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To ju! trzeci "redniowieczny manuskrypt jaki 
w ostatnich latach pojawi# si$ na "wiatowym 
rynku antykwarycznym z d#ugiej listy strat 
dawnej Biblioteki Miejskiej we Wroc#awiu  
i trzeci odzyskany*. Ta wspaniale ilustrowana 
"redniowieczna Ksi$ga o naturze rzeczy Tho-
masa Cantimpratensisa stanowi rodzaj ency-
klopedii opisuj%cej "wiat, zgodnie z ówcze-
snym stanem wiedzy, pocz%wszy od cz#owieka 
i otaczaj%cej go przyrody, przez planety, a na 
monstrach ko&cz%c. 

THE LONDON AUCTION OF THE PRICELESS MANUSCRIPT BY THOMAS CANTIM-
PRATENSIS FROM THE WROC!AW COLLECTION – PRE-EMPTED.
The illustrated manuscript Liber de natura rerum from the 13th century exists only in 
a few copies, and the origin of each of them is documented by special provenance 
marking on the bindings and pages. Such bindings were revealed on a copy accepted 
for sale at the Sotheby’s London auction house. This pointed to the fact that the work 
is owned by the Wroc#aw library, whose pre-war collection had registered a manu-
script by Thomas Cantimpratensis. The anonymous person who had submitted the 
offer, immediately returned it to the envoys of the Polish Ministry of Foreign affairs, 
withdrawing any material claims.  

{ MONIKA KUHNKE

Okre"lenie, i! manuskrypt pojawi# si$ na rynku nie jest jed-
nak precyzyjne. Nale!y raczej powiedzie': mia# si$ poja-
wi'. Osoba badaj%ca zabytek przyj$ty do sprzeda!y w lon-
dy&skim domu aukcyjnym Sotheby’s  zorientowa#a si$ 
bowiem, !e pochodzi on przypuszczalnie z przedwojen-

nych, wroc#awskich zbiorów. (wiadczy#y o tym naniesione stemple  
i noty proweniencyjne. Sprzeda!, jak s#usznie podejrzewano, zosta-
#aby przez stron$ polsk% wstrzymana. Na szcz$"cie osob% oferuj%c% 
Liber de natura rerum okaza# si$ by' ceniony klient Sotheby’s, a nie 
handlarz nastawiony na zysk. Nie wiadomo kto zasugerowa# skon-
taktowanie si$ z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie; 
czy ów klient, czy przedstawiciel domu aukcyjnego. I to nie w celu 
z#o!enia propozycji sprzeda!y manuskryptu, ale jego zwrotu, o ile 
proweniencja zabytku zosta#aby potwierdzona.

Bezcenna Liber de natura rerum we Wroc"awiu   
Ilustrowana ksi$ga Liber de natura rerum, spisana w dwóch ko-

lumnach na 202 kartach, nale!y na "wiatowym rynku antykwarycz-
nym do prawdziwych rarytasów. Poza tym wroc#awskim znanych 
jest tylko kilka egzemplarzy: dwa w Pradze, po jednym w Berlinie, 
Würtzburgu i Walencji. Nic zatem dziwnego, !e w"ród specjalistów 
w londy&skim domu aukcyjnym manuskrypt wzbudzi# wielkie zain-
teresowanie. Obok sygnatury S IV. 1. 13 (Scrinium IV. Series 1.13), 
naniesiona by#a druga: R. 174, która wskazywa#a na jego pocho-
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dzenie ze zbioru Thomasa Redigera (1541–1576), przyby#ego z Ko-
lonii bogatego patrycjusza wroc#awskiego i kolekcjonera. Rediger 
nabywa# ksi$gi podczas licznych podró!y, m. in. do W#och, Nider-
landów i Francji. W ci%gu nied#ugiego !ycia zdo#a# zgromadzi' oko-
#o 300 r$kopisów. Po jego "mierci spadkobiercy przekazali zbiór 
miastu. Umieszczono go pocz%tkowo w ko"ciele "w. El!biety.  
W 1661 r. zbiór r$kopisów udost$pniono i przez kolejne lata syste-
matycznie powi$kszano dzi$ki zakupom i darowiznom. Szczególnie 
cenna by#a jego cz$"' dotycz%ca silesianów. Kiedy w po#owie XIX w. 
powo#ano do !ycia Bibliotek$ Miejsk% we Wroc#awiu, przeniesiono 
do niej tak!e r$kopisy Redigera, rezerwuj%c dla tego zbioru numery 
inwentarzowe od 1 do 1000 i wprowadzaj%c przed nimi liter$ R dla 
szybkiego rozpoznania proweniencji. Te historyczne sygnatury sto-
sowane s% do dzisiaj. 

Dla wszystkich r$kopisów zgromadzonych w Miejskiej Bibliote-
ce we Wroc#awiu, zarówno tzw. el!bieta&skich, magdale&skich  
i bernardy&skich (od nazw ko"cio#ów, w których uprzednio by#y 
przechowywane), opracowano na pocz%tku XX w. 13-tomowy ka-
talog. Zawiera# on oko#o 1500 opisów sporz%dzonych przez Udo 
Linckego i Alfonsa Hilka. W pó*niejszych latach niektóre z kart 
cenniejszych r$kopisów by#y fotografowane, w tym tak!e 20 frag-
mentów Liber de natura rerum. 

Dzie"o Thomasa Cantimpratensisa
Thomas Cantimpratensis (1201–1272), kaznodzieja, pisarz i teo-

log, urodzi# si$ w rodzinie szlacheckiej De Monte w Bellengheim,  
w okolicy dzisiejszej Brukseli. Jego edukacja rozpocz$#a si$ w Liege 
gdzie, zgodnie ze "redniowieczn% tzw. podstaw% wykszta#cenia, 
ucz$szcza# do trivium (uczono tam gramatyki, #aciny, dialektyki logiki 
i retoryki), a nast$pnie do quadrivium (w którym dominowa#o na-
uczanie geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki). W wieku 16 lat 
wst%pi# do Kanoników Regularnych "w. Augustyna w Liege,  
w opactwie Cantimpre, st%d zwany by# pó*niej Cantimpreatensis. Od 
1233 r. studiowa# w Kolonii, a nast$pnie w Pary!u, aby w roku 1240 
powróci' do Liege. Mianowany zosta# profesorem filozofii i teologii. 
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Nie tylko naucza#, ale z pasj% po"wi$ci# si$ pisarstwu. By# autorem 
!ywotów "wi$tych, m.in. Ludgardy, Ma#gorzaty i Jana z Cantimpre. 

Jednak dzie#em, dzi$ki któremu zyska# s#aw$ daleko wykraczaj%-
c% poza Liege, by#a w#a"nie Ksi$ga o naturze rzeczy, która – jak 
wspomniano – stanowi#a rodzaj "redniowiecznej encyklopedii, wie-
lokrotnie przepisywanej przez kolejne dziesi%tki lat, a nawet stule-
cia. Przeznaczona by#a dla duchownych i kaznodziejów. Pierwsza jej 
wersja, napisana ok. 1228 r., liczy#a 19 ksi%g – rozdzia#ów, druga – 
wydana oko#o roku 1244 – zawiera#a ich 20 (znana jest tak!e trzecia 
wersja, ale ta stanowi#a g#ównie przekszta#cenia wcze"niejszych 
tekstów). Poszczególne ksi$gi opisywa#y anatomi$ ludzkiego cia#a, 
dusz$ ludzk%, budow$ serca, monstra ludzkie, zwierz$ta czteroko-
pytne, ptaki, potwory morskie, ryby, w$!e, insekty, drzewa, trawy  
i zio#a, zio#a lecznicze, kamienie, metale, cia#a niebieskie, planety, 
ruchy powietrza itd. Obrazowa#y ówczesny stan wiedzy, bez w%tpie-
nia oparty na dzie#ach Galena i Arystotelesa, st%d obok ksi%g opisu-
j%cych anatomi$ cz#owieka, znalaz# si$ typowo "redniowieczny obraz 
"wiata pe#nego np. potworów morskich, zaraz potem drobiazgowy 
opis "wiata ro"lin. Liber de natura rerum to przedstawienie "wiata 
wyobra*ni po#%czone z uwa!n% obserwacj% natury. Na uwag$ zas#u-
guj% „polonica”, takie jak przedstawienia #osia, bobra czy !ubra. 
Warto doda', !e dzie#o Thomasa Cantimpratensisa doczeka#o si$ 
t#umaczenia na niemiecki i francuski.

Powsta#o bardzo du!o kopii tej encyklopedii, zawieraj%cych same 
opisy, natomiast znacznie mniej tych z ilustracjami – do naszych cza-
sów dotrwa#o ich zaledwie kilka. Zreszt% sam Cantimpratensis musia# 
porzuci' pisanie. Nie pozwala# mu na to rygor zakonu dominika&skie-
go. Pó*niej napisa# jedynie Bonum universale de apibus, któr% to 
ksi$g$ dedykowa# Hubertowi de Romas, znanemu kaznodziei. Cho' 
sam po"wi$ci# si$ tylko takiej dzia#alno"ci, encyklopedia rozpocz$#a 
w#asny !ywot, staj%c si$ podstaw% innych tego typu manuskryptów. 
Skopiowa# j% Jacob van Maerlant, na niej opiera# si$ Albert Wielki, pi-
sz%c De Animalibus, a tak!e Bartholomeus Anglicius (De proprietati-
bus rerum) oraz Vincent z Beauvais (Speclum naturale). 

Wojna
Losy wojenne, a tak!e i tu! powojenne r$kopisu, by#y takie same 

jak innych odzyskanych ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej, a wi$c 
brewiarza (rewindykowanego w 2005 r.) i msza#u (rewindykowanego 
w 2009 r.). I ten zabytek ewakuowano w dniu 16 wrze"nia 1943 r.  
z wroc#awskiej ksi%!nicy. Spakowany do skrzyni nr 87 zosta# wywie-
ziony do pa#acu Ramfeld (obecnie Ramu#towice). Tam skrzyni$ usta-
wiono po tej samej stronie salonu muzycznego, co skrzyni$ nr 33  
(z msza#em) i 34 (z brewiarzem wewn%trz). Dalszych losów mo!emy 
si$ tylko domy"la'. Po po"piesznej ewakuacji mieszka&ców,  
a potem wycofaniu si$ niemieckich wojsk, skarby z salonu muzyczne-
go pozostawiono na pastw$ losu. Pó*niej wesz#y oddzia#y radzieckie. 

Czy w ich r$ce wpad#a Ksi$ga o naturze rzeczy Cantimpratensisa 
– nie wiadomo. Jej znana powojenna historia rozpoczyna si$ dopiero 
w 1950 r., gdy zosta#a nabyta na rynku antykwarycznym w Pary!u. 
Ale bli!szych danych ustali' ju! dzi" nie sposób. Po raz kolejny ma-
nuskrypt wyp#yn%# dopiero 61 lat pó*niej, w#a"nie w Londynie. Mo!na 
powiedzie', !e w dobrym miejscu i w dobrym czasie. Czasie: bo-
wiem po udanych bezwarunkowych rewindykacjach innych r$kopi-
sów z wroc#awskiej ksi%!nicy, które odbi#y si$ szerokim echem 
w"ród specjalistów; miejscu: bo w domu aukcyjnym, z którym od lat 
strona polska wspó#pracuje przy podobnych sprawach. A i osoba 
posiadacza zas#uguje na szczególne uhonorowanie. Gdyby si$ zde-
cydowa# wycofa' manuskrypt po odkryciu jego proweniencji, uczy-
ni#by to bez trudu, a zabytek znikn%#by na kolejne pó#wiecze. Tym 
bardziej, !e jego warto"' rynkowa jest ogromna. Zdecydowa# si$ 
jednak manuskrypt zwróci'. Bezwarunkowo. Pragn%# jedynie za-
chowa' anonimowo"'. Chapeau bas!  Fot. autor

Tekst na podstawie m. in. materia#ów otrzymanych z Biblioteki Uniwer-
syteckiej we Wroc#awiu, za które dzi$kuj$.
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