedna ni en umerow a na karla pergaminowa, na której zapisany jest dyplom a t
z r. 1443. Źródłem Ss( p oznaczonym tym skrótem jest rozariusz łaciński (inc. F.x quo wicahufarii
varii et ante.mici, \ideXicei Huguiclo, katolicon) pisany we I.wowie przez Piotra z Uścia. Zaczyna się
on od k. 2r i z a j m u j e 246 kart tego kodeksu. Cały pisany jest jedną ręką w 1450 r. Od k. 3v pojawiają się w nim wyrazy polskie, w sumie około 120. Część z nich powtarza się wr innych tozariuszach. Część polskich wyrazów z ich łacińskimi odpowiednikami wydał w roku 1874 Józef Szujski
w R 1 s. 43-46 a potem w 1884 1. Polkowski w Katalogu rękopisów kapitulnych tiatedty
Krakowskiej
drukowanym w AKfJt 111 na s, 163-164. Wydanie to zawiera nieścisłości w opisie zabytku oraz wiele błędów w odczytaniu, zwłaszcza wyrazów polskich. Nigdy nie było o n o źródłem S.slp; Prucownia
Sslp korzystała z rękopiśmiennych ekscerptów Jana Łosia, sprawdzonych i uzupełnionych przez.
Wandę Żurowską-Górecką. J e d n ą glosę z tego rozariusz a, będącą nazwą botaniczną (gar), zacytowano w Sstp z Mareiiałów Rostafińskiego, opatrując ją skrótem Rost, ponieważ nie było jej w materiale wyekscerpowanym przez Łosia. W Sstp materiał cytowano z datą z rkpsu 1450. Kodeks zawiera także niewielki polski tekst, będący satyrą na chłopów (cf. Satyra). — Cf Rost poz. 19.
RtGn Wielkopolskie roty sądowe X 1 V - X V wieku, t. V, A. Roty gnieźnieńskie, s. 76-274. zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Kuraszkiewicz Władysław, Wrocław 1981. Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. — Wydawnictwo zaczyna się obszernym wstępem (s. 5-75), składającym się
z części A i B. Część A (s, 5^40) odnosi się d o rot gnieźnieńskich. W części B (s, 40-75) wydawcy
omawiają roty konińskie (cf. R(Kon). Polskie roty z ksiąg ziemskich gnieźnieńskich z XIV i XV w.
znajdują się w sześciu początkowych (I—VI) księgach w formacie dutki. Wydawcy wyróżniają dwudziestu sześciu pisarzy polskich zapisek. Księga I obejmuje lata 1390-1411. 11 1413-1419, II!
1420-1429, IV 1430, V 1432, 1438, VI 1440,1443-1448. Księgi te znajdują się obecnie w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Sygn. Z. 1 - Z. 8. Do tekstów polskich z ksiąg gnieźnieńskich wydawcy dołączyli roty ze składek pochodzących z Gniezna, ale mylnie kiedyś oprawionych ze składkami księgi kaliskiej I (Kalisz, Ziemska I f. 71r-97v). W sumie jest 355 rot. Księgi ziemskie gnieźnieńskie
zachowały się do naszych czasów w bardzo złym stanie. Z niektórych kart 1 księgi pozostały tylko
fragmenty. Oprócz szczegółowego zestawienia materiału przypadającego na poszczę gól t wcli pisarzy we wstępie omówione są dokładnie cechy pisma, pisowni i języka poszczególnych pisarzy. Teksty rot wydane są także w transkiypcji oraz w fotograficznej odbitce oryginału. Z powodu złego stanu zachowania ksiąg wydawcy zamieszczają w tym loinie około 90% fotografii zapisek. Sstp materiał ten cytuje od IX tomu. Kcszla materiału ukaże się w suplemencie, bkscerpcja, z założenia
fragmentaryczna, Anny Sikory. Nie znalazła się w tej księdze, z nieznanych przyczyn, jedna polska
rota sądowa, zacytowana przez K. Tymienieckiego w r. 1934 w jego arlukulc Z dziejów polskich
nazw osobowych. Polskie nazny osobowe ludności miejski ej w Wielkopolsce XV wieku, opublikowanym w S la vii Oceidenlalis XVII. Według relacji 'lvm jenieckiego ma ona pochodzić z IV księgi gnieźnieńskiej z r. 1432, z k. K2r. - Cf. SlOcc XVII.
RTH Rocznik 'lowarzystwa Heraldycznego we Lwowie. I-I V I.wów 1910-1913, V i nn. Kraków 1921 i nn.
RTH III Semkowicz Władysław, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XV11 w., Lwów 1913.
— Źródło to stanowi kilkadziesiąt glos polskich w łacińskich zapiskach sądowych, (zw. herbowych,
oraz polskie roty sądowe z ksiąg archiwów w Warszawie, Wilnie i we Lwowie. Materiał wchodzący do Sstp jest na s. 1-42. Roty i glosy polskie drukowane są kursywą. Praca zawiera dwa indeksy:
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wykaz osób i miejscowości oraz wyka? rodów. Wyrazy z polskich rot sądowych kaliskich i konińskich po ukazaniu się odpowiednich tomów Wielkopolskich rot sądowych zebranych i opracowanych
przez Henryka Kowalewicza i Władysława Kura szkic wi cza (Roty kaliskie, Wrocław 1974; Roty konińskie, Wrocław 1981) cylowano / a tymi wydaniami (roiv kaliskie od tomu VIII, roty konińskie
od tomu fX). W Sstp cytowano według nrów zapisek. Fkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RTH V 1-38 Kozierowski Stanisław. Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VIII. Ród Samsonów-Watów, Kraków 1921. — Na s. 36 umieszczono łacińską zapiskę
z r. J471 t zawierającą opis herbu z dwiema polskimi glosami, niewyróźnionymi odmiennym drukiem.
Zapiska pochodzi z r lcrr[eslria] Cosl[ancnsia] F 559-560. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RTH VI 23 -37 Pokłosie heraldyczne. (Praca zbiorowa), Kraków 1923. ~ W zbiorku 28 luźnych
sądowych zapisek herbowych z różnych miast znajdują się 24 XV-wieczne, dostarczone głównie
przez Mieczysława Siekiel Zdzienickiego. Polskie roty są z Konina i Zakroczymia, z innych miejscowości są zapiski łacińskie z polskimi glosami. Glosy i roty polskie wyróżniono w tekście kursywą. W Sstp nawet po ukazaniu się Rot konińskich Ku raszkic wieża (1981 r.) materiał z ksiąg konińskich, znajdujący się w tym źródle, cytowano nadal ze skrólem. RUI
1, z wyjątkiem hasła zawołanie, gdzie zacytowano z nowego wydania. ~ Cf. RtKon.
RTH VI SI -115 Białkowski I.eon, Ród Cza m bo rów- Rogal ów w dawnych wiekach. ~ Na s. 96
w odsyłaczu autor umieścił zapiskę łacińską z T | e r r e s t r i a | C[nesnensia| z dwoma polskimi glosami. Wydawca określa jej datę ogólnie „pocz. XV w." W tekście zapiski jedna z glos polskich drukowana jest kursywą. W Sstp wykorzystano jedną (spuściła) z dwóch glos, datując XV in. Eksccrpcja Stanisława Urbańczyka.
RTH VII 229-230 Wdowiszewski Zygmunt, Nieznane zapiski heraldyczne, Kraków 1926. ~ Autor cytuje na s. 230 jedną polską rotę sądową z księgi ziemskiej łomżyńskie j II F 251. W Sstp w ogóle nie wykorzystano materiału z tego źródła, bowiem te rolę cylowano za Kazimierzem Tym jenieckim jako lymProc 205 i 206. — Cf. TymProc.
RTH Viii 144-148 Kozierowski Stanisław, Nieznane zapiski heraldyczne. I. Zapiski sieradzkie,
Kraków 192$. ~ W Sstp w ogóle nie wykorzystano materiału z tego źródła, bowiem są to tylko nazwy własne osobowe, miejscowe oraz nazwy herbów. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
RTH VIII 149-161 Wdowiszewski Zygmunt, Nieznane zapiski heraldyczne. U. Zapiski mazowieckie z XV i XVI w. - Na s. 149-.153 autor cytuje datowane piętnastowieczne łacińskie zapiski
z jedna glosą polską (poza Tiuzwami własnymi - prawićłnik) na s. 149 z Metiyki koronnej k$i;<g mazowieckich z Zakroczymni, księga 3 F I5v. Cd osa wyróżniona rozstrzelonym drukiem. Fkscerpcja
Slanisława I'rbańczyka.
RtKon Wielkopolskie roty sądowe X ! V - X V wieku, l. V., B. Roty konińskie, s. 275-533, zebrali i opracowali Kowalewicz Henryk i Ku raszki ćwicz Władysław, Wrocław 1981. Kom i te l Językoznawstwa
PAN. - Wydawnictwo zaczyna się obszernym wstępem (s. 5-75), składającym się z części A i B.
Część A odnosi sic do rot gnieźnieńskich (cf. RtOn). W części B (s. 40-75) wydawcy omawiają roty
konińskie. Zapisy ciągłych polskich tekstów z ksiąg sądowych konińskich z XIV i XV w. znajdują
się w trzech początkowych ( I - I I I ) księgach ziemskich konińskich w formacie dutki. W sumie jest
489 rot. Wydawcy wyróżniają osiemnastu pisarz)- polskich zapisek, przy czym księga 1 miała 16 pisarzy, a księgi II i III są autorstwa każda po dwóch pisarzy. Księga I obejmuje łata 1394-1416,
II 1420-1426, III 1427-1432. W łatach 1417-1419 jest luka w księgach. Księgi te znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu, sygn. Z. 1 - Z. 3. Oprócz szczególowego zestawienia
materiału przypadającego na poszczególnych pisarzy we wstępie omówione są szczegółowo cechy
pisma, pisowni i języka poszczególnych pisarzy, leksty rot wydane są także w transkrypcji oraz
w fotograficznej odbitce oryginału. Z powodu niezbyt dobrego sianu zachowania ksiąg wydawcy zamieszczają w tym tomie około ()()% fotografii zapisek. Sslp materiał ten drukuje od IX tomu, reszta ukaźc się w suplemencie, likscerpcja. z założenia fragmentaryczna, Anny Sikory. — Cf. R'J 'H VI
23-37.
RTNŚl 111 329-342 Musioł L[udwik], Najstarszy protokół miasta Pszczyny, Roczniki'lówarzyslwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Katowice 1931. — Autor zamieszcza fragmenty i wyciągi z prolokoJarza ra-
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dzieckiego Pszczyny, zawierającego zapiski z lar 1466-1543 w języku łacińskim bądź w czeskim. Na
s. 336-338 znajduje się Summa distńhitrorutn z r. 1466 z kilkoma polskimi glosami, nie wyróżnionymi przez wydawcę innym drukiem. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
SałveReg Hymti Salve Regina. Nie wierszowany przekład w różnych odpisach, I Ty mu pow-sial w XT w.,
a J.M> niespełna dwóch wie kuch wszedł du brtrwutiz.a. Jaki) modlitwa często udmawiuna był wcześnie
tłumaczony na języki narodowe; także w staropolszcz) r źnie do końca XV w. zaistniał w 21 odpisach.
W Sstp każdy odpis ma swoją datę w spisie źródeł, ale materiał cytowano bez dat. W artykułach
w Sstp hymn ten chronologicznie umieszczany jest razem z innymi modlitwami oraz Spowiedź ui
i Bogurodzica między dalą ca 1400 a dalą 1401-1419. Miejsce lo przyjęło umownie, uważając, że
pierwsze przekłady łych modlitw powstały mniej więcej w tym czasie. W Sslp od początku odpisy
SałvcReg nie były w spisie źródeł ułożone chronologicznie.
StthcReg ), R XIII 3118. Odczytany przez Malinowskiego Lucjana leksl polskiego przekładu hymnu z rkpsu fiihlioieki Jagiellońskiej nr 1299, zamieszczony w publikacji Tekst polski hymnu „Salvn
Regina" podług rękopisu tu nr 379 Biblioteki Ossolińskich z r. 143H oraz stosunek jego do innych tekstów z w. XV, Kraków LS89, s. 303-31tf. — 'lekst hymnu (inc. Zdrowa crolewno, mathko myłoszerdza) zapisany jest z innymi modlitwami codziennymi na wewnętrznej stronie pergaminowej okładki papierowego kodeksu in folio, liczącego 109 karl. Kodeks zawiera Ewangelie i Listy apostolskie
w języku łacińskim z glosami łacińskimi t polskimi. Rkps ds* Iowa ny jesl. przez. Wisłockiego na przełom XIV i X V w. W Sslp datę lego odpisu hymnu ustalono jako XIV ex.; chyba błędnie, bowiem
glosy 7. tego rkpsu datowane są w Sstp ca 1420. Na końcu artykułu Malinowski zamieszcza także
transkrypcję tekstu. Pierwsze odczytanie tego tekstu, z wieloma błędami, opublikował Wisłocki w Katalogu rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekscerpcja 'ladę u sza Kalickiego, Jana Łosia i Ewy Ostrowskiej,
SakeReg la. ZahŚl 64. Tekst polskiego przekładu hymnu SaWe Regina 7. rkpsu liihlioieki Kapitulnej we Wrocławiu nr 43 (dawna sygn. 11 s. 43) odczytany i wydany przez Rosponda Stanisława,
Wrocław 1948. — lekst hymnu (inc. Sdrowass krołowno miłoserdza) zapisany na karcie lv kodeksu łacińskiego, zawierającego m.in. kazania d e lempore i d e sanclis z licznymi polskimi glosami.
Kodeks pochodzi z opolskiej biblioieki parafialnej. J. Woroneżak, który wydał cały polski maleriał
językowy tego rkpsu. cytowany w Sstp jako CdWroc, datuje rkps na połowę XV w. Karta pergaminowa, na której zapisany został hymn, wklejona do kodeksu łacińskiego, jest starsza od reszty.
J. Woronczak uważa, że tekst pochodzi z przełomu XIV i XV w. Wydawca zamieszcza fotografię
karty lv, na której wzdłuż lewego marginesu zapisany jcsl ten odpis hymnu (ilustracja nr 5). W Sstp
datę tego odpisu hymnu ustalono jako ca 14(J0. Hkscerpcja niepełna Tadeusza Kalickiego i Ewy
Ostrowskiej.
SalveReg 2. MacDod 39-41). Tekst polskiego przekładu hymnu Sałvc Regina opublikowany przez
Maciejowskiego Wacława Aleksandra w opracowaniu Pomniki języka polskiego najdawniejsze, stanowiącym 1 rozdział Dodatków do piśmiennictwa polskiego (...], Warszawa 1853 r. — Teksty polskie
w swoim opracowaniu Maciejowski zamieszcza chronologicznie. Tekst (ego odpisu hymnu (inc.
Sdrowa crołewno nńloszerdzu) znajduje się pod numerem siódmym, zatytułowanym R. 1406. Zdrowaś Królewno. Autor przytacza go „w pierwotworze" jako swój główny tekst (w przypisach podaje
do niego warianty z innych znanych wówczas odpisów). M. Bobowski nazywa len tekst svarszawskim, pisząc, że jesl „znaleziony przez Łukasza Gołębiowskiego na okładce jakiegoś rkpsu z r. 1406,
[.,.] wydany przez Maciejowskiego [...] bez objaśnienia, w jakim stosunku pozostaje powyższa dala
do lekslu Salve Regina" (/? XIX s. 38). L. Malinowski zaś pisze, że jesl to rkps „zabrany w r. 1*16
z jakiegoś klasztoru w Królestwie Polskim i złożony w Bibliotece Głównej w "Warszawie, naslcpnie
przewieziony do Biblioteki Publicznej w Petersburgu" (R XIII s. 303). Według Mazurkiewicza jcsl
lo ..najstarszy zachowany przekład, zapewne z końca XIV wieku, [,..] z nieznanego bliżej rkpsu warszawskiego", datowanego przez Maciejowskiego na 1406 rok (R. Mazurkiewicz. Polskie średniowieczne pieśni nunyjmu Kraków 2002, s. 74). Maciejowski wydał tekst lakże w transkrypcji. W Sslp
dale lego odpisu hymnu usiał cum jako XV in. Ekscerpcja niepełna Tadeusza Kalickiego.
SalveReg 2a. R XXIV 357. Cztery polskie glosy odczytane przez Brucknera Aleksandra z ,.ła*
cińsko-połskiego" tekstu Sake Regina i opublikowane przez niego w pracy Kazania średniowiecz-
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nc, cz. II, Kraków 1895. — Glosy pochodzą z rkpsu znajdującego się w zbiorach Biblioteki Państwowej w Berlinie pod sygn. T H E O L . F 418. Kodeks, w którym się zna jdują, pisany jest, według wydawcy, „może rychło po r. i400" przez Jana z Pakości. W Sslp datę lego odpisu hymnu ustalono
jako post 1400. Nie wiadomo, czy te cztery glosy, które wydał A. Briickner, są jego wyborem, czy
stanowią cały polski materiał językowy tego odpisu. Ekscerpcja niepełna Ewy Ostrowskiej.
SaheReg 3. R X I X 40-41. "leksl polskiego przekładu hymnu Sałve Regina zamieszczony przez Bobowskiego Mikołaja w jego opracowaniu Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI iv,, Kraków 1893 r. — lekst hymnu (inc. Zdrawa gospodze milosty) pochodzi z „nieznanego
dziś v (R XIX s. 39), „z. zaginionego" (Mazurkiewicz op. cii., s. 74) Kancjonału Rtzcworszczyka (Canlionale labore et ingenio honesti Joannis olim łudi magiwi in Przeworsk a. 1435). Odnalazł go H. Juszyński i poszczególne teksty z niego opublikował w przedmowie do pierwszego tomu Dykcjonaiza
}X3Ctów polskich. Kraków 1820. Wydanie M. Bobowskiego jest dokładnym i poprawnym przedrukiem
lego wydania. Język zabytku skażony bohemizmami, które wydawca drukuje kursywą. Mazurkiewicz
uważa, że odpis ten oparty jest na czeskim tłumaczeniu hymnu (op. cit., s. 74). On też przedrukowuje
cały lekst tego odpisu za Robowskim. zestawiając go ze zbliżoną czeską redakcją hymnu (op. cit.,
s. 33«S-339). Wcześniejsza wzmianka o tym odpisie u ł.osia (Pocz s. 210-211. Zab s. 222). W Sstp datę
lego odpisu hymnu ustalono jako 1435 r. Ekscerpcja niepełna Tadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej.
SalvcReg A. R X X V 222. Tekst polskiego przekładu hymnu Sah-e Regina odczytany przez Briicknera Aleksandra i opublikowany w pracy Drobne zabytki języka polskiego Xl' wieku, Kraków 1897.
— 'leksl hymnu (inc. Sdrowa bmz Iwołcwno, matko miloszcrdza) z rkpsu Ces. Bi 1)1. Publ. w Petersburgu I .ot. I Q 271, pochodzącego z Biblioteki Załuskich, zawierającego ..kazania piętnastego wieku
z wpisanymi tekstami polskimi'* oraz modlitwy. Tekst hymnu zapisany na k, 151r. R k p s ten wrócił
do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego i został spalony przez Niemców
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. W Sstp datę tego odpisu hymnu omyłkowo ustalono j a k o X V > pr. zamiast XV p. post. Inne pieśni z tego rkpsu mają datę XV p. post. Ekscerpcja
niepełna Tadeusza Kalickiego.
Sah-cReg 5. PF IV 61K. Tekst polskiego przekładu hymnu $ttlve Regina odczytany przez Lubicza
Rafała | Łopacińskiego Hieronima) i wydany w pracy Kilka zabytków języka staropolskiego, Warszawa Ih!93. — Tekst hymnu (inc. Sdrowa badz kjrojlewno, mathko myloszerdza) pochodzi z kodeksu
z Biblioleki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku; obecnie rkps znajduje się
w zbiorach Biblioleki Narodowej w Warszawie nr S040. Kodeks zawiera Sermones Jakuba de Voragine pisane przez. Piotra z Pabianic, a uzupełniane przez Jakuba z Czapli w r. 1444. Tekst hymnu
zapisany został ii a pasku, szerokim na trzy palce, pergaminowej karty, użytej do oprawy kodeksu,
umieszczonej przed tylną okładką, 'lekst zapisany po oprawieniu księgi, .jak wnosimy z całości rękopisu oraz z pisowni zapewne nie później, jak w połowie wieku X V " (PF IV s. 618). Wydawca datuje kodeks na początek XV w, W Sstp odpis hymnu datowano ca 1450. Wydawca zaznacza, że „litery końcowe wierszy albo przez brzeg drewnianej okładki zostały zupełnie zatarte, albo są dziś bardzo niewyraźne". W transl tle racji autor umieszcza j e w nawiasach kwadratowych. Fragmenty tego
odpisu są przedrukowywane przez. Łosia (Pocz s. 211, Zah s. 222) bez podania sygnatury rkpsu. Najnowsza bibliograficzna wzmianka o rkpsie w ChrestWRz s. 241. Łkscerpcja Tadeusza Kalickiego wyłącznie na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów SalveRcg.
SalveReg 6. Zab 224. Tekst polskiego przekładu hymnu Salve Regina opublikowany przez Łosia
Jana w Przeglądzie językowych zabytków staropolskich, Kraków 1915. — 'leksl hymnu (inc. Sdrowa
królewno, mathko myloszyerdza) pochudzi z rkpsu Biblioteki Uniwersytetu w Warszawie F N 7 3/16.
Zapisany jest na k. 262v. Tekst odnalazł U. Łopaciński, nie publikując go. Wydawca datuje rpks na
połowę XV w. W Sstp datę tego odpisu hymnu ustalono jako ca 1450. Cały odpis hymnu przedrukował też Łoś w Początkach języka polskiego na s. 213. Łkscerpcja niepełna, ii a początku lal trzydziestych ubiegłego wieku Kazimierza Krajewskiego, późniejsza Tadeusza Kalickiego na zbiorczych
kartkach dla wszystkich odpisów SaheReg.
Sake Reg 7. PF IV 568. Tekst polskiego przekładu hymnu Salw Regina odczytany przez Brucknera Aleksandra i opublikowany w pracy Z rękopisów petersburskich. I. Kazania husyty polskiego,
Warszawa 1893. — Tekst hymnu (inc. Sdrowa kiolewno mylosczy) pochodzi z rkpsu Ces. Bibl. Publ.
w Petersburgu Lat. 1 O 146. O proweniencji jego Bruckner pisze: „O ile sobie przypominam, lę-
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ko pis pochodzi ze zbiorów byłego Uniwersytetu Warszawskiego, a więc / . j a k i e g o ś klas/1 o m " (PF
1V s. 562). Jesl to papierowy kodeks, pisany, według wydawcy, j e d n ą ręką przed polową X V w., zawiera niedzielne postylle. Nigdzie w rkpsie nie ma o z n a c z o n e g o miejsca, czasu ani nazwiska pisarza. Tekst h y m n u , zapisany po rymowanym Dekalogu, ził aj d u j e się na k. l v - 2 r . N a d ostatnimi wyrazami hymnu n a d p i s a n o fi Hus dci stał sze gest clovekem. W Sstp datę t e g o odpisu hymnu ustalon o j a k o ca 1450. Fragmenty tego odpisu przedrukowywane przez Łosia (Pocz s. 211, Zab s, 222).
R k p s ten p r a w d o p o d o b n i e wrócił d o Biblioteki N a r o d o w e j w Warszawie na mocy Iraki atu ryskiego i został spalony przez Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi
zbiorami lej biblioteki. F.kscerpcja niepełna, na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku Kazimierza Krajewskiego, późniejsza Tadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej, także na zbiorczych kartkach dla wszysi kich odpisów SałveR«g.
Sake Reg 8. R X X V 223. Tekst polskiego przekładu h y m n u Sake Regina odnaleziony przez
B r u c k n e r a Aleksandra i wydany w pracy Drobne zabytki języka polskiego X V wte/ert, Kraków 1897.
~ Tekst hymnu (inc. Szdrowa crolcwno niiłoszerdza) pochodzi z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 219. R k p s pisany w 1450 r. zawiera m.in. kazania. Wydawca nie p o d a j e , na k l ó r e j
karcie zapisany zoslał polski przekład hymnu, W Sslp d a t ę tego odpisu hymnu u s t a l o n o j a k o ca
1450. Rkps len wrócił d o Biblioteki N a r o d o w e j w Warszawie na mocy traktatu ryskiego i został Spalony przez Niemców p o u p a d k u powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami t e j biblioteki. Ekscerpcja niepełna m.in. Tadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej, także na zbiorczych
kartkach dla wszystkich odpisów r Sake Reg.
SakeReg 9. R X X V 208. 'lekst polskiego przekładu hymnu Sake Regina odnalazł Briickner Aleksander i wydal w pracy Drobne zabytki języka polskiego XV wieku, Kraków J897. ~ Rkps z Ces. Bibl.
Publ, w Petersburgu T.al.. II Q 119, d a w n i e j w zbiorach Załuskich, obecnie w zbiorach Biblioteki
N a r o d o w e j w Warszawie II 3347. Tekst hymnu (inc. Sdrowa krołewno, malhko mytoszyerdza) zapisany jest na k. 10, szpalta d. kodeksu zawierającego m.in. także trzy inne pieśni polskie, 'len odpis
hymnu d a t o w a n o wr Sstp 1453 t taka data wypisana jest na k. 84 w expl. statutów prowincjainych diecezji polskich. F r a g m e n t y tego odpisu są przedrukowywane p r z e z Łosia (Pocz s. 211, Zab s. 222).
W z m i a n k ę o rkpsie i o „modlitwie d o Matki Boskiej'' umieszcza też A. B l u m e n s t o k {AKII VI
s. 446). Najnowsze bibliograficzne wzmianki o rkpsie w ChrestWRz s. 244, gdzie autorzy p o d a j ą też
nowe odczytanie tekstu h y m n u i j e g o transkrypcję, oraz u R. Mazurkiewicza op. ci U s. 68. Ekscerpeja niepełna Ewy Ostrowskiej.
SakcReg 10. MacDod 39-40. 'lekst polskiego przekładu hymnu Sake Regina opublikowany przez
Maciejowskiego Wacława Aleksandra w opracowaniu Pomniki języka polskiego rajdaivnejsze,
stanowiącym I rozdział Dodaików do piśmiennicza
polskiego /.../, Warszawa 1853. — Tekst (inc.
Szdrowa bundz, kroiowna miłoszerdzia) pochodzi, jak p o d a j e wydawca, z rkpsu A d r i a n a Krzyżanowskiego. Powtarza to M. Bobowski, dodając, że Krzyżanowski wydał g o „w Sandomierzaninie 11.
Prawdopodobnie ten sam tekst ogłosił później i! Ujazdowski w Bibliotece Polskiej 111, 126 z rkpsu
z 1480 r.M (R XIX s. 39). Maciejowski drukuje tekst lego (nłpisu w postaci wariantów d o swego tekstu podstawowego (w Sstp SakeReg 2) i umieszcza je na dole strony w odsyłaczach, miedzy innymi
wariantami ze znanych m u odpisów. Warianty z tego odpisu oznacza datą 1480, pisząc, że lutuj daje
przedruk i odsyłając d o I tomu swego Piśmiennictwa polskiego, s. 312 i nn., gdzie omawia chronologię zabytku z tekstu Krzyżanowskiego. Wskazuje tam na r. 1480 j a k o przypuszczalną datę powstania
tego odpisu. Sprawdziwszy fakty, o któiych piszą W Maciejowski i M. Bobowski, należy podkreślić,
że tzw. tekst Krzyżanowskiego ukazał się na początku 11 tomu wydawanego przez Tomasza Ujazdowskiego Pamięmika Sandomierskiego
(a nie Sandomierzanina),
w r. 1830. Wydawca nie zamieszcza przy nim żadnych wiadomości o proweniencji i dacie zabytku, nie p o d a j e też nazwiska Krzyżanowskiego ani nikogo innego. I b masz Ujazdowski opublikował tekst znalezionego przez siebie odpisu
Sake Regina z około r. 1480 trzy lata wcześniej (a nie później), w 1827 r. w Bibliotece Polskiej III.
Tekst będący- źródłem Sstp jest z pewnością przedrukiem tego samego tekstu rękopiśmiennego. Między oboma tekstami są tylko nieliczne różnice literowe. Niektóre z pewnością pochodzą z błędów
w diuku, inne są najprawdopodobniej wynikiem drugiego, nowego odczytania przez wydaw r cę tego
samego tekstu. W Sstp datę tego odpisu hymnu ustalono jako 1480. Ekscerpcja niepełna na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów Sake Reg Tadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej.
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SalveReg 11. MW 4 W 42b. 'lekst polskiego przekładu hymnu SalrejRegina znajdujący się wśród
innych modlitw i psalmów, opublikowany przez Malinowskiego Lucjana w książce Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z w. XV, Kraków 1887, s. 19. — Tekst hymnu (itic. Sdrowa bundz,
brołiowa myloszierdza) pochodzi z rkpsu Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie, Codices Slavici M s VI nr 2, Kkps nie jcsl datowany, ale można wnioskować, że został sporządzony około
r. 1480. W Sstp i LII odpis cylowano według kart rkpsu. D a t ę jego ustalono jako ca 1475, chociaż
cały zabytek umieszczono w chronologii po r, J482. Ekscerpcja niepełna Tadeusza Kalickiego i t w y
Ostrowskiej, także na zbiorczych kurtkach dla wszystkich odpisów S(dveReg. ~ Cf. MW,
SalvcRcg 12. R X l i i s. 311. Odczytany przez Malinowskiego Lucjana tekst hymnu, zamieszczony w publikacji 'lekstpolski hymnu „SaWe Regina"podług rękopismu nr 379 Biblioteki
Ossolińskich
z r. 1438 oraz stosunek jego do innych tekstów z w. XV, Kraków 18K9, s. 303-318. ~ Ten odpis hymnu (inc. [...jaiewno, mathko myłoscherdza) znajduje się na ostatniej, 322v, karcie papierowego kodeksu, zawierającego m.in. kazania de lempore Jakuba dc Voragint\ w których expl. znajdu je się
data 1438, oraz inne kazaniu. Tekst bym mi z licznymi lukami wskutek uszkodzenia rkpsu zapisany jest, według wydawcy, pismem późniejszym niż cały rkps. W Pracowni Sslp od r. 1974 sprawdzano lekst wydawcy z mikrofilmem rkpsu. O tej swojej publikacji tekstu wspomina U Malinowski w artykule Głosy polskie w rkpsie Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich z r. 1438 nr 379
wydanym w R X X I I s. 350-391. Na końcu tego artykułu w Dodatku 1 (s. 373-382} autor zamieszcza Uwagi o grafice, pisowni i języku tekstów polskich w manuskrypcie Oss. 379, a mianowicie Salve
Regina (S. R.), Credo (Cr.) (Rozpr. W. fil. AL Urn. T. XIII.
311) oraz Słownik do tych tekstów
wraz z cytatami. W Sstp datę tego odpisu hymnu ustalono jako XV p. post. Ekscerpcja niepełna
'ładę u sza Kalickiego, także na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów^ SalveReg.
SaheReg 13. R XXIV 94-95. Tekst polskiego przekładu hymnu Sah-e Regina odczytany przez
Brucknera Aleksandra i opublikowany w pracy Kazania średniowieczne, cz. I Dodatek, Kraków
1KSJ5. ~ Tekst hymnu (mc. Sdrowasz atdewno myloszyerdzą, Bruckner podaje tylko pierwszy wyraz,
uzupełnienie z fotokopii rkpsu) pochodzi z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. 1 t ' 5 1 8 , obecnie w zbiorach Biblioteki Narodowej wr Warszawie HI 3019 (dawniejsza sygnatura III 3156),
zawierającego m.in. tłumaczenie fragmentu Ewangelii św. Mateusza (21, 1-9) oraz kazania J3na
Sylwana (.Hieronima z Pragi), Na k, 280, jak pisze wydawca, „nad łacińskim tekstem Salve regina
wypisany polski, którego nie powtarzamy, gdyż kilku słów brak" (R XXIV S, 94). Z fotokopii wiemy. że tekst łaciński hymnu wr tym rkpsie też nie jest pełny. Widać też, że wyszedł, wraz z. polskimi glosami, spod inne j ręki niż kazania, pod którymi jest wpisany. Bruckner opublikował 21 glos
polskich, dwa razy (na początku i na końcu) zaznaczając własne opuszczenia skrótem itd. Wyrazy
błędnie odczytane przez wydawcę poprawiano w Sstp według fotokopii rkpsu v którą Pracownia Sstp
dysponuje od 1954 r,, natomiast nie zawsze z fotokopii uzupełniano materiał niewydany przez
Brucknera. Kazania, starsza część rkpsu, pisane są w r. 1411. W literaturze pojawiają się kilka razy
wzmianki różnych autorów- o tym rkpsie, czasami z przytoczeniem fragmentów tego odpisu SalwRcg (Zab s. 223). Najnowsza bibliograficzna wzmianka w ChrestWRz s. 84 (ale z błędną sygnaturą
rkpsu 3019 IV). W Sstp datę tego odpisu hymnu ustalono jako XV p. post. Ekscerpcja niepełna Tadeusza Kalickiego na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów SalvcReg.
Salre Reg 14. R XXXIII 185. 'lekst polskiego przekładu hymnu Salve Regina odczytał i opublikował Bruckner Aleksander w pracy Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej, cz. II, Kraków
1901, — Tekst hymnu (inc. Sdrowa Maria, ^madko mylosczy) pochodzi z rkpsu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 1 O 331, zawierającego kazania de sanctis, Rkps nie jest datowany. Wydawca notuje; „SaKc Regina polskie na okładce dolnej, również na drzewie, wypisane bardzo starannie". NFc pisze jednak nic o datowaniu rkpsu i polskiego Salw Reg, nadmienia natomiast, żc przy
tekście „parę glos przypisanych". Ocenia la leże krótko wartość językową zabytku, pisząc, że „przybywa nowy, choć nie najwcześniejszy, ale za to najobszerniejszy, z. dodatkiem nieznanym zresztą
u k o ń c u ' odpis tego hymnu, Szc ze goło wszy opis kodeksu podaje B. Siciński w; pracy Polskie. teksty
z XV w.. Rozprawy Komisji Językoznawczej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1, Wrocław
1959. s. 153-154, przedrukowując leksl lego odpisu hymnu Safoe Regina, oraz M. Walter w książce Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, s, 19. Według
niego w rkpsie nie ma żadnych danych umożliwiających określenie proweniencji zabytku, Wiado-
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ino jedynie, że niegdyś rkps dostał się do klasztoru Kanoników Regularnych, a po r. 1810 do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wall er zamieszcza na końcu książki niewielką fotografię
tylnej okładki tego rkpsu z polskim zabytkiem. O d 1973 r. Pracownia Sslp dysponuje wyraźną fotokopią lego lekstu. Wydaje sic, że tych „parę glos przypisanych" Brucknera odnosi sie do jednego nadpisanego wyrazu. Między k tobie i wzdychamy nadpisany jest wyraz też. W Sstp datę tego odpisu hymnu usi al on o j a k o X V p. post. Hkscerpcja niepełna, na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku Kazimierza Krajewskiego, późniejsza 'iadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej, także na
zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów SalveReg.
SakeReg 15. AKH VI 445. Tekst polskiego przekładu hymnu Sake. Regina odczytany przez Blumenstoka Alfreda i opublikowany w pracy Wiadomość, o rękopisach prawno historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań, zamieszczonej w kolejnym (omie Archiwum
Komisji Historycznej, Kraków 1891. — Tekst hymnu (inc. Szdrowasz krołewno. mathko myloszerdzya) zapisany jest na końcu XV-wicezncgo rkpsu Lat. 1 P 10, pochodzącego zc zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół iSauk. Wydawca nie p o d a j e zawartości rkpsu rui i uwag o czasie powstania polskiego utworu, Pisze lyJko, że jcsl lo zabytek Brucknerowi nieznany. W Sstp d a t ę
tego odpisu hymnu ustalono j a k o XV med. F.kseerpcja m.in. litdcusza Kalickiego na zbiorczych
kartkach dla wszystkich odpisów Sah-eReg.
SakeReg 16. JA XV 536. Tekst polskiego przekładu hymnu Sukę Regina odczytany i opublikowany przez Nehringa Władysława] w 1893 r. — 'lekst hymnu {inc. Szdrowu królewna, matko milo•
szirdza) pochodzi z rkpsu Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu nr 1754, obecnie wr zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego B 1754. Wydawca nie p o d a j e opisu zawartości rkpsu, nie umieszcza też żadnych szczegółowych uwag o czasie powstania polskiego lekst u. Pisze tylko, że jest on
wpisany ręką piętnasto wieczną na końcu grubego kodeksu i podkreśla poprawność polskiego przekładu hymnu. Szczegółowszy opis tego kodeksu, zawierającego różne pisma łacińskie, p o d a j e
M. Walter w książce Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wrocław 1949, s. 20. Rkps pochodzi z biblioteki przy kościole św. Bernardyna we Wrocławiu.
Polski tekst hymnu wpisany jest na k. 389. Waller zamieszcza fotografie lej karty rkpsu. Od 1973 r.
Pracownia Sslp dysponuje własną fotokopią. W Sstp datę tego odpisu hymnu ustalono jako XV p. pr.
Ekscerpcja niepełna na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku Kazimierza Krajewskiego, późniejsza Tadeusza Kalickiego na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów SakeReg.
SałveReg 17. JA XV 537. Tekst polskiego przekładu hymnu Sake Regina opublikowany przez
Nehringa Wfładysława] w 1893 r. ~ Tekst hymnu (inc. Sdrx>vu crolewno miłoseka) pochodzi z rkpsu
Biblio leki Kapitulnej w Kielcach. Nehring dysponował jedynie odpisem tego iekstu, sporządzonym
przez Wojciecha Kętrzyńskiego, oraz ogólnym opisem kodeksu. Wydawca nie p o d a j e sygnał urv
rkpsu, bo księgozbiór lej biblioteki nie był wówczas skatalogowany. Z Katalogu rękopisów Bił?lioteki Seminarium Duchownego w Kielcach Romany Nira, opublikowanego w tomach 40 i 41 serii Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne w r. 1980, nie przedstawiającego szczegółowego opisu rkpsów
ani nie podającego uwag o polskich zapiskach w nich, t r u d n o się zorienlować, czy wśród kilku XV-wieeznych kodeksów tej Biblioteki jest ten z odpisem Sałve Regina. Neli ring pisze, że w kudeksic
mieści się Post Ula super epistolas Domini magistń de Lecznica (?) sen Sermones de beatu virgine Maria. Tekst hymnu wpisany ręką piętna sto wieczną na okładce kodeksu. Na końcu i raz w środku leksl u wydawca zaznaczył wielokropkiem miejsca prawdopodobnie nieodczytane ?. powodu zatarcia
tekstu. W Sstp datę tego odpisu hymnu usiatono jako XV med. Ekscerpcja niepełna, na początku
lat trzydziestych ubiegłego wieku Kazimierza Krajewskiego, późniejsza Tadeusza Kalickiego na
zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów Sal w Reg.
SakeReg 1K. PamJ.it XXIX 114. Kilkanaście glos polskich do łacińskiego hymnu Sake Regina odczytanych i wydanych przez Bańkowskiego P[iotraJ w artykule Nieznane odmiany kilku polskich tekstów religijnych W-go stulecia, Lwów 1932. s. 113-118. ~ Glosy tworzące ten odpis {inc. Sdrovaa
bat tez) pochodzą z inkunabułu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu, przeznaczonego d o zwrotu Polsce
na mocy traktatu tyskiego. Wydawca pisze, że w XV w. księga ta była własnością kolegiaty wiślickiej, a na pocz. XIX w. była w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego pod sygn. 9. 3. I.
26*. skąd z innymi zbiorami została p o r. 1831 wywieziona do Petersburga. Nic znamy sygnatury
z Petersburga. Nie znamy także dalszych losów inkunabułu. Jeśli powrócił do Polski i tralił do Bi-
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hJ i orek i Narodowej w Warszawie, zosta! spało iły przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Wydawca pisze, że księga zawierała kazania
dc tcmporc i de sanctis Herolta i była tłoczona w Norymberdze w 14S0 r. Glosy polskie do łacińskiego hymnu,,,tworzące do pewnego stopnia ułamkowy tekst polski" (PamLit XXIX s. 114), zapisane są na jednej stronie pergaminowej karty, wśród innych modlitw w jeży ku łacińskim i dekalogu w języku polskim. Karla ta wprawiona była pod wierzchnią okładkę inkunabułu. D a t ę łych
glos w- Sstp ustalono jako XV ex. Ekscerpcja niepełna 'ladeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej na
zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów SakeReg.
SakeReg 19. PF IV 619. Ponad dwadzieścia glos polskich do łacińskiego hymnu Sake Regina odczytanych przez Lubicza Kalała [Hieronima Łopacińskiego] i wydanych w pracy Kilka, zabytków języka staropolskiego w r. 1893. — Glosy tworzące len odpis (inc. Sdwwa krotye.wno) pochodzą z rkpsu
z dawnej Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, obecnie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAT.1 i PAN w Krakowie nr 1711. Na k. 279v znajduje się teksł łaciński
Sake Regina z. ponad dwudziestoma polskimi glosami, zapisany pomiędzy głosowanymi kazaniami
łacińskimi. Wydawca określa czas powstania tych kazań na mniej więcej połowę XV w., tj. około
1440 r. Uważa też, że „większa cześć glos od lej samej ręki, co tekst łaciński, pochodzi. Glosy zawarte pomiędzy wierszami tekstu łacińskiego pieśni są szczątkami, jak się zdaje, całkowitego tekstu, jeżeli nic odręcznym przekładem pisarza; cztery wyrazy zaś pochodzą o d pisarza późniejszego,
może już XVI w." Glosy późniejsze, m.in. incipit, wydawca drukuje w nawiasach okrągłych, zaznaczając, że są strzępkami innego odpisu; niektóre z nich zostały omyłkowo wciągnięte do materiału słownikowego. ID ale pozostałych glos najpierw ustalono błędnie jako ca 1500, potem zmieniono na XV med., nie ogłaszając jednak drukiem tej poprawki. Polski materiał językowy tego rkpsu
wydal R. Lubicz [H. Łopaciński] w r. 1894 w pracy Glosy polskie zawarte w rkpsie z kazaniami łacińskimi z połowy iv. XV-ego, opublikowanej w SKJ V. Wydawca tym razem tylko wspomina, że na
k. 279v jest łaciński tekst pieśni Sake Regina z kilkunastoma polskimi glosami i odsyła do swojej
p™cy w PF IV. Uwzględnia on natomiast te glosy w uwagach gramatycznych i w słowniczku wybranych wyrazów, który kończy publikację w SKJ V (cf. SKJ V 241J-338). Fragmenty tego odpisu
przedrukowywane są też przez Łosia (Pocz 21L Zab 222) bez podania sygn. rkpsu. Ekscerpcja Tadeusza Kalickiego i Ewy Ostrowskiej na zbiorczych kartkach dla wszystkich odpisów Sake Reg.
Samb Materiały do historii miasta Sambora 1390 1795, wydala Dórflerówna Anna, Lwów 1936, Zabytki
dziejowe, t. IV zesz. 2. — Opracowanie składa się z kilkunastostronicowej przedmowy autorki,
w której opisuje ona archiwalia Sambora i materiały drukowane do historii tego miasta, oraz z części zasadniczej - materiałowej. Dokumenty XV-wieczne wydrukowane są na s. 3-39. Ma 29 dokumentów z XV w, tylko trzy przedrukowane są z oryginałów, reszta z XV-wiecznych lub późniejszych
kopii. W dokumentach tych znajduje sic kilkanaście glos polskich (w tym jedna nazwa własna), będących głównie nazwami danin-i powinności, w druku wyróżnionych przez autorkę kursywą. Część
tę kończy Wykaz bibliograficzny zużytkowanych źródeł i opracowań, składający się z dwóch części:
a. Zbiory rękopiśmienne i b. Dutki. Książka zawiera też dwa indeksy: indeks nazw osób i miejscowości i indeks rzeczowy, w którym haska będące wyrazami z oryginałów wyróżniono kursywą, oraz
wykaz omówionych pieczęci. Publikację zamyka streszczenie w języku niemieckim." Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka,
Sandru al Sygański Jan, An a leci a sandeekie do XVI i XVII wieku, Lwów 1905. — Autor zamieszcza na
s. 81-82 swojej książeczki dekret prokuratora sądeckiego z r, 1346. Oryginał pergaminowy, dobrze
zachowany, był wówczas własnością Stanisława Zarewicza z Krakowa. Dalsze jego losy nie są znane. Na stronic 81 są cztery glosy polskie. Wydawca tiic wyróżnia ich innym drukiem. Ekscerpcja
S l a n i s I a wa U rb a ń czyka.
Sand Ar Sygański Jan, Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i w XVII wieku, Lwów 1904. — Na
s. 134-185 swojej książki autor wydaje z oryginału 12 dyplomów klasztoru starosądeckiego, pochodzących z w. X1V-XV11I. Na s. 166 są trzy polskie glosy z dokumentu z r, J4ł7, znajdującego
się wówczas w zbiorach Aleksandra Czołowskiego. Teraz oryginał przechowywany jest. w zbiorach
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Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, pod numerem 2584. W publikacji wyrazy polskie niewyróżnione innym drukiem, W Sstp zc skrótem Sand Ar
ukazał się tylko jeden wyraz - colta. Dwa pozoslale - wrębne i żotędne /.usiały zacytowane wg nowszego wydania dyplomów klasztornych w V t. Zbioru dokumentów małopolskich (cf. DokMp V).
Łkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Satytn Satyra na leniwych chłopów, Vrtel 191. — U t w ó r z kodeksu Archiwum i Biblioteki Krakowskiej
Kapituły Katedralnej o sygn. KI ; 224. W całej literaturze dotąd podawano błędnie nr tego rkpsu
(223) za bałamutną uwagą L Polkowskiego. 1. Polkowski wydał len leksl z oryginału w swoim
Katalogu rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej (AKl.it III s. 162). Rkps jest papierowym
kodeksem in quarto, liczącym 257 pierwotnie nienumerowanych kart, współcześnie p o n u m e r o wanych ołówkiem na dole. z prawej strony (oprócz wszytej odwrotnie na początku pergaminowej
karty z dyplomatcm z r. 1443). Satyra zapisana na dolnej połowie k. Ir (wg obecnej numeracji)
prawdopodobnie około 1483 r. G ó r n a połowę tej karty zajmują zapiski łacińskie różnych rąk,
k. lv pozostaje niezapisana. Pismo czyste, równe, czytelne. R k p s zawiera także rozariusz łaciński
z p o n a d stu polskimi wyrazami, pisany we Lwowie przez Piotra z Uścia w 1450 r. (cf. RpKapKr),
ale Satyra pochodzi od innej ręki. Przed wydaniem S. Vrtia-W ? i.erczyńskiego w Wyborze tekstów staropolskich utwór wydawany był kilkakrotnie. Ostatnie wydanie w ChrestWRz s. 291. także w transkrypcji. W Sstp utwór ten cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między rokiem
14H3 a datą I4S4-99, nie podając jednak daty przy cytatach. Lks cer pował ten zabytek z AKl.it I fi
na początku Jat trzydziestych ubiegłego wieku Witold Zachorowski. Łkscerpcja uzupełniająca niepełna Stanisława Urbańczyku.
SAU X X I I nr 7, s. 2 - 3 Haleeki Oskar, O zabytkach języka polskiego na Litwie w wiekach średnich. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności, Kraków 1917. — Na s. 3 w przypisie do
streszczenia komunikatu przedstawionego na posiedzeniu Wydziału Filologicznego AU autor drukuje trzy fiagmeuty z. testamentu wojewody wileńskiego .lana Moniwida z 1458 r. Zawierają one
kilka polskich głos, których wydawca nie wyróżnia innym drukiem. W streszczeniu jest wzmianka,
że „autor p o d a j e wiadomość, gdzie ten ciekawy materiał, jeszcze nie ogłoszony drukiem, znaleźć
można [,.,]. Zwraca głównie uwagę (autor), na dokumenty dwóch z najpotężniejszych rodzin litewskich z czasów Kazimierza Jagieł Jończyka, mianowicie Moniwidów i Sakowiczów. Pochodzą one
z lat 1451-14K5, są wystawione przez najwyższych dygnitarzy Litwy, a zawierają w formie tłumaczenia wyrazów łacińskich cały szereg polskich". Nie ma żadnych więcej wiadomości o rkpsie zawierającym ten testament. W Sstp cytowano SAU XXII 7 s. 3. W Sstp nie wykorzystano całego materiału. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Sad Morawski Szczęsny, Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiski mi i księstwem oświęcimskim, t. II.
Kraków 1865. ~ Autor omawia i przedstawia przywileje z ksiąg wójtowskich i miejskich do r. 14B8
oraz z ksiąg praw i nadań klasztornych pochodzących z archiwum Nowego Sącza, Niektóre rkpsy
przechowywane w archiwum Nowego Sącza uległy zniszczeniu w czasie pożaru ratusza w r. 1894,
natomiast księgi wójtowsko-ławnicze od 1488 r. oraz akta nowosądeckich cechów rzemieślniczych
z lal 1489-1791 znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym w Krakowie. W wydanych dokumentach znajdują się polskie wyrazy niewyróżnione w druku. Łkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
SądZKr Dokumcniy sądu ziemskiego krakowskiego, opracował Perzanowski Zbigniew, Wrocław 1971,
Materiały Komisji Nauk Historycznych PAN nr 20. — Wydawca publikuje 22<S dokumentów sądu
ziemskiego krakowskiego z lal 1302- 1453. Dokumenty te pochodzą z archiwów państwowych i koście Inych, m.in. z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Państwowego
W Krakowie, Biblioteki X X Czartoryskich w Krakowie, klasztoru Cystersów w Mogile, klasztoru Dominikanów w Krakowie, klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu w Krakowie. Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W dokumentach występują pojedyncze glosy polskie,
które wy różniono rozstrzelonym drukiem. Praca zawiera indeks miejscowości i osób na s. 257-314,
Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w i. VI Sslp. P.kscerpcja Lucyny Sowy.
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SeabCrae Księgi ławnicze krakowskie 1365-1376 i 1390-1397. Acta scabinalia f.Yrtcoviensia, wyda! Krzyżanowski Stanisławy Kraków 1904. Wydawnictwa Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa,
1.1. — Obie księgi ławnicze pochodzą z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, obecnie Archiwum Państwowe w Krakowie. Liczą p o 236 stronic i sij pierwszymi papierowymi wśród archiwaliów krakowskich. Księgi pisane s^ po łacinie i po niemiecku. Większość zapisek w tekście jest
przekreślona, oznaczało to załatwienie sprawy lub uiszczenie opłaty. Glosy polskie wyróżniono
w tekście rozstrzelonym drukiem. Praca zawiera indeksy nazw własnych (s. 317-369) i rzeczowych
(370-382), które sporządził Kazimierz Kaczmarczyk. Ekscerpcja Aleksandry Zietkówny.
Schirr Schirrmacher Friedrich Wilhulm, Urkundenbuch d e r Stadt Liegnitz und ihres Weiclibildes bis
z.um Jahre 1455, Liegnitz 1866. ~ Wydawca korzystał z rkpsów znajdujących się w Archiwum Miejskim w Legnicy, w Archiwum Fundacji św. Jana Królewskiej Rycerskiej Akademii w Legnicy, w Archiwum Prowincjałnym we Wrocławiu, w Archiwum Fundacji św. Wincentego i św. Mateusza we
Wrocławiu, w archiwum klasztornym w Lubiążu, w archiwum w Chojnowie, w Archiwum Miejskim
w Jaworze i w Archiwum Miejskim w Złotoryi. W wydanych dokumentach występują nieliczne glosy polskie z fleksją niemiecką, niewyróźnionc w druku. Praca posiada indeksy: burmistrzów, rajców j sędziów miejskich (s. 4$3^494), nazw osobowych (s. 495-522), nazw miejscowych (s. 523-527)
i rzeczowych (s. 528-542). F.ksccrpęja Stanisława Urbańczyka,
Sep Sep pelt Franz Xawer, Die Bresłauer Diózesansynode vom Jahre 1466, Breslau [1912]. — Cf Ojcz
10, Wierzę 1L Zdrów 10.
Serm S e n n o a es. ~ Rękopiśmienne ekscerpty pochodzące z rkpsu Archiwum i Biblioteki Krakowskiej
Kapituły Katedralnej o sygn. 230 (dawna sygn. 1421/108 Mns) z roku 1461- 1467, dotychczas nicopracowane i niewydane. Rkps liczy 590 kart obustronnie zapisanych kilkoma rękami. Zawiera 90
kazań d c tempore i dc sanctis. W rkpsie występują liczne glosy interlinearne i marginalne. Są to
nie tylko pojedyncze wyrazy, ale także dłuższe ciągle leksiy polskie. Spora liczba glos zachowała
się tylko w szczątkowej postaci początku lub końca wyrazu, wiele bowiem uległo uszkodzeniu podczas obcięcia klocka na trzech zewnętrznych marginesach przy oprawie. Jest to zbiór ponad 90 kazań na niedziele i święta oraz na uroczystości niektórych świętych. Ekscerpcja Ignacego Polkowskiego sprowadzała się do podania wyrazu hasłowego i odpowiednika łacińskiego, natomiast pełne konteksty Kazimierza Krajewskiego i Felicji Wysockiej.
SkarbMaz Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1477-1490, wydał Sen ko wsk i Jerzy.
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, rok VII, nr 3, zesz. dodatkowy, Warszawa 1959. ~ Publikowana księga przechowywana jcsl w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zesjwle
Metryki Koronnej pod sygn. 7, Jest t o papierowy kodeks liczący 114 kart. Księga zawiera wykaz
wpływów i wydatków kancelarii książęcej. W tekstach występują dość liczne wyrazy polskie wyróżnione przez wył la wcę rozstrzelonym drukiem. Uwzględniono je w skorowidzu osób, miejscowości i rzeczy zamieszczonym na końcu książki (s. 695-716). Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. ł l ł Sstp. Ekscerpcja Tadeusza Kalickiego.
SkargaPłoc Skarga umierającego. Yriet 210-215. — Utwór zapisany w rkpsie nr 91 należącym do zbiorów Biblioteki Seminaryjnej w Płocku. Był to papierowy kodeks pochodźąey z lat 1463-1465, należący do Mikołaja z Mirzyńca, kanonika płockiego. Po jego śmierci rkps piyeszedł w posiadanie
kapituły płockiej, w r. 1926 został włączony d o zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego
w Płocku, a w 1941 r. zosta! wywieziony przez Niemców do Królewca i ślad po nim zaginął. Tekst
Skargi, znany także pod nazwą Żalów umierającego, zapisany był na k. 277r-277v. Poprzedzał go
inny polski wiersz Dialog miswza Polikarpa ze śmiercią. Obydwa teksty wyszły spod pióra Dawida
z Mirzyńca, bratanka Mikołaja. Z d a n i e m Stanisława Dobrzyckiego polski utwór jest przekładem
czeskiej pieśni O rozdeleni dttśc s refem, Przed wojną został sporządzony odpis z rkpsu j>łockiego,
przechowywany obecnie w spuściżnie po Stefanie Vrllu-Wierezyńskim w Archiwum PAN w Poznaniu. Tekst, lakże w transkrypcji, oraz informacje o zabytku w ChrestWRz s. 277-280 i 441. W Sstp
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materiał cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między Naw a d a l ą X V p . post., nic
p o d a j ą c jednak daty przy cytatach. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Skarga Wroc Skarga umierającego. Woronczak Jerzy, Skarga umierającego. Z c sludiów nad rękopisem
nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Sobótka. Organ Wrocławskiego lówarzyslwa Miłośników
Historii, Wrocław 1949, s. 344-347. - Utwór pochodzi z rkpsu nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. .Test to XV-wieczny kodeks zawierający kazania dc l.empore i de sanctis. Tekst Skargi mieści sic na k. 12r-l2v. Został on z a p e w n e zapisany w lalach 1461-1470 przez jakiegoś duchownego
świeckiego, b ę d ą c e g o zarazem pierwszym właścicielem kodeksu. Z d a n i e m S. Dobrzyckiego i J. Woronczaka polski utwór jest przekładem czeskiej pieśni O rozdeleni duse s telem. Wydanie Woronczaka zawiera fotokopie kart z omawianym tekstem. Ostatnie wydanie utworu, także w transkiypcji, i opis zabytku w ChrestWRz s. 277-282. W Sslp materiał cytowano w odpowiednim miejscu
chronologicznym miedzy A'«n- a dalą XV/?, post.y nie p o d a j ą c jednak daty przy cytatach. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
5A7 Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, Kraków 1880 i nn.
SKJ 1 1 - 1 4 1 Wisłocki Władysław, Glossa super epistoł as per annum dominicales. Kodeks łacińsko* polski z połowy XV wieku. — Rkps oo. dominikanów wc Lwowie, p o l e m przeszedł n a własność
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie wc Wrocławiu, gdzie ma swoją siarą
sygn. 413. Rkps pisany jest, zdaniem wydawcy, w lalach 1462-1468 we Lwowie przez nieznanego
pisarza. K o d e k s zawiera perykopy Listów apostolskich, czytane w niedziele, w p o r z ą d k u roku kościelnego, tj. od adwentu do 25. niedzieli po Zielonych Świątkach, wraz z k o m e n t a r z e m . Tekst zawiera liczne glosy polskie i w perykopach, i wr k o m e n t a r z u . Na k. 39r zapisano dziesięcioro przykazań po polsku {cf. Dek 111 18). Rkps pisany z błędami, późniejsza ręka wprowadziła szereg poprawek. Na k. I, d o d a n e j przy oprawie, ręką XV w. zapisano A-ominą librorum Ve.lc.ris Te.stame.nti
i ich polskie nazwy, a p o nich nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf.
ErzGlos poz. 2). Na s. 125-141 wydaw r ca zamieścił wykaz wyrazów r dziś nieużywanych. O d 1973 r.
w Sstp sprawdzano odczytania i uzupełniano konteksty wg fotografii rkpsu. Materiał datowano XV
wed., ale wyrazy z poprawkami późniejszej ręki (zaznaczonymi przez wydawcę tłustym drukiem)
X V ex. Ekscerpcja m.in. J a n a Łosia.
SKJ l 142-154 Chomętowski Władysław. Zabytki języka polskiego z XV wieku w rę ko pism ach
Biblioteki Ordynacji Krasińskich. — Publikacja zawiera teksty polskie z pięciu rkpsów spalonych
przez Niemców po upadku powstania warszawskiego:
1. s, 143-144 wydawca drukuje polski przekład czwartego rozdziału Reguły św, Benedykta o dobrych uczynkach, znajdujący się na tj-zech ostatnich kartach kodeksu, po łacińskiej Ruhricelli
7.1409 r. Rkps pochodzi ze zbiorów Joachima Lelewela; został darowany Bibliotece Ordynacji Krasińskich przez jego brata Prota Lelewela. Zabytek, wg wydawcy, pisany tą samą ręką co Rubricella.
W Sstp d a t o w a n o XV ex. Wg E Pułaskiego jest to rkps z początku XVI w., cały pisany j e d n ą ręką,
na k. 40 data 1509 (E Pułaski, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1915.
Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Muzeum Konstantego Świdzińskiego. T X X U - X X 1 X , s. 68).
2. s. 144-146 wydawca zamieszcza odpis pieśni o M ę c e Pańskiej, zaczynającej się od słów Jesusa Judasz przedal za pieniądze, nędzne. Odpis ten pochodzi z rkpsu ze zbiorów Konstantego Świdzińskiego. Wydawca nie p o d a j e żadnych bliższych informacji o tym rkpsie. Późniejsze badania dowiodły, że jest to jedna / pieśni Władysława z Gielniowa. W Wydra w swoim opracowaniu (H-ladysłuwz Gielniowa. 7. dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań 1992, s. 259-274) zamieszcza
kilka odpisów tej pieśni (łącznie z tu omawianym) w transliteracji i transkrypcji. W Sstp materiał
da Iowa no XV ex.
3. s. 146-147 wydawca przedstawia rkps zawierający modlitwę do Trójcy Św. Bog Ociec i ty Syn
jego, persona Ducha Świętego oraz modlitwę wymieniającą siedem radości Matki Boskiej, zaczynającą się słowami Pozdrowienie to jest puwe od anjofa wielmi mile. R k p s ten znajdował się w zbiorach Konstantego Świdzińskiego. W Sslp materiał d a t o w a n o XV/?. post.
4. s. 147-151 wydawca przedstawia kilka tekstów z rkpsu ze zbiorów Joachima Lelewela, przekazanego w darze Bibliotece Ordynacji Krasińskich przez jego brata Prota. Nie podaje on opisu

'/.abylku ani kart, na których zapisane są teksty polskie. Polska zawartość lego rkpsu przedstawia
się następująco: po modlitewnym wezwaniu kapłana Moc Boga Ojca (inne jego przekazy cf. MacDod poz. 2l>), następuje krótki fragment kazania polsko-łaciński ego i bezpośrednio po nim rozbudowane modlitwy kapłana przerywane pojedynczymi zdaniami kazania. Wśród modlitw, miejscami przypominających dzisie jsze modlitwy wiernych, są także zapisane modlitwy codzienne (cf
Ojcz 14, Spow 3, Wierzę 17, Zdrów 14 i Zdrów 14a). Następnie wydawca cytuje modlitwę wspominającą mękę Chrystusa Jean miły, łaskawy Banie oraz modlitwy przed Komunią św. Panie miły, Boże
mocny. W Ssi.p materiał da Iowa no XV ex.
5. s. 151-154 c f . Dek II 1. Dek ITT 2, Dek III 3, Dek IJ.] 4. Dek 111 5, Dek 111 6.
SKJ 1 155-160 Seredyński Władysław, Trzy zabytki języka polskiego z drugiej polowy XV wieku. — Wydawca pi-zedstawia kilka kart z niezidentyfikowanych rkpsów znajdujących sie w spuśeiźnic po Cyprianie Walewskim ofiarowanej Akademii Umiejętności w Krakowie. Źródłem Sslp
jesl tylko seks? na s. 158-159 cf. Dek l i i 14.
SKJ I 295-314 Malinowski Lucjan. (Juadragesimale super epistolas. Glosy polskie z końca pierwszej polowy wieku X V ~ A u l o r publikuje glosy polskie z rkpsu łacińskiego Biblioteki Kapitulnej
w Pradze o sygn. A XLIV. Rkps zawiera teksty różnej treści. Na k, 303a-336b zapisano łaciński wykład (Juadragesimale super epistolas, w któtym znajdują się glosy polskie wewnętrzne i interlinearne,
pisane tą samą ręką. co tekst łaciński. Wydawca na podstawie znaku wodnego ustalił wiek papieru
lego rkpsu na lala 1442-1448. Glosy znajdują sic przeważnie w cytatach ze Starego Testamentu. Ustalenie miejsc biblijnych pochodzi od Sslp. Wyjątkowo glosy polskie znajdują się również w komentarzu. Od 1956 r. w Sstp poprawiano odczytania i uzupełniano konteksty z Jolografii rkpsu. W Sstp matę riał datowano XV p. pr.
SKJ III 66-72 Wierzbowski Teodor, Dwa przyczynki do starożytnego słownictwa polskiego, Kraków 1884. — Przyczynek odnoszący się do materiału XV-wiecznego znajduje się na s. 66-67. Aulor pisze w- nim o rkpsie z XV w. z Biblioteki 'Tbwarzyslwy Naukowego w lóruniu. Wydawca nie
p o d a j e sygnatury: najprawdopodobniej rkps nie posiadał jej wówczas. D o naszych czasów rkps ten
nie zachował się. Liczył on 822 strony i cały pisany by] wg autora tą samą ręką. Zawierał kazania
łacińskie na święta kośeiclne. Wierzbowski cytuje z tych kazań pięć glos tekstowych z ich odpowiednikami łacińskimi oraz trzy zapisane na dolnym marginesie na s, 155. D r u k u j e także znajdujący się na s. 257 w lekScie kazania wiersz. Oto usta już zamkrtiona. Najnowszy przedruk tego wiersza wraz z transkrypcją zamieszczają autorzy CłtresrWRi na s. 282-283. "W Sstp cały materiał datowano XV ex. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
SKJ III 1K5-197 Ulanowski Bolesław; Roty przysiąg krakowskich z lat 1399-1418. ~ Autor zebra! i przedstawił 96 polskich rot sądowych krakowskich {jako uzupełnienie publikacji A. Z . Helcia z II tomu Starodawnych Prawa Polskiego Pomników i R. I lubego publikacji Roty przysiąg krakowskich z końca wieka XIV). Pochodzą one z trzech ksiąg krakowskich należących do Archiwum
Głównego w Warszawie (nry- 351), 35 L 352) oraz z ksiąg ezchowskich, prze niesionych w r. 1883 ze
Lwowa do Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, obecnie Archiwum Państwowe w Krakowie,
Księgi z Archiwum Głównego autor oznaczył jako Cr. II. Cr. 111 i Cr. IV; księgi czchowskie jako
Cz. ł i Cz. II. Roty uporządkowane są chronologicznie (lylko na końcu umieszczona jest jedna rota.
przez zapomnienie nie.wstawiona w odpowiednie chronologicznie miejsce). Część tych rot została
ponownie wydana przez B. Ulanowskiego w r. 1886 w VIII tomie Starodawnych Prawa Polskiego
Pomników, ale Sslp do końca cytował materiał z SKJ 111. nkscerpcja Kazimierza Krajewskiego. Kilkadziesiąt tych rot wydali także w r. 1960 Z . Perzanowski i M Karaś w publikacji Roty polskie
z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich z początku XV' wieku. O d zesz. 6 tomu VI w Sstp materiał
z tych rot niekonsekwentnie zaczęto cytować za lym nowym wydaniem. ~ Cf. PKKr Li.
SKJ TU 332-349 Ulanowski U[olcsław], Kilka aktów polskich z archiwum krajowego w Krakowie. ~ Materiał XV-wieczny znajduje się na s, 332-335. Wydawca przedstawił czlcry polskie roly
oznaczone kolejnymi numerami 97 100 (jako ciąg dalszy rot z poprzedniej pozycji) z ksiąg ziemskich krakowskich z łat 1436, 1443. 1444 oraz nieuwzględnione przez Helcia wr StPPP 11 zapiski,
oznaczone numerami 1-11 z lat 1475- 1484. Ponadto wydawca publikuje polsko-czeski akt sprzedaży z r. 1498 z Zatora. Błędne lekcje wydawcy- tego aktu poprawiła na podstawie oryginału w Archiwum Państwowym w Krakowie Felicja Wysocka. Ekscerpcja Jana Łosia.
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SKJ V 2 4 0 - 3 L u b i c z Rafał [Lopaciński Hieronim], Glosy polskie zawarte w rękopisie z kazania mi łacińskimi z połowy w, X V Kraków 1894, ~ Na s. 252-294 wydawca przedstawił liczne glosy polskie z. rkpsu nienazwanej biblioteki klasztornej „w Królestwie Polskim" (zapewne chodzi
o zbiory kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku), który obccnic znajduje sic w Bibliotece
Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod nr. 1711. Zawiera on kazania na niedziele i święta. W rkpsie
brak początku i końca. Pisany jesl dwoma rękami, mniej więcej sobie współczesnymi, z lal około
1440-1460. Zawiera leż marginalia i drobne zapiski dwóch rąk XVI w. Glosy polskie, w większości pisane rękami pisarzy tekstu, zamieszczono rut s. 252-282. Na s. 311 -336 z n a j d u j e się słowniczek wybranych wyrazów z tego rkpsu. O d 196ft r. w Sstp uzupełniano cytaty oraz poprawiano nieliczne błędy w odczytaniu glos wg fotografii rkpsu. Materiał datowano XV med. Łkscerpcja Witolda Zachorowskicgo.
SlArch I Chaloupecky Vaclav, Strcdovcke listy zc Slovenska. Sbtrka listu a listin, psanych jazy kem
naród nim, Slovensky Archiv. Sbirka pramenu k dejinam Slovenska, svazck 1, Praha 1937. — Wydawca publikuje trzy listy polskie z końca XV w. znajdujące się w Archiwum Mi a xl a Bard i owa. Listy pochodzą od rajców rymanowskich, .Tana Wielopolskiego oraz Martina Wyżgi z Lubatowej. O d
1956 r. Pracownia dysponuje fotografiami tekstów. Wr Sstp cytowany materiał datowano XV ex.
Ekscerpcja Wandy Namysłowskie j.
SlOcc Slavia Occidentalis. Wydawnictwa Instytutu Zachodnio-Słowiańskiego przy Uniwersytecie Poznańskim. Poznań 1921-194S, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań
1960-J 976, od 1977 r. Warsz.awa-Poznań.
SlOcc XII 158-165 Janów Jan, Trzy drobne teksty staropolskie, Poznań 1933. — Autor przedstawia polskie teksty z rkpsu nr 2271/1 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie wc Wrocławiu. Kodeks liczy 201 karl. Zawiera on różne łacińskie l.eksly teologiczne.
Znajdują się w nim także trzy fragmenty polskie: a. k. I03v tekst katechiznurwy wierszowany o grzechach głównych (inny jego przekaz cf. SlOcc L1X 183-198 poz. 1); b. k. 189r-197r godzinki o męce
Pana Jezusa; c. k. 199v-20()r apokiyf o poszczeniu przez dwanaście piątków. W Sstp cały materiał
datowano ca 1500. Pracownia Sstp posiada od r. 1957 mikrofilm tych fragmentów. Łkscerpcja Lwy
Ostrowskiej.
SlOcc x r n 129 166 Tymie niecki Kazimierz, Z zagadnień historii włościan u Słowian w wiekach
średnich, Poznań 1934. ~ Autor przytacza w swoim artykule dwie roty. Jedna z nich pochodzi
z księgi ziemskiej kościańskiej z r. 1416 i w Sstp z tego źródła w ogóle nie była cytowana. Od l. V
Sstp materiał ten jest cytowany wg wydania H. Kowalewicza i W Kuraszkicwicza Wielkopolskie ro(y
sądowe X1V-XV w., t, 111 Roty kościańskie.., Wrocław 1967 (cf. Kościan). Druga rola pochodzi z księgi zakroczymskiej z r. 1424. Była ona wydana po raz pierwszy przez tegoż autora w Procesach twórczych formowaniu się społeczeństwu polskiego w wiekach średnich, Warszawa 192L s. 269. Do Sstp
nie została ona wyekscerpowana.
SlOcc XVII 3-57 lymieniecki Kazimierz, Z dziejów polskich nazw osobowych. Polskie nazwy
osobowe ludności miejskiej w Wielkopolsce X V wieku, Poznań 1938. ~ Na s. 30 znajduje się rola
z roku 1432 z księgi gnieźnieńskiej IV 82. Rota la nie występuje w Wielkopolskich rotach sądowych
XIV-XVwieku,
Wrocław 1981, wydanych przez II. Kowalewicza i W. Kuraszkicwicza, Skrót źródła
wprowadzono w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł w t. II Sslp. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej. — Cf. RtGn.
SlOcc XXV 203-231 cf Msza XII.
SlOcc XXX 195-199 Wydra Wiesław, Glosy i wyrazy polskie z inkunabułów Biblioteki Un i wersy tcckiej w Poznaniu. Warszawa - Poznań 1973. — Autor przerisiawia następujące inkunabuły z polskimi glosami, będące źródłami Sstp:
1. s. 197-198 inkunabuł nr 9 zawiera dzieło Angela de Clavasio Summa angelka de casihus conscientiae. Wenecja 1492 r. Inkunabuł był niegdyś własnością bernardynów poznańskich, o czym
świadczy notatka „Pro loco Pozna nielisi". W X V I I w,, jak wynika z innej zapiski proweniencyjnej,
książka należała do poznańskich dominikanów, którym podarował ją w 1616 r. roku sufiagan poznański Andrzej Rychlicki. Jako dodatkowych kart ochronnych na początku i na końcu książki uży-
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to dwóch kart pergaminowych z brewiarza z pierwszej połowy XV w., na których zapisano psalmy,
W samym inkunabule na marginesach zamieszczono wicie glos i zapisek łacińskich ręką rubrykalorw, a tak/e rękami innych pisarzy. Wyrazów polskich w lym inkunabule jest kilkadziesiąt. Wpisano je jedną ręką z końca X V w. na sześciu kartach i drugiej wyklejce.
2. s. I9«S-199 inkunabuł nr 54 jest drugim egzemplarzem dzieła Angela de Clavasio Stawna angełica de casibus conscientiae, wydanego w Wenecji w 1492 r. W XVII w\, jak świadczy nolka prowcniencyjna, książka ta należała do poznańskich franciszkanów, którzy otrzymali ją w darze od drukarza poznańskiego Wojciecha Regułusa. Przypuszczalnie była pierwotnie własnością bernardynów,
sądząc z rodzaju łacińskich zapisek oraz z odpisu papieskiego dokumentu z 1456 r. Na początku
i na końcu książki z n a j d u j e się kilkanaście karl dodatkowych z zapiskami łacińskimi różnych pisarzy. Między tymi teksiami z n a j d u j e się kilkadziesiąt wyrazów polskich, wśród nich słowniczek nazw
stopni pokrewieństwa, wszystkie pisane ręką jednego pisarza. Tylko jeden wyraz zdradza inną rękę.
Trzy glosy polskie zapisano też na k. 490r.
Ź r ó d ł o nie było dotąd wyekscerpowane w Sstp; materiał zostanie wykorzystany w suplemencie,
Si Oce XXXIV 155—158 Wydra Wiesław, Drugi przekaz średniowiecznej pieśni polskiej Królewna
niebieska, Warszawa-Poznań 1977, — Wydawca przedstawia nowy odpis pieśni Kndewno niebieska,
zapisany w końcu XV w., na karcie tytułowej inkunabułu Se.nnones de laudihus sanctomm Roberta
Carncciolego, drukowanego w Augsburgu w 1489 r. Inkunabuł znajduje się w Bibliotece Prowincji
oo. Bernardynów w Krakowie pod sygn. 8. Autor podaje tekst także w transkrypcji oraz zamieszcza
jego fotokopie. Inny odpis tej pieśni cf. R XIX poz. 6. W Sstp materiał datowano XV p. post. Skról
źródła wprowadzono w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł w VIII. Fkscerpcja Lucyny Sowy.
SłOcc XXXIV 159 -.170 Wydra Wiesław, Z średniowiecznej liryki polskiej (Świebodność Boga żywego... •• Nieznany zabytek poezji bernardyńskiej). — Wydawca przedstawia pieśń o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny zaczynającą się od słów Swiebodność Boga żywego, zapisaną w rkpsie
nr 2/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, Rkps jest papierowym kodeksem formatu
octavo. Liczy 612 stron. Zawiera zbiór kazań i tekstów teologicznych. Po ostatnim kazaniu na
s. 582-584 ręką z końca XV w. zapisano tekst polskiej pieśni. Jest to jedyny polski tekst w tym
rkpsie. Przypuszczalnie utwór powstał wcześniej w środowisku bernardyńskim a jego autorem
„mógł być Władysław z Gielniowa lub ewentualnie ktoś z jego oloc/.cnia i: (s. 170). Wydawca podaje tekst również w transkrypcji. Zamieszcza leż fotokopię pieśni. Ostatnie wydanie tej pieśni
ChrestWRz s, 246. W Sslp materiał datowano XV p. post. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł w t. v n i . Ekscerpcja Lucyny Sowy.
SłOcc X I V 99-112 cf. Msza XVI.
SłOcc i.IX 183-198 Wydra Wiesław, Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne
z rękopisów i inkunabułów Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów, Poznań 2002. — W publikacji wydawca przedstawił XV-wiecznc polskie leksiy pochodzące z Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na
Jasnej Górze. Z n a j d u j ą się o n e w następujących rkpsach i inkunabułach:
1. Rkps nr 11 37 formatu in i[uarto, bez. oprawy, uszkodzony od wilgoci (brak kart początkowych), liczący 284 karty. Informacja o pisarzu i roku pisania znajduje się na k. 255. Rkps zawiera
m.in,; a. na k. 6 -255 mieszczą się kazania de tempore pisane przez Piotra z Miłosławia w 1464 r.
W tekście kazań o r a / na marginesie znajdują się glosy polskie różnych rąk; b. na k. 77r w kazaniu
przytoczony został tekst o warunkach dobrej spowiedzi (inne jego przekazy cf AKLit 111 poz, 4);
e. k. 283r cf Dek 1 10, Dek III 35; d. k. 2S3v cf. Ojcz 20, Wierzę 23, Zdrów 18; e. wierszowany wykaz grzechów głównych (inny jego przekaz cf. SłOcc XII 159).
2. Rkps nr H 39 Ó. k. 60r-67v, cf. Dek 1 11, Dek III 36.
3. Inkunabuł nr IV D. 6 / 6 c f . Dek 1 12.
4. Inkunabuł nr IV D.
cf. Dek 111 37.
Materiał zostanie wykorzystany w suplemencie Sstp.
SłOcc LX 125-134 cf Spow 10.
Słota Wiersz Słoty O zachowaniu sic przy stole. Vrtei 188-90. - Wydawca przedstawia tekst wiersza zapisanego na dwóch ostatnich karlach rkpsu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rkps pochodził
z biblioteki benedyktynów w Sieciechowie, następnie ze zbiorami Załuskich trafił do Ces. Bibl.
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Publ. w Petersburgu, gdzie posiadał sygn. Lal J Q 25. Zawierał trak laty teologiczne pisane w latach 1414-1415 w Krakowie przez Lutoslawa z Radlina. Polski wiersz zapisano na k. 206r 207r.
około 1415 i., lecz był on zapesvne kopią dokonaną z nieco wcześniejszego rkpsu. Informacje o zabytku oraz najnowsze wydanie tekstu, też w transkrypcji, w ChrestWRz s. 284-287 na podstawie fotokopii rkpsu zachowanych w spuścizn ic po Stefanie V rllu - Wic rczyńskinru przechowywanych w A r chiwum PAN" w Poznaniu, W Sslp cytowano w odpowiednim miejscu chronologicznym między źródłem Dorota a datą 1420—49. nie podając jednak daty przy cytaiach. Rkps len prawdopodobnie
wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego i zosial spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
Sob III 344-355 Woronczak Jerzy. Skarga umierającego. Ze studiów nad rękopisem nr 2 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Sobótka. Organ Wrocławskiego 'towarzystwa Miłośników Historii, red.
Knol Anion i, Wrocław J<J46. K, KI, Wrocław J948. s. 347-349. — )ó źródło Sslp obejmuje polskie
glosy w tekstach kazań de tempore i de sanctis, znajdujących się w XV-wiecznym kodeksie Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu pod sygn. 2 (poprzednia MS.O.2). Są one zapisane na kartach:
13v, 79v, 174r, 174v, 175r, 177r, 182r, 182v, 20Ir, 202v\ 203r. 207r, 226r, 226v, 232r. Wszystkie,
oprócz glos z k. 79v, pochodzą od tej samej ręki. Wydawca zamieścił podobiznę karty 182r rkpsu.
W Sstp materiał da Iowa no XV p. post. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Spaw Spowiedź powszechna - Co n less i o ge nera lis. Synod w ł-ęczyey z. r. 1285 nakazywał odmawianie
podczas mszy świętej Spowiedzi powszechnej. Sstp rejestruje 10 różnych odpisów Spowiedzi powszechnej. Każdy z nich ma swoją datę w spisie źródeł, ale materiał cytowano bez dat. W artykułach słownikowych modlitwa ta jest umieszczana sv chronologii razem z innymi modlitwami codziennymi miedzy dalą cct 1400 a 1401-1419, ponieważ uważa się, że w tym okresie powstały pierwsze jej tłumaczenia na język polski.
Spow 1. XIV ex. R X X I V 80. Tekst modlitwy wydany w r. 1895 przez Brucknera Aleksandra
w Kazaniach średniowiecznych. cz. I, zamieszczonych w kolejnym tomie Rozpraw. — 'lekst modlitwy znajduje się na k, l r rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1299. Jest to papierowy kodeks zawierający lekcje ewangeliczne na niedziele i święta roku kościelnego oraz krótkie kazania. Wyda wca określa czas powstania rkpsu na lata 1415-1420. W Sstp przyjęło datę XIV ex., opierając się
na Katalogu W. Wisłockiego, któiy uważa, że rkps ten powstał na przełomie XIV i XV w. Pracownia
Sstp od 1955 r. posiada fotografie rkpsu, wg których korygowano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja
Kazimierza Krajewskiego.
Spow 2. ca 1415 Wisi nr 1681. Tekst modlitwy wydany w latach 1877-1881 przez Wisłockiego Władysława w Katalogu rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 405. — Tekst modlitwy znajduje się na k. 98v rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1681 z początków XV w., zawierającego
Compendium theoloyce writatis Tomasza z Akwinu. Tekst tego odpisu Spowiedzi, także w transkrypcji, podają autorzy ChrestWRz na s. 26-27. Pracownia Sstp od 1955 r. posiada fotografię rkpsu,
wg której korygowano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Spow 3. XV ex. SKJ I 149. Tekst modlitwy wydany w r. 1880 przez Chomętowskiego Władysława
w Zabytkach języka polskiego i XV wieku iv rękopisach Biblioteki Ordynacji Krasińskich wydanych
w tomie Sprawozdań. ~ Tekst tego odpisu Spowiedzi pochodzi z rkpsu ze zbiorów Joachima Lelewela,
przekazanych w darze przez jego brata Prota dla Biblioteki Krasińskich. Został on wpisany w tekst
kazania polsko-łacińskiego. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego. ~ Cf. SKJ I 142-154 poz. 4.
Spow 4. XV ex. JA III 634-635. 'lekst modlitwy wydany w r. 1879 przez Kalinę Antoniego w artykule Anecdota pidaeopotoniea, zamieszczonym w Archiv fiir slavische Philologie, Band III, Berlin,
$. 634-635. ~ Rkps stanowi jedna karla pergaminowa, zapisana jednostronnie przez jednego pisarza i posiadająca sygn. Pol. I O v I. Treść rkpsu stanowi Spowiedź po polsku, podzielona poziomymi kreskami na sześć części; część siódma jest po łacinie. Tekst bardzo zatarty i żłe czytelny, stąd
nie wszystkie jego lekcje wydają sic pewne, W Sstp do t. IX modlitwę datowano XV ex. Po opublikowaniu przez Elżbietę Belcarzową artykułu XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedńna
w Leningradzie, zamieszczonego w Smdiach z filologii
Polskiej i Słowiańskiej, l. 29, Warszawa 1991, s. 6 - 7 (cf GlPolli), zmieniono datowanie Spow 4 na
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X V i/s. Autorka dowiodła, że pismo i cechy graficzne tekstu wskazują na początek XV wieku. Sprostowała także dwa błędne odczytania wydawcy. Jest to jedyny polski rkps XV-wieczny, zachowany
w zbiorach biblioteki leningradzkiej.
Spow 5, X V
Cn ap. 2r-3r. l e k s t modlitwy wydany w r. 1953 przez Vrtla-Wiercińskiego Stefana w pracy Kazania gnieźnieńskie..., Poznań 1953, s. 147-149. Poznańskie 'Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Zabytki Języka i Literatury Polskiej nr 2. — W związku z weryfikacją daty i ustaleniem, że
zabytek powstał w w. XVI, od l. VIII źródło (o zostało usunięte z kanonu źródeł Ssip.
Spow 6. XV ex. Pamf.it XXVIII 3114. Teksi modlitwy wydany w r. 1931 przez Vrt.la-Wierczyńskiego
Stefana w publikacji Kilka nieznanych tekstów staropolskich XV i XVT wieka zamieszczonej w Pamiętniku Literackim, t. 28, Lwów 1931. — 'lekst Sjwwicdzi pochodzi z rkpsu Biblioteki Archi diecezjalnej,
obecnie Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, o sygn. Ms. 90. Jest to papierowy kodeks zawierający żywoty świętych, kazania i teksty biblijne, pisany w dwie kolumny. Sj?owiedź znajduje sie na k. 146r.
Tekst ten w nowym odczyiariiu oraz w transkrypcji wraz z fotokopią k. 146r opublikowali W K. Rzepka i W. Wydra w artykule Mazowiecka wersja -spowiedzipowszechnej z końca XV wieku zamieszczonym
w Pracach filologicznych, t. X L I V Warszawa 1999, s. 479^N9. Hkscerpcja Kazimierza Nitscha,
Spow 1. ca 1480 Pb IV 631. Tekst modlitwy wydany w r. 1892 przez Lubicza Rafała JLopacińskiego Hieronima J we Wstępie do spowiedzi powszechnej, zamieszczonym w kolejnym toinie Prac Filologicznych. — Modlitwa pochodzi z rkps LI Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie o sygn.
1708. Jest to kodeks zawierający m.in. łaciński poemat Se tiul insza f)e gestis Dci. Wstęp do Spowiedzi znajduje się na przedostatniej stronie (zatarta paginacja) rkpsu. Tekst liczy 5 wierszy: dwa
wyrazy opuszczone w tekście (atiy szkritego) ta sama ręka dodała u góry nad tekstem. Ekscerpcja
Kazim ierza Krajewskiego.
Spow 8. XV p. post. R XXV 200. — 'leksl modlitwy wydany w r. 1897 przez Brucknera Aleksandra w Kazaniach średniowiecznych, cz. III, zamieszczonych w kolejnym tomie Rozpraw. — Wydawca podaje niepełny tekst Sj>owiedzi mieszczący się w lewej kolumnie na k. 261 v rkpsu Ces. Bibl.
Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 449. Jest to karta dodana, na wewnętrznym brzegu nieco
uszkodzona, stąd drobne luki w tekście. Wg A. Brucknera rkps powstał w drugiej połowie. XV w.
i zawiera m.in. łacińskie kazania Piotra z Miłosławia. Rkps ten na mocy traktatu ryskiego wrócił
do Biblioteki Narodowej w Warszawie i obecnie posiada sygn. IV 3022. Teksl Spowiedzi, także
w transkrypcji, został ponownie wydany w i. 2001 przez Elżbietę Belcarzową wr Glosach polskich
łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. IV na s. 154.
Spow 9. XV p. post. ŚłPolW 17-18. 'lekst modlitwy wydany w r. J.977 przez Waltera Mieczysława w Śląskich polonicach rękopiśmiennych
iv zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,
cz. II, Wrocfaw 1977. ~ Tekst lego odpisu Spowiedzi pochodzi z rkpsu o sygn. I F 5 2 7 znajdującego
się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jest to liczący 314 k. rkps z drugiej połowy XV w,,
zawierający m.in. różne zbiory kazań i inne pisma łacińskie. Modlitwa zapisana jest na ostatniej
karcie, 314v. Wydawca podaje także transkrypcję tekstu. Materiał z. tego źródła zostanie wykorzystany w suplemencie Sstp.
Spow 10. XV med. SlOcc LX 125-134. 'leksl modlitwy wydany w r. 2003 przez Wydrę Wiesława
w artykule Stawpołska spowiedź powszechna z rękop'tsu jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów, zamieszczonym w kolejnym tomie Shwii Occidentalis. ~ Tekst Spowiedzi pochodzi z kodeksu znajdującego się w Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze pod sygn. U 32. Rkps zawiera kazania
de tempore Pawła z Zatora z połowy XV wieku. Tekst Spowiedzi znajduje się na końcowych (283v• 284v) kartach kodeksu. Wydawca p o d a j e również transkrypcję oraz zamieszcza podobiznę fotograficzną tekstu modlitwy. Materiał z tego źródła zostanie wykorzystany w suplemencie Sstp.
SprKffS Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1879 i nn.
SprKHS IV 64-79 Piekosiński Franciszek, Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła K. P Marii w Krakowie z XV wieku, Kraków 1889-1891. — Franciszek Piekosiński wydal inwentarze skarbca kościoła N.M.P. znajdujące się w pap terowym rkpsie przechowywanym w Archiwum Aktówr Dawnych Miasla Krakowa, obecnie Archiwum Państwowe, p o d sygn. 2076. RJips formatu dutki liczy 50
kart. Znajdują się w nim zapiski dotyczące wypożyczenia przedmiotów ze skarbca kościelnego róż-
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nym kapłanom. Zapiski te są w rkpsie przekreślone na znak, że przedmioty zwrócono do skarbca.
Wydawca ujął je w nawiasy kwadratowe. W zapiskach występują wyrazy polskie, wyróżnione w tekście wydania kursywą. Na końcu artykułu zamieszczono indeks nazw osobowych i indeks rzeczowy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
SprKFfS V s. X X V ! U - X X X Krzyżanowski Stanisław, Rejestr wydatków na naprawę zamku krakowskiego z XV wieku, Kraków 1891. ~ \Vydawrca przedstawił (bez podania sygnatury) rachunki
wydatków wiełkorządcy krakowskiego Waltera z r. 1461 na naprawę zamku krakowskiego, przechowywanych w Archiwom Aktów Dawnych Miasta Krakowa, obecnie Archiwum Państwowe. Rkps
formatu in folio liczy 6 karl papierowych. Licznie występujące wyrazy polskie nie zostały wyróżnione w tekście, niektóre z nich wydawca opatrzył przypisem, podając ich objaśnienie. Łkscerpcja
Stanisława Urbańczyka.
SprKJIS VIII s. CIV- CLXJ My cielsk i Jerzy, Inwentarz skarbca książąt mazowieckich Konrada
i Janusza z i. 1494, Kraków 1907-1920. ~ W łacińskim rejestrze skarbca książęcego niektóre nazwy przedmiotów wymieniane są w języku niemieckim lub polskim. Rękopiśmienny oryginał inwentarza z zamku w Ciechanowie pożyczył Komisji Historii Sztuki książę Ja ii Tadeusz Lubomirski w r. 1902. Łkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
SprTNPozn III 42 -48. IV 28-51 Tymieniecki Kazimierz, Kmieć wielkopolski w zapiskach sądowych średniowiecznych, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redakcja Zygmunt Lisowski, Poznań 1930. — Praca o p a r t a na materiale zapisek sądowych powiatów W i e l k o p o l s k i do
roku 1475, przechowywanych wr Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Głównym, obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych, w Warszawie. Omawiając zagadnienia dotyczące uposażeń,
wolności osobistej, prawa do posiadania ziemi, aulor cytuje kilka polskich glos, wyróżnionych
w tekście pracy kursywą lub rozstrzelonym drukiem. K. Tymieniecki nie podaje, z których ksiąg glosy te pochodzą. Łkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
SprTNW Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Warszawa 1908 i nn.
SprTNW V zesz. ł, s. 3-21 Pułaski Franciszek, Pieśni religijne XV w. Z rękopisów Biblioleki Ordynacji hrabiów Krasińskich, Warszawa 1912. ~ Autor przedstawia następujące rkpsy:
' 1. s. 5 - 6 rkps nr 13 (nr inw. 33) cf. Dek l 6, Dek 111 27.
2, s, 6-21 rkps nr 41 (nr inw. 7), obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod
sygn. akc, 11575, Zawiera on, oprócz łacińskich kazań i rozpraw teologicznych, pięć polskich pieśni: Anna, niewiasta niepłodna, Już się anjeli wiesiełu, Jasne Kry stówo oblicze, Jesu, zbawicielu ludzski i Atigustus kiedy krolowaŁ Od t. VIII w Sstp cytowano te pieśni z nowego ich wydania przez
W. Wydrę i W. R. Rzepkę ze skrótem Pieśni Wlad. Materiał cytowano z datą ca 1500. Ekscerpcja
Kazimierza Krajewskiego. — Cf. PieśmWład.
SprTNW\\l\
zesz. 2, s. 15-46 Kochanowski J[anj K[arol], Próba ujęcia hermenoutycznego poj ę ć o „ziemi" j. „obyczaju", „księciu" i „przywileju" w świetle praktyki sądowej na Mazowszu
u schyłku wieków średnich, Warszawa 1915. — Autor w swoim komunikacie omawia i przytacza kilkadziesiąt polskich rot sądowych, przew r ażnie podanych we fragmentach. Polskie cytaty umieszczone są w tekście artykułu bądź w przypisach. Pochodzą one z XV-wiecznych ksiąg sądowych mazowieckich. Łkscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Stat Abraham Władysław, Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty
z rękopisu ossolińskiego nr 1627 z uwzględnieniem materiałów zebranych przez śp. BjoleslawaJ
Ulanowskiego, Kraków 1920. Studia i Materiały do l listorii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr 6. — Autor przedstawia następujące rkpsy:
1. s. 19-34 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. II Q 119, który dostał się tam z dawnej Biblioteki Załuskich, obecnie przechowywany jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn.
U 3347. Na s. 21 wydawnictwa znajduje się jedna glosa polska z fleksją łacińską {stypa) niewyróżniona innym drukiem. W Sstp datowano ją XV med. Łkscerpcja Ewy Ostrowskiej.
2, s. 35- 53 rkps nr 1627 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu, z pierwszej polowy X V w. Na k. 262r-264v znajdują się Staluta pwvincialia breviter, czyli
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wyciąg ze statutów synodalnych klórcjś z ówczesnych prowincji kościelnych, może poznańskiej albo
lwowskiej. W statutach znajduje się kilka polskich glos, datowanych w Sstp XV in.
SutfWKaf Staluly synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. 7. materiałów przysposobionych przez B[olcslawal Ulanowskiego uzupełnili i wydali Fijałek Jan i Vetulani Adam, Kraków
1915-1920-1951. Studia i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce nr 4.
— W jednym z rozdziałów- części pierwszej wydawnictwa autorzy przedstawili na s. X C V - X C V I I I
rkps Biblioteki oo. Dominikanów we T.wowic o sygn. 55 z około r. 1440. Na k. 5r i 5v w rozdziale
Dcpocna homicidamm znajduje się kilka polskich glos marginalnych, w wydawnictwie drukowane
na s. XCVI. Część druga publikacji na s. 1-121 zawiera tekst Statutów synodalnych Mikołaja 'Iraby z r, 1420. Z n a j d u j ą się w nim nieliczne glosy polskie wyróżnione rozstrzelonym drukiem. Na
s. 233 -306 łączony został indeks rzeczowy i imienny tekstu statutów.
StatWlad Statuta synodalia dioecesis \Vladislaviensis et Fomcraniae, collee.it et edidit Zenon Chodyński, Varsaviae 1890. ~ Zenon Chodyński w wymienionym łomie wydał statuty synodalne biskupów
pochodzące z Archiwum Kapituły Katedralnej, obecnie Archiwum Diecezjalne, we Włocławku.
W wydanych dokumentach występują dwie glosy polskie: w stal ul ach Mikołaja Kurowskiego
z r. 1402 (na s. 4 flaszka) w zlalynizowanej formie i w statutach Jana Pełli z r. 1427 (na s. 14 kasanicu). Praca zawiera indeksy: wyrazowy (s. 269-291), nazw osobowych (s. 292-296) i miejscowych
(s. 297-298), opracowane przez Jana Fijałka. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
StPPP Starodawne Prawa Polskiego Pomniki |„.|, t. I-If wydal llelcel Antoni Zygmunt, Warszawa 1856,
Kraków 1870, l. V, VII wydal Bobrzyński Michał, Kraków 1878-1882, t. VIII, z.csz. 1 i 2 wydał Ulanowski Bolesław, Kraków 1884-1886.1. IX, zesz. 1 i 2 wydał Piekosiński Franciszek, Kraków 1889,
t. X - X 1 I wydał Ulanowski Bolesław, Kraków 1888 1921; 1. V, V1I-1X wydane staraniem Akademii Umiejętności, t. X wydany staraniem Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności, t. XJ-XI1
wydane staraniem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.
StPPP \ 226 Kazimierza Wielkiego ustawa o starostach, o monecie i o rajcach krakowskich wraz
z. ustawą o żupach krakowskich wydana. — 'lekst lego dokumentu znajduje się w kodeksie Ossolińskich II. Wpisany zosta! po ustawie o żupach krakowskich tą samą ręk^j, W tekście występuje tylko jedna glosa polska (bicmia), w Sstp datowana (ca 1364). Inne pozycje z tego wydawnictwa wyszczególnione w spisie źródeł t. I, zesz. 1, obejmujące s. 229-262. 292-300. 303 304, 329-428 znalazły się lam przez niedopatrzenie, ponieważ polski materiał językowy w nicłi zawarty w Sslp
cytowano z późniejszych wydań,
StPPP II 1-33 Księga prawa zwyczajowego polskiego z wieku XIII. - W papierowym kodeksie,
który byl przechowywany w prywatnych zbiorach w Elblągu, na s. 120--168 znajdował się tekst prawa zwyczajowego zapisany w drugie j połowie XIII w. przez anonimowego Niemca. Wydawca zamieszcza tekst niemieckiego oryginału, w któiym znajduje się kilka polskich glos z początku XIV w.,
niektóre wyróżnia kursywą w tekście, podaje również polskie tłumaczenie tekstu niemieckiego.
StPPP II 35-958 Prawo polskie w praktyce sądowej XIV i XV wieku. \VVciągi z najdawniejszych
ksiąg sądowych ziemi krakowskiej. — W tej części toin u wydawca przedstawia zapiski z najdawniejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej, pochodzące z Archiwum Aktów Ziemskich i Grodzkich w Krakowie, obecnie Archiwum Państwowe. Wyciągi te obejmują okres 1394-1507 r. Materiał d o r. 1500 kończy się na s, 939. Z n a j d u j ą się w nich roty i glosy polskie wyróżnione w tekście
kursywą. Materiał w Sstp cytowano wg nrów zapisek.
StPPP V s. X I - X X X I I I Statuta synodalia... A n d r e a e episcopi Posnaniensis. - Wydawca zamieszcza teksty statui ów synodu diecezjalnego poznańskiego. W tekstach tych znajdują się nieliczne polskie glosy. W Sstp materiał datowano XV in.
StPPP VII 1-191 Acta cxpeditionum bcJIicalium palatinatus Calissiensis ct Posnaniensis in Willach os et in Turcas annis 1497 1498 in Archivo Regi o Posnaniensi asscrvaia. — Wydawca zamieścił
700 zapisek z ksiąg ziemskich t grodzkich Archiwum Kapituły Krakowskiej, Archiwum Głównego
w Warszawie, Archiwum Aktów Dawnych w Lublinie i xArchiwum XX Czartoryskich w Krakowie.
Występuje w nich kilkadziesiąt głos polskich, które wyróżniono w tekście kursywą. Na końcu pracy
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zamieszczono na s. 167-186 indeks nazw osobowych i miejscowych. ponadto na s. 187-188 wykaz
wyrazów polskich.
StPPP VII 275-627 Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis.
— Wydany przez B. Iwanowskiego materiał pochodzi z Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich
w Krakowie (obecnie Archiwum Państwowe). Archiwum Konsystorza Biskupiego w Krakowie,
Archiwum Kapit uły Krakowskiej, Archiwum Aktów Dawnych w Lublinie i Archiwum XX Czai tory skich w Krakowie. Zawiera ponad 1600 zapisek herbowych krakowskich od r. 1382 do końca
XV w. Występują w nich liczne polskie wyrazy (głównie nazwy herbów) wyróżnione przez, wydawcę kursywą. Na s. 619-626 znajduje się wykaz herbów. W Sstp materiał cytowano wg stron zapisek.
StPPP VIII Antiquissimi libri iudiciales tcrrac C'racoviensis. Najdawniejsze księgi sądowe krakowskie, cz. 1-11. — Materiał źródłowy, zawarty w tym tomie, pochodzi z Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, obecnie Archiwum Państwowe, Wydawca podzielił go na dwie części. Część I o b e j m u j e o k r e s 1374—1390 r., część Ił obejmuje okres 1394-- 1400 r. Z n a j d u j ą się w nich
11254 zapiski, w większości łacińskie, z pojedynczymi glosami polskimi. Są 1CŻ roty polskie. Na
końcu obydwu części wydawca podaje szczegółowe informacje o księgach sądowych stanowiących
podstawę jego wydania. W Sstp materiał cytowano wg nrów zapisek. Wcześniej roty znajdu jące się
w tym wydaniu wydał R. [lube w publikacji Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV. Z tego
wydania w Sstp cytowano materiał z zapiski nr 45. — Cf. HubcKr.
StPPP IX A k i a sądu leńskiego wyższego w G r ó d k u Goleskim J.405-1546. — Jest to jedyna zachowana księga aktów sądu leńskiego golcskiego. Z n a j d u j e się ona w Bibliotece Jagiellońskiej pod
sygn. 71. W wydanych przez Piekosiński ego zapiskach występuje około 3 Ot 1 glos polskich wyróżnionych w druku kursywą. Materiał do r. 1500 kończy się na s. 175. Na końcu księgi wydawrca zamieszcza wykaz osób i miejscowości (s. 261-306), indeks rzeczowy (s. 307-314) oraz słowniczek wyrazów polskich (s. 315-320) wraz z ich łacińskimi odpowiednikami. W Sslp materiał cytowano wg
nrów- zapisek.
StPPP X Libri formularum saeculi XV. — Na tę księgę złożyły się zbiory formuł dokumentów
z czterech rkpsów. Polski materiał z trzech tylko stanowi źródło Sstp:
1. s. 1-56 rkps Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze o sygn. XIV G 4 zawiera m.in. retorykę na
potrzeby studentów Uniwersytelu Krakowskiego. Występują w niej polskie glosy wewnętrzne, inter linearne i marginalne. Tylko glosy wewnętrzne wydawca podaje w tekście; pozostałe umieszcza
w przypisach. Wszystkie glosy wyróżnione są kursywą. Od 1956 r. pracownia posiada fotokopie
rkpsu, wg którego poprawiano błędne czasem lekcje wydawcy. W Sstp materiał cytowano wg nrów
rozdziałów zabytku z datą XV p.pr,
2. s. 66-88 rkps Biblioteki Kórnickiej przedstawiający kontrakty zawierane przez króla z żupnikami bocheńskimi i wielickimi oraz ugodę między księciem mazowieckim Ziemowitem a biskupem
Ciołkiem. Wydawrca nie podaje sygnatury rkpsu. Z n a j d u j e się w nim kilka glos poIskiełi wyróżnionych kursywą. W Sstp znalazły się tylko dwie (fińskie i pita), datowane X V p. pr,
3. s. 89-103 fragment rkpsu, który udostępnił B. Ulanowskiemu Ignacy Polkowski. Zawiera tekst
formularza z czasów Kazimierza Jagiellończyka. W tekście znajdują się nieliczne glosy polskie, wyróżnione przez wydawcę kursywą. Praca zawiera indeks nazw osobowych i miejscowych (s. 108-112), indeks rzeczowy (s. 113-123) oraz indeks wyrazów i zwrotów polskich (s. 124 125). W Sstp
materiał cytowano wg nrów rozdziałów zabytku z dalą XV p. post.
StPPP XI Księgi sądowe wiejskie, l. I. — Wydawca uwzględnił 16 rkpsów ksiąg sądowych wiejskich z X V - X V N 1 w. Materiał XV-wieczny zawierają księgi gromadzkie wsi: Komborska Wola
1457-1499 r. (s. I-JO) z rkpsu Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie o sygn. 1545; Maszkienice 1482-1500 r. (s. 69-82) z rkpsu Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu o sygn.
2277; Krościenko 1408-1498 i. (s. 147-259) z. rkpsów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu o .sygn. 1088 i 1089; Wola Jasienicka 1463-1500 r. (s. 431) z rkpsu Biblioteki Naukowej PAU
i PAN w Krakowie o sygn. 1546. Ponadto znalazły się tu zapiski z Księgi sądowej poddanych klasztoru Benedyktynek w Lubiniu 1432-1500 r. {s. 683-695) z rkpsu o sygn. 7 Biblioteki Seminarium
Duchownego w Gnieźnie. Praca zawiera indeksy nazw osobowych i miejscowych (s. 767-793) oraz
indeks rzeczowy zawierający również wyrazy polskie (s. 794-879). Indeksy le zostały sporządzone
przez Franciszka Piekosińskicgo. W Sstp materiał cytowano wg nrów zapisek.
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SiPPP XII Księgi sądowe wiejskie, t. II. — Księgi te są kontynuacją poprzedniego tomu. Zawierają zapiski od nru 4615 d o 751J. W Sstp uwzględniono glosy polskie z ksiąg gromadzkich wsi:
Krzemienicą z lat 1451-1482 (s. 63-76) i I.ubcza z lal 1457-1497 (s. 205-208) oraz z księgi wizyt
dóbr Pabianice należących do uposażenia kapituły krakowskiej z roku 1496 (s. 415-425). Praca zaopatrzona jesl w indeksy nazw osobowych i miejscowych (s. 695-719) oraz indeks rzeczowy zawierający również wyrazy polskie {s. 720-760). Indeksy zostały sporządzone przez Franciszka Piekosiński ego. Część materiału z księgi wizyt dóbr Pabianice wydał w 1903 r. ML Baruch w monografii
Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne [..,], skąd w Sslp zacytowano jedną glosę (łuc^wo) z r. 1499 ze
skrótem Barach. Glosy tej nie rna w omawianym wydaniu.
Łkscerpcja wszystkich tomów Jana Los ta.
Stłuf Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, wydał (Komitet Redakcyjny), t. I - H , Kraków 1938.
Stad I 429-444 Semkowicz Władysław, O przysiędze na słońce w Polsce. — Autor w swoim artykule przytacza na s. 431 jedną łacińską zapiskę sądową z r. 1463 z księgi ziemskiej radomskiej
z j e d n a polską glosą {przyczyna), Księga znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych, poprzednio Archiwum Główne, w- Warszawie. Zapiskę tę przekazał Semkowiczowi A d a m Wolff, ówczesny archiwariusz Archiwum Głównego w Warszawie. F.ksccq)cja Maliny Safarewieżowej.
Stud 11 277-303 Gródecki Roman, Znaczenie handlowe Wisły w epoce piastowskiej. — Z tym
skrótem nie ukazały sic w Sstp żadne cytaty. Autor, ilustrując swoje tezy materiałem źródłowym,
oparł się na wydanych już dokumentach, w któiych znajdują się polskie glosy. Cały ren materiał
w Sstp cytowano wg różnych kodeksów zawierających pierwodruki.
Su i Tłumaczenia polskie statutów ziemskich, Kodeks Świętoslawów, wydał Piekosiński Frań ciszck, Archiwum Komisji Prawniczej A U , t. 111, Kraków 1895, s. 221-334. — Rkps Biblioteki XX Czartoryskich w Krukowie m 1418. Jesl lo pergaminowy kodeks formatu lolio liczący 58 kart. Na
k. 2r-41v znajdują .się Statuty Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły w przekładzie polskim
Święto sława 7. Woj cieszyn a z r. 1449; na k. 43r-57r znajdują się staluly książąt mazowieckich
w przekładzie Macieja z Różana z r. 1450. Kodeks został przepisany przez Mikołaja Suleda, pisarza i burmistrza z Warki w drugiej połowie XV w. Źródło cylowane jest według stron rkpsu. Łacinę do lego źródła cytujemy wg wydania Statutów Kazimierza Wielkiego A. Z. Helcia z StPPP l,
s. 1-172, 269-290, 305-328, 412-414, wg Staluta Mazoiiae Bandtkiego zawartych w Jus Polonicum...,
Varsaviae 1831, s. 425-437, niekiedy wg AKPr 11, s. 1-53 hibAKPr IV W Sstp materiał cytowano
w odpowiednim miejscu chronologicznym miedzy Gałką a datą XV p. pr., nie podając jednak daty
przy cytatach. Od 2003 r. pracownia posiada fotografie Cyfrowe zabytku. Fragmenty kodeksu, także
w transkrypcji, w ChrestWRz s. 167-171. Niepełna ekscerpcja Jana Łosia i Witolda Zachorowskiego.
SulejMitk Mitkowski Józef, Początki klasztoru Cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XTII wieku, Poznań 1949. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej, t. XV. ~ Autor w swrojej pracy na s. 313-366 publikuje niewydane wcześniej teksty dokumentów klasztoru sulejowskiego z lat 11767-1405. Teksty te są przeważnie kopiami oryginałów z XIII i XIV w. ze zbiorów warszawskich, tj. Archiwum Głównego Akt
Dawnych i Muzeum Narodowego oraz z XVll-wiecznego kopiarza sulejowskiego. Głosy polskie
wy stępujące w łacińskim tekście wydawca wyróżnia wr diuku spacją. Praca zaopatrzona jest w indeksy (s. 391-406) nazw osobowych, miejscowych i rzeczowych, w któiych uwzględniono wyrazy
polskie. Ekscerpcja Tadeusza Kalickiego.
Szos Kutrzeba Stanisław, Szos królewski w Polsce w X I V i XV w., Kraków 1900. Odbitka z Przeglądu
Polskiego. Rocznik XXXIV (t. ogólny zbioru 135), s. 78-103. 270-290. - Autor w swojej pracy korzystał z drukowanych kodeksów dyplomatycznych i najstarszych ksiąg rachunkowych miasta Krakowa oraz ze zbiorów Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich, obecnie Archiwum Państwowe,
w Krakowie. Na s. 48 publikacji przedstawił zapiskę pochodzącą z Księgi rachunkowej Krakowa
z r. 1393, w której znalazła się jedna glosa polska (szos), wydrukowana w Sstp. Łkscerpcja Wandy
Namysłowskiej.
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Szwed Barwi iiski Hu geniusz, Birkenmajer Ludwik, L o s Jan, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności, Kraków 1914. — Na s. 49-50 przedstawiono XV-wieczny rkps Biblioteki Akademii Upsalskiej o sygn. Ups. C. 95, zawierający Nowy Testamenl.
Rkps mocno uszkodzony, brak wielu karl. Na tylnej okładce data kupna rkpsu i notatki o dalszych,
dotyczących go transakcjach. Na dziewięciu kartach glosy polskie i czeskie do tekstów Ewangelii
i Listów apostolskich. W Sstp materiał datowano XV in.
ŚiPolly Walter Mieczysław. Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu, cz. 11, Wrocław 1977. Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. — Wydawca przedstawia XV-wieCzne rkpsy, zawierające glosy i teksty polskie. Materiał ten, z wyjątkiem cyzjojana
z rkpsu TV Q 161 (cf. CyzWroc) i pieśni z rkpsu I O 393 (cf. JA XLII 97-108), nic byf dotąd publikowany. Są lo następujące rkpsy:
1. s. 7 rkps I F 609 z 1403 r. liczący 216 k. Zawiera m.in. na k. l-164v kazania de sanctis, w których na czterech kartach zapisano 8 marginalnych glos polskich.
2. s. 8 rkps I F 542 z 1417 r. liczący 358 k. Na k. 1 -357 znajdują się kazania de tempore Jakuba
de Voraginc, w k lory eh wpisano 4 glosy polskie. Brak danych o pochodzeniu zabytku.
3. s. 8 rkps 1 O 96 cf. Wierzę 22."
4. s, 9 • 10 rkps T F 513 z 1447 r. liczący k. VIII + 349. Zawiera m.in. na k. 1 r-238v kazania z nielicznymi polskimi glosami.
5. s. 11-13 rkps 1 Q 465 z I połowy XV w. liczący 165 k. Zawiera m.in. na k. lv kazanie w języku polskim o grzechu pierworodnym, na k. 21v-162r różne łacińskie kazania z pojedynczymi glosami polskimi.
6. s. 14—15 rkps I F 607 z 1 połowy X V w. liczący k. 1 + 293. Zawiera głównie kazania de sanctis z nielicznymi polskimi glosami.
7. s. 15 rkps I F 539 z 1 połowy XV w. liczący 250 k. Zawiera kazania łacińskie. Na wyklejce pergaminowej wewnętrznej strony przedniej okładki, na wewnętrznym marginesie między łacińskimi
tekstami fragmentów biblijnych, wpisano kilka glos polskich.
8. s. 16 rkps I Q 338, pisany w lalach 1441-1456 liczący k. 1 + 331. Zawiera pisma łacińskie pisane przez Wincentego Lubarz.sk iego, Na wyklejce pergaminowej wewnętrznej strony przedniej
okładki wpisane są na dolnym marginesie, „w odwrotnym porządku do pisma fragmentów brewiarzowych z XIV wieku", glosy polskie, będące nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne
ich przekazy cf trzGlos poz. 2). Na przedniej pergaminowej karcie ochronnej znajduje się teksi
„sermones de evangeliis (X111/X1V w.)" z jedną glosą polską (szczela) na k. lv.
9. s. 17 rkps I F 520 z 2 połowy X V w. liczący k, ) + 425. Zawiera m.in. na karcie przedniej
ochronnej oraz na wyklejce wewnętrznej strony tylnej okładki „teologiczne auctorilales ' z dwiem a polskimi głosami. Jedna (j)odobna) znajduje się na karcie ochronnej lv u dołu, druga (boleść)
na wyklejce wewnętrznej strony tylnej okładki na górnym marginesie.
1U. s, 17-18 rkps 1 F 527 z 2 połowy XV w. liczący k, I + 314. Rkps zawiera m.in.: a. na k. 108- 3 0 J kazania d e tempore i de san cl i s Peregryna z Opola, w których wpisano kilka glos polskich;
b. na k. 3 1 4 v c f Spow 9; e. na wyklejce wewnętrznej strony tylnej okładki wezwanie modlitewne kapłana Moc Bogu Ojcu (inne jego przekazy cf. MacDod poz. 2h).
11. s. 1S-19 rkps f Q 276 z lat 1472-1479 liczący- k. 11 + 339 Rkps zawiera m.in. na k. 333v-337r
kazania z kilkunastoma polskimi glosami interlinearnymi i wewnętrznymi.
12. s. 19-22 rkps TV F 186 z 1409 r. liczący k. II + 225. Zawiera kazania, legendy i Iraktaty.
W rkpsie znajdują się dwie pieśni maryjne w języku polskim. Na k. 3r Zdrowa, matko Syna Bożego i na k. 3r-3v Zdrowa, matko szczęstna. Obie pieśni, zdaniem J. Woronczaka, na klórego powołuje się Walter, są „przynajmniej w części tłumaczeniami z czeskiego" (s. 22). Najnowsza wzmianka o rkpsie i tych pieśniach oraz ich czeskim wzorze jest w opracowaniu R. Mazurkiewicza Polskie
średniowieczne pieśni maryjne, Kraków 2002, s. 75-76 i 331-338.
13. s. 25-27 rkps I Q 393 z lat 1439-1477 liczący k. 11 + 692. Na wewnętrznej stronie przedniej
okładki na k. Ir mieści się polski tekst, z naleciałościami czeskimi, pieśni husyckiej o królu Zygmuncie Luksemburczyku. Karta ta wszyła jest odwrotnie w stosunku d o całego rkpsu. .Jesl to pieśń
husycka. szydercza, skierowana przeciwko panowaniu Zygmunta Luksem burczy ka w Czechach. Clio-
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dzi o wydarzenia polityczne z okresu J420-1424. Na czele radykalnego odłamu husyckicgo walczącego z panowaniem Zygmunta Lukscnibnrcz.yka stał Żiżka {zmarł 1424), lekst pieśni powstał przed 1439
rokiem" (s, 25). ićkst wpisał Krystian z Góry, zakonnik z klasztoru Augustianów w Żaganiu, zapewne w lyrn samym czasie co kazania. pisane w drugiej ćwierci XV w. Śląska proweniencja tekstu tłumaczy liczne jego naleciałości czeskie. Nowsze wydanie w ChmstWKz s. 287-288 (też w transkrypcji).
14. s. 29-30 rkps IV Q 104 pisany w lalach 1467 i 1530, liczy k. 1 + 347. Wydawca przytacza
z XV-wiecznych materiałów trzy polskie glosy do wyrazów niemieckich wpisane na pergaminowej
k. Iv, na wewnętrznym marginesie.
Na końcu opracowania zamieszczono fotokopie wybranych rkpsów. Wszystkie polskie glosy i teksty wydawca p o d a j e w transliteracji i transkrypcji. W Sstp materiału z tego źródła nie wykorzystano przez niedopatrzenie, zostanie on wykorzystany w suplemencie. F.kscetpcja Mariusza Leńczuka.
Tęcz Wiersz o zabiciu Andrzeja Tę czy ńs kiego, Vrtd s. 193-194. — Omawiany wiersz znajduje się w pergaminowym rkpsie Biblioteki Narodowej w Warszawie o sygn. 28. Rkps pochodzi ze zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskich, powstał na przełomie XIV i XV w. Wiersz len został zapisany na
ostatniej, 97v, karcie pod koniec XV w. Autor jego jest nieznany. W Sstp cytowano w odpowiednim chronologicznie miejscu miedzy Dział a materiałem z datą 1461- 70, nie podając j e d n a k daty
przy cyt a lach. 'transkrypcje tekstu zamieścił Jerzy Woronczak w ZasWyd na s. 125-127. Ostatnie
wyłlanie znajduje się w Chv$iWi'<z s. 290-291. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
TPaw Teki A[dolfaf Pawiński ego, Warszawa 1897 i nn. ~ Poszczególne tomy zawierają materiały pochodzące z Archiwum Głównego, obecnie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, wydane po śmierci Adolla Pawińskiego.
'JPaw II leki A. Pawińskiego. Liber qu i lancia rum regis Casimiri ab anno 1484 ad 1488. Księga
skarbowa króla Kazimierza Jagiellończyka, Warszawa 1897. ~ Księga dotyczy okresu pobytu króla Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie w r. 1484 i w G r o d n i e w r. 1488. Zawiera w rachunkach wyrazy polskie będące nazwami miar, wyróżnione w tekście rozstrzelonym drukiem. Wydawca zamieszcza indeks nazw osobowych (s. 1-XV11L), miejscowych (X1X-XXXVI) i urzędów
(s. XXXVII- XI. ID). Indeks wyrazowy do (ego materiału znajduje się w t. V 'lek Pawińskiego
(s. CXX1X CXXXVIIT).
TPaw 111 Teki A. Pawińskiego. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. I, Warszawa 1897.
— 'lóm ten zawiera 6380 ponumerowanych zapisek sądowych (brak numerów kolejnych 5060-5362)
z jednej księgi ziemi łęczyckiej, w których występują dość liczne wyrazy polskie, wyróżnione w tekście rozstrzelonym, drukiem, W łomie lym znalazły się zapiski do r. 1400.
TPaw IV Teki A. Pawińskiego. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. IL Warszawa 1897.
~ Tom ten zawiera 6749 zapisek sądowych pochodzących z trzech różnych ksi^gsądowych. Zapiski 1-1992 z lat 1389-1410 [wchodzą z ksiąg orłowskich, przy czym część obejmująca nry 1-304
z lat 1389-1396 była błędnie wszyta do księgi łęczyckiej. Zapiski 1993-3481 z lat 1398-1421J pochodzą z ksiąg brzezińskich. Trzecia część, zapiski 3482-6749 z lal 1390-1397. pochodzi z ksiąg łęczyckich. W zapiskach występują wyrazy polskie wyróżnione w tekście rozstrzelonym drukiem.
'i Paw VIT l e k i A. Pawińskiego. Księgi sądowe brzesko-kujawskie 1418-1424, opracował i wydał
Kochanowski J[an] K[arol], Warszawa 1905. — Wydawca publikuje zapiski z pierwszej części księgi ziemskiej brzeskiej nr 4 (cała księga obejmuje lata 1418-1430). Tom zawiera 4072 zapiski na
s. 1-426. Występują w nich całe roty po polsku bądź lylko polskie glosy, wyróżnione przez wydawcę
kursywą. Tom zawiei a również indeks nazw miejscowych, osobowych i urzędów (s. 429-523) oraz
indeks rzeczowy wyraz/iw łacińskich i polskich (s. 524-624). Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Tizcśn Najstarsza księga sądowa wsi Trześnio w K J 419-1609, wydała Polaczkówna Helena, Lwów 1923.
Zabytki Dziejowe, 1.1. — Z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie (obecnie Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stefanyka) z. akt grodzkich i ziemskich została wydana najstarsza księga sądowa Trześniowej. W zapiskach znajdują się polskie wyrazy, wyróżnione w tekście kursywą.
Praca zawiera na s. 431-462 indeks nazw osobowych i miejscowych oraz indeks rzeczowy, obejmujący- też wyrazy polskie, drukowane kursywa. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
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Tym ł.ow Tymie niecki K[az.imierz], Łowiectwo na Mazowszu w wieku XV, Przegląd Historyczny, t. XXT
Warszawa 1916, s. 44-59. ~ Księgi sądowe wschodniej części Mazowsza ze zbiorów Archiwum Akt
Dawnych w Warszawie dostarczyły wydawcy materiału d o przedstawienia zagadnienia łowiectwa
w Polsce średniowiecznej. Wyrazy polskie wydawca cytuje w przypisach pracy z podaniem lokalizacji. Ekscerpeja Stanisława Urbańczyka.
TymNiew Tym jeniecki Kazimier/, Zagadnienie niewoli w Polsce u schyłku wieków średnich, Poznań
1929. Prace Komisji Historycznej, l. VIL s. 497-537. Poznańskie lówarzystwo Przyjaciół Nauk.
— Materiał źródłowy w postaci zapisów w najstarszych księgach sądowych Wielkopolski pozwoli!
autorowi publikacji przedstawić zagadnienie niewoli w Polsce średniowiecznej. Księgi sądowe oraz
zapiski z nich pochodzące Kazimierz Tymienieeki cytuje w przypisach. Na s. 507 zoslała zamieszczona zapiska sądu naki clski ego z r. 1476. w której występują polskie wyrazy, wy róż nit me rozstrzelonym drukiem. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
TymProc Tymienieeki Kazimierz, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach
średnich, Warszawa 1921. ~ W monografii poświęconej genezie polskiego społeczeństwa (mieszczan, szlachty i kmieci) autor wyzyskuje w przypisach zapiski z najstarszych akt sądowych poszczególnych ziem, m.in. błońskiej, czerskiej, grójeckiej, kolneńskiej, liwskiej, łomżyńskiej, mławskiej, mszczonowskicj, płockiej, serockiej (nurskiej). wareckiej, warszawski ej, wąsoskiej, wisk i ej, wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, zambrowskiej, ze brany cli w Archiwum Głównym Akt Dawrnych
w? Warszawie. Glosy i roty polskie wydawca umieszcza w przypisach do tekstu, wyróżniając je kursywą. Księgi sądowe cytuje wg nrów archiwalnych. Część materiału z. niektórych ksiąg, wydanych
także przez innych wydawców, cytowano w Sstp z tych wydań. Ekscerpeja Stanisława Urbańczyka,
TymSąd Tymienieeki Kazimierz, Sądownictwo w sprawach kmiecych a ustalanie się stanów na Mazowszu pod koniec wieków średnich, Poznań 1922. Prace Komisji Historycznej, t. III. z. 1, Poznańskie
'lówarzystwo Przyjaciół Nauk. — W monografii poświęconej tytułowemu zagadnieniu autor przytacza w licznych przypisach zapiski z akt sądowych poszczególnych ziem mazowieckich. Księgi
sądowe, z których czerpał materiał, znajdowały się w Archiwum Głównym Akt Dawanych w Warszawie. K. Tymienieeki w ca [ości wykorzystał materiał do r. 1475, a częściowo z następnych dwudziestu pięciu łat. W materiale zapiski i glosy polskie wydawca wyróżnia w tekście kursywą, księgi
sądowe cytuje wg nrów porządkowych archiwalnych. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
TymWal Tymienieeki Kazimierz, Wolność kmieca na Mazowszu w wieku XV. Poznań 1921. Prace Komisji Historycznej, t. I, zesz. 2, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Przedstawiając tytułowe zagadnienie, autor posłużył się w licznych przypisach zapiskami z akt sądowych poszczególnych ziem mazowieckich, pochodzącymi z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Glosy polskie wydawca wyróżnia w tekście kursywą, księgi sądowe cytuje wg nrów porządkowych
archiwalnych. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Ut)LU Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wydal Kutrzeba Stanisław i Semkowicz Władysław. Kraków
1932. Polska Akademia Umiejętności i Towarzystwo Naukowe Warszawskie. — Wydanie zawiera 177
dokumentów pochodzących z różnych archiwów i bibliotek (ich wykaz znajduje się na s. X X X V I I I - X X X I X wstępu), przy czym do roku 1500 tylko 76 (s. 1-130), pisanych wyłącznie po łacinie. Trafiają się w nich bardzo nieliczne wyrazy polskie. Praca zawiera wykaz nazw osobowych i miejscowych
(s. 415-551) opracowany przez Mariana Eriedberga oraz indeks rzeczowy (s. 552-570) sporządzony przez Marię Wojciechowską. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
UrLŚl Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Stadte u ud d e r E i n f u h r u n g und Verbreitung deutscher Kolonistęn und Rechte in Sehlesicn und d e r Oberlausitz, herausgegeben von
Tzschoppe Gustav Adolf und Stenzcl Gustav Adolf. H a m b u r g 1832. ~ Wydane w tej pracy dokumenty do historii miast, kolonizacji i niemieckiego prawa na Śląsku i Górnych Lnżycach pochodzą
m.in. z Królesvskiego Prowincjonalnego Archiwum we Wrocławiu oraz z archiwów miejskich róż-
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nych miast Śląska, z repertorium Łliasza, opata klasztoru Augustianów we Wrocławiu, z księgi
przywilejów biskupstwa wrocławskiego, z księgi miasta Lwówka Śląskiego, ze świdnickiej księgi ławniczej, z księgi ławniczej /.c Zgorzelca, z księgi przywilejów Archiwum Miejskiego w Legnicy. W dokumentach tych znajdują się polskie wyrazy, niewyróżnione w tekście przez wydawców. Praca zawiera indeks nazw rzeczowych (s. 637-642), miejscowych (s. 642-649) i osobowych (s. 649-656).
UrkWroc Urkunden zur Gcschichte des Bisthums Breslau im Mittelaltcr. herausgegeben von Stcnzeł
Gustav AdoiL Breslau 1S45. — Na całość wydania złożyły sic najstarsze dokumenty znajdujące się
w Archiwum Kuledry Wrocławskiej, w Śląskim Archiwum Prnwincjalnym, w Archiwum Miasta
Wrocławia, p o n a d t o tzw. czarna księga znajdująca się w archiwum kapitulnym (497 kart pergaminowych obejmujących lata 1456 -1468). D o niej też dołączono wiele kart. starszego kopialu z XIV w.
oraz część dokumentów z rkpsu liczącego 204 karty, znajdującego się w Rhedigerischen Bibliothek.
W wydanych dokumentach występują polskie wyrazy, wyróżnione w tekście rozstrzelonym diukiem.
Praca zawiera indeks nazw miejscowych, osobowych oraz rzeczowych (s. 383-401).
UrzMaz Wolff Adam. Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1.370-J 526. Wrocław 1.972, Instytut Historii PAN, ~ Materiały dotyczące ui /.ędctików pochodzą ze źródeł rękopiśmiennych, wybranych z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z ksiąg sądowych warszawskich, płockicłi i drobniejszych zbiorów rozproszonych. Wyrazy polskie wyróżniono w cytowanych zapiskach rozstrzelonym drukiem kursywnym. Praca zawiera indeks nazw osobowych i miejscowych (s. 325-364) oraz
indeks wyrazowy (s. 365-3^0). Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w l. VIII
Sslp. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
VeigGeorg Vergili Georgicoium schedae Gnesnenses, reeognoverunt Bolz Bogdanus et Żurowska-Górecka Wanda, Symbolae Philologorum Posnaniensium III 1977, s. 4J-89. — Wydawcy przedstawili rkps Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie o sygn. Ms. 235, zawierający fragment Georgik Wergiliusza (12 kart) z. polskimi glosami interlinearnymi. Rkps ten, zniszczony przez częste czytanie,
uiewolny od błędów kopisty, posłużył do oprawy inkunabułu, z którego został wyjęty w 1965 r. Na
końcu pracy (s. 8S-S9) znajduje się indeks alfabetyczny polskich glos. W Sstp materiał datowano
XV ex. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł na końcu l. V I I I Sslp, Ekscerpcja Wandy Żurowskiej-Góreckiej.
Yrieł VrtclAVierczyński Stefan, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543, Lwowska Biblioteka Slawistyczna, t. XII, Lwów 1930. — Cf Aleksy, Demtivy Dorota. Gołka, Satyra, Skarga Płoc,
Słota, Jęcz, modlimy: Ojcz 1. 2. 11, Wierzę 1. 3. 12, Zdrów l. 2. 11.
Wara Księga sądowa wsi Wary 1449-1623, opracował i wydał Łysiak Ludwik, Wrocław 1971. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria Tl Pomniki Prawa Polskiego, dział 11 Prawo wiejskie, t. VIII.
— Ksiąg sądowych wiejskich z. zapiskami sięgającymi średniowiecza zachowało się bardzo niewiele. J e d n ą z nich jest księga wsi Wara, położonej w granicach ziemi sanockiej, lokowanej na prawic
niemieckim w okresie rządów Władysława Opolczyka. Zapiski sądu wiejskiego (kilkudziesięciu rąk)
w Warze z lat 1449-1623 przechowywane są w Bibliotece Jagiellońskiej jako rkps o sygn. 6389. Po
krótkim wstępie, w którym zamieszczono fotokopie fragmentów trzech kart rkpsu, wydawca podaje
na s. 25-57 zapiski z lat 1449-1499. W zapiskach tych występują nieliczne polskie glosy, których wydawca nie wyróżnia w druku. Praca posiada indeks nazw osobowych i miejscowych (s. 111-118)
oraz indeks rzeczowy (s. 119-129). Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł
w t. VI Sstp. Łkscerpcja Wandy Żurowskiej-Góreckiej,
WarschPozn 1 Warschauer Adolf, Stadlbuch von Posen. Sondo r-Veróffentliehungen der łuslorischen Gesellschaft fiir die Provinz Poscn, Posen 1892, Band I. — Wydawca przedstawił najstarsze zapiski z ksiąg
miejskich i rachunki zachowane w Archiwum Miasta Poznania od połowy XIII w., kiedy to miasto nabyło prawa miejskie. W przedstawionych zupiskaeh znajdują się polskie głosy. Pracę na s. 439-512 uzupełnia indeks nazw miejscowych, osobowych i indeks wyrazowy. Łkscerpcja Heleny Czerskiej.
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Wej Warsz Wcjnert Aleksander, Starożytności warszawskie. Dzieło zbiorowo-zeszytowe, t. M I , Warszawa 1848. Starożytności Warszawy l. T U - V I , Warszawa IS54-1858. ~ XV-wieczny polski materiał
językowy znajduje się tylko w tomie 1 wydawnictwa. Dwa wyrazy polskie - mórg z r. 1464 i sepy
(2 razy) z roku 14S4 znajdują się w dwóch przywilejach książąt mazowieckich: Konrada, Kazimierza,
Bolesława i Jana. Doku men ly te pochodzą z Archiwum Głównego Akl Dawnych, obecnie Archiwum
Główne Akl Dawnych w Warszawie. Wymienione polskie wyrazy wydrukowane są kursywą na s. 151,
167 i 168. W Sslp znalazł się lvi ko wyraz mórg. Wydawca zamieszcza także tłumaczenie dokumentów na język polski, Ekscerpcja Ewy Ostrowskiej.
WietzbFrag Wierzbowski Teodor, Dwa fragmenty- ksiąg kancelaryjnych królewskich z 1. połowy XV wieku, Warszawa 1907. - Ze zna jdujących się w Archiwum Głównym Akl Dawnych w Warszawie, poprzednio przechowywanych w pałacu Krasińskich, ksiąg metryki koronnej wydawca przedstaw i! dwa
fragmenty z r. 1346 i 1439. Dokumenty le dotyczą nadania prawa niemieckiego nowym osadom
w dobrach królewskich. Z n a j d u j e się w nich kilka wyrazów polskich, nie wyróżnionych w tekście,
które wydawca zamieścił w transkrypcji. Do pracy dołączona jest podobizna pierwszego i drugiego fragmentu ksiąg kancelaryjnych oraz indeks nazw osobowych i miejscowych (s. 45-47). HksCe rpej a S ta n isław a l J rb ań czy k a.
WienbWarsz
Wierzbowski Teodor, Przywileje królewskiego miasta stołecznego Starej Warszawy,
1376-1772, Warszawa 1913. Wydawnictwa towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Komisja Historyczna. — Autor przedstawia zbiór przywilejów najdawniejszej części stolicy, tak zwanej Starej
Warszawy, na któiy składają się księgi metryki książąt mazowieckich oraz tzw. Codex priviłegt.ontm
•/. Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Z lal 1396-1494 pochodzą 23 dokumenty zamieszczone na s. i—25. Glosy polskie, nie wy różni one drukiem przez wydawcę w łacińskich dokumentach, są nazwami danin i powinności. Na końcu pracy znajduje się indeks nazw osobowych
(s. 150-175) oraz. indeks rzeczowy (s. 176-184). Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Wierzę Credo - Skład apostolski - Symbolum apostolicum. — Ustawy synodu wrocławskiego z 1248 r.
nakładały na duchowieństwo obowiązek głośnego odmawiania Ojcze nasz i Wierzę z wiernymi w czasie mszy święlej. W: Sstp uwzględniono 23 różne odpisy z okresu do końca XV w., z których każdy ma swoją dale w spisie źródeł, ale materiał cytowano bez dat. W artykułach słownikowych modlitwa ta jest umieszczana w chronologii po roku 1400 razem z innymi modlitwami codziennymi,
ponieważ uważa się. że w tym okresie powstały pierwsze ich tłumaczenia na język polski.
Wierzę 1. XIV ex. Vrtel 50-51. leksl modlitwy wydany w r. 1930 przez V r t l a - W i e r c i ń s k i e g o Stefana w Wyborze tekstów staropolskich. ~ Teksi modlitwy znajduje się na przedostatniej karcie (190v)
papierowego kodeksu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1299. Kodeks zawiera lekcje ewangeliczne
na niedziele i święta roku kościelnego. Rkps opisał A, Bruckner w Kazaniach
średniowiecznych,
Cz, 1, zamieszczonych w R XXIV s. 3K-97, gdzie ustala Czas powstania rkpsu na okres między
r. 1415 a 1420. W Sstp przyjęto datę XIV ex., opierając się na KuUdogn W. Wisłockiego, który uważa, że rkps ten powstał na przełomie XIV i X V w. Pracownia Sstp od 1955 r. posiada fotografie
rkpsu, wg których sprawdzano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 2. XIV ex. tł Alb 36 37. Tekst modlitwy wydany w r. 1939 przez Ganszyńca Ryszarda,
Taszyckiego Witolda i Kubicę Stefana w Psahetzu floriańskim łacińsko-połsko-niemieckini
pod redakcją Bernackiego Ludwika, ~ Tekst modlitwy zapisano na k. 236r rkpsu znajdującego się obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn, 8002. W lekście 118 psalmu znajduje się wyznanie wiary św, Atanazego (Ad i). Wersety 36 i 37 A di od słów zstąpił do piekła do ma sędzi ć żywe
i matmę uznane zostały w Sslp za fragment odpisu modlitwy Wierzę. — Cf FI.
Wierzę 3. ca 1415 Vrtel 50 51. Tekst modlitwy wydany w r. 1930 przez V r tła-W'ierezvńs kiego Stefana w Wyborze tekstów staropolskich. — leksl modlitwy znajduje się na k. 9<Sv rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1681, zawierającego Compendium theołoyce writatis I b ma sza z Akwinu. Wydawca rozwiązuje w nawiasach okrągłych skróty stosowane przez pisarza. Pracownia Sstp od J955 r.
posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano (Kiczy ta nie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
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Wierze 4. XV in. Lei Bib! 1 39-40. R X X I V 356. Tekst modlitwy wydany w r, 1823 przez Lelewela Joachima w rozdziale o sztuce drukarskiej, w książce Bibliograficznych ksiąg dwoje. ~ Lelewel
przytacza tekst modlitwy w przypisie na s. 39, nie podając sygn. rkpsu, w którym się o ii a znajduje.
Pisze on natomiast, że modliłwa pochodzi z r. 1400. z rkpsu Jana Sylwana (Hieronima z Pragi).
Sygn. tego rkpsu podaje ii a s. 355 Aleksander Briickner w Kazaniach średniowiecznych, cz. IL zamieszczonych w R XXIV. Cytuje także na s. 356 kilka wyrazów z lego odpisu Wierzę. Odpis pochodzi z rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. I.at. J F 49. Bruckner określa czas jego powstania na początek XV w. Rkps ren prawdopodobnie wrócił d o Biblioteki Narodowej w- Warszawie na mocy traktatu tyskiego i został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
Wierzę 5. ca 1440 R X X I V 77. Tekst modlitwy wydany w r. 1895 przez Brucknera Aleksandra
w Kazaniach średrtiowieeinych, cz. 1. zamieszczonych w kolejnym łomie Rozpraw na s. 38-97. - Wydawca przytacza tekst modlitwy znajdujący się na przedostatniej karcie (L9(Jv) rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1297. Rkps ten byl darem kanonika płockiego Jakuba z Piotrkowa, jemu też
przypisuje sie autorstwo polskich tekstów. Rkps opisał W. Wrisłocki w swoim Katalogu. Najnowsze
informacje o rkpsie w ChrestWRz s. 23-24. Pracownia Sstp od 1956 r. posiada fotografie rkpsu, wg
klórej sprawdzano odczytanie wydawcy, Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 6. ca 1450 PF IV 580. Teksl modlitwy wydany w r. 1892 przez Brucknera Aleksandra
w opracowaniu Kazania husyty polskiego, zamieszczonym w kolejnym tomie Prac Filologicznych.
— Wydawca przytacza tekst modlitwy pisany prawdopodobnie przed polową XV w., znajdujący się
na k. 273v rkpsu o sygn. Lal. 1 O 146 z Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu. Rkps ten pochodził ze zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego, prawdopodobnie wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie
na mocy traktatu ryskiego i został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawski ego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. F.kscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 7. ca 1450 PamLit IX 318. Tekst modlitwy wydany w r. 1910 przez. Bernackiego Ludwika
w artykule Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego, zamieszczonym w Pamiętniku l iterackim.
-- Tekst tego odpisu Wierzę pochodzi z rkpsu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 4500. Jest to rkps składający się z jednej karty; zawiera
modlitwy katechizmowe odmawiane wraz z wiernymi przez kapłana p o kazaniu. Pochodzi on z połowy XV w. Pracownia Sstp od 1964 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy, hkscerpcja Wandy Namysłowskiej. — Cf. PamLit IX 317-319.
Wierzę 8. 1460 MacDod 45. 'lekst modlitwy wydany przez Maciejowskiego Wacława Aleksandra
w Dodatkach do piśmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, Warszawa
1853. — Tekst tego odpisu modlitwy znajduje się w rkpsie nr II F 6 3 , pochodzącym z XV w. Rkps
zawiera m.in. Statuta synodalia Wratislavie/isia na k. 85r-l22r. Był on pierwotnie własnością Biblioteki Kapitulnej wre Wrocławiu, następnie kolegiaty w Nysie. Po sekularyzacji klasztorów, po
r. 1810, przeszedł do Biblioteki-Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na k. 112vz napisem Dominica ora
in Pokmko wpisano, inną ręką niż pozostały- tekst łaciński, len odpis Wierzę. Pracownia Sstp od
1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg klórej sprawdzano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 17-18. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 9 . 1 4 4 6 - 1 4 7 5 / 4 I 72. Tekst modli lwy wydany w r. 1876 przez Nehringa Władysława w artykule Ober den Einfhtss der altće.chischen Literatur uuf die altpolnische zamieszczonym w Archiv fur
slayische Philologie. ~ Tekst tego odpisu pochodzi z. rkpsu tir I Q 83. Jest to XV-wieczny kodeks
zawierający m.in. Statuta synodalia episcopi Wratislaviensis (k. 162-178). Rkps pochodził z klasztoru
Dominikanów wrc Wrocławiu. Stamtąd p o r. 1810, p o sekularyzacji klasztorów, przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Xa k. I69v HOr zapisano tekst Wierze. Pracownia Sstp od
1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej^ Wrocław 1949, s. 16. F.kscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 10. 1446-1475 JA I 72. Tekst modlitwy wydany w r. 1876 przez Nehringa Władysława
w artykule Ober den Linjluss der altćechischen Literatur aufdie altpolnische zamieszczonym w Archiv
fur slavische Philologie. ~ lekst tego odpisu pochodzi z rkpsu 1 O 69. Jest to XV-wieczny papie-

rowy kodeks in quarto, zawierający m.in. Statuta Conradi episcopi Wratislauiensis (k. 136v-153v).
Rkps pochodził z klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu. Po sekularyzacji klasztorów, po
roku 1 SIO. przeszedł d o Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na k. 144v-l45r zapisano lekst
Ulerzę. Pracownia Ssip od 1973 r. posiada fotografie rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawi! Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniucssyłcckicj, Wrocław 1949, s. 16.
Wfcłzę 11. 1446-1475 Sep 77. Tekst modlitwy wydany w r. 1912 przez Seppelta Frfanza] Xfaveraj w pracy Dte Breslauer Diozesansynode vom Jahre 1466. — 'lekst tego odpisu pochodzi z rkpsu
I F 91. Rkps jest XV-wiecznym kodeksem papierowym in folio, zawierającym m.in. Conradi episcopi Wratisłaviensis statut a synodaha anno 14-16 edita (k. 236f-246r). Kodeks znajdował sic w bibliotece kolegiaty w Głogowie. Po sekularyzacji klasztorów, po roku 1 KIO. przeszedł d o Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 'lekst polskiej modlitwy, poprzedzony niemieckimi modlitwami
i zapisany tą sama ręką, co Cały lekst sta tułów, wpisano na k. 24 łr. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości
rkpsu przedstawi! Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej, Wrocław 1949. s. 17. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 12. 1475 Yrtel 50. Tekst modlitwy wydany w i. 1930 przez Vrl 1 a - Wie rc/y ń sk i ego Sie fana w Wyborze tekstów staropolskich. — "len odpis modlitwy pochodzi z inkunabułu drukowanego
w r. .1475 we Wrocławiu przez drukarza Kaspra tilyana. Jcsl to pierwszy tekst polski, który ukazał
się drukiem. Inkunabuł ten zawiera Statuty synodalne biskupa wrocławskiego Konrada. S. Vrtel-Wierczyński wydał tekst tej modlitwy z egzemplarza Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze, obecnie Biblioteka Narodowa, o sygn. 39 G 6 ad 1.1. Tekst z n a j d u j e się na k. 5v. Zawiera on liczne czechizmy. Egzemplarz, z którego korzystał Vrtel. trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej pod koniec
XVIII w. Uwagi dotyczące wcześniejszych dziejów inkunabułu uległy zatarciu lub zniszczeniu.
W Polsce znajdują się jeszcze dwa egzemplarze tego inkunabułu, we Wrocławiu i Gnieźnie.
Wierzę 13. ca 1475 MW 113b. Tekst Wierzę wydany w r. 1887 przez Malinowskiego Lucjana w Modlitwach Wacława. Zabytek języka polskiego z vi1. XV. s. 5 - 6 . ~ Modlitwa 'znajduje się w rkpsie Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie pod sygn. Codices Slavici Ms VI nr 2. Tekst od słów zstąpi! do piekłu do ma sędzić żywe i martwe uznany został w Sstp za fragment modlitwy Wierzę. Pracownia Sstp od 1955 r. posiada fotografie rkpsu, wg których korygowano odczytanie wydawcy.
~ Cf. MW.
Wierzę 13a. post 1479. Rkps Biblioteki XX C.'żartoryskich w Krakowie o sygn. 3729. ~ Pracownia Sslp od J 973 r. posiada fotografie tego rkpsu, z których cytowany był materiał, 'lekst Wierzę zapisany jest na k. 386-387 tego rkpsu. Aleksander Bruckner w artykule Drobne zabytki języka polskiego Xl'wieku, zamieszczonym w Rozprawach, t. XXV, Kraków 1897, s. 242-243, zamieścił m.in.
informację o znajdującym się odpisie modlitwy Wierzę w tym rkpsie. Rkps pisany jest, według
Brucknera, po roku 1479. Pracownia Sstp posiada od 2004 r. fotografie cyfrowe zabytku.
Wierzę 14. XV p. post. R X l i i 311. l e k s t modlitwy wydany w r. 1889 przez Malinowskiego Lucjana w publikacji Tekst polski hymnu „Salw Regina "podług rękopismu nr 379 Biblioteki Ossolińskich
z r. f438 oraz stosunek jego do innych tekstów z w. A"!'"zamieszczonej w kolejnym tomie Rozpraw,
s. 303- 318. ~ Wydawca zamieścił tekst modlitwy zapisany na ostatniej (322v) karcie papierowego
kodeksu, zawierającego teksty kazań, m.in. Jakuba de Ybragine. Tekst Wierzę, wg wydawcy, pisany jest późniejszą ręką niż cały rkps. O publikacji lej wspomina L. Malinowski także w arlykulc
Głosy polskie w rękopiśmie. Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich z r. 1438 nr 379, wydanym
w i? XXII s. .350. Na końcu artykułu w Dodatku l (s. 373-382) autor zamieszcza Uwagi o grafice,
pisowni i języku tekstów polskich w manuskiypcie Oss. 379. a mianowicie Salw Regina (S. R.), Credo (Cr.) oraz Słownik do tych tekstów wraz z cytatami. Obecnie rkps znajduje się w Bibliotece Z a kładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. Lkscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 14a. XV p. post. R XXV 200. 'lekst modlitwy wydany w i. 1897 przez Brucknera Aleksandra w- Kazaniach średniowiecznych, cz. 111, zamieszczonych w kolejnym tomie Rozpraw. ~ Wydawca podaje niepełny tekst Wierzę zamieszczony na k. 261v, kolumna lewa, d o d a n e j d o rkpsu pochodzącego ze zbiorów Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. I F 4 4 9 . Rkp.s pisany w dwóch
kolumnach. Wg A. Brucknera powstał on w drugiej połowie XV w. Zawiera m.in. łacińskie kaza-
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nia Piotra / Miłosławia. Rkps len na mocy traktatu lyskiego wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie posiada sygn. IV 3022. Pełny tekst Wierzę, także w transkiypcji. został na nowo wydany w r. 2001 przez Elżbietę Belcarzową w publikacji Clony polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. cz. IV, s. 153. W pracy też szczegółowy opis rkpsu.
Wierzę 15. X V cv. Pul Arh 36-77. l e k s t modlitwy wydany w r, 1916 przez Słoński ego Stanisława
wPsałterzu puławskim. - 'lekst modlitwy znajduje się w rkpsie Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie o sygn. .1269. Na końcu rkpsu na s. 621 znajduje się wyznanie wiary św. Atanazego ([Ath).
Wersety 36 i 37 Ath od słów zstąpił do pieklą do ma sędiić żywe i martwe uznane zostały w Sstp za
len odpis modlitwy Wiozę. ~ Cf. Pul.
Wierzę 16. XV er. R XXV 142. Tekst modlitwy wydany w r. 1897 przez Brucknera Aleksandra
w artykule Kazania średniowieczne. cz. 111, zamieszczonym w kolejnym tomie Rozpraw. — Tekst modlitwy znajduje się na k. 325v rkpsu Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. J at. I F 222, zawierającego kazania de tempore. Wydawca przytoczył tylko fragment Wierzę. Rkps pochodził z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Prawdopodobnie wrócił d o Biblioteki Narodowej na
mocy traktatu ryskiego i został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki. Ekscerpcja Jana Łosia. — Cf. R XXV 115-205 poz. 3.
Wiozę 17. XV ejc. SKJ 1150. Tekst modlitwy wydany w r. 1880 przez Chomętowskiego Władysława
w Zabytkach języka polskiego z XV wieku w rękopisach Biblioteki Ordynacji Krasińskich, zamieszczonych w lotnie Sprawozdań. — leksl modlitwy pochodzi z. rkpsu ze zbiorów Joachima Lelewela, przekazanych w darze przez Prota Lelewela dla Biblioleki Krasińskich. .Test on zapisany po modlitwach
Ojcze nasz i Zdrowaś. Fksccrpcja Kazimierza Krajewskiego. — Cf. SKJ 1 142-154 poz. 4.
Wierzę JS. ca 1500 PF I 352-353. Tekst modlitwy wydany w r. 1S85 przez Bystronia Jana w artykule Rozbiór porówna wczy znanych dotąd najdawniejszych (z w, Xl Vi XV) tekstów Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego i Dziesięciorga przykazania opublikowanym
w Pracach Filologicznych. — 'lekst tego odpisu modlitwy znajduje się w inkunabule Biblioteki
XX Czartoryskich w Krakowie o sygn. Inc. 85 II. Został zapisany na karcie pergaminowej in quarto. doklejonej do tłoczonego w Strasburgu wr r. 14S7 inkunabułu, zawierającego 'Jractatus saccrdotalis de sac.rameniis Mikołaja z Błonia. Wydawca określa pismo modlitwy na przełom X V i XVI w.
Tekst Wierzę został zapisany w rkpsie po Ojcze nasz, a przed Zdrowaś. Pracownia Sslp posiada od
2004 r. fotografie cyfrowe zabytku. Łkscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Wierzę 19. ca 15 (JO Fam Lit IX 318- Tekst modlitwy wydany w r. 1910 przez Ber nac kiego Ludwika w artykule Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego, zamieszczonym w Pamiętniku
Literackim.
— leksl modlitwy stanowią glosy nadpisane nad polskim tekstem Wiozę (cf Wierzę 7). Rkps znajduje się w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, obecnie we Wrocławiu
i posiada sygn. 4500. Rkps pochodzący z połowy X V w. stanowi jedna karta. Zawiera ona modlitwy katechizmowe, które były odmawiane przez kapłana wraz z wiernymi po kazaniu. Pracownia
Sstp od 1964 r. posiada fotografię rkpsn, wg której korygowano odczytanie wydawcy. Łkscerpcja
Wandy Namysłowskiej. - C.f Fam Lit IX 317-319.
Wierzę 20. ca 15DO ClWp 18. Tekst modlitwy wydany w r. 1965 przez W i t k o w s k i e g o Juliana
w Ciosach i drobnych tekstach polskich do 1550 roku. — Tcksl lego odpisu modlitwy zapisany jest
na nienumerowanej k. J w inkunabule zawierającym Sermones dominicalesper
tófum annum An«
loniusa de Bi ton to. Inkunabuł znajduje się w Bibliotece Seminarium Diccc/ji Włocławskiej pod
sygn, Tric. O 55. Na końcu książki wydawca dołączył fotokopię tego tekstu. Odpis cytowany jest
w Sslp od lotnu V Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Wierzę 21 .ca 1500 GlKórn II 215-216. Tekst modlitwy wydany w r. 1968 przez Muszyńskiego Michała w Zapiskach i niektóiych tekstach polskich w staiych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do r. i550, cz. II, opublikowanych w Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej. ~ Ten odpis Wierzę.
pochodzi z rkpsu nr 1639, będącego niewielką karlą pergaminu, używaną dawniej jako karta
ochronna małego rkpsu. Obecnie karta ta przechowywana jest osobno. M. Muszyński określa pismo polskie na bliskie przełomu XV i XVI w. Wydawca podaje także transkrypcję teksin. Nr lego
odpisu pojawił się w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. V Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Wierzę 22. 1421-1422 ŚlFolW 8. 'lekst modlitwy wydany w i. 1977 przez Waltera Mieczysława
w Śląskich polonicach rękopiśmiennych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. II.
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— Tekst lego o d p i s u Wierzę p o c h o d z i / rkpsu o sygn. J Q 96, z n a j d u j ą c e g o sie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. .Test to pergaminowy rkps powalały w latach 1421- 1422; liczy 183 kurty. Modlitwa z a p i s a n a j e s t na k. 169v, według wydawcy, inną ręką niż z n a j d u j ą c y się p r z e d nią
tekst łaciński. Wydawca p o d a j e także transkrypcję tekstu. O d p i s zostanie wykorzystany w sup l e m e n c i e Sslp.
Wierzę 23. ca 1464 SIOcc T.1X 186. Teksst modlitwy wydany w r. 2002 przez Wydrę Wiesława
w artykule Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunubtdów
Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów, zamieszczonym w kolejnym toinie Siwi i Occidenudis. ~ Ten odpis
modlitwy Wieizę stanowi kilka f r a g m e n t ó w z j e j końca, które udało się odczytać wydawcy z uszkod z o n e g o przez wilgoć rkpsu z Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na J a s n e j G ó r z e o sygn. U 37.
R k p s liczy 284 karty. Główna jego częścią są kazania de t e m p o r e , przepisane przez Piotra z Miłosławia ok. 1464 r. 'leksl Wierze zapisany jcsl na ostatniej k. 2K3v; p o niej znajduje się połowa pergaminowej o c h r o n n e j karty. Wydawca p o d a j e także transkrypcję tekstu. Odpis zostanie wykorzystany w s u p l e m e n c i e Sslp,
WilkCzch Wyrozumska Bożena, Najstarsze uchwały miejskie (wilkierze) Czchowa, Małopolskie Studia
Historyczne, Rok IX, zesz. 1 - 2 (32/33), Kraków 1966, s. 89-103. Polskie Towarzystwo Historyczne. — Wil kierze czehowskie zachowały się w księdze radzieckiej miasta, przechowywanej w Archiwum Państwowym Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego pod sygn. A ) ) 514. O b e j m u je ona wpisy za okres 1425-1560. Jesl lo papierowy rkps liczący 292 karty, oprawiony w pergamin.
Połowa wilkierzy (7 na ogólną liczbę 15) pochodzi z X V w. Występuje w nich 9 polskich wyrazów
wyróżnionych przez wydawcę kursywą. Wyrazy te zostały uwzględnione w skorowidzu rzeczowym
(s. 102-103). Skrót źródła w p r o w a d z o n o w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. V Sstp. Ekscerpcja
Wandy Namysłowskiej.
WiłkKrak Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, wydal Estreicher Stanisław, Kraków
1936. Wydawnictwa Komisji Historycznej PAU nr 82. ~ Z kodeksu pergaminowego z n a j d u j ą c e g o
sie w Archiwum Miasta Krakowa, obecnie A r c h i w u m Państwowe w Krakowie, pod sygn. 13496
i 14990, wydawca zamieści! przywileje, wilkicrzc i przysięgi miejskie z ostał niego ćwierćwiecza X I V
i z X V w. Wydawca zaznacza we wstępie publikacji, że zbiór len jest u z u p e ł n i e n i e m d o k u m e n t ó w
wydanych w Kodeksie dyplomatycznym
miasta Krakowa (1257-1506) przez Franciszka Pic kosi ńskiego (cf. MMAe V. V I I ) . Występujące w tekście glosy polskie wydawca wyróżnia rozstrzelonym
drukiem. Praca zawiera indeksy nazw miejscowych i osobowych (s. 53 56) oraz rzeczowy (s. 57-59),
w którym z n a j d u j ą sic polskie wyrazy. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
Wilk Lubi Białkowski J..COTI, Wilkicrzc X V - X V 1 I wieku, Lublin 1928. Materiały d o monografii Lublina.
~ Wydawca przedstawia Constitutiones, tj. zbiór wilkierzy czyli sial ul ów, wydawanych pr/.ez Kadę
Miasta Lublina w X V - X V T w. Jest to rkps z działu ksiąg miejskich lubelskich w g r u p i e Varia pod
sygn. 239 z A r c h i w u m Państwowego w Lublinie, Składa się z 16 kart pergaminowych. D o k u m e n i y
z XV w. z n a j d u j ą się w wydaniu na s, 1 6. Nieliczne glosy polskie wyróżnione zostały przez wydawcę kursywą. Ekscerpcja Heleny Czerskiej.
WiłkPozn Wilkicrzc poznańskie. Sialu ta civitatis Posnaniensis, cz. 1. Administracja i sądownictwo, cz. II.
Handel, rzemiosło i rolnictwo, opracował i wydał Maiscl Witold, Wrocław 1966-1968. Si a to dawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria H Pomniki Prawa Polskiego, dział III Prawo miejskie, t. HI 1,
2. — Z kodeksu o sygn. Varia 1725 znajdującego się w Wojewódzkim Archiwum Pańslwowym w Poznaniu, który o b e j m u j e najstarszy zbiór wilkierzy, dochody miasta oraz długi miejskie od końca
X I V d o końca X V I I I w., wydawca przedstawił z n a j d u j ą c e się tam wilkicrzc, W cz. I publikacji
przedstawił wilkicrzc dotyczące życia gospodarczego miasta. Piętnastowieczne slaiuiy miesz.cz.ą się
na s. 3-20. W części 11 znalazły sie wil kierze dotyczące prawa cechowego. Pięl nasi owi ec/.ne statuty mieszczą się na s. 3-16. Glosy polskie wyróżniono rozstrzelonym d r u k i e m . Na końcu obu t o m ó w
zamieszczono indeks nazw osobowych, miejscowych o r a z indeks rzeczowy. Skrót źródła wprowad z o n o w Uzupełnieniach do spisa źródeł w t. V Ss-lp. h k s c e r p c j a Wandy Namysłowskiej.

Wisł Wisłocki Władysław, Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia Umiejętności, Kraków 1877-1881. — Część materiału z rkyjsów omawianych przez autora Katalogu a zawierających polskie teksty lub wyrazy cytowano w Sstp z późniejszych, pełniejszych wydań. Z wydania Wisłocki ego wykorzystano materiał z następujących rkpsów, cytowanych wg ich numerów katalogowych (w wypadku rozbieżności szczegółów w opisie rkpsów j ich zawartości o p i e r a n o się na
danych z nowego Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej, w Sslp
CatCodJag):
1. rkps nr 168 jest pergaminowym kodeksem in folio, liczącym 176 s. + XIV. Zawiera różne teksty (głównie w-języku niemieckim). Na dwóch pierwszych i trzech ostatnich stronach zapiski innych
rak z XIV i X V w. Na s. ostatniej - 176 zapisano po polsku tekst przysięgi ławniczej, którą publikuje też w całości J. Łoś w Zab na s. 282. W Sstp materiał datowano w początkowych tomach
ca 1500, a w późniejszych X V ex. Ekscerpcja Jana Łosia.
2. rkps nr 228 jest papierowym kodeksem in folio z 1437 i\. liczącym 570 s. + jedna karla pusta
na początku. Zawiera m.in. !.ucianus seu— diaionarius (s. 1-252) z polskimi glosami w tekście oraz
Bert hol da Isnaciensisa wierszowany zbiór rzadkich wyrazów łacińskich z ich objaśnieniami prozą
(s. 265-306). W tekście tym są także rzadkie polskie glosy interlinearne, o których Wisłocki nie pisze, ale część z nich wciągną! do opisanego poniżej słowniczka. Pozostałe glosy, niewydane przez
niego, Sstp cytował za A. Brucknerem jako PF V [6 (w rej chwili nie wiemy, czy Bruckner wydał
wszysikie le glosy). Tą samą ręką na marginesach przy tym dziele od s. 272 zapisany jest słowniczek
łacińsko-polski, wydany przez Wisłockiego w całości. Nazwy roślin z tego słowniczka opuszczone
przez Wisłockiego (są dwa takie wyrazy) bądź poprawniej przez. Rostafińskiego odczytane (weryfikacja według fotokopii) cytowano w Sstp wg wydania J. Rostafińskiego. Mniej więcej od 1954 i.
w Sslp korzystano z fotografii rkpsu. likscerpcja Jana Łosia. — Cf PF V 1-52 ł poz, 14, Host poz. 20,
3. rkps nr 301 jest papierowym kodeksem in folio z r. 1475. Pisany jest różnymi rękami. I.iezy
720 stron -t- dwie karły pergaminowe na począł ku i na końcu. Zawiera m.in. Nowy 'le sta men t i kilka ksiąg Starego Testamentu. Na s. 719 z n a j d u j e się Delineatio arboris consanguinitatis z polskimi
i niemieckimi nazwami pokrewieństwa. W Sstp materiał cytowano z datą zapisaną na 647 s. rkpsu
- 1475, Ekscerpcja Jana Łosia i Wandy Namysłowskiej.
4. rkps nr 305 jcsl papierowym kodeksem in folio z początku XV w. Liczy 822 s. Zawiera Nowy
Testament. Na wyklejce ochronnej przedniej okładki, inną ręką niż Cały rkps, zapisano po łacinie
i po polsku cztery sposoby interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf. EnClos poz. 2). W Sstp
materiał datowano XV in. likscerpcja Jana Łosia.
5. rkps nr 385 jest papierowym kodeksem in folio z 1454 r. Liczy 277 k. + jedna pusta i 2 pergaminowe na począł ku i na końcu. Pisany jcsl kilkoma rękami. Na k. 1-264 znajduje się Summa
super Vliłnos Decreudium Piotra Comestora, pisana przez Stanisława z Pacanowa. W tekście data
1454, na oprawie inną ręką 1453. Autorzy CatCodJag piszą, że glosy w tym rkpsie pisane są ręką
z polowy XV w. (CatCodJag Ił S: 154). Na k. 189v wpisano rubryką, po polsku, modlitwę do św. Jarii o łta, cytowaną przez Wisłockiego w całości, Z pozostałych traktatów Wisłocki podaje jeden wyraz polski (papieża). W Sstp cały materiał datowano 1454. Ekscerpcja Jana ł-osia.
6. rkps nr 517 jest papierowym kodeksem in folio z XV w. Autorzy CatCodJag datują go ca 1445.
Liczy 261 k, + sześć pustych na końcu i jedna pergaminowa na począlku. Zawiera Orationes Cycerona. Na k. 261 znajduje się czte rowy razowa (w tym jedna nazwa własna) żartobliwa zapiska p o
polsku. W; Sstp wykorzystano z niej tylko jeden wyraz (pirdzi), datując go XV. Ekscerpcja niepełna Jana ł.^osia.
7. rkps TU 562 jest papierowym kodeksem in folio z końca XIV w. Autorzy CaiCod.lag datują go
ca J3S7. Liczy 222 s. Zawiera różne traktaty astronomiczne. Na s. 1-12 jest kalendarz, w którym
późniejsza ręka z końca XV w. dopisała polskie nazwy miesięcy. Wisłocki przytacza wszystkie wyrazy. W Sslp datowano XV ex. Ekscerpcja Jana Łosia.
8. rkps nr 783 jest papierowym kodeksem in folio z lal 1464-1468. Liczy 364 k. Pisany jest kilkoma rękami, głównie przez Jana z Kostrzyn i a. Zawiera traktaty medyczne. Na k. 7.3 po expl.
pierwszego z Irak tatów Jan z Kostrzynia zapisał po polsku p se u dożarl o bliwy wierszyk, przytoczony pTz.cz Wisłockiego w całości. W Sslp materiał cytowano bądź z dalą umieszczoną na k. 160 1464, bądź z datą umieszczoną na k. 364 - 1468, bądź z. datą 1464-1468. Ekscerpcja Jana Łosia.
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9. rkps nr 836 j cs ( papierowym kodeksem in folio z końca XIV w. Liczy 158 k. Zawiera Irak lat
De proprietutibus re.mm naturalium Al beri a Wielkiego. Na tylnej oki; idee inna ręka zanotowała 1acińsko-niemiecko-połski spis roślin, z którego wydawca p o d a j e jedną nazwę polską (zajęcza Kępka). Więcej glos polskich z tego rkpsu podają autorzy CatCodlag. W Sstp datowano XIV ex. Ekscerpcja Jana Łosia. — Cf. CatCodJag VI poz. 10.
10. rkps nr 1297 cf. Dek 111 11.
11. rkps nr 1299 cf. Dek TH 10.
12. rkps nr 1302 jesl papierowym kodeksem z początku XV w. Uczy 189 k, Pisany jest przez Pakosława. Zawiera Fjcplicucioites uutipłłonarii. Na dwóch końcowych karlach i na oprawie inna ręka
zapisała kilkadziesiąt wyrazów łacińskich z polskimi odpowiednikami. Wisłocki podaje kilkanaście.
W Sstp datowano je XV in. (z ekscerpcji Stanisława Urbańczyka) lub XV med. (z ekscerpcji J a n a
Łosia). Jedną glosę (ąpstoMić) z tych, które pominą! Wisłocki. wydrukowano w bieżącym materiale
Sstp z niewydanych ekscerptów Elżbiety Belcarzowej ze skrótem WisłRp i dalą XV in. Pozostałe
jej ekscerpty zoslaną wykorzystane w suplemencie.
13. rkps nr 1390 jesl papierowym kodeksem in folio pisanym w latach 1424 1425- Liczy 286 k.
i 3 puste + 2 k. ochronne pergaminowe. Zawiera kazania Jakuba de Voragine i inne homilie. Pisany jesl przez. Macieja z Łabiszyna. Na k. 227 notka Fxp!icii łac.ohu.s de. Ybragine. scriptus m Cracoviu per manus Maihie de I.abteclun a. d. 1424. Na pergaminowej k. lv na początku notka Liber magistri Mathie de LabiscJiin scriptus a. d. 1425. W kazaniach znajdują się nieliczne glosy polskie, o czym
Wisłocki nie wspomina, również pisane przez Macieja z Łabiszyna. W bieżącym materiale Sstp wydrukowano z niewydanych ekscerptów Elżbiety Belcarzowej tylko jedną glosę (złego) z łych lekslów
jako WisłRp z datą 1424-5, chociaż do spisu źródeł rkps ten dotąd nie został wciągnięty. Reszta materiału na podstawie ekscerptów Elżbiety Belcarzowęj wykorzystana będzie w suplemencie.
14. rkps nr 1456 cf. Dek IV 1.
15. rkps nr 1601 jesl papierowym kodeksem pisanym dwoma rękami na począł ku XV w. Liczy
303 s, + 2 karty pergaminowe na początku i na końcu. Zawiera De. vera et falsapomiteniia
św. Augustyna, Pastorale św. Ambrożego cna/ różne kazania i rozprawy teologiczne. Daty w rkpsie w cxpl.
na s. 2 9 9 - 1416 i na s. 3 0 3 - M2L Na s. 300-303 pismem innej ręki Sapdtttr sermo i a ca rnispririo
bonus. W kazaniu tym znajduje się kilka polskich glos na marginesach. Wydawca podaje cztery,
klórc wycksecrpował Stanisław Urbańczyk. W Sslp od zesz. 5 i. VIII uzupełniano konteksty i wydrukowano dwie (le ostatnie jako WisłRp) z opuszczonych przez wydawcę pięciu glos z nieopoblikowanego odczytania Elżbiety Belcarzowej (także jej ekscerpcja). Materiał datowano 1421. Reszta materiału na podstawie ekscerptów Elżbiety Belcarzowej ukaże się w suplemencie.
16. rkps nr 1619 cf. Dek 11.
17. rkps nr 1625 cf Dek V 1.
18. rkps nr 1681 cf. Spow 2.
19. rkps nr 1723 jesl papierowym kodeksem in folio z 1418 r. Liczy 794 s,. niektóre są puste. Pisany jest przez Grzegorza z Wielunia. Zawiera św. l ó m a s z a z Akwinu Seainda secimdae. Na k. lv
(wg aktualnej numeracji), a nie na oprawie, jak pisze Wisłocki, inna ręka zapisała kilkanaście wyrazów łacińskich z ich polskimi odpowiednikami (w większości są to terminy prawne). Wisłocki cytuje trzy z nich. W Sstp wykorzystano tylko jeden (chwałę) datując X V / ; . pr. Ekscerpcja podwójna
przez Jana Łosia i Stanisława Urbańczyka. Reszta materiału ukaże się w suplemencie ze skrótem
WisłRp. Ekscerpcja z rkpsu Ludwiki Szelachowskiej-Winiarzowej.
20. rkps nr 1860 jest papierowym kodeksem in cjuarto z XIV/XV w. Liczy 570 s. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera teksty różne. Na s. 2J rubryką zapisano po |>olsku krótkie westchnienie modlitewne do Boga. Dwa wyrazy polskie jeszcze na dwóch innych stron ach. W Sstp materia! cytowano z datą zapisaną na kilku karlach rkpsu - 1426.
21. rkps nr 1891 jesl kodeksem papierowym in quarto z r. J475. Pisany jesl przez Klemensa Bujaka z Gostynia. Zawiera Herburium i inne teksty botaniczne z glosami polskimi, których Wisłocki nie podaje. W Sstp cytowano te glosy za wydaniem J. Rostafińskiego. W cxpl. na k. 26 lv rubryką
zapisano Bujak Klemens z Gostynia to pisał (w Sstp wyraz niewykorzystany). Rkps len jako źródło
Sstp został dodany w Uzupełnieniach i poprawkach do spisu źródeł na końcu lointi drugiego. Ekscerpcja Elżbiety Helcarzowej. ~ Cf. Rost poz. 6.

22. rkps nr 1928 jest papierowym kodeksem in cjuario z lal 1427- 1451. Liczy 474 s, Pisany jest
kilkoma rekami. Zawiera teksty o różnej treści. Na s. 231 w expl. z dalą 1451 Jacolujs de Yolfram
zapisał fragment cyzjojanu. Na s. 300 w kolejnym expl. data 1450 i parę słów połskich zapisanych
przez. legoż Jakuba. Na s. 3S4—3&6 Cizfoumifs z polskimi nazwami miesięcy, z któiych wydawrca podaje tylko trzy, W Sslp materiał datowano XV mcd.
23. rkps nr 1934 jest papierowym kodeksem in ąuarlo z 1420 r. Liczy 258 k, (wg obecnej numeracji) + 2 karty pergaminowe na początku i na końcu. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera m.in. IcksL
0 czterech cnotach kardynalnych Seneki z oliszernym komentarzem zawierającym od k. Il2v kilka glos
polskich, z któiych Wisłoeki podaje tylko cztery. W Sstp datowano je XV ex. F.kscerpeja Jana Łosia,
24. rkps nr 1942 jest papierowym kodeksem z 1476 r. Liczy 162 k. (wg obecnej numeracji). Zawiera teksty o treści różnej, m.in. dotyczące gramatyki i astronomii. Na marginesie k. 26r zapisano po polsku, rubryką, dwu wyr azowe westchnienie do Matki Boskiej, niewyekscerpow r ane do magazynu Sslp.
k. 77v jest labliea m.in. z nazwami miesięcy po łacinie, po niemiecku i po polsku.
Wisłoeki cytuje nazwę tylko pierwszego miesiąca. W Sstp wydrukowano ją z datą zapisaną na
k. 1 l3v 1476, ale z.błędnie podanym numerem rkpsu 1492. Ekscerpcja Jana Łosia. Pozostałe polskie wyraz)' ukażą się w? suplemencie ze skrótem WisIRp. Ekscerpcja z rkpsu Ludwiki Szclachowski ej -Wi n i arzowre j.
25. rkps nr 19*13 jest papierowym kodeksem in quarto. Liczy 705 s. f 2 karty pergaminowe
1 5 kart pustych na początku i na końcu. Pisany jest w latach 1-'156-1463 różnymi rękami, m.in. Piotra z Kurowa (1460r.), treść różna. W Fraikgium nobiiium na s. 117 glosy polskie, któiych Wisłoeki
nie podaje. W Sslp cytowano je za wydaniem A. Brucknera w Pt V (cf. Pt V 1 - 5 2 IV poz. 3). Na
s. 627 p o polsku krótkie wezwanie do Matki Boskiej, w Sslp niewy korzy siane,
26. rkps nr 1945 jest papierowym kodeksem in qunr to z 1464 r. liczy 626 S. + 2 karły pergaminowe na początku i na końcu. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera traktaty gramatyczne. Na kilku kartach początkowych zapisano w nim rubryką, po polsku, jedno westchnienie do Boga i kilka
do ukochanej. W Sstp materiał datowano 1464. N a s . 207 zapisano łacińskie i polskie nazwy roślin,
kiórych W;isłocki nie zamieszcza. W Sstp eytow;mo te nazwy za wył laniem J. Rostafińskiego. ' - Cf
Rost poz. fi.
27. rkps nr 1946 jest papierowym kodeksem in quarto z XVw. Liczy 416 s. + 3 karty pusie na
początku i na końcu. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera różne teksty. Na s. 120 w expl. zapisano 2 wyrazy polskie (w tym jedna nazwa osobowa). W Sslp nie wykorzystano.
28. rkps nr 1947 z r , 1439. Zawiera Ibcobuhnium
Hngutionis Pisani, pisane przez Łukasza z Dobrzelina. Po expl. po polsku król.Li dziękczynna modlitwa do Boga. Ekscerpcja Jana Łosia.
29. rkps nr 2015 jest papierowym kodeksem in q u a r t o z 143S r. Liczy 37N kart, 3 karty puste +
2 pergaminowe na początku i na końcu. Zawiera Qaaestiones fheologicae św. Tomasza z Akwinu.
Na pergaminowych kartach ochronnych znajduje się uszkodzony akt notarialny z l<13'1 r., w którym zapisano cztery wyrazy polskie będące odpowiednikiem łacińskiego wyrażenia. Wydawca nic
pisze wyraźnie, czy są pisane tą samą ręką, co cały akt. W Ssp zacytowano trzy z nich, raz z datą
1434 i dwa razy z dalą 1438.
30. rkps nr 2030 jest papierowym kodeksem in ą u a r l o z XIV/XV w. Liczy 71 karl + 2 pergaminowe na począł ku i na końcu. Pisany jesl kilkoma rekami. Zawartość różna. Na k. 38v-45r mieści
się Rcgimert samtafis, w- którym zapisano polskie nazwy miesięcy. W Sstp materiał datowano XV in.
31. rkps nr 2036 jest papierowym kodeksem in q u a r l o z XV w. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera m.in. traktaty gramatyczne. Na s. 187 w- tekście Synonima cum expositionc zapisano po polsku sposoby interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf EnGłoa poz. 2). W Sslp glosy ie datowano XV ex. Polski materiał z innych tekstów tego rkpsu (s. 267-444), nie wy dany przez Wisłockiego, Sstp cytował za Brucknerem jako PF V.
Cf PF V 1-52 l poz. 15.
32. rkps nr 2037 jest papierowym kodeksem iri <]uarto z końca XV w. Liczy 700 s. + jedna karta pergaminowa na końcu. Zawiera komentarze d o pism Arystotelesa. Na s. 211 i 215 zapisano po
polskii westchnienia do Matki Boskiej. W Sslp materiał datowano XV ex.
33. rkps nr 2049 jest papierowym kodeksem in c|narlo z XV w. Liczy 163 k. •{• jedna pergaminowa na początku i j e d n a pusta na końcu. Zawiera pisma soborowe. Na k. 163 znajduje się expL
Per lolutrułcm Wcnccshri de Ropczyce... Jinitum e.sł v wtdiky patek. W Sstp datowano XV med.
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34. rkps nr 2072 jest papierowym kodeksem in quarto. pisanym w latach 1462-1465 pismem kilku rąk. Liczy 230 k. + 5 na początku [ na końcu. Zawiera traktaty astronomiczne, fizyczne i medyczne. Na oprawie zapisano dwa krótkie zdania po polsku. Nic wiemy, czy wyszły spod tych samych rąk, klóre pisały traktaty. W Sslp materiał datowano 1462-5.
35. rkps nr 2084 jest papierowym kodeksem in q u a r t o z XV w. Pisany jcsl kilkoma rękami. Liczy
349 k. + jedna pergaminowa na początku. Zawiera ..varia exercitia philosophica" Na karcie pergaminowej na początku zapisano po polsku westchnienie do Matki Boskiej. W Sstp datowano XV
36. rkps nr 2151 z lat 1417/1418 pisany kilkoma rękami. Zawiera różne traktaty, m.in. Tomasza
z Akwinu De modo confessionis, oraz kazania. Na k. 302v-303r znajduje się polski tekst, tzw. List
Len talu sa, cytowany w Sslp do końca V tomu z Wisłocki ego. Mylnie datowano wówczas zabytek
jako co 1418, bowiem jest on pisany ręką późniejszą niż inne teksiy tego rkpsu. W Sslp porównywano odczytanie z fotografią rkpsu od 1956 r. Od t. VI cytowano wg wył lania J. Reczka i W Iwardzika ze skrótem Lent i datą XV med. — Cf. Lent.
37. rkps nr 2242 z XV w. 7 a wie ni kazania .fana z Dąbrówki z polskimi glosami. Wisłocki podaje tylko 3 glosy. W Sslp datowano je XV med. Oo materiału bieżącego Sstp weszły dwie glosy (zmysły, zatość) zacytowane z pełnego wydania lego ikpsu przez. E. Belcarzową ze skrótem (JlKazB III.
- Cf. (JlKazB III poz. 1.
38. rkps nr 2246 pochodzi z lat 1444/1453. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera kazania de lęmpore j de sanctis z polskimi glosami. Wisłocki podaje tylko jedną glosę bystrość. datowaną w Sstp
1444. Od zesz. 5 (. Xl materiał bieżący w zasadzie cytowano wg pełnego wydania Ii. Belcarzowcj
ze skrótem GIKazB III (tylko glosa zumieć jako Wisfap). - Cf Ol Kazb III poz. 6.
39. rkps nr 2251 jest papierowym kodeksem in quarto. Liczy 367 k. Pisany jesl w- lalach
1436-1452 różnymi rękami. Wisłocki cytuje z jednego tekstu (Quadripartit us u Itas Gwidrinus) lego
rkpsu, pisanego ręką Stanisława z Szadka, trzy glosy oraz końcowe (k. 222v) modlitewne westchnienie. W Sstp lo źródło zostało zacytowane tylko raz pod hasłem (szali z datą 1436. Inna glosa cytowana przez Wislockiego, w sadzi ech, została w Sslp zacytowana za Brucknerem, który w kolejnym tomie Rozpraw wydał część glos z tego tekstu. — Cf. R XXIII 268 -319 poz. 2.
40. rkps nr 2280 jest papierowym kodeksem in octavo z 1458 r. Liczy 289 k. Zawiera komentarz
Mikołaja z Lyry do proroków mniejszych oraz Postyllę tegoż autora do czterech ewangelii, w której
znajdują się polskie glosy. Wisłocki drukuje dwie z nich, datowane w Sslp 1458. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka. W suplemencie ukaże się kilkanaście pozostałych glos ze skrólem CdKaz.B 111,
z pełnego wydania materiału polskiego z tego rkpsu przez E. Belcarz.ową. ~ C.f. GlKuzB III poz. 8.
41. rkps nr 2290 jest pergaminowym kodeksem in octavo z XIII w. Liczy 46 karl, nie ma początku. Zawiera lisl/lM^w7f>?W5 contra Fausturn. Na k. 46v dwa zdania po polsku pisane ręką XV w\
W Sstp materiał cytowano z datą XV.
42. rkps nr 2322 z XV w. Zawiera różne rozprawki teologiczne i wypisy z dziel leologicznych,
m i n . De c.onsolatione. e.i getudio multipliei sitper tlpistolas... ex dictis nut gis tri Nicolai de Costen. Na
k. 174v-175v (wg nowej paginacji) w tekście De multipliei genereypocritarum znajdują się niezbyl.
liczne polskie glosy wewnetrzne, o któiych Wisłocki tylko wspomina. W Sstp głosy te zostaną wykorzystane wr suplemencie jako WislRp z nieo publikowanych ekscerpt ów Elżbiety Belearzowej.
Rkps ten dotychczas nie był wciągniely do spisu źródeł Sstp.
43. rkps nr 2337 jest papierowym kodeksem in ąnarlo z lal. 1444-1456. Liczy 526 k. + dwie pergaminowe ochronne. Pisany jesl kilkoma rękami. Zawiera m.in. sermones dominicalcs oraz Pasję
Grzegorza z Mysłowic alias z Zawady, pisane przez Stanisława z Wieliczki. Kazania zawierają glosy polskie. Wisłocki podaje tylko dwie z nich, wyekscerpowanc przez Stanisława Urbańczyka.
W Sslp datowano je 1456. Inne glosy z tego rkpsu wydał A. Bruckner w kolejnym tomie Rozpraw.
Datowano je w Sstp XV med. W bieżącym materiale Sstp ukazała się jedna glosa (zgardzenie)
ze skrótem GIKazB 111 z nowego wydania polskich glos z lego rkpsu przez L. Belcarzową. ~ Cf.
GIKazB III poz. 7, R X X V 206-291 poz. 37.
44. rkps nr 2339 jesl papierowym kodeksem in ijuarto, pisanym w 1438 r. pismem kilku rąk. Liczy 519 kart. Zawiera kazania Mikołaja z Lyry de tempore i de sanctis. Na k. 1-225, 372-414
i 463-519 pismo Macieja z ł .ab i szyn a, jak pisze Wisłocki. Wisłocki w ogóle nie wspomina o znajdujących się w tym rkpsie glosach polskich. W Sstp wydrukowano z tego rkpsu tylko jedną glosę
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(zrosić) z nic wydany d i ekscerptów f.. Bel Car/.owej ze skrótem WistRp i datą 1438, chociaż, do spisu źródeł rkps ten {Jotad nie zosta! wciągnięty. W sumie R Belearzowa wynotowała kilkanaście glos
polskich z kart 258r-263r s określając pismo na tycli kartach, łącznie z glosami, jako pochodzące od
Macieja z Łabiszyna. Reszta materiału ukaże się w suplemencie.
45. rkps nr 2340 jest papierowym kodeksem z r. 1476. Zawiera kazania de tempore i dc sanctis
z glosami polskimi. Wisłocki p o d a j e lylko p i e c z nich, zapisanych na k. Ir, będących nazwami sposobów interpretacji Pisma św. (inne ich przekazy cf F.rzGbs poz, 2). Były one drukowane w Sstp
z datą zapisaną w expl. na k. 330 - 147<i. likscerpcja Stanisława Urbańczyka. Wybór glos z tego
rkpsu wydał A. Bruckner w kolejnym toinie Rozpraw. W Sstp od zesz. 5 t. Xl materiał bieżący cytowali o wg pełnego wydania tego rkpsu przez Elżbietę Belearzowa ze skrótem GIKazB III. ~ Cf.
GIKazB III poz. 10, R XXV 206-291 poz. 36.
46. rkps nr 2368 jest papierowym kodeksem z XV w. Zawiera : ,variae quaestiones theologicae"
oraz kazania de tempore i de sanctis. pisane przez Jana z Dąbrówki. W tekstach znajdują sic polskie glosy marginesowe i interlinearne. Wisłocki podaje tylko dwie glosy polskie, cytowane w Sstp
z dalą XV. Od zesz. 5 l. X l materia! bieżący cytowano w Sslp wg pełnego wydania lego rkpsu przez.
Elżbielę Belcarzową ze skrótem GIKazB KI i dalą X\r med,
Cf. GIKazB 111 poz. 3.
47. rkps nr 2369 jesl papierowym kodeksem z. XV w., liczącym 308 karl ł- dwie pergaminowe
na początku i na końcu. Pisany jest różnymi rękami. Zawiera dwie bulle oraz kazania z glosami polskimi, zapisane przez Jana Kantego. Wisłocki podaje tylko pięć glos. datowano je wr Sstp jako XV
/;. post. Od zesz. 5 t. IX w Sstp cytowano materiał wg pełnego wydania tego rkpsu przez Elżbielę
Belcarzową ze skrótem GIKazB II i dalą ca 1430. — Cf. GIKazB 1.1 poz, 2.
48. rkps nr 2377 pochodzi z. r. 1426. Zawiera m.in. różne kazania, niektóre głosowane, pisane
przez Jana Kaniego. Wisłocki podaje tylko dwie glosy, cytowano je w Sstp z datą zapisaną w rkpsie
na k. Ir - 1426. W Ssip od zesz. 5 t. X materiał cytowano wg pełnego wydania tego rkpsu przez
Elżbietę Belcarzową ze skrótem GIKazB II. — Cf. GIKazB 11 poz. 1.
49. rkps nr 2385 pochodzi z r. 1469. Zawiera kazania lounnis Egid ii Hispani. W espl. znajdują
się dwa wyrazy polskie, w tym jedna nazwa osobowa. W Sstp nie wykorzysta no.
50. rkps Tir 2392 pochodzi z. X V w. Liczy 1318 s. Pisany jest kilkoma rękami, zawartość różna,
m.in. kazania z glosami polskimi. Pisarzem większej części rkpsu był Maciej Palędzki. Wisłocki podaje jedną glosę (śmiem ie), wyeksce rpowaną przez Stanisława Urbańczyku, W Sslp cytowano ją
z datą XV. W bieżącym materiale Sslp ukazała się lylko jedna glosa (zcułliny) wg pełnego wydania
tego rkpsu przez Elżbietę Belcarzową ze skrólem GIKazB łłl i datą XV/;. post. ~ Cf. GIKazB III
poz. 13.
51. rkps nr 2403 pochodzi z lat 1468/3469. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera m.in. 'lomasza
z Akwinu Dc parku te animae oraz różne traktaty teologiczne, nie klóre głosowane. Wisłocki podaje
tylko pięć glos z k. 158v, będących określeniami sposobów inicrpiciacji Pisma św, (inne ich przekazy cf ErzGlos poz. 2). Cytowano je z dalą 1469. Mniej więcej od 1956 r. korzystano w Sstp z fotografii rkpsu przy cytowaniu tego materiału.
52. rkps nr 2416 pochodzi z XV w., daty w lekście 1479,1480 i 1481 (tej ostatniej nie podaje Wisłocki w Katalogu). Pisany jesl m.in, przez Macieja Palędzki ego. Zawiera kazania de tempore z glosami polskimi. Wisłocki podaje lylko dwie glosy (.świątki, inężobojstwo) niewykorzystane w Sstp.
Dwie glosy (zaponice, zatykadlnice) zacytowano w vSstp jako WisłRp z dalą 1479-1481. Wg pełnego wydania Elżbiety Belcarzowej ze skrótem GIKazB 111 zacytowano w bieżącym materiale tylko
jedną glosę (zwierciadła). ~ Cf. GIKazB III poz. 11.
53. rkps nr 2620 jest papierowym kodeksem in quarto. pisanym w 1470 r. Liczy 430 s. + jedna
karla pergaminowa na początku. Zawiera traktaty astronomiczne. W cxpl. na s. 327 zapisano żartobliwy wierszyk o imieniu autora traktatu - łłałi. W Sstp materiał cytowano z datą zapisaną na
340 s. rkpsu - 1470.
54. rkps nr 2634 pochodzi z 1468 r. Pisany jest kilkoma rękami. Zawiera kazania (część kazań
jest autorstwa franciszkanina Mikołaja) z glosami polskimi, z których Wisłocki podaje dwie (cudo.
smccertic), wyekscerpowane przez Jana Łosia. Część glos nie wydanych przez Wisłockiego wydał
A. Bruckner. Sstp cały podany przez niego materiał, oprócz glosy żądze, cytował z lego wydania,
ze skrólem R XXV. Jedną głosę z tego rkpsu (zapieklość) zacytowano jako WisłRp. Od zesz. 5 l. XI
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materiał ?. tego rkpsu cytowano wg pełnego wydania Elżbiety Belearzowej zc skrótem GIKazB 111,
~ Cf. GIKazB IN poz. 9, R XXV 206-291 po/.. 35.
55. rkps nr 2645 z XV w., bez początku. Pismo Macieja z Łabiszyna. Rkps zawiera głównie kazania. sądząc z podanego przez Wisłockiego i n a pi tu są to kazania Jana Sylwana (Hieronima z Pragi)
Lxenjplar saiutis z nielicznymi glosami polskimi, których Wisłoeki nie cytuje. Rkps ten nie był dotąd
wciągnięty d o źródeł Sstp. Elżbieta Belearzowa sporządziła nieopublikowane ekscerpty z polskimi
glosami z tych kazań. Materiał ukaże się w suplemencie ze skrótem WisfRp. Rkps ter) pierwotnie stanowił jedną całość z rkpsem nr 2646. Bruckner w X X V tomie Rozpraw podaje, że w rkpsie tym znajduje się polska numeracja seksternów i cytuje ją. W Sstp nie wykorzystano w ogóle materiału z Brucknera. Cytowano natomiast część tych wyrazów ze skrótem GUttg z publikacji M. Kowalczyk, E. Bejca rzowej i E Wysockiej Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa f...f w rękopisach Biblioteki
Jagiellońskiej.
56. rkps nr 2646 pochodzi z XV w. Pisany jest przez Macieja z Łabiszyna. Zawiera kazania i kwestie teologiczne. W tekstach znajdują się nieliczne glosy polskie, któiych Wisłoeki nie podaje. Kkps
ten pierwotnie stanowił jedną całość z rkpsem nr 2645. Nie był on dotąd wciągnięty do źródeł Sslp.
Elżbieta Belcarzowa sporządziła nieopublikowane ekscerpty z glosami z lego rkpsu. Materia! ten
ukaże się w suplemencie ze skrótem WisfRp.
57. rkps tu 2658 jest papierowym kodeksem in q u ar to z X V w. Pisany jest kilkoma rekami. Liczy 166 s. i 124 k. Na s. 1—166 znajdują się Sta tuta synodalia Cracoviensia. a na k. 15-124 Glossa
super cpistolas. Na k. 11 zapisano wezwanie do Maiki Boskiej, którego w Sstp nie wykorzystano.
Na k, 59v zapisano na marginesie uszczypliwe (rz.ywyra/.owc powiedzenie. W Sslp materiał datowano XV Ekscerpcja Jana Łosia.
Wiszn Wiszniewski Michał, Historia literatury polskiej, l. I—IV Kraków IS40-1842.
Wiszu 11 Wiszniewski Michał. Historia literatury polskiej, l. II. Kraków 1841'J. ~ Na końcu tomu,
w dodatku na s. 472 488, autor publikuje dziesięć dyplomatów z czasów piastowskich, dotąd nigdzie
niewydanych, dotyczących historii prawodawstwa polskiego za Piastów. W dokumentach znajduje
się kilkanaście glos polskich. W Sstp ukazał się tylko jeden cytat z tym skrótem pod hasłem kram.
Wiszn IV Wiszniewski Michał, Historia literatury polskiej, I. 1\< Kraków 1842. ~ Na s. 104
w przypisie (221) w rozdziale XVIII Medycyna [„.} autor publikuje pierwszy ustęp tekstu z k. 104r
z rkpsu Biblioteki Kórnickiej nr 794 oraz polskie wyrazy z następnych kart, do 106v. Karty te zawierają recepty Małachowskiego. W odczytaniu wydawcy są liczne błędy. Skrót ten nie pojaw ił sie
dotąd w spisie źródeł Sstp. W t. V błędnie oznaczono tym skrótem cytaty pod trzema hasłami (osica, o toczny, otok), a w t. 11 pod hasłem grochowiny, Receply iu były potem wielokrotnie wydawane; w Sslp korzystano z późniejszych wydań. Materiał datowano XV p. post.
WiadW Wydra Wiesław, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej, Poznań
1992, s. 259-274. — W opracowaniu poświęconym Władysławowi z Gielniowa autor podaje tekst
pieśni Jesusa Judasz przedat z rkpsu Biblioteki Baczyńskich w Poznaniu o sygn. 1362 (7). Rkps ten
znajdował się uprzednio wr zbiorach Bolesława E rzepki ego. Składa się on z sześciu papierowych
kart, które, jak sądzi W. Wydra, mogły pierwotnie stanowić wraz z rkpsem o sygn. 1362 (K) karty
dodatkowe jakiegoś inkunabułu, pochodzącego z konwentu Bernardynów w Kobylinie, 'lekst został
zapisany po polskich modlitwach Ojcze i Wierze na k. 2r-3v. Wydawca zamieszcza go też w transkrypcji. Wydra uważa, że wszystkie znane trzy odpisy tej pieśni ..pochodzą z końca XV lub początków XVI w," Mirosław Ko roi ko w Polskiej pieśni pasyjnej. Średniowiecze i wiek XVI, t. 1. Warszawa 1977, na s. J03 d a t u j e ten odpis na 2 połowę XV w. W Średniowiecznej pieśni religijnej polskiej, Wrocław 19KO, Biblioieka Narodowa, Seria I nr 65, wydanie 2 zmienione, na s. 13 pisze z kolei. że odpis ICTI pochodzi z końca XV w. Ko rolko zamieszcza tekst pieśni w transkrypcji oraz fotokopię pierwszych dwunastu wierszy, podając starą sygn. ze zbiorów Erzepkiego 1276 nr 2. W Sstp
u st a I on o da t ę ca \ 500. M a i e ri ał zos t an i e wyko rzys t any w su ple menc i e.
WokTtyd Urbańczyk Stanisław, Wokabularz trydencki. JP XLII, s. 15-29. — Wokabułarz pochodzi z rkpsu
nr 114 Archiwum Kapitulnego w Trydencie. Kodeks został odkryty przez E d m u n d a Winklera. Był
on własnością Aleksandra, syna Ziemowita i Aleksandry, siostrzeńca Władysława Jagiełły. Aleksan-

der w larach 14)4-1429 był kanonikiem gnieźnieńskim, w r. 1422 rektorem Akademii Krakowskiej,
od r. 1424 biskupem trydenckim. R k p s zawiera k o p i e licznych d o k u m e n t ó w i listów związanych
z Władysławem Jagiełłą i niektóry mi innymi polskim osobistościami oraz słowniczek łacińsko-polski
z początku X V w., liczący p o n a d 400 wyrazów. Słowniczek mieści się na k. 7łv-74r. E d m u n d Winkler w opracowaniu
disparata unihjua contincns" Atexandro Masoviensi episcopo Tridemino diaitits, Element a ad l b n t i u m editiones TT, R o m mc 1960, zamieścił fotokopie tego słowniczka oraz
w U piu aniico dizionaiio larino-poiacco (del 1424), R i c e r c h e SUwislichc, t. 8, R o m a 1960, s. 96-111
podał jego transliterację. Słowniczek ten wydal także Augustyn Steffen, Słowniczek tiydcnckL 'leki
Historyczne, i. 11, Eon dyn 1960-1961, s. 221-243. Wokabularz ten jest uznawany za najstarszy słownik łacińsko-pofski. W Sslp materiał datowano ca 1420. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach
do spisu źmdeł w I.. 171 Sslp. Ekscerpeja Wandy Żurowskiej-Góreckiej.
Wolff Miejsc Wolff A d a m , Nazwy miejscowe na Mazowszu. Cz. I. O n o m a s t i c a , rocznik I, Wrocław 1955,
s. 60-116. — A u t o r | w d a j e fragmenty zapisek z księgi ławniczej Nowej Warszawy la, ziemskiej płockiej 2, z księgi zakroczymskiej 7 i z Metryki K o r o n n e j , w których występują glosy polskie. Księgi
te z n a j d u j ą się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Pięć glos polskich, będących nazwami pokrewieństwa, a u lor zamieszcza na s. 68-69. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach
i poprawkach do spisu źródeł w i. 11 Sstp. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
WolffOsadn Wolff Adam, l/wagi w- sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w wiekach X1-XV1 7 Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej, 1.111 nr 2, "Warszawa 1955, s. 375-402. — Na s. 393 wydawca cytuje polską rolę przysięgi z r. 1480 z księgi zakroczymskiej ziemskiej wieczystej o sygn. rei, 9, 474 (1474-1480).
znajdującej się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Skrót źródła wprowadzono w Uzupełnieniach i popruwkach do spisu źródeł w t. łl Sslp. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
WrocKom Korn Georg, Bresłauer U r k u n d e n b u c h , Breslau 1870. — Wydawca korzystał z rkpsów dotyczących miasta Wrocławia, znaj duj ącyeh się w: 1. Archiwum Szpitala św. Ducha we Wrocławiu, przekazane później d o A r c h i w u m Miejskiego; 2. Królewskim Państwowym Archiwum we Wrocławiu,
wcześniej |zw. Śląskim A r c h i w u m Prowincjalnym, ulworzonym w 1810 r. (po sekularyzacji klasztorów) z archiwów 75 duchownych fundacji śląskich; 3, A r c h i w u m Miejskim w dawnym ratuszu. Glosy polskie występujące w d o k u m e n t a c h zostały wyróżnione przez wydawcę rozstrzelonym drukiem.
Praca zawiera indeks nazw miejscowych i osobowych (s. 257). Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Wuii Wintke Heinrich, S t a d l e b u c h des L a n d es Poscn, Lcipzig 1864. — Wydane w tej pracy d o k u m e n ty d o historii miast i wprowadzenia prawa niemieckiego w Wielkopolsce pochodzą z archiwów miejskich miast Wielkopolski oraz z metryki k o r o n n e j . W d o k u m e n t a c h tych z n a j d u j ą się polskie glosy, które wydawca p o d a j e w- transkrypcji oraz wyróżnia w lekścic pogrubioną czcionką. Praca zawiera
indeks nazw osobowych, miejscowych i wyrazów pospolitych (s. 165-174). Niektóre z tych dokum e n t ó w zostały wydane p r z e z innych wydawców. Przy opracowywaniu materiału w Sstp korzystano z późniejszych wydań. Ekscerpcja Haliny Kłuzekówny.
WuttAcc M e m o r i a m loannis August i Ernest i [...J Accessiones ad codicem diplomaticum. q u i continetur libro Stadlebuch des Landes Posen von Heinrich Wuttke, Lipsiae [1866J. ~ Praca liczy 24 strony i stanowi d o d a t e k d o wydawnictwa Sliidtebac.h des Landes Posen, opublikowanego przez Heinricha W'ullkc\ Lcipzig 1864. Z n a j d u j e się w? niej 6 d o k u m e n t ó w , niektóre z późnycłi kopii, z ksiąg
miejskich, z lal 1406-1463. Dotyczą one wprowadzenia prawa niemieckiego w Wielkopolsce. W łacińskich tekstach występują polskie glosy wyróżnione przez wydawcę p o g r u b i o n ą czcionką, zapisane w transkrypcji. W bieżącym materiale Sstp u k a z a ł się tylko jeden cytat z lego źródła pod hasłem topić z d a t ą (1457) 1840. Pozostałe glosy z n a j d ą się w suplemencie Sstp. Pozycja la wprowad z o n a została w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. IX. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Zab Loś J a n . Przegląd językowych zabytków staropolskich d o r. 1543. Kraków 1915. ~ Publikacja zawiera staropolskie zabytki językowe z ich opisem. Większość materiału cytowanego przez a u lora
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Sstp czerpie bezpośrednio z wydawnictw, na klóre Loś się powołuje. Z tego dzieła cytowano materiał z następujących rkpsów i inkunabułów:
1. s. 147- 148 inkunabuł Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie o sygn. 445. wydany w Bazylei w 1492 r., zawierający Postyllę Guillcrma. Zapisano w nim na k. 59r kilkanaście wyrazów polskich, będących tłumaczeniem głównie nazw nauk i ksiąg biblijnych. Od 1956 r. w Sslp sprawdzano odczytanie z fotografią rkpsu. W Sslp materiał datowano co 1492.
2. s. 157 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. 1 O 32 z XV w. zawierający teksty o różnej treści. Na L 243v i 244r zostały zapisane polskie nazwy dwunaslu miesięcy, które Loś podaje na podstawie nic opublikowanych notatek Hieronima Lop a fińskie go. W Sstp wyrazy te cytowano z datą
X V p . post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu tyskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z. najcenniejszymi zbiorą mi
lej biblioteki.
3. s. 209 ikps Biblioteki Miejskiej w Gdańsku X X B b 161 zawierający kazania 1 lieioni ma z Pragi (Jana Sylwana) Pjct:mpłar salut is z r. 1423 z jedną glosą polską {pocisnęli su;) zapisaną na k. 204r.
Na okładce zostało zapisane ręką pisarza kodeksu modlitewne wezwanie kapłana Moc Roga Oćc.u
(inne jego przekazy cf. MacDod poz. 2b). Loś wydał je z nie opublikowanych notatek H. Lopaci tyskiego. W Sstp cały materiał datowano 1423.
4. s. 2J5 inkunabuł drukowany w ostatniej ćwierci XV w. zawierający Tuhulu ihematium Anoutotius anni. Ręką współczesną drukowi zapisano na okładce dwie modlitwy do Maiki Boskiej Zdrowaś Matyja miłości pełna i Zdrowaś naświętsza Matyja. Loś podaje je na podstawie fotograficznej podobizny w wydaniu F. Kopery, Spis datków epoki Jagiellońskiej w zbiorze Lutetyka H utleń-Czapskiego w- Krakowie, [KrakówJ 1900, szpalta 17. W Sslp materiał datowano XV ex.
5. s. 224 i 315 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. K N 7 3/16 z polowy XV w.
Wydawca nie pot litje bliższych danych o rkpsie. Rkps zawiera m.in.: a. k. 262v cf. Sah-eReg 6 {wydawca zamieszcza je na s. 224); b. k, 73r i I38v dwie krótkie zapiski polskie (wydawca zamieszcza
je na s. 315). Wydanie na podstawie nieopublikowauych notatek H, Łopacińskicgo. W Sslp datowano je X V med.
6. s. 315 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 P 22 z końca XIV w. Znajdują się w nim dwie
krótkie zapiski w języku polskim. Wydanie na podstawie nie opublikowanych notatek II. Lop a emskiego. W Sstp datowano je Xl V ex.
7. s. 316 rkps Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie o sygn. Cod. Lat. 63 F. Na k. 558r w expl.
po traktacie gramatycznym Jana de lanua data 1444 oraz krótkie modlitewne wezwanie po polsku.
Od 1956 r. w Sslp tekst sprawdzano z fotografią rkpsu. Materiał datowano 1444.
8. s. 316 rkps Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie o sygn. Cod. Lat. 87 K W cxpl. na
k. 20lv zapisano datę J457 oraz kilka wyrazów polskich. Od 1956 r. w Sslp kontrolowano odczytania z fotografią rkpsu. Materiał datowano 1457.
9. s. 444-445 rkps Stanisława Chodyńskiego, obecnie znajdujący się w Bibliotece Naukowej PAU
i PAN w Krakowie pod sygn. 7534. Pisany dwoma rękami, starsza z lat 1437-1447 zapisała na wewnętrznej stronie okładki wiersz miłosny Downom zwiedził cudze strony. Autorzy ChrestWRz podają
informację (s. 294). że pierwsza zwrotka i pierwszy wiersz zwrotki następnej tego utworu zapisane zostały laJkżc na k. 14 ręką lego samego kopisty. Wg nich rkps pochodzi z trzeciej ćwierci XV w.
W ChrestWRz na s, 294-295 zamieszczono również transkrypcję lego wiersza. W Sstp materia! datowano XV ex.
nicaruiTi

10. s. 447 dwuwiersz Nigdym temu wierzyć nie chciał, wydany przez Łosia w transkrypcji za
A. Brucknerem, Literatura religijna, t. L Warszawa 1902, s, 140. W Sstp materiał datowano XV ex.
11. s. 447 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. F 7 3/16. Wydawca przytacza „dopisek pobożny", będący modlitewnym westchnieniem kopisty, kapłana Macieja z Pawiowa, zapisany
w 1467 r. Loś wydał leksl na podstawie nie opublikowany eh notatek Hieronima Łopaciuskie&o.
Wr Sslp materiał datowano 1467, Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po tipadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
12. s. 448 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I O 29 cf. Dek l 4.
13. s. 450 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 32 cf. Dek 111 2t>.
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14-. s. 451 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. I O 82. obecnie znajdujący się w Bibl i ot ccc
Narodowej w Warszawie pod sygn. 3015, z połowy X V w. Na k. 117r zapisano tekst o warunkach
dobrej spowiedzi (inne jego przekazy cf AKLit 111 poz. 4). Wydano na podstawie n i eo pub) i kowanych notatek H. Łopacińskiego, W Sstp materiał datowano X V mcd.
15. s. 512 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. 6 3/13. Zawiera księgę ławnicza
Brześcia Kujawskiego (Liber actu a lis scabinorum civitatis Brestensis), pisana w latach 1418-1475.
Z n a j d u j ą się w niej prócz licznych nazw osobowych także polskie wyrazy pospolite. Wydano na
podstawie notat rękopiśmiennych fi. Łopacińskiego. W Sstp materia! datowano 141K—75.
16. s. 512-514 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 82, obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. 3015, z drugiej polowy XV w. Zawiera teksty teologiczne. Pisany kilkoma rękami, m.in. przez Stanisława w Sandomierzu w 1450 r., a-) zapisano
w expl. na k. 124. W tekście występują glosy wewnętrzne i nadpisane. Ł o ś podaje je w wyborze na
podstawie nic o publikowanych notatek H. łopacińskiego. W Sstp materiał datowano X V mcd.
17. s. 514-515 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu L a l . XVII Q 1, pisany w 1458 r. przez Stanisława z Zalesia. Zawiera na k. 1 -205 wierszowany traktat Alana Liber dc planetu i Gwidryna
,,Quadrupartitus'
oraz na k. 206-243 Bukoliki Wergiliusza. W tekstach znajdują się glosy polskie,
wydawca p o d a j e je w wyborze. W Sstp glosy datowano XV med. Na okładce rkpsu znajduje się
satyryczny wierszyk po polsku, zapisany ręką XV w. lekst jest z boku obcięty i częściowo nieczytelny. W Sstp datowano go XV p. post. Los wydał glosy i wiersz z n i eopub li kowanych notatek
II. Łopacińskiego. R k p s powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu lyskiego. ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
1S, s. 515 -517 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 O 32. Wydawca nie podaje imienia pisarza ani zapisek prow r eniencyjnych. R k p s zawiera teksty różnej treści, m.in. Parvuiortun pe.ccata
•/. glosami polskimi. Na obu okładkach zapisano łacińskie przepisy lekarskie z wyrazami polskimi. Jest
tam także data 1454. W Sstp cały materiał datowano XV med. Łoś wydał materiał z liieopubukowanych notatek H. Łopacińskiego. Rkps powróci! do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy
traktatu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz
z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
19. s. 517-5IN rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu L a t . ! O 29. Rkps pisany w połowie XV w.
liczy 502 k. Wydawca nie podaje zapisek proweniencyjnych ani imienia pisarza. Rkps zawiera teksty o różnej treści z nielicznymi glosami polskimi, które wydawca podaje w wyborze. W przytoczonym przez Łosia materiale z k. I znajdują się nazwy sposobów interpretacji Pisma św. (inne icii
przekazy cf. RrzGlos poz. 2). Wydanie na podstawie nic o publikowanych notatek II. Łopacińskiego. W Sslp materiał datowano XV med. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na
mocy traktatu tyski ego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki,
20. s. 518 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. Tl Q 405 pochodzący z Biblioteki Załuskich
w Warszawie. Zawiera teksty teologiczne; m.in. znajduje się w nim Summa confessionis, pisana przez
kleryka gnieźnieńskiego Andrzeja z Żyrnik w 145K r., z kilkunastoma glosami polskimi. Wydawca
nie podaje wiadomości, czy Andrzej pisał również inne p a n i e rkpsu i czy glosy pochodzą od niego. Na okładce rkpsu zapisano wierszyk mnemotechniczny na suchedni. Wydanie na podstawie tiieopublikowanych notatek II. Łopacińskiego. W Sstp cały materiał datowano XV med. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
21. s, 518-519 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 Ł 210 pisany w pierwszej połowie XV w.
Zawiera teksty o różnej treści; m.in. na k. 1-139 Pawia z Zalora Wykhal listów św: Pawia, na k. 154—
-157 Liber spiritunlis a magistro Joannę de Deo editus, na k. 157-187 Geua Romanorum pisane
w 1436 r. We wszystkich tekstach znajdują się polskie glosy intcrlinearne, któte wydawca podaje
w wyborze na podstawie nieopub li kowanych notatek H. Łopacińskiego. Na osi at niej, 1S8 karcie,
notka ł'xplkit liber per munus A'i cola i de Polanice. W Sslp malcriał i lat owa no XV p. pr. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców p o upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
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22. s. 519-520 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lat. 1 F 8 , dawniej należący do benedyktynów
na Świętym Krzyżu. Liczy 101 kart. Zawiera leksiy modlitewne i teologiczne z komentarzami. Pismo do k. .100 ..wskazuje na wiek XIV'", od k. 100v pismo późniejsze, wg wydawcy z początku X V w.
Na L J.0Qv 101 v znajduje się kilkanaście wyrazów polskich. Brak danych o pisarzu. Wydanie Łosia
na podsiawie nieopubl i kowanych notatek II. Łopacińskiego. W Sstp materiał datowano XV in. Rkps
powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale został spalony przez
Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki,
23. s. 520 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu Lal. I P 45. obecnie znajdujący sic w Bibliolece
Narodowej w Warszawie pod sygn. 3304. Zawiera Hugona De clauslro eminie. Anzelma Dc simiłitudinibus z dalą .1397 na k. 15 lv. Na k. I53r zaczyna się Sarno Sczeknc in runiis palma rum z kilkunastoma polskimi glosami w tekście. Brak danych o proweniencji rkpsu i pisarzu. Wydanie na
podsiawie nieopubl i kowanych notatek M. Łopacińskiego. W Sslp materiał datowano XIV ca.
24-. s. 520-521 rkps Biblioteki Publicznej w Wilnie o sygn. b 4 z XV w. Zawiera m.in, kazania
de tempore T w których znajdują się nieliczne polskie glosy marginalne, głównie w kazaniu Dc assttmptiorte Beatae Mańae. Na wewnętrznej stronie wierzchniej okładki zapisano Suh unito f...j Miłlesimo CCC CL (ostatnia cyfra jńeczylelna). Iste liber est compamtus per Nicotaum Boucza licarium
in Warta. Wydanie Łosia na podstawie nieopuhlikowanych notatek 11. Łopacińskiego. W Sstp materiał datowano XV m e/J. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy tryk la lu
ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z. najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
25. s. 521-523 rkps Biblioteki Krasińskich w Warszawie z drugiej połowy XV w. Zawiera Pawła
z Zatora kazania de tempore i tle sanctis. niekiedy po kilka na jedną niedzielę czy święto, pisane
przez Stanisława z Mstowa, wikariusza „in Radomskie". W expl. dala ukończenia rkpsu 1477 T.
Nieliczne glosy polskie, głównie interlinearne i marginalne, a wiec zapewne późniejsze od podstawowego tekstu. Wydawca wydał tylko wybór glos na podstawie nieopuhlikowanych notatek Hieronima Łopacińskiego. W Ssip datowano XV p. post. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej
w Warszawie na mocy traktatu ryskiego, ale zosial spalony przez Niemców po upadku powstania
warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki.
26. s. 523-524 rkps Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego o sygn. F 7 3/16 z polowy XV w. Wydawca nie podaje żadnych danych o tym rkpsie, ale skoro przy którejś glosie pisze, żc znajduje się
ona „przy kazaniu na Wielkanoc", rkps, przynajmniej w części, zawiera kazania. Są one głosowane. Na okładce również zapisano parę wyrazów polskich. Oprócz, glos wydawca zamieszcza mały
słowniczek łacińsko-polski zapisany na k. 7v. Glosy i słowniczek Łoś wydal na podstawie nie o publ i kowanych notatek II. Łopacińskiego. W Sslp Cały materiał datowano XV med.
27. s. 524-525 księga zawierająca zapisy ziemskie chełmskie i hrubieszowskie z lat 1431-1468.
znajdująca się w Archiwum Akt Dawnych w Wilnie pod nrem 2003.0. Są w niej glosy polskie - nazwy osobowe, miejscowe i pospolite. Łoś wydał glosy z niepublikowanych notatek II. Łopacińskiego. W Sslp glosy datowano 1431-68.
28. s. 525-530 rkps Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. II f 191 z końca XV w. Był on
własnością biblioteki księży misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie, następnie Załuskiego, który na k. 1 napisał Spcculum Saxonum scu Thcutonicutn Magdehurgense scńpmm circa annunj 1499. W rkpsie znajdują się: a. na k. 20-38v glosy polskie tekstowe i marginalne. Łoś zamieszcza je w wyborze na s. 526 z nolaiek II. Łopacińskiego. W Sstp datowano je XV ex.; b. k. 224
-226 cf. OrlZab.
29. s. 535-537 rkps liczący 62 karły, doszyty do inkunabułu Biblioteki Krasińskich w Warszawie
zawierającego Rationaic dhworum
officiorum Guilhelmi (wydawca nie podaje jego sygnatury).
Rkps pisany jest wg wydawcy zapewne w końcu XV lub w pierwszych lalach XVI w. Zawiera teksty leologiczne i kazania z glosami polskimi oraz tzw. widzenie św. Pawła, zapisane częściowo po
polsku, częściowo po łacinie z glosami polskimi. W Ssij} materiał datowano XV ex. Rkps powrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie na mocy (raklalu ryskiego, ale został spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz. z najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
30. s. 537 fragment zapisek krakowskich z i. 1396. Matei iał zawiera jedną zapiskę łacińską z wyrazem polskim (zapisać) oraz siedem roi przysiąg sądowycli w języku polskim. Roiy le zostały

w 1958 r. wydane, wraz z innymi XIV-wiecznymi rotami krakowskimi, przez Z. Perzanowskiego
i M. Karasia w f/CAr I na s. 243-245. W t. II Sslp pojawił sie skrót nowego źródła, ale przez niedopatrzenie materiał czasem cytowano także wg Zab. — Cf RKKr 1.
31. s. 537--53K księga zawierająca „zapisy ziemskie lubelskie z lal 1420- 1427", znajdująca się
w Archiwum Akt Dawnych w Wilnie pod nrem 20687. Łoś wydal z niej cztery roty przysiąg sądowych zapisane po polsku. Przekaz z nieopublikowanych notatek II. Łopacińskiego.
32. s. 538 księga zawierająca „zapisy ziemskie lubelskie z lat 1427-1431", znajdująca się w Archiwum Akt Dawnych w Wilnie pod nrem 20688. Z księgi wydano dwie roty przysiąg sądowych zapisane po polsku. Przekaz z nic opublikowanych nota lek H. Łopacińskiego.
33. s. 539 rkps Biblioleki Jaworowskich we Lwowie, formatu in lblio, o sygn. 1014. Obecnie znajduje się on w Bibiiolcce Narodowej w Warszawie pod sygn. akc. 9869, o czym informują aulorzy
ChrestWRz ua s. 196. Zawiera zbiory praw- miejskich z X V w. w języku niemieckim i łacińskim.
Wr tekstach tych na $. 1 zapisane są ręką drugiej polowy X V w. polskie formuły przysiąg wójl a,
ławników, rajców i rzemieślników miejskich. W Sstp materiał datowano X V //. post. Autorzy
ChrćsiW7?ż na s. 196-197 wydają te teksty przysiąg w nowej transliteracji wraz z transkrypcją.
34. s. 540-541 rkps Biblioteki Baworowskich we Lwowie, tzw. Stronczyńskiego 11, o sygn. 985,
obecnie znajdujący się w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod tą samą sygn. Pisany jest przez
Piotra z Sieradza w 1474 r. Zawiera m.in. na k, 45v-46v łacińską skargę o oszczerstwo, wniesioną
przed biskupa płockiego Jakuba, z. prawie zupełnym między rządkowym przekładem polskim.
W Sstp malcriał datowano 1474.
35. s. 544 -545 rkps Stanisława Chodyńskiego, obecnie znajdujący się w Bibliotece Naukowej
PAIJ i PAN w Krakowie pod sygn. 7534. Pisany dwoma rękami. Młodsza ręka z lat 1447-1462 zapisała na k. 54 list miłosny Pokłoiiiaiie, 7noj nade wszy<t>ki nmnilcjszy. Wg autorów ChresfWRz
(s. 222) rkps powstał w trzeciej ćwierci X V w, W Sslp materiał datowano 1447-62. W Chres/UHz
na s. 222-223 zamieszczono len tekst, również w transkrypcji.
ZabŚ! Rospond Slanislaw\ Zabytki języka polskiego na ŚląsktL Wrocław 1948, Wydawnictwa Instytutu
Śląskiego. - Cf Dek 111 31, SakeReg la.
ZabURozn Kowalewicz Henryk, Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 172S, 1732, 1752, Zeszyty Naukowe
UAM, Biblioteka 5, Poznań 1965, s. 69-164. — Publikacja zawiera krótki wstęp, w którym wydawca
podaje zasady edytorskie oraz omawia rodzaje glos w publikowanych rkp^ach. Na końcu na s. 130-164 zamieszczono indeks wyrazów polskich. Skrót lego źródła ukazał się w i. V Sslp, a materiał
zaczęto cytować od t. VI. Reszta materiału ukaże się w suplemencie.
1. s. 73-121 rkps 172i> pisany w 1456 r. przez Macieja z Pawłowic (Wielkopolska). Zawiera m.in.
niektóre kazania de sanctis z polskimi glosami mterlinearnymi, wewnętrznymi i marginalnymi. Glosy marginalne zapisano ręką XVI-wieczną. Na s. 84 oraz na karcie wklejonej między s. 120 i 121
wydawca zamieszcza fotokopie k. 197v i 216v. W Sstp materiał datowano 1456.
2. s. 121-122 rkps 1732 pisany w 1458 r. w Kościanie przez Błażeja, późniejszego wikariusza przy
kościele św. Marcina w Poznaniu. Karty rkpsu nie są ponumerowane. Zawiera on dzieła teologiczne. W jednym tekście zapisano czteiy glosy interlinearne i jedną wewnętrzną. Wydawca zamieszcza fotokopie jednej karty rkpsu na karcie w r klejonej między s. 121 i 122, W Sslp materiał datowano 1458.
3. s. 122-128 rkps 1752 pisany około połowy XV w. Brak dokładniejszej dały, imienia pisarza
oraz zapisek prowcniencyjnych. Rkps zawiera teksly treści teologicznej. Glosy polskie głównie interlinearne, pisane ręką tekstu, zaledwie kilka wewnętrznych. Glosy znajdują się wyłącznie w zaczynającym rkps kazaniu Dc conceptione Bearae Ma riae Yiłgini.s. Na karcie wklejonej między s. 123
i 124 wydawca zamieszcza folokopię k. 2v. W Sstp materiał datowano XV med.
Za ad Za nd Andrzej, Lodź rolnicza 1332-1793. Studium historyczne o topografii, sianie gospodarczym,
organizacji prawnej i kuJlur/e Łodzi, Rocznik Łódzki, l, II, Łódź 1931, s. 53 -222. ~ Wr swoim opracowaniu autor korzystał z ksiąg radzieckich i wójtowskich miasta Lodzi, pochodzących z Archiwum
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Głównego Ak( Dawnych w Warszawie, ksiąg wieczystych z Archiwum Akl Dawnych MiasUi Łodzi
i odpisu aktu erekcyjnego miasta I.odzi z r. 14-23, znajdującego sie w Archiwum Diecezjalnym we
Włocławku. W przypisach autor podaje źródła, z których pochodzi omawiany materiał, jednakże
nie cytuje polskiego materiału językowego zawartego w tych dokumentach. Niektóre dokumenty
z wymienionych archiwów zostały wydane później przez innych wydawców i z nich cytowano materiał w Sstp. Pozycja znalazła się w spisie źródeł przez niedopatrzenie.
Zap Zapiski Siewie ro-Za pad nogo Otdieła Tm pi era tors kogo Russkogo Ge ogra fi C/es kogo Obszezestwa.
redaktor Dowgjalło D. J., Wri!no 1910 i nn.
Zap III 209-218 Zienkowicz A. F., Tri akta drogiczinskogo ziemskoco su da XV w. k wo prosu
0 położenji krestjan, Wilno 1912. — Wr artykule wydawca zamieścił trzy dokumenty z najstarszych
ksiąg sądu ziemskiego w Drohiczynie z lat 1427-1498. znajdujących się w Gen trał nym Archiwum
Wileńskim pod nrami kat. 10215. 10216 i 10217. Dokumenly te dotyczą regulacji stosunków pomiędzy właścicielami ziemskimi a poddanymi. Pochodzą one z Jat: 145 J, 1477 i 1483. W pierwszym
1 trzecim znajdują się polskie glosy, k t ó r e wydawca wyróżnił w lekścic kursywą. Hkscerpcja Stanisława U r ba ńczyk a.
Zup IV 181-189 Zienkowicz. A. R, O miestnom sudie w XV-XV1 w. na Pod lasze, Wilno 1914.
— Wr artykule wydawca zamieścił dwie piętnasto wieczne zapiski z najstarszych ksiąg sądu ziemskiego w Drohiczynie, znajdujących się w Gentralnym Archiwum Wileńskim pod nrami kat. 10216
i 10217 z lat 1481 i 1485. W zapiskach występują dwie glosy polskie (naślad, ufaliti), które wydawca wyróżnia w tekście kursywą. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
ZapMaz Wolff Adam, Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku. Krakówr 1937. Rody ziemiańskie XV i XVI wieku. ~ Najstarsze mazowieckie księgi sądowe z Archiwum Głównego w Warszawie (ich wykaz znajduje się n a s . Xl V - X X wstępu) dostarczyły autorowi przede wszystkim bogatego materiału heraldycznego. XV-wicczne zapiski (nry 1-802 oraz 1070-1080) mieszczą się na
s. 1-175 i 253-257. W tym materiale zdarzają się polskie glosy oraz polskie roty przysiąg, które wydawca wyróżnił rozstrzelonym drukiem. Pracę uzupełnia indeks nazw osobowych i miejscowych
(s. 259-355) oraz herbów i gniazd rodowych (s. 356-381). Ekscerpcja Ewy Ostrowskiej.
ZapRp Rękopiśmienne ekscerpty A d a m a Wolffa pochodzące z mazowieckich ksiąg sądowych znajdujących sie w Archiwum Diecezji Płockiej w Płocku oraz w Archiwum Głównym w Warszawie: Ułon
(błońskie). Czers (czerskie), Grój (grójeckie), Ko! (kolneńskie), Łomż (łomżyńskie), Nur (nurskie),
Płoc (płockie), Szreńs (szreńskie), Warce (wareckie), Warsz (warszawskie), Wąs (wąsoskie). Wiz (wiskie), Wysz (wyszogrodzkie). Za kr (zakroczymskie). Zambr (zambrowskie). Radi król (rachunki królewskie), RoiGran (różańskie graniczne). Większość ksiąg sądów i urzędów ziemskich z terenu Mazowsza została bezpowrotnie zniszczona podczas powstania warszawskiego. Całkowitej zagładzie
uległy księgi: czerskie, grójeckie, kolneńskie, łomżyńskie, nurskie, wareckie, wąsoskie, wis kie, zambrowskie. Ocalały księgi ziemskie: błońskie, płockie, różańskie graniczne, wyszogrodzkie, zakroczymskie i częściowo warszawskie oraz rachunki królewskie. Obecnie znajdują się one w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Skról źródła ZapRpRłon wprowadzono w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. X. Materiał z lego źródła (szkuta, lurcica, n-am) zostanie wykorzystany w suplemencie Sstp.
ZapWarsz Knraszkiewicz Władysław i Wolff Adam, Zapiski i roty polskie X V - X V 1 wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej, Kraków 1950. Prace Komisji Językowej PAU nr 36. ~ 7, ksiąg warszawskich grodzkich i ziemskich znajdujących się w Archiwum Głównym, obecnie Archiwum Główne
Akl Dawnych, w Warszawie, wydawcy przedstawili zapiski polskie i roty przysiąg. W sumie wydawcy
zamieścili 3100 zapisek z lat 1421-1558, pochodzących z 66 ksiąg sądowych ziemi warszawskiej
i częściowo z 6 ksiąg zakroczymskich. Zapiski le zostały ugrupowane chronologicznie wg 135 rąk
pisarzy, któiych wykaz zamieszczono we wstępie wydania. Materiał w Sslp cytowano wg nrów zapisek. Do wydania dołączono kilkanaście lo loty pi i zapisek różnych rąk oraz indeks wyrazów
(s. 353-485) oraz nazw osobowych i miejscowych (s. 486-553). Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej,
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ZarŚl XIV 50-52 Musfoł l udwik. Dokument z roku 1454. Zaranie Śląskie. Kwartalnik regionalny. Rocznik XIVC zesz. 1, Bytom 1938. Pismo Polskiego Towarzystwa l u d o z n a w c z e g o w Cieszynie.
— Wydawca przedstawi] łaciński dokument z r. 14-54 znajdujący .sic w archiwum książąt Ilolienlohe
na zamku w Koszęcinie, dotyczący sprzedaży sołectwa w Pawłowicach koło Gorzowa w powiecie
oleskim (Śląsk Opolski). Dokument ten. pisany na pergaminie, zawiera kilka wyrazów polskich,
'lylko jedną glosę polską (wągrodni) wydawca wyróżnia kursywą, podaje także tłumaczenie dokumentu na język polski. Lksccrpcja Stanisława Urbańczyka.
ZtuWyrl Górski Konrad, Kijras/kćcwic/Władysław, Peplowski Franciszek, Saski Stefan, laszycki Witold, Urbańczyk Stanisławy Wie rczyński Stefan, Woronczak Jerzy, 7.as;sdy wydawania tekstów staropolskich.
Projekt. Przykłady w reprodukcji fototypicznej zestawił Wbroncz.uk Jerzy, Wrocław 1955. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. — N a s . 134 zostały zamieszczone fragmenty łacińskiego kazania z kilkunastoma polskimi glosami wewnętrznymi, znajdującymi się na k. 255v rkpsu Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu o sygn. I O 464. Rkps był pierwotnie własnością klasztoru Dominikanów; po sekularyzacji w r. 18 L0 przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W wydanym
tekście J. Woronczak zamieszcza polskie glosy rozstrzelonym drukiem, podając także ich transkrypcję, W dodatku z reprodukcjami folołypicznymi zamieszczono fotokopię całej karty. W Sslp materiał
datowano XV med. Skrót źródła wprowadzono w Uzujwłnieniach do spisu źródeł w l. U, Dwie glosy
(czyn i dobry) znajdą się w suplemencie Sstp. likscerpcja Wandy Namysłowskiej.
ZbPrzezdz Zbiór dokumentów znajdujących się w Bibliotece lir. Przczdzieckich w Warszawie, wydał
Chmiel Adam. Kraków 1890. — Wydanie zawiera 75 dokumentów, z których pierwszych 26 pochodzi z lal 1239-1498 (s. J -52). Nieliczne polskie glosy wyróżniono w druku kursywą. Na s. 121-160
znajduje się indeks nazw własnych i wyrazów pospolilych. Hkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Zdrów Zdrowaś Mario - Pozdrowienie anielskie - Salutatio angelica. — Synod w Łęczycy w r. 1285, pod
przewodem arcybiskupa Jakuba Świnki nakazywał, by w każdą niedzielę podczas mszy świętej odmawiało się Ojcze nasz i Wierzę, a p o n a d t o modli lwy Zdrowaś Matyja i Spowiedź powszechną, leksiy modlitw slaTIowiły dodatki d o kazań, a niekiedy zaslępowały samo kazanie. Dotychczas odnaleziono 18 różnych odpisów Zdrowaś z okresu do końca XV w., z których każdy ma swoją datę
w spisie źródeł Sstp, ale materiał cytowano bez dat. W artykułach słownikowych modlitwa ta jest
umieszczana w chronologii po roku 1400 razem z innymi modlitwami codziennymi, ponieważ uważa się, że w tym okresie powstały pierwsze ich tłumaczenia na język polski.
Zdrów l. 1407 Vrleł s. 50. Teksl modlitwy wydany w r. 1930 przez Vrtla-Wierczyńskicgo Stefana
w Wyborze tekstów staropolskich. ~ Tekst modlitwy Zdrowa Maryja znajduje się na końcowych kartach 268v-269r papierowego kodeksu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 825, zawierającego różne
traktaty medyczne. Modlitwa była wielokrotnie wydawana; ostatnie wydanie, także w transkrypcji,
oraz informacja o rkpsie w ChrestWRz s. 25. Pracownia Sstp od 1955 r. posiada fotografie rkpsu. wg
których sprawdzano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów 2. ca 1415 Vi teł s. 50. 'lekst modlitwy wydany w r. J930 przez Vrtla-Wicrczyńskiego Stefana w Wyborze tekstów staropolskich. — 'lekst modlitwy znajduje się na k. 98v rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1 (>81. zawierającego CoinjX'ndiurn theoloyce reritatis lómasza z Akwinu. Wydawca rozwiązuje w nawiasach okrągłych skróty stosowane przez pisarza. Pracownia Sslp od 1955 r. posiada fotografię rkpsu, wg której sprawdzano odczytanie wydawcy. "Rkscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów 3. XV in. LelPibł 1 s. 39. 'lekst modlitwy wydany w r. 1823 przez Lelewela Joachima w rozdziale o sztuce drukarskiej w książce Bibliograficznych hiyg dwoje. — Lelewel przytacza tekst modlitwy w przypisie na s. 39, nie podając sygnatury rkpsu, w którym się ona znajduje. Pisze on natomiast. że modlitwa pochodzi z r. 1400 z rkpsu Jana Sylwana (Hieronima z Pragi). Sygnaturę lego
rkpsu podaje Aleksander Bruckner w Kazaniach średniowiecznych, cz. U, zamieszczonych w R XXIV
s. 355-356. Jcsl to rkps z Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lal. I F 49. Rkps ten prawdopodobnie wrócił do Biblioteki Narodow-cj w Warszawie na mocy trak talu ryskiego i został spalony
przez Niemców po upadku powstania warszawskiego wraz z najcenniejszymi zbiorami lej biblioteki. likscerpcja Kazimierza Krajewskiego,
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Zdrów 4. co 1440 R X X I V s. 77. — 'lekst modlitwy wydany w r. 1895 przez Brucknera Aleksandra w Kazaniach średniowiecznych, cz. I, zamieszczonych w kolejnym tomie Rozpraw- na s. 38-97.
~ Wydawca przytacza tekst modlitwy znajdujący sic na przedostał niej karcie (190v) rkpsu Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 1297. Rkps len byl darem kanonika płockiego Jakuba z Piotrkowa, jemu
też przypisuje sic autorstwo polskich tekstów. Ostatnie wydanie, też w transkrypcji wraz z opisom
rkpsu w ClueslWRz s. 23-24. Pracownia Sstp od 1956 r. posiada fotografię rkpsu, wg której sprawd/.ano odczytanie wydawcy. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów 5. ca 1450 PF IV 580. 'lekst modlitwy wydany w r. 1892 przez Briicknera Aleksandra
w opracowaniu Kazania hu syfy polskiego, zamieszczonym w kolejnym tomie Prac Filologicznych.
~ Wydawca przytacza leksl modlitwy pisany prawdopodobnie przed połową XV w., znajdujący się
na k. 273vrkpsu o sygn. Lal, I O 146 z Ces. Bibl. Publ. w Petersburgu. Rkps ten pochodzi! ze zbiorów Uniwersytetu Warszawskiego, prawdopodobnie wrócił do Biblioteki Narodowej w Warszawie
na mocy traktatu ryskiego i zosta! spalony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego
wra z z n a j cc n n i ejszym i z.bio ra m i t ej biblioteki. 1: ksce rpcj a Kazi m i e rza Kraj e ws kie go.
Zdrów 6. ca 1450 PansIM IX 3IM. 'lekst modlitwy wydany w r. 1910 przez Bcrnackicgo Ludwika
w artykule Najdawniejszy pomnik katechizmu polskiego, zamieszczonym w Pamiętniku
Literackim.
~ Ludwik Be macki wydał tekst odpisu Zdrowaś znajdujący się w rkpsie Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w e Lwowie, obecnie we Wrocławiu, o sygn. 4500. Rkps stanowi jedna karta, która zawiera modlitwy katechizmowe odmawiane wraz z wiernymi przez kapłana po kazaniu.
Pochodzi on z połowy X V w. Pracownia Sslp o d 1964 r. posiada fotografię rkpsu, wg której sprawdzano odczytanie wydawcy. Łkscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Zdrów 7. 1460 Ban dr nr i. - lekst modlitwy wydany w r, 1826 przez Ba ndl kiego Jerzego Samuela w pracy Ojcze nasz, modlitwa z rozmaitych rękopismów i druków starożytnych w języku polskim
i iv innych dialektach słowiańskich. ~ Tekst tego odpisu modlitwy znajduje się w rkpsie nr II L 63
na karcie ł I2v z napisem Dominica ora in Polonica. Rkps ten jesl XV-wiceznym kodeksem papierowym i u folio. Zawiera m.in. Statutu synodalia Wratishwiensia (k, 8 5 r - l 2 2 r ) . Był on pierwotnie
własnością Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, następnie kolegiaty w Nysie. Po sekularyzacji klasztorów, po r. 1810. przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Modlitwa jest wpisana
inną ręką niż pozostałe leksty. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu. wg której korygowano ode/y lanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rękopisu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne, w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949,
s. 17-IX. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Zdrów K. 1446-75 7/1 1 72. — 'leksl modlitwy wydany w r. 1876 przez Nehringa Władysława w artykule Ober den liinfiuss der ahccchischen Literatur aufdic altpohtische zamieszczonym w A r c h w jiir
slavischc Philologie. - Tekst tego odpisu pochodzi z rkpsu nr l O S3. Rkps ten jest XV-wiecznym
kodeksem zawierającym m.in. Sta tut a synodalia eptscopi Wrutisłaiietisis (k. 162r-178r). Rkps pochodził z klasztoru Dominikanów we Wrocławiu. Stamtąd po r. PSIO. po sekularyzacji klasztorów,
przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na k. I69v zapisano tekst Zdrowaś. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wrg której sprawdzano odczytanie wydawcy.
Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Walter w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 16. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów
1446-75 JA 1 72. Tekst modlitwy wydany w r. lb>76 przez Nehringa Władysława w artykule Ober den Lin fiu ss der ahccchischen Literatur aufdic altpolnische zamieszczonym w Archw jiir slavische Philologie. — Tekst tego odpisu pochodzi z rkpsu 1 O 69. Rkps len jest X\-wiecznym kodeksem zawierającym m.in. Statutu Corwadi episcopi Wratisla\iensis (k. 136v-153v). Pochodził z klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu. Po sekularyzacji klasztorów, po roku 1810, przeszedł do
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na na k. M4v zapisano tekst Zdrowaś. Pracownia Sslp od
1973 r. posiada fotografie rkpsu, wg której sprawdzano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rkpsu przedstawił Mieczysław Wal (er w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Wrocław 1949, s. 16. Łkscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów JO. 1446 75 Sep 76-77. Tekst modlitwy wydany w r. 1912 przez Seppclla Fr[anzaJ X|avcral w pracy Dte Breslauer Diózesartsynode rom Jahre 1466. — 'lekst lego odpisu pochodzi z rkpsu
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1 F 91. Rkps jest XV-wiecznym kodeksem zawierającym m.in. Conradi episcopi Wratislaviensis, Sialu ta syuodalia anno I446e.dita (k. 236r-246r). "Icksl modlitwy zapisany jest na k. 24 jr, poprzedzony niemieckimi modlitwami i zapisany tą sarną reką, co cały Icksl sialu t ów. Kodeks znajdował się
w bibliotece kolegiaty w Głogowie. Po sekularyzacji klasztorów, po roku 1810, przeszedł do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Pracownia Sstp od 1973 r. posiada fotografię rkpsu, wg
której sprawdzano odczytanie wydawcy. Szczegółowy opis zawartości rękopisu przedstawił Mieczysław Waller w pracy Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej> Wrocław 1949. s. 17. Hkscerpcja Kazimierza Krajewskiego.
Zdrów Jl. 1475 Vrteł s. 50. Tcksl modlitwy wydany w r. 1930 przez Vrtla-Wierczyńskiego Stefana w Wyborze tekstów staropolskich, ~ l e n odpis modli Iwy pochodzi z inkunabułu drukowanego
w r. 1475 we Wrocławiu przez drukarza Kaspra Elyana. Jesl lo pierwszy tekst polski, który ukazał
się drukiem. Inkunabuł ten zawiera Statuty synodalne biskupa wrocławskiego Konrada. S. Vitcl-Wierczyński wydał tę modlitwę z egzemplarza Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze, obecnie Biblioteka Narodowa, o sygn. 39 G 6 adl.1. Tekst pisany jest na k. 5v. Zawiera on liczne czech izmy.
Egzemplarz, z którego korzystał Vrtel, trafił do Biblioteki Uniwersyteckiej pod koniec XVIII w.
Uwagi dotyczące wcześniejszych dziejów inkunabułu uległy zatarciu lub zniszczeniu. W Polsce znajdują się jeszcze dwa egzemplarze lego inkunabułu, we Wrocławiu i Gnieźnie.
Zdrów 12. post 1479 R X X V 243. 'lekst modlitwy wydany w r. 1897 przez Brucknera Aleksandra
w ar łyknie Drobne, zabytki języka polskiego Xl/ wieku zamieszczonym w kolejnym lomic Rozpraw.
— Tekst tego odpisu modlitwy pochodzi z rkpsu przechowywanego w zbiorach Biblioteki X X Czartoryskich w Krakowie o sygn. 3729. Rkps pisany jest, według Brucknera, po roku 1479. Polski tekst
Zdrowaś zapisany jest po tekście łacińskim na k. 383r. Aleksander Briickner cytuje tylko wyrazy dopisane, według niego młodszą reką, w tej modlitwie. Pracow r nia Sstp od 1973 r. posiada fotografie
rkpsu, wg klórych uzupełniano materiał, od 2004 r. posiada fotografie cyfrowe zabytku.
Zdrów 13. X V ex. R XXV 142. Tekst modlił wy wydany w r. 1897 przez Brucknera Aleksandra
w artykule Kazania śn:drtiowieczne, cz. 111, zamieszczonym w kolejnym l.omic Rozpntw. — Tekst modlitwy znajduje się na k. 325v rkpsu O s . Bibl. Publ. w Petersburgu o sygn. Lat. 1 F 222 zawierającego kazania dc tempnre. Z odpisu tego Aleksander Briickner przytoczył tylko 2 wyrazy modlitwy (bogoslawyona, bogoslawyon). Rkps pochodził z klasztoru oo. Benedyktynów na Świętym Krzyżu, Prawdopodobnie wrócił d o Biblioteki Narodowej na mocy (rakiatu ryskiego i został spalony
przez Niemców-po upadku powstania warszawskiego wraz 7. najcenniejszymi zbiorami tej biblioteki.
Zdrów 14. X V ex. SKJ ł 150. Tekst modlitwy wydany w r. 1880 przez Chomęlowskiego Władysława w Zabytkach języka polskiego z XV wieku w rękopisach Biblioteki Ordynacji Krasińskich wydanych w tomie Sprawozdań. — "Icksl modlitwy pochodzi z rkpsu ze zbiorów Joachima Lelewela,
przekazanych w darze przez jego brata Prota Lelewela dla Biblioteki Krasińskich, oznaczonego
przez wydawcę nr 4, Tcksl Zdwwaś zapisany jesl. w rkpsie po modlił wie Ojcze nasz. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego. ~ Cf. SKJ1 142-154 poz. 4.
Zdrów I4a. XV ex. SKF1J47. Tekst modli lwy wydany w r. 1880 przez Chomęlowskiego Władysława
w Zabytkach języka polskiego z XV wieku w rękopisach Biblioteki Ordynacji Krasińskich wydanych
w tomie Sprawozdań. ~ Tekst modlitwy pochodzi z rkpsu ze zbiorów Joachima Lelewela, przekazanych w darze przez jego brata Prota Lelewela dla Biblioteki Krasińskich, oznaczonego przez wydawcę
nr 4. Tekst Zdrowaś zapisany jest we fragmencie polskiego kazania. — Cf SKJ 1 142-154 poz. 4.
Zdrów 1 (y. ca 1500 PF I 352-353. Tekst modlitwy wydany w r. 1885 przez Bystronia J a n a w rozdziale Rozbiór porównawczy znanych dotąd najdawniejszych (z w. XIV i XV) tekstów Modlitwy Pańskiej, Pozdrowienia anielskiego, Składu apostolskiego i Dziesięciorga przykazania opublikowanym
w Pracach Filologicznych. ~ 'lekst tego odpisu modlitwy znajduje się w inkunabule Biblioteki
XX Czartoiyskich w Krakowie o sygn. Inc. 85 II. tłoczonym w Strasburgu w 1487 r. Tekst modlitwy Zdrowaś. zapisany po Ojcze nasi i Wierzę, znajduje się na karcie pergaminowej in quarto, doklejonej do inkunabułu zawierającego Tractattts sacerdotalis de sacratnenris Mikołaja z Błonia. Wydawca określa pismo tego odpisu modlitwy na przełom XV i XVI w. Ekscerpcja Kazimierza Krajewskiego. Pracownia Sstp posiada fotografie cyfrowe zabytku od 2004 i.
Zdrów 17. ca 1500 GIWp 18. — 'lekst modlitwy wydany w r. 1965 przez Wojtkowskiego Juliana
wr Glosach i drobnych tekstach polskich do 2550 roku. — lekst tego odpisu modlitwy zapisany jest

na nic numerowanej k. 1 w inkunabule zawierającym Sermones dominicales perionun annum Aniom us a d e Bil on (u. Inkunabuł znajduje sie w Bibiiolcce Seminarium Diecezji Włocławskiej pod
sygn. Inc. O 55. Na końcu książki wydawca dołączył fotokopię tego tekstu. Nr lego odpisu pojawił
się w Uzupełnieniach do spisu źródeł w t. V. Ekscerpcja Wandy Namysłowskiej.
Zdrów 18. ca 1464 SłOcc LIX 186. 'lekst modlitwy wydany w r. 2002 przez Wydrę Wiesława
w artykule Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rkpsów i inkunabułów
Jasnogórskiej Biblioteki oo. Paulinów zamieszczonym w kolejnym tomie Shnm Occidentalis. — 'len odpis modlitwy Zdrowaś sianowi kilka fragmentów z jej końca, które udało się odczytać wydawcy z uszkodzonego przez wilgoć rkpsu z Biblioteki Klasztoru oo. Paulinów na .la sn ej Górze o sygn. II 37.
R k p s liczy 284 karty. Główną jego częścią są kazania de tempore, przepisane przez Piotra /. Miłosławia około r. 1464 r. Tekst Zdrowaś znajduje się na ostatniej (283v) karcie, p o niej znajduje się
polowa pergaminowej ochronnej karty. Wydawca podaje także transkrypcję tekstu. Odpis zostanie
wykorzystany w suplemencie Sstp.
Ziel Zielińscy G[ustaw] i J[an]. Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej
od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka. I. Od najdawniejszych czasów do roku 1600. Toruń IfcSO.
— Publikacja została opracowana m.in. na podstawie zachowanego archiwum familijnego, kodeksów dyplomatycznych, ksiąg sądowych, rkpsów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W wydanych dokumentach pochodzących z X V w. znajdują się polskie glosy lub krótkie zapiski. Wydawcy wyróżniają je kursywą. Praca została zaopatrzona w chronologiczny spis dokumentów, osób.
miejsc i urzędów. Ekscerpcja Stanisława Urbańczyka.
ZicmsKrak 1 Luźne rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia z ksiąg ziemskich krakowskich z Archiwum Aktów Ziemskich i Grodzkich, obecnie Archiwum Państwowe, w Krakowie. Zapiski te pochodzą z początku XV w.
ZsigBud Diveky Adorjan, Zsigmond lengye! herczeg Buda i szAmadasai (1500-1502, 1505), Budapest
1914, Magyar Tórtćnelmi Tar XXVI. Komisja Historyczna Węgierskiej Akademii Nauk. — Wydawca przedstawia rachunki królewskie pochodzące z rkpsów Archiwum Skarbu Koronnego, znajdujących się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie p o d sygn. 26 29. Przedstawione
przez wydawcę teksty znajdują się w księgach Rachunki królewskie nr 29 i 33. Księga nr 29 składa się z 379 numerowanych karl oraz 9 dołączony cli nie numerowanych pism. Zawiera przychody
i wydatki odnotowane na Węgrzech podczas pobytu księcia Zygmunla w Btidzie w lalach
1500-1504. Księga nr 33 stanowi jej kontynuację i jcsl prowadzona do r. 1507. W Sslp wykorzystano lylko zapiski pochodzące 7. r. 1500, zamieszczone chronologicznie w wydaniu na s. 11-13
i 18-82. Zapisy te były prowadzone przez Krzysztofa Szydlowieckiego. Są one pisane po łacinie, ale
wśród nich sporo jest wyrazów polskich, nie wyróżnionych przez wydawcę w tekście, których znaczenie objaśnia słowniczek zamieszczony na s. 224-230. Do pracy dołączono również indeks nazw
osobowych i miejscowych oraz indeks rzeczowy (s. 232-260). Lksccrpeja Ewy Ostrowskiej,
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