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ŚWIETEGO KAZIMIERZA
JAG-IELLOŃCZYKA

NAJŚWI�TSZEJ PANNY
Z rękopisów XII. XIV. i XV. wieku i ze żródel archi
walnych krytycznie wyjaśniona

KR.AB:Ó-W-.
\V drukarni c. k. Uni11·craytc111 Jllgicl101\skiego,

1867.

,,Ca.;imirus j1Ytter vc1·itatem post Demn cole11dam dicebat."
,,Kar. im ie rY. brnt powi.idnl 1 ie po Bogu p ra
w cl zie unjpicrw i>lużyó 1rnleży."
Słowa Świętego Królewicza Kazimierza. przywiedzione przez
Matkc Jego Królom� Elżbietę w rękopisie: O w y cho w ani u K r ó
l e wsk i e g o d z i e c k a, przypisanym najstarszemu Synowi Włady
s ł a w o w i, Królowi Węgierskiemn i CzcsJiiemu. Rękopis ten znaj
duje się w Bibliotece Cesarskiej Wiedm!Skiój pod L 1:NO (1-'liilos. J70)
pod tytułem: HeUsabela Polonie Regina Wiad'islao l'anno11ie Bolie
mięque Regi, filio Cm·1$simo S. P. D. De instilulio11e Regii puei·i.

,jęty Kazimierz Jagiellm'iczyk, za życia
swego Królewicz Polski i Xiąże Litewski,
a po śmierci Patron Korony Polskićj i \Vielkiego Xięztwa
Litewskiego 1 od nicmowlęct.wa do ostntniego tchnienia
pałał rn,jgorętszą miłością kn Najświętszćj Uaryi Pannie,
l\Iatcc Boskićj, i w tej miłości czerpał siłę tej Anielski6j
cnoty, którćj sarn był najdoskonalszym wzorem ua ziemi. 1)
Skoro dziecinne usta pierwsze słowa wymawiać za
częły, jnż rączką na obraz Matki Boź.ej wskazując, Matką
ją. nazywał. '!) \V dziewiąt.ym roku życin oddał go Ojciec
wraz z braćmi pod dozór pobożnego a wielce ncwnego
Kanonika Krakowskiego Jana Długosza. 3) Mlod;.:i11tki
1) Urod;r.ony 7. Knzimicrzn J.1�J('Jlol1('1.yka Króln Potski('i:-O i 1, ElżbiCty Ccsnr1,ó
wnćJ 3. Piiżdzlnnikn. 1,159 r. w Krnkowie, munrl w Wilnie 4. MnrNl HS4 r.
111nJ11c Int 25. i nie spclnn. miesiący 81.dC. W)Jisany został w poc1.ct Świ(,l
tych 11r.e1, P1111iri:a Leo1HL X. w roku 1521, a wiąe w Int 37 !JO >lmicrci;
n uroczyste świąto J('go n:i dziCiL 4. Marca u5t:rno"'il Papież Klemens VIIT.
w roku IG02. Portret Kaziminza na c;r.ole u:1s7.ćj książki umieszczony,
malownny był w roku 1620 po uko1iczeniu procesu Kanonizacyi Królewi
cza, i dla lego ]lrzcd�tawia Go już z palnnJ w ręku, n. promienistą jasno
Sci:J Błogosławionych, na około głowy. Suknia znpewnie la samn z axa
mitu cznwoncgo stn:yi<onrgo (una cum veste ralłi serici ,·.,bra), w którCj
ei:1!0 Królewicza do trumny włożono, i w którf.j �.nnle1.iono je w 120 Int
11óżnićj 11rzy otw:ucin trumny w roku 1604. (Obuc� Swifcickiey o Theatrum
S. Gasimiri str. 28).
') f(nilfu,,ka d1·oy1i do 11ie/.,a, albo tycie S. /(a:imierz<l (pl'?.('7. Xir,dza An·
tonirgo Tpzkiewk1.a Blsk11pn �n11ul�.kicgo) w \\':irs1.n"'ic I i:)2 r. ijlr. ,i::;
�) W Czwarh'k l. Pnżll1.icrnik,1 1 IGi, j;,k pio1.1J �am Olugo�z w l!istoryi.
Wr,lnnit• Lipskie T. Jl. 81r �Il A

VI
Kazimierz odznaczał się nietylko rzadką zdolnością i oso
bliwsr.ą mądrością, ule także pm w ością charakteru i naj�
pobożniejszćm usposobieniem. 1)
„Pewnego razu jeszcze w p1t>czątkach nauki, gdy wedle
zwyczaju wszyscy K.rólewiczowie klęcząc, w głos się mo
dlili, Kazimierz na kolanach pozostał w sło<lkich uniesie
niach modlitwy, jakby w zachwycie; po ehwili przystł)pil
do 11iego Długosz, i z lekka uderzając po nuuieniu, w du
chu proroczym wyrzekł: Surge Sancte puer! (Powstml
młodzieńcze święty!) 1)
,v dojrzalszej młodości, gdy już sam sobą mógł roz
rządzać, po całych dniach a niekiedy i w nocnej porze,
klęczał Królewicz przed ołtarzami Pańskiemi po Kościo
łach, modląc się do Boga za przyczyną. Najświęt._szćj Ma�
ryi Panny, anielskiego życia Jego Opiekunki:
Omni die, die Marie
Mea laudes anima
Eius fest.a, ei.us gest.a
Cole Splendidissima.

Każdodziennie chw:tl solennie
Duszo ma Maryę ,
CzeMjt!j świątkom; cześć pamiątkom
Niechaj w niebo bij"!! ")

1) Adolescentem ingennnm r.ir:10 indoli& et mcmorabilis mincrv:ie, na-i;ywa
go Dlngoa1: w Historyi. Wyd. Lipskio Tom JL str. 470 D.
1) Życie, cuda i czdć Świętego Kazimierza prr.er. X. A. Lipnickiego. Wilno
18;)8 r str. 84.
�J W taki sposób prótiowaliśmy przcpo!azc1.yć tę pierwszą strof!,, korzystając
z kilku poprzednich mniej lub więcej dowo!oych przckl:idów:

a) Ks. Węgrzynowk1.:1 {Mclodya Ś. Ka:&imicrza w Krakowie 1704 r.)

I

Jej dni �więte, sprawy wzięte
Dnia knidcgo Boga rncgo
Z nabotc,\stw('m odprawuy.
Matki;, duszo wysbwiaj
Tl'd len z malemi odmlauami przedrukował X. Mrttl'nleiter - Hymnu11
S. Casimiri Rafisbonao 1856; a 7. niego Pamiętnik ilforafoo,Reli9 ij11y
T, XXXII. Warszawa rokn 1857 str. 148.
b) X. Antoniego Ty&zkiewicn (/(rólwA/m d„oga do nitba, albo iyci� S.
Hazimiei·za w W,1rutiwio 1752) ta jedna strofa tylko:
Kdd� chwile poehw11l milo
J6J dzielności świąt 7.acnośei
::,/ic�I, wielbi 1m1ci1 T"oj11.

Vll
Pienia te rozlegające się pod sklepieniami świątyi'1 Pal1skich lnb domowych Kaplic Królewicza były codr.i<mną
modlitwą Swiętcgo Knzimicnm do Najświętszój Panny.
Modlitwę Królewicza wpisywał do xięgi swoj6j w Krako
wie, we trzydzieści kilka lat po śmierci S. Knzimierza
Maciej syn Adama Sołtysa z Jawornika 1 1) )fansyonarz
przy Kaplicy N. Pnnny w Katedrze Krakowskiej i nota
ryusz publiczny. Było to pomiędzy rokiem 1521 a 1526 1·.
a więc w tym samym czasie prawie, kiedy Papież Leon X.
Królewicza Kazimierza Jagiello1lczyka w poczet Swiętych
policzył.
Uielrnwy ten rękopis, który był niegdyś własnością
Królowej Szwedzkiej Krystyny, znajduje si� dziś w biblio
tece \\Tatykańskiój w Rzymie.
2) Na karcie 1 iJ9 (verso) zapisana jest intytulacya
taka: Oratio illustris principis beati J(azijmij1•i filii Regis
c) Józefa Bohcl:rna Zaleskiego (lfymn S. h:a;imfrrz« n« cześd M«ryi P«rmy :
tlonmczcoic S. B. Z. z muzyką Paryż 1$;',,1.)
Jnż oc\ rnna, roz�11iUw:mn
Chll'a! o c\uszo, M:iryQ
d) X Ignacego llolowit\skiego Arcyt;iskn11a Mohylewskiego. Hymny Ko'ścielnc Kraków 18:'i(;.
Póki żyJ'l, niech M:1rył}
Niech pamięta na Jt\j święta
Co dnia wielbi c\usza
Jój SiQ życiem wzrusza.
e) X. ,\, Li11oiekiego (iycie, cud« i <'ZeŚG S. Kazimierz«. Wilno IS58 r. a. 8�.)
Cześ<) Jtlj świ11tkom
Z pobożnością
I milo�ci11
Cz<'�<i pami11tkom
Chwal o c\t\ijZO MaryQ
Co c\1-ic1\ w niebo niech bije!
') Jmrornik, wieś poci My�lenicami w okolicach Krakowa. (J. Łepkowskiego
Przeyfqd z«bytków przeszfoici 10 okolic«cl, Krnkou.·a. Warszawa 186.�.

l

i

str. li8.)

1)

il/u. 2.'1. Reyin« S11ecifl iii frAio. l?Qkopis papierowy pięknie oprawny
w czcrwoul! skórQ, ze zlocoucmi ł;nrgami, cały j,·c\111! rQk:1 pis:111y. �tron
302, picrwsz1t. i ostatni,'!. pisano s,i ua odwrocie clrukowanych l>l:wkic1ów
7.ygmunta r. z.1praszających na S,•J•n do Piotrkowa r. 1�2l. - Na 81r. I
nac\;1ls Colt. Soc. Jcsu. Olornuc. Cat. inscr. 163S. - p. 2 YCrBO. Rey. in
('hr. Patri et DD. Johanni Konarski D. G. E1i. CracoYicnsi, 18 11·icr�zów,

VITI
Polonie. (Modlitwa Oświeconego Xiążęcia, Błogosławionego
Krtzimierza syna Króla Pol�kiego.)
Omni die, die Marie mea laudes anima
Eius festa, eius gesta cole devotissima
i t. cl. aż do karty 151.
Da Ieramen et invamen tm1m illis iugiter
Tua fest.a sfre gesta qui colunt alacritcr. .Amen.

ORACIO

lllustris principis beati Kazijmijri
filii Regis Polonie.
I.
Omni die
.Die Marie
Mea laudes anima:
Ejus festa,
Ejus gest.'\
Cole devotissima.

3.
lpsam cole,
Ut de mole
Criminum te liberet;
Hanc appella,
Ne procella
Vitiorum superct.

2.
Contemplare
Et mirare
Ejus celsitudinem,
Die felicem
Genitricem,
Die beatam Virginem.

4.
Race persona
Nobis dona
Contulit coelcstia;
Haec regina
Nos divina
Illustra,it gratia.

P. 4 - l4S Petri Aurornrii D. Th. opus eleg:mtissimum ,·eteris et
novi testamenti arclrnun mystcrin carmine declnrans nuper rl'pertum. hte
ortus 1.:st in pro•·inda Saxonia 1·ocat.'\ et <licitur istc liber Compositus per
Petrum de Snxoni:1 sec\ est scriptus per �fatbiam (]o J:1wol'?.11ijk in C;tstro
CraeoYiensi et finitus anno domiui IC>2\. Przy literze początkowCJ mini11tura pnedstawi:1j:,ca Boga Ojca w Koronie Ccsarski�J, ze światem w r�ku;
pod Mm herb J,('\ilrn. - p. 148. Laus tibi sit Chrisie, qnia in fcsto Bap·
li�to - Johanniij lib('r flnitur fPlicitn. 1.�'!3. Amen

5.
Ungua mea
Die trotihea
Virginis puerperae,
Quae inflictum,
)Ialeclictum,
Miro transfort genere.
6.

JO.

Nemo dicet
Quantum licet,
T,auclans ejus mcrifa,
Eju1; cuncta
Sunt creata,
Ditioni subdita.
Il.

Sino fine
Die Reginae
Muncli laudum cantica;
Hujus bona
Semper sona,
Semper illtl pracdicn.

Sed necessc,
Quod llrodesse
Piis constat mcntibus;
Ut intcndam
Quod impendam
Me i !lsins laudibns.

Omnes moi
Sensus ci
Personatc gloriam:
Frequcntatc
'l'am beatac
Virginis memoriam.

12.
Quamris sciam,
Quod nfariam
Nemo digne pracdicet
'l'amen vanus
Et insanus
F.st, qui cam rcticct.

8.
Nullus certo
Tam tliscrtae
� F.xtat eloquenliac,
Qui condignos
Promat hymnos
Ejus exccllentiae.
9.
Omnes laudcnt,
Undc gaudent ,
i\fatrcm Dei \'irginem;
Nnllns fingat,
Quod attingat
Ejus celsitudinem.

13.
(.;ujus vita
Rruclita,
Disciplina coclica ,
Argumcnta
m figmcnta
Dcstruxit haeretica.
14.
llujus mores
'l'anqnam flores
Exoruant l�cclcsiam ;
Actiones
Et sermones
i\Jiram praestant gratiam.

X
15.
]�vae crimen
Nobis lumen
Panidisi clauscrat;
Bace dum credit
Et obcdit,
Coeli claustm rcscrat.

20.
O cunctarum
lteminannn
Decus atque gloria;
Quam probatam,
Et provectam
Scimus super omnia.

16.
Proptcr Emm
Homo saevam
Accepit scntentiam;
Per i\fariam
Habet viam,
Quac ducit ad 1>atriam.

21.
Clemens audi,
'l'uae laudi
Quos instantcs conspicis;
Mumia rcos
mrac eos
Bonis dignos coelicis.

17.
Haec amanda
Et laudanda
Cunctis specialiter;
Venerari
Et precari
Decet illam jugiter.

:22.
Virga Jossac,
S1ies opprcs'sac
i\lentis et refrigcrium;
Dccus mundi,
J,ux profundi
Dirini sacrarium.

18.
fpsam posco
Quam agnosco
Possc prorsus omnia;
Ut evellat
Et depellat,
Quae sunt nobis noxia.

Vitae forma
}forum norma,
Plenitudo gratiae;
Dei templum,
Et exemplum
'l'otius justitiae.

19.

Ipsa donet,
Ut, quocl monet
Natus ejus, faciam;
Et finita
Carnis vita
Laet11s hunc aspiciam.

23.

24.
Virgo sal\'e,
Per qirnm \'alrne
Coeli 1mtent miseris;
Quam non flexit,
Nec illexit
Saecn\i cttpiditas.

XI
25.
Gloriosa
l·:t formosa
Davicrregis filia,
Quam elegit
Uex, qui regit
Et creavit omnia.
2(i.

30.
Yirgo gaude,
Quia laude
Digna es praeconio:
Quae damnatis
Libertatis
]'acta es occasio.
31.

Gtimma decens,
!fosa recens,
Castitatis lilium ;
Castum chonnn
Ad polonun
Quae perducis gaudium.

Semper munda
Et foecunda
Virgo tu puerpcra,
1\fater alma
Vclut palma
Vircns et fructifera.

27.
Actionis
Et sermonis
Castitatem tribue,
Ut tuorum
Meritorum
Laudes promam strenue.

32.
Cujus flore,
Vel odom
Rccreari cupimus,
Rjus fructu
Nos a luctu
Libcrari creclimus.

28.
Opto nimis,
Ut in-primis
Des mihi memoriam,
ut decenter
Et frequenter
'l'uam cantem gloriam.

33.
Pulchra tota
$ine nota
Cujuscumque maculae,
Fac nos mundos
Et jucundos
Te laudare sedule.

'29.
Qnam\'is muta
Et polluta
l\fea sciam labia;
Praesumendum,
Non silendum
J;st de tua gloria.

3.1.
O beat.a,
Per quam data
NO\'a mundo gaudia,
Bt aperta
:Fide cert-a
Regna sunt coclestia.

XII
3!,.

Per qmnn mundus
1,aetabundus
Vero fulgct lumine;
Antiquannn
Tenebrarum
Offusus caligine.
36.

40.
'l'u portasti
lnfra casti
\'entris claustra. Dominuzn
Redemtorcm;
Ad honorem
Nos reformes pristinum.

Nunc pvtcntes
Sunt egentes,
Sicut olim dixeras;
m egeni
:Fiunt Jlleni
Ut tli prophetaveras.

41.
Mater sancta,
Sed intacta
Genuisti filium,
lfogem ,•erum,
Atc111e verum
Creatorem omnium.

37.
Per te mornm
Nunc pra\'Orum
Re\inqunntur devia:
Doctrinarum
Pervcrsarum
rulsa sunt ,·estigia.

42.
Benedicta
Per quam ,,fota
)!ortis est wrsutia;
Destitutis
Spe salutis
Datur indulgentia.

38.
Mundi h1xus
Atque fluxus
Docuisti s1iernere:
Deum quaeri
Carnem teri,
Vitiis resistere.

Benedict.us
Hex inrictus,
Cttjus :i\latcr crederis,
Qui crcatus
Ex te natus
Nosb'i sol\"it generis.

39.
Mentis cursum
Tendi sursum,
Pietatis studio;
Corpus angi
i\lotus frangi
Pro coelesti prnemio.

44.
Re1rnratrix,
Consolatrix
Despernntis animac,
A Jl\"CSS11ra,
Qnae ventura
Est malis. nos rcdimc.

<3.

Xlll
.j;J,
Prome 1iete
Ut quiele
Sempiterna 1ierfruar;
Ne tormentis
Comburentis
Stagni miser obruar.
46.
Quod requiro
Quod SUSJ)il'O
Mea sana vulnera,
m da menti
'l'e posccnti
Gratiarum munera.
47.

:')0.

Cordo 1irudens,
Ore studens
Vcritatem dicere;
i\[a\um nolens,
Deum colens
Pio semper 011ere.
51.

Esto nutrix
J:;t adjutrh:
Uhristiaui 1iopuli;
Pacem JJraesta,
Ne molesta
Kos conturbent saeculi.
5:?.

Ut sim castus
Et modestus ,
Dulcis, blandus, sobrius,
Pius, rectus,
Circumspectus,
Simultatis nescius.

Salutaris
Stella maris
Sah·e, digna laudibus;
Quae praecellis
Multis stellis
Atque luminaribus.

48.
Brnditus
Et nnmitus
lli\·inis eloquiis,
m bcatus
Et ornatus
Sacris exercitiis.

53.
'l'ua dulci
Prece fulci
SupJJlices et refove;
Quidquid gravat
l�t <leprarnt
i\lentes nostrns, remove.

49.
Constans, gravis
Et sua,•is,
Beuignus, amabilis,
Simplex, purus
Et maturus,
Comis et affabilis.

Virgo gaude,
Quod de fraude
Daemonum nos Jiberas,
Dignum vora
l�t sincera
De urn carne generns.

54-.

lllibata
Et <licata
Uoclcsti ])rogcnic,
Gnwidata,
Nec privata
Flore pudicitiae.
56.
Nam quod eras,
Perscverns,
Dum intacta generas;
Illum tractans
Atque lactans
Per quem facta. fueras.
5i.
.'llihi maesto
Nunc adest-0
Dans percnne gaudium ;
Dona c1uaeso
Nimis laeso
01itatum remedium.
58.
Commendato
llle heato
<:hristo tuo filio;
Ut non cadam,
Sed eradam
ne mundi naufragio.
5!-).

1�ac me mitem .
Pelle litem,
Compesce lasci,•iam;

Contra crimen
Da munimen
Et mentis constantiam.
GO.
Nec me ligct,
Ycl fatiget
Saeculi cupiditas;
Quae obscurat
Et indurat
:Ofcntes. Deo subditas.
GL
Nunquam ira
Nnnquam dira
Me vincat chttio,
Quao multorum
Fit malorum
:Frequentcr occasio.
G·>
Ora Deum
Ut cor mcum
l'ua scrvet grafot;
Ne antiqnn:,;
lnimicus
Seminet zizania.
63.
Da levamon
Et tutamen
Tumu illis jugitcr;
'l'ua festa
Si,·e gesta
Qui colunt alacriter. Amen.

X \'

Przekład polski
X. Arcybiskupa Hołowińskiego.
:J.
Póki żyję
Niech 1,laryję
Co clnia wielbi dusza;
Niech pamięta
Na Jćj święta
,Jój się życiem wznm:a.
:2.
W rozmyślauiu,
W podziwianiu
Zważ Jćj chwalę wielką;
Nieustanną
Zów ją, Panną
Doga-rodzicielką.

Wielb ,Ją szczćrze
Niech odbierze
Ci9%kic winy hrzemię;
'l,wij w 1iofrzebie,
Wichr iądi ciebie
Nie zwali na ziemię.
,1.
'l'a dziewica
Nam skarbnica
Dary Boże zlewa;
'.l'a królowa
·w lasce chowa,
Rlaskicm nas odziewa.

') Hynmy kołcieftie. Krnkóll" lf!ó6. UmiCS7.Czamy tu jesztzo najfawni('jszy
zn:my n;orn 11n1Jkh11\ Hymnu Omni die X. Węg 1'::y,11>rvfr::<1: (Metody «
S. /(a::imierza w Krakowie liO·i).

Dnia kaitJ<ogo, Boga mego,
Malkę tlnszo wyMlawiaj,
J� tlni iiwi<;t{', s11rawy ,'l"zięłe
Z nahoże1is1wem oolpr:1wuy.

Kill11i11j ouaj, proś o!Jrony,
Pr7.cciw grztichOw rięf.koSci;
Ku KióJ oczy dla pomocy
Obracaj"" n,1walnoĄ!·i.

Prqpairuj si� i d"l.iwuj się,
Jllj wysnldt\j "1./ICllOści;
Zów .J:J wiclkfJ Hodziciclkii,
1J101;;i l',1111111 w czr�to�!,i.

0�01)11 fa jc�t i.Jogafa
Dh1 nas w nic!Jkskie d:1ry·
Ta królowa 1\1:1 mis chowa,
Światło laski i.JO-l miary.

XVI
5.
L:sta moje
Chw'\łę 'l'woję
Czczą Blogoslawiona !
'J'y stracone
W odrodzone
Zmieniasz plod�m łona.
G.

8.
Nie znajdziecie
Na tym świecie
'l'ak wznioslćj wymowy,
Co jćj cnocie
W swj,,Hl polocie
Zrównałaby słowy.

D.

O hez końca
Matce słoiica
"Niech brzmią 1iieśn!ą chwały;
Jćj litościc
Ciągle głoście,
Hoznicście w świat cały.

Matkę drogą.
Pannę błogą
Każdy wielbić gotów;
Choć nic sądzi
Że wyr1.ądzi
CzcM godną. pn�ymiotów.

Wszystko we m11ie
Niech przyjemnie
Jćj siQ chwali, święci;
Niech Dziewica
Wciąż rnchwyca,
Wciąż będ,.ie w pamięci.

Lecz by chwała
Pomagała
Vić łaski rozkosze,
)Tyśleć trzeba
Co 'l'ćj nicha
Pani w cześć przynoszc.

10.

8.

Mój j,;;r.yku, mów o szyku
l tryumfal'h lej P:m1:y:
Która z mazyi ur:rny
Zniosła pr7.ez !!lód n:un dany.

Acz 1m1wdziwic nikt nic żp1iu
Tak s1.częiilill'y 1,·y11o1 w:i
llyslodkicmili>nmys\\'c111i
Zrówn:il .!' tą Białogłową

Bez prz('�t:mia czy1i SpiCwania
Sławiąc �wiat.a Królową:
.Jt\j 11r„ymiotr, !:iski, cnoty,
Rz,rnuj 111yśl:Ji mowq.

Cześ<)
Jćj dajmywszyscychwalu,y
Że l',ma Boga rO(lzi;
Zgoła hl:Jdzi, kto tak s;Jdzi
7.e.w Jćj sl:1wę ugodzi.

"'uyMki,• mojo ZITI)'Hly, �w,,Jc
Glosy w niebo wydajcie;
l':1n
1 i�<· on�j. tak wsbwionćł
ŚwhitCJ Panny wznawiajcie.

Rzcrz potrze-bua (to jest 11cwm1
U lud u nahoinego)
Wielbić pilnie-i usilni,·
llatkę Sy
na lloil'go

,.

IO.

XVll
14.

Il.

Chuć świat cały
l\latki chwały
Nie odda w zapale,
Lecz szalony
I zgubiony
Kto milczy w jój chwale.

Ewa w dumie
Zamknąć umió· •
Hnj dla śmiertelnika;
'l'a, gdy słucha
Boga Ducha,
Wierząc raj odmyka.

Życiem swojóm
Swiatło zdrojem,
Wzorom rajskiój cnoty,
Burzy płody
I dowody
Kacerskiój ślepoty.

15.
Za gniech Ewy
Spadły gniewy,
Śmierć ludzi zatraca;
Przez Maryję
Człowiek żyje
1 do nieba wraca.

n.

13.
Obyczaje,
Kwiatów raje,
Kościoł zdobią, w kwiecie;
Z jój zabawy
Słów i sprawy
Woi'1 płynie po świecie.

IG.
Czcić, szanować
l miłować
Tę Królowe nieba;
Wielbić, głosić
I wynosić
Ustawnie potrzeba.

Choć wiem i ju, że Muryą
Gotlnlc siQ nic wysławi;
Wsi:ik wszcl:iki, ladajaki
Co o .łój (·1.ci nio m6wi.

Nam I::winn pierwsza ll'ina
lfajskio wrota zawarła;
Z inszójmiary, Iopu(!Jwlary
'J':i nam Niebo otwarła.

Któnijżywot 11clcn czci, cuót
lnicbieskicijnauki:
"'rmyślonc i zmienr.ouc
Horctyckic starł szt uki.

Ewy dziatki, wina nrntki
Otlniosly pof!Jpienie.
7.a Maryj:!, proeessyją
Td11jui na zbawienie.

13.
Posl{/]lkmni, by kwiatknmi
Wszystl'k Ko�ciól przyt,r;ila,
Co czyniła, co mówiła,
Nam to 11a przykład dnia.

"·
16

Tę mi!ownC i sz�nować,
Sinszun t·zym osoblill'ym,
Chw1tl9 <'lawa6 nie przestawał),
I .Ji.\j slutyC ehętliwym.

'(\'lll
17.
Niech mię skłania
Przykazania
8yna strze<lz statecznie;
Bym po zgonie
W światła łonie
Widział Boga wiecznie.

"20.
Jessy kwiatkn
Pociech datku,
I ucieczko bloga;
Świata mocy,
Światło w nocy,
Arko skarbów Iloga.

18.
Z tćj Królowy,
Białogłowy
Czerpi:\ blask i chwalę;
Odróżniana
,vynicsiona
N'ad stwon.enie cale.

'21.
Wzór w pokorze,
Życia wzor1.e
Łaski Pańskiej składzie;
Cny Kościele
Boga w ciele,
Prawości przykładzie.

19.
Wzgląd łaskawy
Sług 'rwćj sławy
Kiech dzielnie wspomoże;
Zmyj z się zbrodnie
Niechaj god11ic
Przyjmą (lary Boże.

Świcta Panno,
Gwiazdą. rann�
Świtasz na dzień w niebie;
Nic obraził
I nie skaził
Wąż 1iickiclny Ciebie.

QZ.

20.
Tę c1.cić muszę, którilj tuszo
Wszystko mote przyczyoa:
Niech oddali, niech odwali,
W czym jest ijZko(lu i wiua.
18.
Niech
Syn
Pottlm
T z

ta �prawi, bym co prawi
Jćj, tego pilnował;
7. ciała tam gdzie chwała,
Bogiem się ra<lowal.
19.

O Wielobnn i Cbwalebn:1,
Wueeh!Jl:1lyc!Jgl6w oz(lobo:
Wy,�ytszou:i i wsl:iwioon,
N:1dewaz,t1ki<'11.h'.ri,Juwo.

Słysz l:iskawie, Ku Tw,.;J sławie
Sług ocbotnych i 1.godnych
Scrr.a czyszczą(',wnich:dcuiszczą<',
Łaski Bożtij czyń godnych.
21.
Tyzi Jessego rószczka cnego;
Dnsz 1iocieeha w tęsknicy:
Kusa ,iwi:J.ta i poiiwiala,
'l'yll skarb Boi.(ij Świątnicy.
22.
Twoja cnota, wzór :i;ywotn,
Pełen Insi.i, Świ�tośei:
Z,rnć Cię moicm, Domem Bot.ym
Tro11f'm �pr:,wirdti11·0$l'i.

XIX
26.

20.
Córko nowa
Dawidowa,
Wdziękami bogata;
Wybrał Ciobio
Król ua niebie,
Stworzyciel wszocMwiata.

Przeto proszg,
Niechaj noszQ
ramięć 'l'wojQ w sobie,
Cale życie
Prnyzwoicie
Nucąc chwalQ 'l'obie.

24.
Perło droga,
Różo błoga
Lilii aniele;
Ct.yste chóry
W niebios dwory
Wiedziesz n:i wesele.

Choć splamionych,
Osłabionych
Ust niegodna chwała;
Lecz nie można,
Dy 1iobożna
Cześć Tobie nie brzmiała.

25.
Niech cię sławię
W każdej sprawie,
W kaidem mojem słowie;
'l'we zalety
Są podniety
Ku świgtej odnowie.

28.
Wszelkićj chwały
Godny cały
Żywot 'l'wój. i s1irawy;
'l'wą. łlrzyczyną,
Zmarłych winę
Wskrzesił Bóg łaskawy.

2.$.
Wi!aj Panno, którćj dnno,
Klucze Raju i Nieba:
Coś węiowQ ztarfa głowę,
jako było potrzeb11.
24.

27.

"·

Racz Rprawa111i, i ustami,
Illo111i z:1wsze kierow:ić:
Bym 1. ochoty, L11·0JrJ Cnoty,
Chwalę mógł odprawować.

27.

Urodziw:i, i prawdziw:1,
Córko Dawida króla:
Tyi\wybr:rna,Jest od pmw,
Co mu wszechmocna 11·ola.

Bardzo proszę, niech odoouę
Dar p:imięci lako11""ej:
Dym Cię hojnie i przystojnie
Sławił, screcrn i słowy.

Perło droga, Róża now11,
I Lilia .CzyRtoAci;
Chór Panid1ski, 11· 011 Niebieski
Wiedzies1. J1:'l.k1e wiecinoki.

Acz zmaz:ine i związane
WidzQ hy6 usta moju:
Wszak silcnla, nie mile:i.cnia,
Na Chwalę lr1.cha Twojr,.
2*

28.

XX
:W.

:i:?.

Zawsze czysta
I plodnista
Panna, ·;natka. razem;
Owoc, kwiecie,
Społem plecie,
P:dma jćj obrazem.

O szczęśliwa.
i nićj nam s1>lywa
Nowa szczęścia rosa;
Wiarą świętri
Odemknięto
Dla ziemi niehiosa.

30.
Kwiat j0j roni
Urok woni,
Świat lubo ocuca;
Owoc błogi
Ciężar srogi
Win i łez nam zruca.

33
Świat w uchiele
Wziął wesele,
Nowy blask z 'l'w6j moc3•;
Ciemność starą
Spędza wiarq
Zrzuca szalę nocy.

31.

34.

Piękna cała
Zmaz nie miała,
Najświętsza w zapale;
irób nas czyste
l ogniste
W twćj służbie i cliwalc.

"

Ciesz tii<; Pnnno, któr.\J dnno,
Wszelki,lj chwnly \JyC i;orl11:1:
Z 11otQpicnia, do zbawh'nia,
Okazyą swoLotlną.
30.
Cnn Dziewico, i Rodzico,
Pmrno Sy11:1 Rodząca:
)lat.ko godrrnpnhnoplorlna,
ChociM: rothdsr., l;wit11ąen.
31.
Twą ś\ic;,;noiicifj i wonności:!,
U<'lr.nyć si<;prng11iemr:
Twym OWOCClll, :i:c ni,,pl:11'1,Ptll.
Hnuo muu Jrst \\i'1"1.<'111.1·.

Dziś mocarze
Są. nęd1.arze
Jak brzmi 'l'woje słowo;
A ubogi
Skarb ma drogi
Przez Ciebie Królowo.
82.
Cml11:1 ŚJi('1.11ość, :ani J,! złość,
Najnmiojsz:i nie sk:azlla:
Oczyść du8ZQ , O IOprO�ZQ ,
D.1· Ciępilnitl cł11rnlil:1.
33.
Światpr1.c1.Cicbie, radość w Niebie
Inn 1.icmi otlbicrn:
Bramy tnmt<', w11r1.órl 1.aw:irtc,
N:1mpr1.cstrono otwićrn.
!l4.

,"-tnr�·\'l, 7.!0Ai·i i d<"mno�d,
Z.,u',11il-11i(·m nir,tr11('hli·j,·.

XXI
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35.
Win bezdroże
Przez Cię może
Czluk zrzucić z grzechami ;
Bh1d 11rzewrotny
I sromotny
Już larwą nie zmami.

Nieskalana
Niosła Pana
W sw6j arki żywocie;
I obleka
linowu człeka
W dawny blask przy cnocie.

36.
Zbytkiem świata,
Uo ulata,
UC'1.ysz grmlzić szczćrze;
Szukać Boga
Ciało wroga
Podbić w żywej wiorze.

39.
Rodzi Syna,
Lecz jedyna
Blaskiem dziewic strzela;
Królów Króla
W sobie stula,
Ś wiata Stwonyciola.

37.
.Myślom zwroty
W górne loty
Wlewać pobożnością;
Zgnieść zepsucie,
Złamać chucie
Dla nieba miłością.

40.
Śmierci karta
Przez Ci9 zdarta,
Bądi błogosławionlJ.!
Zrozpaczonym
I zginionym
Wraca raj twe łono.

"·
'l'er:u: moi.ni, 8:'J dOJIJr 11róini
.Jako� obiccowaln:
A ubóstwo wszego nmóatwo
�la eo� prorokow.'1111.
36.
Przez Ciq płonne i sk:limno,
Zlt>ezone obyeznje
A falszy""yeh, i blętlliwycll,
N,iuk llrzydko:l6 ustak.
37.
Ś1,·int:ul 1.lo�d, i próino�1·i,
WzgnrdMć nas n.'l11C1.yłn:
Bo;.:as1.11kać,cialo huknć
By ;::o ;\IQ�(- nic 1•:11ila.

lTyśl ku gór,;e, wicś6 110 sznnrzoJ
Rozmy,itnnin lloski<'go:
Ciało morzyć, chuci kor1.y1',
Dla Królestwa wlllcznego.
39.
Ty!i w czysto,ici, swych wnętrzności,
Cbrysta Pana nosiła
Zbnwiciehi: byS wesela,
I ezci !!.'IS n.'lb.'lwil.'1.
-10.
Marka ióta, jeiln:1k czyst;1,
Zro<lzilnś Ś""if/lC Plemię:
Król:1 tego, co z niszcz,•�o (�icj
Stworzy! Niebo i 7.it'llli(:.

XXII
,1-1.
Król waleczny,
Bóg przedwieczny
W Syna Ci się zmienia;
Lecz nam dany,
Nam zeshrny
Dla świata zbawienia.

H.
Hany moje
Niech zagoję,
Żebrzę o Dziewico;
Głos mej duszy,
Niech Cię wzruszy
Obdarz łask skai#inicą.

42.
Gdy grióch wini,
Naprawczyni
I Pocieszycielko!
Złym gotową.
Kaź1l surową
Oddal łaską, wielką..

45.
Bym był skromny
Na Cię pomny,
Czysty i pobożny;
Słodki, prawy,
'frze.iw, łaskawy
Ilez obłud ostrożny.

43.
Błagam Cie bic,
Bym pił w niebie
Jlokój szszę�cia rzBki;
Niech katusze
Hicdną. dnszg
Nic drcczą. na wieki.

Wyuczony
Uzbrojony
Prawdą. objawienia;
W sobie trwożny,
Lecz zamożny
We �więto ćwiczenia.

46.

•li.
IJlogoslawnn, rm:e11 Cię dawna.
Zdrada śmierci zglaclzona:
A w r.wqtpicniu, o zbawieniu,
Nadzieja przywrQcona.

Módl się proszQ, niech odnosz�,
Odpoczynek swój wicc1.11ic,
Bym �rogiego, pickiclucgo,
Ognin, mógł ujSC koniecznie.

nlogoslawmy, wychwalnjmy,
Króla chwały al:lwncgo:
M:ilka jego, powiła go
Dla zbawienia lm.l1.kiego.

Czego i11dnm, niech oglądam,
Zlccz me rany, Maria:
\V mym tądaniu, w mym wolnniu,
Niech Cię głos mój nic mija.

45.

43.
Naprawienie, pocieszenie,
Dusze rozpaczającej:
Zbaw ciętkości, n:1111 za zlo�ci,
Upadek got11j11cf'J.

46.
Bym w czysto!Sci, i skromnoki,
Ludzkość, trzcżwość zaehow.il:
Żyt uw:iżnic, i n:ibofallc,
A s1.czćrośeicm mllow11!.

XX!lJ
50.

-li.

Prosty, stały
I dojrzały,
Poważny, wstydliwy,
Miły, cichy,
I bez 1iycl1y,
Pokorny, cierpliwy.

Gwiaz.do mon.a.
Ty łask zorzo
Godna wszelkiej chwały;
Blask jak blady
Gwiazd gromady,
Przy Tobie zciemnialy.
5L

·18.
Sercem baczny,
Prawdą znaczny,
Niech mię raisz nie plami;
Złem gardzący ,
Boga czczący
Dobrcmi SJ)rflwami.
4D.

Modły T11'emi
Dzieci ziemi
Ogrzej w zimnym świecie ;
Weź to Pani,
Co nas rani,
Co psuje i gniecie.
52.

Bądź piastunki}
Opiekunką,
'fwoich sług żywota;
Zlej pokoje,
Niech, co 'l'woje,
Świat burzą nie miota.

Ilądźż.:i rada
Czarta zdrada
Przez Ciebie zniszczona;
Gdy Bóg szczerze
Ciało bierze
Wśród Twojego łona..
,O.

Bym twiuony, opatrzony,
Pa\,skich słów m:mdatami:
llogobojniciJ)nystoj11i(·,
Szedł liwiętemi Sdeszkarni.
48.

ll:JM; obroną, i ochrom!,
Pnuno ludu wiernego,
Życr. 11okoju, bro1i o(l boju,
Zarnies1.:rnia świeckiego.
51.

\\'csól z11wsze, skromny takż,,,
;r,askawy, wstrzemięźliwy:
Prosty, siały, doskonały,
Pokorhy, i cierpliwy.

:Morska gwiazdo, JIOciecb gniar.,\o
Majestacie 1.acności:
Gwiazdy wszelkie, świ�tlo wielkie
Gasnq przy twej jasnoSei.

Bym her. ;,:(\rady w uśderh, prawdy
Nrmczyl się zacbow:ui:
Orzech por-1.ticM, sielJicz11c1.al,
Jlo:;n 1. scl'i:H milownć.

Modły swcmi gorqccmi
Cies1. i wspifr:•j proszące:
Znieś cięfary, 1. każdój millry,
Dus1.y n:1s1.,j szko1lz:!1·"·

XXIV
53.
Święta, czysta,
Lecz plodnista
Kiebem na tym świecie,
Choć brzemienna,
Lecz niezmienna,
W swym dziewiczym kwiecie.

56.
Daj łagodność,
Spędź niezgodność,
W chuci wstrzynntj ciało;
Przeciw zbrodniom,
Daj przechodniom
Wsparcie fmyJI stahJ.

54-.
1'o co było,
Oświćcilo
Brzemię Twego łona;
Karmisz tego
Maluczkiego,
Coś przeze1I stworzona.

57.
Niech odlata
1filość świata ·
Ze swemi kajdany,
Dll z kamienia
I zacienia
Umysł jej poddany.

55.
Proś jedyna
Za mn� Syna
Priy śmierci i w życiu;
Niech nic zginę,
A wy1ilynę
W tóm świata rozbiciu.

58.
Niech wylewu
Dumy, gniewu ,
Nie zna moja clusza;
Z ich przyczyny
Mnóstwo winy,
Mnóstwo bied się wzrusza.

53.

"·

Ilądt 1'ł'csol:1, która/i 1.gol:i,
Od czMta nas zl>awi!.1:
G(lyii 11rawdziwic, nio wątpliwie
Boga w dr.le zroclzib.

Chrystusowi, Synaezkowi,
Twonm z.ilcć mnio pilnie:
Bym nio zgin:JI lecz wy]llynąl,
Z toni ilwiala usilnie.

Kie wz111szona, a uczczon",
Niebirakiem pokoleniem;
W1t011leSz:iszla, a nie1.gasla,
CzyslośC tym porodzeniem.

Daj w cieho�ci, daj w czystości,
Daj mi życic spokojne:
Przeciw zlo!iei, w st:1łcczności,
Daj mi cnoty p17.ystojnc.

no i:ro1ł1.iws1,y P:umą by11·s1.y,
Zostałaś, czymt'� bylii:
Stwón::9 swego wcielonego,
MlckicmcA �wym k:mniła.

Nicrh uie wi:-iic, Śll'iat11 :Xiąic,
Myśli mo!J ku inn\J woli:
Bo w zaćmienie, zatrm(nienio,
Wiedzie kto mu pozwoli.

"·

as.
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:'19.

Daj ulżenie,
Wspomożenie
'l'wym sługom obficie;
Co gorliwie
Czczą prawdziwie
Twe święta i życie.

Proś Królowo,
Niech mic slow0
Strzeże w lasce wiary;
By kq,kolu
W serca polu
Nie posiał wróg stary.

Jest to ten sam hymn z nrnlo znaczącemi waryau
tami, jaki drnkowany był w dziele X. Święcickiego w ·t60
roku, a z niego przedrukowany przez Bollandystów w ro
ku 1668, pl'zy żywocie Ś. Kazirnierzft-. ')

1l

Po tym hymnie następuje niby hom i l i a z różnych
wyj!!tków z pism Ojców Kościoła, stworzona·, a stanowiąca
niejako promienistł} npoteozę Matki Boskiej , jako Naj
świętszej Pnnny.
Ona to byb wzorem cnót, do których przykładał
się nasz Święty młodzian; a mianowicie pokory I wstrze
mięźliwości i anielskićj czystości I które Mu zjednały ko
ronę niebieską.
Homilię tę, którn jest d r u g ą c z ę ś c i ą. modlitwy
Ś. Knzimierzn do Najświętszćj Panny, podajel\iy w tcxcic

"·

60.

Niech gnicwliwici i chcilpliwir,
Sobie nie postępnję:
Gdy:i; tlo złego z zródla tego
Pochop byli upatruję.

Pnyczynami, motllitw:11ui
R:1cz stn:cd.r. serca mego:
By czart st:1ry, 1. j:1ldćj mi:1ry,
Nic W$i'11 kąkolu swego.
Gł.

Ty kaidrgo r:1tuJ tego,
Spr:1wuJric go s1.czt;Aliwie:
Kto pami�fa im Twe �wi9ta,
Ktoćr:ulal11t,ych9t!iwie, ,\men.
') Theatrum S. Caeimu·i. Wilno \łiO-l.

XXVI
łaci1'iskim wiernie przepisanym z rękopisu Macieja z Ja
wornika, a takie w przekładzie naszym po polsku. 1)

Omnes gentes atten<lite ad tam pulchrum spectacu
lnm: Dco gratias agite qui sic dilexit populnm; Marie for
mamqne sumite que virtutis est speculnm. irgo sancta
templa data, post facta est Dei templum. Templum est
plebs Dco grata, Marie sequens exemplum.
,,Primum discendi incitamentum nobilitas est magi
stri �) deinde merces laboris; merces autem laboris opti
mi sunt frnctus beatitudinis. u
"Omnis gloria ejus filie regis abintus„ 3) regnum
ruundi et omnem ornatom seculi contempsi propter amo
rem Domini mci Jesu Christi.
Super salutem et omnem pulchritudincm dilexi snpi
entiam Jesu Christi filii Dei Patris.
Prima Mnrie virtus est fundumcntum omnium virtu
tum lmmilitas ipsa de qua gloriat.ur dicens: nquia re
spexit humilitatem ancille sne 1 ecce enim ex hoc bea
tam me dicent omnes generationesn· �) Non deliciarnm
odores Sancta Maria,, sed divine gracie redolebat spira
menta.
Erat qui<lem progenita sternmate regali, sed erat pau
per stipen<lio temporali, pauper mundanis rebus, sed re') Por61vn:1ni6 Mj homilii z pismami Ojeów Kośeiol:i winniśmy uprujmCj
p111noey X. K,monikn Henryka Kossowskiego Rektora Akademii Ducho
wnćJ w Warsr.awie.
1) S. Ambrosii tle Vlrginibue Llb. li. c. li.
3) Psalm. XT,IV v. 14.
') E,•:mg. 8/'cunclum S. Luc11m C. 1. ,.. 48.

XXVII
forta clivinis mnneribusj intantun1 pnuper ut agnum, qni
pro peccato in purificationem offerebatur, non haberet.
Siquidem et ipse filius Dei „paulo minus ab angelis
minorntus" 1) pro nobis etiam egenns factus est nt nos
sua paupertate ditaret.
„Beati prmperes Spiritn quoniam ipsorum est, regnum
celorum". '.!) O beata paupertas que nos divites reddidit,
feJix inopia ąuc locupletes nos effecit.
Dona virginitas in i\faria qne sexnm utrumqne non
solum a crimine ,1bsolvit1 verum eciam ad graciam provo
caYit. Nam quicquid in e� gestnm est, totum pnritas et
gracia fuit, totum misericordia et jnsticia que de celo
prospex.it. Omnes virgines ad cultum virginitatis excolen
de per eius adYocantur exemplum.
Oportet nniversos Christicolas inter fluctus huins se
culi remigantes attcndere maris Stellam, hanc que summo
cardini Deo proxima est; et respectu exempli eius cursum
vite dirigere.
Quod qui focerit, non iactabitur vane glorie vento,
ne0 frangetur scopulis aclversornm, nec absorbetur scillea
voragine volnptatum, sed prospere veniet ad portum qnie
tis eterne.
„In mulevolam aninrnm non introibit sapientia, nec
habitabit in corpore subclito peccatis" 3) ,,Sit igitur 4) vobis
tanquam in inrngine descripta vita .Marie, ex qna
velut speculo refulget species castit.."ltis et forma virtutis;
hinc snmite exempla vivendi, ubi tanquam in exemplari
1) Con(er Epiatol:nn n. Pauli :ul Hobrneoa c. Il. v. 7.
1) Ev:rn:;elinm secundum Jllattli. C. V. v. 3.
3J Liber Snpicntim:i C. I.\". 4.
') .1:m l(ritnr: .... u�qno iul verba, disciplilla rat" S. Ambrosii Do Virgi
nibns Lib. li. c. li.
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nrngiste1·ia cxpresso probitate, quid eonigcre. qnicl effi1igc
re, qnid tenere dcbeatis ostendet.
Comissatrix nunquam ant vinolenta fnit 1 non levis,
non iocosa 1 non cantatrix1 non tnrpium verborum auditrix.
Nunquam super vimrn evexit oculum nec infixit aspe
ctum. 1)
11 Virgo entt non tantum corpore sed etiaf)l mente,
que nullo doli mnbitu sincernm adnlteraret affectum. Cor
de humilis, verbo gnwis, animo pmdens 1 loquendi pa1'
cior1 legendi studiosior. Non in incerto divitiarum, sed
in proce panperis spem reponcm,, intcnta opcri, verecun
da sermone nrbitrium mentis non hominis sed D(!nm
querere; nullum ledere, bene velle omnibus, assnrgerc
maioribus natn, equalibus non iuvidere, fugere iaetanciam,
racioncm sequi, nmare virtutern.
"Quando ista vel vultu Jesit parentes, qmmdo recC'ssit
1� propinquis 1 quando fasti<livit humilem, quan<lo inisit
debilem , quando vitavit inopem? eos solos solita cetus
virorum invisere quos misericordia non ernbesceret, nec
quos preteriret verecundia. Nihil torvum in oculis, nihil
in verbis procax 1 nihil in actu inverecundnm. Non gestus
frnccior, non incessns so\ucior, non v�x petulrmcior, nt
ipsa corporis species sim11lacrum fuerit, mente et.figurn,
probitatis. 1)
"Quid exequar beate Marie ciborum parsimoniam,
ołliciorum redundancimn; alt-::rum ultra naturam super
fnisse; altcrum pene ipsi nature defnisse. Illic nulla intcr
missa temperancia., hic congeminatus iciunio dies, et si
quando reficiendi surrexisset volimtas 1 cibus plernmrp1C
') Locus hic in s. Ambr. op. de Virg. <lcsidcratur.
1) In S. ,\mbrosii op. de Virgin sequitur: Bon;L l')uippc domus iu ipso vc
stibuło dchct :iinosci e!e
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ob\·ius qui mortem 1mferrot, non delieias ministl'llrel. Dor
mire non prius <·upiditas quam necessitas foit ; et tamen
C'Um q11iesceret. col'pns, vigilnbat aninrns, qui freqnenter
in sompnis aut lecta. repetit, aut sompnio inte1Tnpta con
tinuat, aut disposita. gerit, aut gerenda. pronunciat.11
,,Prodire domo nescia nisi cum ad ecclesiam conve
nirl't, et hoc ipsurn cum parentibus ant propinquis. Do
mestico operosn. sccreto1 forensi stipata comitatuj et nnllo
mcliore tum sui cnstode 1 quam se ipsa, que incessu 11spe
ctuque venenibilis, non tam vcstigium pedis at.tolleret,
qnnm gm.dum virtutis attolleret. Et cum alias Jrnbebat virgo
mcmbrorum snorum custodes, morum suorum se habe
but ipim custo<lem, quoniam quicqnid egit disciplinn est."
nSignum mngnum npparnit in celo: mulier amictn
i:;ole et luna sub pedibus eius" 1) Licet de presenti cccle
sia ad intelligendum 1 prophetice visionis series ipsa de
monstret.1 tamcn non inconve,nienter Marie videtur tribu
enclnm. Nimirum ea est que velut altennn solem induit
sibi, ut quemadmodum ille super bonos et malos indif
foreuter oritur, sic ipsa quoque non discutit merita1
sed omnibus scsc exorabilem, omnibus clcmentissimam
prebet; omnium qnoque necessitates amplissimo quo<lmu
miseratur ,iffectu; nam et clefoctus omnis sub ca est; et
ąuicquid frngillitatis seu co1Tuptionii:; 1 excellentissima qua
dam sublimitate exeedit.
Quis autem misericordie tne, o benedicta 1 longitudi
nem et latitndinem, sublimitalcrn et profnndum quent
invcstigarą. Ni1m longiti.1do misericoriłie tne usque in no
vi:ssimum diem invocantibui:; te snbvenit univcrsis. Latitn
do misericordie tne replet orbem terrnrnm; ut hm q11oq11r.
'J A110�ali11si� ·11. Jo�nnis C. XI!. ,.. l.
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misericordia plena sit omnis terra, sic et snblimitas mi
sericordie tue civitatis superne invenit restrnirationem i
et profnncinm misericor<lie tue scdentibus in tenebris et
umbra mortis obtinuit rcdemptionem. Per te enim celum
repletum est, infernus evacuatns, instanrate ruine, celestis
per seculum expectantibus miseris, vita perdita data:
Deus Rex noster ante secula operntus est salutem
in medio terre 1 in utero videlicet iUarie Vil'ginis, que mi
rnbili proprietate terre medium appellatur. Ad illmn enim
sicut acl medium, sicut ad archanum Dei, sicut atl rerum
causam, sicut ad negocium seculornm, respiciuut, et qui
in celo ha.bitaflt et qni habitant in inferno, et qui nos
prccessernnt et nos qui sunrns et qui sequaulul' net noli
natm·um, et qui nascentur ab illis." 1)
Amplectamur vestigia Marie, frntres , et devotissima
supplicacione beat:is illis pedibus provolvamm·. rreneamus
eam 1 nec dimittamus donec benedixerit nobis, potens est
cuim.
Curemus ergo et cum eius veneracioni intcre�se cnpi
n;us vestimentis humilitatis appareamus etjcaritatis: amictn
induti, illi servire stndeamus. Non nos invidia torqneat, non
ira <lilan�et, non immundicia pol!uat; nec non cupiditas a no
bis ipsis e:xclu<latur, non seculi tristitia exmat, non prosperi
tas dcripiat, non· superbia inflet; ut cum nos virtutibus
ornatos1 charitate coniunctos, humilitate fundatos, castitDte
preditos, sue interesse lautlacioni perspcxerit, ardencius
nobis subvenire festinet apud filium suum Dominum et
Salvatorcm nostrum.
Quid ad i\lariam trepidet accedcre humana fragillitas?
Nichil est austernm in ea , nichil tel'l'ibile; tota sua vis est.
1) \'irgilil Acnrhlos LilJ. HL v. 07.
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Hevolve diligencins cvangelice historie seriem, etsi quid
increpatorium, si quid durum, si quod denique signum
vel tenuis indignationis occurreret in Maria, de cetero
suspectam eam habeas et accedere verearis. Omnibus,
omnia factn est sapientibus et insipitientibus copiosissima
charitate debita esse .se fecit 1 omnibus misericordie sinnm
apperuit; ut de pleuitndine eius accipiant universi I c1-1pti
vus redempcionem, cg�r curacionern, tristis consolacionem,
p�ccator veniam, iustus graciam, angelus leticinm. Deni
que Trinitas glorimn, filii persona carnis humane substan
ciam; ut "non sit, .,,qui se abscondat a calo1·e eiu,;". 1)
Propteren carissimi, quia iter snluti:s nostre in laudi
bus est salvatoris, hortor vos, nolite cessarc a laudibns
!I;arie. Et si virgo es, gaude quia meruisti esse quod lau
das i et si continens, venerare et lauda, quia non aliunde
consta.t ut possis esse continens, quam ex gracia Christi,
que fuit plenissime in Maria quam laudas. Et si in con
iugio aut pcccatis, nichilominus confitere et !:mela, quia
inde misericordia omnibus profłuxit et gracia. Et quam
vis non sit 11 speciosa laus 'in ore peccaloris," �) noli cessare
qnia inde promittitur sibi venia nnde et 9mnibns1 ut
laudes.
Ceterum frater; quicquid illud est quod offerre pre
paras, Marie commendare memento, ut e.odem alitu ad
1argicionem gracie, gracia red€at quo influxit. Neque enii-n
impotens · erat Deus, ut sine hoc aqueductu ·infunderet
g·raciam pront vellet; sed vol�1it tibi vehicnlum provi<lere,
forte enim manus tuc aut sanguine plene crant, aut -infestc
nrnneribus, quum non eas ab omni mnnere excnssisti.
ltaque modicum istud quod offerre dcsideras, ·gratissimis
I) Ps:,hn. XYill. Y. 7.
1) F.eele�ii'I.SI. XV. !I.
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illis et omni acccpcionc <liguissimis i\larie nwniLn:- offc
rendmn fradere cnn1, si vis non timere repubam. -- lh·
ata et gloriosa Virgo semper genitrix Dei i\faria, t11mpl11m
Domiui, sacrarinm Spiritus Saneti1 vi1·g:o ante partnm,
virgo in p<ll'tn, virgo post partum 1 popnlum Dei facicn<lo
monebat !-pernere perituri luxnm seculi, a lenaciis 1) mor
talis natnre declinarc, carnis pu<liciciam cum virginitatis
honore intra cordis hospicium observare. Eamque omnium
virtutem rc.ginam frnctum salutis pcrpctue socimn CS!.C
angclorum snis affirmabat exemplis. '1)

Przekład polski,
Wszystkie narody spoglądajcie na tak piękny widok.
Dzięki składajcie Bogu , który lud swój tak ukochał!
Bierzcie wzór z Maryi I która jest cnoty zwierciadłem.
Dziewica Świ�ta do Kościoła oddana, stała się Kościołem
Bożym. Kościołem jest lud Bogn n�iły, któl'y naśladuje
przykład i\Jaryi.
Pierwszą podnietą do nauki jest zacność mistrza,
da.lćj nadgroda pracy; nadgrodą zaś pracy cfoskonal(j, S<}
owoce b1ogoslawierlstwa.
1) hmociuiis.
2) Qprócz. cytownnych wyjątków z tlzicln I!. AmbroiCi!"O, �Dt l'irginibus:"
us!ęp ftCuremus erg o" ... n mianowicie O!I slów, "Non 11m1 inuidia,"
zclanicm1 uczonego X. Rcktorn Kosso11·11kicgo, h,1r1lzo 1mr.)']1ominn tego
Ojca Kościoła. - Wielo innych micj�c przy11omina 1.no11·u ś. Dcrnarrln,
np nstę11: �Dona Viryinita.s\ nlbo drngi 1iny ko1icn: Celerum fra.
lu" .... 11· którym wyrnz „aqimfocfo.s", JJT7.)'ll'Otb:l nn pamięć kazanie
tngo Ojca Ko�eiola o N:\j�wlętszćj P:mnic, pod tytułem: .,De a.quedi,cłis".
0
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11 Vls:1,ystka chwała tej córki Królcwskićj wewnątrz." 1)
Królestwem świata i wszelką okazałością. życia doczesnego
wzgardziłam dla miłości Pana mego Jezusa Chrystusa.
Nnd zdrowie i wszelką piękność ukochałam mądrość Je
zusa CLrystnsa Syna Boga Ojca.
Pierwszą cnotą Maryi jcs_t fundament wszystkich cnót,
pokoraj ta sama którą się ona chlubi , powiadając: "Iż
wójrzal na niskość slui.ebnice Swojćj I abowiem odtąd
błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody". �)
Nic rozkosxy wonie wydawała z siebie :Marya, nle
zapach łaski Bożćj. Zro<lzo1-1a była bowiem z todu Kró
lewskiego, iile ubogą była w doc;,:esne zasoby; ubogą była
w ochę<ló:;two światowe, ale obfitowała w dary BoZ.e;
tak ubogą była, iż nie miała nawet jagnięcia na ofiarę
za grzechy w uroczystość Oczyszczenia.
Wszakże i sam Syn Boż.y, ,,mało co mniej od anio
łów umniejszony" 3) dla nas ubogim został1 aby nas ubó
stwem Swojem wzbogacić.
„Błogosławieni ubodzy duchem, abowiem ich jest
królestwo niebieskie. 11 4) O błogosławione ubóstwo co nas
bogatemi uczyniłol Szczęśliwa nędza co nas zrobiła do
statnicmi!
Doskonale to dziewictwo Maryi, które jedną i drugą
płeć nietylko od grzechu wybawiło, ale jeszcze do łaski
przywiodło. Albowiem wszystko co się w Nićj dokonalo 1
było tylko czystością i łaską; miłosierdzitm i sprawiedli
wością która zejrzała z nieba. ·wszystkie panny przykład
Jćj przyzywa do wytrw:mia w cnocie panie,lstwa.
') Psalm XLIV. w. Mty.
2) Ewangelia Ś. Łukasza H. I. w 48.
3) Porównnć Libt S. Pnwla do Ż dów n. 2 w. 7.
y
·,.) Ewangelia Ś. Łukasza R. V. w. 3.
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,vszyscy Ohrześcianie, którzy po falach doczesności
wiosłują, powinni wpatrywać się w Gwiuzdę morską, któl'a
najbliższą jest Zenitu, to jest Boga; a więc za Jej przy
kładem bieg życia swojego urządzić.
Kto tak uczyni nie będzie miotnny wichrem próżn6j
sławy , ani się rozbije na szkopułach przeciwnej fortuny1
ani się da pochłonąć skalistej przepaści rozkoszy; ale przy
bije szczęśliwie do portu wiecznego spoczynku.
"Abowiem w złośliwą duszę nie wnijdzie mądrość,
ani będzie mieszkać w ciele grzćchom poddanćm. 1)
1) Niechże żywot Maryi będzie nam obecny jak
w obrazie z któregoby jakby ze zwierciadła odbijały się
świetność czystości, i obraz cnoty. Ztamtącl bierzcie przy
kład życia, gdzie jakby we wzorze z mistrzowską dosko
nałością wyrobionym , okazuje się co poprawić , co wy
kształcić 1 czego się trzymać należy.
"Bankietniczlu! nigdy nic była 1 ani do pijail.stwa
sk lonną, ani płochą, ani krotofilną, i szpetnych wyrazów
nie śpiewała nigdy, ani im się przysłuchiwała. Nigdy oczu
uie podniosła na mężczyzn<;, ani wźrok w niego wlepiłn.
"Dziewicą była nietylko cinlem ale i umysłem. Nigdy
podstępem chytrości nie kalnła szczfrego uczucia. Sercem
pokorna, była pow:iż.na w mowie, umysłu rozti:gpnego,
w słowach oszczędna., rozmiłow:ina w czytaniu. Nie na
bogactwie niepewnćm, ale na modlitwie ubogiego opierała
swe nadzieje. Przy pracy pilna, wstydliwa w lnowie, my
śli swych sędzią Boga mieć chciała. a nie ludzi, nikogo
nie obrfli.ala, wszystkim dobrze życzyła , szanowała star') Xięga mticdrości R. L w. 4.
1) C:ily 1Zstę11 llż po slowll: jest mąd,·oici (<li11ci li11a) wyjęty jest ze Ś. A111q
p
bro1.ego De Vfrgi11ilms Ub. li.
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szych, rówiennikom nic zazdrościła; wystrzegała się clwl
pliwości1 była poslnszuą rozsądkowi, milowab cnotę.
,1 Kicdyź, choćby oblirzem nawet obraziła rodziców?
kiedyź opuściła krewnych, kiedyż wzgardziła. nędzarzem,
lub wy�miala kalekę, albo unikała bićdnego? Takie tylko
zgromadzenia męzkie odwiedzać zwykła, którycbby się nie
powstydziło rniłosierdzie 1 a którychby skromność nie um
siała. pominąć.

n Nic posępnego we wźroku, żadnej zuchwałości w ro
zmowie, :mi bezwstydu w ruchach. Ani gest dobitniejszy,
ani chód swobodniejszy, ani dźwięk mowy swawolniejszy
niżeli potrzeba 1 aby cała Jćj postoć, cialew i duszą była
wyobrażeniem zacności.
1) "Mamże wysławiać Najświętszćj Maryi Panny
umiarkowanie w jedzeniu a nadmiar w spełnianiu obo
wiązków ? Jedno było jakby nadprzyrodzonej drugiego
niedostawnło niemal samej przyrodzie. Tam w niczćm nie
zaniedbane pomiarkowanie , tu dzie1l podwojony: postem;
a jeśli kiedy obudziła się żądza pokarmu, to taki tylko
był pokarm na dorędziu, który od śmierci głodowej
ochnmia, ale nie przysparza rozkoszy. Nigdy chęć do snu
nie wyprzedzała potrzeby snu; a nawet kiedy ciało spo
czywało, duch czuwał 1 i częstokroć we śnie powtarzał
rzeczy czytaue 1 albo do końca doprowadzał snem przery
wane, albo rozporządzone wykonywał, albo wykonać się
mające wygłaszał.
') Z tego miejsca w diielc Ś. Ambrożego c:i:crpał wymowny i ś1�latly Ar
cybiskup Mohylewski ot 11. X, Ignacy nolowillski, w ostatnlem kazaniu
11ried śmicrcl:1, mianem w Petersburgu w koaclcle Dominik:ulskiro Ś. Ka
tanyny, na uroczystoM Zwiastowania N. P11nuy. Poró11•n. l{azania X. Ilolowi1iakie90. Kraków 1857 Jl. ,!00.
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nNie wychodr.iłit 7. dornu chyba cło kościoln, i to
z rndzicami lub kl'cwnemi. Pracowita w domowćj zaciszy,
na ulicy licznym otoczona bywab. orszakiem; a nikt tam
lepszym str6źem Jej nie był, nil Ona sarna, powagi pełna
w rho<lzic i r, wejrzenia, tak źe wraż.ając ślady swćj nogi,
zdawała. się IHt stopnie cnoty wstępować. A jeżeli miała
dziewica stróż.ów osoby swojćj, to obyczajów sama, była
stróżem; wszystko bowiem co tylko czyniła I jest mądro
ści ą: (disciplina). (/
,,I ulrnznł się znak wielki na niebie: niewiasta oble
czona w sło1l.Ce a xięźyc pod Jćj nogami. u 1) Lnbo
następstwo proroczego widzenia dowodzi , że się to ma
rozumieć o dzisiejszym Kościele; słusznie jednak n10źc
się odnosić i do l\Iaryi Panny. Ona to niby dmgie słoi'1ce
na siebie obleka; bo gdy to wschodzi zar6w1� dh złych
jak -i dh dobrych, tak też i ona nie rozbiera nieczyich
zasług, ale dla wszystkich najmiłościwsza, wszystkie nędze
rnilosierdziem bez granic lituje. Wszelki niedostatek do
Niej należy; a cokolwiek jest nlonrności albo skazitelności 1
wszystko to jakby sil11; wyborną swćj najwyiszćj Święto.
ści przewyższa.
Któż zatem, o Błogosławiona, miłosierdzia 'fwojego
rozciąg·lość, przestronność, wyniosłość i głębokość wyśle.
clzić zdoła? Albowiem rozciągłość miłosierdzia 'rwcgo do
dnia dzisiejszego wszystkim wzywaj:tcym Ciebie wystarcza.
Przestronność miłosierdzia rl'wcgo zapełnia świat cały;
a gdy ziemia cala pełna jest miłosierdzia Twojego 1 wy
niosłość Twego miłosierdzia wzięła się do odnowienia
Królestwa Niebieskiego; a głębokość miłosierdzia rrwego 1
siedzącym w ciemnościach i w cieuiach śmicl'Ci, wyrobiła
odknpicnie.
') Objnwicnie Ś J.111:i R. XII. w. J.
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Przez Ciebie więc niebo jest zapełnione, piekło opró
żnione; co upadło podniei,ione 1 a strf!Cony żywot niebieski
oddany nędzarzom oczckuj11cym 1uul od wicków. Bóg, króJ
nasz, przed wickami zarządził zbawienie nasze w środku
:-.iemi 1 to jest w Zywocie Maryi Panny 1 który dziwnym
przymiotem nazywa się środkiem ziemi. Na Nią bowiem
spoglądają jakby wt środek i na tajemnicę Bogn, 1 jnkby na
przyczynę wszech rzeczy ) jak na pracę wieków, i ci, któ
rzy niebo zamieszkują, i którzy w piekle rnicszlrnją., i któ
rz)' nas poprzed;di, i my, którzy dziś jesteśmy i <·i, któ
r;,.y po nas pn;yjd ą. i synowie ich syn61D i ci kt6rzy się z n.ich
nai·orlzą. 1)
Całujmy ślady nóg 1fo,ryi, bracia, i z pobożną mo
dlitwą rzucajmy się pod Jej błogosławione stopy. Trzy
mnjmy się J6j i nie puszczajmy dopóki nas nie poblogo
sławij albowiem moc jest przy Niej.
Starajmy się zatem, kiedy chcemy Jej cześć oddawać,
stawić s·ig na Jej usługi w odzieniu pokory i w szatach
miłości. Niech nas zawiść nie dręczy, ani gniew szarpie,
ani plami nieczystość; niech chciwość z nas się nie nai
grawa, ani smutek doczesny nas pali, ani pomyślność
unosi, ani pycha odyma; aby, kiedy nas Ona zdobnych
w cnoty I poł<}czonych miłością, wzmoenionych pokorą,
ozdobionych czystościit nj!'zy czynnemi dla. Jej chwały,
goręcej prosiła o wspomoźcnie dla nas, Syna Swego Pana
i Zbawiciela naszego.
Czemuż ułomność ludzka obawia się przystępu do
Maryi? Nic surowego w Niej niema, :r.ic strnsznego, ze
wszystkiem jest wdzięczna. Przewartuj pilnie porządek
dziejów Ewangelii; a jeśliby� jakie łajania, jaką smo" oti<.;
') Wirgiliusza Enchla XiQg. ITI. w. ns.
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jeiliby znak choćby najlżejszego oburzenia pokaznl się
na ".\fal'yi, miej Ją w posądzeniu o resztę i lęk,� się zbliżnć
siQ do Nićj.
Dla wszystkich jest wszystkićm; dla mą;drych i dla
nieuków przeznaczyła najobfitsze· skarby miłości; dla
wszystkich otworzyła łono miłosierdzia Swego; tak, iź
z obfitości jego odbieraj:� wszyscy: wiQr.ie1l odkupienie,
chory wyzdrowienie, strapiony pociechQ, grzesznik prze
baczenie, sprawiedliwy laskę, anioł wesele. Tr ó j Ga llH
kon iec odbiera chwalę, Os o b a S y n a subsUtncyę ciah
ludzkiego; aby 11iebylo nikogo "ktoby się mógł zakryć
od gorącości Jćj". 1)
Przeto, najmilsi ponieważ drogą. ,,;bawienia jest cześć
oddaua Zbawicielowi, napominam Wfls , abyście nieprze
stannie czcili lUaryę. Jeżeliś jest w stanie dziewiczym,
raclnj się z tego , żeś zasłużył być tćm czemu cześć od
ch1jesz; a. jeśli powściągliwym jesteś, czcij i uwielbiaj, al
bowiem oczćwistem jest iż nie inaczej możesz być po
wściągliwym, jak tylko z łaski Chrystusa, a ta nnjzupeł
nicjszą była ,�, l\Iaryi kt6rćj cześć oddajesz. A jeżeli
jesteś w stanie małżeńskim 7 albo znajdnjesz się w stanie
grzćchu, wyznawaj także i uwielbiaj, albowiem ztąd wy
pływa. dla. kaź.dego miłosierdzie i łaska. A lubo "nie jest
piękna chwała w u$Ciech złośliwego" '!) nie przestawaj
chwalić , bo ztąd obiecane jest przebaczenie tobie zkąd
i wszystkim, gdy bę.cł.zieSZ cześć oddawał.
Nakoniec, bracie, cokolwiek jest co przygotowujesz
na ofiarę, pamiętaj poruczyć to Maryi, aby przez tęż samą
karmicielkę, do dawcy łaski powr6cila. laska, przez którą.
wpłynęła. Jfocen był oczćwiście Pan Bóg, bez tego wo') Psalmy R. XVIII. w. 7,
l) Eeclcsi11s!. XV �-

XXXIX
dociągn 1 laskę wedle woli Swoj�j zlewać, ale chciał Ci ten
kanał (vehiculum) dać. Wszak mo�e ręce twoje albo krwią.
zbroczone były, albo kubanami znrnznnc 1 kt6rych nic zdo
łuleś całkiem z rąk otrz!);SnąJ'; a więc to maluczkie, co
chcesz ofiarować, postaraj się aby ofiarnwane było przez
najwdzięczniejsze i najdostojniejsze ręce olaryi i jeśli chcesz
pewnym być przyjęcia.
Błogosławiona i chwalebna , zawsze Panna n Boga
rodzica Uarya, Kościół Boży, Świątynia Ducha świętego 1
Dziewica przed porodem, Dziewica w porodzie, Dziewica
po porodzie, czynem nauczała lud Boży gardzić zbytknmi
świata 1 odwracać się od nabcchta{1 śmiertelnćj natury,
wstydliwość ciała wraz z cldnhą dziewictwa w gościnę do
własnego serca przyjmować i - n źe jest wszystkich cnót
Królową, 1) owocem wiecznego Zbawienia, i towarzyszką
aniołów, włnsnym stwierdzała przykładem.

Kilka lat picnv�j nim tę modlitu.:ę Ś. Kazimierza do
N. Panny przepisywał sobie na zamku Krakowskim :i\Ian
syonarz Katedralny i N0taryusz publiczny , Macićj z Ja
wornika; a mianowicie 23 Listopada 1520 r., Legat Pa
piezki ZachtW)'JlSZ Feneryw,z Biskup Gardyjski, ukoi'1czył
w Wilnie proces Kanoniczny Króle·wicza Kazimierza,
w assystencyi Jana z Xiążąt Litewskich Biskupa. Wileń
skiego , Jana Filipowicza Biskupa Kijowskiego i Jakóba
Biskupa. Kaft)', Kanoników \Viłe{1skich. 1)
Ópisnjąc żywot Świętego Królewicza, Legat l'apiezki
nie zapomina o: ,, tćj niesłychanej pobożności I jaką ku
') Wstydliwość.
1) Legnt ten 11·yslauy był z Rzymu IO Września 1510 r. przez Papie:l;a Le·
ona X. na vro�bl) Zygmunta I. Króla Polskiego Ob. 'I'omiciuua T. 5. str. !Si.
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l\fotce Boż0j pałał;"

pozdrawiając Ją codziennie

piękm1

modlitu:q, którą sam w ltexarnetrach ułożył, kt6rą widzie

li.•ilny;

n w mistemym wątku zamylrnla wszystkie niemal
1)

tnjenmice Wcielenia Pmlskicgo.

Zclawnloby się, ż.e opowiadanie to Legat.a nie może

siQ odnosić do hymnu

Omni die die Marie

g<lyż ten· ani

w hexamefrach jest nloż.on y, ani zawiera w sobie tajemnic
·w cielcnin. Pmiskiego. Że jednak hymn ten należał do mo
dlitwy Królewicza Kazimierza na cześć N. Panny, dowo

dzi rękopis Macieja z Jawornika pisnny w Krakowie od
1521

do

"\'Vilc{iski

1526 roku.

X.

opisnjąc obrzQ<l

Gne9orz

Śuięcicki

podniesienia

zwłok

I<:.rnonik

ŚwiQtcgo

Królewicza w Wilnie w rokn 160-l, wspomina o modli

ł.wie co<lziem1ćj na cześć N. Panny ulożoućj przez Ś. Ka

zimienm:

Omni die die 1llarie

i drnkujc ją z e�emplarza

przepisanego z xiąg Ś. Knzimiel'za, przez Krz ysztofa Złot
kowskiego, zakonnC'go braciszkn, na tablicy umics;-.cwnfj

p1·zy grobie Królewicza, w roku 1498 (a więc w lat 1,1
po Jego śmierci.) 1) O tym hymnie znalezionym w rokn
') Inercdibili cliam r.rg:1 iM Gcnitricem devotionc fl:1gr:1bnt, qu:1111 pin8
:ulolcsccns facia a se cxameli'i, e,q1·egia 01·0/ionc, 1pu1111 t:idfow,, 011111in
1iene Dominic!' foc:1rnacionis mysterla pulebro schcnrnte clnudr.ntcm, qno
lidic s:1lnt:11Jnt, as�ithtisq110 l:nulabat prcconiis. Vita Ucali Caąimiri Con
juso!'is ex Screuissimis Polonio rogillus l't 1n:1gnis Lituanio ducilJu� cla
rissilni, n TO\'Crcnrlfasimo patrc domino 7.;1cli:iria Fcrrcrio Vincc11ti110 pou
Cificc Gnrdicn�i, i11 Polbni,nn ctLitu:miam Legato :111ostolico ci fide digno
rnm tcstinm dr.positionihns scripta in 4to bez n1idsc:1 drukn i roku wy
dani:!, 7. nolat Janockicgo jc<ln:ik, i z dr�cwoiytn 11rzy tytule, okazuje się
oczywii;ciC', (zd:rniem uc20nrgo Żegoty Pnulego) iż rzadka t:1 dzbS xi:i:i:cnka
drukowana był:, w Kralwwie u Hallera w latac/J 1;;20 i 1;;21, a niCl
L

1

l\
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1

l

:: t�::;: �'.��!;�sr.� :�1'.�1n: �;.: �:.ć �:��:�::�·:·is,� ::;: ::�ct:.J:'..z: �cq::
hcx:nucłri dici 11ossunt, sunt potius hcptametri !1y1,ucatalecti ul lroc/11.iici.
Acta Sanctorum Mar/ii n J. /Jollando '1'. I. Jl:lg. 3,1(),
� 'l'y!ul dzieła Świ�cickiego jest tnki: 'nteatrum S. Casimiri in 11uo i11sius
prosnph1, vita, mirncul:1 et Jllustris pompn in solcmni ('jimlcm apothe-
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1604 w grobie (lub przy grobie?) S. Kazimier,1:i pisał t6ź.
X. Rywocki Jezuita do X. Ilommcya Augnstyana Fran
cuzkiego1 w mku 1636, w czasie moczystego pi·zeniesie
uia zwłok Świętego Kr9lewicza : 11 ie Polacy tak npodo
bnli sobie ów hymn nowo odkryty, iż tlomaczono go na
język Polski 1 opatrywano Komrnentarzami i po Kościo
łach śpiewano". ') To samo powtarzał w liście do Bollan
dystów 2). Mamy jednak dowód, że na lat ośm przed
otworzeniem grobu Ś. Kazimierza1 hymn: Omni die śpió
wano w Kościołach Krakowskich, wydrukowany przez
oscos instnurn!iono Yilnne VI. Jd.Mnji A.D. 1604 iustitutn graphice proponuntur.
�Hlustri�simi Jnincipis Cnsirniri oratio ą"otidiana ver
]).37 ..
em1denl <'Om11osita: Omni die die J,forie ....Uacc oratio per quemfam
Chrietoplwrmn Złotkowski frntrem.A.D.14r18 ex eodicibus D.Cnsim�i
(ut idem frntcr ibidem teefat11r) fo publicam tabulam relata, a,l ,epul
c/mim rl'perta est." Uczouy Żegota Pauli sluszn.1 uwagq czyni, że llo!lan
l
dySei pn.etlrukowuJ!C clr.ielo Świqcickicgo , ze Złotkowskiego zrobili Zo
tynkowskfr90; o uim jut Michał Wis1.nicwski, w Literaturze Polskifj,
a 1.a nim i inni pisz.i i� wydrukował w roku 1198 l1ym,i Omni die, czemu znowu Żegota P:rnli sh1sznic zaprzecza.
r
1) Jae-0bu11 Hommey S
upplemcntmn Pat mm, Liber de Laudibus Vi giuUI
p. 15G.et 158. X. Swiąr.icki, X. Rywoeki , X. Kojalowicz , w dziele Mi
sccllanc:1 Hcrmn ad S!:i.!llm ccclesiasticum in Jilagno Dnc:1h1 Littuanine per·
tincnti11111 Vilno !6óG p. 3):. po uieh X.Tyszkiewiez, X.Lipnicki, a nawet
Wioch Braciszek Aug11aty�1\ski llilario11 (w dziełku: Il breve Oompendio
della Vita, morte c mirącoli det smitissimo Principe Casimiro. In Napoli
I G:?9 sir. 93) wszyscy głoszą, �o J)rr.y otwaruin trumny Ś. Kazimierza
w dniu 16 Si�rpnia 160·1 ruku, znnlcr.iono cinlo nieskażone, z hymnem
Omni die die Jlarie na piersiach czy pod skronią. Tymczasem urzqclowy
akt notaryusza knpifuhwgo Marcina Kwaszcwskicgo, o otwarciu trumny
Ś. Kazimien.a, żadnem slowJ:"ll\ 11ic wspomina o znalezieniu hymnu w trn
nrnic (Święcicki p. 23, Testimoni1rn1 aulfm1ticum), X. 'l.!fs=l.iemicza, Kró
lewska d1·oga str. 91 - 9.'I. X. Lip ,dckifgo Życic Ś. Ka::imierm str. 238
a w aktach Un.ędowyrl1 str. 307 - 309.
1) R P.Joam,es /liwocki nobis ante annos n!iquot scri1isit su ra eełU$
p

p

Oil'i in tumb:1 rcpcrtum; :Ltquo ita lmbcnt nliqui preentorii libelli, in qui
bu� im1iress11s cxstat. (Acta S. S. ]l[artii 'l'. I.p. 34.8.
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X. Hieronima Powo<lowskiego, ze shu·ego pargmninu od
krytego w Tumie Łęczyckim około 1580 roku. Świadczy
o tćm Jan Paweł Mucanti Mistrz Ceremonii Dworu Pa
pie;,,kiego w opisie Legacyi Kardynała Caetani do Polski,
od 24 Kwietnia 1596 do 16 Czerwca 1597, kt6rćj rękopis
oryginalny włoski, przechowany jetot w Archiwum rodziny
Xiążąt Caetani w Rzymie. 1)
W przejeździe przez Kraków Kardynał Legat zwie
dzał Kościoły tego miasta w towarzystwie Hieronima Po
wodowskiego Archiprezbitera Kościoła Panny Maryi. Było
to w czasie Wielkiego 'rygodnia, gdy po Kościołach śpić
wano passye z towarzyszeniem muzyki, a. potem wiersze
łacii'1skie na cześć N. Panny , poczynające się od słów:
Omni die die Mariae. ,, Powiadał mi Archiprezbiter (pisze
1Vucanti), źe on je dał wydrukować, a muzykę do nich
dorobił Kapelmistrz Królewski. t) Powiedział mi także,
') Za otwon.enio tego Archiwnm winnniśmy wtb:ięczno�C, dzillit'jszemu Na
czelnikowi rodziny, Xięciu Scrmonctta, Don Michał-Aniołowi Caełarii zna
komitemu archeologowi, a zarazem rzeżbiarzowi i znawcy s1<luk piękuych.
Picrwsz;1 żona jego była Polką Xię:i:1m Kalixta z Rzewuskich, córka Wa
cława i Rozalii z Xią1.:1t Lubomirskich.
Drugi spólczcsny oxemplarz tego dziennika znajduje się whiblotcco
Wi1la11owskićj, a wyjątki z niego tlonrnozono na język Polski wydruko
wano zostały w Tomie IL Zbioru Pamiętników o dawnój Polsco J. U.
Nicmcc11·icza.
2) Sebastian Oiampi w Wiadomościach o artystach włoskich w Polsce, pr1.y
wodzi dwóch muzyków nalef.\jcyeh do kapeli Zygmunta HJ.; \Jyli to .d.e
prillo Pacdli _i (Jilli (atitor dzieła o rokoszach kozackich w Polsce): ale
żal\ocgo;,;oieh oie nazywa Ciampi ,1Iietrzcm ka11eli królcwskićj. llyl wh:j
kaIJ{lli także Wioch znaoy pot\ nazwiskiem: Diomedes Galo, SpiC11·ak i lu
tnistn, którego przywiózł do Polski Stanisław Kwl:W., Podskarbi ZiC\11
Pruskich. Sowillski w dzido swojćm: Le, mw1icie11e I'olonaie 11r:,;ypisuj(l
temu Diomedesowi kompozycyę muzyki do hymnu Omni die die ,llarie,
o�lo roku 1606, to jest w czasie 110dniesienia Zll'iok Ś. Kazimierza
w Wiloic. Tll'ierdzcnio (o nie opnrtc na żadocm świadectwie; a jnk JlO·
wiedzieliśmy wyiej, dzicsi�li lat pićrwój, \Jo w 15('16 r. lj)lić1rnuo hymn
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że przed sicdm1rnsti.ł laty znalazł był owe wiersze w Kol
legincie Łęczyckiej, uależącój do archidyecezyi Gnieźnie1l
skiej pisane ua skórce barnniej1 przylepionej do niezmier
nie starćj deski i tak stoczon�j od rnbak6w1 że z trndno
ścią dnly się odczytać. ') A ie mu się wydały bardzo
piękne i z rytmn podobne do Sekwencyi 1§. Toma.sza
o Przenajświętszym Sakramencie, a nadto wielce nabożne
ku czci N. Panny, dał je wydrnkować 1 aby je niekiedy
śpiewano. Jakoż. część ich śpiewali tegoź wieczora studenci
po muzyce Passyjnejj a także nazajutrz wieczorem i w So
botQ aż. do północy przy Grobie Pai'1skim z Przenajświę
tsr.ym Sakrnmcuteni, wystawionym pdrodku Chóru. O tóm
słyszałem już. tylko od Archiprezbitera. A że są nader
piękne i pobożne, chciałem je w tej mojój relacyi umie
ścić 2). Om.ni die die 1lla1·ie mea laudes anima etc. Strnf 62 z bardzo malemi różnicami od textu Macieja
z Jaworr.ika, w rękopisie \Vatyka/1skim, i od tex.tu Świę
cickiego, drukowanego w r. 1604. - Po ostatniój strofie:
A.me-n - Quos tibi diva ne despice laudes :Maternaque precor me pietate fove.
Tak więc w roku 1696, na lat ośm przed otworze
niem grobn Ś. Kazimierza, X. Hieronim Powodowski,
Omni die u Panny Maryi w Krakowie. Nic mamy pewności czyli to była
t.'\ sarna muzyka któr:1dotychczas w WIinie, a w Krakowie u XX. Mis
syonarzów ś11ićwajri; a którn wy(\anri zostałn w Spiowniku Mio
dusiew
skicgo, w zbior-.:o pic�ni Klonowskiego,wdziele S0wi1°1skiego: Lu musi
ciens Pol-Onais, i przez kanonika l\leilenleiler w Ratyzbonie.
').Midissc anco1a chCforscdioiasntte anni sono,ha1•e1·a tro1'alodettiverei
in una ehiesa eollrgiata (li Lintitia, cliestn sotto l'arci1,csco1•atodi Gncsna:
chó crauo scritti in carta 11ecorina, attacati a(} una tavola molto antica,
et erauo t:lrrn:i.ti cli maniera che a fatic:i. si potc:rno lcggcre.
1) Tlint'rariodell' Illrno et Rrno CMdit1alo CMtano Legato A110stolico in Po
lonia Anno 15!16. Scritto (}:1 Gio Paido ,1Jucai1li: M:muscrifodell' Archi
vio Cael:rnidi Roma p. 21:i.
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uczony Hymnolog Krakowski,

1
) hymn

Omni die znale

ziony w bardzo stnrym rękopiśmic pargaminowym w kol
Iegiacie Lętzyckićj 1 �) pr7.cd 17tn hity przypisywnł Ś. rro
maszowi z Akwinu Mnichowi Dominikai'1skiem11 ż.yjąccmu

w wieku XIlI. Po otworzeniu grobu Ś. Kazirnit:rza w r. 1604
i po przeniesieniu Relikwii Jego Jo Kaplicy pod Jego we
zwaniem w r. 1636, w kmlcu XVII wicku dały się sły
szeć glosy wprowaJzającc w wątpliwość autorstwo hymnu

przypisywane dot�1d Ś. Kazimierzowi.

Benedyktyn Gabrycl Bncetin ntl'zymywnl

1

że hymn

Omni die die 1lfarie znaleziony został pomiędzy pisnrnmi
Opata Admontinlskiego (w Styryi) Engelbcrta de Volekcrs
dorf zmarłego roku ·1321, czyli lei I 331. 3)
Inni przy
pisywali autorstwo hymnu niejakiemu KonradoU:i z Hain') W roku 15�6 wyszedł 1,' druku w Krnkowio S11icwuik ko�ticlny X. Po.
woctowskicgo 110d tytułem, Ageuda ew rilus Cacremo11iu1-wn ad 1mifor
mc11� Eccluiarum p er tmiver11as Pr0t,i11cias Regni Polo11iae wmm officio
Romano coiiformati ex decreto Sy nodi Provillcialis I'etl'icoviN!Bis. Studio
et opera Re.ver. D. Hiero1iimi Powodowski Arddp rc,d,yteri cl Cano
,iici Cracovie11sis, in Ai·cldtypogmphia Rcgia ,t Ecclesiw,tica Z.azari.
Anno MDCXVI. fo folio. Dzieła tego whlzinlcrn 1iornz 11icrwszy excm11Jnrz
defektowy ,o Bibliotece Oeeoli,lekicJ1, n kom11lch1y iol3ibliotecellr. Wlo<l=imierza Dzieduszy ckiryo wo Lwowie.
· 1) Knrta p,1rgaminown pnylcpiona do sforcJ deski w Kollogi.,cic 1.ęczyckicJ,
przy11omin!l ow.:i taliula publica n!\ którCJ :X. KnysztofZlotkowski w r. 1-198
pn:cpis:il hymn Onmi die, z xi:fg ex cotlicihus $. Kazimicrz:1, i u grohu
Królewicza zlo:i;yl.
�) Huceliui. C!lironologia Be,miicto Jlfariana. Anno )IDCLXXI. 'fyJ1i� Dnc.
i\lon. Unmpidoucu�is, i11 4to )). 215 A. !321. Vi1·cre d<'siit iii t(,rris, hn
mortalifafcm in <.'!\<'lis iud,o:ms, nucr:ibi!is memoriae Engc!b('rtns Alibas
amilia (nostra quidem opinlonc), Dynastarum de Volck('rsdorf, AdmoutenEjus autcm fcrtnr
sis in 8tyria cncnobii Antistes lcctissirnus ...
Rytlunus il\c <'sse 11ncrn ccntum q11inq11ngiuta 11ost i]JS11n1 :mnis l:rntopcrc
a,l:111u11'it Il. Casimirns Poloniac Princeps: Om,ii di.e die Marie
a p. 2•11
.. flunc rmim, !Ilia intor I::11gclbcr1i Ad,uoutancnsi� in Styria
11bb!llis scri11t!lrepcriri intollexirnns.
X. lfo:!mian (w ost3tnim 11oszycic Prleg!:1dn Po1.m11"1skicgo z r. t85!l)
po1)rnwi:1j:Jc d:itQ �micrci opata E119elbcrta na rok 1331, dod:ljo 1.e :::dy
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bur9a Przeorowi Kartuzów Geminiai'iskich 1) nlbo nawet
8więtemn Bernnrdowi, o czćm i w PolsC'C wiedziano, nie
przykładając jednak ż.adnćj wial'y do tego zdania.
Tak wyrażał się o tćrn O. Antoni ·Węgrzynowicz,
Reformat, w przedmowie do kazml swoich wydanych pod
tytułem: lllelodya Ś. J{azimiaza K1·6lewicw Polskiego �)
albo pieśil: Omni die o Na(ilwięisztj Pannie Maryi kaza
niami przyozdobiona: ,Je ten hymn Omni die nazwałem
pie-śnił} Kazimierrn Świętego , w tćm idę za pospolitćm
rozumieniem, w czem ornz się utwierdzam, gdy czytam,
że w stod wadzieścia lat otwierając grób Świętego, znale
ziono na piersiach pomieniony hymn. A lubo ktoś in mm·
gine Lutni P. Km·pii 3) przydał ; jakoby ten hymn miał
być kompozytury Ś. Bernarda, usu1·patus 4) tylko z na
bożel1stwa od Ś. Kazimi.e rza; na lo ja przystać nie mogę;
częścią, źe in operibus 5) Ś. Bcrnardi pilnie szukając nie
znalazłem go , choć ten święty siła podobnych hymnów
o N. Pannie pisał; częścią źe Entlwus 6) poetycki odmien
ny od Bernardowego I częścią ie i postronnych pisarzów
spis dzid Irgo op.iła zuaJdujo siQ w fler11ai·di Pezii Disaert. Yaa9 zkąd
11rzodrukowany :wst:tl w lliatoi·ia rei litterariae Ordfoia S. Btnedicli
w iatlnem z obu dziel uicn1a 11"1.mi11uki mog:1ećj tloprowmlzać oa domysł
o autorstwie hymnu: Omni die die 11/0.rie.
') Gerbert Senj1t. de musica sacra JL 87. N�ttnileiter Hym11us S. Casimiri
(w ośmiu językach). lliltisbonac !S5G. Pamiętnik religij110-mora{lly R. 1857
un Luty str. 142.
')_Krnków 170·1 roku.
�) na marginesie książki Ojca Knr]lia 110d tytułem Lidt1ia.
•)" przywl:iszczony.
�) w dziełach.
•)t111cll.
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i.n suis citationibus 1) mam po ::;obie; osobliwie autlwrem
llorti Marian i. u �)
Uczeni Bollandyści w aktach Świętych, na micsią.c
Marzec 1 nic wachali się przyznać autorstwa hymnu Omni
die die 1llarie Ś. Kazimierzowi Królewiczowi Polskiemu 3).
Opierali się głównie na ż.ywocic tPgo Świętego, napisanym
przez Zacharyasza Ferreryusza , Biskupa Gardyjskiego,
Legata Papiezkicgo w Polsce , któl'y mając sobie poleco
nem od Papieża Leona X. sprawdzenie cudów Ś. Kazi
mierza, dokonał dzieła tego w \Vilnie w 1520 r., a więc
w lat 36 po śmierci Królewicza. Opierali się także Bol
landyści na żywocie i cudach Ś. Kazimierza, opisanych
przez X. (}rzegorza Święcickiego Kanonika Wile1l.skiego
roku 1604, w którym nastąpiło podniesienie zwłok Ś. Ka
�imierza. Zdanie to przyjął X. Ska1'ga w swoi� żywocie
Ś. Kazimierza; a uświQcilo je podanie kilku wieków, aż
do naszych czasów. 4)
') w eytaeyach z nicli.
2) W d1.ielaeh S. Bernarda , wydania Benedykty1iskiego napotyka sit} tylko
wirrsz:
Oratio ry tl1mica ad B. lllariam Vfrginem,
całkiem rM:.ny od hymnu: Omni die die ftfarie, o którym uczony llabil
lon wento nie wspomina.
Wydanie llenedyktyiiskie uskutecznione zostało w roku IG90.
Zupełnie pncciwno zdanie objawił także w X\'lll. wicku żyjący
autor 'l.ycia Ś. Kazimierza, X. Antoni Tyszkiewicz mskup Żmudzki: "Jc
dnąC tylko 1ia piśmie mlo(lych lat swoich zabaw<; szkolną, potomnym zo
stawił wiekom Ś. Królewicz rymem laciliskim wtenczas wyrażoną:
al mile
K
J
i
z
�::�.t<��::::::j:
�'ii��t::i:��i s1::�: ;,�::jś:
�Ale tam króciticfmo zawarł miodopłynnego Opata Klarawaleiłskiego słody ·
cze itd.� (l(rólewsT.:a Droga do nieba, albo iy cie Ś. KazimierzaJ 1752.
") A cła Sanctorum NClrlii a Joanne Dollando S. L collig i folie iter cocpta;
a Godefrido llenschenio et D:rniclc P:1pebrochlo S. I. :meta. Tomus I. Ant·
1•erp i :1c 1668png.347- 361.
') Sk:1rg:1 banb.o lekką wprawa:dc i pobieżną wzmiankę o ti:im w swo im
Żywocie Ś. Kazimierza Uu� po 1604 r. uapisanym) czyui, a m ianowicie:
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Pl'z!}glądając przed kilkoma Iaty rękopisma biblioteki
Królewskićj w Monachium, znaleźliśmy pomiędzy niemi
manuskrypt pochodzą.cy z Augsburga ') pisany na papie
rze charakterem wieku XV1 a zawierający zbiór modlitw
do N. Panny. Pomiędzy niemi są. Godzinki do ll. Panny
pod tytułem: Incipit cursus ad omnes !taras de beata
Vfrgine compositus metrice atque rytmice etc. Zako1fozenie
takie: Finit cursus gloriose Vfrginis 1.Varie metrice atqne
1·ytmice editus: 1481 (ex hospitali rome alamanorum) 2).
Początkowy wiersz: Omni die die Marie mea laudes anima,
od którego zaczyna się takr.e hymn, zna.ny u nas pod
imieniem Ś. Kazimierza, zwrócił uwagę naszą. na ten rę
kopis. Przejrzawszy go dokładnie przekonaliśmy się, że
hymn ten cnlkowicie wyjęty jest z Godzinek, w których
stanowi 1/4 część całości; 3) Te podzielone są. na siedm
części: Wstęp, ad primam, ad te1·cia.s, ad se.vtas 1 ad no
nas, ad vespe1·as, ad completo1'ium; z których każ.da za
kończona jest zwrotką: Pater deus, fili deus alme spiritus,
Per eterna nos gube1·na, deus unus secula. Amen.
W dalszych częściach znajdują. się strofy pełne naiwnego wdzięku:
'l'e decoram ut auroram univcrsi proferunt
'.l'e elect.am et perfectam te regine assenmt
Que est isfa. tam venusta clegans et inclita
Que tot donis et coronis est virtutum predita
,,Miał wielkie l:ochunie w rozmyślaniu iycia i dostojności Pl"leczyatcj Ma
„tki Boiój, o którij z gorąergo ku niej nubol:et\stwu rytmy, albo wiersze
„lacilł,kit ::łożył, i mądr:1 u niebieską oną filozofią chłodził zawidy acrce
swoJ11.� 1) Oznaczony: C. 1. m. 4.423 Aug. S. U!r. 123 f. 251).
�). Ob. 11odoblzną Nr. 1.
i) Godzinki zloionc są z 243 strof (oprócz zwrotki Pater DtuB) czyli 48G wier
szów, z których na hymn przypisywany Ś. Kazi111icn.owi, pn.yp:ula 124,
toJcst strofGI.
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'l'urtnrinas lrnbens genas columbinos oculos
Speciosa ut columba ad aquarum rivulos.
Wyracluilo si Q pytanie czyli te godzinki także są
dziełem Ś. Kazimierza; a jcfoli tak, dlaczego u uas zu
pełnie 11ieznane, gdy r Q kopis Mornichijski w roku 1481,
a zatem na lat trzy przed śmiercią. Ś. Kazimierza, prze
pisany był w_ Rzymie, w Szpitalu Niemców? Następnie
znalazł się w tejże samej Bibliotece l\louachijskiej dmgi
r Qkopis na pargaminie pisany ślicznym charakterem XV. wie
ku, zbliżonym do pisma wieku XIV 1 zawiernjący zbiór
wicrszów na cześć Chrystusa i N. Pnnny, pod tytułem:
Carmina va,·ia in laudem Christi et B. AJ. V. 1) Pomię
dzy niemi przepisane są znowu te same Godzi11ki do N.
Panny 2) z mało znaczącemi waryantami.
Intytnlacya taka: Incipit cursu.� metricus\ de beata
virgine, cuius exeinplar rescriptum est 1·ome in lwspitali
t!teutonicorurn per frall'em SebaldMm cle Castelto. Ad ma
tutinum:
Omni die die Marie mea laudes anima. 3)
A więc i brat Sebald de Castello przepisywał w XV
wieku w Rzymie, w szpitalu 'fcutonów (Krzyżaków ?)
te godzinki, które zawierały w sobie hymn Omni die.
Odnawiab się zatem dawna wątpliwość o autorstwie hy
mnu , Omni die· die. Marie, � ill'..:l hymn ten mógł być
przepisany przed narodzeniem Ś. Kazimierza (w r. 1458
+ 1484). Rozwiązania tej wątpliwości należało szukać
w Rzymie, gdzie oba rękopisy Monachijskie przepisane
zostały w XV. wieku, w Szpitalu Niemieckim.
1) Oinaezony: C. I. m. 19853 'fogcr. !36S.
1) f. 123 - 131.
3) Ohnei poilollizn� Nr. 2.
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Dwa zakłady dobroczynne w wiecznym grodzie no
sić mogły nazwę Szpitala Niemców w XV. wieku: San
Spirito in Sassia, i Santa Jlfa1'ia delt:Anima.
W czasie bytności naszej w Il.,;ymie na początku
roku 1859 1 bezskutecznie przejrzeliśmy jak najstaranniej
archiwum i bibliotekę Szpitala San Spfrito in Sassia, t{ij
najdawniejszćj fundacyi Anglosasów j to samo przekonanie
otrzymaliśmy także o archiwum przy Kościele Niemieckim
S. lJa1·ia deU:Anima, zostającym pod zarzą.dem światłego
i pełnego uprzejmości Kardynała Reisach.
W tern wpadło nam do rąk przed kilkoma laty
wydane dzieło Pana Mone, Naczelnika archiwum W.
Xiążęcego w Carlsruhe, o hymnach Łacińsl"ich w ś1·ednich
wiekach. 1)
W drugim tomie zawierającym hymny do N. Panny,
opisuje Pan Mone poemat wpisany do rękopisu XIVto
wiecznego pochodzącego z biblioteki dawnego Opactwa
w Reichenau, a dziś przechowanego w bibliotece Wielko
Xiążęcćj w Carlsruhe �) Tytl1ł poematu jest: Soliloquium
Soliloquiorum S. Tome de Aquino, Ordinis Predicat01·um:
podzielony jest na dwie części, z których każda ma wstęp
osobny:
Wstęp pierwszej części zaczyna się od wierszów:
Omni die die Marie laudes mea anima
Ejus gesta ejus festa cole splendidissima.
Drugi wiersz jak w hymnie Ś. Kazimierza; gdy w po
ematach Monachijskich jest dopićro 38 z porządku, a za1) llymni latini medii nev! o Codieibus llrss. edidit et ndnottllionibus illu
strnvit Frnnc. Joh. Mono Archh•ii Car\srnhensis Prefcclus.
Friburgi Brlsgovine Smnptibus Herder. 1854 Tomi JU.
I) T. 11. 11, 258 - 260.
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stiwiony jest przez wiersz: l!,)us bona isempe1· sona, sempe1'
i/La. predica (12ty w hymnie Ś. Kazimierza).
Po przcdostntni6j (37mej) strofie przedmowy nastę
puje zwrotka: Pater Deus, fili deus, deus alme spiritus,
Per eterna nos guberna 1 semper divinitus.
z nmłą odmianą od :.-:wrotki rękopis6w :i\Ionacl1ijskich,
maj:1cych Per eterna nos gnborna, unus den.,;, secula.
Pierwsza część ma intytnlacy�: Explicit pi·efatio, in
cipit soliloquium

S.

'l'lwme de Aquino p1·edicaioris ad S.

Jlfm·iam 1·. (Rome?) i składa się ze strof 238 j na strofie
66tćj kończy się hymn Ś. Kazimierza a na 21'1 tej ko{1czą
się rękopisy l\Ionachijskie.
,vstQp do części drugićj ma strnf '19 1 a sama część
druga strof 243; a kollczy się słowami: Ea:plicit soliloquium
soliloquiorum S. Tltome de .Aquino.

Cały poemat jest z górą dwa razy większej obszer
ności, aniżeli w rękopisach )Ionacl1ijskich. Opierając się
na starożytuości togo rękopisu, Pan Mone wyci11 ga z tego
wniosek oczewisty; że Ś. Kazimierz nie mógł być autorem
hymnu przepisanego w całości w większym poemacie, na
lat sto przed Jego śmie1·cią ; ale :i.e zapewnie umiłował sobie
ten mywek z poematu na cześć N. Panny i wybrał ku co
dziennemu naboże{istwu. Przeciwko autorstwu Ś. 'l.1omasza
stawia Pan 1Ione zarzuty na filologicznym poglądzie oparte.
Klasztor D0minlkmiski 1 pod tytuleru 8. Ala1'ia in J.lli11c1Tn, w którym przebyw:i.ł Ś. Tomasz w wieku XIII.
posiada jedną z najbogatszych bibliotek w Rzymie. Po
szukiwania w tej bibliotece nie doprowadziły nas do zna
lezienia autografu 1 ani nawet jakiegokolwiek odpisu tego
poematu na cześć N. Panny, któl'y XIVto wieczny ręko
pis w Karlsruhe przypisuje Ś. 'l'omaszowi i ri w którym
wypisany jest cnlkowiciC' hymn 8. Kazimicnrn. Xie lepiej
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powiodły nam się poszukiwauia Godzinek i proz na eześć
N. Panny po katalogach rękopisów biblioteki Watykml.
skićj.
Chcieliśmy przynajmniej 6w rękopis w Cadsrnhe
przcjrzćć na miejscu i w]asnemi oczami oglądać strofy
Omni die die 1-llarie i t. d. pisane charakterem XIV wieku.
Tem potrzebniejsze w
· ydawało nam się to sprawdze
nie, źc w roku 1856 jeszcze, a więc we dwa lata po wy
daniu dzieła Prma Uone o Ilymnach lachiskich Dr. JUet
tenleiter Officyał kapituły Ratyzbo11skićj wydal Hymn
Omni die die JJiariae w ośmiu językach 1 jako utwór Ś.
Kazimierza, nic nie' wiedząc o dziele Pana l\lonc ani
o Soliloquium przypisanym Ś. rromaszowi; a wzmiankę
czyniąc tylko o zdaniach przypisujących autorstwo hymnu
O. Konudowi z Hcinburga Przeorowi Kartuzów, albo
Opatowi Benedyktynów, Engelbertowi. 1) W ciągu roku
1859 przybyliśmy do Carlsruhc , i rhięki uprzejmości P.
Monc 1 i podbibliotekarza P. Nicklcs, nietylko mogliśmy
rękopis dokładnie przejrzeć i opisać 1) i z rękopisami Mo
nachijskiemi i z textem hymnu Ś. Kazimierza skollacyo
nowaćj ale nadto otrzymaliśmy podobiznę całej drugićj
polowy poematll 1 nie objętćj rękopisami Monachijskiemi,
pięknie wykonaną ·przez· uprzejmego podbiblioteknrza.
Rękopis w Carlsruhe zawiera w pierwszej połowie
swojej same urywki teologiczne i moralne prnzą 1 pomię
dzy któremi jeden napisany przez jakiegoś pobożnego
') Hymnu! S. Casimiri ad Bcafam Mari:lm semper Virginem Dciparam
multiplico ling11a nunc primo inprcssus etc. c11r:111teD.1lletlenleiti'r Ratis
bonae 185!;.
1) UQkopis ten 01.naei.ony jest Mas. Rcicl,cnau. 36 iii folio; 11isany na pa·
pi<'r1.c eharaktcr<!m wicku XIV; k:1rt pisanych 218 białych d11•ic. Znaków
wodoyrh w 11�picr1.c kilka: Gloica wola z ro(/ami /k. 22). Dwit ko/mice,
<.l po1fr(X[k„ jakl,y o�lrzł ud wlócz11i k. 32 GrOIII) wimit etc.
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Krntuza w Rzymie, ;i;a Urbana VI Papieża, który pano
wał od roku 1378 do 1389; ') ;i;tq.d już i rękopis jedną
ręką. pisany, nic może być starszy nad tę epokę.
Z tą prozą pomieszane są i poboine wiersze, Psal
teria, planctus, Jubilus; pomiędzy innemi wiele pOd imie
niem Bernardn. 1)
Nakoniec od strony 150 do 157 znajduje się owe
Svliloquium S. Tome de Aquino p1·edicat01·is ad Sanctarn
Ma.ria·in Vfrginem Gloriosam l'Ozpoczynające się od H·e
/atio in Soliloquium S. ':Pome de Aquino:
Omni die die Marie laudes mea anima
Eius gesta ejus festa. cole splendidissinrn 3)
') p. GL Explicit Stimulus passionis oditus a quodam Cartusiensi devoto in
Roma sub Urbano Papa se.do.
1) p. 06 (v,) Squitur Jubilus S. Bernhardi de nomine Sancło et dulci Jw.1..
p 78. Sequitur planctus S. Bernliardi; p. 8-l. &quitzir Orinale 8. Bernhardi
p. 97. Explicit prima pars du/eiloquii S:mcti Bernh:mli Abblllis ll(l beatam
Virginem Mariam g!orlosissimam. Scqnitur iam alia pars. Incipit sceunda para
Soliloquii $.Bcrnhardi Abbatis super cantica cauticorum ad bcatllm Virgincm
)fari,nn <livisa in tres Jlflrtcs, scu in tres modos vel in tres colorcs rctho
ricnlcs. p. 129. I11cip it Psalterium b. Marie Glorio,e Virginis. (S. /Jern1,ardi, to dodano cliarnkt�rcm XV. wicku). Lubo w dziełach Ś. Bernnrda
wydnnia Benedyktynów znajduje SiQ tylko jeden wiersz do N. Panny pod
tytuh.irn: Oratio rytlwiicd ad B. ,lforiam Virg ineni: po dawnych rQko])i·
sach treści pobo:!:.nój xur i XIV wicku znajduje sig wiolo rymowanych
utworów: i t:ik w llibliotccc Mogunckhij w Mss. Carth. •12 XIV wicku;
Incip it Jubilus S. Bl.'rulw,·di: a w l,fss. Incerti Octo: 10 także wicku XTV
piękny róbniec: Rosarium vtl Crinafe na czdC N. Panny, 11n.episany
w Hzymic u Ś. Jana Latcrnneii�kicgo. (Ex Uoma ad Sanctum Johannem
Uaptlstam et L:itcrnnensem. Et ascribitur Beato Bcmlrnrdo, abbati Clarc
v:1llensi.) Drukownnc w d1.ielc P. llfonc: Hymni latfoi ,nedii a1>ui. 'I'. II
p. 2G8. W bibliotece Kaz.1natci1skićj (S. Maria apud Mincrw1m) w Rzymie.
w !il�s. wicku XlV. (O. V. 2G p. IO�OJ jest wiersz: Ś. Uernarda do kru
cyflxn Incip it oratio S. Ben,ardi ad crucijfa;um ,t ejus membr11. (Druk
w dziclneh ś. nernnr1!n, P:1risiia IG90 'I'. V. 899.)

") Oli. podolJiznQ Nr.
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o 37 strofach ; po czem następuje same Soliloquium So
litoqlii01'U'm rozpocr.ynirjące się od strofy:
Virgo salve per quam valve celi patent miseris
a 66ta strofa (licząc od 1 szój strofy ·wstępu) odpowiada
62gićj czyli ostatnićj Hymnu przypisanego Ś. Kazimie
rnowi.
Da levamen et iuvamen tuum illis jugiter
'l'ua fest.1. sive gesta qui colunt alacriter.
Dalej ciągnie się poemat zgodnie z rękopisami Afo
nachijskiemi.
lila inquam ne delinquam me conservet gratia,
Qna replevit te qui flevit inter tua bracchia.
na którćj ko1lczą się rękopisy Monachijskiej po ozem na
stępuje jeszcze kilkanaście strof rozpoczynających się od:
Animarum spes lapsarum virgo mater unica
kończy część pierwszą:
E:.iplicit prima pars. Incipit prejatio secunde pm·tis.
Ut jocundas cervus undas aestuans desider;it.
a po 19tn strofach, Explicit prefatio, i rozpoczyna się część
druga od strofy:
O regina quam divina preelegit gratin
a kończy się na 243 strofie:
rfibi nato cum beato patre laus et gloria.
Flaminiqne qui utriqu� compar est preconia,
a więc drugie tyle więcej niż zawierają rękopisy Mona
chijskie, w których połowa tylko poematu podzielona. jest
na Godzinki. Że z poemat.n tego wybierano już w XIV.
wicku wyjątki mające tworzyć osobną całość, J11'Zekonać
się można z tegoż samego rękopisu Reichenauskiego: na
k. 107 ven;o pod tytułem:
Sequitur mir ..... cor virginenm
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następuje 45 strof wyjętych z naszego poematu
Ave rosa speciosa salve candens lilium
Mater facta et intacta gennisti filinm.
Nakoniec 92 - 93 po wielu prozach na cześć N. Panny, następuje jedna pod tytułem: .Ad eandem (Do Tejże):
Omni die die Uarie laudes mea anima.
Eins gesta. cius festa cole splendidissima
Contemplare et mirare eins celsitndincm
Die fcliccm genitricem die beatam virginem
i tak dnlćj cały hymn przypisany Ś. Kazimierzowi, w tym
samy111 niemal porr.l).dkn jak w !tymnic, (a nie tak jak
w Godzinkaclt l\Ionachijskich i samym poemacie w rgko
pisie Reichenauskim 1 z którego te strof)' wyjęte ale z nie
któremi waryantumi.
Po tych strofach. następuje jeszcze dwadzieicia kilka
innych w porządku takim jak w godzinkach i poemacie,
a wyjątek urywa się na 85tej strofie: po pierwszych sło
wach: 1'e bealam. Takimże wyjątkiem z wiQkszego poe
matu na cześć N. Panny jest hymn zwany Ś. Kazimierza,
to jest modlitwa Jego do N. Panny wpisana pomiędzy
rokiem 1521 a 1526 do rQkopisn Macieja z Jawomika
przechowanego dziś w Bibliotece "\Vatykm'1ski6j.
Wśr6d tylu i tak wainych wątpliwości podkopujących
przyjęte n nas od kilku wick6w autorstwo Ś. Kazimierza,
nie 8miejąc sami węzła gordyjskiego przecinać, powierzy
liśmy kopiją rękopisów Monachijskich i wszystkie mate
ryaly nasze bawiącemn w r. 1859 w Rzymie znanemu ze
światlćj pobożności X. Janowi Koźmianowi.
X. Koźmian wydrukował Godzinki N. Panny z rę
kopisu Monachijskiego, i hymn Ś. Kazimier:a w ostatnim
') Ob. podobiznQ 1io1I Nr. ,I.
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Zeszycie na rok 1859 Przeglqdu PoznwlSkiego i <loty<"h
czasowe odkrycit\. krytycznie objaśnił.
X. Koźmian znalazł w llistor,11i Pi..;arz6w Koicielny clt
Wilhelma Cave 1) w wyliczeniu dziel Ś. Bernarda: Libe1·
metri.cus cle laudibus T"h-ginis odis 18 constans. (Xifgi�
miarowa o pochwałach N. Panny złożona z od I Stn)
z nadmienieniem iż drugi hymn pod imieniem Ś. Kazi
mierzn często był dmkowany; wszystkie jednak przypisuje
Jakub Hommey Ś. Bernardowi, drukując je wraz z przed
mową w dziele swojem: Supplemcntum Pah·um w Pmyźu
1684 roku. J\fając sobie pn:yslany odpis mało znm1cgo
i rzadkiego dzieła Jakuba. Ilommcya Zakonnika Augu
siyana; 1) X. Koźmian znalazł w nim ważną wiadomość, iź
Ilommey przepisał z rękopisu XIl wiecznego Biblioteki
Paryzkiój, oznaczonego numerem 1324 poemat De landi
bus Virginis, w intytnlacyi przypisany Bernardowi Mni
chowi I a w którym druga i trzecia oda stanowią hymn
przypisywany powszechnie Ś. Kazimierzowi , rozpoczyna
jący się od strof)':
Omni die die Marie mea laudes anima etc.
Hommey mnjąc wybór pomiędzy dwoma Bernnrdami :-.pół
czesn(:rni, Opatem Klnravalci'1skim 1 a Zakonnikiem Klu
niackim 1 oświadcza się za pien.cszym; na.prowadza go mt
to miara saficzna (ostatnićj ody) zwyczajna i ulubiona
Ś. Bernardowi, ,,lct6rego duch po nićj wieje·· (że tak prze
tlomaczymy piękne wyrażenie łaci1lHkie) Ilommeyn, nar'> Scri11torum ccclcsinsticorum historia littrr:1ria '1'. li. 11. 198.
') H. P. J:1coOi lloinm('y Augustini:mi <.:orunrnn. Uituricensis: !=:.u1iplcmrucnm
P:1trnm. P:irisiis IG'l-1.
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dum Abbatis odorabis). VV przedmowie swojćj 1) Hommey
zastanawiając i:;ię nad świadectwami polskierni o autori;twie
Ś. Kazimierza, Zacharyasza Ferreryusza 1 Święcickiego
i Rywockiego, zbija je krytycznie, i koił.Czy na tćm 1 ie
pisarze poh>C',Y 1 nie wiedząc kto był autorem hymnu zna
lezionego przy grobie Ś. Kazimierza1 przyznali autorstwo
Świętemu Królewiczowi znanemu z pobożnćj czci ku Ma
tce Boskićj.
O. Poizier1 Jeznita fnrncuzki i Horst pnstor Kolo1lski
najwięcćj przyczynili się do rozpowszechnienia hymnu
Omni die za granicą; �) Horst podzielił d1'Ugą, ft•zecią
i czwartą odę na sześć dekad na sześć dni tygodnia, gdy
w niedzielę wszystkie razem odciytywnne być miały. Na
J:.oniedzialek wypadała dekada I. zaczynająca się od wier
sza: Omni die die Marie 3) Hommey mniema, że_ Cystersi
(mnisi reguły Ś. Bernarda) musieli nauczyć S. Kazimierza
hymnn: Omni die, znanego u nich jako utw6t· ich znako
mitego Opata.
Nie tlomaczy jednak dla czego Bollandyści przyjęli
w zbiorze swoim autorstwo Ś. Kazimierza, w dziele swoim
dmkowanym w 1668 roku w Antwerpii 1 a. Xiądz Koźmian
nie pojmuje dla 01.ego Benedyktyni, wydawcy dziel Ś. Ber
narda, mi11nowieie najstaranniejszy i najpóźniejszy Mabil
lon sp6łczesny Hommeya 4) nie zamieścili ,ini samego
1) Di,sertatio qua ,isscrtur S. Bernardo Clarern!l�nsi Sequens tr;ie\alu!! cjus
que sceuncl.ns hymnns S. Casirniro Polouiao dul"i abjudicatnr. (Su.pphimen
tum Patrum) p. t:",t.
') O. Poi:ier w dziele pod tytułem: De triplici cQTana, Merla Horslius
Colonicm,is Pastor, w dziele Paradisi animae.
3) Przedrukowane 8fj w tym porządku w dziele llommeya, 811pplementum
Patrum )) 18() - 188 z maloz11aeząeemi w:1ry:u1t:imi od texlu Rąkopisn
P,1ryzklego.
•) Wydanie Benedyktyńskie dziel Ś. Bernarda uskutecznione zostnlo lG!lOr.
a wille w s2eść la! po wyjiiciu z drnk11 dzieła Homme,Ja.
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poematu na cześć N. P:mny, ani fadnej wzmianki o nim,
nawet poniiędzy dziełami fałszywie przypisywanemi S. Ber
nardowi?
"Spisaliśmy, (pisze dalej X. Koźmian) jakoby inwen
" tarz nowszych odkryć i poszukiwml w kwestyi autorstwa
,,hymnu Omni die. Dotąd nie można jeszcze wydać sta
nnowczego sądu. Zdaje się rzeczą wyraźną, że Ś. Kazi11mierz nie jest autorem pieśni ozdobionej Jego imieniem,
,,bo i rękopisy w Carlsruhe i w Monachium dostarczaj�
,,przeciwnych dowodów, ale kto hymn ułożył czy Ś. Ber
,,nard czy Ś. Tomasz?�
„ Obecnie prawdopodobieństwo przewafa na stronę
„Ś. Bernarda. Cokolwiek bądź dużo jeszcze do zrobienia
,,pozostaje, nby módz istotne przekonanie osiągnąć. ,vska
,,zaliśmy pnnkta wątpliwe lub objaśnienia potrzebujące,
,,spodziewamy się że wszystko rozwidnione zostanie."
We Wrześniu 1864 roku dopiero, po długich poszu
kiwaniach ndalo się nam znaleźć w Bibliotere Cesarskiej
Paryzkiej, ów rękopis dwunastowieczny,· cytowany przez
Hommeya (błędnie j11k się zdaje pod Nr. 1321) a którego
wiek, oprócz charakteru pisma, nacechowany jest dwiema
chronologicznemi notatkami z lat 1123 i 1131. 1) Rękopis
ten dziś oznaczony numerem 2445. (A, .i\Iss. Lat.) �) składa
się z 239ciu kart pargaminowych we dwie kolumny pi') i\lilym dla nas obowiązkiem jest o�wiadczyć tu podziękowanie Biblioteka
rzowi, Panu Leopoldowi J)elisle, Członkowi Akademii Napisów, za nprz.cj·
mio ndzicloną nam pomoc w tych poswkilvaoiarh naszych. Text laciziski
z rr;kopisn po(l Nr. 2445 (A) prz.c1lisywał i po1Hagal mi 11· posr.nkiwaniacb
bibliotoeznych, Pan Henryk G:"irrl.
1) ,v dawnieJs1.ych inwcntarz.:1�h nznacr.ony hyl w rokn 1022 Nrem 1447
164b
„ 1576
1082
� 4172
a nigrlzic owym nnmP.ri:m I.Ul, wyrlrukowanrrn 11· dziele Hommey:i.
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sanych, in folio minori, różnemi charakterami XIl. wieku:
p. I - 35 (recto) Hilduini .Abbatis S. Dionisii A1·eopa9itica (IIilcluina Opata Ś. Dioni;i:cgo Areopagityka); p. 35
(recto) Catalogus Regum A·ancorum (czerwonym inkaustem
i hpl ręką co Areopagity/ca Hilduina): 11 Marclwmfrus filius
Priami Regis Troje, genuit Fammumlum qui primus in
Jilrancia ngnavit regio more." (Markornir, Syn Pryama
Króla Trojailskiego, spłodził Faramnnda, który pierwszy
panował we Francyi Królewskim obyr.zajem.) Drobniej
l
szym charakterem dodano notatkę: "A captivitate ''roje
usque ad pa.�sionem Domini supputatis olympiadibus sunt
anni ICC.1Yllll; ab ir.carnatione veruhn, non a passione
Domini usque nunc sunt JCXXIIL" (Od wzięcia Troi aż
do Męki Pmlski6j , zliczywszy olympiady, jest lat ·f 214
od wcielenia zaś, nie od Męki Pa{1ski6j 1 po czas teraźniej
szy jest lat 1123).
Wyliczenie Królów Francyi ko1lczy się tak: ,,Henri
cns rex g(enu.it) Philippnm regem et Hugonem uiagnvm.
Philippus g(enuit) Huldovicnm modemum 1·e9em. Ludovicn.�
9(e11uit) P!tilippum qui ante ipsum mo1·tuus est. Ludovicu,s
frater ejus ei sub1·09atus est. Ludovicu.s genuit ... 11 (Król
Hemyk spłodził Króla Filipa i Hugoun. \Vielkiego 1), Fi
lip spłodził Ludwika teraźnieJszego Króla 2), Ludwik spło
dził l!.,ilipa 1 który przed nim umarł, zastąpił m iejsce brat
Ludwik 3), Ludwik spłodził ....
Na tem �mtrzyrnuje siQ wpisywacz, który pisał ocze
wiście pomiędzy rokiem 1131, (śmierci Xięci1� Filipn.);
1) Hr:ibiego do v,rmandois wsławionego w picrwsz(!j Wojnio Kr1,y;l.owćj
Ryccn:i; 11111:irl w Azyi r. ran odniesionych w roku 1102.
l) Lmlwlk pr.tczw:rny r,n,bym panow:,l od rokn I IM do 1137 w którym nm�rl.
·') \\' noku 11:;1.
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a 1137 (�mierci Króla Ludwika Grubego, i oz.cnienia Syna
Jego Ludwika).
p. 36. Petri Abela1•di Epistoła de S. Dionisio (List
Piotra Abelarda o Ś. Dyonizym) p. 4•1- 94 Incipit Ome
lia b. Joannis Chrysostomi de midiere Chananea. (Za
czyna się Ilomilia S. Jana Chryzostoma o niewieScie Cha
nanejskiej), następuje 30 innych homelii.
p. ()4 - -f14. Inciphmt amelia Eusebii Emisseni epi
scopi de pnscha. (Zaczyrn�ą. się homilie Euzebiusza biskupa
Emisseliskiego o ,vielkićj nocy).
p. ·1 ·14 - 199 Incipit libe1' primus beati Ysidoi·i epi
scopi de summo bono. (Zaczyna. się XięgH pierwsza Ś. Izy
dora. bi$kupa o nnjwyższ6m dobr6m).
p. ·199 - 217 v. lncipiunt gesta beati Dionisi socio
rumque ejus ritltmico metro edita. (Zaczynaj:� się dzieje
Ś. Dyonizego i towarzyszów jego miarowym wierszem
oddane).
Post quam fortis, victor mortis, genitus per virginem
Resurrexit et invexit celo sursum hominem
Legis vere precessero veni mundo lumina
Inundarunt et mananmt paradisi fłumina.

etc. a wiersz ostntni tnki:

Honor dignus, lans ot hymnus resonet in secula. amen.

.. uakonicc:
Na knrcie 217 (verso)
Invocacio divine sapiencie /acta a Bernado, in lau
dcm monaclw, verpetue virginis jJ/arie.. . . . (\\Tezwanie
Boski6j Mądrości zrobione przez Bernnrda mnicha, na. cześć
wiecznotrwałej Panny :i\Iaryi.)
1 zwrotka. O lumen verum, que lux est facta dierum.
2
Ut iocundas cervus nndas estnans <lesiderat.
3
Ornni die die Marie mea lnudes aninin.
Eius festa, eius gesta cole splendidissima
') p. 21fi ,·erso Oh. podobiznę por\ Nrem$,
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i dalój cały hymn z modlitwy Ś. Knzimil•rza, z mfllemi
waryantami, dodatkami i przełożeniem niektórych wier
szów. Dalój ciągnie się poemat jak w rękopisach Mona
chijskich, a od wiersza: Animarum spes lapsanum jak
w Rękopisie Reichenauskim 1) aż do końca: potem na
stępnje oda Saficzna p. 227 (18to). O salutaris Virgo stella
maris, której w rękopisie Reichcnauskim nie masz, i za
k011Czenie:
Lux sempiterna pie nos guberna.
Pater ac nate parque ditate Spiritus snncte
Deus unns ante secula trinus - Amen.
a dalćj tą. samą ręką ale czerwonym inkaustem: Explicit
egregiu.m Be1·na1·di 1nonaclti opus, (km'iczy się zn,ikomite
dzieło Bernarda mnicha).
Jeżelibyśmy z Hommeyem dzieło to wpisane do rę
kopisu w którym znajdują się wtntty z roku 1123 przy
pisywać mieli Ś. Berna!'dowi urodzonemu roku 1091, a od
r. 1115 Opatowi Benedyktynów Kla1"am1lcńskich, pn1y
padaloby napisnnie tego poematu przed rokiem 1115tym
w czasie gdy Ś. Bemard był tylko mnichom w zakonie
Ś. Benedykta. Tem dałoby się wytlomaczyć dla czego
poemat ten przy dziełach Ś. Bernarda dmkowanym nie
był, choeinż z niego duch S. Bernarda. wieje, jak siQ wy
rnża Bommey nardum abbatis odorabis 1) Cokolwiek bądź
1) "'C11rlsruhc.
1.) RcszhJ t(,lkopisu ;-.11jmuj'! drobne dziełka kologicz1m i 1-nown pocm:1t rn1
cześć N. P:umy bieipił liber viryi11alis co»lint11s mefra illa qWl i,1 evan
_qelia diczmti,r de beala Jlfaria.
(Zafzyn.i. się Xięgn Pnnici1ska, zawiernj:Jca wierszem to l'O imaj
duje się w Ewangiclii o N. Muryi Pnunicj ..
Grandia socurnta, priscn 11ocm:11a (errc vidcntur
l�lorid:1 �ensibn�, alta Joqucntihns :1cl:1 lrnentur
,I lifllrj r11tm laki jak w Olllni rlfr.
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pvenult un cześć N. Panny zawierający w sobie hymn:
Omni die die ,llm·iae znajdujemy w rękopisie XII. wieku
w P:lryżu j a przepisany w koi11cn XIV. wieku w rękopisie
Reichenanskirn w Carlsruhe. Pierwszą połowę tego poe
matu tworzącą osobną całość, przepisywaną w XV. wieku
w Rzymie, w Szpitalu Niemieckim, znajd,tjcmy w dwóC'h
rękopisach :Monachijskich; a wyjątek z tej pierwszej po
łowy rozpoczynający się od słów: Omni die die Jl[arie,
;majdujemy jako osobną; całość, w rękopisie XIVto wie
cznym Reichennu::.kim; a jui jako .Modlitwę Ś. Kazimierza
w rękopisie Krakowskim z t 526 roku, przechowanym dziś
w Bibliotece "'atykailskiej.
Text jest prawie zupełnie zgodny z textem przepisa
nym w 1498 r. przez Złotkowskiego z xiąg pozostałych
po Ś. Kazimierzu i � tym kt6ry X. Hieronim Powodowski
znalazł w 1580 roku spisany na spłowiałym pargaminie
w kollegiacie Łęczyckiój, a więc z hymnem znanym u nas
od kilku wieków pod imieniem hymnu, Ś. Kazimierza.
Nie straci przeto Hymn Omni die die Marie świetności
jaką. mu p.imięć Świętego Kazimierza nadała, dla tego że go
p. 230 \'Crso Christiano ista cano, ista sano prcdica
Hec siucore profltero, voco serc llUbllca
Qui tcslantur, hi bcantur, illis d:rntur eelic..1.
p. 238 (1·crso) Explicit liber viryinalis in laudibus beatt ylorfose semper
que virgillis i'flarie metrice editus. Nastąp11ją dwie modlitwy wierszowane:
Oratio ad Dei genitricem Virginem _il.fariam: Ave stella mater. Oratfo
ad Dominum Jt',4/wn Christum. E-xaudi me Chiisle deus, salus mea pater
p. 239 innym atramentem i charakterem napisano: Et clamor mens
atl te vocare hooopus sah1tare - i czterowiersz:
Anna tibi Joachim, Cleopo Salomequo .Marias
Tres parit: has ducunt Joseph, Alphous Zcbctleus.
a

Christum prima, ,Joseph, Jacobmaą110 Simonem Judam
Altera, quo sequitur Jacobum 1rnrit atąne Jehaunem.
n,1 e�ol.,uy111 kawnlku 1iergamin11. Anno D11i :MCCLYII. mense

-
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Święty młodzian nie sam nlożył, ale w zapomnianych
rękopisach Xli. wieku ku codziennćj modlitwie do N. Panny
wybrał.
I w tćm znaczeniu dziś jeszcze powtórzyć by moźna
wiersze, które niegdyś wypowiedziała Poetyka w Dyalogu
Akademii Wileft!lki6j, przy uroczystćm podniesieniu zwłok
Ś. Kazimierza (w 1604 r.):
Bowiem lutni Twój dźwięki na ziemskie bezdrnże
Rzucały ognie tylko i promienic Boże. 1)
,:Korona niebimlska Królewicza (że powtórzymy sło
wa X. Koźmiana) wykuta z najczystszego złota pokory
i w dziewiczćj białości perły wszystkich cnót cichych przy
ozdobiona, promienuićj jeszcze zajaśnieje. Hymnu Omni die
nic przestaną powtarzać dusze wybrane, nic przestanie
śpićwać młodzież pobożna, a dla jednych i dla drugich
zawsze pamięć naszego anielskiego Świętego, połączona
będzie z tą czystą i jakoby woni kadzidł apełn:ł pieśnią". 1)
Poszukiwania zaś historyczno-filologiczne, które do
prnwadzily nas do wydobycia z zapomnienia dwunasto
wiec,;nego starożytnego poematu pisanego na cześć N. Pan
ny, i pięknćj homelii stanowiącej drugą część modlitwy
Ś. Kazimierza , opierały się na wydobytych takźe z za
pomnienia słowach Swiętego Królewicza i Patrona naszego:
3
11 Po Bogu, prawdzie najpierw słuźyć naleźy. 11
)
') Tlom:iczenic X. Lipnie�Jego "Ob. Ży cie cuda i cześć Ś. J(a:imierza.
') Godzinki
Panny z rękopisów JlfonacJ.ijekich artykuł w ostatnim ze·
szycie Przl'glądu Poimallskicgo na rok 1869.
') Ob. Epig raf na czele xiążki umieszczony.

z,r.

BERNARDI
MONACIII

INVOCATIO DIVINAE SAPIENTIAE

PERPETUAE VlllGINIS MARIAE.

Exemplar S. Bernardi ad fidem libri in bibliotheca
Parisina inventi accurate descriptum, tenet et orthographiam
et distinctionem autographi ad retinendum aevi sui vesti
gium.

lnvocatio
divine sapientie facta a Bernado (sic)
in landem monacho perpetue virginis Uaric.
O lumen verum quo lux est facta clierum
Lumen preclarnm, sapicncia, fons animarum
Quc requiem fessis tribuis, solatia pressis.
Et <1ue iustificas animas clementer inic1uas
Ad te suspiro, tibi supplico, teque reqniro Pane salutari cupiens te dante cibari
Vcrus enim panis tua ·uerba cibusqne perhempnis
Fons vite rora; rcfoves mea cclitus ora
1'unde tumn rorem, ne deficiendo Jaborem.
Ut nc lassescam, michi da qua non perit escam
Langueo ieiunus quo sublevcr annue munus
Nem1>e su1>er dulces cpulas, pia pcctora mulces
lnsnper excellis dulcore cybaria mellis
'1111 super argentnm rcnites oculis sapientum
Nec lapides kari tibi possunt equipari,
Aurum vilo pttt.'lt mens, quam tua. gracia mutat
Solis fulgorom superas, lnneque decorom
Cunctaque conscendis quibus instat mundo 11abendis
Et tibi quicunque caret quasi fcnum transit et aret
Prudentcs anime clono pietatis opimo
Fructibus et specio cumulantur ad inotar olivo
Stultus ut herba cadit, moclico uiget cito caclit
lustus florebit quasi palma diuque manebit,
Utque cedrns libani, uiuet raclice perhempni
Sic bcnedicotur te <Juisquis habero meretur
Da michi lux lucis nullis liororo caducis

Sic me purifica ne mens mea tractet iniq11a
Da fidei scutum me rcddcns undiquc tutum
Prest.a. virtutem qua crimina cuncta rcfutcm.
Scnsum sinccrmu, yalcam quo ccrncrc Ycrum
Virtutum genit.rix et criroiuis unica ,·ictrix
Hic precor ut renes reprimas, carnemque refrencs:
Ut sancte ninam cnram cohibcndo noctuam (sic)
Et sic restringam canto modcraminc linguam
Ne dum laxatur que snnt rcticcnda loquatur
Christo fa\'C \'Otis, quem sensibus inyoco totis,
Ut sapiens flam vcram sitiendo sophyam,
Verba sapore salis mea condi spiritualis
:Pac me sollertem, no sentiat hostis inertem,
Qui facis infantes k:nismate laudis ornntes
Oraquc multa doces, formosas promere voces
Oris claustra nrei rcsern. scnnone fideli
Quo tibi lans dctur, c1uo proximus cdificetur
Sic me celesti virlute piissimc vesti, ')
Ut sim pacificus, 1irudens, pins atque pudicus
Me tibi comm�nclo ne peccem desipiendo,
Mecumque qneso manc, ne quid me fallat inane
}�t sic interna q11os <liligo lucł'l guborna
Ut mecum vibim mcreantur halloro beatam.

Ut iocundas cervus nndas estnans clesidcrat
Sic ad demu fontem vivum mens fidelis properat
Sicut ri\'i fontis ··vivi prelleut refdgcrium,
Ita menti sicienti deus est remedium,
Qaantis bonis supcrponis scruos 2) ttios domine,
Sese leidit (sic) qui recedit ab etcrno luminc
Vitam letam et quietam qui te qnerit repcrit (sic),
Nam laborem et dolorem mctit qui te dcserit,
') Loe11s ,,,ie me celuti .
. usque ml J,abue bealani" deeat in op. J.
Homml'yi: fiupplomentmn Patrmn. P.1risiiij 1684.
') Hommoyus 1. e. habet sam;los.

Pacem donas et coronas his qui tibi militant
Cuncta Jeta sine meta his qui tecum habitant.
Heu (turun vana mens lmmana uisione falleris
Dum te curis nocituris impudcnter inseris,
Cur non caves lapsus graves quos suadct proditor
Nec affoct.'ls uias rectas quas ostendit conditor?
Resipisce atc1ue disce cuius sis originis
Ubi <legis cuius legis, cnjus sis originis 1)
Ne te spermss sed dicernas (sic) homo gema regia,
1'e peqiende et attende qua sis factus gracia,
Uecordare quid et quare sis a deo conditus
Huius heres nunc maneres si fuisses subditns,
O mortalis quantis ma\is meruisti affici
Dum rectori ot auctori 11oluisti subici
Sed majores sunt dolores infcrnalis carceris
Quo mittendus et torqucndus es si mało vixcris
Cui mundus est iocundus suam perdit animam
Pro re levi atque brevi ,,itam perdit optimam
Ergo cave ne suave iugum spemas domini
Noc abiect.a lege recta seruias libidini
Si sunt plage, curam age ut curentur cici1:s
Ne si crescant et putrescant pergas in deterius
Ne desperes nam coheres C!n'ii!ti esse poteris
Si carnalcs quantum vales affectus excluseris
Si formidas no dillidas sed mcdelam postula
Noxam plange, corpus auge, dilue piacula
Si vivornm et functornm Christum timcs iudicem
Debes scire quod perirc servum non vult supplicem
Preces fundo, pechis tunde, flendo cor humillia
Penitent[ et gomcnti non negatur venia
Exoranclo et laudando Marbm commemora
lam delcre potcst vere quecunque facinora
Si antiquus inimicus snggcrit illicita
Stellam maris 11c viucaris mente posce subdita
Si te sentis temptamentis nrgori demonicis
I) J. (l. r:,,jw• ai8 et 11nliui�

8
Mox respiras, si rcquiras matrom summi iudicis
Nam si quando te tcm1itando dirus scrpens lcscrit
Suspiranti et oranti pia mater aderit.
Quod si forto mortis porte to vicinum sencias
Credo tmnen quod iuvamen 1>er eam recipias
Si te doles ferre molos culparum prementium
Hano precare ut placcarc possis eius filium
Nam placcatum eius natum te haberc potcris
Si fideli ment.e celi reginam rogavcris
Virgam Jesse quam prcessc cunctis scis vh'cntibus
Bnpplex ora et implorn totis hanc visceribus
Hano requirc quo lcnirc solct corda tristium
Ccrtus csto quod sit presto votis se prccantinm.
lfcc rogina de ruina faciet te surgcre
Hec profecto te dirccto dodncet itinerc
Jpsa multos iam sepultos fecit rcviviscere
Hec aduersos et Sltbucrsos potcst dco iungcrc
Jpsam arna, ad hanc clama cordis dcsidcrio
Ut sustcntet et prosentet te beato filio
Hanc si colis, veri SO!is pcrfruoris lumi11e
Hao adiutus eris tntus ab omni formidine
Hoc credendmn ot fatcndum :ul honorem Domini
Quod subiocit quidquid fecit Christus matri virgini.
Omni die die Marie mea laudes anima ')
Eius festa eius gcsta colo SJJlondidissima
Contcmp1are et mirnre eius cel,;itudinem
Die fc1icem gcnitricom die beatam uirginom.
Jpsam colo ut de mole criminum te liberet
Hanc appolla, ne procolla vicionun superet
Hec JJersona nobis bona contulit celestia
Hec rcgina nos divina illustrauit gracia.
Lingua mea die trOJJhca rirginis pucrpere
Quo inffiictnm malcdictnm miro transfort genere
Sine fine die regine mundi laudum cantica
Rins bona semper sona, semper illam predica
1) Jueiph hymnns in l:mdcm pcrpCllu:w Virgini3 l\fari,u.).

Omnes mci sensus oi personatc gloriam
.Frcqucntate tam beate virginis memoriam.
Nullus certa tam discrte extat oloqucncic
Qui con<lignos p1·omat hyrnnos cius excellcncic
Omnes landent nne gaudeut matrern clei virgincm
Nullus fingat quod attingat huins celsitudinem,
Nemo <licet quantum licet laudans cius merita
Cnius cnncta sunt creata dicioni subdita,
Sed necesse quod prodosse constat piis mentibus
Ut intendam et im1iendam me ipsius laudibus
QmlmYiS sciam quod Mariam nemo digne preclicet
'!'amen ,•,mus et insanus est qui illam roticct
Cni vita crudita, disci11lina celica
Argumcnta et figmenta dcstruxit hcrctica
Cui (sic) mores tanquam flores exornant ccclcsirun
Actiones et sermoncs miram pmstant gracfam.
Eve crimen nobis liinen paradisi clausernt
Hec dum credit et ohedit celi claustra reserat
Propter Evam homo sevam accepit scntentiam
Per Mariam habet viam quo ducit ad patriam.
Hec amanda et landanda cnnctis specialiter
\'enernri et precari decet illam iugitcr
Jpsam posco quam cognosco posso prorsus omnia
ut evcllat ot rcpellat sunt quecunquc noxia
1psa donet nt <1uod monet eius natus faciam
Ut finita carnis vi\,a. letus hunc as1liciam.

O cunctarnm fcminarum dccus atque gloria
Quam clecb1m et 1irovectam scimus su11er omnia
Clemens audi tuc ]audi quos instantes conspicis
:Munda rcos et fac eos bonis dignos celicis
Virgo (sic) Jesse, spes oppl'C1>Se mentis et refugillln
Decus mundi, lux profnn<li, Domini sacrarinm
Vite forma, morum norma, plcnitndo gracie
Dei templum et exemplum tocius iustitie
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Virgo sah,c, per quam valvc celi 1mtent mi:scri$
Quam non flexit nec illexit frans serpentis \·ctcris
Gloriosa et formosa David regis filia
Quam elegit rex qui rcgit et creavit omnia
Gemma decens, rosa recens, castitatis lilium
Castum chorum ad polorum que producis gaudium
Hationis et sermonis facultatem trihue
Ut tuornm moritorum laudes promam strenue
Opto nilnis ut in primis tui des memoriam
Et frequenter et deccntcr tuam cantem gloriam
Quanwis muta et polluta mea sciam labia
Prcsumendmn nec silcndum de tua gloritl
Virgo gaude omni laude <ligna et preconio
Quo dampnatis libertatis facta es occasio
Semper muncla et fecunda, virgo et puerpcra
Mater alrna velud (sic) palma florens et f�uctifora
Uuius flore et odore recreari cupimtts
Cujus fructu nos ,� luctu liborari cre<limus
Pulchra tota sine nota cuiuscunque macule
)i'ac nos munclos ac iocundos te laudare sednie
O bcata per quam <lata nova mundo gaudia
Et aperta fide certa ngna stmt celestia
Per quam mundus letabundus nero fulget lumino
1\ ntiquarum tcnebrarum exutus caligine
Nunc 1iotcntes sm1t egentes sicut olim dixcn,s
J::t ogoni liunt pleni quod tu prophotaueras
Per te morum nunc prauorum rolinc1mrntur dcvia
Doctrinarum pcrncrsarum pulsa sunt prestigia
Mundi luxus atqne fluxus docuisti spernere
Deum queri, carnem teri, viciis resistero
Mentis cursum tendi sursum pietatis studio
Corpus angi, motns frangi pro cclesti !lTCmio
1'u portasti intra casti claustra ventris Dominum
Reclemptorern ad honorem nos reformans pristinum
l\Iater facta sed intacta genuisti filium
Hegem Yerum atque rerum creatorem omnium
llenec\icta per quam victa hoslis sunt ucrsncia
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Jlestitutis spe salutis dat.ur indulgencia.
Benedictus rex invictus cuins mater erederis
Qui reatus ex te natus noski solvit generis
Reparatri..x et solatrix desperantis anime
A· 11ressura que ventura malis est me rediroe.
Pro me pete ut qniete sempiterna perfruar
Ne tormentis comlmrentis stagni miser obruar
Quod requiro quocl spiro (sic) mea sana vulnera
Bt da menti te poscenti graciarum munem
Ut sim castus et modestus, dulcis blandus sobrius
Pius rcctus circumspoctus simultatis nescius
Firnditus et munitus divinis eloqniis
'l'imoratus et ornatus sacris exerciis (sic)
Constans grauis et suavis bcnignus amabilis
Simplex, purus et maturns patiens et humilis
Corde prudens, ore studens ueritatem dicere
J.falum nolens Deum colells pio semper opero
Esto nutrix et adjutrix christiani populi
Pacem 1iresta, ne molcsta, nos conturbcnt scculi.
Da le\'amen et iuvamcn tuum illis jugitcr
'l'ua festa sive gcsta qui colunt alacriter 1)
Pater Deus, fili Deus, deus a\me spiritus
Per cterna nos guberna deus unus secula. Amen.

Salut..'lris stella maris summis digna laudibus
Quc prccellis cunctis stellis atque Jumiuaribus
'l'na dulci 1irece fulci su1iplices et refove
Quicqnid granat vel depra\'at mentes nostras remove.
Virgo gande que de fraude demonis nos liberas
Dum in vera et sincern Deum carne generas
lllibat.a. et dicata 2) colesti progenio
Gra.vidata. ne (sic) privata floro IJUdicicie
Nam quod eras perscveras, (lum intacta. generas
Illnm tra.et.ans atque lactans per quem facta fueras
1) flnit hymnus in landem peqietu:lC Virginis Mariac.
:)J.e. dilllta.
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)lichi mesto nunc aclesto dans pcrhempne gaudium
Dona <111eso nimis lcso optatum remedium
Commenclarc me dignarc Christo tuo filio
Ut non cadam sed ovadam de mundi naufragio.
Fac mo mittcm, pelle littem, compe\le lasciriam
Contra crimen da munimen et mentis constanciam
Non me liget nec fatiget seculi cu11iditas
Quo obscurat et indurat mentos sibi suhdit.as
Nunquam ira numquam dira mo vincat elatio
Quo multornm fit maiorum frequcnter occasio
Ora dcmn ut cor memu sua seruct gratia
Ne ,mtiquus inimicus seminot zizania
Da virtutum michi scutum ne in bcllo concidam
:Fidem rectam, spe (sic) robustam caritatł•m foruidam
Da furoris et timoris supcrare vici[l.
Et ut linguam sic restingam ne loquatur noxia
i\faris stella intcrpolla quem portasti utero
Ut hoc mare transmcarc cursu donct prospcro
Det timorem et amorem sui semper nominis
Donec pacem et fornacem extinguat libiclinis
Castitatis pietatis munimenta conferat
Adsit rector et protcctor nec me unqu:un dcscrat
O prec\ara viam para ad supcrnam patriam
Sic me sana ut mundana gaudia dcspiciam
Quod imploro non ignoro dare te fi.delibus
Cuius iussa inconcnssa manent modis omnibus
l\latcr bona meis dona requiem parentibus
Necnon cunctis iam dcfunctis notis et affinibus
Huno egenum fac ad plenum pcrvcniro gaudium
Quo mancre et videre tuum possim filium
iJeos notos fac dc\'otos piis semper actibus
Ut mandatis \'eritatis totis inst.-rnt viribus
}.fala pellc et rcfelle l10stium uersucias
Spiritales et carnales compesce nequicias
Virgo tenis a cathenis criminum nos cripo
Ut soluti simus tuti victo mortis principc
Adiul.riccm et nutriccm te ubique sentiat (sic)
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Qui folicem genitricem dei te prormnciant
:\Jaris ste\la de procclla secnli nos lille1·a
Protcgendo et prebendo cuncta nobis pi·ospera
Splendor patris factor matt:is Jesu nostra g\01fa
Da ut flam per Mariam tua dignus grncia
Dominator et sahator mundi benignissimc
Da virtutem et salutem corporis et anime
Ut saluti restituti te laudemus Domine
Qui salrnsti quos creasti natu3 alma virgine.
Pater Deus, fili deus, deus alme spiritus
Per cterna nos gubcnm deus unus sccula. Amen.

Mater Christi c1ue tulisti sacris huno risceribus
Absque viro partu miro qno JlaX datur gcntibns
i-fuc as]Je<:tum huc affectum dirige propicium
Condescendens et impcndens miscris auxilium
Virgo mitis quc contritis spem largiris ,·cnie
Posce demn ut tro1iheum sue det ccc\esio
Dona 1iacem et fa\lacem inimicum contcro
No ignitis is sagittis possit nos eli<lerc
.Jocun(l:ne que port.arc mernisti Dominum:
i\fon<li lucem, vitc ducem salvatorem hominum
rncorrupt.a. et intacta guuuist.i pucrum
Nullum tamen hinc gravamen lesit uterum
Alter partus granat artus, incutit suspiria
Tuus fructus pellit luctus <las (sic) eterna gandia
A\iarum fcminarum proles fletu fun<litur
Part.us iste nil scit triste quan<lo deus nasr.itnr
Benedicta. <1ne <lelicta primc matris operis
Et divinam medicinam impetrasti miseris
BenedicLus qui amictus in te carnis trnbca
Nos erexit et revexit ad rcgna syderea
O quam letis a JH'Ophctis es Jandata vocihns
Hoc secretum <111orl completum in te est mirantibns
'!:n \Jcalam nł, prclntam cnnrtis esse <locuit

(J1m1 suave il\nd llVC Gabriel apernit
Tu portasU et lactasti benedict.a Domina
Que (sic) adorat qne (sic) l1onornt trina nnmrli maf'hin.1
Adorahas et hwtabas Deum factum hominem
Qui nos ]a\·it et salvavit i:;uum ponens sanguin'.!m
Vagientem et lactentem confovebas gremio
ScrYi ille, tu ancillc functa es officio
Tu doccnLis et niscentis usa es presencia
'I'c sciente et vidente fecit mirabilia
'J'c prescnte et monente consecravit nuptias
Quam.Io vino repcntino· Yl implcvit ydrias
'l'u dh·inc disciJJline pascebaris graci,1
Dnm signornm et uerborurn eius esses consci,1
Quot angores quot dolorcs tua scnsit anima
Cum in crucem summum ducem gens levavit pessima.
Quot lament:a quot Lormenta quanti tui gemitus
Cum rex celi tam crudeli mMU esset traditus
Cordc tristi pertulisti passionis gladium
Cum inisum et occisum hmm cernis filium
Nam rex magnus velud agnus immolari voluit
Et per crucem nobi;; lucem et salutem trihuit
mus pena no;; ad regna provehit celesti,1
Crux virtut.is et salutis certa fiducin.
�lnudnm regens ve!ud egens \'isus incredulis
Ut pel' formam sui nonlli\m \'ite daret sern1lis
lfox immensus suspensus crucis in patibulo
A penarnm. cternarum sa\rns nos pericnlo
l'ius Jes11s llagris cesus et cornna spinea
Coronatus et preh1tus transfixus \ancea
Qui elfringens chaos ingens spoliauit iufrros
Fractis portis dire mortis vinctos fecit liberos
O quam Jeta es etrecta die facta tercia
Cum rex fortis vite mortis protulit iudicia
Nam antiqunm innimicum duris stringens \·incnlis
Sc vidcndum et taugendum prebuit discipulis
Quis narrare quis pensare tumu possit gaudium
Quanclo mestis rex celestis pacis dcdit nuncium
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Unde tibi lans ascril:ii debet atqne glorit1
Que tautonim gaudiormn facta es mate!'io
Post tot signa <1ue tu <ligna mernisti ccrncrn
Ad paternum vides thronum filinm ascendere
Cui inncta. super cuncta potcstatem obtines
Omnis poli, omnis soli snpergressa ordines
O regina huc inclina pic mentis lumina
Et excusa prece fusa· senulornm crimina
Jam sublimis facta nimis manes iuxta filium
Celsa. sede. intercede pro salnte omnium
Nos conforta et rcporta munus indulgencie
Ut reformes nos enormes ad statmn iusticie
Meis caris largiaris iam defunctis veniam
F.t cunctorum commodonun his qui uhmnt copiam
llłis mecum dona precum tuarnm suffragia
Ut moderna et eterna fruamm leticia
O i\laria mater pia tuum da Sttbsidium
Qui) vincamus et vivamus in terra vivontium
Da medelam et tutelam cunetis te cole11Wn1s
Pacem bonam et coronam cum supernis cinihus
Pater deus, fili deus deus alme spiritus
Per eterna nos gnherna deus unus secula - amen.

Ave virgo <pie origo nobis es lcticie
Hedcmptorem et actorcm pariendo glorie
Virgo mater per quam atcr spiritus occuhuit
Quo primcva materia suggerern cortuit (sic) ')
Alma parens omni carens corruptele rnncula
Quam elegit qni confregit dira mortis vincula
Clemens presta ut qui festa tua gaudent colero
Gratulontur et dicentur (sic) tue htcis mmwre
Mater Christi que cfos tristi anime leticiam
Da quod quero, ut sinccro corde Christo serviam
1ilansuetum et quiolum recie (sic) memn animum
1) llumnwyns I. c. �QuQ p,·i11m,·,·,1 1,wltr E,xr Ru y_qereule corr11it.�
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Ut in dcum :1ut in nwum 11()t1 delinqunm proximum
.\largnrita summi sita rcgis <liarlemate
Que cunctannn gracianun es ornata stł'!gmate
Maris stella, dei cella ,·irtutisqne speculnm
(łnam miratnr et precatur uninersum seculum
Da ut <111eam mentcm meain omundare viciis
.Excrcondo et colendo sacris eam studiis
Dona inquam ut e,•incam temptamenta demonum
Nec JJcrmittas per sagittas me perire criminum
O decora <lemn ora ut ·det michi veniam
Et nec cunctos nc robustos hostes meos sentiam
Obtineto ut quod peto merear acci1icre:
Ut in finem non declinem a recto itinero
O puella quo nt stella matutina radias
Dum nocturnas pcllens umbras \.'Cram lucern nnucias
Curam liabe ut a labo crimimun purifices
Et <111a nites tuos duces castitate supplices
Princeps mortis nos intortis inquietat iaculis
Tu resiste, ne nos isto suis trahat vincnlis
Dona pacem 1ier quam uaccm diuinis obsequiis
Ne per curas peritnras veris ptfoer gaudiis
Da. ut gratum famulatnm rcchlarn regi glorie
Et i1isius amor pius mee sint <leliC'.ie
lleos m111Hla et circurnda tuo nos presidio
]!'ac securo� nos et puros· ab omni contagio
Libcrari et salvari per te nos contidimus
Qu:un elementem et potentern super omnes novumns (sic)
lam predives- inter cives es celestis patrie
Ex qua manat qui nos sanat fons celestis gracie
O sophya quam :Maria incaruatarn edidit
Nec sic florem uel dccorcm castitatis pel'(\idit
Tibi canto nunc pro tanto laadis heueficio
Nam saluti restil.nti sumns hoc rnysteriu
Hex virtutmn cuius nutnm nuncquam (sic) 11otest fallere
Nos tuere, a.tque vcre lucis dita munere
') llnmuwln� I. c. ;i,lfrrt notnrn ",/er,·t o/i1111id� l'<'r�uĄ hit• t!csidcr:itur.
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En ieiunus a te munus posco ne deticiam
Ut sacrarum scripturanun mic!Ji des scieutiam
l\1icas panis \'clud canis dari miclii postulo
Et quod qucro tuo spero te daturum si:rvulo
Hex benigne fac me digne tuam matrem colere
Que porhmit et lactauit te sacrato ubere
Da rirtutem ut refutem omnem immundiciam
�'ac me mitem ut devitem iehnn et superbiam
Honestorum michi morum para eleganciam
Pelle dolum ut te solum pura mente cupiam
Jesu bone sic dispone horam mei transitus
Ut ad chorum electorum mcus pergat spiritus
Pater deus, fili deus, deus alrne spiritus
Per eterna nos guberna deus unus secula -· amon.

Dux sanctorum, spes lapsonun virgo mater domini,
Per quam ,,ita restituta est perhempnis homini,
Gemebundo corde fundo preces a(l te domina
Namque gravi quam paravi premor nlde sarnina
Solve moles sicut soles quibus pressus iaceo
Et excusn quod confusa mente factum doleo
Dolor ingens me constringens \'Ohementer crucciat
Culpc telum cor anhclum siquidem dilaniat
O quam pravi et ignavi sunt qui mmidum diligunt
Non attendunt cui vendunt se qui Deum negligunt
Vcre cecus et ut pccus expers sciencie
Quem delectat hoc quod spectat in ualle miserie
Nam quem fructmn nisi luctum prestant mundi gaudia
Cuius cura gignit dura miseris supp\icia
Pareo flenti et dolenti summe rerum arbiter
Nam mandata per te data sunt transgressus nequiter
Erubesco et tabesco tuam timens faciem
Dum mcorum dclictorum pcrpendo congeriem
Ingens mctus atquc fletus meam turbat animam
l'avet sensus, dum suspeusus horam peusat ultimnm
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Quis futnrns et sccnrns in illo examine
Quaudo patent que nunc hdent arguente lnmine
Quo dolore, quo merore devrimuntur miseri
Ululatus et ploratus frnstra dabunt perditi
Cum maligni siwo igni semel erunt traditi
Hen quid cgi quod impegi quo infelix cecidi
Quo deducunt quem seducnnt fraudes hostis perfidi
Ad quid tendam ut tremendam evadam sententiam
Quem requiram per quem iram iudicis effugiam
O Maria qua sophya prodiit alt.issimi
Ut credendo et sequendo homo posset redimi
Formidandum redde blandum iudicem supplicibus
Ne iratus ob rcatus SC\'is tradat ignibus
Celi scala fac me mała que impugnant \'incere
Et in bono quod propono constanter persistere
Nunquam sinas in me spinas viciorum crescere
Que acl fructum nos virtutum doces sem1ie1· cedfe (sic)
Clemens dona ut patrona velis esse misero
Et sis mecum cum ad cqunm tl'ibunal 1iroccssero
Supplicando me commendo tuo patrocinio
Ne rex fortis dire mortis tradat me supplicio
Preces funde et responde pro me ante iudicem
Nam offense sunt immense quo accusant supplicem
Desperarem si pensarem mea tantum merita
Hec audissem aut sensissem te salvare pel'dita
)Iater alma tuis salva preciln1s lrnnc miserum
Quem subegit et confregit magna moles scelerum
A culp)lrum uel penarnm me salva pro1iositis
'l'e poscentcm· ot habentem spem in tuis mel'itis
Yirgo lenis a terrenis munda nos anectibus
Et cunct(lrum delictorum nos absolve nexibus
Paradisi quo dhisi exulamus aditum
Nobis pando quod ob grande nimis potes meritum
Illic patrem atque matrem mcam fac constitui
��t bonornm eternornm nbertate perfrni
Regem celi pro fideli semper ora JlOJlulo
Ut ah isto dnce Christo eniamnr sernlo
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Deo r.ara nohis para viam ;ul f'eles1ia
Ubi frui Chi·isti tui mercamur gloria
Auctor mundi qui effundi tuo ventrc voluit
Se amare et sen'are nobis det <1110<1 docuit
Pater deus, fili deus, deus alme spiritus
Per eterna nos guberna deus unus secula -· amen.

Celi porta per quam orta salus est fideliurn:
Porta lucis que perducis ad 1ierhempne gaudium
Virgo clara quc ignara virilis consorcii
}fcrnisti ess<> dei mater Christi filii
Virgo prndens que excludens primo culpam femine
Gestas fructum non productum ex virili scminc
Sume vota ne remota tuis sis supplicibus
Sed intende et defenclc nos a rnalis omnibus
1ifolta de te sunt prophete locuti prcsagia
Non ignari singulari te ditandam gracia
Nam qui nasci atque pasci tua carne voluit
Nec scripturis nec figuris tuas laudes tacuit
Prima parcns sensu carens mernit intcritum
Dum scrpenti se fallenti credit gustans vctitum
Causa piane tu humane salutis precipua
Cui causa quondam clausa patet celi ianua
Nam spernendo et cavendo blandimina (si·c) seculi
Quod mirum caput dirum contriuisti sabuli
Serpens dirus suum virns Eve <lando nocuit
Sed prudentem tuam mentem fallere non potuit
Tu primatum et ducatum gerens continentium
Casti gregis chornm regis per callem egregium
1"Tundi florem contra morem tui spnnens generis
Carnis curam et naturam cobibendam fuggieris
Viam rcctam et Perfectam pandens te sequentibus
Ut modestis et honestis se perornent moribns
Nam mundana prorsus vana docnisti gauclia
Fugitin et nociva falsa deceptoria
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.Mater Eua mortc sem prolem suam 1ierdidit.
Tua fides qua rcnides nobis vitam rcddidit
'l'u 1ireclarus es thesaurus omnium karismatum
Sane plenus et amenns ortus es aromatum
ł'ons redundans rcos mundans aquanun viventium
lfanc qui non peribunt bibnnt sed habent remedium
}'ons signatus non turbatus bestiarum !lCdibus
Non confusus sed conclusus divinis uirtutibus
Exquisitis margaritis ornantur monilia
Sed tuormn plane morum maior extat gracia
Solent mire delinire uernantes areolo (sic)
Quam plus grała unat 1) sata ce\cstis agricolo
Flores ucrni solent cemi voluptate nimia
Tu delcctas mcnt!'s rcctas precellcnti gracia
Nam si flores dant odores et decorom prefcnmt
.Mox marcescunt et arescunt nec duran:i potcnmt
Tuus viror quem plus miror non est coruiitibilis
Non marcescit nec dccrcscit sed est immutabilis
Tua fama tymiama balsamumquo superat
Dum flagrcscit mcnlcs pascit et a mortc libcrat
Nunc dati sunt Jll'Ostatti sicut die.is cantico
Bt abiecti sunt pronecti honoro mirifico
Uniucrsus est aspersus mundns Christi gracia
Qui te matre sine 1iatre natus regit omnia
Concubine et regine tuas laudes predicant
Lingue gcntes iam credeutes tilJi ritc supplicant
Tc laudantcs et mirantes pulchrc Syon filie
Illustrari et ornari .tua gaudent SflCCie
'l'u (sic) dcGoram ut auroram uuiuersis prcfcnmt
Te electam et 11erfcctam te reginam asscnmt
Que est ista tam uenusta elegans et inclita
Quo tot donis tot coronis est ,,irtutum predita
Tmturinas habcn:> genns columbinos oculos
Spcciosa ut colnmba ad aqnarum l'irnlos
Cuius vita insignila cunctis est uirtntibus
')]. c. rcruant.
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Cuins gesta sunt honesta pro cunct.is vivcntibus
Quc J)igmentis et tmgucntis cunctis est suavior
Spcciosis 1>rorsus rosis liliisque gracioi·
O fe\icem genitricem cuius sacra ,·iscera
)'lernere continere continentem ethera
Felix lectus in quo tectus rex uirtutum latuit
Felix venter quo clementer carncm deus induit
Felix sinus quo diuinus requievit spiritus
Felix al\'us qua sit salvus homo fraudc perditns
Felix thorus et decorus istius puel'llCre
Quam maritus ut est ritus non prcsumpsit tangere
O mamilla cuius stilla fuit lrnius pabulum
Qui dans lel're fructus ferre pascit omne secu\um
Hac in domo deus l1omo fieri disposuit
Hic absc'lnsus pulcher sponsus vestcm suam indnit
Hic natura vinci iura novo stupet ordinc
Jfornm usus est·exclusus pał'iente virgi11c
)fater dei nostre spei causa et exordium
Posca natum ut 01itatum nobis det remedium
Istum cecum sana precum tuannn suffragio
Ut per viam ire sciam tuo gratam filio
In hac vita sic mo dita donis spiritualibus
Dando pignus quo sim dignus gaudiis cclcstibns
De mortalis , ite malis me dignanter eruo
m post mortem fac consortem qtiietis pcrpctuo
Pro meorum propinquonnn te salute postulo
Ut letentur et salventm ex omni periculo
O beat..1. miserata preces meas suscipe
.Et cle malis universis nos clomc>nter cripc
Pater Deus, fili Deus, dei alma caritas
Per eterna nos guberna secula deus trinitas - amen.
1

Animarnm spes lapsarnm virgo mater unica.
Gigncns rcgcm cnins legem mundi servat fabrica
Porta ducis qui per crncis salvans nos mysterium
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Ad srmctornm angelorum restaurat consorcium
Sume laudes atque grates quas de\·otus concino
Namque scio sic me pio placiturum Domino
O beata, benedicta gloriosa Domina
Que divina medicina mundi purgas crimina
Felix mater cuius vcntor omni carens macula
Regcm texit atque vcxit qui gubernat secula
Quam sacrate quam beate manus atque brachia
Que paverunt que gessenmt per quem vigent omnia
Culpa Evo corruptele fecit nos obnoxios
'l.'u captivos adoptivos facis dei filios
Virgo mitis imperitis lumen da sciencie
Et affiictis pro dclictis posce munus venie
Que es sola 1ilena scola uirtutum celcstimn
Intuere et medere rnorbis te poscentium
Quis narrare qnis pensm·e tna possit mcl'ita.
Per quam gratis captivatis est libertas reddita
Non est sensus sic extensus ut tot laudes differat
Nec humanum os tam sanum ut tot voces prnferat
Nullum nevum nichil sevum nil quod fodit contines
Tam decore quam honore universis pre_mines
Omnes orent et honorent tuam excellentiam
Quamvis plene llllllns bene tuam narrat gloriam
Licet <ligne tam insigne nullus lau<let meritum
Magnum tamen est iuuamen hoc fated <lebitnm
Stella maris que preclaris emicas uirtntibus
Predicata et laudata a supernis civibus
Ab errore tuo more pereuntes libera
Fac redire et largire' graciarum numera
Primum fiJem nobis quidem tuis auge 1irecihus
Et da nobis ut te probis imitemur actibus
Spe labentes firma mentes, caritate robora
Fac concordes pelle sordes, excusa facinora
Jesse proles solve moles quo me premunt scelerum
Atque 1iacem da feracem pcrfectorum opernm
'l'rnculentus et cruentus Jiostis instut nimium
Nempe certat ut snbrertat me per carnis \·icium
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Nunc lalentcr nunc palenter non cessat irrucrc
Querens artem alque partem qua possit subripero
C.:onservare me dignarc gloriosa Domina
Et relido homicide furentis conamina
Sermo vanus aut insanus michi non subripiat
Non auditus non pruritus gule me deiciat
Non me tactus aut olfactus ad 1icccandum excitct
Non me visus sui risus aut furor precipitet
Sic nociua inccntiva SOJJiantur corporis
Ut frigcscant et quiescant prnui motus pccloris
Sit sorcna mens et plena S(Jiritali gaudio
IJiustrata et purgata verc lucis mdio
l\[eum pectus sic affectus caritatis ropleat
Ut ab co quicquid dco displicot removcat
O Maria vito via plena dei gracia
Inter demu et lmnc roum procor ut sis mcdhl
Fundo procom ne in necem dcciclam perpetuam
Ut sim castus atque fastus huins mundi respuam
J\le ductor et instructor adsit michi spiritus
Qui te mundam et fccundam recit esse celitus
ma inquam ne delinquam me conscrvet gracia
Qua reple\'it te qui flevit inter tua brachia
Orbis rector et protector noster clomentissime
Nos invise, ut elise convalescant anime
Lumen s1iarge tue largo super nos elemencie
Atc1ne mcstis da celestis solamcn leticie
Dei fili ex hostili serva me fa\lacia
Da. ut fiam per Mariam tua dignus gracia
Ob amorem et honcrrem matris tue tribue
Ut cum bonis fruar donis quietis perpetua
Te rogamus et laudamus per ipsius meritum
Ut eterni nobis regni clemens pandas aditum
Pater deus, fili deus, deus alma carit.as
Per cterna nos guborna sct.:ul:� deus trinitas - amen.

O regina quam divina JHeelegit gracia
Cuius J>artu!:i sacrosanctus instauravit omnia
Que odorem gratiorcm thme das ot l,alsmno
Qua excelsus est ogressus nt sponsus do thalamo
Uatcr rogis per quam legis pandnntur mysteria
Cuius natum olim natum canobant preconia
Fons virtutnm da ut ltitum viciorum doseram
Mentis vi8um atquo nisum ad S11JN3rna transf0::ram
Sic infundas qua redundas cordi moo graciam
Ut terrona fide plena proditus dospiciam
l\[ater dei cordis moi munda penetralia
Ao meorum labionun clilue contagia
Ut J>eccatis expugnatis doum honorificem
1,:t a corde pulsa sordc l:uldes tuas prediccm
O benigna laucle digna quis te possit colerc
Que ditari singulari mernisti nmnere
Cum aurora sit decora quando rnbens orit1u
Comparata minus grata minus pnlchra cernitur
Luna clara quti.ndo parta nullis tecta nubilrns
Sed majorem tu fulgorem p ... is 1) infers mcntibus
Cuuctis horis lux fulg ......... 1) nos letiticat
Nam vix una nocte luna . .. a) emicat
Luna plena sic amona sed dcfectum patitur
Modo patcns modo latons nunqnam st..'lrot (sic) noscilur.
'l'u chorrnsca nunquam fusca nostri dux itincris
Non obtccta. sed olecta sicut sol aspiceris
ł�st rcvera solis spera mira Ince predita
Sepe tmnen ob velamen nobis est abscondita
Tu preclara namque�rara, cuncta supergrederis
Que nec tectum nec defectum aut occasum pateris
Tota munda et iocunda, tota es mirabilis
Tibi vita. nec audita nec est visa similis
Ciues poli tne proli semper cantant gloriam
') Hommcjus lrnbct: p,11·i;, locus hic 11ne,n:u\mo,lum et sN1ucntcs in autOb'Ta·
pho dolet11nmctls distingmmtur.
') fulgoris tni.
l)supcrforr:un

Venerantes et mirantes tuam excellenciam
.\ngelornm nempe chorum dignitato su1>erns
Principatus potestates et \'irLutes ceteras
O ciu:uu grata et heat:i. tua est memoria
Actiones et sermones tui sunt remedia
Cuncta recta et perfecta cuncta sunt salubria
Kt his rnnit que nos Jenit \'italis flagrancia
Gratulamur et conanmr laudes tuas canere
Quamvis totum cor devotum nequeat exprimere
Sic densa sic immensa laudis tue co1iia
Ut profunda et facunda succumbant ingenia
Nemo prebet quant.as debet laudes tue glorio
Qua processit qui repressit actorem malicie
Benedicta quo relicta vana carnis gloria
Bternorum gaudiorum cxtitisti nuncia
lłenedictus qui afllictus crncis in patibulo
Nos sa\vavit et donavit pacem suo populo
Virgo meritis infinitis prcdicanda laudibus
rrumn natum fac placatum cunctis te colentibus
Da. perfectum intellectum quo devitcm noxia
'Fac me nosse et da posse que sunt utilia
Curam gere ut sincere conuersari studeam
m devotus carnis motus spiritu eoherceam
Mater agni <111i tyranni \'icto1· co1>it spoli:�
Quo elisi paradisi caremus lotiUa
Noxas dele parentele mee tuis precibus
Bt da cunctis michi iunctis frui bonis omnibus
Virgo sancta. ma.ter casta David proles inclita.
Pia prece nos tle nece peccatorum suscita
Proles Jesse per quam fesse roborantur anime
}'ac nos fortes et cohortes tenebrarum reprime
Ab his telis tuos velis sup1ilices defondere
Quibu.� perit qnisquis querit cami satisfacerc
Virgo lenis nos a penis salva gehennalibus
Nec substerni nos inferni sin.is cruciatibus
1
Vilam letam et quiet.am fac nos semper ag�rq. t �,
Ut \·irtutis et salutis gaudeamus numer •a
\'łl -� i
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Supplex oro ut in choro te sanctorum \'idenm
Et dirinc sine fine clono lucis gaudeam
Jesu Chrh;te per quem iste mundus primo fattns es.t
Homo deus per quem reus homo libcratus est
!Hetuendo rox defende nos a malis omnibus
Ueddc vicem hanc felicem ?dariam colentibus
Ut rcstaures nos hec aures tuas pulset precibus
Hec susten�et et prcsentet tuis nos aspcctibus
Rtx eterne pio ccrne supplices intuitu
Et illustra corda nostra tuo sancto spiritu
Jlrnpter i\lam <1uc mamiłlam tibi dcdit pa\'\'ulo
Munimentum et augmcntum tt!O presta populo
Jlastor bone a leone tuas ovcs libera
Et cum illis quo in cclis gandont nos annumera
Regi magno Jaus et agno, patri atque filio
l<'laminic1uc qui utrique compar est imperia.

Reatarum feminarum virgo beatissima:
i
Illum gerens qui nos qucrcns visitavit inf ma
Regis mater cuius pater non cognouit feminam
Mater cius mundi Jrnius qui gubernat machinam
Que cclcsti adimplcsti totum orbom dogmat-O
Nos cmunda quo fecunda facta es karismato
De terrano fac me ceno nisn mentis snrgere
Atque totmn memn votnm ad summa dirigere
Ut non segnis summis regnis admisceri studeam
Ne ab istis exnl tristis sine fine maneam
O beat.a fiant grata nostra tibi cantica.
Nec sit vilis hec exilis tibi laus et modica
Grates solvo dum revolvo quanta nobis feceris
Dum perpendo quam horrenda mało nos subtraxeris
Crimen Eve fecit breve vite llOStre spacinm
]nfinite per te vite nobis datur gaudium
Non est iustum tam vonustnm opus et piissimmu
Obli\'isci quod addici com'cnit potissimum
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lmmo vere hoc silere magnum est periculum
Quo purgari et saln,ri constat omne seculum
Predicandus et laudandus tui fructus uteri
Tua gesta manifesta debent cunctis fieri
Gabrielis est de celis ad te factum nuncittm
Qlwd completum hosti metum nobis dat presidium
A preclara missus aula sublimique solio
Fcrt secrcla quc repleta sunt perhempni gaudio
Sic lcgatus dcstinatus oh regales nupcias
1�ctit tcnas, ut snpernas , .
') amicicias
Ad terrenas officinas est elapsus etbcro
Dei nutum et sfo.tntum tibi curat pandere
Ad te tendens quo resplendens eras styrpe regia
Dco cari et 1ireclari regis David filia
Mente mitis margaritis graciarum predita
Nulli nocens, omnes docens, vita Deo placita
fam adulta et inculta non mente sed corpore
Sancta vultu, sancta cultu prorsus sancta pectore
Primis annis plena magnis thesauris sciencie
Deo cara et ignara tocius malicie
Vincens sexum, et complcxum carnalem despiciens
Dco placens sui taccns, suum os apcriens
(;ordo pruclens semper studens legis obscrvancie
Ex his sano non humanc landem qnerens glorio
Accione et sermone inreprehensibilis
Et Clmctarum graciarum fulgore mirabilis
Divinorum secretorum lator ad te 1>roperat
}'ert archanum quod humanum gem1s fide liberat
Nec silendum c1uam stupcndum honorem oxhibuit
Te mirante, nam hoc ante nulla nec post meruit
Hic legatus est tesfatus cunctis te precellere
Plane quando te mirando salutavit genere
Pandit ore cum honore quod futurum noverat
Et declarat quod rex parat qui te obsecrauerat
Saluta, it., nunciavit dei beneficium
1

') llotmnc;ju8 I, <:.:pmuiut.
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Ore blando declaran(lo quod haberes lilium
Primum a,,o 1iost suave depromit mystel'ium
Quod est ingen::; et pertingens ad salutem omnium
O l\faria deo digna plena inquit gracia
Benedicta et beata secula per omnia
Amans deum apud enm invenisti graciam
Qua repleta eris_ !eta protem gignens regiam
Ne formides sola fides dabit tibi filimn
Conha morem salvatorem generabis omnium
�fater eris et diceris omnis orbis domina
Bris parens sed non carens castitate pristina
Ne turberis ne mireris audiens quod paries
Gignes quidem sed ut pridem uirginem te scnties
Appetitus et pruritus carnis iguornbitur
Partum tamen in te flamen sanctum operabitur
Summa virtus atque sanctus te replebit spiritus
l�t cunctorum seculorum rex tuus sic genitus
l�ris pregnans namque regnans in eternum Dominus
Sumet corpus per quod opus mundi tollet facinus
Sic salvabit quem purgabit a pcccatis populnm
Hegnaturus et datnrus regnmn his in seculnm
Exultabnnt et laudabnnt to fidcles femine
}.irunt omnes nationes tuo salve germinc
Crcdiclisti quod audisti mente clevotissima
Ante partum ot post partum manens intcgerrima
Ut scriptnre predixere facta es puerpera
Jam cum nato coronato regnas super cthera
Uniuerse iam connerse gentes te magnificant
Te precantur te mirantnr ac clevote predicant
Sunt celestes chori testes quibus es preposit.a
'l'e cunctorum electornm transcendisse merita.
Totus orbis te pro morbis et necessitatibus
Deprecatnr ut fruatnr optatis successibus
1'(' laudamlls et rogamus feminarum gloria
Tnam prolem verum solem nobis reconcilia
Nos conserra ne caterra [edat adners1mtium
Atqne cecis tue precis porrige suhsidium
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Precei; funde ne innmmde succuml.1.m1 cupidiui
Ut mens mea non sit rea in conspecln Domini
Stella maris qne ignaris subvenis et perditis
Tn hoc rnlo nos a mało tuis salva meritis ')
Nec amaris patiaris absorberi fl.uctibus
Qui extollunt atque colunt te devotis mcutibus
Virgo mitis ab ignitis iaculis me libera
Quibus cadunt qui non vadunt tua per itinera
Gemebundus fcro pondus culparum ingent.ium
His solutum ad uirtutum trahc me fastigium
Alma. virgo sn1iplex rogo tuam rxcellencinm
Ut eternam per te cernam tui uati gloriam.

O ].fossia de Maria nate Stlmper ,•irgine,
Qui purgasti et salvasti munduru tuo sanguine.
Actor vite nobis mitte veritatis spiritum
Ut sciamus et ngamus quod est tibi placitum
Da virtutem ut immutem usum pravi operis
Donn inqunm ut relinquam cursum vite veteris
Rex immense me recense in ten11 viventium
Nec sis memor quibus premor peccatornm omnium
Culpas la,·a, <1uib11s praua sordet conscientia
Ut sinccra mente uera eomprehendam gnudia
Nec in laetnn me opacum pennittas descendere
Quo mittuntur qui premm1tur peccatorum pondere
.Lux eterna sic gubema quos vocasti filios
Ut incestns atque questns �) devitcmus noxios
Judex juste rogamus te ut des cunctis vcniam
Qui Marie matris tue diligunt memoriam
Sit divinc sine fine decus atque gloria
}fajestati qua creati sumuS nos et omnia - amen.

') ''<'rsus hi<.> rlcl'!I i11 Homm: Suppl. Pntr.
(1 llonnn: I.<·. ut i,1crss11" a11uc .1,·rP�1u.
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Virgo splendens que transccndens clect.ornm ordines
i\lagistratum et primntum sanctitatis obtines,

Que enixa nou amissa castitate Dominum

Via pacis ire facis nos ad patrem luminnm
Sh·lla maris que testaris erroris itinera
Helinquenda et agenda nove lucis opera
Fons uirtutum sic pollutum meum os opifices
Ut favoro digna fore mea verba judices
Importunus et indignus tuis sum preconiis
Cum obsessns et op1iressus multis sim flagiciis
'l'amcn spero quod 11011 ero expers voti penitus
Si te colam per quam solam est ad vitam reditus
13encdicta cuius vita summo regi placita.
Hostem stravit, culpam lavit, restauravit perdit:i.
ntater dei preces ei funde que nos muniat
J>reces fu]l(\e ut secunde que(tue res cveniat
'l'uas preces efficaces esse nunquam ambigit
Quisquis illum quem pusitlum lactavisti diligit
Virgo lenis a venenis me draconis libera
Cuius doli celsa poli labefactant sydera
Pensa pensa qua immensa carnis sit fragilitas
Quam iniquum inimicum nostra fert humanitas
Dei aula circumvalla tuo nos munimine
Rcos solve, jnstos fovo imbecilles sustine
l\lediatrix et sal\'atrix infirmarnm mencium
Fa\'C votis dans egrotis 01itatum remedium
Cecis lumen et acumen caligosis repara.
Leva pressos iuva 'rcssos merontes exhilara
Egenorum et 11inctorum consolare gemitum
Peregrinis et captivis gratum poscc l'Cditum
Et letantes navigantes veniant ad lntorn (sic)
Violentos claude ventos mota sedans equora
Jnimicos fac :nnicos et benignos invicem
ut non granem sed suavem sentiamus iudicem
])ro iudeis licet reis hmm roga filimn
Ut agnoscant hunc et poscant ejus adjutorium
O magistra et ministra uero sapientie

31
Fac me rcctnm ot perfectum in via iusticio
Poscc natum ut reatum memn ipso cleleat
Et implorn ut in horn mortis nil me terrent
Ora regem ut sic legem ipsius custodiam
Ut ex mundo tra11seundo letus hunc aspiciam
O boata sic pcccata tuis dele JJrecibus
Que commisi paradisi ut quiescam sedibus
Te colentes fac gaudentes cuncta pcllens noxia
Et procura ut mansura perfruamur gloria
Maris ste\la sic compella aures summi iudicis
Ut nos festis rex celestis societ angelicis
Ut in sorto et cohorte stiperuorum civium
Nnmeremur et Jetemur in terra Vi\'Cntinm.

Vito dator et plasmator ac redemptor hominis,
Glavis David <inem JJortauit uenter alme nirginis
Ilenedicte rex dimitte cuneta michi debita
Quo contraxi nam hec auxi semper agens vetit..1.
Heu quam małe spil'itale baptismi mystcrium
Violavi, nam fedavi me per omne vicium
Malo feci quod subieci me pravis spilitihus
Seruiendo eL fa\'Ondo sceleratis faotibus
l•'ili dei cordis mei clissipa caliginem
No deseenclam in horrcndam inferni voraginem
Interuentu et obtentu matris tue virginis
Me timore et amore tui replo nominis
Pius esto et memento quid pro nobis feceris
Pro indignis et malignis quanta sustinueris
Preces audi et custodi nos a cunctis hostibus
Exoratus et placatus matris tue precibus
lntcl'ccdat hec et reddat nobis te placabilem
Que porta\'it atquc 1iavit \acte factum hnmilom
Proptcr eam queso meam munda conscientiam
Ne offenclam reverendam vultus tui gloriam
O boate Jlietate lua me iustificn

Quid gerendum <1nid <licendum michi semper indica
Deus homo fac de domo nos exire carceris
Et iam dones mansiones quibus ipse cerneris
Tumu vultum nunc occultum tuis iam fidelibus
l\fanifesta. atqnc presta pacem te colontibus
Fac intrare nos preclaro tuo domm; atria
Atque bonis mansionis nos suiwrne sacia
'l'ihi nato cum beat.o patre lans ot gloria
Flaminiqne qui utrique compar est per omnia.

l,aus fidelis Israelis uirgo piona gracia
Quo dum paris non priuaris uirginali gloria
Quam prcscitam et electam Deus ante sccula
Benodixit et promisit 1ier natum oracu\a
Jesse virga sic nos purga viciorum sordihus
Ut remotis liiis (sic) devotis te laudemus mentibus
lnsensatos et ingratos esse dei gracie
Se ostendunt qui non reddunt landem tue glorie
Sese fraudat qui non laudat geuitricem domini
Qui non orat hanc ignorat quid �it da.tum liomini
Prccor ergo sacra virgo ut meum obsequium
Sit, acceptum, nec ineptum sit laudantis studium
Benedictus sit beatus tui fructus uteri
Cuius dono pax humano restnuratur genel"i
Quam iocundum lux in mundum venit indeficiens
Carne sumpta ex innu!lta matre nobis oriens
Res novella, quod puella regem nostrum genuit
Regem magnum, riec sic dampnum pudol'is sustinuit
Quam sacrata et beata genitricis ubera
Ex qua natus et lactatus est qui regit sydera
O rnamille quibus ille p::irvulus nutritus est
Jussu cuius mundi huius ornatus perfectus est
Prothoplasti culpa cuncti gloriam amisimus
Per consortem eius mortem geminato incurrimus
Per Mariam dum i\ressiam eius natum sequimm
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lmmortales et ec1uales angelis eflicimur
Dei mater fac grnl:mter tua nos sol\empnia
Celehrarc et ,·itare carnis tlesideri..1
Virgo mitis im11editis libertatem postula
Pelle falsa ot relaxa deliciornm vi11cula
Maris stclla. soda bella, seda malos l10mines
Ne nos mcrgant aut dispcrgant mundi huius Łurhines
In hoc mari dominari non pcnnittas s1iiritus
Quibus mentos imprudenles subrnuntur fnnditus
Ex hoc freto tno pet-0 orni presidio
Bt postremo in supremo collocari gaudio
Itcr. tutnm 1>er uirtntum gradus michi prcpam
Pressum Ic,·a, 110 in seva miser nrnm tnrtara
)fagnum bonus (sic) gesto 1iron11s culpanun congerie
Onus grave quod est prave pena conscientie
Audiendo et videndo uerbis et operibus
l\Je destruxi et seduxi variis erroribus
Virgo clemens tuam gemens precor excel\ent.iam
Ut cunctorum <lelictornm michi poscas veniam
Mater bona mente prona deprecor ac supplico
Dn. uirtutem ut non nutem impetu demonico
Te requiro nt a <liro hostc urn custodias
J+:t coronam scm1>iternam michi i.lari facias
Sit voluntas, nam facultas tumn rolle sequitur
Quicqnid voles tua 1iroles daro non morabitur
Virgo 1iulchra fulgens ultra cuncta celi syc1cra
Postulamus ut sumamus per te vite munom.
Curam gere, ut videre mereamur filium
Quere pacem ue minacem vibret in nos gla<linm
i\Ieam vitam fac munitam fide et operibtts
Ut a<l ccnam intrcm plenum bonis immortalil.1t1s
Dei uerbum qui snporbum cruce vincens zabulum
Expiasti prothoplasti noxam timm populnm
A malignis vro h1dignis patiens crndelia
Ut tcrrenos et cgcnos sublimarcs gloria
Rox celestis sic modcstis mo pororna moribus
"t"t honorum eternorum dignus sim mnncribus
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Mtmimcntum sit cro(lcntum eins intercessio
Que te pavit et gesta\'it sacrosancto gremio
Hcis parce <JUi ab arce rnissus es cthcrca
Carne sumpta ut corrupta restaurnrcs terrca
'l'ua mundet et fecundet corda nostra gracia
Ut Yirtntum ferant fructum expellendo ,1ici:i
lnnoccntcr et 1n·udenter fac nos cuncta gcrero
Ne phantasma hrnm JJlasma 11ossit ullum fallcro
Fac me ca11tmn atquc prornplnm in hoc yilc stadio
Ut post fletus frnar letus snmme pacis brario.

Stella maris singularis mater excellcntie,
Quo post n::itnm principatum tencs sancUmonic
Mater nati snmmi patris ex qua nasci gcnitns
t,;t dignatus per quem <latus est ad \·itarn l"editns
Hoga Christum ut au<litum prebens te colentibus
Nos gubcrnet et cxornet gracie muncribus
Salre uirgo quo nos iugo absoh'isti criminis
Quo ligaYit nos et stra\'it primi la11sus hominis
.lesse virga omnis lingua debet te 1iereolere
'l'ibi gentcs dcbcnt grates atquo laudes roddcrc
Nam dum ucrbum som1iiternum summi patris gencras
'l'uo partu a reatu nos antiquo libcras
lfogcs multi atque iusti per divin:un graciam
lnspirnti tui llati poscehant presentiam
O beahl revelata te. per nunc prophetyca
Sunt scercta et impleta legis prisce mystica
Yirga florem contra morem atque fruetmn arida
Germina,·it quo signari quod flores grauida 1)
'l'n nimirnm mrnqnam yirum fossa JlrOlcm regiam
Edi<listi nec sensisti pariens tristiciam
Stella maris quc dmn paris non perdis signacnlum
Castitatis a peccatis tuum solvc sel'l'nhun
') llomm. I. c. y!rmimwil, 'JU«e eiynavit quod lu fo1 oee yra,;i,la.
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Virgo splendcns quc ascendens sicut fumi uirguhi
Procctlentis ex pigmentis, omni cares macula
l1'it salutis causa cunctis quod te Deum cre\limm;
Gcnuisse et mansisse uirginem asserinms
O M::iria prece pia uobis for auxilium
Cuius nomen sit solamen miseris et ganclium
Nomen sanctmn per quod planctum eternum ernsimtt;;.
Nomen bonum per quod donum salutis accepimus
Jesse virga tumn roga benedictum filium
Ut nos servet et enervet fraudes aduersancium
O beata, 1iostulata nobis clemens obtine
Uedde tutos et exutos nos ab omni crimine
Dei mater incessanter nobis poscc veniam
Et cunctornm commodornm confer afflucntiam
Aufer bel!a. et flagclla, famom, postem, gladium
Tribulatis pietatis imz)endc solatium
Pax et quics nostros dies faciunt lctissimos
No languorcs an mcrorcs nostros grauent animo:;
l\fatcr bona nobis dona tuum patrocinium
Ut rcgncmus et laudcmus tuum scm1ier filium
Pactor Ol"bis qui fll"O nobis natns es ex femina
Cntcis pena alicna. qui purgasti crimina
Ad te clamo ut ex hamo me pe·ccati libercs
Bt corone sempiterno clonnti\'O muneres
l\Iatris 1irece me do nece quam formido Jibera
Pellc mctum, fac me letum cuncta sana uulnera
Rex virtutum fac devotum me in tue laudibus
Gcnilricis quc pudicis gcssit te visceril)us
Eius laudes contra fraudcs inimici faciant
Nos invictos et affiictos a malis cripiant
Hex pcrhcmpnis fac me regnis gaudcrc cclcstibm;
Cum amicis gcnitricis tue sanctis prccibus
Inter ovcs quas tu fovcs pietntis gracia
i\fo rccense, atquo menso tltc bonis sacia
lllibato matris natc Christo spcs fidclium
Da cum :;anc\:is ignorantis finom rcgni gaudium
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Tibi nato cum hcnto palre Jaus et gloria
Flaminiqne qui ntl'ique compar est per omnia.

)fatcr dei qcr quam roi consccuntur \'eniam
Que dcisti malcdicti serpentis astutiam
llencdicta fac nos ita tua festu colere
Ut venturam per te iraru possirnns evadere
O insignis ut te dignis valcamus landibus
Venerari fac mundari nos a culpis omnibus
Te landaro predicare atriue benedicero
Dclectantur <1ui conantur ad summa pcrtingere
Nam et ipsi quondam missi ce!i civcs incliti
Congaudebnnt nec tacebant <1uanti es�es meriti
Virgo felix per (l'!Ulll celi� atque terris gaudiul)l
Est tributum que Yirtutum gmumis folges omnium
Deprecarc ut ritare nos pcccata faciat
Rex eternus no iufornus post mortem degluciat
Virgo sancta cerne quanta perforamus iugiter
'l1empt.amenb1, et sustenb. nos ut stemns fortiter
Heu quid feei cur me neci tra<lidi perpetuo
Vanitate captus Yite brevis et exigtie
Quantis dsns sum elisus et auditus laJ)Sibus
Gnstus, tactus, et o\factas ntlneratus sensibus
Virgo mitis, ad te trb;tis et merens confttgio
�\Ieliorem ad la11guorcm curam non invenio
Te rogare singulare·· \apsis est reme<lium
Sanitatis vulueratis per quam datur gaudium
'l'o requirat qui suspirn.t pressus mole criminum
Habens ratnm quod plaecatum reddes ei dominum
Deo vincta potes cuncta dare te rogantibus
Cum benignis et malignis imperes spiritibus
Que seductis spes salutis esset aut solatium
Si non nobis fac.tor orbis darot hoc remedium
Si divina medicina defuis�cl .
. . 1)
') llomm. !. e. ,·,,llle,·i.
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Quid facturi quo ituri nos eramus miseri
Mater prima nos ad ima suo traxit crimine
Nunc reatus est ablatus tue prolis sanguine
Nunc rcgressus est conccssus ad su1icrna gaudia
His qui ui11cunt et relinquunt mundi desideria
Cunctis sanctis es pro tantis grata bcneficiis
Cunctis clara et 1mclara magnis priuilegiis
Virgo mitis a delictis nos cmuncla precibus
Ut purgati simus apti iungi celi civibus.

fannen verum factor renun mundi rector falirice
Tot proccllis, tot flagellis nos affiictos respice
In diebus nostris rebus nos secun<lis sustine
El custodi nos ab omni incorrnptos crim ine
l!�idc muni nos et uni karitatis munere
Nullus terror, nullus error possit nos subvertere
Rex etcme a gehenne salva nos supplicio
Quos pcccato solvis, dato mortis tue precio
Prece matris, nos ab atris, libera spiritibus
Ne cum i1isis pro commissi.:; dampnemtlr reatibus
Jesu bone visione tua nos letifica.
Sic gubcrna. nos ut regna conseqmnnur celica
Tibi na.to cum l.1Cato patrc laus et gloria
l�laminiquo qui utriqne compar est per omnia. amen.

O salutaris virgo, stella maris
Generans prolem equitatis solem
Lucis actorem retinens pudorem
Suscipe landem.
Celi regina per quam medicina
Datur egrotis gracia devotis,
nandituu mestis, mull{lo lux celestis,
Spcs<111e salntis.
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Aula regalis, virgo specialis,
Poscc mc<lclam nobis et tutelam,
Susci1ie vota precibusquc cuncta
Pelle molesta.
Virtutum chori summo qui rectori
Semper astatis atque jubilatis
Ovis rcmote memores estote,
Nosque juvatc.
Fclices estia: patrio celestis
Civcs cunctorum ncscii maiorum,
Quo nos infcstant miseramquo prcstant
Undiquc vitam.
Undc rogamus atque supplicamus,
Ut fo,•catis atque muniatis
Vestras conservos quorum rex super nos
Cum patre reguat.
Patriarcharum atquo pro1ihctamm
Pollcns scnatus diluat rcatus
Scdcns in thronis rcnitcns coronis
Vestibus albis.
Orclo sanctorum nos apostolorum
Ucgat docendo foveat regendo
Votis intcndant supplices defondant
Vincula solvant.
Pacis augmentum poscat innocentum
Grex candidatus, quos rex porturliatus
lussit necari mctucns privari
Cu\mino regni.
'l'riumphatorcs mundi (tui tcnorcs
Fide viccrunt 1 gloriam sprevcnmt
Nobis suonun 1n·cstont trium1ihorum
Gaudia sccum.

39
Jmpetret votum chorus saccrclotnm,
Nec non cunctorum cetus confcssornm
Omnes qui gratum dco fomulatum
Exhibucrunt.
Grex virginalis orct ut de malis
Seeuli presentis simul et scquentis
EriJiiamur et·que postulamus
Accipiamus.
Universorum cunoi sanctornm
Celo rcgnantes audi11nt rogantcs,
Qnibus ncliuti mcreamur uti
Luco perhcmpni.
Omnes electi compotcs cffccti
Vito hcatc dominum rogate,
Nobis ut letam donet et quictam
Duccre vitam.
Prestet levamcn nohis et iuua.mcn
Quo mundi fluctus gehcnnequc luctus
Sic evaclanms, ut quo<l pcrobtamus
Optineamus (sic).
Lux sempiterna pic nos gnbcrna
J>ater ac nate parquc dcitato
S1iiritus sanctc deus unus ante
Secula trinns - amen.

Explicit egregium Bernadi monachi opus.

