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Dorobek naukowy ks. dr. Andrzeja Suskiego, biskupa seniora diecezji toruńskiej 

 

Ks. dr bp Andrzej Suski jest wybitnym znawcą rękopisów średniowiecznych. Posiada 

ogromną wiedzę i znaczący dorobek naukowy w tej dziedzinie. Jest autorem wielu cenionych 

publikacji w języku polskim, łacińskim i włoskim, wśród których należy wymienić przede 

wszystkim „Libri ordinarii. Przewodnik po rękopisach” - katalog wyszczególniający 

przedtrydenckie libri ordynarii (księgi liturgiczne Kościoła katolickiego) i ich fragmenty (w 

łącznej liczbie 858), przechowywane w archiwach i bibliotekach kościelnych i państwowych 

oraz w zbiorach różnych instytucji (260 lokalizacji w 16 państwach).  

 

Wybrane publikacje 

 

 „Libri ordinarii. Przewodnik po rękopisach”. Poszczególne jednostki katalogu 

zawierają sumaryczny opis rękopisów z odnośną bibliografią. W licznych 

przypadkach precyzyjnie podano zawartość treściową manuskryptów. Pozwala to na 

uzyskanie podstawowych danych, które mogą być punktem wyjścia do dalszych badań 

i opracowań.  

 

 „Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny”. Katalog wraz z 

opisem 5 079 mszałów lub ich zachowanych fragmentów, łącznie z fragmentami 

mszałów najdawniejszych, powstałych do XIII wieku. Rękopisy pochodzą z 614 

miejscowości w 23 krajach (Europa, USA, Nowa Zelandia).  

 

 „Pontificali pretridentini (secc. IX-XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale” 

(autorzy: Andrzej Suski, Alessandro Toniolo, Manlio Sodi)  

 

 “Sacramentari gregoriani. Guida ai manoscritti e concordanza verbale” (autorzy: 

Andrzej Suski, Manlio Sodi, Alessandro Toniolo. 

 

 „Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach”  

 

 „Wydania przedtrydenckich rękopisów liturgicznych”  

 

 “Sacramentari e messali pretridentini di provenienza italiana. Guida ai manoscritti” 

(autorzy: Giacomo Baroffio, Manlio Sodi, Andrzej Suski)  

 



Biskup senior diecezji toruńskiej dr Andrzej Suski aktywnie zaangażował się w kampanii na 

rzecz zachowania w narodowym dziedzictwie kultury znajdującego się w zbiorach 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu cennego zabytku 

piśmiennictwa znanego jako kodeks Korwina. Chodzi o „Epistola de laudibus augustae 

bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam 

Corvinum Panoniae regem", renesansowy manuskrypt szkoły florenckiej wpisany na 

Światową Listę Programu UNESCO "Pamięć Świata".  

 

Oprac. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu i Biuro 
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