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Wstęp

„Dawna książka -  jak pisał poeta Jan Kasprowicz -  przetrwała burze wie
ków i chyba nie zginie już nigdy, bo wszak nigdy nie zabraknie na ziemi na
miętnych dusz, co dłońmi niemal drżącymi chwytają dzieło, toną w jego treści 
i kształcie”1. To ona kształtowała mentalność duchowieństwa śląskiego w okre
sie rekatolicyzacji Śląska i służyła w pracy na ambonie i w konfesjonale. 
Wprost trudno sobie wyobrazić kaznodziejstwa, będącego przepowiadaniem 
słowa Bożego, bez książki z gotowymi kazaniami, czy też materiałami, służący
mi w ich przygotowaniu do wygłoszenia. Autorzy, którzy w swojej spuściźnie 
twórczej pozostawili zbiory różnego rodzaju kazań, stali się twórcami kultury. 
Swoimi bowiem publikacjami homiletycznymi dotarli w jakiejś mierze do czy
telnika i mogli go ubogacić.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie postaci autorów i ich dzieł 
kaznodziejskich oraz duchownych, którzy gorliwą pracą kaznodziejską wpro
wadzili Kościół śląski w okres dominacji katolicyzmu po zakończeniu wojny 
30-letniej2. Wśród autorów pisanych kazań byli wybitni teologowie epoki pa
trystycznej, średniowiecznej, renesansowej i potrydenckiej, wywodzący się 
przede wszystkim z grona biskupów i zakonników różnych wspólnot życia kon
sekrowanego. Księgozbiory natomiast tworzyli przede wszystkim przedstawi
ciele wyższego duchowieństwa śląskiego, których stać było na zakup książek, 
płynących szerokim strumieniem z zachodnich ośrodków wydawniczych. Nie
które egzemplarze otrzymały bogatą oprawę w śląskich introligatorniach. Du
chowni pozostawiali czasem ślady czytelnicze, świadczące o ich zaangażowaniu 
w lekturę dzieł homiletycznych. Wiele książek trafiało również do bibliotek pa
rafialnych, istniejących przy znaczniejszych farach śląskich.

JJ. K a s p r o w i c z ,  Poezje. Warszawa 1957, s. 191.
2 Zob. J . M a n d z i u k ,  Kościół katolicki na Śląsku po wojnie 30-letniej. Saecuium Christia

num. R. 8: 2001, nr 1, s. 81-87.
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Skala form literatury kaznodziejskiej była bardzo rozległa -  od prostych ho
milii do kunsztownie konstruowanych kazań, tzw. sermones, od licznych kazań 
dogmatycznych, polemicznych i katechetycznych do mów patriotycznych i pa- 
negiryków żałobnych.

We wrocławskich zbiorach kapitulnych i uniwersyteckich zachowały się ho
miletyczne zbiory rękopisów, inkunabułów i starych druków, a także inwenta
rze i testamenty, zawierające zestawienia zgromadzonych przez śląskich biblio
filów duchownych egzemplarzy3.

1. Kaznodziejskie zbiory patrystyczne

W chrześcijaństwie głoszenie kazań wzięło swój początek w nauczaniu 
Chrystusa i apostołów. Początkowo wygłaszano przeważnie homilie, polega
jące na popularnym wyjaśnianiu, komentowaniu, aktualizacji i praktycznym 
zastosowaniu tekstów biblijnych. Ukształtowały się one w III w., a w dwóch 
następnych stuleciach nastąpił ich rozkwit jako integralnej części liturgii, 
zwłaszcza niedzielnej. Po Edykcie mediolańskim  z 313 r. powstała koniecz
ność głoszenia kazań na tematy sporne z zakresu chrystologii, mariologii 
i eklezjologii, a także pogłębienia wiedzy teologicznej u chrześcijan. Posze
rzano więc argumentację biblijną o filozofię i podejmowano próby rozwiązy
wania aktualnych problemów życiowych w świetle słowa Bożego. Twórczość 
homiletyczna przedstawicieli patrystyki wschodniej i zachodniej była ogrom
na, mimo że wiele dzieł i to znakomitych kaznodziejów nie zachowało się 
do naszych czasów.

Przypatrzmy się dziełom kaznodziejskim doby patrystycznej w układzie 
chronologicznym, które znalazły swoje miejsce na półkach bibliotek osób du
chownych w okresie dominacji katolicyzmu na ziemi śląskiej. Ich listę otwiera 
Orygenes (+254) -  jeden z najwybitniejszych geniuszy starożytności -  który po
zostawił w swojej bogatej spuściźnie literackiej opracowanie homiletyczne Ho
milia super illud Matthaei: Atendite a falsis prophetis4. Dzieło to nabył do swoich 
zbiorów Jan Feliks Ambroży Pedewitz (+1705), kanonik kapituły nyskiej, twór
ca bogatej biblioteki parafialnej przy kościele św. Jakuba w Nysie5. Inny znako
mity bibliofil śląski, biskup Karol Franciszek Neander (+1693), sufragan wro
cławski, włączył do swoich zasobnych zbiorów, według zapisu inwentarzowego6,

3 Por. J. M a n d z i u k, Duchowni bibliofile na Śląsku w XVII wieku. Sobótka. R. 42: 1987, 
s. 201.

4 Coloniae 1535 Joannes Gymnicus, 8°. Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu (dalej: BKW), 
sygn. Bibl. nyska 1282.

5 Zob. J. M a n d z i u k, Biblioteka przy kościele Św. Jakuba w Nysie. Roczniki Biblioteczne. 
R. 20: 1976, z. 1-2, s. 27-78; z. 3-4, s. 579-660.

6 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej: BUW), Catalogus Librorum [bpa 
K. F. Neandra], sygn. IV Fol 283 b. Zob. J. M a n d z i u k, Księgozbiór Karola Franciszka Ne-
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zbiór pism Laktancjusza (+330), zwanego przez humanistów „chrześcijańskim 
Cyceronem”. Sufragan wrocławski sięgnął też po 50 głębokich homilii do mni
chów, będących źródłem do życia mistycznego wielu pokoleń, których autor
stwo przypisywano od XVI w. św. Makaremu Starszemu (+390). Ich zbiór za
chował się do naszych czasów7, a posiadał je również kanonik wrocławski Jan 
Krzysztof Sannig (+1687), człowiek żywiołowy i gwałtowny, a zarazem wyczulo
ny na problem książki, zwłaszcza teologicznej8.

W zbiorach uniwersyteckich widnieją Libelli9 św. Grzegorza z Nazjanzu 
(+390), biskupa Konstantynopola, znakomitego mówcy i poety, zwanego 
„chrześcijańskim Demostenesem”, których właścicielem był również biskup 
Neander. Natomiast na kartach inwentarzy kanonika wrocławskiego Jerzego 
Wawrzyńca Budaeusa a Lohr (+1653)10 i kanonika Jana Krzysztofa Sanniga11 
znalazł się zapis dzieł Nazjaneńczyka, wydanych zbiorowo w Opera, w których 
występuje on więcej jako znakomity mówca, niż teolog. W testamencie zaś ka
nonika wrocławskiego Gotfryda Karola Gebela ( + 1671)12 wpis donosi obecno
ści w zbiorach Conciones św. Grzegorza z Nyssy (+394), cieszącego się uzna
niem także jako kaznodzieja.

Najpopularniejszym ojcem Kościoła Wschodniego był św. Jan Chryzo
stom (+407), patriarcha Konstantynopola. Przerósł on wszystkich emocją 
swojej wymowy, a jego kazania były przepisywane i tłumaczone na różne ję 
zyki oraz wydawane zbiorowo w Opera. Jako takie dostały się na Śląsk, 
m.in. do zbiorów wspomnianych wyżej kanoników Budaeusa a Lohr i San
niga. Natomiast do zbiorów proboszcza i kanonika nyskiego Pedewitza tra 
fiły homilie, komentujące Ewangelie oraz Księgę Rodzaju, wydane w Bazylei 
w 1517 r. u Jana Frobena i w 1523 r. u Andrzeja Cratandera w opracowaniu 
erazmieńskim13 oraz w Kolonii w 1535 r. u Jana Gymnicusa, znakomitego

andra biskupa sufragana wrocławskiego (1626-1693). W: Misericordia et Veritas. Red. T e n ż e ,  
J. P a t e r. Wrocław 1986, s. 179-237; T e n ż e ,  Zainteresowania bibliofilskie Karola Franciszka 
Neandra biskupa sufragana wrocławskiego (1626-1693). Roczniki Biblioteczne. R. 28: 1984, 
nr 1-2, s. 107-151.

7 Homiliae quinquaginta. Parisiis 1559 apud Guil. Morelium, 8°. BUW, sygn. 454475.
8 BKW, sygn. III 36 Oct.
9 Argentinae 1508 Joannes Knoblich, 8°. BUW, sygn. 453427.
10 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (dalej: AAW), Catalogus librorum Venerabili 

Capitulo ecclesiae Cathedralis Wratislaviensis ab olim Reverendo Dr. Georgio Laurentio Budaeo 
a Lohr, canonico 1653, defuncto, relictorum, sygn. III c 8 c; Zob. W. U r b a n, Księgozbiór ka
nonika Jerzego W. Budaeusa a Lohr z 1563 roku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. T. 43: 
1981, s. 5-96.

11 AAW, Inventarium et taxa super relicta substantia pie defuncti Johannes Christophori San- 
nigs, sygn. III A 3 d 1.

12 AAW, Executio Testamenti [...] Godefridi Caroli Gebel, sygn. III A 3 w.
13 J. M a n d z i u k, Erazmiana w Bibliotece Parafialnej w Nysie. Roczniki Biblioteczne. 

R. 22:1978, z. 3-4, s. 413.
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wydawcy autorów starożytnych i literatury teologicznej14. Ponadto dzieła 
homiletyczne św. Jana Złotoustego znalazły się w orbicie zainteresowań bi
skupa wrocławskiego Sebastiana Ignacego Rostocka ( + 1671)15 oraz w bi
bliotekach parafialnych w Głogowie16, Kożuchowie17 i Świebodzinie18. Po
pularność homilii św. Jana Chryzostoma nie powinna budzić zdziwienia, 
gdyż można jeszcze dzisiaj czytać je jak kazania chrześcijańskie. Odzwier
ciedlają one coś z prawdziwego życia Nowego Testamentu, właśnie dlatego, 
że są tak umoralizujące, tak proste i tak rzeczowe19.

Poczet wielkich kaznodziejów Kościoła Wschodniego, których bogata spu
ścizna homiletyczna znana była duchowieństwu śląskiemu, zamyka Teodoret 
z Cyry (+458), wybitny egzegeta, łączący zręcznie alegorię z historią. Dzieła 
jego wydane w Opera omnia włączył do swoich zbiorów kanonik Budaeus 
a Lohr, a także znalazły one miejsce w bibliotece parafialnej w Świebodzinie20. 
Natomiast seria dziesięciu Mów o Bożej Opatrzności, skierowanych do inteli
gencji antiocheńskiej, znalazła zainteresowanie czytelnicze kanonika wrocław
skiego Jana Chryzostoma Printza a Buchau (+1653)21.

W księgozbiorach kleru śląskiego spotykamy także reprezentantów łaciń
skiej literatury kaznodziejskiej ze złotego okresu patrystyki. Ich poczet otwiera 
św. Ambroży (+397), biskup Mediolanu, który stał się na całe stulecia wzorem 
chrześcijańskiego biskupa. To pod wpływem jego kazań nawrócił się św. Augu
styn. Bez wątpienia był on lepszym mówcą niż pisarzem. Wśród licznych jego 
dzieł znajdują się także mowy. Wydane zbiorowo dostały się na półki księgo
zbioru kanonika Budaeusa a Lohr i do bibliotek parafialnych w Otmuchowie22, 
Złotoryi i Frydku23.

Jeszcze większa na Śląsku była popularność św. Hieronima ze Strydonu 
(+419), najwybitniejszego egzegety starożytności chrześcijańskiej, którego

14 W. U r b a n, Jan Feliks Ambroży Pedewitz nyski bibliofil XVII wieku. Roczniki Teologicz- 
no-Kanoniczne. R. 3: 1957, z. 2, s. 253.

l5Auraee in Psalmos Davidicos Enerrationes. Antverpiae 1552 in aedibus Joannis Steelsii, 
8°. BKW, sygn. 22 Oct. Zob. W. U r b a n, Sebastian Ignacy Rostock biskup wrocławski 
(1664-1671) jako zasłużony bibliofil. Nasza Przeszłość. T. 45: 1976, s. 73-189.

16 Visitationsberichte der Diözese Breslau (dalej VB), wyd. J. J u n g n i t z. T. 3. Archidiako
nat Glogau. Breslau 1907, s. 31.

17 T a m ż e, s. 199.
18 T a m ż e, s. 91.
19 H. v. C a m p e n h a u s e n ,  Ojcowie Kościoła. Warszawa 1967, s. 156.
20 VB, t. 3, s. 91.
21 De Providentia orationes decem. Lipsiae 1564 in officina Ernesti Voegelini Constantien- 

sis, 8°. BKW, sygn. III 41/1 Oct. Zob. W. U r b a n, Jan Chryzostom Printz a Buchau i jego bi
blioteka z XVII wieku. Roczniki Biblioteczne. R. 21: 1977, z. 1-2, s. 192-207.

22 VB, 1.1, s. 565.
23 K. M a l e c z y ń s k a ,  Księgozbiory parafialne diecezji wrocławskiej w II połowie XVII w. 

w świetle wizytacji kościelnych. Sobótka. R. 41: 1986, s. 565.
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twórczość oddała ogromne usługi Kościołowi. Jego pisma, m.in. homiletycz
ne, zostały wydane w Opera i trafiły na półki książnicy biskupa Neandra i ka
nonika Sanniga24. W nyskiej bibliotece parafialnej zachowała się 9-tomowa 
edycja jego pism, będąca najwybitniejszym osiągnięciem filologicznym E ra
zma z Rotterdam u25. W 1513 r. Rotterdamczyk pisał w liście do Ammoniu- 
sa: „Mój entuzjazm w oczyszczeniu tekstów Hieronima i opatrywaniu ich 
komentarzami jest tak wielki, że wydaje mi się, jakby ogniem zapalało mnie 
jakieś bóstwo. Poprawiłem już cały niemal tekst, kolekcjonując wiele starych 
rękopisów. A dokonuję tego przy niewiarygodnie wielkich kosztach wła
snych”26. Edycja została ogłoszona po raz pierwszy w latach 1515-1519 u Ja
na Frobena w Bazylei. Była to zarazem najkosztowniejsza impreza wydawni
cza wielkiego Erazma. W księgozbiorze nyskim wszystkie tomy posiadają 
podwójne egzemplarze27 i zostały oprawione w białą świńską skórę z okucia
mi. Ponadto do zbiorów parafialnych we Frydku dostał się Zbiór homilii2*, 
wygłoszonych do mnichów w Betlejem, w oparciu o psalmy i Ewangelię św. 
Marka.

Najpopularniejszym autorem starożytnym na Śląsku był niewątpliwie św. 
Augustyn (+430), syn tej samej zamorskiej prowincji rzymskiej, która w III stu
leciu wydała Tertuliana i św. Cypriana. Po pierwszym przejął on magię słowa 
i wykształcenie prawnicze, po drugim duszę pasterza, a od obydwu subtelność 
umysłu połączoną ze skłonnością do ujęć skrajnych, a także duszę z przynależ
nością do tego Kościoła afrykańskiego, który był matką tylu doktorów i mę
czenników29. Dzieła jego, w których występuje jako filozof, teolog, egzegeta, 
polemista, mówca, wychowawca, katecheta, duszpasterz, wydawane zbiorowo 
i pojedynczo, a o samym autorze napisano więcej prac z okazji jubileuszu 
śmierci, a potem urodzin, w 1630 i 1654 r., niż na temat jakiegokolwiek innego 
teologa w ciągu wieków30. Biblioteka parafialna w Nysie posiadała dwa wyda
nia pism biskupa Hippony w erazmiańskim opracowaniu, mianowicie z lat 
1541-1543, przekazane przez kanonika Sebastiana Schleupnera i 1569 r., ofia
rowane przez kanonika Krzysztofa Gerstmanna31. Wielotomowe Opera trafiły 
też do zbiorów biskupich: Sebastiana Rostocka32 i Karola Franciszka Nean-

24 Zachował się tylko t. 4 i 7. Antverpiae 1578 ex officina Christophori Plantini, 2°. BKW, 
sygn. III 66 Fol.

25 J. M a n d z i u k, Erazmianna..., s. 411.
26 J. H u i z i n g a, Erazm. Warszawa 1964, s. 128.
27 BKW, sygn. Bibl. nyska 2565 -2568; 2569-2573; 2580-2583; 2584-2588.
28 VB, t. 2, s. 228.
29 A. H a m m a n, Portrety Ojców Kościoła. Warszawa 1978, s. 193.
30 J. M a n d z i u k, Książka patrystyczna w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diece

zjalnego w XVII w. Roczniki Biblioteczne. R. 32: 1988, z. 1, s. 177.
31 T e n ż e, Erazmiana..., s. 411.
32 Basileae 1500-1506 Joannes Amerbach, 2°. BKW, sygn. III 44/1-6 Fol.
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dra33. Kanonik wrocławski Antoni Erazm Reitlinger (+1707)34 nabył homilie 
komentujące Ewangelię św. Jana, a duszpasterze w Górze Śląskiej posługiwali 
się homiletycznym wykładem Psałterza, wydanym w Bazylei w 1489 r.35 Kler pa
rafialny w Grodkowie miał natomiast do dyspozycji Sermones ad heremitas36.

Stulecie, które nastąpiło po śmierci św. Augustyna, było bogate w pisarzy teo
logicznych, a niektórzy z nich okazali się wybitnymi kaznodziejami. Jednym z nich 
był św. Piotr Chryzolog (+ok. 450), arcybiskup Rawenny, którego zbiór kazań po
siadał biskup Neander. Ponadto włączył on też do swoich zbiorów, podobnie jak 
kanonik Pedewitz, egzemplarz Opus insigne homiliarum hyennalium et aestivalium 
tam de tempore quam de sanctis31 św. Maksyma (IV/V w.), biskupa Turynu. Słynne 
natomiast Sermones św. Leona Wielkiego (+460), autora 96 kazań na tematy do
gmatyczne i ascetyczne, zagościły do biblioteki parafialnej w Centawie38.

Wreszcie do księgozbiorów duchowieństwa śląskiego znalazły dostęp pisma 
homiletyczne św. Grzegorza Wielkiego (+604), epigona epoki klasycznej pa- 
trystyki łacińskiej. Ten papież-duszpasterz przez swoje dzieła trafił do książnic 
biskupich, kanonickich, parafialnych. Sebastian Rostock, biskup-duszpasterz 
Kościoła śląskiego i jego sufragan Karol Franciszek Neander, rozczytywali się 
w Dialogu o życiu i cudach ojców italskich39, które to dzieło przez wieki było 
tłem dla olbrzymiej literatury ascetycznej i kaznodziejskiej. Homilie o proroc
twie Ezechiela40 miał pod ręką biskup Neander, którego działalność biskupia 
podtrzymywała życie duszpasterskie w drugiej połowie XVII w. w olbrzymiej 
diecezji wrocławskiej.

2. Przedstawiciele homiletów średniowiecznych

W średniowieczu początkowo korzystano z homilii patrystycznych, zebra
nych w tzw. homiliarzach, zawierających zbiory homilii brewiarzowych lub 
mszalnych na każdy dzień, czy też wybrane dni roku, albo okresu liturgicznego. 
Po wprowadzeniu w życie reformy gregoriańskiej kaznodziejstwo miało coraz 
większy wpływ na rozwój religijności. Na jego poziom miały wpływ różne czyn
niki, jak powstanie uniwersytetów i zakonów żebrzących, dekrety Soboru Late
rańskiego IV dotyczące przygotowania duchowieństwa do głoszenia kazań, 
a także rozwój ruchu pielgrzymkowego. Kaznodziejstwo uniwersyteckie obfi

33 Venetiis 1551 ad Signum Spei, 2°. BUW, sygn. 462152. Zachował się tylko t. 4 i 5.
34 Zob. J . M a n d z i u k ,  Księgozbiór Antoniego Erazma Reitlingera (1645-1707), kanonika 

wrocławskiej kapituły katedralnej. Saeculum Christianum. R. 9: 2002, nr 2, s. 185-204.
35 VB, t. 3, s. 465.
36 VB, t. 1, s. 661.
37 Coloniae 1535 Joannes Gymnicus, 8°. BKW, sygn. Bibl. nyska 1282.
38 VB, t. 2, s. 354.
39 Parisiis 1508 Berchtoldus Rembolt, 4°. BKW, sygn. III 24/1 Qu.
40 Parisiis 1502 Berchtoldus Rembolt, 8°. BUW, sygn. 453426.
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towało w dociekania oparte na autorytetach i ujęte w precyzyjny podział treści, 
kaznodziejstwo zakonów żebrzących odznaczało się prostotą, a parafialne mia
ło charakter homilii. W skryptoriach przepisywano zbiory kazań nawiązujące 
do roku liturgicznego: kazania na wszystkie niedziele, na wspomnienia świę
tych, na uroczystości i święta Pańskie oraz Matki Bożej, na dedykację kościoła, 
poświęcenie ołtarza, otwarcie synodu, z okazji wizytacji kanonicznej oraz dla 
różnych stanów i grup społecznych. Po wynalezieniu druku najsłynniejsze zbio
ry tłoczono w powstających ośrodkach wydawniczych.

Z grona średniowiecznych kaznodziejów dominikańskich do kilku śląskich 
zbiorów bibliotecznych dostał się Jan Herolt (+1468), piszący pod pseudoni
mem Discipulus. Był on autorem wielu kazań i ich cyklów, napisanych jasnym 
i prostym stylem. Jego najbardziej znane dzieło Sermones de tempore et de 
sanctis cum Promptuario exemplorum et de Beata Virgine -  owoc gruntownej 
znajomości pism Ojców Kościoła i pisarzy ascetycznych -  w podwójnym eg
zemplarzu znalazło się na półkach książnicy biskupa Neandra41. To samo dzie
ło, które ujrzało światło druku w Spirze u Piotra Dracha w 1483. Dotarło 
do zbiorów kanonika nyskiego Pedewitza, kompletującego swój księgozbiór 
pod kątem przyjścia z pomocą nyskim duszpasterzom. Trzeci inkunabuł, po
chodzący z wydania kolońskiego u Henryka Quentella z 1492 r. znalazło swoje 
miejsce w zbiorze kanonika Jerzego Wawrzyńca Budaeusa. Jeszcze jeden inku
nabuł, pochodzący ze słynnego wydawnictwa Antoniego Kobergera w Norym
berdze z 1480 r., miał do swojej dyspozycji kanonik Ignacy Leopold Lassel 
a Climan (+1676), wrocławski kaznodzieja katedralny. Zachowany egzem
plarz otrzymał oprawę z deski i skóry pokrytej bogatą ornamentyką, wraz z wi
zerunkiem Madonny z Dzieciątkiem na przedniej okładce.

Innym znanym na Śląsku kaznodzieją dominikańskim był Jan z San Gimi- 
gnano (+po  1300), którego nauczanie wyrastające z teologii św. Tomasza 
z Akwinu cechowała troska o wierność nauce Kościoła. Ordynariusz wrocław
ski Sebastian Rostock włączył do swoich zbiorów dwa jego dzieła homiletycz
ne: Convivium quadraquesimale42 oraz Summa de exemplis et similitudinibus re
rum43. To drugie pismo w dwóch księgach zawierało ułożone w porządku alfa
betycznym przykłady do kazań, zaczerpnięte z obserwacji przyrody i życia czło
wieka. Inny egzemplarz tego dzieła, noszący tytuł Universum Praedicabile44, 
posiadał kanonik katedralny Abraham Ignacy Kirchner a Lilienkirch45.

41 [Lyon 1489 Joannes Trechsel], 4°.; Coloniae 1492 [Henricus Quentell], 4°. BKW, sygn. 
X 13/1-3 Qu.

42 Coloniae 1612 b. wyd., 8°. BKW, sygn. X 6/1 Oct.
43 Burgundiae 1597 b. wyd., 4°. BKW, sygn. X 5 Qu.
44 Coloniae 1665 Joannes A. Cholini, 4°. BKW, sygn. X 3 Qu.
45 Zob. W. U r b a n, Abraham Ignacy Kirchner a Lilienkirch i jego księgozbiór. Colloquium 

Salutis. 8: 1976, s. 55-71.
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Do zbiorów biskupa Neandra znalazł dostęp zbiór kazań o świętych46 domi
nikanina św. Wincentego Ferrariusza (+1419). Ten głośny hiszpański kazno
dzieja pokutny znany był również duchowieństwu parafialnemu w Nysie, gdyż 
na półkach tamtejszej książnicy parafialnej widniał egzemplarz z jego kazania
mi pt. Sermones de tempore et de sanctis w trzech tomach, wydany w Kolonii 
w 1485 r. przez Henryka Quentella, a przekazany do zbiorów przez kanonika 
Pedewitza. Biskup Neander miał też pod ręką zbiór kazań jeszcze jednego do
minikanina w osobie bł. Piotra de Hieremia (+1452), uczestnika Soboru Flo
renckiego i kaznodziei w środkowych i południowych Włoszech47.

Najwięcej dzieł dominikańskich autorytetów z zakresu homiletyki znalazło 
się w zbiorach biblioteki parafialnej w Nysie. Oto ich lista: Sermones48 św. Al
berta Wielkiego (+1280), filozofa, teologa, przyrodnika, zwanego „doctor 
universalis”, Sermones dominicales super Evangelia [s] et Epistolas49} Hugo
na de Prado Florido ( + 1322), kaznodziei włoskiego, Sermones sive enarratio- 
nes in Evangelia de Tempore et Sanctorum festis50 Piotra de Palude (+1342), 
autora licznych pism teologicznych, Lehr und Geistreiche zur Anstellung u. 
Fortsetzung eines Gottgefälligen Geistlichen Leben-Predigten51 Jana Taulera 
(+1361), mistyka niemieckiego, Summa praedicantium52 Jana de Bromyard 
(+ok. 1409), profesora w Oksfordzie, Sermones de tempore et de sanctis cum 
quadrigesimali53 Jana Nidera (+1438), zaangażowanego uczestnika soborów 
w Konstancji i w Bazylei oraz Setmones de sanctis54 Leonarda de Utino (+ok. 
1470), którego dzieła w różnych cyklach i pod różnymi tytułami osiągnęły licz
bę kilkudziesięciu wydań.

Z autorytetów franciszkańskich w zakresie kaznodziejstwa epoki średnio
wiecza duchowieństwu śląskiemu znany był Oliwier Maillard (+1502), profe
sor teologii, działający w Lombardii. Jego Sermones de Sanctis55, oprawione 
w ciemną skórę z wzorami kwiatów i ozdobione bogatą ornamentyką, posiadał 
biskup Sebastian Rostock, który przed objęciem urzędu biskupiego pełnił 
funkcję kaznodziei katedralnego i zgromadził znaczną ilość dzieł homiletycz
nych. Posiadał przeto jeszcze dwa inne dzieła omawianego franciszkanina: 
Opus quadragesimale, wydane w 1506 r. przez Jana Petita oraz niemieckoję
zyczne Das Plenańum oder Evangelybuch, które ukazało się drukiem w Bazylei

46 Sermones de Sanctis. Antverpiae 1570 Philippus Nutius, 8°. BUW, sygn. 457374.
47 Opus. Brixie 1502 Jacobus Britanicus, 8°. BUW, sygn. 475036.
48 T. 1-2. Moguntiae 1615 Joannes Albinus, 8°.
49 [Strassburg non post 1482 Typ Iordani=Georgius Husner], 2°.
50 Moguntiae 1608 B. Lippius, 8°.
51 Coloniae 1663 W. Friessen, 4°.
52 T. 1-2. [Basileae non post 1484 Joannes Amerbach], 2°, 2 egzemplarze.
53 [Strassburg non post 1483 Typ. Iordan= Georgius Husner], 2°, 2 egzemplarze.
54 Ulm 1475 Joannes Zainer, 2°.
55 Parisiis 1506 b. wyd., 8°. BKW, sygn. X 11/1 Oct.
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w 1516 r.56 Ponadto Sermones de adventu, ąuadragesimales Maillarda znalazło 
się w rękach kanonika nyskiego Pedewitza.

Wielką poczytnością na Śląsku cieszyły się opracowania homiletyczne 
franciszkanina węgierskiego Palbarta z Temeszwaru (+1504), bakałarza 
Akademii Krakowskiej. Ordynariusz wrocławski Rostock do swoich zbiorów 
włączył aż trzy jego dzieła: Pomeńum Sermonii de Sanctis51, oprawione w de
skę i tłoczoną skórę, pełne śladów czytelniczych w formie podkreśleń, na
stępnie Pomeńum Sermonum de beata Virgine dei genitńce58 oraz Sermones 
Pomerii de Sanctis59. Natomiast Sermones de tempore, wydane nakładem Ja
na Schenspergera wraz z Sermones Tńpartiti Quadragesimales60 dostały się 
do zbiorów kanonika Jana Wawrzyńca Budaeusa, którego dział homiletyczny 
w jego bibliotece był stosunkowo dobrze zaopatrzony. Tenże bibliofil nabył 
też do swoich zbiorów inkunabuł Sermones de sanctis Biga salutis intitulati61 
Oswalda de Lasco oraz dzieło homiletyczne Guillermusa Parisiensis Postilla 
super Epistolas et Evangelia62. Dzieło to miało kilkanaście wydań do końca 
XV stulecia i znalazło się w wielu polskich bibliotekach63. Podobnie często 
wydawane było drukiem Mariale Bernardyna de Busti (+1500), franciszkań
skiego kaznodziei lombardzkiego. Znalazło ono miejsce na półkach księgo
zbioru biskupa Neandra, a w zbiorach parafialnych w Nysie zachowało się aż 
w trzech egzemplarzach64.

Bogate zbiory książnicy nyskiej kryły w sobie jeszcze inne egzemplarze z ka
zaniami średniowiecznych kaznodziejów franciszkańskich. Były to: Linąua se- 
rafica65 -  zbiór kazań św. Bonawentury (+1274), doktora Kościoła, uznanego 
za drugiego założyciela zakonu franciszkańskiego, Sermones de tempore et de 
sanctis66 Henryka de Herpf (+1477), mistyka niemieckiego, oraz Sermones ąu
adragesimales de poenitentia61 , Sermones de laudibus sanctorum68 i Sermones 
ąuadragesimales de peccatis etc.69 Roberta de Licio (+1495), zwanego Carac-

56 K. N o w a c k a, Literatura kaznodziejska w księgozbiorach wyższego duchowieństwa ślą
skiego w XVII wieku. Wroclaw 1994, mps, s. 73.

57 Hagenau 1504 Henricus Gran, 4°. BKW, sygn. X 12/1 Qu.
58 Hagenau 1520 Henricus Gran, 2°. BKW, sygn. X 20/2 Fol.
59 Hagenau 1520 Henricus Gran, 2°. BKW, sygn. X 20/1 Fol.
60 Augsburg 1502 Joannes Otomar, 2°. BKW, sygn. X 18 Fol.
61 Hagenau 1497 Henricus Gran pro Joanne Rynman, 4°. BKW, sygn. X 16 Qu.
62 Basileae 1518 b. wyd., 4°. BKW, sygn. X 10/1 Qu.
63 Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Red. A. K a w e c k a-G r y c z o w a. 

T. 1. Wrocław 1970, s. 434-439.
64 Strassburg 1496 Martinus Flach, 4°.
65 Antverpiae 1699 J. B. Verdussen, 8°.
66 [Speyer post 17 I 1484] Petrus Drach, 2°, 2 egzemplarze.
67 [Basileae non post 1579 Bertholdus Ruppel et Michael Wenssler], 2°.
68 Augsburg 27 X 1489 Erhard Ratdolt, 4°.
69 [Strassburg] 3 XII 1490 [Joannes Prüss], 8°.
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ciolus, który był uznawany za „omnium concionatorum qui sunt aut fuerunt, 
magister et doctor”70.

W zbiorach nyskich znajdujemy jeszcze zestaw homilii kaznodziei benedyk
tyńskiego z Fuldy Haimo (+853)71, pisma homiletyczne najwybitniejszego ka
znodziei wieków średnich św. Bernarda z Clairveaux (+1153): Sermones super 
Cantica Canticorum12, Sermones de tempore praecipuisque festivitatibus ac qu- 
ibusdam specialibus materiis13, Opus preclarum completus sermones1 Sermones 
in Dominicas et Festa perannum 15, oraz Opera omnia16, zawierające zestawy ka
zań. Duszpasterze nyscy mogli również korzystać z Sermones de tempore et de 
sanctis11 Mikołaja z Błonia, słynnego polskiego kanonisty, teologa i kaznodziei 
z pierwszej połowy XV stulecia.

Po wynalezieniu druku często było wydawane dzieło homiletyczne Ser
mones de tempore et de sanctis, sive Hortulus Reginae, autorstwa M effreta 
z Mesjen. Miał je pod ręką kanonik Piotr Gebauer ( + 1646), jeden z najwy
bitniejszych przedstawicieli kleru wrocławskiego, zwany „kolumną Kościo
ła śląskiego” w latach wojny 30-letniej78. Dzieło, przepełnione cytatami bi
blijnymi i Ojców Kościoła, służyło mu w pracy na ambonie katedralnej. 
Egzemplarz tego zbioru 121 kazań, wydany w Kolonii w 1625 r. przez A nto
niego H ierati’ego79 trafił do zbiorów kanonika Abrahama Ignacego Kirch- 
nera a Lilienkirch ( + 1688), pełniącego również obowiązki kaznodziei kate
dralnego80. Ponadto bibliofil ten miał do dyspozycji Magnum spéculum 
exemplorum81, opracowane przez anonimowego autora z połowy XV stu
lecia

3. Literatura homiletyczna w dobie dominacji protestantyzmu na Śląsku

Na kaznodziejstwo w XVI w. duży wpływ miał renesansowy entuzjazm dla 
klasycznej retoryki, postulat powrotu do źródeł biblijnych i patrystycznych 
oraz dążność do przedstawiania słowa Bożego w prostej, zrozumiałej formie

70J . M a n d z i u k ,  Księgozbiór przy kościele św. Jakuba w Nysie (analiza zawartości). Rocz
niki Biblioteczne. R. 20:1976, z. 3-4, s. 606-607.

71 Homiliarum pars hyemalis et aestivalis. Coloniae 1537 G. Hittorp, 8°.
72 Strassburg 1497 Martinus Flach, 4°.
73 Basileae 1495 Nicolaus Kessler, 2°, 2 egzemplarze.
74 Parisiis 1510 Joannes Parvus, 2°; 1513, 2°.
75 Salzburg 1666 Joannes Baptista Mayr, 4.
76 Parisiis 1572 S. Novicellus, 2°.
77 Strassburg 1495 [Typ. Jordani=Heorgius Husner], 4°.
78 [Nürnberg 1487 Antonius Koberger], 2°. BKW, sygn. X 14 Fol.
79 BKW, sygn. X 5/1-3 Qu.
80 Zob. W. U r b a n, Abraham Ignacy Kirchner a Lilienkirch i jego księgozbiór. Colloquium 

Salutis. 8: 1976, s. 55-71.
81 Coloniae 1653 Wilhelmus Friessen, 4°. BKW, sygn. X 7 Qu.
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w języku narodowym. Wzrosła konieczność głoszenia kazań katechizmowych, 
przedstawiających całokształt praw wiary, zwłaszcza o Kościele i sakramen
tach. W dobie walki z innowierstwem kaznodziejstwo katolickie stało się co 
do treści i formy kaznodziejstwem polemicznym, odrzucającym błędy reforma
cji protestanckiej, zdobywającej coraz większe kręgi zwolenników. Wielce po
lemiści byli zarazem znakomitymi kaznodziejami.

Najstarsi z grona kaznodziejów-polemistów, których drukowane dzieła ho
miletyczne dostały się do zbiorów duchowieństwa śląskiego, pochodzili z gro
na franciszkanów. Rzecz godna uwagi, że wielu synów św. Franciszka z Asyżu 
przeszło na służbę reformatorów, a z drugiej strony wielu z nich zachowało 
wierność Kościołowi, stając w jego obronie. Jednym z nich był Antoni von 
Königstein (+1542), działający pi^ede wszyskim w Koloniii, noszącej miano 
„wiernej córy Kościoła”. Jego Postillae sive Ennarationes in lectiones Epistola- 
rum et Evangeliarum82 znalazły się w zbiorach biskupa Karola Franciszka Ne- 
andra83 i parafialnych w Nysie. Drugim minorytą, którego kazania zdobyły 
wielką popularność, był Jan Wild (Ferus +1554), kaznodzieja katedralny 
w Moguncji. Jego Epitome sermonum84 i Postill oder Predigbuch Evangelischer 
Warheit zalegały również na półkach książnicy nyskiej85. Natomiast dwa inne 
dzieła homiletyczne tego płodnego pisarza niemieckiego: Postillae sive concio- 
nes in Epistolas et Evangelia86, tłumaczone na język łaciński przez Jana Gün
thern oraz In sanctorum festa per totum annum Postillae81 były własnością kano
nika wrocławskiego Jana Sanniga. Tenże bibliofil nabył również do swoich 
zbiorów Homiliae in evangelia Bernarda Lutza, wydane w Antwerpii w 1559 r. 
w oficynie drukarskiej Jana Stelfa88.

Kanonik Jan Chryzostom Printz a Buchau włączył do swoich zbiorów dzieło 
homiletyczne pt. Opera atque industńa, które wyszło drukiem w Wenecji 
w 1565 r. i było nowym opracowaniem przez Wawrzyńca de Villavicentio Xere- 
sani, augustianina hiszpańskiego, wcześniejszego dzieła Tabulae compendiosae 
in evangelia et epistolas, autorstwa Jana Spangenbergusa. Natomiast biskup 
Neander zdobył egzemplarz Conciones in Evangelia et Epistolas89, który wy
szedł spod ręki tego znakomitego kaznodziei augustiańskiego.

Inny kanonik wrocławski, Jan Leuderode (+1665), którego księgozbiór sły
nął przede wszystkim z bogatej literatury prawniczej90, nabył dzieło homile

82 Coloniae 1549 ex officina Melchioris Novesiani, 8°.
83 BUW, sygn. 454114.
84 Antverpiae 1562 Arnoldus Birkmann, 8°
85 Moguntiae 1552 Franciscus Behem, 2°
86 Lugduni 1557 Joannes Frellon, 8°. BKW, sygn. X 20 Oct.
87 Lugduni 1559 apud Haeredes Jacobi Junctae, 8°. BKW, sygn. X 21 Oct.
88 BKW, sygn. X 5 D.
89 Parisiis 1565 apud Michaelem Sonnium, 8°. BUW, sygn. 454476.
90 Zob. W. U r b a n ,Jan Leuderode i jego księgozbiór z XVII wieku. Wrocław 1981.
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tyczne Promptuańum morale super Evangelia Dominicalia91 autorstwa Tomasza 
Stapletona (+1564), profesora teologii w Lowanium. Całość dzieła znajdowa
ła się na półkach księgozbioru biskupa Neandra i w bibliotece nyskiej, gdzie 
było też drugie dzieło tego wybitnego polemisty angielskiego pt. Promptuańum 
catholicum92.

Duchowieństwu śląskiemu znane były kazania franciszkanina włoskiego 
Korneliusza Musso (+1574), oparte o zasady retoryki humanistycznego, a tak
że o teksty biblijne i patrystyczne. Wydawane często poza Italią, dotarły 
na Śląsk do zbiorów kanonika Jerzego Budaeusa a Lohr jako Conciones Itali- 
cae w trzech tomach93. Wykorzystał je również w pracy duszpasterskiej biskup 
Neander94. Natomiast w zasobnej bibliotece wspomnianego kanonika znalazły 
się kazania wielkopostne, napisane w języku włoskim95.

W liczącym 798 voluminow księgozbiorze kanonika Jana Chryzostoma 
Prinz a Buchau znalazł się zbiór homilii niedzielnych96 Korneliusza Janse- 
na Starszego (+1576), biskupa Gandawy, gorliwie przeciwstawiającego się 
wpływom protestantyzmu w diecezji. Kanonik nabył też zbiór kazań Thesauń 
concionatorum91, autorstwa Tomasza de Trugillo, kaznodziei dominikańskiego 
z prowincji aragońskiej oraz dwa dzieła homiletyczne zmarłego w opinii świę
tości Ludwika z Granady ( + 1588): Index amplissimus mateńarum praecipusa- 
rum i Conciones de Tempore et de Sanctis. Oba dzieła były drukowane w An
twerpii w 1598-1599 w oficynie Plantyniańskiej u Jana Moreta. Pierwsze z nich 
miało charakter podręcznika do głoszenia kazań, który został ułożony na pod
stawie pism kaznodziejskich Ludwika przez Andrzeja Salaeusa z Silly. Dwuto
mowe Conciones de tempore98 wzbogaciło zbiory biskupa Sebastiana Rostocka, 
egzemplarz Conciones de sanctomm festis" został nabyty przez kanonika Ja
na Krzysztofa Sanniga.

Gorliwy wrocławski kaznodzieja katedralny, Maciej Jan Stephetius, zwrócił 
uwagę na dzieło Die Verthaedigte Wahrheit des Fege-Feuers undAblasses Jakuba 
Feuchta (+1580), bikupa sufragana bamberskiego, które zostało wydane we 
Wrocławiu w 1667 r. w drukarni spadkobierców Baumanna, nakładem Ja
na Krzysztofa Jakuba Factora. W zakończeniu pisma znalazł się wielce wy
mowny zwrot: „Laus Deo, virginique Matri. Salvo, per omnia, S. Sedis Aposto-

91 Coloniae 1620 in officina Birckmannica, 8°. BKW, sygn. X 39 Oct.
92 Coloniae 1661 C. Munich, 4°.
93 Coloniae 1594 Geruinum Calenium, 4°.
94 BUW, sygn. 455107.
95 Delie prediche quadragesimali. Venetiae 1596 Stamperia de Giuti, 4°. BKW, sygn. 

X 84/1-2 Qu.
96Homiliae in evangelia. Coloniae 1577 Joannes Gymnicus, 4°. BKW, sygn. X 27 Oct.
97 Parisiis 1585 b. wydawcy, 8°. BKW, sygn. X 32 Oct.
98 Antverpiae 1581 Christophorus Plantini, 8°. BKW, sygn. X 28 Oct.
99 Antverpiae 1580 Christophorus Plantini, 8°. BKW, sygn. X 29 Oct.
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licae iudicio”100. Biskup był autorem jeszcze innych dzieł homiletycznych, jak 
Homiliae in Evangeliam, Postilla Evangelica102 i Predig von den Lieben Heiligen 
Gottes103, które służyły w pracy na ambonie duchowieństwu nyskiemu i znala
zły miejsce w tamtejszych zbiorach parafialnych.

Często wymieniany kanonik Jerzy Wawrzyniec Budaeus a Lohr włączył 
do swoich zbiorów tom kazań do zakonników104Augustyna von Fürstenberg oraz 
5-tomowe Conciones105 Jana Osoriusa, oprawione w tekturę, obciągniętą w per
gamin z wytłoczoną sceną Chrystusa na Krzyżu w otoczeniu Matki Bolesnej i św. 
Jana Ewangelisty. W zbiorach kapitulnych zachował się tom piąty kazań Osoriu
sa, należący ongiś do archidiakona Piotra Gebauera. Natomiast kanonik Buda
eus posiadał jeszcze Concionum quadruplicium in Evangelia totius annim  Filipa 
Dieza (+1601), franciszkanina z Salamanki, noszącego miano „concionator 
egregius”. To samo dzieło z wydania kolońskiego z 1596 r. miał pod ręką kano
nik Printz a Buchau107 i Ignacy Ferdynand Richter von Hartenberg (+1667), 
dziekan wrocławskiej kapituły katedralnej, który cieszył się również posiada
niem Dictionańum pauperum Comucopiae Concionatorum Verbi Deim  Rudolfa 
a Tassigniano, służące w przygotowaniu kazań. Często wydawane drukiem wyżej 
wymienione dzieło Filipa Dieza gościło na półkach biblioteki biskupiej Rosto- 
cka, który zdobył także kazanie traktujące o końcu świata, antychryście i powtór
nym przyjściu Chrystusa109 pióra Hipolita, następnie kazania Rudolfa Marcina, 
proboszcza z Mejfriedssdorf oraz Oratio quodlibetica concubinańis sacerdotibus 
habitano, którą wygłosił Jerzy Bruno na Uniwersytecie Kolońskim.

Do naszych czasów we wrocławskich zbiorach kapitulnych zachowało się 
dzieło homiletyczne biskupa Jana Docaeusa pt. Homiliae seu ennerationes in 
evangelia dominicaliam , z którego korzystał archidiakon Piotr Gebauer w swo
jej pracy na ambonie katedralnej. Podobnie zachował się zbiór kazań do para
fian wygłoszonych przez Leuchtiusa Valeriusa, proboszcza z Bruz, noszący dłu
gi tytuł: Eine kurtze Christliche Einfeltige und in Gottes lauterm Wart wol- 
gegründete Fasten = Predigt112.

00 BKW, sygn. X 147 Qu.
01 Ingolstadt 1548 A. Weyssenhorn, 4°; 1561,4°.
02 Ingolstadt 1575 A. Weyssenhorn, 2°.
03 Ingolstadt 1575 A. Weyssenhorn, 2°.
04 Ingolstadt 1566 b. wydawcy, 4°. BKW, sygn. X 144 Qu.
05 Antverpiae 1597 Joannes Keerhergius, 12°. BKW, sygn. X 13/1-5 D.
06 Moguntiae 1614 Antonius Hieratus, 4°. BKW, sygn. X 26 Qu..
07 BKW, sygn. X 14 Qu.
08 Lugduni 1599 b. wydawcy, 8°. BKW, sygn. X 42 Oct.
09 Coloniae 1563 Maternus Cholinus, 12°. BKW, sygn. X 7 D.
10 Coloniae 1566 Haeredes Arnoldi Birckmanni, 12°. BKW, sygn. X 7/1 D.
11 Antverpiae 1561 Joannis Stelsius, 8°. BKW, sygn. X 23 Oct.
12 Prag 1581 b. wydawcy 12°. BKW, sygn. X 41/1 D.
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W zasobnych zbiorach prałata wrocławskiego Gotarda Franciszka Schaf- 
fgotscha (+1668), pochodzącego ze znakomitego rodu śląskiego113, zostały 
umieszczone Discorsi morali dell’excelente contra il dispiacerdel morirem  Fabiu- 
sza Glissenti’ego.

Kilka dzieł homiletycznych z okresu dominacji protestantyzmu na Śląsku 
zgromadził w swoim księgozbiorze kanonik Ignacy Leopold Lassel a Climan 
(+1676), pełniący obowiązki kaznodziei katedralnego. Wśród kilku autorów ka
zań pogrzebowych występują tam takie postacie, jak Jerzy Zeutschner, kazno
dzieja kłodzki, wygłaszający mowy pogrzebowe z okazji śmierci różnych osobi
stości, które były drukowane najczęściej we Frankfurcie n. Menem u Andrzeja 
Einchorna115, następnie Feliks Bidembachius, autor Promptuańi exequialis pars 
prior, wydane również we Frankfurcie w 1610 r.116, Abraham Suarinus, uczony su- 
perintendet w Altenburgu w Miśni, mający w swojej spuściźnie literackiej Fasci
culus concionum funebrium117, który wyszedł drukiem w Altenburgu w 1615 r. 
w drukarni Jana Meuschkena nakładem Tomasza Schurera oraz Jeremiasz 
Ulmann, proboszcz Wałbrzycha, którego kazania żałobne Aus Goettlichem Worte 
bey den Begraebnissen ukazały się w Lipsku w 1615 r. nakładem księgarzy wro
cławskich Jana Eyringa i Jana Perferta118. Prezentowany kaznodzieja miał też 
do dyspozycji kazania adwentowe Grzegorza Strigenitiusa, kaznodziei miśnień
skiego, drukowane w Lipsku w latach 1603-1614119 i Heptalogus Christi Crucifixi, 
przybliżające siedem słów Chrystusa na Krzyżu, wydane w 1608 r. w Lipsku 
u Bartłomieja Voigtena w 1608 r.120 Kanonikowi znane też były kazania o różnej 
tematyce, zebrane przez Marcina Roebera i wydane w 1615 r.121

Na koniec zaglądnijmy jeszcze do bogatych zbiorów biblioteki parafial
nej w Nysie, gdzie zgromadzono liczne dzieła kaznodziejów-polemistów, 
z których kilka zostało już wymienionych. Poczet ich otwiera Jan Eck 
( + 1543), który całą swoją naukową i praktyczną działalność podporządko
wał polemice z Marcinem Lutrem. Był on autorem licznych homilii antylu- 
terańskich, z których do dzisiaj zachowały się: Homiliarium super Evangelia 
de tempore122, Posterior pars tomi Homiliarum123, Homiliarii Eckiani adversus

113 Zob. W. U r b a n, Gotard Franciszek Schaffgotsch prepozyt kapituły wrocławskiej jako bi
bliofil XVII wieku. Colloquium Salutis. 13:1981, s. 41-152.

114 Venetiae 1596 Domenico Farii, 4°. BKW, sygn. X 86/1 Qu.
115 BKW, sygn. X 152 Qu.
116 BKW, sygn. X 47 Oct.
117 BKW, sygn. X 165 Qu.
118 W. U r b a n, Dzieje bibliotek..., s. 183.
119 BKW, sygn. X 156 Qu.
120 BKW, sygn. X 157 Qu.
121 BKW, sygn. X 167 Qu.
122 T. 1-2. Parisiis 1566 M. Guilard, 8°.
123 Antverpiae 1534 b. wydawcy, 8°.
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Sectas124, Quinque partis declamatoriae operum J. Eckii in Lutherum et alias125. 
Za nim kroczy biskup wiedeński Fryderyk Nausea ( + 1552), reformator 
swojej diecezji, autor Evangelicae veritatis Homiliarum Centuriae tres126, Ser- 
mones ąuadragesimales et fragmenta homiliarum127, Catholicarum in totius 
anni tam de Tempore quam de Sanctis Evangelia, Postillarum et Homiliarum 
Epitome sive Compendiumm .

Dalej widzimy na półkach nyskiej książnicy dzieła: De Sanctissimo et Pra- 
estantissimo Missae Sacńficio Conciones X V 129 i Postilla, d. i. Predig und Aussie- 
gung nach Catholischer Lehre aller Santäglichen Evangelien130 Michała Heldin- 
ga (+1561), biskupa sufragana mogunckiego, znakomitego katechety i płod
nego pisarza teologicznego. Obok ułożono pisma homiletyczne głośnych ka
znodziejów ludowych: augustianina eremity Jana Hoffmeistera131 oraz fran
ciszkanina Henryka Heima132.

Duchowni nyscy korzystali też z Conciones in Epistolas et Evangelia133 Jaku
ba Schóppera (+1554), znanego teologa i humanisty, Postilla Catholi- 
cam  i Acht Catholische Predigten135 Marcina Eisengreina (+1576), cesarskiego 
kaznodziei nadwornego, dwóch egzemplarzy Sacrae Quadragesimae Lectio- 
num Postilla136, Homiliae137, Postillen über alle Episteln und Evangelien138 i Qu- 
adragesimale Catholicum139 Jerzego Witzela (+1573), bardzo czynnego pole
misty i kaznodziei, który porzuciwszy luteranizm, dążył usilnie do pośrednic
twa między wyznaniami chrześcijańskimi oraz Viginti orationes140 Konrada Di- 
stella (+1584), proboszcza wormackiego.

Ponadto w księgozbiorze nyskim zachowała się spuścizna homiletyczna ta
kich znakomitości ambony XVI stulecia, jak Jodoka Clichtoveusa (+1542),

124 T. 4. Ingolstadt 1536 Joannes Kraphius, 2°.
125 Ingolstadt 1535 Joannes Kraphius, 2°.
126 Coloniae 1532 Joannes Quentel, 2°.
127 Coloniae 1536 Joannes Quentel, 2°.
128 Coloniae 1549 Joannes Quentel, 8°.
129 Coloniae 1549 Joannes Quentel, 4°.
130 Moguntiae 1565 Franciscus Behem, 2°; 1570,2°.
131 Homiliae in Evangelia. Ingolstadt 1548 A. Weyssenhorn, 4°; 1561, 4°; Postilla Evangeli- 

ca. Ingolstadt 1572 A. Weyssenhorn, 2°; Predig von den Lieben Heiligen Gottes. Ingolstadt 
1575 A. Weyssenhorn, 2°.

132 Homiliae Quadragesimales, Paschales, Dominicales et de Sanctis. Coloniae 1550-1552 
Joannes Gemmapaeus, 4°.

133 Coloniael561 Maternus Cholinus, 8°.
134 Ingolstadt 1576 David Sartorius, 2°.
135 Ingolstadt 1577 David Sartorius, 4°.
136 Coloniae 1547 Joannes Quentel, 2°.
137 Leipzig 1538 Nicolaus Wolrab, 4°.
138 Leipzig 1538-1539 Nicolaus Wolrab, 4°.
139 Moguntiae 1546 Franciscus Behem, 2°.
140 Coloniae 1575 Maternus Cholinus, 8°.
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flamandzkiego humanisty i teologa, polemisty z tezami Marcina Lutra z ramie
nia paryskiej Sorbony141, św. Tomasza de Villanova (+1555), augustiańskiego 
kaznodziei nadwornego cesarza Karola V142 i Hieronima de Lanu- 
za (+1597)143.

W bibliotece nyskiej nie brakowało także twórczości homiletycznej XVI- 
-wiecznych kaznodziejów polskich. Reprezentuje ją mowa wygłoszona przez 
biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego (+1550) na pogrzebie króla 
Zygmunta Starego144, następnie trzy Sermones synodaiciH5 biskupa warmiń
skiego Marcina Kromera (+1589) i Epithalamion episcopi cum sua sponsa Ec- 
clesia sive de consecratione Episcopi sermo apud SS. Stephanum I  Pol. Regem 
habitus146 kanonika krakowskiego Stanisława Sokołowskiego (+1593), profe
sora Akademii Krakowskiej.

Długą listę kaznodziejów-polemistów, których pisma homiletyczne zagościły 
w bibliotece nyskiej, zamykają trzej kanonicy wrocławscy: Sebastian Schleupner, 
którego mowa na synodzie wrocławskim w 1563 r.147 zdobyła wielki rozgłos, po
dobnie jak kazanie żałobne na uroczystościach egzekwialnych cesarza Ferdynan
da I148, następnie Jan Liubicz, autor Oratio de canonica in Regimen Ecclesiae suc- 
cesione149 i Oratio in electione novi Episcopi150 oraz Paweł Craenus, który wgłosił 
mowę z okazji wyboru nowego biskupa wrocławskiego w osobie Kaspra z Łago
wa w 1562 r.151 i był kaznodzieją na Soborze Trydenckim152.

4. Dzieła homiletyczne w okresie rekatolicyzacji Śląska

Z chwilą wprowadzania reform Soboru Trydenckiego w diecezji wrocław
skiej wzmógł się ruch kaznodziejski w kościołach klasztornych i parafialnych. 
Polemika religijna przeniosła się ze sal uniwersyteckich do świątyń, a ambo
na stała się głównym środkiem masowego przekazu myśli. W dekretach Tri- 
dentinum, którego „znaczenia nie można zbyt wysoko cenić, bo wszelka miara 
okazuje się za mała w porównaniu z jego wielkością”153, znalazły się postulaty

141 Homiliarum Tripartitum, cz. 2 i 3, Coloniae 1554 Joannes Gennopaeus, 8°; cz. 1-2, Colo- 
niae 1572 Maternus Cholinus, 8°.

142 Concionum sacrum. Coloniae 1661 C. Munich, 4°..
143 Homiliae. T. 1-4. Coloniae 1686 Henricus Demen, 2°, 2 egzemplarze.
144 [Cracoviae] 1548 b. wydawcy, 8°.
145 Coloniae 1566 b. wydawcy, 8°.
146 Neisse 1580 Joannes Cruciger, 4°.
147 Neisse 1563 Joannes Cruciger, 4°; 2 egzemplarze.
148 Neisse 1564 Joannes Cruciger, 4°.
149 Neisse 1586 Joannes Rheinheckel, 4°.
150 Neisse 1574 b. wydawcy, 4°.
151 Neisse 1562 Joannes Cruciger, 4°; 3 egzemplarze.
152 Oratio habita in sacro oecumenico Concilio Trid. In Nov. 1562. Parisiis 1563 b. wydawcy, 4°.
153 L. P a s t o r, Geschichte des Papste. T. 7. Freiburg 1923, s. 279.



większego dowartościowania Biblii i homilii. Na V sesji soborowej uznano gło
szenie słowa Bożego za najważniejszy obowiązek biskupów i proboszczów. 
Pod wpływem wzmożonego entuzjazmu wiary następował powrót do używa
nia, a nawet i nadużywania alegorii i symboliki. Brano wyrażenia biblijne, wy
rywane z kontekstu perykopy ewangelicznej i puszczano wodze wyobraźni, po
pisując się słowami. Wniosek im bardziej był zaskakujący i szokujący, tym bar
dziej odpowiadał duchowi baroku chrześcijańskiego. Słuchacze często trakto
wali kazania jako swoistą rozrywkę i zabawę duchową. Stąd kaznodzieje baro
kowi, zwłaszcza włoscy i hiszpańscy, używali dowcip, wyszukiwali słowa, unika
li prostoty. Szukano czegoś co podniecało wyobraźnię i zaostrzało ciekawość. 
Wymowa barokowa była kluczem otwierającym przystęp do umysłów i serc, 
budziła podziw i gwarantowała sukces w życiu towarzyskim i społecznym154.

Na Śląsku, podobnie jak i w innych krajach zachodnioeuropejskich, kazno
dziejstwo związane było z liturgią. Duszpasterze byli zobowiązani do głoszenia 
w niedziele i święta kazań zwłaszcza katechizmowych, ucząc podstaw wiary, 
głównych modlitw, dekalogu i przykazań kościelnych. Polecano też głoszenie 
kazań okolicznościowych, które miały być dostosowane do wieku i zdolności 
słuchaczy. Osobni byli kaznodzieje dla ludności niemieckiej i polskiej155.

Książka z kazaniami autorów różnych narodowości, zgromadzeń zakon
nych, zwłaszcza jezuitów, jak i kleru parafialnego, chętnie była nabywana przez 
śląskich duchownych różnych szczebli. Z pewnością nie leżała ona daremnie 
na półkach bibliotecznych, o czym świadczą vestigia lecturae.

Przegląd dzieł homiletycznych autorów XVII stulecia, które były do dyspo
zycji duchowieństwa śląskiego, rozpoczynamy od kaznodziejów jezuickich. To
warzystwo Jezusowe, założone przez św. Ignacego Loyolę, posiadało w swoich 
szeregach bardzo wielu utalentowanych mówców, a wybitni kaznodzieje byli 
zarazem wielkimi apologetami, znakomitymi nauczycielami akademickimi 
i gorliwymi duszpasterzami. Na ich czele kroczy św. Robert Bellarmin, opro
mieniony sławą włoskiej apologetyki, którego kazania wygłoszone w murach 
Uniwersytetu w Lowanium156 zalegały półki książnicy parafialnej w Nysie. 
Włochy wydały też innego wybitnego mówcę jezuickiego, Jana Pawła 01ivę 
(+1681), kaznodzieję apostolskiego czterech papieży, którego kazania Predi- 
che dell Pallazo Apostołko ujrzały światło druku i znalazły się w zbiorach bisku
pa Neandra. Tenże bibliofil nabył też tom kazań Glona sanctomm sive Qu- 
aestiones morales in fesia Sanctomm totius anni157 Jakuba Lobbetusa, wszech
stronnego jezuickiego pisarza teologiczno-historycznego.
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154 R. P o 11 a k, Problematyka polskiego baroku literackiego. W: Zjazd Naukowy Polonistów 
10-13 X I I1958. Wrocław 1960, s. 366.

155 J. M a n d z i u k, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 2. Warszawa 1995, s. 88.
156 Conciones per annum Lovanii habitae. Coloniae Joannes Crithius, 8°.
157 Leodii 1659 ex officina typographica J. Mathie Horii, 4°. BUW, sygn. 492198.
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Na Śląsk dotarły dzieła kaznodziejskie wybitnych jezuitów hiszpańskich: Al
fonsa Salmerona (+1585), współtowarzysza św. Ignacego, wybitnego egzegety, 
autora Sermones in parabolas evangelicas totius annil5S, dedykowane generało
wi zakonu Klaudiuszowi Aquaviva, znalazły się w bibliotece kanonika Jerzego 
Wawrzyńca Budaeusa. Do kięgozbioru biskupiego Sebastiana Rostocka zna
lazł dostęp inny jezuita hiszpański, Kasper Sanchez (+1628), wieloletni wykła
dowca retoryki, filozofii i teologii w Madrycie, Murcii i Alcali, ze swoim dzie
łem Condones in Dominids et feriis quadragesimae159 Natomiast do księgozbio
ru biskupa Neandra trafił jezuita Jose de Acosta (+1600), hiszpański pisarz, 
misjolog i misjonarz wśród Indian, wizytator prowincji w Andaluzji i Aragoni 
oraz lektor kolegium w Salamance, autor kazań adwentowych. Duszpasterze 
nyscy mieli do dyspozycji egzemplarze pism homiletycznych: Sermones selectis- 
simi160, Maria, Rosa Mystica161 oraz Condones variae162, autorstwa Antoniego 
Vieira (+1697), głośnego misjonarza, zwalczającego niewolnictwo w Ameryce 
Południowej.

W diecezji wrocławskiej w dobie jej rekatolicyzacji znaczny poklask zdobyli 
jezuici belgijscy. Był wśród nich Franciszek Coster (+1619), rektor różnych 
kolegiów, założyciel wielu kongregacji mariańskich, czynny w słowie i piśmie, 
autor Condones in Evangelia dominicalia ab initio Quadragesima usque ad Do- 
minicam S. S. Tńnitatis indusive, które znalazły się w księgozbiorze biskupa 
Rostocka163 i w księgozbiorze parafialnym w Nysie164. Drugim znanym na Ślą
sku jezuickim kaznodzieją belgijskim był Henryk Engelgrave (+1670), który 
w swojej spuściźnie pozostawił kazania zebrane w zbiorze Coelum empyraeu- 
m 165, zalegające półki księgozbioru biskupa Neandra oraz dwa inne zbiory: Co- 
eleste Sanctorum totius anni166 i Coelum Novum, które wykorzystywał kanonik 
Kirchner a Lilienkirch w swojej pracy kaznodziejskiej.

Znanym kaznodzieją jezuickim w środowisku kleru śląskiego był Maciej Fa
ber (+1653), profesor Uniwersytetu w Ingolstadt, kaznodzieja w Tyrnawie 
na Słowacji. Do rąk wspomnianego wyżej kanonika Kirchnera trafiło główne 
jego dzieło Concionum opus tripartitum w trzech tomach167 wraz zAuctuańum  
w dwóch częściach168. Natomiast Condones funebres et nuptiales znalazły się

158 Antverpiae 1600 Petrus Belleri, 4°.
159 Moguntiae 1602 Joannes Albinus, 4°. BKW, sygn. X 35 Qu.
160 T. 1-2. Coloniae 1692 Henricus Demen, 4°.
161 T. 1-2. Augsburg 1701 J. G. Bencard, 4.
162 Viennae 1703 M. Ender, 4°.
163 Coloniae 1608 Sumptibus Antonii Hierati, 4°. BKW, sygn. X 29 Qu.
164 T. 1-2. Coloniae 1629 Sumptibus Antonii Hierati, 8°, 2 egzemplarze.
165 T. 1-2. Coloniae 1668-1670 Joannes Bussaeus, 2°. BKW, sygn. X 37 Fol.
166 Coloniae 1658 Joannes Bussaeus, 4°. BKW, sygn. X 115 Qu.
167 Coloniae 1659 apud Joannem Widenfeld, 4°. BKW, sygn. X 53/1-3 Qu.
168 Cracoviae 1655 apud Lucam Kupisz, 2°. BKW, sygn. X 35/1-2 Fol.
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w zbiorach kanonika Sanniga169 i w bogatej książnicy parafii nyskiej170, gdzie 
znajdowało się równieżAuctuańum  z wydania krakowskiego.

Z pobliskich Moraw pochodził jezuita Jan Johoda, którego kazania wy
głaszane do młodzieży uniwersyteckiej w Pradze w 1659 r. zostały dedykowa
ne arcyksięciu Karolowi Józefowi Habsburgowi, późniejszemu biskupowi 
wrocławskiemu. Zdobył je kanonik Ignacy Kirchner, który nabył również^4/- 
locutiones sacre super Evangelia111. Dwa następne dzieła homiletyczne jezuity 
morawskiego: Allocuctiones sacra super festa totius anni solemnia oraz Homi
lia Doctorum Ecclesiasticorum in Evangekia Dominicalia et Temporanea miał 
pod ręką kanonik Erazm A. Reitlinger172. Według inwentarza kanonik ten 
posiadał też dzieło homiletyczne jezuity Jana Zimmermanna pt. Vir Dolo- 
rum Jesus Patiens oraz kazania drugiego apostoła Niemiec św. Piotra Kanize- 
go. Natomiast często wspominany kanonik Kirchner a Lilienkirch korzystał 
z siedmiotomowego dzieła jezuity Filipa Kiseliusa z Fuldy, które nosiło dłu
gi tytuł: Nili Mystici ex paradiso voluptatis sive Verbi Divini Septemlici alevo 
defluentis113.

Tyrolczykiem z pochodzenia był jezuita Jerzy Schrerer, rektor kolegium 
wiedeńskiego, autor licznych dzieł, m.in. Postilla das ist Predigt und Ausstegung 
nach Catholischer Lehre das Sontäglichen Evangelium durch das gantze Jahr, 
które ukazało się drukiem w 1609 r. w Moguncji u Baltazara Lippena i znala
zło dostęp do księgozbioru kanonika Kirchner a174 oraz w Bruck na Morawach 
w 1600 r. i trafiło do rąk biskupa Rostocka175. Obaj wybitni śląscy bibliofile na
byli także dzieła homiletyczne jezuity Jakuba Marchantiusa. Kirchner zdobył 
jego Scńpturae Selectae Variis Franslationibus ac Sanctorum Sententiis116, a Ros
tock Hortus pastorum et concionatorum177

Do zbiorów ordynariusza wrocławskiego trafił też Maksymilian Sandaeus 
(+1656), długoletni profesor filozofii i teologii w Würzburgu, a następnie kazno
dzieja w Kolonii. Biskup Sebastian korzystał z jego trzech dzieł: Theologia iuńdica 
seu conciones118, Artifex evangelicus sive Simultitudinum ac symbolarum Sylva179

169 Coloniae 1655 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 52 Qu.
170 Coloniae 1664 Vid. Widenfeld, 4°.
171 Pragensi 1659 Urban Goliaschi, 4°. BKW, sygn. X 60 Qu.
172 Zob. M. P o 1 a ń s k a, Kanonik Antoni Erazm Reitlinger (1645-17-7) i jego księgozbiór. 

Wroclaw 1990, mps.
173 BKW, sygn. X 67/1-4. Z siedmiu tomów, które wyszły częściowo w Moguncji w 1666 r. 

i w Bambergu w 1. 1670-1672, do dzisiaj zachowało się w zbiorach kapitulnych tylko cztery.
174 BKW, sygn. X 60/1 Fol.
175 BKW, sygn. X 57 Fol.
176 Coloniae 1658 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 48 Qu.
177 Montibus 1643 b. wydawcy, 2°. BKW, sygn. X 31 Fol.
178 Moguntiae 1630 Joannis Teobaldus Schönretter, 4°. BKW, sygn. X 47 Qu.
179 Coloniae 1640 apud Joannem Kinchium, 8°. BKW, sygn. X 60 Oct.
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oraz Maria Magnes et magnetissimus Mańanusm, dedykowane Franciszkowi Wil
helmowi, biskupowi z Osnabrück i Münden. Inne dzieło, pełne entuzjazmu dla 
roli NMP w dziele Odkupienia, pt. Maria Patrona, autorstwa Sandaeusa posiadał 
prałat wrocławski Ignacy Ferdynand Richter von Hartenberg. Ten wybitny biblio
fil śląski181 włączył do swoich zbiorów kazania Maryjne jezuity Piotra Antoniego 
Spinellusa, zebrane w zbiorze Maria Deipara thronus Deim  oraz niemieckojęzycz
ny zbiór kazań Jana Hesselbacha pt. Leichtpostill auf allerey Stand und Zufäll der 
Verstorbenen Personen, wydany w Würtzburgu w 1628 r.183. Egzemplarz ten otrzy
mał nasz bibliofil w prezencie od kanonika legnickiego Jana Reisneri w 1657 r.

Wspomnijmy jeszcze jednego bibliofila śląskiego w osobie biskupa Fran
ciszka Engelberta Barbo von Waxenstein (+1706), z którego księgozbioru za
chowało się do naszych czasów 60 egzemplarzy. Wśród nich widzimy trzy dzie
ła homiletyczne autorstwa jezuitów: Sermoni familiari sopra il Decalogo fatti sul 
suo popolom  Teodora Gennari’ego, Panegirici sacri185 Leonarda Annibale i no
szący podobny tytuł zbiór kazań Franciszka Inccarone186.

Z grona XVII-wiecznych kaznodziejów dominikańskich, zawsze słynących 
z wymowy i dobrego pióra, duchowieństwu śląskiemu znani byli m.in. Jan De- 
dinger, dominikanin wiedeński, który opracował kazania na cały rok liturgicz
ny i Eustachy de Rossario, autor zbioru kazań Centuriae concionatoria wraz 
zApendbcem, drukowanym w Capadoni w 1675 r. przez Rudolfa Drehera. Po
zycje te wciągnął do swoich zbiorów kanonik Kirchner a Lilienkirch. Zdobył 
on również kazania niedzielne, adwentowe i wielkopostne187, autorstwa Ja
na Andreasa, dominikańskiego teologa i kaznodziei z Cappenstein. Książkę tę 
miał także kanonik Reitlinger, a sławny kaznodzieja katedralny, Piotr Gebau
er, posługiwał się Promptuarium concionum festivalium Domini nostri Jesu 
Christi, sanctissimae Dei Genitricis atque omnium Sanctorumm  Ildefonsa Giro- 
na, dominikanina hiszpańskiego.

Z dominikanami od początku na polu pracy duszpasterskiej konkurowali 
franciszkanie. Na Śląsku kanonik Kirchner a Lilienkirch w swojej działalności 
kaznodziejskiej na ambonie katedralnej we Wrocławiu korzystał z licznych 
dzieł homiletycznych Benedykta Fidelisa, franciszkańskiego teologa i gorliwe

180 Coloniae 1645 Joannes Heningius, 12°. BKW, sygn. X 26 D.
181 Zob. B. F u l c z y ń s k a ,  Księgoziór Ignacego Ferdynanda Richtera von Hartenberg 

(1626-1667), dziekana wrocławskiej kapituły katedralnej. Wrocław 1992, mps.
182 B. miejsca i wydawcy 1663, 4°. BKW, sygn. X 34 Qu.
183 BKW, sygn. X 170/1 Qu.
184 Padovae 1685 b. wydawcy, 12°. BKW, sygn. X 31 D.
185 Venetiae 1685 b. wydawcy, 12°. BKW, sygn. X 31 D.
186 Napoli 1670 b. wydawcy, 12°. BKW, sygn. X 30 D.
187 Nucleus Coppensteinus ex Beseanis conceptibus. Coloniae 1647 Henricus Kraft, 4°. 

BKW, sygn. X 46 Qu.
188 Coloniae 1612 Conradus Burgenius, 8°. BKW, sygn. X 46 Oct.
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go kaznodziei. Są to kazania eucharystyczne Paradisus Euchaństicusm , dwuto
mowy zbiór kazań o świętych Paradisus Sanctorum190, kazania niedzielne 
i świąteczne191 oraz kazania okolicznościowe192. Kanonik miał też do dyspozycji 
egzemplarz z kazaniami na różne tematy minoryty Ewangelisty de Maningo, 
który w swojej spuściźnie homiletycznej pozostawił też Diańum ąuadragesima- 
le, wydane również w Kolonii u Jana Busaeusa w 1658 r. Biskup Sebastian Ros- 
tock zdobył Conciones viginti tres in tńa pńma Apocalipsis capita193 minoryty Ja
kuba Suareza, biskupa Sagiensis w Normandii, wygłoszone w katedrze lyoń- 
skiej i entuzjastycznie przyjęte przez tamtejszych wiernych. Natomiast Piotr 
Gebauer, wielki duszpasterz w latach wojny 30-letniej, posługiwał się dwuto
mowym dziełem homiletycznym Conciones in Dominicas totius annim, autor
stwa Junisa Balduinisa.

Oczywiście wśród znanych na Śląsku autorów dzieł homiletycznych byli 
również przedstawiciele innych wspólnot zakonnych, żyjący w XVII stuleciu. 
Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić augustianów eremitów, 
z grona których wyszedł reformator Marcin Luter. Największy miłośnik ksią
żek w dobie dominacji katolicyzmu na ziemi śląskiej, biskupa Karol Ferdynand 
Neander, włączył do swoich zbiorów, przekazanych w testamencie w 1693 r. 
wrocławskiemu kolegium jezuickiemu, najbardziej znany zbiór kazań pt. Ju- 
das, derErzschelm Abrahama a Sancta Clara (+1709), augustiańskiego pisarza 
i nadwornego kaznodziei cesarza Leopolda I. Jego oryginalne kazania i mowy, 
obfitujące w porównania, przypowieści i koncepty, charakterystyczne dla stylu 
barokowego, znane też były duchowieństwu nyskiemu. Na półkach bowiem 
tamtejszej biblioteki parafialnej znajdował się wspomniany egzemplarz w czte
rech częściach195 i Reimb Dich196. W nyskich zbiorach gościł też augustianin 
Rafał Bonherba (+1681) ze swoim dziełem Sacrorum Problematum in Evange- 
lia197 które znajdowało się również na półkach księgozbioru kanonika Kirch- 
nera198, a jego kazania In Evangelia discursuspro tempore ąuadragesimali posia
dał biskup Neander. Trzeci kaznodzieja augustiański, Augustyn Paolotus, au
tor Sanctuarium hoc est sermones utilissimi et omni conceptorum gener refertissi- 
m im  zawitał do zbiorów kanonika Kirchnera.

189 Coloniae 1659 Joannes Busaeus, 4°. BKW, sygn. X 91 Qu.
190 Coloniae 1660 Joannes Busaeus, 4°. BKW, sygn. X 94 Qu.
191 T. 1-2. Coloniae 1654 Joannes Busaeus, 4°. BKW, sygn. X 93/1-2 Qu.
192 Coloniae 1658 Joannes Busaeus, 4°. BKW, sygn. X 107 Qu.
193 Lugduni 1599 Horatius Cordon, 8°. BKW, sygn. X 44 Qu.
194 Coloniae 1616 Bernardus Guatherus. 4°. BKW, sygn. X 35/1-2 Qu.
195 Lucernae 1685-1695 G. Hautten, 4°.
196 Lucernae 1687 G. Hautten, 4°.
197 Moguntiae 1670 Sumptibus Joannis Baptistae Schónwetteri, 4°.
198 BKW, sygn. X 116 Qu.
199 Coloniae 1662 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 102 Qu.
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Kilku światłych kanoników śląskich nabyło dzieła homiletyczne znanych 
kaznodziejów kapucyńskich. I tak Ignacy Kirchner mógł poszczycić się po
siadaniem Conciones annuales, sive Discursus Praedicabiles in omnes Domi
nicas per totum annum et Quadragesiamam200 kaznodziei włoskiego Emma- 
nuela Orchi oraz czterotomowym dziełem Hortus Flońdissimus variorum, se- 
lectissimorumque discursum praedicabili201 Piotra Rota, pochodzącego z pro
wincji Brescia. Biskup Neander miał pod ręką egzemplarze Sanctorale202 
i Mariale Concionum, autorstwa Franciszka Prokopa von Templin, wybitne
go austriackiego mówcy kapucyńskiego. Kanonik Budaeus a Lohr przekazał 
do zbiorów kapitulnych we Wrocławiu dwuczęściowe dzieło kaznodziei ka
pucyńskiego Waleriana Venetianusa, noszące tytuł: Prato fiorito di vańi es- 
sempi203. Kanonik Sannig włączył do swoich zbiorów Prediche fatte nel Palaz
zo Apostołko  Hieronima Mantinusa da Narni, wikariusza generalnego kapu
cynów, które to kazania zostały wydane w Rzymie w 1638 r. „Typis Vatica- 
nis”204. Wreszcie w nyskich zbiorach parafialnych kapucyński pisarz i kazno
dzieja ludowy, Dionizy Luksemburczyk (+1703), zaznaczył swoją obecność 
dziełem pt. Sicherer Himmles-Weg, które ujrzało światło druku w 1687 r. 
w Dylindze u J. G. Bencarda.

Śląscy bibliofile-duszpasterze ubogacali swoje zbiory biblioteczne dziełami 
homiletycznymi autorstwa przedstawicieli jeszcze innych zgromadzeń zakon
nych. Właściciel najbogatszych zbiorów pism kaznodziejskich, kanonik Ignacy 
Kirchner a Lilienkirch, zdobył trzy dzieła oratorianina Józefa Mansi,, wybitne
go kaznodziei rzymskiego, a mianowicie Locupletissima Biblioteca moralis pra- 
edicabilis205, zawierające w czterech tomach kazania na temat cnót i wad, na
stępnie homilie na cały rok Aerarium evangelicum totius anni206 oraz Promptu- 
ańum sacrum ac morale, hoc est Discursus exegetici in omnes totius anni solem- 
nitatis -  czterotomowe dzieło w dwóch woluminach, dotyczące rozważań egze- 
getycznych na wszystkie uroczystości całego roku. Nasz kanonik nabył także 
kazania Maryjne norbertanina Benedykta Fischera pt. Centipolium Marianu- 
m207, włoskojęzyczne kazania wielkopostne Le Sacre Corone intessuto208 i An- 
nona Annua seu in totius anni dies dominicos selectae conciones209 pióra kanoni

200 Moguntiae 1668 Sumptibus Joannis Arnoldi Cholin, 4°. BKW, sygn. X 55/1-2 Qu.
201 Moguntiae 1671 Sumptibus Joannis Baptistae Schönwetteri, 4°. BKW, sygn. X 117/1-4 Qu.
202 T. 2. Salzburgi 1668 Joannes Baptista Mayr, 2°. BKW, sygn. X 62 F.
203 Venetiae 1629 Giacomo Sorzin, 4°. BKW, sygn. X 89/1-2 Qu.
204 BKW, sygn. X 70 Oct.
205 Moguntiae 1670-1674 Sumptibus Joannis Baptistae Schönwetteri, 2°. BKW, sygn. 

X 44/1-4 Fol.
206 Coloniae 1668 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 112/1-2 Qu.
207 Monachii 1676 b. wydawcy, 4°. BKW, sygn. X 176 Qu.
208 Napoli 1632 Lazzero Scoriggio Canno, 4°. BKW, sygn. X 90 Qu.
209 Monachii 1668 Typis Joannis Jaecklini Typographi Electoralis, 4°. BKW, sygn. X 71 Qu.
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ka regularnego Wincentego Giliberto oraz Sermones verae aurei210 autorstwa 
karmelity Krzysztofa Avendagnusa. Ten ostatni zbiór kazań uczonego karmeli- 
tańskiego znalazł się również -  według zapisu inwentarzowego -  na półkach 
księgozbioru kantora katedralnego Antoniego Erazma Reitlingera. Prałat ka
pituły katedralnej Richter von Hartenberg korzystał z kazań serwity rzymskie
go Kaliksta F. Pucinelli’ego, wydrukowanych w Rzymie w 1658 r.211, które po
siadał również kanonik Sannig212, a kanonik Lassel a Climan ubogacił swoje 
zbiory kazaniami bazylianina Diego Nisseno, które zostały wydane w następu
jących pozycjach: Prediche sopra le Dominicale dellAveno, dopo L ’Epifane 
e dopo Pasqua di Resurettione fino alle Pentecoste213 i Elloquentia sacra sive de 
Christo Nato, Posso Glorioso dissertationes214. W nyskiej bibliotece parafialnej 
zagościł natomiast teatyn Paweł Aresius (+1644), autor dzieła homiletycznego 
Mundi tribulatio eiusque remedia215

Dostęp do bibliotek śląskich duszpasterzy znalazły również dzieła homile
tyczne kaznodziejów doby potrydenckiej, pochodzących spoza grona wspólnot 
zakonnych. Biskup Sebastian Rostock, wielki duszpasterz i prawdziwy bojow
nik o prawa katolicyzmu w rozległej diecezji wrocławskiej, nabył dwa dzieła 
Piotra Biverusa, wybitnego kaznodziei belgijskiego: De solenni sapientiae non 
vivionem saeris quaestionibus ernvivalibus et Hymno Lauda Sion Salvatorem216 
oraz Sonnia divina et excellentiae Christi Jesu splendentis in beatis Apostolis et vi- 
vis Apostolicus211, które zdaniem cenzora Kaspra Estrixa miało stanowić wielką 
pomoc dla głoszących słowo Boże. Ordynariusz wrocławski włączył do swoich 
zbiorów druki homilietyczne Fryderyka Fornerusa, biskupa pomocniczego 
Bambergu, cenionego kaznodzieję przez książąt Rzeszy i cesarza Ferdynanda 
II, które zawierały kazania Maryjne218 i kazania o aniołach219, dedykowane bi
skupowi Janowi Jerzemu z Bambergu. Na półkach biblioteki biskupiej widzi
my dalej Homiliae in universa Christi religionis arcana220 Jana de Cartagena, 
profesora teologii w Rzymie oraz kazania pasyjne, przełożone na język nie
miecki Mons Calvariae darinn die Geheimnüssen, was sich auff dem Berg Calva-

210 Coloniae 1660 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 54 Qu.
211 BKW, sygn. X 109 Qu.
212 BKW, sygn. X 196 Qu.
213 Venetiae 1637 Ignatius Giunti, 4°. BKW, sygn. X 130/1 Qu.
214 Monachii 1673 apud Joannem Jaeclinum. 12°. BKW, sygn. X 27 D.
2,5 T. 1-2. Antverpiae 1651 Vid. J. Cnabarri, 4°.
216 Bruxellae 1639 Typis Lucae Meerbecii, 2°. BKW, sygn. X 33 Fol.
217 Antverpiae 1640 apud Viduam et Haeredes J. Cnobberi, 2°. BKW, sygn. X 32 Fol..
218 Totius universi Dominae et Imperatricis Coeli et Terrae. Ingolstadii 1627 Wilhelmus Eder, 

4°. BKW, sygn. X 41 OQ.
219 Sermonse de natura [...] solertique custodia Sanctorum Angelorum. Bambergae 1627 

Sumptibus Cornelli Leysserii, 4°. BKW, sygn. X 40 Qu.
220 Coloniae 1662 b. wydawcy, 4°. BKW, sygn. X 37/1-4 Qu.
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riae von derzeit an als Christus zugetragen hat221 Antoniego de Guevarra, bisku
pa Mondeo.

W często przytaczanym księgozbiorze kanonika Abrahama Ignacego Kirch
ner a Lilienkirch znalazły swoje miejsce dzieła homitetyczne takich autorów, 
jak Jana Chrzciciela Julianusa: Partus prodigiosus, quadragesimalis222 i Condo
nes quadragesi- males223, następnie trzytomowy zbiór kazań pt. Paradisus Evan- 
gelicus224 znanego nam już biskupa Fryderyka Fornerusa z Bambergu, dalej 
Sermones per omnes dominical etfesta totius anni225 Jana Junis Aveugle, Anno
ta tiones in Habacuc prophetam, sive discursus praedicaliles226 Ildefonsa de Pa
dilla, noszącego miano „conciator famosissimus” oraz dwutomowe opracowa
nie homiletyczne Mundi tribulatio ejusque scripturis, Patrum testimoniis exempli- 
sque curiose illustrata221 biskupa Pawła Aresio.

Jeden z największych donatorów wrocławskiej Biblioteki Kapitulnej, kano
nik Jerzy Wawrzyniec Budaeus a Lohr, zgromadził, wpisał do inwentarza 
i przekazał w testamencie zbiorom kapitulnym egzemplarze z kazaniami ta
kich XVII-wiecznych homiletów, jak Jana Bodenusa, autora Condones mora
les et doctrinales de fide et symbolo fidei22S, Franciszka Composa, który zebrał 
Loci communes ad condones229 i opracował Compendium sive Index moralium 
conceptuum ad hominum anomos virtutis studio, vitiorumque odio in morum re- 
formationem impellendos230 oraz Wilhelma Hessel van Estiusa, autora Oratio- 
nes theologicae231, wybitnego egzegety, zwanego „doctor fundatissimus”.

Dwaj inni wybitni bibliofile śląscy: biskup Neander i kanonik Printz a Buchau 
zdobyli dzieła homiletyczne Wawrzyńca Beyelincka (+1627), znakomitego teo
loga belgijskiego. Obaj korzystali z jego Promptuarium morale super evangelia fe- 
storum totius anni, wydanego w Kolonii w 1634 przez Arnolda Hieratiego.

Można jeszcze wymienić kanonika Ignacego Leopolda Lassel a Climan, 
który włączył do swoich zbiorów kilka opracowań homiletycznych Grzegorza 
Strigenitiusa, kaznodziei z Meissen. Znalazły się tam jego kazania adwentowe, 
drukowane w Lipsku w latach 1603-1614232, kazania pasyjne w oparciu o opisy

221 Munchen 1603 Nicolaus Heinrich, 4°. BKW, sygn. X 123/1-2 Qu.
222 Coloniae 1666 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 111/1-2 Qu
223 Monachii 1673 Typis et impensis Joannis Jaecklini, 4°. BKW, sygn. X 118 Qu; cjublet, 

sygn. X 119 Qu.
224 Moguntiae 1665 Sumptibus Joannis Baptistae Schónwetteri, 4°. BKW, sygn. X 42/1-3 Qu.
225 Moguntiae 1670 Sumptibus Joannis Baptistae Schónwetteri, 4°. BKW, sygn. X 141 Qu.
226 Sulzbaci 1674 Abraham Lichtenthalerus, 4°. BKW, sygn. X 54 Qu.
227 Coloniae 1663 apud Joannem Busaeum, 4°. BKW, sygn. X 96/1-2 Qu.
228 Lovenii 1625 b. wydawcy. BU W, sygn. 482887.
229 Coloniae 1621 apud Joannem Crithum, 4°. BKW, sygn. X 39/1-3 Qu.
230 Coloniae 1619 Joannes Crithius „sub signo Galii”, 4°. BKW, sygn. X 39 Qu.
231 B. miejsca wydania i wydawcy 1614,12°. BKW, sygn. X 19 D.
232 BKW, sygn. X 156/1 Qu.
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Męki Pańskiej u św. Mateusza i św. Łukasza, wydane również w Lipsku 
w 1608 r., nakładem Bartłomieja Voigtena233 oraz Heptalogus Christi Crucifai234, 
wyjaśniające siedem słów wypowiedzianych przez Zbawiciela na Krzyżu. Ka
nonik zdobył też kazania Wincentego Pacchioniego, wydrukowane w Wenecji 
w 1637 r. Egzemplarz otrzymał oprawę z deski i skóry z bogatym ornamentem 
postaci, liści i kwiatów235.

Blask bujnie rozwijającego się w XVII stuleciu kaznodziejstwa francuskiego 
padł również na ziemię śląską. Z Zachodu szerokim strumieniem płynęła 
książka z kazaniami wybitnych kaznodziejów francuskich i trafiała do zbiorów 
duchownych śląskich. W bibliotece biskupa Sebastiana Rostocka zagościł Piotr 
de Besse (+1660), kaznodzieja nadworny króla Ludwika XIII i kapelan księcia 
Henryka I Kondeusza, twórca cyklu kazań eschatologicznych, które na język 
niemiecki przetłumaczył Aegidius Albertinus236. Kazania w języku łacińskim 
Conciones sive Conceptus Theologici ac praedicabiles de ąuatuor hominum no- 
vissimis zalegały półki biblioteczne biskupa Neandra i księgozbioru parafialne
go w Nysie237, gdzie znalazły się też dwa inne zbiory doktora Sorbony: Neu vol- 
kommene Postilla238 i Nucleus coppensteinius ex conceptibus praedicabilibus239.

Biskup Rostock zdobył dwa egzemplarze dzieł Filipa Bosąuier (+1636), 
wybitnego francuskiego kaznodziei franciszkańskiego. Pierwsze z nich The- 
atrum Patientiae240, zawierające kazania pasyjne, zostało oprawione w deskę 
i białą skórę z bogatym ornamentem, sylwetkami świętych i wzorami kwiatów. 
Znalazło się ono także w nyskich zbiorach parafialnych241. Drugie dzieło pt. 
Tabulae Naufragii pochodziło z wydania kolońskiego z 1615 r.242. Znalazło się 
ono również w książnicy nyskiej243. W tych bogatych zbiorach parafialnych wi
dzimy jeszcze inne książki tego kaznodziei francuskiego, jak Sobńa Jentacula 
Chństi et Samańtanae244 i Consolatio disperantium seu conciones de magna Dei 
erga Peccatores seńo poenitentes comitate245.

Sufragan wrocławski Neander ubogacił swoją bibliotekę zbiorami kazań 
kardynała Juliana Mazariniego (+1661), które zostały zebrane w książce pt.

233 BKW, sygn. X 157 Qu.
234 BKW, sygn. X 158 Qu.
235 BKW, sygn. X 130 Qu.
236 Von den vir testen dingen dess Menschen. München 1617 Nicolaus Henricus, 4°. BKW, 

sygn. X 140 Qu.
237 Coloniae 1613 J. Kinckius, 8°.
238 Coloniae 1659, Franciscus Metternich, 2°.
239 Moguntiae 1615 P. Henningius, 8°.
240 Coloniae 1610 Arnoldus Kempensis, 8°. BKW, sygn. X 6 Oct.
241 Antverpiae 1601 J. Keelbergius, 8°.
242 BKW, sygn. X 52/1 Oct.
243 Coloniae 1614 J. Crithius, 8°.
244 Coloniae 1620 J. Crithius, 8°.
245 Coloniae 1617 J. Crithius, 8°.
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Condones centum in Psalmum quinquagesimum eiusque titulum „Miserere mei 
Deus’™6.

Natomiast w bibliotece parafialnej w Nysie możemy odnotować dzieła 
homiletyczne jeszcze innych kaznodziejów francuskich, jak Ludwika Bour- 
dalone ( + 1701), zwanego „królem kaznodziejów”, doskonałego dialektyka 
i wybitnego malarza obyczajowości swojej epoki247, dalej Klaudiusza de la 
Colombiere ( + 1682), gorliwego czciciela Serca Jezusowego248, Klaudiusza 
de Lingendes (+1660), zachowującego dobry smak w wymowie kościel
nej249 i Klaudiusza Texier (+1684), długoletniego kaznodziei w Tuluzie 
i w Bordeaux250.

Na koniec zaglądnijmy do księgozbiorów duchownych śląskich, aby zoba
czyć, czy znajdują się tam dzieła homiletyczne autorstwa polskich kaznodzie
jów XVII stulecia. I w tym wypadku na pierwszym miejscu należy wymienić je
zuitów, bez których w Kościele polskim niewiele się działo. Wielki „pożeracz 
ksiąg i apostoł Litwy” Stanisław Grodzicki (+1613) w swojej spuściźnie pozo
stawił Quadnpartitae condones, będące pełnym zapisem poczwórnych kazań 
na różne tematy roku liturgicznego. Kazania te, utrzymane w formie traktatów 
teologiczno-moralnych, trafiły do nyskich zbiorów parafialnych, przekazane 
tam przez kanonika Pedewitza251 i nabył je również kanonik Printz a Buchau. 
Natomiast biskup Neander zdobył inne dzieło Grodzieckiego, mianowicie Qu
adnpartitae condones [...] In dominicas septem, quae decurruntpost Adventum  
ad Septuagesimam252. W tymże biskupim księgozbiorze znalazł swoje miejsce 
drugi jezuita, Fryderyk Bartsch z Braniewa (+1609), rektor Akademii Wileń
skiej i spowiednik króla Zygmunta III Wazy, autor In Evangelia Adventus et qu
ae sequuntur dominicarum Commentationes253. W parafialnych zbiorach ny
skich zachowało się dzieło homiletyczne trzeciego jezuity polskiego, Wojcie
cha Tylkowskiego (+1695), wykładowcy w różnych kolegiach, m.in. we Wrocła
wiu i w Nysie, zwanego przez współczesnych „najuczeńszym scholastykiem 
XVII wieku”. Duszpasterze nyscy mieli do dyspozycji jego Breviarium Concio- 
natońum super festa totius anni254.

246 Coloniae 1681 apud Petrum et Sebastianum Ketteler 4°. BU W, sygn. 483599.
247 Concionum in Quadragesimam. Augustae Vindelicorum et Dilingae 1715 Sumptibus 

Caspari Berncard, 8°.
248 Ausselesene Sinnu und Geistreich Predigen. Norymbergae 1726, J. G. Lochner, 2°.
249 Panis Evangelici Fragmenta Quadragesimalia tripartita. Coloniae 1689 apud Franiscum 

Metternich, 4°.
250 Impius infelix seu tres maledictiones peccatoriis. Augustae Vindelicorum et Dilingae 

1695 Sumptibus Caspari Berncard, 4°.
251 Ingolstadii 1610-1614 Excud. Andr. Argenmarius, 8°. BKW, sygn. Bibi, nyska 1234-1239.
252 Cracoviae 1606 Officina Typographica Nicolai Lobii, 8°. BUW, sygn. 301662.
253 Cracoviae 1607 In Officina Nicolai Lobii, 8°. BUW, sygn. 300175.
254 Typ. Monast. Olivensis 1686 J. J. Textor, 4°.
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Aż w trzech księgozbiorach, należących do ordynariusza wrocławskiego 
Rostocka255, sufragana Neandra i kanonika Gotfryda Karola Gebela, znalazły 
miejsce rozważania na temat Litanii Loretańskiej pt. Discursus praedicabiles 
super Litanias Lauretanas B. V. Mańae, autorstwa Justyna Zapartowicza 
(+1649), zwanego też Miechowitą, znanego teologa dominikańskiego. Autor 
swoje dzieło dedykował „Królowej nieba i ziemi, Bożej Rodzicielce Maryi, 
Protektorce Kościoła katolickiego, Matce wszystkich ludzi”.

Wielki śląski kaznodzieja katedralny w latach wojny 30-letniej, Piotr Ge
bauer, włączył do swoich zbiorów Concionum sacrorum tomus tertius continens 
Sanctorum Festivitates256 -  kazania pochwalne ku czci świętych w opracowaniu 
dominikanina Abrahama Stanisława Bzowskiego (1637), znanego mariologa, 
hagiografa i historyka Kościoła. Był on związany z dominikańskim klasztorem 
we Wrocławiu, gdzie jako przeor konwentu w 1607 r. rozpoczął starania o wy
niesienie na ołtarze Czesława Odrowąża.

Wielekroć wspominany w niniejszym opracowaniu kanonik Jan Krzysztof 
Sannig nabył dzieła homiletyczne Szymona Stanisława Makowskiego 
(+1683), kanonika krakowskiego, profesora Akademii Krakowskiej, dyspo
nującego rozległą wiedzą w zakresie humaniorów, patrystyki i egzegezy biblij
nej. Do naszych czasów we wrocławskich zbiorach kapitulnych zachował się 
opasły tom Pars hiemalis concionum dominicalium. A  prima Adventus usque 
ad Pentecostes251. Zapis inwentarzowy wymienia jeszcze trzy inne zbiory kazań 
tegoż autora zatytułowanych: Condones pars prima , następnie Condones do- 
minicalia oraz Pro festis Beatae Mańae et omnium Sanctorum. W księgozbio
rze kantora kapituły wrocławskiej Franciszka Stanisława Baucke von Rostock 
(+1684) znalazły się jeszcze inne dzieło Makowskiego, a mianowicie Concio
num pro festivitatibus Christi, Beatissimae Virginis et aliorum Sanctorum, znane 
z zapisu testamentalnego258.

*

*  *

*

Restauracja katolicyzmu po wojnie 30-letniej na ziemi śląskiej dokonała się 
nie tylko dzięki życzliwości Habsburgów, stosujących w praktyce zasadę „cuius 
regio, eius religio”, wypracowanej przez protestantów w 1555 r., lecz przede 
wszystkim poprzez wprowadzanie w życie postanowień wielkiego Tridentinum.

255 BKW, sygn. X 34/1 Fol.
256 Coloniae 1615 apud Antonium Boetzerum, 4°. BKW, sygn. X 33 Qu.
257 Cracoviae 1668 In Officina Alberti Siekielowic, 2°. BKW, sygn. X 38 Fol.
258 AAW, Ultima dispositio Francisci Stanislai Baucke u Rostock, Pronotańi Apostołki, ca- 

thedralis ecclesiae Wratislaviensis, praelati Cantońs, sygn. III A 3 c 1.
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W prowadzonej pracy duszpasterskiej ogromną rolę odgrywało kaznodziej
stwo, uprawiane w duchu panującego stylu barokowego. Mnożyły si£ wydawa
ne drukiem zbiory kazań różnego typu, które przedostawały się na Śląsk i tra
fiały do rąk duszpasterzy. Czułym odbiorcą książek były zwłaszcza dwa ośrod
ki: Wrocław -  stolica biskupstwa i Nysa -  stolica księstwa biskupiego. Znaleźli 
się tam duchowni, którzy potrafili nadać swojemu życiu głębszy sens i nie 
szczędząc funduszy zgromadzili pokaźne księgozbiory, kładąc w ten sposób 
znaczne zasługi dla kultury śląskiej.

DIE PREDIGTSAMMLUGEN IN DEN BIBLIOTHEKEN DER SCHLESISCHEN 
DIÖZES AN GEISTLICHKEIT DES 17. JH.

Zusammenfassung

Im Artikel wurde das homiletische Erbe der berühmten katholischen Prediger 
gezeigt, deren Werke sich mit unterschiedlichen Predigten in den Büchersammlungen 
der schlesischen Diözesangeistlichkeit des 17. Jh befunden haben. Sie wurden durch 
die Bischöfe, die Kanoniker des Breslauer Domkapitels und die Gründer der 
Pfarrbibliotheken eingesammelt. Einige Werke wurden bis zur heutigen Zeit in den 
Sammlungen des Breslauer Domapitels und der Breslauer Universitäten aufbewahrt, 
andere befinden sich in den schwer zugäaglich Pfarrsammlungen, wieder andre sind nur 
für erstellte Inventare oder Visitationsberichte bekannt.

Der Arikel besteht aus vier Paragraphen, in denen die Predigtautorem des 
Frühmittelalters, des Mittelalters, der Reformation des 16. Jh und der katholischen 
Gegenreformation vorgestellt werden.

Ohne Predigtbücher kann man sich kaum die Predigttätigkeiten vorstellen, die zur 
Erneuerung des religiösen Lebens in Schlesien führten.

Übersetzt von Bogdan Dąbrowski


