OPERA SLAVICA VI, 1996, 2

RIJKOPIŠMIENNY MODLITEWNIK LACIŇSKO-POLSKI
Z BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W SALZBURGU
Hermann Bieder (Salzburg)

W swoim opisie zbioru re_kopisów Salzburskiej Biblioteki Uniwersyteckiej
A. Jungreithmayr (1986, s. 124) w rozdziale Modlitwy zamieácila wzmianke.
o rejcopisie laciňsko-polskim opatrzonym sygnarura.M/474. Katalog re.kopisów
biblioteki ctaarakteryzuje ten papierowy rukopis jako modlitewnik pochodz^cy
z pocz^tku XVII stulecia, zawierajacy 79 kart o farmacie 90 na 141 mm
(CMUS).
Pozbawiony karty tytulowej, spisu treáci oraz paginacji i zdobieri ilustracyjnych řejcopis ów sklada sie. z tekstów o charakterze religijnym, róžnorodnych
zarówno pod wzgledem trešci jak i jazyka. Widniejace slady paginacji na
nielicznych kartách (s. 24, 32, 90) pozwaíaja. wnioskowač, že ten niejednorodny
rukopis powstal z polaczenia znacznej ilošci krótkich tekstów fragmentarycznych. Autor artykuhi i jednoczešnie przyszry wydawca opatrzyl řejcopis
bieža.ca. numeracja. stron od 1 do 160. Ogólny stan utrzymania rejcopisu naležy
ócenič jako dobry; jedynie pierwsza strona tekstu posiada wyražne élady
žnacznego uszkodzenia, co sprawia, že jest z ledwošcia. czyteína. Uszkodzenie
pierwszej karty tekstu može sugerowač, že okladka, w która. oprawiono řejcopis,
sporzadzona zbstala nieco póžniej niž sam tekst.
1

1. Oprawa rukopisu
Oprawa rukopisu sporzadzona zostala z pergaminu na tekturze i pochodzi
prawdopodobnie z koňca XVII wieku. Przednia i koňcowa strona oprawy
posiadaja. na álepo wytloczone podwójne obramowanie w ksztalcie prostokata
z koronkowym szlaczkiem i zdobnikami o motywach rošlinnych umieszczonymi
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Wszystkie odnotowane tu numeracje strony, nie zawieraja.eedodatkowych wskazówek bibliograficznych, odnosza. sie wylícznie do tekstu omawianego rukopisu i sporza.dzonej przeze mnie nowej
paginacji.
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w jego czterech rogach. W lustrzanej cze,šci obu obramowan wyciánie.to owal
z dwoma stylizowami wiericami laurowymi w jego wne.trzu.
2. Papier, znakí wodne
Na wszystkich kartách rukopisu, którego sktadki papieru sa niejednakowo
požótkte, wystspuja cztery podhižne pásma z tzw. papierowego sita. Znaki
wodne w. postačí stylizowanej lilii znajduja sie, každorazowo w lewym górnym
rogu przedniej, wzglednie w prawym górnym rogu odwrotnej strony karty na
nastepujacych stronach: 26/27, 42/43, 44/45, 68/69, 70/71, 84/85, 86/87,
88/89, 104/105 (tekst laciňski), 116/117, 118/11.9, 134/135, 146/147, 152/153
(tekst polski). Jedynie na stronach 50/51 (tekst laciriski) znajduje sic innego
rodzaju znak wodny, mianowicie fragment podwójnego kota umieszczonego
równiež w górnym narožniku karty od strony zagie.cia ksiažki.
1

3. Typ pisma, osoba przepisujaca
Omawiany modlitewnik napisany zostal tzw. antykwakursywa. z XVII
stulecia, która Unikajíc barokowego zdobnictwa, prostota, swegó obrazu przypornina nawet znacznie kursywe. humanistyczna z okresu polowý XVI wieku. Caly
rekopis sporzadzony zóstal z niezwykía starannoácia písmem wyjatkowo drob
ným i równomiernym. Pomimo niewielkiego formátu každá strona rukopisu
mieáci przecietnie 30 linii tekstu. Úklad tekstu wyróžniaja naglówki wykonane
dužymi literami antykwakursywy lub antykwy, albo kursywa. o wiekszym niž
pozostary tekst rozmiarze; inicjaly ňie wykazuja žadnego barokowego zdob
nictwa. Wszystkie cze.áci rejcópišu zawiéraja caly szereg skrótów graficznych,
typowych dla religijnego pišmiennictwa laciásko-polskiego z okresu XVII
stulecia.
Polski i laciňski systém graficzný dráž charakter pisma tekstów w obu tych
jazykách wykazuja niewielkre róžnice, co nie wyklucza, že rejcopis ten sporza
dzony zostal zapewne przez- jedna osobě. Mbžna tež wyrazič przypuszczenie,
že pismo tej osoby t biegiem czásu moglo ulegač pewňym zmianom.
Jedynie utwór Žal (?) o mece Pana Jezusa* (s. 133-134) ukazuje calkowicie
inny obraz pisma i jest z pewnošcia napisany przez inna osobě.. Juž chočby
lektura wszystkich polskich tekstów reJcopisu pozwala wnioskowač, že jego
pisarzem jest najprawdopodobniej kobieta naležaca do pewnego zgromadzenia
religijnego, na co wskazuja niektóre uwagi w tekšcie (np. ...niechja tet bede
sluga T\voja i corka najosobliwsza, s. 37) i czgstowystepuj ace žeňskie formy
graraatyczne czasuprzeszlego (por. ...abym at došmierci trwala; ...abym žycia
1

Podobny znale wodny - lilia - užyty zostal juž w XVI wieku przez papiemie. w Nysie (por. Budka
1971, s. 66:67).
3

Može naležaloby czytač Žalm (?) o mece Pana Jezusa albo Rytm (?) o mece Pana Jezusa"!
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poprawila, s. 5)* Osoba przepisuja.es rekopis ukazuje sie. nam jako osoba
wyksztalcona i oczytana, posřuguja,casie. zadbana. polszczyzna, i nie'ul.egaja.ca
ówczesňej modzie makaronizowania.
Na kartách rukopisu znajduje sie. poža tym kilka obcych, nieodautorskích
adnotacji z XVII lub XVIII wieku, a mianowicie zopiski posiadaczy rejcopisu
w je_zyku polskim i íaciriskim (s. 1, 3), laciriskie sygnatury biblioteczne (s. 2,
3), jednowyrazowy laciriski zapiš Speciosa (s. 1), zapis-prošbe. w je_zyku
polskim o odstapienie ksiažeczki (s. 159), wzywanie Boga w jezyku íaciriskim
(s. 159) i kilka po polsku sporzadzonych oraz nast^pnie przekrešlonych notatek
(S. 160).
4. Adnotacje posiadaczy rukopisu i jego sygnatury
Poprzez sygnatury i kilka zawartych tu adnotacji rukopis dostarcza nam
informacji dotyczacych jego wczešniejszych posiadaczy. Laciriska sygnatura
biblioteczna Congr. Orat: Studzian. Tabula 35 Num 71 (s. 3) wskázuje na to,
že rejcopis nalézal kiedyš do Kongregacji Oratorianów w Studziannie (dziš
diecezja sandomierska, województwo piotrkowskie), niedaleko Ópoczna. Poza
tym w re_kopisie figuruje pochodzacá zapewne z koríca XVII wieku adnotacja
laciůsfca' Possessor hui(us) libri LaurenXi(us) Casimirus Krzypeski Can(qni)cus
et Ordine Concionator Opatoviensis (s. 1), z której wynika, že' rejcopis nalézat
wówczas do kánonika i kaznodziei Wawrzyríca Kazimierza Krzypeskiego
z Opatowa. Oprócz tego na drugiej stronie rukopisu póářodku tekstu naniesiona zostala sygnatura Tab. 75 N 36, zaá na grzbiecie ksiažki znajduje sie. frag
ment odwrotnie naklejonej sygnatury 31. Wreszcíe w notatce sporzadzonej
niezdarnym pismem na przedostatniej stronie rejcopisu nieznana osoba prosi
pewnego Bolestě, byč može posiadacza rukopisu, o jego odstapienie (s. 159).
W spadku po generále dywizji Rudolfie Busichu, ur. 1889 r. w Triešcié,
zm. 1946 w Gartenau (gmina Grodig pod Salzburgiem), pochodzqcym ze
1
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Tytuly utworáw oraz cytaty z tekstu rejcopisu sa. podané wedhig norm transkrypcji zawartych
w Zásadách wydawania lekstów siaropolsldch (Wroclaw 1955).
5

Krzypeski (1652-1708) byl od 1691 r. kanonikiem Kolegiáty í w . Marcina w Opatowie, ale juz
w 1694 r. pozbawiony zostal kanonii wskutek niewlaáciwego sprawowania sie. (Bastrzykowski
1948). Nastejmie, zapewne na przelomie XVII-XVIII wieku, byly kanonik wstapil do kongregacji
niipiriskiej w Studziannie, udzielajac sie. aktywoie až do swojej ímierci jako kaznodzieja i spowiednik przy sanktuarium studziaiiskim (Filipínská Ksiega Zmarlych w Studziannie - informacja opiera
sie. na liscie ks. mgra W. Nalera z kongregacji oratorianów (C. Or.) z 18 I 1989 r.).
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staroaustriackiej rodziny o tradycjach urze.dniczych i wojskowych,* rejcopis
dostal sie. 11. 5. 1953 r. (fakt ten oddaje datownik i specjalnie wykonana
piecz^tka dotycza,ca spadku, s. 1) do Paňstwowej Biblioteki Studyjnej w Salz
burgu (pieczatka okragla, s. 1,3, 143, 159), poprzedniczki obecnej Biblioteki
Uniwersyteckiej w Salzburgu. Aktualna sygnatura biblioteczna M I 474 uwidoczniona zostala w lewej górnej czešci strony wewne.trznej przedniej karty
okladki (s. 1).
5. Polszczyzna a laciná
Pod wzgle_dem jezykowym Modlitewnik nálezy okrešlič jako rejcopis mieszany, skladaja.cy sie. z polskich i laciňskich, wzajemnie przemieszanych tekstów
i zla.czonych wedhig nie daja.cej sie rozpoznač zásady waninlcuja.cej.ich.wewne_trzny ukíad.
Polsko-laciriska dwuje_zycznošč jest typowa dla XVII wieku i znajduje wyraz
w užywaniu dwóch je.zyków literackich we wszystkich dziedzinach piámiennictwa, nie tylko w zakresie literatury košcielnej i naukowej. Ten okres je.zykowy charakteryzuje SÍQ upadkiem kultury jezyka polskiego, przy jednoczesnym
wnikaniu laciný dq wszystkich gatunków piámiennictwa.
Rejcopis obejmujacy lacznie 160 stron sklada sie. w okolo jednej trzeciej (51
stron) z tekstu polskiego (strony: 2, 4-9, 56-65, 112-121, 124-134, 136rl43,
145-159) i dwóch trzecich (92 strony) z tekstu laciúskiego (strony: 1, 10-16,
18-55, 66-111, 122). Na stronie 1 i 3 znajduja. SÍQ wyla.czňíe adnotacje pochodza.ce od kolejných jego wlašcicieli, oraz sygnatury; strony 17, 123, 135, 144
nie zawieraja, žadnego tekstu, zaš na stronie 160 widnieje wiele róžnych notatek
posiadajacych wyražne álady póžniejszego ich skrešlenia.
6. Treíč tekstów
Zawartoáč polskiej i laciňskiej cze.šci rukopisu jest kompilacja. róžnego
rodzaju twórczošci religijnej. Polskie teksty stanowia. modlitwy na rozmaite
okazje i do róžnych šwie.tych, credo w formie dialogu p. t. Pytanie z odpowiedzia krotkie do zbawieniapotrzebne (s. 127), dekalog Dziesiecioro Bote Przykazanie (s. 128), zásady wiary Prawidlo wiary chrzešcijaňskiej (ibid.), pie.č
przykazaň koácielnych p. t. Przykazanie košcielne.5.(ibid.), a takže hymn
košcielny Hymn do Našwietszej Panny šw. Kazimierza Krolewica Polskiego
(s. 130), fragmenty zásad prowadzenia žycia klasztornego p. n. Sposob odprawienia zabaví codziennych (s. 60-61), dalej utwory zatytulowane Odpusty
paciorka sokalskiego (s. 119), Odpusty paciorkow šw. Joanny (s. 119-121),

* Busich služyt w r. 1914 w armii cesarsko-królewskiej jako ppdporucznik (por. S 1914, s. 964),
w r. 1937 jako major w silách zbrojných Pierwszej Republiki Austriackiej (por. S 1937, s. 264),
a nastepnie podszas Drugiej Wojny Šwiatowej dosluiyl sie w wermachcie slopnia generála dywizji.
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Odpusty pozwolone od Najwyiszego Biskupa Grzegorza XV (s. 136-140),
pouczenia morálně p. t. Nauki parinom potrzebne (s. 151), Nauki niektore
(s. 158), medytacje ujeté w Uwataniach niektorych ranných (s. 6), Uwataniach
naboinychprzedkomunia (s. 141-143) i Uwataniach niektorych krotkich(s. 154156), rozwažania o me.ce Chrystusa zatytulowane Žal (?) o me.ce Pana Jezusa
(s. 133-134), Naboteňstwo do meki Chrystusa (s. 152-153) oraz pobožné
intencje o tytulach Intencyja doskonaia (s. 2), Intencyja (s. 5), Sposob intencyjej
doskonalej (s. 61).
Wšród modlitw zamieszczonych w re_kopisie wyodre_bnič možná modlitwyprošby (Prosby, s. 148-149), modlitwy dzie_kczynne (Dziekowanie, s. 148),
pokutně (Modlitwa przedspowiedzia, s. 6, Akt skruchy, s. 4, Rachunek sumnienia, s. 112-118), modlitwy dotyczace komunii (Modlitwa po komunijej, s. 9,
Afekty przed komunia, s. 7-8, Akty po komunijej šwietej, s. 147), modlitwy
wieczorne Idoc spač, s. 125), modlitwy o szcze.šliwa. ámierč (Gdy bije godzina,
s. 6, Sposobproszenia o šmierč szczešliwQ, s. 126), modlitwy do Matki Boskiej
(Oddanie sie Pannie Maryjej ranné, s. 4, Modlitwa do Našwietszej Panny
o dobré iywota dokoňczenie, s. 63, Wzywanie Panny Przenašwietszej, s. 147,
Koronka Našwietszej Panny, s. 124), a takže modlitwy do áw. Anny (Modlitwa
o šw. Annie, s. 132) i do Aniola Stróža (Do Anioia Strota i Patronow, s. 4).
W tekšcie przytoczone sa. równiež nazwy innych modlitw, zwlaszcza tzw.
modlitw codziennych, jak Ojcze nasz, Credo i Ave Maria oraz niewielkiej iloáci
pieáni i hymnów koácielnych, np. Te deum laudamus, Salvě Regina i Sub Tuum
praesidium. Jest tu takže mowa o róžnego rodzaju godzinkach i odmawianiu
róžanców. Teksty wymienionych wyžej modlitw i piešni w re_kopisie jednak nie
zostaty umieszczone.
Teksty laciňskie natomiast zawieraja zásady prowadzenia žycia w domach
dla czlonków róžnych stowarzyszeň religijnych (Ezercitii quotidiani, s. 24-47,
Praxis vitae quotidianae, s. 15-16), szkicuja obraz idealnego duchownégo
(Exercitium seu descriptio viri spiritualis, s. 18-20), mieszcza. w sobié opis
wzorowego duchownégo (Speculum religiosi, s. 21-23), zawieraja. oštržeženia
przed nalogami oraz popelnianiem grzechów i ble.dów (De vitiosis habitibus et
consuetudinibus, s. 52-53, De ordine in vitiosis habitibus oppugnandis servando, s. 54, Monita et cautela ad pugnaňdum cum vitiis singulariter, s. 55,
Annotationes. De singularibus vitiis, s. 16-91, Vitia singulárům actionum, s. 98111), równiež ustalenia regulujíce coroczne rekolekcje (Recollectiones, s. 4851), instrukcje do medytacji (Brevis instructio ad bene meditandum, s. 66-67',
Praxis meditationis faciendae, s. 68-70, Tractatus brevis de modo meditandi,
s. 72-75) i kilka sentencji ojców koáciola katolickiego (Sententia doctorum
catholicorum, s. 122).
5
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Teksty laciriskie zawieraja. wie.c, po pierwsze, regulamin klasztorny, ustalajacy dokladný przebieg dnia w klasztorach lub seminariaoh. duchownych,
w duchu odnowienia religijnego, które zajnicjowat sobor trydencki (1545-63)
i które wprowadzity w žycie przede wszystkim nowa založone kongregacje
jezuitów i oratorianów. Po drugie, zawieraja. one wskazówki dotyczace coro.cznych rekolekcji, przepisanych prawem koácielnym dla zakonników i ksie.žy
šwieckich, które služyíy przypuszczalnie za podstawe..dla przeložonych zakonów. Po trzecie, laciňskie ústupy zawieraja. zalecenia odnosza.ce sie. do codziennych rozwažaň i medytacji dla zakonników lub šwieckich duchownych. Po
czwarte, szkicuja. one obraz przykladnego duchownego oraz, po pia,te, zawieraja.
katalog powažnych uchybieri moralnych i wystepków.,
. A zatem tekstlaciriski zawiera szereg wewna.trzzakonnych zásad i instrukcji
shiža.cych doskonaleniu moralnemu zakonników i duchownych.
•7. Gatunek. literacki
.'• W oparciu o wymieniony juž katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Salzbur
gu omawiány rekopis okreálony zostal jako Modlitewnik, aczkolwiek okreálenie
to jest trafne do zaledwie cze_áci twórczošci w je,zyku polskim, natomiast
calkowicie nie odpowiada zawartošci tekstów laciňskich.
Polska cze.áč tzw. Modlitewnika nie reprezentuje zbioru modlitw we wlašciwym tego slowa znaczeniu, ale jest raczej kompendium kilku gatunków litera
tury dewocyjnej, rozumianej jako ogólne pojecie dla wszystkich utworów
traktuja.cych o zagadnieniách wiary, shiža.cych rozwojowi spirytualizmu i
wspieraniu duszpasterskiemu chrzešcijanskiego trybu žycia. Zakres literatury
dewocyjnej obejmuje, jak wiadomo, ludowe wydania biblii, katechizmy, opisy
zásad wiary, ksia.žeczki do nabožénstw, modlitewniki, zbiory kazari, žywoty
šwietych, postylle, poradniki dotycza.ce prowadzenia žycia oraz instrukcje do
medytacji (WL, s. 139-140). W polskich. tekstach rejcopisu zawarto co najmniej
piQČ rodzajów literatury nabožnej, mianowicie zbiór modlitw, fragment ksia.žeczki do nabožeňstwa, opis podstaw wiary, fragmentaryczny poradnik žyciowy
oraz zalecenia medytacyjne. Natomiast inne rodzaje literatury dewocyjnej, jak
np. ilustrowane wydania biblii, kazania, žywoty šwie_tych i postylle, nie znalazly odzwierciedlenia w polskich tekstach rejcopisu. Wreszcie literatuře, odpustowa., doáó licznie reprezentowana. w polskiej cze.šci rejcopisu, naležy zaklasyfikowač jako odrftbna dziedzinQ pišmiennictwa religijnego.
Cze^č rejcopisu, napisana w je_zyku polskim, tylko czešciowo odpowiada
rozpowszechnionemu w Polsce XVI i XVII wieku typowi modlitewników,
kontrreformacyjnych, zawieraja.cych zwykle tylko antologie, modlitw, pLeíni i
zásady wiary.
,
.
W lacinskiej cze^ci tekstu jedynie uste.py medytacyjne i moralizuja.ee
mieszcza. sie. w pojeciu literatury dewocyjnej. Do literatury tej bowiem w do6

OPERA SLAVICA VI, 1996, 2

stownym rozumieniu nie možná zaliczyč zawartych przewažnie wjaciňskich
tekstach regulaminów klasztornych i instrukcji do praktyk duchownych, obowia.zujacych przede wszystkim zakonników i kleryków - te daja. sie. raczej zaliczyč
do fachówej prózy teologicznej.
8. Próza i rym
. Rejcopis Modlitewnika zawiera glównie teksty prózy, jedynie kilka utworów
poetyckich wykazuje struktuře rymowa., á mianowicie a) przypisany áw. Kazimierzowi Hyrnn do Naíwietszej Panny šw. Kazimierza Krolewica Polskiego
(s. 130), b) wiersz p. t. Žal (?) o mece Pana Jezusa (s. 133-134), c) poetycka
parafraza credo p. n. Pramálo wiary chrzešcijaňskiej (s. 128-129), d) Akt
skruchy (s. 131-132) i e) Dziesiecioro Bože Przykazanie (s. 128).
Owe utwory poetyckie posiadaja. po czešci precyzyjna., kunsztowna. struktuře,
rymowa., jednakže ich metrům jest na ogól utrzymane niekonsekwentnie.
Wystepuja.ce tu rýmy zwykle sa. rýmami gramatycznymi, utworzonymi za
pomoca. powtórzeri koňcówek fleksyjnych z jednakowymi komponentami
džwie,kowymi. Dwa spošród pieciu wierszy maja. nie tylko rýmy koňcowe, lecz
takže pelne artyzmu barokowe rýmy wewne.trzne, których istota. jest markowanie granic syntagm.
W przedstawionych tu wierszach užyto przewažnie rymów žeňskich,
znacznie rzadziej rymów me.skich, przy czym pierwszy i ostatní typ rýmu
posiada zwykle w co najmniej dwóch sylabách jednakowe komponenty džwie.kowe.
Dwudziestoošmiowersowy hymn maryjny Hyrnn do Našwietszej Panny
napisahy zostal pie.tnastosylabowym trochejem z siedmioma zgloskami.akcentowanymi. Parzysty rym wewne.trzny, który odpowiada drugiej i czwartej zglosce
akcentowanej, tzn. trzeciej i czwartej, wzgle/lnie siódmej i ósmej sylabie,
powoduje cezure. po czwartej i ósmej sylabie. Hymn ten posiada ponadto
parzysty rym zewne_trzny, przypadaja.cy na siódma. zgloske. akcentowana., tzn.
w obrebie 14-15 zgloskL Struktura rymowa tego wiersza wykazuje wiec skomplikowane nastepuja.ee pola.czenie wewnetrznego i zewnetrznego rýmu: a
(wewnetrzny) a (wewne.trznyj b (zewne.trzny), c (wewne,trzny) c (wewne.trzny)
b (zewnětrzny) itd.
Licza.cy 25 wersów utwór o Me.ce Paňskiej napisany jest w dziesie.ciosylabowych, wolnych, o czterech zgloskach akcentowanych, jambach i wykazuje
parzyste rýmy koňcowe typu aa bb c itd. W každým pia.tym wersie rym parzys
ty przerwany jest poprzez wyodre.bnienie jednego wersu, co prowadzi do
podzialu wiersza na pie.č strof.
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Dwudziestodwuwersowe poetyckie credo posiada szesnastosylabowe linie,
które daja. si? podzielič na jedynie nieregularne jamby o szešciu akcentowanych
zgloskach. Šredniówka i rym koiícowy tworza. rym parzysty typu aa bb cc itd.,
który z wyja.tkiem szóstego wersu, stanowiacego powtórzenie rýmu z piatego
wersu, doprowadzony zostal konsekwentnie do koňca utworu. Poprzez zastosowanie šredniówki w trzeciej zglosce akcentowanej, tzn. w siódmej i ósmej
sylabie, powstaje dokladná cezura w šrodku wersu.
Trzydziestodwuwersowy Akt skruchy, jako 13-zgloskowiec, napisany
w wolnych anapestach o czterech zgloskach akcentowanych, posiada konsekwentne parzyste rýmy koncowe typu aa bb cc itd.
Dziesie_ciowersowy, nieregularnie i niezdarnie rymowany dekalog reprezen
tuje czQSto wystépujacy typ parzyšcie rymowanych wersów, z których každý
powinien odpowiadač jednemu przykazaniu (por. Wydra - Rzepka 1984, s. 23).
W dekalogu tym trudno doszukaó sie. konsekwentnie utrzymanego metrům, a
rym parzysty zawieraja. jedynie przykazania 1-4 oraz 9-10, pozostale zaá, a wie_c
5-8, nie posiadaja. žadnego rýmu. Nálezy takže zaznaczyč, že rozpie.toáč wersów
jest w tyrri utworze wyjajkowo zróžnicowana, liczba sylab w poszczególnych
wersach waha sie. od trzech do jedenastu, zaá zglosek akcentowanych od jednej
do czterech.
9. Chronología
Czešč rejcopisu w jazyku polskim zawiera wiele wzmianek dotyczacych
šwie.tych, papiežy i wydarzen z historii košciola katolickiegó, w oparciu o które
možliwym jest ustalenie w pewnym przybliženiu daty powstania tego religijnego
utworu.
Wydarzeniem najbližszym daty sporza.dzenia rejcopisu jest niewa.tpliwie
odnotwany tu fakt z historii papiestwa, a mianowicie pontyfikat Urbana VIII
(1622-1644; s. 121). Do nieco odleglejszych w czasie wydarzen z historii
košciola zaliczyč naležy odpusty dwóch papiežy, Klemensa VIII (1592-1605;
s. 126) i Grzegorza X V (1621-1623; s. 136) oraz odpust z r. 1623, którego
žródla dószukuje sie. osoba przepisujaca rejcopis w dzialalnoáci pochodza.cej
z Hiszpanii blogoslawionej Joanny od Krzyža (1481-1554; s. 119-121).
Za jeden z punktów kulminacyjnych kontrreformacji uchodzi dokonaná
w 1622 r. kanonizacja Florentczyka Filipa Neri (1515-1595), založyciela
Oratorium w Rzymie, oraz czterech Hiszpanów, Ignacego Loyoli (1491-1556),
twórcy zákonu jezuitów, Franciszka Ksawerego (1506-1552), wspólzaložyciela
7

' Zákon jezuitów zostal založony w 1534 i zatwierdzony przez papieža w 1540. Do Polski
sptowadzil jezuitów w 1564 kardynal St. Hozjusz (1504-79), pisarz i dzialacz kultury, jeden
z czolowych przedslawicieli kontrreformacji (SHP, s. 148). W dawnej Rzeczypospolitej w okresie
1564-1773 jezuici stworzyli cala. sieá kolegiów jezuickich (Wyczartski 1965, s. 369). Swoim
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tegož zákonu, misjonarza w Indiach i Japohii, a takže Teresy z Ávila (15151582), karmelitanki i mistyozki, oraz Izydora z Madrytu (ok. 1070-1130),
patrona rolników.
Filip Neri, dzialaja_cy od 1551 r. jako duszpasteíz w Rzymie, skupil wokól
siebie grono uczniów, z którymi rozpoczat odprawianie róžnego typu nabožeňstw dla ludnošci rzymskiej, staja.c sie. zwolna sila. napedowa. ruchu odnowienia
religijnego w Rzymie, a takže w kurii rzymskiej. W 1575 r. Kongregacja
Oratorianów zostala založona kanoriicznie moca. bulli Grzegorza XIII, zas"
w 1577 r. Filip Neri obrany zostal jej pierwszym przeložonym. t)o jego
uczniów z najwczeániejszego okresu dzialalnošci zaliczyč naležy póžniejszego
kardynala Cezara Baroniusa (1538-1607), wybitnego historyka koációla i twórce.
Annales ecclesiastici}
Oratorianie, którzy nazwe_swoja. otrZymali od pierwszego w Rzymie miejsca
modlitw (oratorium), a od nazwiska ich založyciela zwani takže filipinami, nie
stanowia. žadnego zgromadzenia zakqnnego, lecz jedynie lužne zgromadzenie
duchownych šwieckich, zwiazanych wspólnym žyciemreligijnym, bez obowia.zku skladania šlubów zákonných. Kongregacja ta, charakteryzujac SÍQ intensywnymi praktykami košcielnymi, rozlegla.dzialalnoácia.duszpasterska.orazkonsekwentnym wychowaniem mtodziežy, rozpowszechnila sie. w okresie XVI-XVIII
wieku przede wszystkim we Wloszech i w Hiszpanii, a nastepnie takže
w Meksyku, Polsce i Niemczech.'

szerokim programem religijnym i kulturalnopolitycznym ogameji pni nie tylko zagádnienia
koícielne, lecz takže problémy ogólnokrulturowe, a wie£ dziedziny wychowania, nauki, sztuki,
literatury (LP I, s. 470).
1

Praca ta zostala tlumaczona na wiele je,zyków, m. in. na polski (Krakov/ 1603)
Skarge. (1536-1612), dzialacza kontrreformacji, teologa, kaznodzieje. i pisarza.

przez Piotra

' Zgromadzenia oratorianów zatožone zostaly m. in. w Neapolu w 1586 F., Palermo 1593, Bresci
1598, Sevilli 1668, Barcelonie 1677 i Mexico City 1697 r. Pierwsze oratoria, založone w Bawarii
(Aufhausen, 1695, Monachium, 1707) i Austrii (Wiedeil, 1704) zostaly rozwia/ane w przeciajju
XVIII stulecia. Oratoria francuskie otrzýmafy w 1611 r. z inicjatywy kardynala Pierre de Bérulle
formě, centralistycznie zorganizowanej kongregacji umožliwiajacej obranie wlasnej drogi. Pierwsze
dwa stulecia dzialalnoáci oratorianów (1575-1775) okreílone zostatyjako zloty okres w dziejach tego
ruchu. W r. 1600 egzystowalo jedynie 10 oratoriów, a w 1700 r. juž ponad sto, natomiast sto lat
póžniej bylo ich juž 150, przy czym sieč tych zgromadzeri rozszerzona zostala na Portugalie.,
Ameryke. Poludniowa. i Indie. Po okresie pewnych niepowodzeri, spowodowanych przez tzw.
absolutyzm oáwiecony, ruch ten otrzymal nowe impulsy rozwojowe dziejci dzialalnoáci apgielskiego
kardynala Johna H. Newmana (1801-1890), który.založyl oratoria w Anglii (por. Addington 1966,
s. 40, 78). Aktualnie wystepuja oratorianie w Niemczech, Austrii, Anglii, USA i kilku krajach
Ameryki Laciiiskiej. Na calym áwiecie istnieje obecnie l^cznie okolo 65 oratoridw, z których každé
stanowi samodzielna. jednostke. nie posiadajaca wladzy zwierzchniej i które rázem tworza, jedynie
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Do Polski przybyli oratorianie w drugiej pofowie XVII stulecia, zakladajac
swoje pierwsze klasztory w Gostyniu'°(1668; archidiecezja poznaňská), Poznaniu (1671) i Studziannie (1674) (por. Addington 1966, s; 63). Oratorianie
utworzyli swoja. placówke. studziaňska, w pobližu miejsca pielgrzymek do Matki
Boskiej Studziaňskiej (Swie.torodzinnej) na Dziewiczej Górze niedaleko wsi i
dworu Studzianna (Jaromin 1970, s. 55). W latách rozwoju kultu cudownego
obrazu (1670-1776) Studzianna zaliczala sie. do glównych áwia.tyň maryjnych
w Polsce (Nater s. a., s. 9).
Przytoczone tu fakty z historii košciola oraz adnotacja sporzadzona na
rejcopisieprzezkanonika Krzypeskiego pozwalaja. wnioskowač zdužym prawdopodobieristwem, že rukopis ten powstal w latách 1674-1694, a wie.c pomie.dzy
data. založenia zgroraadzenia filipinów w Studziannie i data, pozbawienia Krzy
peskiego kanonii w Opatowie.
10. Uwagi z historii košciola
Tekst polski rukopisu zawiera poza tym szereg wskazówek odnosza,cych sie.
do postačí biblijnych z okresu Mejci Pariskiej i odwořuje sis do licznych postaci
šwiejych, ojców košciola zachodniego, papiežy i šwie.tych miejsc chrzeácijaňstwa, przynósi tym samým inforrhacjě m6ga.ce utworzyč wcale interesuja.cy
obraz historii kultury.
Tekst odwohije sie., jak juž wspomniaho, do Filipa Neri (s. 136), który tak
usilnie zabiegal o odnowienie moralnoáci poprzez praktyki religijne, pielgrzymowanieoraz špiewanie piešni košcielhych wjfczyku ludowyřn, i który zaprzyjažnií sie oraz wspólpracowal m. in. z póžniejszymi šwie.tymi Ignacym Loyola,,
Karolem Boromeuszem i Franciszkiem Salezym.
Domniemana pisarka rekopisu przytacza takže wloskiego augustiana-eremite,
šw. Mikolaja z Tolentina (ok. 1245-1305, s. 113), którego grób w miejscowošci
jego urodzenia stal sis znaným miejscerh pielgrzymek.
Wymieniony jest tu takže šw. Kazimierz (1458-1484, s. .130), drugi syn
króla polskiego Kazimierza IV Jagielloriczyka i Elžbiety Habsbúržanki, oíoczóny czcia. patrona Polski i Litwy.
Tekst powohije sie., jak wczešniej zaznaczono, równiež na liczne postacie
z zákonu jezuitów, m.in. na generála zákonu. Klaudiusza Acquavive. (15431615), cýtuja,c jegó utwór pt. De renovatione spiritus (s. 118). Na tejže strome
:

lužna. konfederacje..

•

10

'• ^ '

Oratorianie zlecili wloskjm architektqm Jerzemu (w latách 1675-82) i Janowi (1690-1726)
Catenacim oraz P. Ferrariemu (1726-28) zbudowanie na tzw. Šwictej Górze w Gostyniu jedňego
z najokazalszych w Polsce, barokowych, zwieficzonych kopula, kafeiolów na wzór koáciola Santa..
Maria della Salute w Weoecji; klasztor gostyfiski wzniesiony zostal przez P. Ferrariego w latách
1732-36 (por. WEP 4, s. 341).
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wyszczególniona zostala takže bližej nieokreálona praca o nazwie Skarbnice,'
która byč može odnosi sie do Thesaurus spiritualis Societatis Jesu.
Ponadto tekst ten dostarcza licznych informacji o najwažniejszych, kanonizowanych przedstawicielach europejskiej mistyki, glównie z okresu šredniowiecza, którzy wywarli znaczny wplyw na žycie duchowe koáciola katolickiego
takže w nowszych czasach.W szczególnošci idzietu o francuskiego cystersa
Bernarda z Clairvaux (ok. 1090-1153), na którego kazania Sertnones powotuje
sie. tekst (s. 118), nastepnie o flandryjska cysterke Luitgard z Tongeren (11821246, s. 157), znaná z wizji Meki Pafískiej, niemiecka. dominikanke Mechthild
z Hackebbrn (1241-1291, s. 126) i niemiecka cysterke Gertrude. z Helfty (12561302, s. 126), znaných z objawierl i wizji Chrystusa, oraz Katarzyne ze Sieny
(ok. 1347-1380, s. 151), która zyskala tež uznanie jako wloska poetka, i
wreszcie hiszpaiíska karmelitanke i reformatorke zákonu Terese ž Ávilá (15151582, s. 136), patronke Hiszpanii.
Tekst powoluje sie. dalej na kilku zachodnich ojców i nauczycieli koáciola,
m.in. na šw. Augustyna (354-430), który zdobyl uznanie jako filozof i teolog,
i którego autobiograficzna praca Confessiones zostala tu wymieniona (s. 118),
nastejpnie papieža áw. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604), autora cytowanej
pracy Moralia in Job (s. 118), a takže šw. Alberta Wielkiego (ok. 1200-1280),
wybitnego niemieckiego badacza przyrody, filozofa i teologa (s. 152).
Jest tu cytowany takže áredniowieczny žydowski filozof i komentátor Pisma
Šwietego Levi Ben Gerson (1288-1340, s. 118). Rukopis powohaje sie. ponadto
na licznych papiežy, w zwiazku z wydanymi przez nich odpustami, a mianowicie na Bonifacego VIII (1294-1303), znanego z žadzy posiadania wladzy i
obrony nadrzednošci papiestwa nad wszystkimi instytucjami šwieckimi (s.2), na
jego nastepce. Benedykta XI (1303, s. 2), nastepnie ošíawionego Áleksandra Ví
(1492-1503) z domu Borgia (s.132), Klemensa VIII (1592-1605, s. 126), który
w r. 1588 bawií w Polsce jako legat papieski i nastepnie jako papiéž zawarl
brzeskaunie košcielna (1596), Grzegorza X V (1621-1623, s. 136), zajmujacego
sie Wewnatrzkoácielnymi reformami i kontrreformacjá (m. in. rekatolizacja
Czech po bitwie poď Biala Góra w r. 1620), a takže na Urbana VIII (16231644, s. 121), mecenasa nauki i sztuki.
Wydany pržes Grzegorza X V w 1622 r. odpust zawiera w punkcie 12
odpuszczenie grzechów dla osob obojga píci, prowadzacych žycie wedhig regul
i konstytucji zákonných áwietych: Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego,

" Byč može idzie tu o rozpowszechniona. niemiecka ksi^žk^ o tresci nabožnej p.t. Seelcnschatz
(Skarb duszyj, T. IV, 1675-92, napisana przez Ch. Scriversa ( M E L 8, s. 55)?
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Filipa Neri i Teresy z Ávila i naleža. do oratoriów, kongregacji, zgromadzeň,
stowarzyszeri i bractw duchownych wymienionych šwie.tych (s. 139).
Znajduja. sie, tu takže odniesienia do nie których uswie_conych przez košciól
miejsc, a mianowicie bazyliki lateranskiej (s. 2) i košciola šw. Piotra w Rzymie
(s. 141), grobu šwietego w Jerozolimie (s. 147), grobu áw. apoštola Jakuba
Starszego w Santiago de Compostela (ibid.) i Scala Santa w Rzymie (s. 149).
Tekst rejcopisu odwoluje sie. ponadto do licznych miejsc w biblii, a miano
wicie tekstów z Ksiogi Madroáci (s. 114), ewangelii áw. Jana (ibid.), listu šw.
Pawla do Filipian (s. 115) i psalmów (s. 115, 149).
11. Žródla tekstu rukopisu
W relcopisie brakuje niemal calkowicie informacji dotycza.cych przepisanych
przez dómniemana. zakonnice. žródel tekstu. Týlko stosunkowo nieliczne miejsca
w rejcopisie zawieraja. wskazówki žródfowe lub odnošniki do literatury.
Wýkazanie žródel tekstu jest utrudnione, poniewaž, po pierwsze, rejcopis
zawiera došč róžnorodny materiál i , po drugie, badania nad literatury religijna.
i dewocyjna. byly dotad mocno zaniedbane. Niedostatek badawczy dotyczy
w takim samým stopniu edycji tekstów jak i ich literackiej i historyczno-kulturalnéj interpretacji oraz historyczno-je.zykowych badaň zabytków o religijnej
trešci.
• Modlitewnik nie obejmuje žádných przedreformacyjnych (a wie.c staropolskich) przekazów tekstowych póžnego šredniowiecza i renesansu. Wykazuje to
porównanie rejcopisu z najwažniejszymi rejcopišmiennymi modlitewnikami z X V
i XVI stulecia, jak Modlitewnik Nawojki z koríca X V wieku, Modlitewnik siostry
Konstancji, powstaly przed 1527 rokiem, Modlitewnik Olbrachta Gasztolda
z 1528 roku, Ksiateczka do spowiedzi królewny Jadwigi, sporza,dzona okolo
1530 roku, oraz dwa Modlitewniki Ptaszyckiego, napisane w latách 1530-1540
lub okolo polowy XVI (Wydra - Rzepka 1984, s. 34-50), gdzie nie zdolalem
stwierdzič jakiejkolwiek calošciowej ani tež cze_šciowej zgodnošci tekstów
z reJcopisem. Wyja.tkiem godnym uwagi jest jedynie modlitwa do šw. Anny
(s. 132), be.da.ca mlodsza., leksykalnie i syntaktycznie zmodyfikowana. wersja.
utworu De sancta Anna oratio, którego staropolski tekst napisany zostal na
okladce inkunabuhi Joannes Herolt: Liber discipuli de eruditione Christifidelium, Bazylea po 1485 roku (Wydra - Rzepka 1984, s. 27-28).
Watpliwym jest, uwzgledniajac nawet caloksztatt rozwažaň historycznokošcielnych i historyczno-kulturalnych, czy zreformowane pišmiennictwo
11

Historyczno-je.zykowe badania ograniczaja si? w zasadzie do Bogurodzicy, kazarf íwie.tokrzyskich i gniežniertskich, a takže do tzw. rnodlitw codziennych, jak Ojcze nasz, Ave Maria, Creůo,
Spovňeát powszechna i dekalog (por. Karpluk 1988, s. 103, oraz odnoáne dane bibliograficzne
zawarte w Nowym Korbucie).
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nábožné luterán, kalwinistów i arian moglo sfužyč jako žródlo dla omawianegó
Modlitewnika, pozostaja.cego w zgodnoáci z tradycja. oratorianów i jezuitów,
którzy skutecznie powstrzymali reformacje w Polsee.
Rekopis opatrzy jest praNvdopodobnie na kontrreformacyjnych zbiorách
modlitw z dojrzalego i póžnego okresu baroku, które do tej pory jeszcze hie
zostajy wydahe i pfzedrukowane.
. Czeáč polska rukopisu jest pod wzgledem treáci najbardziej zbližona do
kontrreformacyjnego typu ksifcžeczki zawieraja.cej modlitwy i pieáni pt. Harfa
duchověna M . Laterny (wydanie I. Kraków 1585), która do koňca XVII wieku
doczekala sie lacznie 25 wydaň. Ta ksia.žeczka do nabožeňstwa, pomyálana jako
reakcja katolików na wydane przez protestantów modlitewniki i ápiewniki,
obejmuje thimaczenia laciňskich, potrydenckich modlitw, a takže opracowania
wczeániejszych modlitewników z X V I wieku. Tematycznie sklada sic ona,
podobnie jak omawiany rukopis, z modlitw i pieáni na wszystkie dni tygodnia,
a wie_c robocze i áwiajeczne, licznych pouczeň i rozwažaň oraz tekstów dotycza.cych podstaw wiary katolickiej (LP I. s. 340).
Z uwagi na kompilacyjny charakter rekopisu, za wzór poslužyč mu mogty
takže póžniejsze wersje pochodza.cych z X V I wieku modlitewników typu Hortuli
animae, zawieraja.cych tzw. male oficja, tzn. godzinki, modlitwy eucharystyczne i maryjne. Najbardziej znaný hortulus polski, Raj duszny," którego
twórca. jest Biernat z Lublina (wydanie I. Kťaków 1513), jest przeróbka. ksiv
žeczki do nabožeňstwa wjezyku laciňskim pt. Antídotarius animae M . Saliceta
z X V stulecia (Wydra - Rzepka 1984, s.308). Raj duszriy, uchodza.cy za pierwszy zachowany w caloáci drukowany utwór w jezyku polskím, zdstal wprawdzie
kilkakrotnie wznawiany w XVI wieku, jednakže z tego okresu zachowály sie
jedynie fragmenty; w caloáci zachowalo sie dopiero zmodyfikowane wydanie
z 1636 roku (ibid.). Niewielka ilošč utworów literatury nabožnej i brak troski
o ich naležyte przekazanie potomnoáci, wywolane niewa,tpliwie upadkiem
kulturowym Polski w drugiej polowie XVII wieku w wyniku licznych wojen i
zatargów ze Szwedami, Kozakami i Turkami, prowadza.cymi do zniszczenia
w Polsce osrodków kultury, klasztorów, biblioték, szkól i drukarň, calkowicie
uzasadnialy potrzebe sporza.dzenia rekopisu Modlitewnika.
Innymi wreszcie žródlami wchodza.cymi w rachube mogly byč takže brewiarze tercjarskie z XVII wieku, przedstawiaja.ce zbiory modlitw na užytek róžnych
bractw i stowarzyszeň koácielnych oraz ápiewniki (kancjonaly) z XVI i XVII

13

Odpowiednikiem dla tego utworu jest w literaturze niemieckiej praca J. Geilera ž Kaisersbergu
p.t. DerSeelen Paradies (Raj dun) z 1510 r. {pot. WL, s. 140).
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wieku, jak np. Pie&ni katolickie (Kraków 1621; Wydra - Rzepka 1984, s. 416417).
Równiež we wspólczesnych polskich zbiorach modlitw, jak np. Modlitewnik
Kongregacji Oratorium šwietego Filipa Neri w Studziannie (Studzianna 1982),
Stutmy Bogu (Wiedeií 1983), Pan z wami (Kraków 1971), nie zdotatem
stwierdzič obecnošci tekstów zawartych w omawianym re_kopisie.
Zawarte w rejcopisie pouczenia zdecydowanie nie bazuja. na nábožným
utworze pt. Zachowanie zywota panieňskiego (Kraków 1530), stariowiacym
zbiór moralno-obyczajowych porad dla mlodych; dziewczat (Wydra - Rzepka
1984, s. 347-348),
Wyste.puja.ce w ModlUewniku ústupy dotycza.ce odpustów sa. cze_s"cia. istnieja.cej w Polsce od X V I wieku literatury odpustowej, malo dota.d zbadanej ze
wzgle_du na jej niewielka. wartošč literacka.. Literatura odpustowa, której historyczno-kulturowa i folklorystyezna wartošc znajduje dzisiaj coraz wieksze
uznanie, istniaía przede wszystkim w postaci malých, tanich druków sprzedawanych w miejscowoáciach odpustowych w dni odpustów na targach. (LP II,
s. 63-64).
Teksty laciňskiej C Z Q Š C Í rukopisu opařte sa. prawdopodobnie na nastepuja.cych tradycjach j wzorach:
Zalecenia dotyczace codziennych praktyk duchownych i nabožeňstw,
omylkowo zwanych exercitii quotidiani, w których idzie przede wszystkim
o odprawianie modlitw, rachunek sumienia, przyjmowanie kotnunii, czczenie
Matki Božej i czytanie duchownej literatury, wydaja. sie. siegač bezpošrednio do
wczesnej tradycji rzymskiego oratorium.
Wskazówki odnosza.ce sie. do rocznych rekolekcji powstaly natomiast
prawdopodobnie w powiazaniu z uchodza.cymi za wzorowe Exercitia spiritualia
Ignacego Loyoli, którego dewiza w skrócie A(d) M(aiorem) D(ei) G(loriám) *
zdobi poczatek Modlitewnika (s. 2).
Równiež wskazówki medytacyjne, maja.ce na celu przygotowanie duchoworeligijne kléru, powstaly przypuszczalnie w duchu ksiažeczki z egzercycjami
áw. Ignacego lub póžniejszej twórczoáci jezuitów.
Jest pewne, že pomimo duchowej wspólnoty tradycji jezuitów i oratorianów
utwory šw. Ignacego lub innych jezuitów nie stužyly za bezpošrednia. podstawe.
]
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W tym brzmieniU dewiza ta wystspuje takže na str. 20, 94, a w nieco rozszerzonej formie: Ad
M. D. G.B(eatis)s(i)mae Vfirginis) N(ostrac). AdM.D.G.B (eati)ss(Umae Vfirginis) M (ariae) N(ostrae)
oraz AM.D.G.B(eatae) Vfirginis) l(mmaculatae) na str. 74, 111, 140. Powyžsze skróty moga.
wskazywač na zgromadzenie angielskich panien (lač. Institutům Beatoe Mariae Virginií, IBMV),
založone w 1609/10 r. przez Angielke. Mary Ward jako kongregacja wycbowawcza dla mlodziežy
žertskiej i trzymaja.ce sisdostosowanej do wlasnych celów reguly jezuickiej (por. Nigg 1986, s. 41).

14

OPERA SLAVICA VI, 1996, 2

tekstowa. dla Modlitewniká, co wynika z porównania jego z Thesaurus spiritualis Societatis Jesu (wydania Brugia 1897, Watykan 1948).
Zwierciadlo duchownego, regulamin klasztorny i katalog grzechów glównych wydaja. SÍQ wreszcie siegač takže do wewnatrzzakonnego pišmiennictwa
oratorianów lub jezuitów.
Wbrew dotychczasowym wywodom omawiany Modlitewnik nie ma wyla.czníe charakteru filipirískiego, kaplaťískiego czy jezuickiego, a raczej jest zbiorem
modlitw i podre.cznikiem dla sióstr-zakonnic. Modlitewnik powohlje sie.bowiem
na šluby zákonné (s. 113) i cele. klasztorna. (por. De cellae custodia, s. 27),
nieznane filipinom, nie przytacza natomiast ani tzw. Zlotých mysli šw. Filipa,
ani tež filipirískiego DyrektoriUm oraz nie zawiera žadnej modlitwy do kanonizowanego zatožyciela kongregacji lub do Matki Boskiej Studziaňskiej,,Wiadomo
tež, že zarówno filipini jak i jezuici nie posiadaja žeňskiej gale_zi filipinek,
wzglejinie jezuitek. Byó može badaný Modlitewnik zostal sporzadzpny w bylým
klasztorze benedyktynek w Sandomierzu lub w klasztorze dominikánek, znajduja.cym sie. w owym czasie prawdopodobnie w Górze Kalwarii.
Badaný Modlitewnik powstat wie/: prawdopodobnie w jakimá klasztorze
žeriskim i dostal sie. potem w řece wsporonianego kanonika opatowskiego a
póžniejszego filipina studziariskiego W. K. Krzypeskiego. Po jego ámierci
w 1708 r. wlaczono Modlitewnik do biblioteki klasztornej w Sťudziannie i tam
zapewne pozostal až do kasaty zgromadzenia przez rzad carski w latách 186465. Studziaríska bibliotéka zostala przewieziona do biblioteki diecezjalnej
w Sandomierzu (Jaromin 1970, s. 79). Zginejy wtedy 32 re_kopisy (ibid.). Do
zaginionych mógl naležeč i nasz Modlitewnik. O kolejných losach rejcopisu nic
pewnego juž nie wiadomo.
Brak definitywnych ustálen dotyczacych podstaw žródlowych rukopisu
Modlitewniká, jak i niedostatek informacji o osobie przepisujacej teksty uzasadniaja niewatpliwa. potrzebe. dalszych dociekaň w tym zakresie.
12. Zamierzenia edytorskie
Zaplanowana monografia dotycza_ca odnalezionego rukopisu powmna
obejmowač réprodukcje. polskiego tekstu zabytku, jego transliteracje_i transkrypcje., indeks slów i form wyrazowych oraz rzeczowy i jezykowy komentarz.
Edycjá przeprowadzona zostanie wedlug Zásad wydawania tekstów staropolskich (Wroclaw 1955).
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