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WSTĘP^

Wśród słabo zbadanych dotąd zjawisk w historii książki staropolskiej do 
ważniejszych należy problem edycji poloników za granicą. Traktując książkę jako 
narzędzie komunikacji międzyludzkiej, trudno nie zadać sobie pytania o rolę 
zagranicznych oficyn wydawniczych w dopełnianiu repertuaru wydawniczego 
drukami polskich. Z drugiej strony istotne jest pytanie o rolę poloników w życiu 
kulturalnym Europy XVI w. Należy więc wyjaśnić, w jakim stopniu są one 
emanacją aktywności, a równocześnie atrakcyjności kultury polskiej. Tak szeroki 
zakres badań wynikał z przekonania, że w przypadku owego zjawiska nie można 
się ograniczyć wyłącznie do kwestii stosurdców wydawniczych, ale należy rozpa
trywać je w całym bogactwie problematyki składającej się na obraz epoki XVI w. 
Książka jest tutaj zmaterializowanym wyrazem myśli ludzkiej, na którego pow
stanie złożyło się wiele czynników. Do najważniejszych należały:

—  renesansowy prąd kulturalny, a także działalność autorów, teoretyków 
i łudzi współtworzących dzieła (wydawców-dmkarzy, ilustratorów, nakładców, 
tłumaczy, komentatorów, redaktorów i^ .)  oraz osób i instytucji, które do pow
stania i publikacji dzieła się przyczyniły, tzn. mecenasów lub instytucji spraw- 
czych^;

— reformacja, kontrreformacja i uwanuikowania polityczne.
Wymienione czynniki stanowiły w naturalrty sposób płaszczyznę integracji

środowiskowej — nie tylko w skali danego ośrodka intelektualnego, ale także na 
obszarze poszczególrtych państw i całej Europy. Książka była jednym z narzę
dzi tej integracji. ^\Vdaje się więc, że tylko w takim, najpełniejszym kontekście 
można rozpatrywać problematykę publikacji poloników na obszarze niemiecko- 
języczrtym w XVI w.

Tematyka ta nie doczekała się dotąd pełnego opracowania. Informacje z nią 
związane zrmjdziemy w piśmiennictwie z zakresu łiistorii: książki^, nauki'^, kul- 
tury5, literatury^ oraz historii politycznej'^. Owe przyczynki w większości przy
padków poświęcone były związkom polsko-europejskim, a nie potraktowanym 
odrębnie stosunkom polsko-niemiecldm. Jest to o tyle usprawiedliwione, że 
mówiąc o europejskim ruchu wydawniczym, nie można pominąć faktu, że 
głównym jego komponentem w XVI w. było drukarstwo niemieclde. Najwięcej 
uwagi badanemu zjawislcu poświęciła A. Kawecka-Gryczowa w artykule Rola 
drukarstwa polskiego w dobie odrodzenie^. Autorka wymieniła Idlka czyn



ników mogących mieć wpływ na wędrówkę dziel polskich do drukarń 
zagranicznych. Wskazała na ograniczone możliwości w}'twórcze polsldch 
drukarzy i niekorzystne zmiany w organizacji połskiego rucłiu vwdawniczego. 
Dlatego autor często wybierał oficynę zagraniczną, gwarantującą dobiy poziom 
wydania dzieła i możność zaistnienia na europejskim rynku książki. Według 
A. Kaweckiej-Gry czowej: Większe dzieła, oczywiście łacińskie mogły liczyć na 
odbiorców) w całej Europie, znajdowały wydawców w Bazylei, Kolonii, Wenecji. 
Drogi do tych ośrodków wyznaczały najczęściej kierunki ideołogiczne^ 
Podkreślając wkład polskiego piśmiennictwa w kształtowanie ogólnoludzkicłi 
wartości liumanistycznycłi, autorka uwypukliła dużą rolę związków 
wydawniczych z Bazyleą. Ów dorobek przeciwstawiła równocześnie działalnoś
ci ośrodków wydawniczych, które publikowały literaturę katolicką. Starając się 
przedstawić dynamikę rozwoju zjawiska A. Kawecka-Giyczowa stwierdziłą że 
wzrost Uczby wydań poloników zagranicznych nastąpił w latach sześć
dziesiątych i osiemdziesiątych XVI w. Autorka wyjaśniała to wzmożoną walką 
ideologiczną; najpierw związaną z reformacją, a później z kontrreformacją. 
A. Kawecka-Giyczowa zwróciła także uwagę na import książki. Wobec ukie
runkowania krajowego ruchu wydawniczego na publikację druków populan^cli, 
literatury podręcznikowej i piśmiennictwa narodowego, potrzeby czytelnicze 
w zakresie literatury fundamentalnej — zwłaszcza naukowej —  zaspokajała 
książka importowana.

Należy jednak stwierdzić, że omówiony artykuł, jak i informacje zawarte 
w bogatym piśmieimictwie, poświęconym epoce XVI w.*®, mogły służyć 
jedynie jako punkt wyjścia do podjętych przeze mnie badań nad problematyką 
poloników niemieckich.

Zajmowałem się w nich historią książki. Nie analizowałem szczegółowo 
tekstów poloników, ani nie oceniałem ich treści z liistoryczno-literackiego 
i naukowego punktu widzenia. Przede wszystkim interesowały mnie wydania 
dziel. Podstawą mojej pracy były badania bibliograficzne, zmierzające do od
tworzenia repertuaru wydawniczego oficyn z obszaru niemieckojęzycznego 
w zakresie produkcji poloników**. Jako datę wyjściową badań przyjąłem 1501 r., 
a jako datę zamykającą kwerendę 1600 r̂ ■̂. Ich zasięg terytorialny wyznaczyły 
tereny niemieckojęzyczne poza granicami Rzeczypospolitej tj. —  zgodnie 
z Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. 
Jahrhunderts — obszary Niemiec, Austrii i niemieckojęzycznych kantonów 
Szwajcarii. Przy czym trzeba zaznaczyć, że z punlctu widzenia niemieckiej lii- 
storii książld pod pojęciem obszaru niemieckojęzycznego rozumie się m.in. 
także Śląsk, Prusy Książęce, Inflanty a nawet Prusy Królewskie. Niemieccy 
uczeni przyjmują l^ryteria językowo-etniczne, z którymi można się zgodzić. 
Mnie jednak interesują wyłącznie niemieckojęzyczne terytoria leżące poza



granicami Rzeczypospolitej. Pod pojęciem Rzecz^'pospolitej kiyją się jej his- 
totyczne granice, obejmujące także terytoria zależne od Polski, tj. Inflanty 
i Prusy Książęce.

Ocena stopnia ich związku z Polską może być różna. Dlatego przyjęto for
malne kryteria doboru danych bibliograficznych, podkreślając w pracy odręb
ność środowisk twórczych z państw lennych. Liczba pnitheniców i livonicow 
była niewielka w zbiorze poloników — tylko 170 pozycji bibliograficznych 
(ok. 8 % całości liczącej 2234 pozycje). Zwykle znalazły się wśród nich dzieła 
autorów, których działalność nie ograniczyła się na przykład do terenu Prus 
Książęcycłi, ale objęła tałcże obszar Prus Królewskich.

Do twórców poloników zaliczono także autorów obcych — stale łub cza
sowo zamieszkujących RzeczpospoUtą. Brano pod uwagę tylko te ich dzieła, 
które powstały w jej granicach. Liczyły 297 pozycji bibliograficznych (ok. 12% 
całości zbioru). Były to prace m.in. Konrada Celtisa, Wawrzyńca Korwina, 
Krzysztofa Hegendorfina, Wilhelma Gnapheusa, Jerzego Joacłiima Retyłta, 
Cłiristiana Franckena, Franciszka Stankara, Andrzeja Dudycza i Jana Micłiała 
Brutusa. Kolejnym problemem była działalność pisarzy, łrtórzy tworzyli 
i wydawali swoje dzieła za granicą. Należał do nich m.in. Jan Łasld ml. Część 
jego prac powstała we Fryzji Wschodniej i była integralnie z tym terenem 
związana. Twórczość tego rodzaju można uznać za polonikową tylko ze wzglę
du na osobę autora, natomiast z punktu widzenia jej treści i funkcji 
należała niewątpliwie do bibliografii kraju, w którym działał. Jednak ze względu 
na narodowość pisarza i te dzieła stanowiły przedmiot mojego zainteresowania. 
W swoich badaniach nie traktowałem wszystkich dzieł pochodzących ze Śląska 

-jako poloników.
Przyjęty przeze mnie zakres pojęcia polonikum nie jest więc w pełni zgod

ny z polską tradycją bibliograficzną. Kwestia doboru danych do spisów bibU- 
ograficznycłi, zwłaszcza w bibliografiach narodowych jest często dyskusyjna, 
dlatego używane w niniejszej publikacji określenie polski należy traktować 
umownie, a nie dosłownie. Nie próbowano tutaj polonizować autorów, pod
kreślając ich zróżnicowanie narodowe. Zresztą z językowego punktu widzenia 
kwestia narodowościowa nie miała w przypadku szesnastowiecznych 
poloników większego znaczenia. Świadczy o tym fakt, że wśród nich domi
nowało piśmiennictwo łacińskie, obejmujące 92% całego zbioru — resztę 
stanowiły publikacje w języku polskim, greckim, holenderskim, węgierskim, 
a nawet francuskim i oczywiście niemieckim. Przy czym duża część tych ostat
nich to niemieckojęzyczne tłumaczenia z poloników łacińskich. Wyodrębnione 
na podstawie wyżej omówionych kryteriów polonika będziemy dalej określać 
wydanymi na obszarze niemieckojęzycznym łub dla uproszczenia niemieckimi, 
bez względu na ich język.



Zgodnie z definicją pracy autorskiej, pi2yjętą w Bibliografii Literatuiy 
Polskiej Nowy Korbut, kwerendą objęto zarówno utwoiy samoistne wydawni
czo, jak i wydane w ramach większych całości oraz prace edytorskie, redak
torskie i tłumaczenia. Badania nad dziełami wydanymi w ramach większych 
całości zmierzały do wyjaśnienia, w jakim stopniu publikacja poloników na 
obszarze niemieckojęzycznym była wyrazem aktywności nie tyle poszczegól
nych autorów, ile środowisk, z któiymi byli powiązani. Próbowano określić, 
czy owe związki miały charakter towarzyski, narodowościowy, intelektualny, 
wyznaniowy, polityczny, czy też podyktował^ jakimiś foniiami zależności 
społeczno-materialnych (np. klient-mecenas). Badania nad ilością i częstotli
wością występowania podobnych utworów w polonikach samoistnych 
wydawniczo pozwoliły na próbę rekonstrukcji procesu, któiy prowadził to 
tego, że szesnastowieczne druki stawały się stopniowo świadectwem powiązań 
środowiskowych w skali mikro, tj. obejmujących najmniejsze grupy tworzone 
przez osoby należące np. do tej samej wspólnoty naukowej czy dworskiej, 
a także w skali makro, w której autorzy poloników jawią się jako aktywni 
członkowie europejskiej universitas. W przypadku braku świadectw na temat 
osobistych kontaktów m ięd^  autorem utworu, a jego wydawcą, interesujące 
było dlaczego wydawca zamieścił utwór w redagowanej przez siebie większej 
całości — czy decydow^a jego tematyka, czy też cenniki wymienione uprzed
nio, a także sposób ujęcia tematu, doboru źródeł, gatunek i forma literacka.

Utwory niesamoistne wydawniczo publikowano nie tylko przy irmych 
połonikacłi, ale także przy dziełach pisarzy obcych. W ich przypadku głównym 
problemem jest próba rekonstrukcji drogi, jaką przebyły, aby znaleźć swego 
zagranicznego wydawcę.

Pojęcie drogi rozumiane jest tutaj jako zespół geograficznych, śro
dowiskowych, intelektuałnych, wyznaniowych i politycznych czynników 
wpływających w mniejszym lub większym stopniu na badane zjawisko. Będzie 
więc to pytanie o przyczyny, które zadecydowały o tym, że poszczególne 
utwoty zostały —  w danym czasie —  opublikowane na obszarze niemiecko
języcznym w ramach określonych druków obcych. Zbadanie tego zjawiska jest 
tym istotniejsze, że w dużym stopniu było ono niezależne od mechanizmów 
promocyjnych сту propagandowych, stosowanych przez polskie środowiska 
intelektualne, wyznaniowe i polityczne, mających na celu przypominanie 
Europie o kulturalnej i politycznej roh Rzeczypospolitej. Inaczej mówiąc 
niesamoistne wydawniczo polonika, wytłoczone wraz z drukami obcymi, są 
ważnym świadectwem ich recepcji w ruchu literacko-wydawniczym na 
obszarze niemieckojęzycznym.

Odtworzony repertuar wydawniczy jest niepełny wobec oczywistych luk 
w materiale bibUograficzię^m. Wydaje się jednak reprezentatywny dla badanego



zjawiska. Poddano go analizie stmkturalno-lypologicznej, prezentującej typy 
wydawnictw i ich przeznaczenie czytelnicze. Przeprowadzono także badania 
ilościowe, obrazujące skalę i -dynamikę zjawiska, przy uwzględnieniu jego 
wewnętrznego zróżnicowania. Pozwoliło to na określenie typologii treściowej 
poloników, z uwzględnieniem zmian ilościowych i jakościowych w tym zakre
sie. Wśród poloników wyróżniono cztery grupy tematyczne: piśmiennictwo 
naukowe, religijne, historyczne i polityczno-prawne oraz literaturę piękną. Za
stosowany podział jest świadomym uproszczeniem, w wyniku którego ujęto 
w jednej grupie tematycznej na pr^kład bogate i zróżnicowane piśmiennictwo 
z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, stosowanych i humanistycznych. 
Zrezygnowano także ze szczegółowego omawiania typów druków, tworzących 
poszczególne grupy. Wynikało to z obawy przed znacznym zwiększeniem obję
tości dysertacji.

Próbując określić stopień popularności poloników wśród niemieckich 
wydawców, zajęto się ich wznowieniami. Przedmiotem badań był także język 
poloników ze szczególnym uwzględnieniem ich niemieckojęzycznych 
tłumaczeń. Wyodrębniono również polonika wydawane wyłącznie na obszarze 
niemieckojęzyczrtym i podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska. Niemieclde 
polonika porównano także z ich edycjami w irmych krajach. Interesujące było to, 
czy niemieckie oficyny drukarskie korzystały z europejskiej oferty wydawniczej, 
przygotowując swoje ecfycje poloników.

Przedmiotem badań były również motywacje autorów, decydujących się 
na publikację dzieła w oficynie z obszaru niemieckojęzycznego. Przyczyn 
owych decygi można było upattywać w czynnikach subiełdywitycłi, wiążących 
się z osobą autora: w jego poglądach politycznych czy ideologicznych, rodzaju 
i źródle inspiracji twórczycłi (środowisko naukowo-literacko-wydawnicze, 
wspólnota wyznaniowa, fi-akcja polityczna), patriotyzmie, pragnieniu sławy 
literacldej lub naukowej, w osobistej zamożności autora. Istniały tałcże czynniki 
obielctywne, wjdywające na decyzje wydawnicze pisarzy. Były to; ekonomiczne, 
polityczne i wyznaniowe uwarunkowania działalności połsldego i niemiecłdego 
ruchu wydawniczego; międzynarodowe uznanie dla dotychczasowego dorobłoi 
autora; stopień adekwatności jego twórczości do literackich i naukowych stan
dardów, jakim hołdowała w danym czasie intełełctualna Europa; jego p o rc ja  
społeczno-polityczna w skali loaju, ale i w skali ogólnoeuropejskiej; stopień 
finansowego wsparcia ze strony mecenasa łub instytucji sprawczej. Próbowano 
określić, które z wymienionych czynników odegrały najważniejszą rolę. Przy 
czym zainteresowanie biografiami autorów ograniczono do tych wydarzeń z ich 
życia, które miały wpływ na wydanie ich dziel — wykorzystane opracowania 
biograficzne ujęto (w wyborze) w bibliografii, zamieszczonej na końcu 
niniejszego opracowania. Przy okazji należy wyjaśnić, że znalazły się w niej



tylko te pozycje, które bezpośrednio odnoszą się do głównej tematyki przed
stawianej pracy.

Powyższe rozważania uzupełniono o próbę rekonstrukcji motywacji 
niemieckich wydawców poloników, tzn. tłumaczy, nakładców, mecenasów, 
względnie instytucji sprawczycłi oraz saniycłi drukarzy.

Wreszcie, zajęto się ilościowym i jakościowym udziałem ośrodków 
wydawniczych z obszaru niemieckojęzycznego w produkcji poloników. Poz
woliło to na określenie charakteru i stopnia natężenia związków autorów, 
nakładców oraz drukarzy polskich z niemieckimi centrami wydawniczymi 
w poszczególnych okresach XVI w.

Przy tak szeroko zakreślonej problematyce badawczej zachodzi pytanie 
o źródła. Z pragmatycznych względów — zdając sobie sprawę z ułomności 
tego rozwiązania — kwerendę źródłową ograniczono do publikowanych mate
riałów bibliograficznych i kartkowego. Centralnego Katalogu Poloników XVI w. 
Biblioteki Narodowej. Pozwoliło to na opracowanie — uporządkowanej alfa
betycznie (według łiaseł autorskich lub tytułowych) —  kartoteki poloników. 
Jak już powyżej wspomniano znalazły się w niej 2234 pozycje. Wykor^stano ją  
do zestawień liczbowych, prezentowanych w tekście niniejszego opracowania. 
Posłużyła również do badań nad częstotliwością wydań poloników. Kartoteki nie 
dołączono do publikacji, ze względu na konieczność ograniczenia jej objętości. 
W opracowaniu cytowanych jest natomiast ok. 400 tytułów, łrtóre stanowią 
26% czyh ponad 1/4 wszystkich (licząc bez wznowień) 1537 pozycji.

Jednostką, stosowaną w zestawieniach liczbowych, jest tytuł. Jej wybór 
rodził wiele problemów. Próbując określić wielkość produkcji typograficznej 
autorzy opracowań bibliologicznych posługują się różnymi jednostkami — ty
tułem bądź objętością druków. Wybrałem tytuł, ponieważ porównywałem licz
by odnoszące się do poloników samoistnych wydawniczo i piśmiermiczo 
z podobnymi daiwmi, ałe dotyczącymi polskiej i niemieckiej produkcji wy
dawniczej w ogóle. Posługiwanie się tytułem ułatwiło mi także konstrukcję 
zestawień liczbowych w zakresie grup tematycznycłi, wznowień i mutacji 
językowych poloników. Oczywiście świadom byłem tego, że badania nad obję
tością poloników w ich masie i poszczególnych grupach jeszcze bardziej 
uściśliłyby skalę i dynamikę opisywanego zjawiska. Istotna jest przecież 
różnica pomiędzy dużą grupą utworów okolicznościowych, propagandowo- 
informacyjnych, kalendarzy itp. (zwykle liczących od kilku do kilkunastu kart) 
a dziełami o znacznej objętości. Jednak szczegółowych badań w tym zakresie 
nie prowadziłem, sygnalizując tylko w tekście pracy jego istotne znaczenie.

Wychodząc z założenia, że podstawowym źródłem dla analizy dróg prze
pływu tekstów, motywacji autorów, współautorów i wydawców poloników 
powiima być sama książka, przebadano z autopsji 200 druków. Wszystkie,



wykorzystane w ten sposób pozycje są oznaczone w tekście przez cytatę syg
natury bibliotecznej Biblioteki Narodowej (BN) lub Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie (BUW).

Tytuły cytowiuiych w tekście wydawnictw podano w formie występującej 
w Bibliografii Literatuiy Polskiej Nowy Korbut. W przypadku, gdy nie zostały 
tam odnotowane, cytowano je za irmymi, polskimi lub obcymi bibliografiami, 
stosując odpowiednie skróty. Nazwiska, imiona i okres działalności niemiec
kich drukarzy podano w formie stosowanej przez Josefa Benzinga w Die 
Buchdriicker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet 
(Wiesbaden 1963). W przypadku nazwisk i imion autorów stosowano zwykle 
formy zlatynizowane (naturalnie z wyjątkiem polskich pisarzy, lub form 
przyjętych w polskiej literaturze przedmiotu np. Cycero), aby zachować zgod
ność ich brzmienia z cytatami bibliograficznymi.

Należy wreszcie zaznaczyć, że w tekście opracowania zdarzają się niekiedy 
powtórzenia. Były one konieczne, gdyż wynikały z analizy tych samych publi
kacji z różnych punktów widzenia. Ponadto chciałbym podkreślić, że opisy pu
blikacji cytowanych w przypisach często mają skróconą formę, a ich pełne opisy 
znajdują się w bibliografii zamieszczonej na końcu książki.

Kończąc chciałbym podziękować za pomoc olcazaną mi w trakcie pracy nad 
dysertacją profesor Barbarze Bieńkowskiej, pod której kierunldem powstała, pro
fesorom Janowi Pirożyńsldemu i Edwardowi Polkowskiemu, których dogłębne 
recenzje przyczyniły się do opracowania prezentowanej publikacji, profesorowi 
Marcinowi Drzewieckiemu, którego przychylność i wszechstronna pomoc 
ułatwiła mi pracę nad rozprawą doktorską i książką oraz łderownictwu i pra
cownikom Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej i Oddziału Starych 
Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, dzięki którym miałem 
możność wykorzystania potrzebnych materiałów źródlowycli, a tałiże kolegom 
z Zakładu Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów 
Bibłiologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i wszystkim uczestnikom semi
nariów organizowanych przez profesor B. Bieńkowską oraz profesorów E. 
Potkowsldego i Jana Dzięgielewskiego za zainteresowanie i inspirujące uwagi na 
temat moich badań.

PRZYPISY

’ Niniej.sza publikacja oparta jest na rozprawie doktorskiej Publikacje autorów polskich w XVI 
w. na obszarach języka niemieckiego, poza granicami Rzeczypospolitej napisanej pod kierunkiem 
prof, dr hab. B. Bieńkow.skiej, obronionej na Wydziale Historycznym Uniwersytepi- Wiirszawskiego 
w 1996 r.

2 B. O t w i n o w s к a: Renesans. W: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze-rene- 
sans-barok). Pod red. T. Michałowskiej przy udziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz, 
Wrocław 1990, s. 699-700. . ^
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„Roczniki Biblioteczne” I960 r. z 1/2 s. 25-41; T. U 1 e w i с z , Wśród impresorów krakowskich 
doby renesansu, Kraków 1977; M. J u d a , Przywileje drukarskie w Polsce, Lublin 1992.

^ Por. H. В a r у с z: Dzieje nauki w Polsce epoki odrodzenia. Warszawa 1957.
5 Por. St. Kot :  Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice. Warszawa 1987.
® Por. T. В i e ń к o w .s к i: Proza polsko-lacińska 1450-1750. Kierunki rozwoju i osiągnię

cia 'W\ Problemy literatury staropolskiej. Seriali. Wroclaw 1973, s. 103-163; S. Z ab 1 ocki :  Odpre- 
renesansu do oświecenia. Warszawa 1976; Literatura staropolska w kontekście europejskim, Wrocław 
1977; J. P e 1 c: Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984.

^ Por. J. T a z b i r: PoLikie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość histo
ryczna, Warszawa 1987; Polska w Europie XVI stulecia. Warszawa 1973; Polska w epoce 
odrodzenia. Państwo, społeczeństwo, kultura Pod redakcją A. Wyczańskiego, Warszawa 1986.

* W; Z dziejów polskiej ksic^ki w okresie renesansu, Wroclaw 1975, s.7-164.
S Tamże, s. 125.
' Por. J. P i r o ż y ń s k i : Z  dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Pol

ski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587, Kraków 1995, a także R. F. A r - 
n o 1 d: Geschichte der deut.ichen Polenliteratur von den Anfdngen bis 1800. Band 1., Halle 1900; 
H. В a r у с z: Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy - idee - ludzie - ksic^ki. Warszawa 1971; 
M . F i s c h b a c h - P o s p e l o v a :  Polnische Literatur in Deutschland, Meisenheim am Gian 1960; 
L. K u r t z m a n n :  Die polnische Literatur in Deutschland bibliographisch zusammengestellt. Poznań 
1SS1;M. S z y  r o c k i:  Polnische Schriftsteller der Renaissance und Deutschland, Aufbau 1955Nr 11 
H. 4 S. 301-307; Tenże, Z dziejów powiązań literackich polsko-niemieckich w okresie od średniowiecza 
do baroku. W: Literatura staropolska... , s. 201-208.

Por. J. B e r g e r - M a y e r o w a :  Nie znane Estreicherowi polonica i silesiaca w staro
drukach Biblioteki Śląskiej. Z. 1-2, Katowice 1961; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut". 
Red. K. Budzyk. T. 2-3, Warszawa 1964-65; K. E s t r e i c h e r :  Bibliografia Polska. Cz. 3. T. 13- 
34, Kraków 1891-1951; M. В o h o n o s: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, Wrocław 1965; Katalog druków X V  i XVI wieku w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. I, cz. 1, 2, W-wa \99Л, Katalog poloników XVI wieku 
Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1-3. Oprać. M. Malicki i E. Zwinogrodzka, M. Grfuszka i inni, 
Warszawa-Kraków 1992-1994. Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 
Część 2. Polonica XVI wieku. Oprać. A. Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1957; L. K u r t z m a n n :  
Die polnische Literatur in Deutschland... ; J. О ż ó g: Katalog poloników XVI w. Biblioteki 
Uniwersytecki^ we Wrocławiu. Tom 1. Katalog. Część 1. A-K., Wrocław 1992; K. P i o 
t r o w i c z :  Polonika w Niemczech, Kraków 1934; Polonica XVI do XVII wieku nie znane bibli
ografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Z. 1-3, Gdańsk 1980; Verzeichnis der im 
deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts, Bd. 1-21. Stuttgart 1983-1994.

W więlcszości opracowań dotyczących historii ksif^ki niemiecldej -  z takimi wyjątkami jak 
Handbuch der Bibliothekswi.4.4enschaft -  epokę odrodzenia zamyka koniec wieku. Zob. K. M a - 
ł e c z y ń s k a ;  Założenia metodologiczne przyszłej historii książki, biblioteki czytelnictwa na Śląsku. 
„Roczniki Biblioteczne” 1988 z. 1 s. 83.



I. POLONIKA Z OBSZARU 
NIEMIECKOJĘZYCZNEGO W LICZBACH

1. OGÓLNE DANE LICZBOWE

Zjawisko publikacji poloników na obszarze nieniieckoję^cznym należy 
rozpattywać w szerszym spektrum. Pozwoli to na określenie jego skaU i rzeczy
wistego znaczenia. W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na wielkość 
szesnastowiecznej, niemieckiej produkcji wydawniczej. W XVI w. co najmniej 
999 drukarzy działało w ok. 140 miejscowościach niemieckich^. Opublikowali 
oni od 130 ООО do 150 ООО jednostek bibliograficznych^. Niemiecka publiczność 
czytelnicza mogła obejmować od 400 ООО do 800 ООО osób. Po prostu obUczono, 
że pisma luterańskie — a więc w dużej części w języku niemieckim —  dotarły 
do 170 000-250 ООО niemieckich rodzin^. W rzeczywistości publiczność czytel
nicza była na tym terenie znacznie więlcsza. Należy bowiem uwzględnić także 
czytelników łaciiiskojęzycznych, czasowo przebywających w Niemczech. 
Trzeba także pamiętać, że niemieckie oficyny wydawnicze zaopatrywały 
w książki całą Europę. Udział poloników w tak ogromnej produkcji wydawniczej 
był znikomy. Wynosił ok. 1050 samoistnych wydawniczo druków oraz co naj
mniej 1184 utwory, opublikowane w ramach większych całości. W porównaniu 
z wysokością polskiej produkcji wydawniczej, była to duża liczba. Według Kazi
mierza Piekarskiego w szesnastowiecznej Polsce było ok. 3,5 miliona egzem
plarzy książek, nie wliczając w to druków importowanych^. Przyjmując za 
A. Kawecką-Gryczową wysokość przeciętnego nałdadu w liczbie 500 egzem
plarzy, można szacować polską produkcję wydawniczą na ok. 6000 publikacji^. 
Według samej A. Kaweckiej-Gryczowej, nie licząc krajów lermych i Śląska, poł- 
slde oficyny wydały ok. 4168 pozycji (ok. 1668 tytułów w pierwszej połowie 
XVI w., a w dmgiej ok. 2500)^. Do tej hczby według A. Kawecldej-Gryczowej 
należałoby dodać ok. 724 tytuły, wytłoczone za granicą'^. W ten sposób polski 
repertuar wydawniczy można szacować na ok. 5000-6000 tytułów dzieł. 
Dokładniejsze dane zawiera praca Marii Czarnowskiej Ilościowy rozwój pol



skiego ruchu wydawniczego. 1501-1965^. Na ich podstawie można obliczyć, że 
w pierwszej połowie XVI w. funkcjonowało w Polsce ołc. 2485 tytułów publi
kacji, a w drugiej ok. 5471. Ogółem daje to liczbę ok. 7985 tytułów. Należy przy 
tym zaznaczyć, że obliczenia M. Czarnowskiej obejmują także polonika wydane 
za granicą^. Można więc sądzić, że icłi liczba wynosiła od 7000 do 8000 tytułów.

Liczba ta jest nieporównywalna, a raczej nieproporcjonalna (nieprzystająca) 
do wysokości niemiecłdej produkcji wydawniczej. Jednak należy zaznaczyć, że 
jest znacznie zaniżona. Badania M. Czarnowskiej są wysoce niekompletne 
i wymagają aktualizacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że różnica między 
wielkością polskiej i niemieckiej produkcji wydawniczej była wynikiem 
poziomu rozwoju drukarstwa polskiego. Wystarczy przypomnieć, że do 1580 r. 
działały w Polsce tylko 64 drukarnie. Z ośrodków drukarsldch jedynie Kraków 
mógł zasługiwać na miano prawdziwego centrum wydawniczego.

Mniejszy wpływ na wysokość produkcji wydawniczej miała wielkość pol
skiej publiczności czytelniczej. Oblicza się ją  na ok. 750 ООО potencjalnycłi 
czytelników 10. Często czytelnik zaspokajał swoje potrzeby przez lekturę wy
dawnictw zagranicznycłi*^ dlatego, że duża część polskiej produkcji wydaw
niczej nie odpowiadała estetycznym i poznawczym wymaganiom osób, dys- 
ponującycłi kompetencjami czytelniczymi porównywalnymi ze standardami 
elit europejskicłi Z kolei polscy intelektualiści nie zawsze znajdowali part
nerów w drukarzacłi, działającycłi na terenie Rzeczypospolitej, ani odpowied
nio dużej grupy czytelników, przygotowanej do odbioru ich twórczości.

2. SAMOISTNE WYDAWNICZO POLONЖA W LICZBACH
Polonika tego typu lic:^ły ok. 1050 druków (ok. 310 ukazało się w pier

wszej połowie XVI w., a ok. 740 w drugiej)!^.
Na podstawie danych M. Czarnowskiej można obliczyć, że publikacje 

z niemieckiego obszaru językowego stanowiły ok. 13% całej, krajowej 
i zagranicznej, produkcji poloników. W obu połowach XVI w. ów udział 
również kształtował się w granicach 13% (ok. 12.7 % w pierwszej połowie 
XVI w. i ok. 13.4% w drugiej). Stosunek między hczbą druków, wydanych 
w poszczególnych dziesięcioleciach XVI w. na obszarze niemieckojęzycznym, 
a ogólną liczbą poloników, przedstawia tabela 1.

Zaprezentowane dane wskazują na zmienność procentowego udziału 
niemieckich druków w całej produkcji poloników. Wyraźną tendencję (spad
kową) obserwujemy tylko w latach 1511-1540. W drugiej połowie XVI w. ów 
udział kształtował się na poziomie kilkunastu procent (z wyjątkiem łat 1551- 
1560; 24 i 1591-1600: 8%). Do połowy XVI w. nie istniała wprost proporcjo
nalna zależność między wzrostem łcrajowej produkcji wydawniczej — rozumia-



nej tutaj jako wyraz ogólnego rozwoju piśmiennictwa polskiego — a akty
wnością autorów poloników. Natomiast w drugiej połowie XVI w. istniała 
pewna korelacja. Rozwojowi polskiego piśmiennictwa, w tym okresie, towa
rzyszył ogólny wzrost liczby edycji poloników na obszarze niemiecko-ję- 
^cznym.

Tabela 1
Udział druków z ob.szaru niemieckojęzycznego w ogólnej produkcji poloników

Lata Ogólna liczba 
poloników

Liczba poloników 
opublikowanych na obszarze 

niemieckojęzycznym

Procentowy udział niemieckiej 
produkcji w ogólnej liczbie 

poloników

1501-1510 237 78 33,0
1511-1520 510 88 17,0
1521-1530 515 20 4,0
1531-1540 625 45 7,0
1541-1550 625 76 13,0
1551-1560 703 164 24,0
1561-1570 869 138 16,0
1571-1580 993 144 14,5
1581-1590 1 362 150 11,0
1591-1600 1 544 130 8,0

Wyraził się on przeciętną liczbą 130-140 draków w poszczególnych dziesięcio
leciach. Wyjątkowe były lata 1551-1561, kie(fy to ukazały się 164 polonika.

W XVI w. wśród poloników z obszaru niemieckojęzycznego największą 
grupę stanowiły wydawnictwa o charakterze naukowym — ok. 370 tytułów 
(200 ukazało się w pierwszej połowie XVI w., a 170 w drugiej)*^ i piśmien
nictwo religijne — ok. 350 tytułów (60 ukazało się w pierwszej połowie XVI 
w., a 290 w dnigiej)^'*. Kolejną grupę tworzyło piśmieimictwo łristoryczne 
i polityczno-prawne — łącznie ok. 205 tytułów (30 ukazało się w pierwszej 
połowie XVI w., a 175 w drugiej) Powyższe zestawienie zamykała literatu
ra piękna, zwykle poezja okolicznościowa i panegiryczna — ok. 125 tytułów 
(20 ukazało się w pierwszej połowie XVI w., a 105 w drugiej). Wysokość pro
dukcji poloników z wymienionych grup tematycznych była odmienna w posz
czególnych dziesięcioleciach XVI w. Można tutaj wyróżnić okresy wyraźnego 
wzrostu:

— dla piśmiennictwa naukowego było to pierwsze dwudziestolecie XVI 
w. i lata 1591-1600;

— w przypadku piśmiermictwa rehgijnego do wyjątkowych należały lata 
1551-1560;



— największą liczbę poloników, reprezentujących piśmiennictwo histo
ryczne i polityczno-prawne, wydano w latach 1571-1590. Wskazują na to dane, 
przedstawione w tabeli 2.

Jeśli chodzi o język poloników, publikowanych na obszarze niemiecko
języcznym, to największą grupę stanowiły druki lacińskojęzyczne (ponad 80 %). 
Polonika wydawano także w języku niemieckim'^, holenderskim, francuskim''^, 
kilka w greckim'*, ponad dwadzieścia w p o l s k i m a  także węgierskim^o.

Tabela 2

Produkcja poloników na obszarze niemieckojęzycznym w podziale na grupy tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naukowe

Piśmiennictwo
religijne

Piśmiennictwo 
historyczne 

i polityczno-prawne
Literatura piękna

1501-1510 57 16
1511-1520 61 11

1521-1530 13
1531-1540 25 II
1541-1550 40 20 II
I55I-I560 37 82 21 24
I561-I570 39 51 28 20
1571-1580 21 55 46 22
1581-1590 25 58 51 16
1591-1600 45 40 27 19

3. POLONIKA OPUBLIKOWANE W RAMACH WIĘKSZYCH 
CAŁOŚCI —  OGÓLNE DANE LICZBOWE

Na podstawie spisów bibliograficznych i Centralnego Katalogu Poloników 
XVI w. Biblioteki Narodowej wyodrębniono 1184 poloników tego typu^', 
autorstwa ok. 400 twórców. Z pierwszej połowy XVI w. pochodziło 277 
utworów, natomiast z drugiej 907. W kolejnych dziesięcioleciach dane 
liczbowe kształtowały się następująco;

Lata 1501-
1510

I5I1-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
utworów 59 87 23 47 61 134 147 96 292 238



Liczba utworów zależała od ilości poloników, w ramach których się one 
ukazały. Najczęściej publikowano je w dwóch ostatnich dziesięcioleciach 
XVI w. Wiązało się to z wydaniem kilku dużych zbiorów pism, w których 
znalazły się także polonika. Dużą rolę odegrały tutaj także publikacje dziel 
wszystkich {opera omnia) polskich autorów. Wydawanie zbiorów pism było 
szczególnie popularne w piśmiennictwie łiistorycznym. W nauce renesansowej 
historię świecką wiązano z łiistorią religii i geografią. Obowiązywał tutaj 
schemat łiistoriografii antycznej, zalecany w szesnastowiecznych traktatach 
z zakresu retoryki i stylistyki. Wymagał on, aby przy opisie danego kraju czy 
narodu, autor uwzględnił m.in. genezę państwa, opis fizyczity kraju, proble
matykę jego obroimości, budownictwo, sprawy zdrowotne, ubiór i obyczaje 
mieszkańców, szkolnictwo, religię, oraz problematykę życia społeczno-poli
tycznego państwa22. Chcąc przedstawić w pełni tę problematykę, tworzono 
zbioiy pism różnych autorów. Do wzrostu liczby poloników omawianego typu 
w ostatnim dwudziestoleciu XVI w. przyczyniła się także duża ilość publikacji 
dysertacji uniwersyteckich^^.

W pierwszej połowie XVI w., dominowała literatura piękna (222 u- 
twory). Piśmieimictwo naukowe obejmowało 27 dzieł, piśmiermictwo o te
matyce historycznej i polityczno-prawnej 17, a religijnej 10. W drugiej po
łowie XVI w. również dominowała literatura piękna (370 utworów). 
Piśmiennictwo o tematyce łiistorycznej i polityczno-prawnej obejmowało 
289 utworów, naukowe 140 dzieł, a religijne 106.

Ogólnie mówiąc przeważały tutaj prozatorskie i wierszowane utwory, 
tworzące tzw. literacką ramę wydawniczą dzieła. Duża liczba prac o tema
tyce historycznej i polityczno-prawnej, wydanych w drugiej połowie XVI w., 
była wynikiem publikacji kilku zbiorów pism historycznych. Piśmiennictwo 
tego typu znalazło się także w zbiorach mów i listów politycznych. Pro
blematyką polityczno-prawną zajmowało się również szereg dysertacji 
uniwersyteckich.

Oprócz piśmiermictwa łacińskiego występowały tutaj także utwoiy 
w języku niemieckim (51), greckim (20) i polskim (15)24. Generalnie, 
polonika opublikowane w ramach większych całości, dzieliły się na dwie 
zasadnicze grupy:

— 718 utworów wydanych w ramach pism autorów polskich;
— 466 utworów opublikowanych przy dziełach autorów obcych.

3.1. Utwory opublikowane w ramach poloników

W XVI w. wydano co najnmiej 718 utworów w tych zbiorach^^, autor
stwa 300 pisarzy. Z pierwszej połowy XVI w. pochodziło 200 utworów, a z dra-



giej 518. W poszczególnych dziesięcioleciach dane liczbowe kształtowały się 
następująco;

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
utworów 55 73 11 21 40 101 118 73 188 38

64% całości zbioru stanowiła literatura pięlcna^^. Dominowały tutaj dedylcacje, 
krótłde utwoiy poetyclde skierowane do czytelnika, autora, współautorów bądź 
mecenasa, epigramy poświęcone dziełu, epistolografia z nim związana i przed
mowy wydawnicze. Literatura przedmiotu zalicza piśmiennictwo tego typu do 
tzw. literackiej ramy wydawniczej druków. Stanowi ona zespól elementów 
piśmienniczych dodanych do tekstu głównego dzieła, wprowadzających lub 
zamykających tenże tekst^^. Utwoiy wykraczające poza fonkcje, wyznaczone 
przez konwencję literackiej ramy wydawniczej, były rzadkie.

Kolejną grupę utworów tworzyło piśmiennictwo łiistoryczne i połityczno- 
-prawne. Zaliczono do niego 134 prace (8 pochodziło z pierwszej połowy XVI 
w., a 126 z drugiej). W grupie dzieł o cłiaralcterze religijnym znalazło się 90 
pozycji (4 pochodziły z pierwszej połowy XVI w., a 86 z drugiej). Powyższe 
zestawienie zamykało piśmiennictwo naukowe. Obejmowało ono 35 dzieł 
(9 pochodziło z pierwszej połowy XVI w., a 26 z drugiej).

3.2. Polonika opublikowane przy dziełach autorów obcych

Wyselekcjonowano co najmniej 466 utworów w takich zbiorach^ '̂. 77 z nich 
ukazało się w pierwszej połowie XVI w., a 389 w drugiej. W poszczególnych 
dziesięcioleciach dane liczbowe kształtowały się następująco:

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
utworów 4 14 12 26 21 33 29 23 104 200

Od lal trzydziestych XVI w. można było spotkać przeciętnie ponad dwadzieścia 
poloników, wydanych p r ^  dziełach obcych. Od tej przeciętnej odbiegały dwa 
ostatnie dziesięciolecia XVI w. O przyczynach owej różnicy pisałem powyżej.

Wśród poloników tej grupy dominowało piśmiennictwo historyczne i połi- 
tyczno-prawne. Obejmowało co najmniej 169 publikacji (6 pochodziło z pier
wszej połowy XVI w., a 163 z drugiej). Kolejne miejsce zajmowało piśmien-



mctvvo naukowe z 136 publikacjami (22 pochodziły z pierwszej połowy XVI w., 
a 114 z drugiej). Do literatury pięknej można zaliczyć tylko 130 publikacji (40 
pocłiodziło z pierwszej połowy XVI w., a 90 z drugiej). Najmniejszą grupę 
stanowiło piśmiennictwo religijne. Obejmowało ono 31 publikacji (9 pochodziło 
z pierwszej połowy XVI w., a 22 z drugiej).

Ze względu na znaczenie poloników tego typu —  są one przecież bezpośred
nim świadectwem obecności polskiego piśmiennictwa w życiu naukowym 
i łiteracłdm szesnasto wiecznej Europy — warto przedstawić tutaj dokładniejsze 
dane dotyczące ich produkcji w poszczególnych dziesięcioleciach (zob. tabela 3).

Jeśli chodzi o charakterystykę językową tej grupy poloników, to w pier
wszej połowie XVI w. odnotowujemy tylko jedną publikację w języku 
niemieckim i trzy w greckim. Reszta to utwory łacińskie. W drugiej połowie 
XVI w. spisy bibliograficzne rejestrują, obok łacińskich, 11 utworów w języku 
niemieckim, 7 w polskim, 5 w greckim i 1 w hołendersłdm.

Tabela 3
Polonika opublikowane przy dziełach obcych autorów, w podziale na grupy tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naukowe

Piśmiennictwo
religijne

Piśmiennictwo 
historyczne 

i polityczno-prawne
Literatura piękna

1501-1510 1 — — 3
1511-1520 3 1 1 9
1521-1530 — — 1 11
1531-1540 9 4 2 11
1541-1550 9 4 2 6
1551-1560 8 3 9 13
1561-1570 9 6 8 6
1571-1580 9 — 7 7
1581-1590 23 3 61 17
1591-1600 65 10 78 4

PRZYPISY

'  H. N e B, Der Bitchdrucker - Burger des Handwerks. Berufserfahrung und Beruf- 
serziehung, Wetzlar 1992, s. 169, 146; F. F u n к e: Buchkunde. Ein Uberblick iiber die 
Geschichte des Biiches. 5., neubearbeite Auflage, Miinchen 1992, s. 155.

2 r .  w  i t t m a n n :  Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Uberblick, 
Miinchen 1991, s. 68; Verzeichnis der im deutschen..., S. XIV; W polskiej literaturze 
przedmiotu szacowano dotychczas całą produkcję europejską na ok. 150 ООО tytułów 
(zob. np. B. В i e ń к o ws к a, H. С h a m e r  s к a; Tysiąc lat książki i bibliotek



w Polsce, Wrocław 1992, s. 40.; P. R y b i c k i :  Odrodzenie. Historia nauki polskiej. T.l, 
Warszawa 1970, s. 220). Jeśli chodzi o obszar niemieckojęzyczny to według A. Wyczańskiego licz
ba, opublikowanych tam tytułów, wynosiła ok. 46 ООО pozycji (zob. W: Polska w Europie XI I  .stule
cia..., s. 201). Zbliżone do niemieckich ocen dane podaje najnowsze opracowanie J. Pirożyńskiego. 
Według nich niemiecka produkcja wydawnicza wynosiła, bez druków ulotnych, ok. 160 000-190 
ООО tytułów (zob. J. P i r o ż y ń s k i : Z  dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku..., s. 37).

^R. W i t t m a n n :  Geschichte des deutschen Buchhandels, s. 68.
^K.  P i e k a r s k i :  Książka w Polsce XV  i XVI wieku..., s. Ъ11.
^A.  K a w e c k  a-G r у с z o w a: Rola drukarstwa polskiego w dobie odrodzenia. 

Odrodzenie w Polsce 1956 T. 4 s. 499.
^ Tamże, s. 498; W: Z dziejów polskiej książki..., s. 116 A. Kawecka-Gryczowa podaje inne 

liczby. Według niej w Polsce ukazało się ok. 4200 tytułów (ok. 3450 w Krakowie i ok. 750 
w drukarniach prowincjonalnych).

^ A. Kawecka-Gryczowa obliczała, że w pierwszej połowie XVI w. ukazało się za granicą 
140, a w drugiej 584 poloników (A. К a w e с к a-G r у с z o w a: Rola drukarstwa polskiego..., 
s. 498).

* Warszawa 1967.
®M. C z a r n o w s k a :  Ilościowy rozwój..., s. 20. Podobną wielkość repertuaru 

wydawniczego ok. 8000 tytułów [w znacznym zaniżeniu] podają B. Bieńkowska, H. Chamerska, 
Op. cit, s. 38

10 Tamże, s. 38.
Por. B. B i e ń k o w s k a :  Staropolski świat książek, Wrocław 1970; L. H a j 

d u k  i e w i с z: Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław 1960; Tenże, Księgozbiór i zaintere
sowania bibliofilskie Piotra Tomickiego na tle jego działalności kulturalnej, Wrocław 1961; 
K. H a r t  1 e b: Biblioteka Zygmunta Augusta, Lwów 1928; L. J a r z ę b o w s k i :  Biblioteka 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1971; W. J a b ł o ń s k a :  Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbio
rach rękopiśmiennych Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich, „Ze Skarbca Kultury" 1969, s. 111- 
153; B. K o s m a n o w a :  Książka i je j czytelnicy w dawnej Polsce, Warszawa 1981; A. L e -  
w i c k a - K a m i ń s k a :  Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepia w Bibliotece Jagiellońslaej, 
Wrocław 1966; J. P u c h a l s k i :  Literatura polityczna w siedemnastowiecznych księgozbiorach 
szlachty koronnej w świetle produkcji wydawniczej krajowych oficyn drukarskich z lat 1501-1732, 
„Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1993 T. 15: Zbiory rozproszone s. 43-83; 
J. S k o c z e k ;  Krakowskie inwentarze bibliotek w epoce humanizmu renesansowego, 
„ Sprawozdania z  Czynności i Posiedzeń PAN w Krakowie ” 1950 nr 9; Tenże, Lwowskie inwentarze 
biblioteczne w epoce renesansu, Lwów 1939; T. S t r z e m b o s z :  Jan Strzembosz (I545-I606). 
Jego rękopis i księgozbiór, „Roczniki Biblioteczne” 1959, s. 401-423; W S z e ! i ń s к a: Biblioteki 
profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w X V  i początkach XVI w., Wrocław 1966 i inni.

1  ̂Licząc bez wznowień było to 676 tytułów, autorstwa 251 pisarzy.
1̂  Podręczniki i traktaty naukowe z różnych dziedzin wiedzy
1'̂  Druki liturgiczne, kaznodziejskie, traktaty i polemiki teologiczne.
15 Rozprawy z zakresu teorii historii, całościowe ujęcia dziejów Rzeczypospolitej, historia 

konfliktów zbrojnych, historia regionalna, biografistyka, hagiografia i zarysy geograficzno-histo- 
ryczne. Traktaty i publicystyka polityczno-prawna, literatura propagandowa oraz relacje i druki 
okolicznościowe. Traktaty i rozprawy poświęcone teorii i praktyce prawniczej.

1® Ok. 160 tytułów. Przy czym ok. 10 pozycji ukazało się w pierwszej połowie XVI w., a ok. 
150 w drugiej.

1  ̂Np. co najmniej 10 publikacji J. Laskiego ml. w języku holenderskim i jedna we fran
cuskim {Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in peregrinorum, potissimum vero Ger- 
manorum ecclesia, instituta Londini in Anglia, per...regem Edvardum eius nominis Sextum anno



post Christum mtum 1550, wydana we franeuskitn tłumaczeniu Gilelmusa Ctematiusaw 1559 r.) 
wydał G. Ctematius z Emden (1554-1556).

Grecld tekst dzieła łączono zwykłe z jego łacińskim tłumaczeniem.
Drukowano je m.in. w Wittenberdze, Magdeburgu i Kolonii, np. Confessio Augustanae 

fidei. To jest wyznanie wiary krześciańskiej ...z łacińskiego języka na polski przełożone Marcina 
Kwiatkowskiego wydane w Magdeburgu w 1554 r.

20 Np. węgierskie tłumaczenie kalendarza na rok 1562 Tomasza Piotrkowczyka, które opra
cował i wydal, w Wiedniu w oficynie Rafała Hofthaltera-Skrzetuskiego (1556-1562), Peter 
Bomemisza.

21 Nie licząc wznowień było to 868 tytułów.
22 W. V o i s ć: Początki nowożytnych nauk społecznych. (Epoka renesansu Jej narodziny 

i schyłek). Warszawa 1962, s. 224-225.
23 Trudno uznać większość dysertacji za polonika w autorskim sensie. Druki uniwersyteck

ie cechują się według Andrzeja Nowickiego współobecnością nauczyciela i ucznia w jednej i tej 
samej dysertacji. Najcząicięj na karcie tytułowej podawano oba nazwiska: prcfesora jako „preze
sa " i ucznia jako „ autora; respondenta. W związku z tym powstaje pytanie, który z  nich był faktycz
nie autorem pracy w naszym, współczesnym rozumieniu autorstwa książki. Po zapoznaniu się 
z kilkudziesięcioma tysiącami takich druków sądzę, źe w każdym konkretnym przypadku sprawa ta 
wyglądała inaczej. Zdarzało się, że profesor był tylko formalnym opiekunem pracy, która niemal 
w całości była samodzielnym dziełem ucznia; świadczy o tym fakt, że natychmiast po  uzyskaniu 
stopnia naukowego „ uczeń " wydawał tą samą pracę po raz drugi z nową kartą tytułową na której 
figurowało już tylko jego własne nazwisko, a o nauczycielu, który firmował pierwsze wydanie, nie 
było nawet wzmianki. Ale zdarzało się również i tak, że cała koncepcja pracy, wszystkie myśli, zas
tosowana metoda i styl - wszystko to pochodziło od nauczyciela, a uczeń był tylko egzaminowanym 
„respondentem"; świadczy o tym fakt, że niektórzy profesorowie wydawali później zbiory takich 
dysertacji pod własnym nazwiskiem. Najczęściej dysertacja była wspólnym dziełem nauczyciela 
i ucznia, z tym, że proporcje wkładu ich pracy i osobowości były w każdym przypadku inne. Zob. 
A. N o w i с к i : Człowiekw świecie dzieł, Warszawa 1974, s. 163-164. Szesnastowieczne poloni
ka tego typu najczęściej publikowane były jednorazowo i w dodatku w profesorskich zbiorach. 
Dlatego, aby nie zafałszować obrazu polskiej aktywności na niemieckim rynku wydawniczym, 
dysertacje potraktowano jako polonika niesamoistne wydawniczo.

2̂ * Były to m.in. polskie części kolejnych edycji tzw. słownika Kalepina (od autora Ambrogio 
Calepino 1436-1510, którego dzieło wydawano w poszerzanych wersjach co kilka lat, począwszy 
od 1502 r.); teksty zawarte w drukach liturgicznych; czy np. polskie tłumaczenie Nowego 
Testamentu, opublikowane w 1599/1600 r. przez Eliasa Huttera z Norymbergi w ramach wielo
języcznej edycji Testamentum Novum.

25 Nie licząc wznowień było to 468 tytułów.
2^ Co najmniej 457 pozycji, przy czym 79 pochodziło z pierwszej połowy XVI w., a 279 

z drugiej.
27 R. O с i e с z e k: O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej. W: O lite

rackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Pod red. R. Ocieczek, Katowice 1990, s. 7.
2* Bez wznowień było to 368 tytułów, autorstwa 224 pisarzy.



II. ANALIZA TEMATYCZNA POLONIKOW 
OPUBLIKOWANYCH W XVI WIEKU 

NA OBSZARZE NIEMIECKOJĘZYCZNYM

1. PIŚMIENNICTWO NAUKOWE

1.1. Polonika samoistne wydawniczo

Można tutaj wyróżnić kilka, najczęściej spotykanych grap dników. Jedną 
z najwięksi^ch stanowity podręczniki akademickie i szkolne. Szczególnie często 
wydawano je w pierwszym dwudziestoleciu XVI w.^. Głównie były to publika
cje z zakresu poetyki, teorii wymowy i wersyfikacji, logiki, astronomii i arytme
tyki. Część z nicłi przeznaczona była dla Uniwersytetu Krakowskiego^. W na- 
stępitych dziesięcioleciacli podobne publikacje ukazywały się bardzo rzadko^. 
Autorem szeregu podręczników (wydanycłi w latach 1529-1535) był wykła
dowca Akademii Lubrańskiego, K. Hegendorfin. Część z nich miała służyć po
znańskiej uczelni'^. Od lat czterdziestych XVI w. zaczęły się natomiast pojawiać 
książki, przeznaczone dla szkół pomorskich — m.in. Gimnazjum Chełmiń
skiego^ i szkoły malborskiej^. Kolejne publikacje były dziełem Benedykta Her- 
besta, w latach 1555-1558 rektora szkoły miejskiej we Lwowie, a od 1559 r. 
Szkoły Mariackiej w Krakowie. Wydawanie nowych, humanistycznych podręcz
ników uważał za konieczny element reformy polskiego szkolnictwa średniego^. 
Kilka edycji jego prac ukazało się w Niemczech. Do ciekawszych należała ylnY/г- 
metica linearis, wydana w 1561 r. Powstała podczas pracy B. Heibesta na sta
nowisku rektora szkoły pałacowej (prymasa Jana Przerębskiego) w Skiernie
wicach. Książka ta miała służyć nie tylko skiemiewicldej szkole, ale w ogóle 
kształcącej się młodzieży. Miała zastąpić stary podręcznik Jana z Łańcuta 
rithmus linearis [!]. Po raz pierwszy został on wydany jeszcze w 1510 r  Stąd jak 
pokreślą! w przedmowie B. Herbest, była to książka zdezaktualizowana i napi
sana straszną ładnej. Jednym z inspiratorów powstania i publikacji 
linearis był poznański księgarz i nakładca Jan Patraus mł., przyjaciel B. Her-



besta. Można stąd wnioskować, że ów druk ukazał się w Niemczech. Bowiem 
nakładca niechętnie korzystał z usług polskich oficyn drukarskich^. Wśród 
poloników znalazły się także traktaty i rozprawy pedagog iczneD użą  grupę 
druków (ponad 120 tytułów) stanowiły prace edytorsko-filologiczne i przekłady 
z literatuiy greckiej. Obejmowały piśmiennictwo antyczne, listy apostołslde, 
pisma ojców kościoła i różnorodne tematycznie, nowożytne dzieła autorów 
obcych. W dziedzinie edytorstwa klasyków największym, polskim osiągnięciem 
było krytyczne wydanie fragmentów dzieł Cj^cerona, autorstwa Andrzeja 
Patiycego Nideckiego**. Jego praca zdobyła uznanie wielu europejskich 
uczonych. Zainteresowało się nią także niemieckie środowisko naukowe'^. 
Geneza jej niemieckich wydań wiązała się jednak z naukowym skandalem 
z 1583 r. Wbrew woli A. Patiycego Nideckiego dołączono jego komentarz z edy
cji 1565 г do fragmentu tekstu, obwołanego przez Carlo Sigonio za uiywek 
Consolatio vel de luctu mimendo C y c e r o n a * ^  Ponieważ inni uczeni —  przede 
wszystkim Antonio Riccobonni —  kwestionowali tutaj autorstwo Cycerona, 
sprawa wywołała duży rozgłos w Europie. Na fali zainteresowania tym sporem 
dyskutowany fragment, wraz z polemiką między A. Riccobonni a C. Sigonio, 
został przedrukowany w Norymberdze^^. Właściwa praca A. Patiycego Nidec
kiego, oparta na wydaniu weneckim z 1565 r , została opublikowana po raz pier
wszy w Niemczech w 1589 r.^ .̂

Warto także zwrócić uwagę na dzieła wybitnego lekarza greckiego 
z II w.n.e. Claudiusa Gałenusa. W redakcji jednego z wydań jego pism uczest
niczył Józef Zimmermann (Tectander). Były to Morbi Gallici curandi ratio 
i Opera z 1536

Z tłumaczeń greckich klasyków największą populamość zdobył przekład 
na język łaciński romansu Heliodorusa (III w .ae.) autorstwa Stanisława War- 
szewickiego*^. Najczęściej jednak polscy uczeni podejmowali tłumaczenia 
pism ojców kościoła. Warto tutaj poświęcić kilka słów Janowi Gródeckiemu. 
Od 1557 r  studiował w Padwie. W latach 1558-1560 przebywał w Rzymie, 
jako dworzanin Stanisława Hozjusza. Został zaangażowany przez niego do wy
szukiwania i publikowania pism religijię^ch. W efekcie podjętych poszukiwań 
bibliotecznych odnaleziono rękopisy dziel św. C^iyla (Cyriłłusa Hierosoly- 
mitanusa). Ich wydaniem zajął się J. Gródecki. W 1560 r  przybył wraz ze St. Ho- 
zjuszem do Wiednia. Tam też wydał broszurkę Mystagogicae catecheses^^. Jej 
publikacja była wyrazem wdzięczności za mecenat, jakiego autor doznał od kan
clerza wielkiego koronnego Jana Ocieskiegoi^. Stąd J. Gródecki w dedykacji do 
kanclerza podkreślał, że wydał dzieło sub auspice et stipendis Patrone'^^. 
Wiedeńska publikacja J. Grodeckiego była jedynie małym fragmentem za
mierzonej edycji katechez^i.



Kolejny typ poloników to edycje dziel obcych pisarzy nowożytnych. 
Do najwcześniejszych druków tego typu należał Panegyriciis in landem 
Baptistae Guarini Veronensis wybitnego węgierskiego poety humanistycznego 
z XV w. Janosa Pannoniusa. Został on opublikowany przez Pawła z Krosna 
w 1512r22. Inicjatywa wydawnicza Pawia z Krosna wiązała się z jego podróżą 
po Węgrzech i Austrii, jaką odbył w latach 1508-1511. Geneza części prac edy
torskich łączyła się więc z zagranicznymi studiami i podróżami polskich 
intelektualistów. Typowym przykładem są tutaj wydania dwóch dziel Johanna 
Sturma^^. Redaktorem i wydawcą jego pism był Krzysztof Trecy. W 1557 г 
przybył on do Strasburga jako preceptor Stanisława Koniecpolskiego. 
Dwuletni okres pobytu w tym mieście, K. Trecy wykorzystał do zapoznania się 
z kursami retoryki i prawa J. Sturma. Notatki z wykładów, sporządzone przez 
K. Trecego, a uporządkowane przez St. Koniecpolskiego, stanowiły podstawę 
do opublikowania pism strasburskiego uczonego^^. Włoską proweniencję 
miały natomiast prace Wojciecha Szeligi i Jana Hieronima Chróściejewskiego, 
redaktorów edycji dzieł Girolamo Mercuriali (1530-1581). Obaj Polacy odby
wali studia medyczne na Uniwersytecie Padewskim. W 1582 r. uzyskali tam 
stopnie doktorskie. Ich nauczycielem był G. Mercuriali. Tenże polecił J. H. 
Cłiróściejowsłdemu opracowanie swoich wykładów o chorobach dzieci — De 
morbis puerorum. Był „ to pierwszy systematycznie opracowany traktat z  dzie
dziny pediatrii, uwzględniający całość wiedzy o dziecku z okresu starożytności 
i średniowiecza wraz ze współczesną erudycją zwłaszcza w zakresie terapii 
Ukazał się w 1583 r. w Wenecji. Rok później opublikowano w tym mieście 
podręcznik z zakresu toksykologii W. Szeligi De venenis et morbis venenosis. 
Także i to dzieło zostało opracowane na podstawie wyldadów G. Mercuriali. Już 
w 1584 r. oba traktaty wydała w jeditym tomie bazylejska oficyna Petera Pemy 
(1558-1582), dmkiem Konrada Waldkircha (1584-1616) pt. De morbis puero
rum. Item de venenis et morbis venenosis (curante Alberto Szełigą)^^. Należy 
także wspomnieć o De tuenda bona valetudine libellus commentariis illustratus 
a Joanne Placotomo Eobanusa Hessusa zw. Heliusem (wł. Eoban Koch 1488- 
1540). Redaktorem wydania był Johann Brettschneider, ówcześnie profesor uni
wersytetu w Królewcu^"^. Dzieła z zakresu nauk medycznych stanowiły dużą 
grupę także wśród oryginalnych prac naukowych. Znalazły się tutaj m.in. opra
cowania poświęcone propedeutyce lekarskiej^^, epidemiologii^^ i jatrochemii^o. 
Jednak największym osiągnięciem polskiego piśmiermictwa medycznego był 
traktat o pulsie Józefa Struśka Sphygmicae artis... libri

Kolejna, znacząca grupa druków to dzieła z zakresu nauk matematyczno- 
-astronomicznych. Najwięcej poloników tego typu ukazało się na obszarze 
niemieckoję^cznym w pierwszym dwudziestoleciu XVI w. Akademia Kra
kowska słynęła wtedy jako ośrodek studiów astronomicznych o europejskim



znaczeniu^2. Dlatego wśród poloników tego typu zmijdziemy przede wszystkim 
publikacje krakowskich uczonych. Warto tutaj wymienić Jana z Głogowa, 
M. Falkenera i Piotra Gaszowca^^.

Ukoronowaniem polskich osiągnięć naukowych w dziedzinie astronomii 
było powstanie i publikacja w 1543 r  De revolutionibus orbium coelesthim lihri 
V IM. Kopemika34. W edycji tego traktatu wziął udział J. J. Retyk^^. Niemiecld 
uczony osiedlił się w Polsce po 1554 r. Prowadził badania naukowe, opra 
cowywał swoje główne dzieło z zakresu trygonometrii. Niestety, prace J. J. Re 
tyka zostały opublikowane dopiero po jego śmierci (w 1574 r.) przez Luciusa 
Valentinusa Otho^^.

1.2. Dzieła naukowe wydawane w ramach innych poloników

Wśród publikacji o charakterze naukowym można spotkać zbiory pism 
poszczególnych uczonych. Tworzyli je sami autorzy, wydając wspólnie prace, 
poświęcone wybranej problematyce. Niekiedy twórcą takich zbiorów był 
wydawca, a nie autor. Wydawca lub redaktor naukowy danego dzieła dołączał 
czasem do niego swoje pisma, z reguły tematycznie z nim powiązane^^. 
Podobne publikacje były dosyć częste wśród poloników. Do najciekawszych 
należały zbioiy z zakresu medycyny^^, astronomii^^ i przyrodoznawstwa'^^.

1.3. Dzieła naukowe wydawane przy publikacjach autorów 
obcych

Wśród wydawców europejskich największą popularnością cieszył się 
jjodręcznik epistolografii Methodus conscribendi epistolas K. Hegendorfina. 
Publikowano go razem z dziełami; Juana Louisa Vivesa (1492-1540)^1, 
К. Celtisa'^^ i Erazma z R o t t e r d a m u ' * ^  zbiór ten doczekał się kilkudziesięciu 
wydań w różitych oficynach z obszaru niemieckojęzycznego. Epistolografiabyła 
postrzegana w XVI w. nie tylko jako praktyczna umiejętność, ale także jako 
dyscyplina naukowa. Traktaty jej poświęcone, uzupełniały piśmiennictwo 
z zakresu retoryki i poetyki. O zawartości takich zbiorów decydowali drakarze- 
-wydawcy. Było to naturalne zważywszy, że drukarze niejednokrotnie byli ludź
mi o znakomitym, humanistyczitym wykształceniu i reprezentowali wysoki 
poziom intelektualny. Środowisko to było integralnie związane z europejskimi 
uczonymi, którzy też zajmowali się m.in. wyszukiwaniem i dostarczaniem tek
stów do oficyn drukarskich oraz ich redakcją^^. Niemieccy wydawcy, publikując 
zbiory poświęcone określonej tematyce"* ,̂ lub dzieła zebrane poszczególnych 
autorów, starali się z reguły o kompletność i pełne, naukowe opracowanie swoich 
edycji. W drugim przypadku edytorzy wykorzystywali wszelkie, dostępne, 
rękopiśmienne i publikowane wersje utworów danego pisarza. W ten sposób



w łacińskim tłumaczeniu dziel Dionizjusza z Halicamasu, wydanycłi pt. Scripta 
omnia, znalazły się także polomka"* .̂ Dnigi tom zbiom zawierał m.in. De 
Thucydidis historia indicium w tłumaczeniu A. Dudycza. Poprzedzało ono De 
praecipuis linguae Graecae auctoribiis elogia w przeldadzie Stanisława łłow- 
skiego' '̂ .̂ Przy czym, jak wskazuje dedykacja dla A. Dudycza, zamieszczona 
w drugim tomie Scripta omnia, miał on udział w jego powstaniu^^.

W przypadku częśęi poloników, publikowanych przy wydawnictwach! 
obcycłi, geneza icłi edycji kryla się w osobistych kontaktach między uczonymi, 
działającymi na terenie Polski, a ich niemieckimi partnerami'*^. Ogólnie mówiąc 
największym zainteresowaniem wśród niemieckich wydawców cieszyły się 
podręczniki, prace edytorskie, tłumaczenia i dzieła medyczne. Naturalnie nie 
zabrakło tutaj talcże dzieł o tematyce astronomicznej, w tym świadectw recepcji 
De revohitionibus orbium coelestium lihri V IM. Kopernika^®.

2. PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE

2.1. Polonika samoistne wydawniczo

W naturalny sposób można wyróżnić wśród nich dwie grupy publikacji: 
druki katolickie i reformacyjne. Polscy pisarze katoliccy włączyli się w nurt 
europejskiego piśmiennictwa kontrrefomiacyjnego od lat dwudziestych XVI w. 
Jednak prawdziwa ekspansja poloników tego typu nastąpiła po 1550 r. Wiązało 
się to z rozwojem propagandy różnowierczej w Polsce i ze zdecydowaną reakcją 
na nią Kościoła katolickiego. Istotną rolę odegrał tutaj synod piotrkowski z 1551 r. 
Zaowocował m .ia opracowaniem przez St. Hozjusza wyznania wiary katoUckiej 
Confessio Jidei catholicae Christiana^^. Dzieło St. Hozjusza miało być polemiką 
z konfesjami reformacyjnymi i królewieckimi katechizmami. Stało się jednak 
pierwszym, podstawowym wykładem dogmatyki katolickiej w Kościele okresu 
t r y d e n c k i e g o ^ ^  Uznaniem wśród wydawców z obszam niemieckojęzycznego 
cieszyły się także dzieła teologiczne Marcina Kromera, w tym De falsa nostri 
temporis et vera Christi religione^^. Twórczość St. Hozjusza i M. Kromera 
stanowiła ważne narzędzie propagandy wiary katolickiej w Niemczech. Bowiem 
okres po 1550 r. to także czas ofensywy katolicldej w tym kraju, ograniczonej 
częściowo pokojem augsburskim w 1555 r. I chociaż dzieła wymienionych pi
sarzy powstały na kanwie polskich doświadczeń, dzięki swojej oryginalności, 
walorom literackim, uniwersalnemu przesłaniu i niewątpliwie dużemu talentowi 
autorów zdobyły międzynarodowe uznanie^^. Rzadziej natomiast publikowano 
na obszarze niemieckojęzycznym teologiczne dzieła Stanisława Orzechow
skiego. Po 1559 r., kiedy sprawa jego małżeństwa nie powodowała już tak



groźnych kontrowersji jak w latach poprzednich^^, St. Orzechowski swój talent, 
znakomity, łaciński styl literacki, europejską sławę wybitnego retora wykorzystał 
do zwalczania poglądów reformatorów Kościola^^.

Działalność St. Hozjusza, M. Kromera i St. Orzechowskiego kontynuowało 
następne pokolenie polskich pisarzy kontrrefomiacyjnych. Wybitnym jego 
przedstawicielem był Stanisław Sokolowski^”̂. Największy rozgłos w niemiec
kojęzycznej Europie zdobyło, przetłumaczone z języka greckiego i wydane pizez 
St. Sokołowskiego, potępienie protestantyzmu przez patriarchę Konstantynopola 
Jeremiasza — Censura ońentalis Ecclesiae. Geneza tej publikacji łączyła się 
z próbą nawiązania porozumienia między protestantami a Kościołem wschod
nim. Jej orędownikiem był Martinus Crusius z Tybingi. Przesłał on Jeremiaszowi 
greckie tłumaczenie Konfesji Augsburskiej. Patriarcha potępił konfesję, 
wskazując przy tym na pewne podobieństwa wyznania greckiego i katolickiego. 
Tę właśnie, pierwszą odpowiedź Jeremiasza opublikował w łacińskim tłumacze
niu St. Sokołowski^*. Ponieważ jej treść nawiąiywała pośrednio do koncepcji 
zbliżenia między Kościołem prawosławnym a Rzymem, publikacja spotkała się 
z żywą reakcją łiierarchów katohckich. Postarał się o to sam autor, wysyłając 
egzemplarze dzieła m.in. do przebywającego wówczas w Rzymie bisłoipa 
płockiego Piotra Dunina Wolskiego. Biskup zapoznał z Cenzurą byłego nun
cjusza w Polsce Giovanniego Francesco Commendone. Entuzjastycznie przyjęli 
polemikę, przebywający wówczas w Polsce, nuncjusz papieski Alberto 
Bolognetti i Antonio Possevino. Obaj prowadzili wtedy rozmowy z przywódcą 
społeczności prawosławnej księciem Konstantym Wasylem Ostrogoskim (1527- 
1608) na temat reformy ceikwi i jej ewentualnego gednoczenia z Rzymem. W tej 
atmosferze szybko podjęto decyzję o wznowieniu dzieła. Z myślą tą nosił się 
początkowo bisloip wrocławski Marcin Gerstman, któty dowiedział się o wyda
niu Cenzury od Łukasza Podoskiego, prepozyta gnieźnieńskiego i posła 
królewskiego do cesarza. M. Gerstman, zwrócił się zatem do Marcina Glickiego 
z Pilzna, aby ten przysłał kilka egzemplarzy a on je  każe przedrukować, u siebie 
w Nissie, dla większego pożytku sprawy bożep^. Publikacją Cenzury zaintere
sował się także książę bawarski — w latach 1579-1597 —  Wilhelm V Po
bożny^®.

Z Censura orientalis Ecclesiae wiązał się kolejny utwór St. Sokołowskiego. 
Sprowokowani publikacją listu Jeremiasza teologowie z M. Cmsiusem na czele, 
skądinąd jednym z najwybitniejszych grecy stów niemieckich dmgiej połowy 
XVI w., wydali całą korespondencję z patriarcłią w zbiorze Acta et scripta 
theologorum Wittenbergensium et patriarchae Constantinopolitani. Tekst zbioru 
poprzedzała przedmowa, w której niemieccy teologowie zarzucili St. Soko
łowskiemu nieprawidłowość przekładu listu Jeremiasza, wynikającą według nich 
z jego słabej znajomości języka greckiego. Z treścią tej publikacji St. Sokołowski



zapozna] się za pośrednictwem A. Possevina. On też nakłaniał polskiego pisarza 
do podjęcia polemiki z protestanckim paszkwilem^*. Równie gorącym orędo
wnikiem tego pomysłu byl przyjaciel St. Sokołowskiego, J. Górski^^ właśnie 
jemu została zadedykowana publikacja Ad Wirtembergensium theologonim 
invectivam brevis... responsio St. S o k o ł o w s k i e g o ^ ^  Omówiona wyżej polemika 
świadc2̂  o tym, jak wiele osób i uwarunkowań wpływało niekiedy na publikację 
katolickicłi poloników na obszarze niemieckojęzycznym.

Właściwie na twórczości St. Sokołowskiego kończy się okres, w któiym 
wydawano w Niemczecłi dzieła najwybitniejszycłi polskicłi pisarzy katolic- 
kicłi. Najcelniej podsumowuje go anegdota, przytoczona przez Kazimierza 
Morawskiego: Kiedy później ktoś nienarivany w rozmowie z Nideckim nad
mienił, że na tem polu apologetyki i polemiki z kacerzami Hozjiisz dal przed
mową, Kromer opowiadanie, Orzechowski dowód. Sokołowski refutacyą 
a Patricius zakończenie, odpowiedział Nidecki, pokornie oceniając własne 
zasługi: Hozjusz napisał gruntownie, Cromerus uczenie, Orzechowski 
wymownie, Sokołowski wywodnie, a Patrycy jako tako^. Wśród p isar^  refor- 
macyjnych najwybitniejszym autorem był J. Łaski mł. Z kilkimastu prac tego 
znanego działacza religijnego warto wymienić przede wszystkim Catechismus 
minoi^^, opracowany p r ^  współudziale Martina Microna. Stal się on podstawą 
dla wydania kateeliizmu łieidelberskiego, obowiązującego w niemieckim 
kalwinizmie. Prace J. Łaskiego ukazywały się zwykle w oficynie G. Ctema- 
tiusa z Emdea Warto jednak podkreślić, że kilka z nicłi opublikował także 
Jołiann Oporinus z Bazylei^^. Z innycłi autorów kalwińskich można wymienić 
Andrzeja Wolana i A. Dudycza^^. W odróżnieniu od J. Łaskiego mł., który 
wrócił z emigracji do Polsld dopiero w 1557 r , obaj pisarze działali na terenie 
kraju. Z pism luterańskicli największą popularność na obszarze niemiecko
języcznym zdobył traktat o religii prawosławnej kowieńskiego pastora Paulusa 
Oderboma^^. Powodzenie swojej rozprawy zawdzięczał wzrostowi zaintere
sowania dla Kościoła wscłiodniego w latach osiemdziesiątych XVI w., o przy
czynach którego pisałem powyżej. Należy jednak zaznaczyć, że duża część 
druków reformacyjnych przeznaczona była na polski lynek czytelniczy. 
Ukazywały się w Niemczech z pragmatycznych względów^^.

Kolejna p rz y c in a  publikacji poloników na obszarze niemieckojęzycznym 
to cenzura protestancka. W latach pięćdziesiątych XVI w. szczególnie dotkli
we represje spotkały teologów królewieckich. Wystąpili przeciwko Andre- 
asowi Osiandrowi, mianowanemu w 1549 г przez ks. Albrechta Pruskiego pro
fesorem miejscowego uniwersytetu. Był on zwolennikiem wittenberskiej 
reformy luteranizmu, głoszącej o usprawiedliwieniu grzesznego człowieka 
przez wiarę w duchu mistycznym. Jego poglądy wzbudziły w Królewcu gorące 
spoiy. Nastąpił podział środowiska na dwa wrogie, zwalczające się wszelkimi



środkami obozy. A. Osiander uzyskał jeszcze z końcem 1550 r. duży wpływ na 
ks. Albrechta. Dlatego polemiki z nim drukowano zwykle w Niemczech, natu
ralnie z wyjątkiem Wittenbergi. Polemizował z nim, po 1550 r. zmuszony przez 
ks. Albrechta do opuszczenia Królewca, J. B r e t t s c l i n e i d e r ^ o  Przeciwko 
A. Osiandrowi wypowiadał się kolejny uciekinier z Królewca (w 1552 r.) 
Fridericus Staphylus autor traktatu Synodus sanctorum Patrum antiqtionim con
tra nova dogmata Andreae OsiandrP^. A. Osiandra zwalczał również pastor 
królewieckiego kościoła katedralnego Joacliim Morlin, któremu ks. Albrecht 
osobiście tego zakazał'^2. Z podobnych względów ukazywały się na obszarze 
niemieckojęzycznym także publikacje ariańskie. Wydawały je najczęściej 
drukarnie z Franlcfurtu nad Odrą. Między irmymi ukazał się tam utwór 
Grzegorza Pawła z Brzezin Turris Babef^. Publikacja ta była wyrazem sporów, 
jakie nastąpiły po rozłamie w małopolskim zborze łcalwińskim w 1562 r. 
Rozłam był skutłdem formowania się antytiynitarskiego ugrupowania religij
nego, opierającego się na koncepcji Jerzego Blandraty wiary w Trójcę Św. 
W opinii zborowej poglądy tego ugrupowania były błuźnierstwem. Dlatego ist
niejące drukarnie zborowe były dla twórczości antytiynitarskiej zamknięte, a te 
broszury które ukazywały się w Polsce, publikowano zwykłe anonimowo'^^. 
Szczególnie zwalczano tzw. judaizatów (1570-1580)'^^. Był to radykałny odłam 
Braci Polskich, domagający się zaprzestania kultu osoby Chrystusa i przyj
mujący zasady etyczne Starego Testamentu'^^. Warto na końcu podkreślić, że 
także dzieła ariańskiego teologa Faustusa Socyna miały swoje edycje na 
obszarze niemieckojęzyczitym —  na przykład tralctat na temat racjonalnej 
interpretacji Pisma Świętego De S. Scripturae aiictoritate z 1592 rJ'^. Ogólnie 

'  rzecz biorąc piśmiennictwo protestanckie w swej większości, reprezentowane 
było przez mało znaczące, drobne utwory, często mające lokalne znaczenie. 
Dzieła St. Hozjusza czy M. Kromera znacznie przewyższały je zasięgiem 
swego oddziaływania i uniwersalnością problematyki. Dotyczyły podsta
wowych kanonów wiaty katolickiej, analizowanych w doskonałej, humani
stycznej prozie łacińskiej.

2.2. Piśmiennictwo religijne wydawane w ramach innych 
poloników

Wśród poloników tego typu znalazły się m.in. pisma najwybitniejszych 
teologów i polemistów katolickich; St. Hozjusza, M. Kromera i St. Orze
chowskiego.

Nie zabrakło tutaj także prac J. Łaskiego ml.^^. Jednak do najciekawszych 
zbiorów pism — ze względu na konstrukcję i tematykę — należała publikacja 
Jana Łasickiego z 1582 r: De Prussoriim [powinno być de RtissonmlJ,



Moscovitarum et Tartaronim religione, sacrificiis, mptianim fiinenim ritii. 
E diversis scriptoribus..J^. Dzieło to, przy swojej histoiyczno-erudycyjnej 
formie, niiało charakter polemiczno-teologiczny. Zawierało osiem opracowań 
polskicłi i obcych autorów, poświęconych prawosławiu. Były to pisma o charak
terze polemiczno-teologicznym, histoiyczno-geograficznym i religioznawczo-et- 
nograficznym^^^. Redaktor i wydawca zbioru, któiy sam był protestantem, chciał 
naświetlić kwestię Kościoła wschodniego z różnych punlctów widzenia^*. 
Dłatego zamieścił tutaj m.in. Appendix...de iisdem Russorum erroribus et caiisis 
propter quas Graeci a Romana Ecclesia defecerunt Piotra Skargi. Miało to 
zapewne świadczyć o obieldywizmie wydawcy, a z drugiej strony dostarczyć 
protestantom argumentów w toczonej na początku lat osiemdziesiątych XVI w. 
dyslaisji z Kościołem wschodnim.

2.3. Pisma religijne wydawane przy publikacjach autorów 
obcych

Katolickie polonika tego typu były dosyć rzadkie. Przy dziełach autorów 
obcych publikowano zazwyczaj utwory o malej objętości, tj. epigramy, mowy, 
listy, pisma urzędowe i ulotne.

Do wydawców poloników należał m.in. Joliann Eck (wł. Meier, 1486-1543), 
jeden z najwybitniejszych polemistów pierwszej połowy XVI w. Wśród wielu 
dzieł tego pisarza, znalazł się także zbiór {Opera contra Ludderum)^. Jego druga 
część (Secunda pars operum contra Ludderum) zawierza m.in. utwór Andrzeja 
Kizyckiego N. Polonus in picturam Ludderi, publikowany uprzednio w zbiorze 
Encomia Lutheri^^. Niemieccy wydawcy zamieszczali w swych publikacjach 
także polskie e^^kty antyluterańskie, pochodzące z pierwszej połowy XVI 
Polonilca występowały również w publikacjach okolicznościowych, dołomien- 
tujących istotne zdarzenia z ^ c ia  Kościoła katolickiego*^.

Wśród omawianych wydawnictw znalazł się także piętnastowieczny, 
reformistyczny traktat Jakuba z Paradyża (ok. 1380-1464) De septem statibus 
ecclesiae, in Apocalypsi mystice descriptis et de authoritate Ecclesiae et eius 
reformatione. Opublikował go profesor i rektor Uniwersytetu Bazy lej skiego 
Wolfgang Weissenburg, jeden z najbardziej dogmatycznych antypapistów 
wśród bazylejskich teologów przełomu pierwszej i drugiej połowy XVI w.* .̂



3. PIŚMIENNICTWO HISTORYCZNE 
I POLITYCZNO-PRAWNE

3.1. Polonika samoistne wydawniczo

Wśród poloników o tej tematyce można wyróżnić kilka głównych grup pu
blikacji; geografia i historia Europy środkowowschodniej, ujęcia całościowe 
dziejów Rzeczypospolitej i jej geografia, historia jej poszczególitych regionów; 
łiistoria konfliktów zbrojnych; piśmiennictwo informacyjno-propagandowe 
w tym turcica i propaganda habsburska, moscovitica oraz traktaty polityczno- 
prawne. Prace historyczne uwzględniono w tej grupie druków, ponieważ 
w świadomości ówczesnych historyków nie miały naukowego charakteru. Łą
czyły się raczej z polityką i moralistyką. Traktowane były w kategorii twórczoś
ci literackiej. Podobnie rzecz się miała z geografią, czy też chorografią. 
Stanowiła obowiązkowy składnik obrazu kraju i społeczeństwa.

a. Geografia i historia Europy środkowowschodniej
Z poloników tego typu w szesnastowiecznej geografii europejskiej najwięk

szą rolę odegrał Tractatus de duabus Sarmatus, Asiana et Europiana et de con- 
tentis in eis Macieja z Miechowa. Jego pierwsza edycja na obszarze niemiecko
języcznym ukazała się w Augsburgu w 1518

Praca Macieja z Miechowa trafiła do Augsburga zapewne za pośrednictwem 
któregoś z Tutzonów. Zainteresował się nią Jakob Fugger II. Był on jedi^m  
z organizatorów sieci informacyjnej Fuggerów, obejmującej całą Europę. Zaj^ 
się wydaniem dzieła. Skłonił też J. Ecka do przetłumaczenia traktatu Macieja 
z Miechowa na język niemiecki. Tractatus... był pierwszym zarysem, ugrun
towanej naukowo, geografii Europy Wschodniej. Rewidował dotychczasową 
wiedzę na ten temat, opartą w dużej mierze na autorytecie Ptolemeusza^^.

b. Ujęcia całościowe dziejów Rzeczypospolitej i jej geografia
Spośród publikacji o tej tematyce do najwybitniejszych należały opracowa

nia M. Kromera. Pierwsze z nich to kompendium historyczne De origine et rebus 
gestis Polonorum libri Dzieło to zrodziło się z historycznej pasji autora.
Z dmgiej strony wypływało z potrzeby opracowania nowoczesnego, syntety
cznego zaiysu dziejów Polski. Według M. Kromera poprzednie prace —  Macie
ja z Miechowa i nie skończona kronika Bernarda Wapowskiego —  nie spełniały 
tego zadania. Autor liczył na zainteresowanie europejskiego czytelnika. Kie
rował się znajomością zagranicznej oferty wydawniczej, zawierającej zatysy hi- 
stotyczno-geograficzne państw europejskich. Jak zwraca uwagę Henryk Barycz, 
praca M. Kromera nie miała charakteru oficjalnej kroniki państwowej. Starała się 
jednak zachować zgodność z założeniami polskiej polityki wewnętrznej 
i zagranicznej.



Historia М. Kromera była dziełem indywidualnym, sporządzonym dla 
zagranicy^o. w  1573 r. najwybitniejszy liistoiyk polski podjął pracę nad ukoń
czeniem dzieła Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et repiibli- 
ca regni Polonici libri duo. Tym razem był to zaiys geograficzno-liistoiyczny. 
Rękopis, poprawiony zgodnie ze wskazówkami Stanisława Kamkowskiego, 
autor przesłał do publikacji J. Oporinusowi. Ponieważ bazyłejski drukarz zbyt 
długo zwlekał z wydaniem dzieła, M. Kromer podjął rozmowy z Matemusem 
Cłiolinusem z Kolonii. Ten opublikował je  w 1577 r

c. Historia regionalna
Podobna tematyka była przedmiotem kilku opracowań, dotyczącycłi dziejów 

Prus, Litwy i Inflant. Spośród nich n a le^  zwrócić uwagę nii Historia rerum 
Prussicarum das ist wahrhafte und eigentliche Beschreihimg der Lande Preussen 
Kaspra Sch.iitza^2. Była to wyczerpująca monograjfia dziejów Prus reprezen
tująca, jak na owe czasy, znakomity poziom. Znalazło się w niej wiele, dotąd 
niepublikowartycłi tekstów i istotnycłi informacji^^. Duże zainteresowanie nie- 
miecldej opinii publicznej towarzyszyło procesowi obejmowania przez Rzecz
pospolitą dawnego państwa zakonnego w Inflantach (zostało podporządkowane 
w 1561 r.) oraz narastaniu konfliktu z Moskwą na tym tle. Świadczą o tym pub
likacje poświęcone historii tej prowincji^'*.

d. Historia konfliktów zbrojnych
Właśnie dzieje konfliktu o Inflanty (pierwszy okres obejmował lata 1560- 

1570, a drugi 1577-1582) znalazły najpełniejszy obraz w polonikach, pub
likowanych na obszarze niemieckojęzycznym^^.

Przy czym najdoskonalej ich istotity fragment —  historię kolejnych kam
panii Stefana Batorego — ujął Reinhold Heidenstein w De bello Moscovitico 
commentariorum libri sex^^. Jan Zamoyski mówił o genezie opracowania 
R. Heidensteina w następujących sposób: Dzieło to...dla chwały narodu jest 
spisanem i na życzenie i rozkaz samego króla wydanem. On je  sam nie tylko 
rewidował, ale i poprawił; je s t exemplarz u tego co je  pisał, z poprawianiem 
i z pismem na wiele miejscy ręki własnej samego Jego Król. Mci^'’. Swoistym 
uzupełnieniem podobnych publikacji były biografie, poświęcone osobie Iwana 
IV Groźnego (1530-1584)9«.

e. Piśmiennictwo informacyjno-propagandowe
Polonika o tematyce politycznej zaczęły się pojawiać na obszarze nie

mieckojęzycznym dopiero od drugiego dziesięciolecia XVI w. Warto tym 
drukom poświęcić szczególną uwagę, ze względu na okoUczności ich publikacji. 
Był to okres aktywnej polityki Maksymiliana 1 (1486-1519), wymierzonej w in
teresy Polski. Cesarz dt\żyl do jej osłabienia, wspierając Albrechta Pruskiego 
i Moskwę^9. Jednym z jego celów było zawładnięcie Węgrami i Czecłiami,



gdzie rządzili Jagiellonowie. Po utracie (w lipcu 1514 r.) Smoleńska Zygmunt I 
Staiy, zdając sobie sprawę z zagrożenia ze strony państw niemieckich, zdecy
dował się na pertraktacje z Maksymilianem. Latem 1515 r. doszło do zawarcia 
układu między władcami.

Na jego mocy przed Habsburgami otworzyła się możliwość objęcia wę
gierskiego i czeskiego tronu. Układ ów —  wbrew oczekiwaniom Jagiellonów, 
którzy traktowali go jako środek do zabezpieczenia sobie pokoju od zachodu 
— okazał się ukoronowaniem politycznych dążeń cesarza. Warto w tym kon
tekście wspomnieć o mowie dyplomaty Zygmunta I Starego, biskupa płockiego 
Erazma Ciołka (1474-1522) do Maksymiliana Zawierała relację o polskim 
zwycięstwie nad Moskwą, ale przede wszystkim nawiązywała do koniecznoś
ci zjednoczenia europejskich wysiłków do walki z Turcją. Jej wydawcą był 
cesarski dyplomata, niemiecki humanista Jakob Spiegl. Znany — chociażby 
z Kongresu Wiedeńskiego — w polskich kręgach intelektualnych i dyploma- 
tycznych^oi. W omawianym druku znalazł się ciekawy list J. Spiegła do 
Erazma z Rotterdamu. Wydawca zalecał w nim mowę E. Ciołka do ponownej 
edycji Johannowi Frobenowi z B a^ le i (1491-1527) — drukarzowi najściślej 
związanemu w tym okresie z Erazmem. Podkreślał jej walory artystyczne 
i kunszt retoryczny autora^^^. J. Spiegl pominął natomiast polityczną wymowę 
wystąpienia polskiego dyplomaty, które w pełni odpowiadało duchowi ustaleń 
Kongresu Wiedeńskiego i celom anty tureckiej propagandy habsburskiej. 
W efekcie Oratio ukazało się ponownie w 1518 r. właśnie w Bazylei, tyle że 
nie w oficynie J. Frobena tylko w drukami Pampiliusa Gegenbacha (1513-23).

W omawianym okresie charakterystyczne było powodzenie twórczości 
Filipa Kalłimacha (1437-1496). Łąc2ylo się ono z turecką ekspansją na terenie 
Węgier. Turecka aktywność zagrażała żywotnym interesom Habsburgów 
w tym rejonie Europy. Dzieje Węgier służyły więc propagandzie habsburskiej, 
jako argument w próbach integracji Europy w opozycji do Turcji*^^ pisarstwo 
F. Kalłimacha znakomicie się nadawało do realizacji propagandowych celów. 
Motto swojej twórczości politycznej określił w przedmowie do traktatu Histo
ria de his, quae a Venetis tentata siint... . Stwierdził tam, że jego misją jest 
upowszecłinienie wśród panujących Europy świadomości stałego zagrożenia 
dla świata cłirześcijańskiego ze strony Turcjii®4 propagowaniu tego przekona
nia miały służyć m.in. kolejne wydania Historia de rege Vladislao, seu clade 
Varnensi F. Kallimacha^®^.

Polskie turcica ukazywały się na obszarze niemieckojęzycznym do końca 
XVI w., zwłaszcza w latach 1594-97. Wiązało się to z planem Rudolfa II (1552- 
1612) stworzenia koalicji antyturecldej. Projekt cesarza poparli nawet prote
stanci, którzy na sejmach Rzeszy w 1594 i 1597 r. brali udział w uchwalaniu



podatków na wojnę z Turcją* '̂ .̂ Istniało wtedy rzeczywiste zagrożenie Austrii ze 
strony połączonych sił tureclco-węgierslcicłi*®' .̂

Jednak propaganda łiabsburska to nie tylko turcica^^'^, ałe i piśmiennictwo 
wymierzone w połską rację stanu. Niestety można znaleźć tutaj także polonika.

Wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta w 1572 r. w Polsce rozpoczęły się 
spoiy elekcyjne. Po krótkotrwałym panowaniu Heiuyka Walezego do rczgiyw- 
ki o tron polski przystąpiło stronnictwo liabsburskie i zwolennicy siedmio
grodzkiego księcia Stefana Batorego, zawdzięczającego swoje wyniesienie na 
władcę Siedmiogrodu walce z cesarzem. Konflikt Batorego z Habsburgiem 
znalazł swoją kontynuację w Polsce, gdyż część senatu z prymasem na czele 
ogłosiła elekcyjne zwycięstwo Maksymiliana II, a większość szlachty i część 
senatu (14. XII. 1575 r.) Batorego. Ostatecznie Stefan Batoiy został korono
wany na króla Polski i Litwy przez biskupa St. Kamkowskiego 1 maja 1576 r. 
Wydarzeniom tym towarzyszyło duże zainteresowanie europejskiej opinii pub
licznej. Jeśli chodzi o opinię niemiecką, kształtowali ją  naturalnie zwolennicy 
Habsburga. Dużą rolę odegrały tutaj gazety gdańskie, wrogie Batoremu. 
Zbuntowane miasto rozprowadzało druki szkalujące króla np. Grilndlicher imd 
wahrhaftiger Bericht wie Batory von dem Ttirkischen Kaiser zum Gubernator 
von Polen gesetzt worden^^^. W druku tym próbowano wykor2ystywać wątek 
antyturecki, posądzając Stefana Batorego o tajne umowy z Turcją. Nadzieje 
stronników habsburskich wygasły wraz ze śmiercią (12 października 1576 r.) 
Maksymiliana II. Także i to wydarzenie odnotowują polonika z obszaru nie
mieckojęzycznego. Naturalnie były to utwory zwolenników Habsburga. Należał 
do nich Krzysztof Warszewicki autor In mortem Maximiliani Secundi impera- 
toris Romani oratio opublikowanej w Regensburgu w 1576 r. Zwłaszcza 1577 
r. przyniósł szereg nowych, antypolskich publikacji w Niemczech. Wiązało się 
to z oblężeniem Gdańska. O jego przebiegu informowały nowirę' z tego miasta, 
przedrukowywane na obszarze niemieckojęzycznymi®^. Strona polska nie 
pozostała bierna, prezentując królewskie racje piórem J. Łasickiego autora 
Clades Dantiscanorum... descripta et emendatius secundo edita^^^. Kolejne, 
prohabsburskie polonika wiązały się z wojną elekcyjną 1587 r, zakończoną 
układami bytomsko-będzińskimi z 9 marca 1589.

Rolę piśmiennictwa informacyjno-propagandowego najlepiej obrazują 
polonika wydawane w czasach antymoskiewskich wypraw Stefana Batorego. 
Funkcję informacyjno-propagandową wypełniały tutaj polsko-lacińskie utwo- 
ly okolicznościoweii*, publicystyka polityczna, ale także opracowania hi
storyczne. Jednak największy zasięg oddziaływania miały (zwykle niemiecko
języczne) gazety i draki u l o t n e Zdawał sobie z tego sprawę Stefan Bato
ry. Dlatego obejmując władzę, król powołał już w 1576 r. tzw. Drukarnię La
tającą. Jej celem była działalność informacyjno-propagandowa, w tym wpły-



wailie na europejską opinię publiczną. Konflikt z Moskwą interesował nie
mieckich wydawców.

Wiele miejsca poświęcały mu właśnie Zeitungen — na przykład tekst z 30 
81ефгйа 1577 r. Zeitung aus Riga... (Wahrhaftige, erbermliche und kldgliche 
Beschreibung und Berichtvon der greulichen Tyrannei des Moskowiters aus Riga 
geschrieben...), przedrukowany z gazety kró lewieckie jW łaśnie  1577 r. przy
niósł największą liczbę wydawnictw tego typui^'^. Niemieckie gazety prezen
towały z reguły polski punkt widzenia na sprawy inflanckie. Głównie dlatego, że 
ich wydawcy przedrukowywali relacje i gazety, publikowane w Gdańsku, Kró
lewcu czy Rydze. Wydawali także rękopiśmienne relacje, pochodzące z Rze
czypospolitej Propaganda nabrała z czasem zinstytucjonalizowanego charak
teru. WXVI w. (...) w Norymberdze powstało coś w rodzaju polskiej agencji pra
sowej i centrum propagandy antymoskiewskiej, przygotowującej opinią nie
miecką na wojną Polski z  tyranią Iwana IV  Grożnego^^^.

f. Traktaty i parenezy polityczno-prawne
Najszersze ujęcie problematyki społeczno-politycznej reprezentuje 

wśród poloników z obszaru niemieckojęzycznego Commentariorum de Re- 
publica emendanda libri quinque Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Opu
blikował je  w całości — wraz z księgami o Kościele i szkole —  w 1554 r. 
J. Oporinus z Bazylei. Wśród druków tego typu przeważały jednak publika
cje o charakterze publicystycznym, w których wątki polityczne łączyły się 
z kwestią porządku wyznaniowego w państwie. Wynikało to ze sporów poli- 
tycznycłi, dotyczących kwestii prawno-wlasnościowego statusu Kościoła 
w Polsce, jego politycznej roli w państwie i praw różnowierców. Dlatego 
wśród poloników spotykamy takie druki jak A d  Regem, proceres, equites- 
que Polonos in comitiis Varsaviensibus congregatos epistoła M. Kromera. 
Pracę wydał w niemieckim tłumaczeniu —  naturalnie z języka łacińskiego — 
Steplianus Agricolus pt. Christłiche getrewe Ermanung^^'^. Autor tłumacze
nia opublikował ją  z myślą o popularyzacji idei obrony praw Kościoła ka
tolickiego w krajach niemieckojęzycznych. Podkreślał, że pismo M. Kromera 
jest jetziger Zeit hochnótig und niłtzlich alien, hohes and nieders Stands zule- 
sen undzubetrachten^^^.

Z traktatów parenetycznych należy zwrócić uwagę na idealny model do
stojnika państwowego i działalności kancelarii królewskiej zawarty w De opti- 
mo senatore libri duo Wawrzyńca GoślickiegoH^. Traktat ten nie tylko przy
niósł ogólnoeuropejską sławę jego autorowi, jako teoretykowi państwa i prawa, 
a także znakomitemu łacinnikowi, ale odegrał dużą rolę w karierze kró
lewskiego sekretarza i dyplomaty, którą W. Goślicki podjął w 1570 r. po po
wrocie ze studiów we Włoszech.



3.2. Piśmiennictwo historyczne i polityczno-prawne wydawane 
w ramach innych poloników

Trudno jest tutaj przeprowadzić jakąś rozłączną klasyfikację utworów tego 
typu. Były one publikowane w ramach wydawnictw zbiorowych, które stanowiły 
pewną całość. Poza tym geneza powstania, kompozycja i tematyka zbiorów pism 
sama w sobie jest problemem, zasługującym na uwagę. Wśród zbiorów, któtych 
twórcami byli polscy edytory, można wyróżnić dwa rodzaje publikacji: zbiory 
pism historyczno-geograficznych i pisma zebrane poszczególnych autorów. 
Polskie zbiory pism historyczno-geograficznych ukazywały się w latach 
osiemdziesiątych XVI w. Pierwszy z nich opublikowano w 1581 r  Było to 
Sarmatiae Europae descriptio Aleksandra Gwagnina. Ten sam autor byl także 
redaktorem trzytomowego zbioru Rerum Polonicarum tomi tres z 1584 r. Pu
blikacja ta zawierała wybór kilkudziesięciu opracowari histotyczno-geogra- 
frczi^ch, utworów o charakterze propagandowo-informacyjnym, epistolografii 
politycznej i dokumentów, odnoszących się do dziejów Rzeczypospolitej oraz 
prac z zakresu historii religii. Stanowiła przedruk ze zbiorów, publikowartych 
uprzednio; Sarmatiae Europae descriptio 120/, De Prussorum, Moscovitarum et 
Tartarorum religione, sacrifidis, nuptiarum funerum ritu... *2̂  J. Łasickiego 
z 1582 T. i Polonicae historiae corpus '̂ '̂  ̂ Johanna Pistoriusa z 1582 r  Zbiór za
wierał także utwoty, publikowane uprzednio w formie samoistnej wydawniczo 
w i po 1582 r.123. Miał zatem uzupełnić, a równocześnie uaktualnić wyżej wy
mienione zbioty. Do najważniejszych publiłcacji omawianego typu należała także 
Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX  M. Kromera^24. 
Autorowi pomagał w pracach redakcyjnych Tomasz Płaza. Zbiór zawierał 
najpełniejsze wydanie (z 1568 r.) Historii M. Kromera oraz pisma uzupeł- 
n i a j ą c e i 2 5  i ualctualniające całość p u b l i k a c j i * 2 6  м . Kromer nosił się z myślą 
wydania nowej edycji De origine et rebus gestis Polonorum... co najmniej od 
1575 r  Początkowo zamierzał wydać pracę w Niemczech. Miał się tym zająć 
J. Patraus mł. Później autor chciał skorzystać z usług jakiejś włoskiej oficyny. 
Historia została przygotowana do dmku w 1578 r. Projekt przedmowy do dzieła 
autor przedstawił Stefanowi Batoremu, który w tym czasie zaczął kontrolować 
polskie prace historyczne. Król wyraził się poclilebnie o planowanym wydaw
nictwie, nadając przedsięwzięciu wagę państwową. Zastrzegł рггу tym, że Hi
storia musi się ukazać w najdoskonalszym opracowaniu typograficznym. Takie 
postawienie sprawy utwierdziło M. Kromera w decyzji wydania pracy 
za granicą. Na przełomie 1579 i 1580 r  autor podjął pertraktacje z oficyną 
dziedziców J. Oporinusa. Bazylejska oficyna zgodziła się wydrukować dzieło, 
ale postawiła warunek uzupełnienia Historii o opis dziejów nowszych, ^\^daw- 
ca uzasadniał swoje wymagania nierozsprzedanymi egzemplarzami wydania



z 1568 г. Autor zgodzi] się ra  to i w ten sposób powstała Polonia sive de an
ginę... . Mimo wypełnienia warunków oficyny, dzieło nie zostało jednała przez 
nią opublikowane. T. Płaza oferował nawet Szwajcarom odkupienie części na
kładu m.in. na koszt St. Kamkowskiego, jednak pertraktacje nie przyniosły rezul
tatu. Wszystko to dowodziło braku zainteresowania ze strony bazylejskiej ofi
cyny. Wobec powyższycłi faktów T. Płaza zerwał umowę z oficyną J. Oporinusa. 
Przez pewien czas, pod wpływem Tomasza Tretera, mającego ozdobić zbiór ilus- 
tracjamii2'^, T. Płaza zastanawiał się nad oficyną Cłiristopłia Plantina, któiy wy
drukowałby Polonią pulchris characteribus et in charta bona. Według T. Płazy 
dzieło mogłaby wydmkować także jakaś oficyna Icrakowska Jeno z większym 
kosztem, litera piękna, ale papier nie taki jak  w Niemczech^'^^. Ostatecznie podj£^ 
się tego zadania koloński nakładca Arnold Mylius, pod warunkiem jednak 
wykupienia przez autora 200 egzemplarzy. Oficyna dziedziców Arnol
da Birckmanna zaczęła składać dzieło już w 1586 r. W 1587 r. skład został przer
wany, co nakładca tłumaczył cłiorobą drukarza. Według H. Barycza mógł 
wpłynąć na to wybucłi wojny między arcyksięciem austriackim Maksymilianem 
i Zygmuntem III Wazą. O ówczesnej sytuacji T. Płaza pisał do M. Kromera 
w 1588 r.: Certum est, iż się Niemcy gniewają na Polaki, a mają o co. Niech 
się jako chcą gniewają byśmy tylko dostali egzemplarzów przez Gdańsk. 
Ostatecznie dzieło ukazało się w 1589 r., już w dobie układów pokojowycłl^2^.

W przypadku zbiorów prac poszczególnych autorów, godne uwagi jest 
kolejne wydanie Commentariorum de Republica emendanda libri quinque 
A. Frycza M o d rz e w sk ie g o  130 Zawartość tej edycji wiązała się z polemikami, 

-jakie wywołały w Polsce pierwsze wydania traktatu^^i. Swoją odpowiedź na 
stawiane mu zarzuty autor zawarł właśnie w wydaniu z 1559 r. Znalazfy się tam 
także wszystkie pisma A. Fiycza Modrzewskiego, powstałe po 1550 r.i32. 
Podobny cłiaralcter miał także zbiór łacińskicli tłumaczeń St. Iłowskiego z grec- 
kicłi dzieł Dionizjusza z Hałikamasui33. w  publikacji tej St. Iłowski zawarł 
m.in. kilka własnych utworów, w tym pierwszą w dziejach nauki polskiej 
rozprawę poświęconą metodologii łiistorii De historica facultate libellus^^^.

3.3. Piśmiennictwo historyczne i polityczno-prawne wydawane 
przy pracach obcych autorów

W odróżnieniu od poprzedniej grupy poloników, omawiane utwory wy
stępowały w znacznie bogatszej z typologicznego punktu widzenia grupie 
zbiorów pism. Można tutaj m.in. wyróżnić zbiory poświęcone historii i geo
grafii powszechnej; dziejom Rzeczypospolitej i jej geografii; europejskiej hi
storii regionalnej; zbiory piśmiennictwa informacyjno-propagandowego w tym



turcica, ungarica i moscovitica; zbioiy traktatów polityczno-prawnych oraz 
zbiory pism prawniczych.

a. Zbioiy pism z zakresu geografii i historii powszechnej
Polskie piśmiennictwo było jedr^m  z podstawowych źródeł wiedzy na temat 

Europy środkowowschodniej. Dlatego polonika znalazły się w publikacjach z za
kresu geografii i liistorii powszecłmej. Najczęściej wydawano w ten sposób 
Tractatus de duabus Sarmatiis... Macieja z Miechowa. Ukazywj^ się w ramach 
Novus orbis regionum ac insularum, zbioru zredagowanego przez szwajcar
skiego uczonego Simona Giynaeusa (1493-1541)^35. Dzieło Macieja z Miecho
wa wydano tutaj razem z relacjami o odkryciach geograficznych Krzysztofa 
Kolumba i Amerigo Vespucci, a także z pracami Paolo Giovio i Sebastiana 
Miinstera. Odpowiadało to intencjom samego Macieja z Miechowa. W przed
mowie do Tractatus podkreślał, że podjął nad nim pracę, ponieważ wszystkie 
części współczesnego mu świata zostafy już opisane, a brakowało jedynie 
rzetelnego opisu Sarmacji*^^.

Czytelnik mógł czerpać wiedzę na temat liistorii powszecłmej m.in. ze zbio
rów mów. Tworzono je ze względu na walory treścięwe i formalne — z punktu 
widzenia obowiązujących kanonów retoryki renesansowej. W taldm wydaw
nictwie znałada się jedna z niemieckich edycji mowy St. Orzechowskiego 
Funebris oratio habita... ad equites Polonos in funere Sigismundi Jagellonis. 
Została opublikowana w 1559 r. w ramach kolońskiego wydania Orationes 
clarorum hominum vel honoris officiigue causa ad principes, vel in funere de 
virtutibus eorum habitae^^'^. Zbiór ten przedrukowywano z wydań wenec- 
kichi38 Jego koloński edytor Gerwin Całenius (1557-1595), przedrukował 
także przedmowę retorów Akademii Weneckiej do kardynała Alfonsa Caraffy. 
Podkreślała ona, że publilcacja zawiera wyłącznie mowy katolickich autorów. 
Dlatego zbiór został wznowiony właśnie w Koloniii39. Kolejny łyp publikacji 
to zbiory listów. Na przykład profesor retoryki Uniwersytetu Strasburskiego 
Melchior Junius w swoim zbiorze Epistolae ex historicis^'^^ zamieścił listy 
europejskich władców, mężów stanu i pisarzy politycznych. Wśród poloników 
znalazły się m.in. listy Henryka Wałezego, St. Kamkowskiego i M. Kromerai'*^.

b. Historia i geografia Rzeczypospolitej
Wzrost zainteresowania niemieckich wydawców historią i geografią 

Rzeczypospolitej w latach osiemdziesiątych XVI w. pr^niósł publikację tylko 
jednego, ale za to fundamentalnego zbioru pism na ten temat. Myślę tutaj 
o wydawnictwie J. Pistoriusa Polonicae historiae corpus z 1582 r. Zawierało 
wszystkie, najważniejsze polonika opublikowane na obszarze niemieckojęzycz
nym do 1581 r. Znalazły się tutaj talcże dzieła dotąd tam niepublikowane, np. 
wyjątek z Leges seu statuta Regni Poloniae Jakuba Przyluskiegoi'^^. Zbiór 
składał się z trzech tomów. W pierws:^m znalazły się zarysy g e o g r a f i c z n e



w tym prace Macieja z Miechowa i M. Kromera. W drugiej części zbioru zna
lazły się zarysy Mstoryczne, w tym Chronica Polonorum Macieja z Miechowa 
w wydaniu Jodoka Ludwika Decjuszai'*'^. Było to pierwsze, niemieckie wydanie 
tego dzieła i towarzyszących mu utworów W trzecim tomie zbioru J. Pistorius
zamieścił szereg pism historycznych i informacyjno-propagandowycli, odno
szących się do poszczególnych wydarzeń z dziejów Rzeczypospolitej, m.in. 
utwory okolicznościowe M. Kromera i St. Orzechowsłdego, antygdańską publi
cystykę J. Łasickiego. Tom uzupełniał zespół edyktów i pism odnoszących się do 
konfliktu polsko-moskiewskiego*"*^.

c. Wydawnictwa informacyjno-propagandowe
Jednym z wątków, przewijających się stale w szesnastowiecznym piśmien

nictwie europejskim, była kwestia stosunku Polski do kolejnych koalicji anty- 
tureckichi'*'^. O polityczno-propagandowym podtekście tego faktu pisałem 
uprzednio. Warto jednak wymienić najważniejsze polskie utwory poruszające ten 
temat, publikowane w zbiorach na obszarze niemieckojęzycznym. Należała do 
nich Epistoła... ad Leonem X  de victoria contra... schismaticos Moscovios Zyg
munta I Starego. Jej pierwsze wydanie na obszarze niemieckojęzycznym ukazało 
się w 1515 r. w bazylejskiej oficynie J. Frobena przy A d Leonem X... de expedi- 
tione in Turcas elegeia [!] Janusa Damianusa Senensisa. Bazylejsld drukarz otrTy- 
mał pismo króla od Michaela Hummeberga, który przebywał wówczas 
w Rzymie!'**. List Zygmunta był jednym z elementów kampanii propagandowej, 
organizowanej w tym mieście przez Jana Łaskiego st. Miała ona na celu zwal
czanie, rozpowszechniorę^ch we włoskiej łiistoriografii, lozywdzących sądów na 
temat polskiej przeszłości. Równocześnie dążyła do rozpropagowania interesów 

-i roli politycznej Polski w Europie. Zygmunt I Staty opisując polskie sukcesy 
w wojnie z Moslcwą (zwycięstwo pod Smoleriskiem 8. IX. 1514 r.) podkreślał, że 
toczy walkę z Turcją, Tatarami i schizmą wschodnią nie tylko w interesie wła
snego Itraju, ale taliże dla obrony całego świata cłirześcijańskiego. Tumaczył 
Leonowi X, który wysunął projekt organizacji krucjaty antyturecldej, że Polska 
z chęcią podejmie tę inicjatywę, ale po uporaniu się z Moskwą i Tatarami '̂^^.

Kilka zbiorów omawianego typu ukazało się po 1595 r. Należały do nich 
Selectissimarum orationum et consultatiomim de bello Turcico variorum et 
diversorum auctorum libriXlV^^^ i Epistolarum Turcicarum variorum et diver- 
sorum authorum libri Ich redaktorem był Nicolaus Reusner, nadworny 
łiistoryk Rudolfa 11, w 1595 r. poseł cesarski w Polsce. Jego głównym celem 
było propagandowe wsparcie habsburskiego projektu zawiązania europejskiej 
ligi antytureckiej. W poszczególnych tomach swoich publikacji N. Reusner 
zamieścił wiele poloników.

W przypadku Episto larum Turcicarum variorum... libri F  były to listy 
władców polskich (np. list Zygmunta 1 Starego do Leona X), mężów stanu



m.in. wojewody brzeskiego Andrzeja Leszczyńskiego, kardynała Jerzego Radzi
wiłła, wojewody poznaiTsldego Hieronima Gostomskiego, wreszcie J. Zamoy- 
sldego, czy np. sławnego rycerza Mikołaja Jazłowiecłdego, zwolennika partii 
łiabsbursłdej. W lipsłdej edycji Selectissimarum orationum... libri XIV  z 1595 r  
znalazł się m.in. znany list J. Zamoyskiego do kardynała Cinzio Aldobrandiniego 
De transitu Tartarorum per Pocutiam anno 1594 epistoła oraz traktat Jana 
Tarnowskiego De bello cum iuratissimis Christianae fidei hostibus Turcis geren- 
do disputatio sapientissima. Natomiast w drugim tomie edycji frankfurckiej tego 
zbioru (z 1599 r.) została wydana mowa F. Kallimaclia z 1490 r. AdInnocentium 
Octavum... de bello inferendo Turcis oratio. Autor krytykował tutaj Rzym za 
jego plany ligi anty tureckiej, uważając je za nierealne i podkreślając znaczenie 
potężnej Polski jako religionis nostrae arx et propugnaculum.

Wśród poloników z lat dziewięćdziesiątych XVI w. znalazło się także 
łacińskie tłumaczenie dzieła Fryderyka Furiusa Cerioli El Consejoy consejores 
del Principe (De concilio et consiliariis principis liber) autorstwa K. War- 
szewickiego. Była to pareneza, przedstawiająca wzorzec idealnego księcia, 
kładąca równocześnie nacisk na jego obowiązek walki z Turkami^^s

Do najczęściej wydawanycłi poloników w XVI w. należały prace F. Kalli- 
macłiai^^ Można je spotkać przede wszystkim w dzielacłi poświęconych historii 
Turcji i Węgier. Z racji obowiązków dyplomatycznych, pełnionych (od 1476 r) 
na dworze polskim, F. Kallimach odegrał pewną rolę w łiistorii politycznej tych 
krajów. Służąc Janowi Olbrachtowi, szczególnie mocno był zaangażowany 
w sprawy węgierskie.

W naturalny sposób polonika znałady się także w opracowaniach łiistorio- 
graficznych poświęconych Moskwie. Do istotnych należał zbiór Rerum 
Moscoviticarum auctores varii unum in corpus congesti. Opublikowała go frank
furcka spółka wdowy po Andreasie Wechelu, Claudiusa Mamiusa i Joannesa 
Aubriusa w 1600 r

Na obszarze niemieckojęzycznym ukazywały się także zbiory dokumentów, 
względnie utworów literackich, które miały informować o ważnych wydarze
niach politycznych. Na przykład w 1515 г wydano zbiór Ricardusa BarthoUnusa 
z Pemgii, nadwornego poety i historyka Maksymiliana I, Odeporicon Matthaei 
Lang cardinalis^^^. Zawierał m.in. utwór Jana Dantyszka De profectione Sigis- 
mundi regis post victoriam contra Moscos in Hungariam silva nawiązujący 
do odbywającego się w tym czasie wiederiskiego zjazdu Maksymiliana I, Zyg
munta I i Władysława Jagiellończyka, króla węgierskiego. Zarówno R. Bartho- 
linus jak i J. Dantyszek brali udział w wydarzeniach towarzyszących kongre
sowi. Kilka podobnych publikacji ukazało się także za panowania Stefana Ba
torego. Wespół z piśmiennictwem okolicznościowym występowały tutaj zbio
ry gazet i pism ulotny cli, wydawanych podczas wojny z Moskwą w latach



1578-1582. Przykładem takiej publikacji —  wydanej w wersji lacińskojęzycznej 
— był zbiór M. Cholinusa z Kolonii (z 1580 r.) zawierający zespół listów i edyk- 
tów laólewskicłi, w tym Rerum post captam Polociam narratio.

d. Zbiory pism prawniczych
W omawianej grupie dników piśmiennictwo prawnicze sensu stricto wy

stępowało bardzo rzadko. Jako przyWad może tutaj służyć dzieło Piotra Rojzjusza 
Decisiones... de rebus in sacro aiiditorio Lithuanico. Była to analiza pięciu 
wyroków sądowycłi, wydanycłi przez autora w trakcie jego praktyld sądowej rui 
Litwie. Poprzedzał ją  list dedykacyjny do Zygmunta Augusta. P. Rojzjusz postu- 
łatywnie wyraził w nim pogląd, że znajomość prawa —  szczególnie rzymskiego, 
jako pomocy w wyldadni praw krajowycłi — winna być podstawą organizacji 
państwa, rządu i społeczeństwa. Decisiones wraz z listem dedykacyjnym ukazały 
się w wydawnictwie Sigismunda Feyerabenda w 1570 r. w ramacłi wieloto
mowego zbioru wyroków sądowycli, którego pierwszy tom nosił tytuł Decisiones 
Sacri Senatus Pedemontani ab Octaviano Cacherano... colectae^^^.

4. LITERATURA PIĘKNA

4.1. Polonika samoistne wydawniczo

Do najczęściej spotykanych należały łacińskie utwory poetyckie. Wśród 
nich na uwagę zasługują poezje, publikowane w pierwszym dwudziestoleciu 
XVI w. Ich autorami byli głównie niemieccy humaniści, czasowo przebywający 
w Polsce 15̂ . Zwykle cliaralcteiyzowaly się uniwersalną, humanistyczną treścią. 
Liczba poloników omawianego typu znacznie wzrosła od lat pięćdziesiątych 
XVI w. W większości były to utwory okolicznościowe pruskich autorów. Spo
tykamy tutaj elegie, epitafia, panegiryki, epitalamia i różnego rodzaju mowy, 
m.in.: Acliacego Cureusa, Johanna Hoppei^'^, Josiasa Meniusa z Gdańslca, 
J. Mórlina, Jakuba Fabriciusa z Gdańskai^^ i Ulricha Schobera z Torunia* 
Najwybitniejszym pruskim poetą był Daniel Hermarm z Nidzicy autor 
Epitalamium Miisae Marti coniunctae ex regiis ad captam Polociam castris mis- 
sae Jacoho Monaw et Susannae natae in familia Vogtorum, novis sponsis^^^. 
W drugiej połowie XVI w. wśród autorów coraz częściej pojawiają się Polacy 
m.in.: St. Warszewicki*^*, Jeremi Wojnowsld autor dwóch dzieł epickich opar
tych na motywach ł i i s t o i y c z n y c h * ^ ^ ^  Leonard Gorecld autor mowy na zgon przy
wódcy wielkopolsłdch protestantów Jakuba Ostroroga*^^

Do bardziej znanych polsko-łacińskich poetów tego okresu należeli 
Joachim Bielskii^'^ i Daniel Mikołajewski^^^. Można także wspomnieć o Janie 
Tumowskim, Czechu z pochodzenia. W latach 1595-1598 sprawował funkcję



ministra zborów braci czeskich w Polsce. Po 1598 r. osiedlił się we Wrocławiu, 
gdzie w 1600 r. został uwieńczony laurem poetyckim^^^. Ogólnie rzecz biorąc 
polonika omawianego typu ukazywały się najczęściej w niemieckicłi ośrod
kach. uniwersyteckich; przede wszystkim w Wittenberdzei^"^ i Frankfurcie nad 
Odrąi^^, a także m.in. w Heidelbergu^^^i^ Strasburgui"^® i Monacliiumi'^i.

4.2. Literatura piękna wydawana w ramach innych poloników

Polonika z obszaru niemieckojęzycznego są kolejnym świadectwem wy
kształcenia się w XVI w. humanistycznych form życia kulturalno-literackiego 
w Polsce. Jego żywym przejawem było dążenie do publikacji swoich tekstów, 
choćby tylko w formie epigramu, dołączonego do jakiegoś dzieła. W poloni
kach z drugiej połowy XVI w. daje się nawet zauważyć pewien rodzaj specja
lizacji części autorów. Występują oni w omawianych drukach tylko jako twór
cy drobnych utworów poetyckich. Były one elementem literackiej ramy wy
dawniczej dzieła głównego. Można tutaj wymienić m.in.: uczonego, poetę, ora
tora i polemistę katolickiego Andrzeja Schoneusa (zm. 1615), który 
zamieszczał epigramy рг2у  dziełach swojego mistrza i przyjaciela J. Gór
skiego, poetę i teologa Wojciecha Wędrogowskiego (zm. 1584), którego epi
gramy można znaleźć przy dziełach J. Górskiego i St. Orzechowskiego, oraz 
poetę Grzegorza z Sambora, dołączającego wiersze do edycji dzieł B. Heibesta 
i Wojciecha Nowopolskiego (1508-1559) autora De corruptissimis saeculi 
huius moribus... oratio, opublikowanej przez oficynę M. Cholinusa w 1561 r  
Twórcy często byli w pewien sposób przypisani do poszczególnych autorów 
lub grup pisałzy. Wynikało to z różnego rodzaju związków środowiskowycli, 
jakie łączyły te osoby, w tym więzów pokrewieństwa. Tak było w przypadku 
Stanisława Heibesta, który zamieszczał carmina przy publikacjach swego 
brata Benedykta. Także ci autorzy, któiych większe dzieła publikowano na 
obszarze niemieckojęzycznym — np. W. Goślicki — zamieszczali czasem 
drobne utwory przy pracach innych pisarzy. Utwory te, znanych i uznanych 
później autorów, miały z reguły charakter debiutów wydawniczych. Ele
mentem literackiej ramy wydawniczej dzieła były także utwory prozatorskie 
tj. dedykacje i przedmowy wydawnicze. Wśród autorów przedmów znajduje
my niekiedy osoby reprezentujące uprzywilejowane warstwy społeczno-po- 
lityczne. Jako wydawcy dzieła, jego inspiratorzy, bądź też osoby starające się 
swoim nazwiskiem uświetnić edycję, promowali pracę lub w razie potrzeby 
chronili autora publikacji. Podobne utwory były dosyć rzadkie. Zastępowały 
je formuły, głoszące na karcie tytułowej, że dane dzieło zostało wydane suh 
auspice, iussu et auctoritate względnie iussu et voliintate określonej osobis
tości. Utwory stanowiące literacką ramą wydawniczą świadczą o tym, że 
dzieło, jego treść i funkcja integrowały poszczególne środowiska twórcze.



Równocześnie były emanacją aktywności tych środowisk, ich zainteresowań 
oraz rodzaju powiązań między osobami je tworzącymi.

4.3. Literatura piękna wydawana przy pracach obcych autorów

Były to zwykłe utwory należące do literackiej ramy wydawniczej dzieła, 
jak wierszowana przedmowa J. Dantyszka/« eandem paraphrasim epigramma 
do łacińskiej parafrazy psałmów autorstwa Jana van den Campena Psalmorum 
omnium iuxta hebraica veritatem paraphrastica interpretatio^'^^. Znajdziemy 
tutaj także oryginalne prace, zwykle o charakterze okolicznościowym, zwią
zane z jakimś wydarzeniem z życia osoby zaprzyjaźnionej czy tyłko znajomej 
autorowi. Z reguły powstawały i były publikowane podczas pobytu autora za 
granicą*”̂ .̂ Często wiązały się z wygłoszeniem i publikacją dysertacji bądź 
dysputacji przez jednego z polskich studentów, względnie jego imatiykułacją 
na uczelni. Jak wykazuje zawartość druków, takie wydarzenia integrowały 
grupę Polaków, studiujących na danym uniwersytecie. Z podobnymi utworami 
spotykamy się m.in. w zbiorze Carmina honori Martini Codici dicata, wy
danym w Bazylei w 1594 r ,  a poświęconym studentowi fakultetu medycznego 
miejscowego uniwersytetu, Marcinowi Codiciusowi (Pniewskiemu). Swój 
utwór zamieścił tam jeden z najbardziej znaczący cli, polskich poetów przełomu 
wieków Daniel Naborowski (1573-1640)1’̂ '*.

W zbiorach poezji, listów i mów można niekiedy znaleźć pisma najwybit
niejszych twórców polskich. Warto w tym kontelcście wymienić Epitaphium 
Cretcovii samego Jana Kochanowskiego, wydane w zbiorze Monumentorum 
Italiae... libri quatuor Laurentiusa Schraderusa^^^.

PRZYPISY
1 W pierwszym dziesięcioleciu XVI w. stanowiły ponad 73% wszystkich poloników 

z obszaru niemieckojęzycznego, a w drugim ponad 69%.
2 Przykładem jest tutaj praca M. Falkenera z Wrocławia, autora Introductorium dyalectice 

quod congestum logicum apellatur. Był to podręcznik arystotelesowskiej logiki. Jego dwie, pier
wsze, niemieckie edycje z 1511 i z 1513 r. opublikował Johann Weissenburger z Norymbergi 
(1501-1513). Kolejne wydanie ukazało się w 1515 r., w oficynie Johanna Knobloucha ze Stras
burga (1500-1528). Norymberslde edycje ukazały się nakładem Marka Scharffenberga. Stras- 
burskie wydanie finansowa! Icsięgarz Urban Keim (pochodził z Budy, działał w łatach 1503-1520), 
który wydał je na zlecenie krakowskie. Wskazuje na to umieszczenie herbów Polsłd na karcie 
tytułowej druku (zob. BUW sygn. 28. 2. 3. 19). O węgierskim nakładcy poloników pisał Gedeon 
Bersa w artykule Breviarium Cracovieme z r. 1516 i jego wydawca z Budy, Urban Keim biuletyn  
Biblioteki Jagiellońskiej” R. 38 1988 s. 23-30).

 ̂Np. podręcznik łogild J. Górskiego Commentariorum artis dialecticae libri decetn. Jego 
wydanie finansował J. Patruus ml. Druk ukazał się w 1563 r., w lipskiej oficynie Ernsta Vogelina 
(1559-1576). Udział w jego wydaniu miał także Joachim Camerarius (KammermeLster),



wykładający wówczas w Lipsku. Świadczy o tym jego korespondencja z J. Górskim (zob. 
T. W o t s c h k e :  Der Bnefwechsel der Schweizer mit den Polert, Leipzig 1908, S. 425-431).

M. in. Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio. Podręcznik ukazał się w 1531 r., 
w lipskiej oficynie Michaela Bluma (1525-1550).

 ̂ Po 1546 r. ukazało się pierwsze wydanie podręcznika Hieronima Wildenberga Totius 
philosophiae humanae in tres partes nempe in rationalem, naturalem et morałem digestio. 
Pierwsza, datowana edycja tej pracy ukazała się w 1551 r., w oficynie J. Oporinusa z Bazylei 
(1536-1567). Dzieło H. Wildenberga osiągnęło międzynarodowe powodzenie.

 ̂Np. podręcznik filozofii i etykiPraecepta moralia ex oratione Isocratis adDemonicum... in 
usum Scholae Mariaeburgensis... reddita z 1557 r. Opracował go nauczyciel szkoły w Malborku 
A. Cureus. Książka ukazała się we Frankfurcie nad Odrą, gdzie autor w młodości odbywał studia.

^ Swoje poglądy na organizacyjne i programowe zasady działania szkól średnich B. Herbest 
przedstawił w Cracoviensis scholae apud S. Mariae templum institutio. Był to projekt reformy 
Szkoły Mariackiej w Krakowie. Autor zamieścił go w podręczniku Orationis Ciceronianae... 
explicatio (zob. BU W sygn. Sd. 618. 344). Książka ukazała się w 1560 r., we Frankfurcie nad 
Menem. Opublikowała ją  oficyna Christiana Egenolffa (firma Ch. Egenolffa i dziedziców działała 
w latach 1530-1605).

* BN sygn. XVI. 0. 93.
 ̂Polskie edycje (z lat 1566-1577) książki B. Herbesta uzasadniały krytycyzm J. Patruusa mł. 

w stosunku do krajowych drukarzy. Były to dokładne przedruki z wydania 1561 r. Jednak w istotnych 
częściach tekstu książki -  rysunkach ilustrujących tekst -  popełniono błędy. Owe rysunki, w po
równaniu z wydaniem z 1561 r., były po prostu mało czytelne (np. w wydaniu Mateusza Siebenei- 
chera z 1574 r.; BN sygn. XVI. 0. 505).

Do wybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie należał J. Brettscłineider (Placatomus). 
M. in. był autorem rozprawy Schola sive Latinae scholae constitutio, gradus praeceptorum et exerci- 
torum, opublikowanej we Franltfurcie nad Menem. Wydalają oficyna Ch. Egenolffa w 1566 r.

Ich edycja ukazała się po raz pierwszy w Wenecji w 1561 r. pt. Fragmentorum M. T. 
Ciceronis tomi IV  cum... adnotationibus... W 1565 r., również w Wenecji, A. Patrycy Nidecki 
opublikował kolejne wydanie tego dzieła. Była to edycja poprawiona i uzupełniona. Autor wyda
nia zamieścił tutaj 40 nowych fragmentów twórczości Cycerona. Zob. K. M o r a w s k i :  Andrzej 
Patrycy Nidecki, Jego życie i dzieła, Kraków 1892, s. 127.

12 Świadczy o tym uznanie dla A. Patiycego Nidecki ego, wyrażone przez filologa Roberta 
Turnera. Niemiecki uczony podkreślał wybitne umiejętności Polaka, który Sine bibliotheca, sine 
numismate, sine exemplaribus Ciceronis stworzył tak cenne dzieło. Zob. K. M o r a w s k i :  Tamże, 
s. 136.

1583 r., w Bolonii, pt. Consolatio vel de luctu minuendo. Fragmenta eius a Carolo Sigonio 
et Andrea Patritio exposita.

W 1584 r. pt. Consolatio vel de luctu minuendo. Fragmenta eius a Carolo Sigonio et Andrea 
Patritio exposita. Antonii Riccoboni indicium, quo illam Ciceronis non esse ostendit. Caroli Sigonii 
pro eadem orationes duae w oficynie Kathariny Gerlachin i dziedziców Johanna Berga (oficyna 
działała w latach 1575-1591). Zob. BN sygn. XVI. O. 6166. Consolatio vel de luctu minuendo opu
blikowała w tym samym roku oficyna wdowy po A. Wechelu, C. Marniusa i J  Aubriusa (oficyna 
działała w łatach 1582-1602). Kolejne wydanie tego dzieła ukazało się w 1584/85 r. Opublikował je 
Esaias Mechler z Erfurtu (1572-1598). Znalazły się tutaj Variae lectiones ex Andreae Patrici.

15 We Franlcfurcie nad Menem w oficynie wdowy po A. Wechelu, C. Mamiusa i J. Aubriusa 
pt. Fragmenta ab Andrea Patricio et Carolo Sigonio collecta et in quatuor tomos digesta. Pod tym 
samym tytułem wydano tę pracę także w Lipsku w 1593 r.



WydawcąMorfc; Gallici curandi ratio był Johann Bebel z Bazylei (1523-1550). Opera.. 
ukazały się w oficynie Andreasa Cratandra (1518-1536) i w 1542 r., w oficynie Hieronymusa 
Frobena i Nicolausa Episcopiusa (działali razem od 1529 n).

Jego pierwsze, niemieclcie wydanie ulcazało się w bazylejsldej oficynie J. Oporinusa 
pt. Aethiopicae historiae libri X  w 1552 r.

W oficynie wiedeńskiego kolegium jezuicldego w 1560 r. Oficyna działała w latacłi 
1559-1565.

19BUW sygn. Sd. 614. 351.
20 J. Gródecki był na służbie kanclerza od 1555 r.
2' Icli pełne wydanie ukazało się w kołońskiej oficynie M. Chołinusa (1557-1588) w 1564 r. 

pt. Catecheses illwninatorum Hierosolymis XVIII et V mystagogicae. J. Gródecki zamieścił tutaj 
oprócz katecłiez życiorys św. Cyryla, a także omówienie jego twórczości. Przygotowanie tej edy
cji zajęło autorowi cztery łata. Na decyzję icłi publikacji musiał wpłynąć fakt otrzymania w 1563 r. 
kanonii wrocławsłdej. Stąd dzieło to, mające służyć młodzieży jako podręcznik do studiów teo- 
logicznycłi, J. Gródecki zadedykował biskupowi wrocławskiemu Kasparowi. Dziękował w ten 
sposób biskupowi za otrzymane beneficja (BUW sygn. Sd. 618. 199). M. Cliołinus opublikował 
katecłiezy równocześnie w dwócłi odrębnych wydaniach. Pierwsze z nich, in folio, wyszło spod 
pras samego M. Chołinusa. Drugie -  w formacie poręcznej ósemki -  wydrukował w Antwerpii 
Ch. Plantin, oczywiście nakładem kołońskiego wydawcy. Druk obu edycji ukończono w 1564 r.

22 Ukazał się w Wiedniu w 1512 r., w oficynie Hieronima Wietora (pierwszy, wiedeński 
ołcres jego działalności obejmował łata 1510-1518) i Johanna Singrienera (1510-1545). Ta sama 
oficyna opublikowała w 1513 r. Tragoedia... Troas i Tragoedia... Thyestes Seneki Młodszego 
w wydaniu Pawła z Krosna.

23 Chodzi tutaj o De statibiis causanim civilium universa doctrina Hermogenis, quam Ule 
peri Daipeseos imcripsit, explicata. Dzieło to wydał w 1575 r. strasbursłd drukarz Bernard Jobin 
(1570-1594). Ten sam drukarz opublikował w 1576 r. wykład z retoryki J. Sturma £)e universa 
ratione elocutionis rhetoricae libri III, również zredagowany przez K. Trecego.

2^ Rękopisy obu dzieł K. Trecy dostarczył osobiście B. Jobinowi w 1574 r. (St. Ko t :  Polska 
złotego wieku a Europa..., s. 493-499).

25 R. M e i s s n e r: Chróściejewski Jan Hieronim. W; Wielkopolski słownik biograficzny. 
Warszawa-Poznań 1983, s. 109.

26 W tym samym roku ukazało się wydanie frankfurckiej oficyny dziedziców A. Wechela p t 
Depuerorum morbis tractatus... in libros tres digesti opera Johannis Groscesij. Addita sunt... de vene- 
nis et morbis venenosis libri II seorsim editi. Dnaga część frankllircldej publikacji miała własną łcartę 
tytułową, gdzie jako redaktora i wydawcę De venenis et morbis venenosis wymieniono W. Szeligę. 
Kolejne wydanie obu traktatów ukazało się ponownie w Bazylei, wydrukowane przez K. Waldkircha 
w 1586 r. Warto podkreślić, że późniejsze, weneckie wznowienia dzieł G. Mercuriałi, wzorem edycji 
niemieckich, ukazywały się już w jednym tomie, np. wydanie z 1588 r. (BUW sygn. Sd. 614. 123 
adl.). Przy czym niemieclcie edycje obu dzieł opierały się na weneckich pierwodrukach, z prze- 
drukiem dedykacji (do senatu miasta Poznania J. H. Cłiróściejewsłdego i do Stefana Batorego 
W. Szeligi) włącznie.

27 Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w oficynie Ch. Egenołffa w 1550 r. i było tam 
wielołcrotnie wznawiane.

2  ̂M.in. Oratio de ratione discendi acpraecipue medianam J. Brettscłmeidera Mowę opub
likowała w 1552 r. lipska oficyna Valentina Bapsta (1542-1556, dziedzice do 1564 r.).

2  ̂Np. De peste nadwornego lekarza kapituły poznańskiej Stefana Micanusa. Traktat wydała 
oficyna dziedziców Ch. Egenołfta w 1578 r., we Frankfurcie nad Menem.



Dużą popularność wśród wydawców z obszaru niemieckojęzycznego zdobyły prace 
gdańskiego lekarza Aleksandra Zuchty. W 1570 r. preybył do Strasburga. W tym samym roku otlcy- 
na dziedziców Christiana Mullera (1570-1581, dziedzice do 1586 r.) wydala w języku niemieckim 
jego Liber m us de secretis antimonii, das ist von der grossen heymligkeit des Antimortii dieArtzney 
belangent. Autor udowodnił tutaj, że nie można zamieniać innych metali w złoto. Przestrzegał czytel
ników przed tymi, co antymon (tzn. lekarstwa z niego) fabrykują i sprzedają choć nie mają koniecznej 
do tego wiedzy (zob. W. H u b i с к i: Doktor Aleksander Zuchta zapomniany polski chemik, lekarz 
i  poeta XVI w. W; Studia i materiały z  dziejów nauki polskiej 1953. T. I s. 112). Praktyczna 
użyteczność dzieła A. Zuchty spowodowała, że miało ono jeszcze kilka wznowień na obszarze 
niemieckoj ęzycznym.

Bazylea w 1555 r., w oficynie J. Oporinusa. W ciągu jednego dnia księgarnie sprzedały 
800 egzemplarzy tego dzieła (zob. M. W ł o d a r s k i :  Polsko-bazylejskie więzi kulturalne i lite
rackie w XVI wieku, Kraków 1987).

Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1964. Praca zbiorowa pod red. 
K. Lepszego. T.l, Kraków 1964, s. 200-201.

P. Gaszowiec był autorem Computus novus et ecclesiasticus totiusfere astronomiae fun- 
damentum pulcherrimum continent. Dzieło ukazało się w wiedeńskiej oficynie H. Wietora w 1512 
i 1513 r.

W norymberskiej oficynie Joannesa Petreiusa (1524-1550).
Po raz pierwszy przybył do Polski w 1539 r. W rok później wydał w Gdańsku De libris rev- 

olutionum Nicolai Copernici narratio prima. Przedstawił tu teorię heliocentiyczną norymberskiemu 
uczonemu Joharmowi Schonerowi (1477-1547). Narratio prima została wznowiona w 1541 r. Uka
zała się w Bazylei w oticynie Roberta Wintera (1533-1545). W jej wydaniu pośredniczył przyjaciel 
J. J. Retyka Achilles Pirminius Gassar. W rozpowszechnianiu gdańskiego wydania Narratio prima 
wziął udział biskup chełmiński Tiedemann Giese. To właśnie on ułatwił J. J. Retykowi uzyskanie 
rekomendacji od Albrechta Pruskiego dla wydania dzieła M. Kopemika. Była przeznaczona dla elek
tora saskiego Jana Fryderyka i uniwersytetu w Wittenberdze (T. O r a с к  i: Słownik biograficzny 
Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy X V  do końca XVIII wieku. T. \.A-K, Olsztyn 
1984, s. 65). J. J. Retyk najpierw opublikował (w 1542 r.) w norymberskiej oficynie Hansa Luffla 
(1523-1584) fragment pierwszej księgi De revolutionibus orbium coelestium libri VI pt. De lateribus 
etangulis triangidorum ... libellus.

Przejął spuściznę po J. J. Retyku na mocy jego testamentu. W 1596 r. przy finansowym 
wsparciu elektora Palatynatu Frydeiyka IV (1574-1610) wydał w Neustadt najważniejszą pracę 
swego mistrza pt. Opus Palatinum de triangulis. Część rękopisów J. J. Retyka posiadł kaznodzie
ja  na dworze Fryderyka IV Bartholomeus Piti.scus. Opublikował je w 1593 r. we Frankfurcie nad 
Menem pt. Thesaurus mathematicus. Zob. J. D i a n n i: Pobyt Jerzego Joachima Retyka 
w Krakowie. W: Studia i materiały..., s. 67.

Np. J. J. Retyk dołączył do dzieła M. Kopemika swoje De libris revolutionum Nicolai 
Copernici narratio prima oraz Encomio Borussiae scripta.

M.in. zbiór krakowskiego uczonego Antoniego Schneebergera (1530-1581), który przy 
encyklopedii wiedzy lekarskiej Medicamentorum facile parabilium opublikował inne prace m.in. 
De multiplici salis usu libellus. Zbiór ukazał się w oficynie A. Wechela z Frankfurtu nad Menem 
w 1581 r.

W 1579 r. bazylejska oficyna P. Perny opublikowała rozprawę o kometach De cometarum 
significatione commentariolus A. Dudycza. Wydawca dołączył do niej opracowanie Thomasa 
Erastusa De cometarum significationibus. Tom ów wydał ze swoimi objaśnieniami J. M. Brutus 
(1518-1592). Świadczy o tym zarówno treść dedykacji, adresowanej przez J. M. Brutusa do woje
wody podolskiego Mikołaja Mieleckiego jak i list Brutusa, adresowany do wrocławskiego uczonego



Johannesa Crato, datowany z Krakowa na rok 1579. W obu pismach J. M. Brutus wjrażnie mówił 
o swoim udziale w wydaniu publikacji. Zob. BN sygn. Qu. XVI. 1445.

W 1590 r. w Jenie w oficynie Tobiasa Steinmanna (1585-1632) ukazał się zbiór pism przy- 
rodoznawczych Johanna Wiganda (zm. w 1587 r.) W.śród nich znalazł się traktat Vera historia de 
Succino Borussico. Dzieła J. Wiganda wydal Johannes Rosinus, nakładem Leonliarda Wipprechta.

41 De conscribendis epistolis libellus меге aureus.
^'^Methodus conficiendarum epistolarum.

De conscribendis epistolis.
^  Przykładem podobnej współpracy była edycja Totius naturalis philosophiae H. Wildenberga 

z 1548 r. Dzieło to opublikował J. Oporinus przy komentarzach do Aiystotełesa Ermołao Barbaro 
(zm. 1493) Naturalis scientiae totius compendium ex Aristotele. redagowanych przez Konrada 
Ciesnera (1516-1565).

W takim zbiorze znalazł się De arthritide liber unus Aemiliusa Campołongusa, wyda- 
ny(m?) prawdopodobnie w Spirze w 1592 r. Wydawca kompletując zbiór, posługiwał się zapewne 
zbiorem pism A. Schneebergera z 1581 r. Świadczą o tym traktaty krakowskiego lekarza, prze
drukowane przy dziele A. Campołongusa, m.in. Gemma amethystus sive carbunculus Aethiops. 
W 1595 r. w oficynie Zachariasa Pałtheniusa (1594-1614) z FranWurtu nad Menem, nakładem Pe
tera Fischera ulcazał .się kolejny traktat A. Campołongusa Methodi medicinales duae. Wydawca 
opublikował przy nim traktat doktora medycyny (od 1593 r.), wykładowcy na Uniwersytecie 
w Wittenberdze Bartłomieja Hierowskiego (ok. \5вЪ -\в\2)Methodus chirurgica.

^  W oficynie wdowy po A. Wechelu, C. Mamiusa i J. Aubriusa z Frankfurtu nad Menem 
w 1586 r.

Tłumaczenie to ukazało się wcześniej na obszarze niemieckojęzycznym przy przeldadzie 
dzieła Demetriusza z Fałeronu De eloaitione liber i prac Dionizjusza z Halikamasu autorstwa 
St. Iłowsldego, wydanym w oficynie J. Oporinusa w 1557 r.

48 BN sygn. XVI. F. 1420.
Można tutaj wymienić Catalogus medicamentorum simplicium A. Schneebergera, Ukazał 

się przy Cassii Jatrosophi.stae naturales et medicinales quaestiones wydanych w redakcji K. Ges- 
nera, jednego z najwybitniejszych lekarzy i przyrodników epoki renesansu. A. Schneeberger był 
jego uczniem. Wynikiem współpracy obu uczonych była wspomniana publikacja, wydana w 1561 r. 
w zurychskiej oficynie Andreasa mł. i Hansa Jakoba Gessnerów (działała w latach 1553-1566).

W 1568 r. ukazało się dzieło Hypotyposes orbium coelestium quas appellant theoricas pla- 
netarum... cum łabulis... Copernici. Jego autorem był strasburski matematyk Konrad Dasypo- 
dius. Zostało wydrukowane w strasbursldej oficynie Theodosiusa Rihela (1557-1621). Natomiast 
w 1596 r. opublikowano kolejne wydanie traktatu J. J. RetykaDe libris revolutionum Nicolai Co- 
pemici narratio prima. Tym razem wydał go Johann Kepler (1571-1630) przy dziele Prodromus dis- 
sertationum cosmographicarum continens mysterium cosmographicum de admirabili proportione 
orbium coelestium, opublikowanjon przez oficynę Georga Gruppenbacha z Tybingi (1571-1606).

Pierwsze, pełne wydanie ukazało się w 1557 r. w Moguncji w oficynie Franza Behema 
(działał w Victorstift w latach 1540-1552, a później w Moguncji od 1553 do 1582 r.), nakładem 
J. Patruusa mł. mającego dziesięcioletni przywilej na druk dzieła.

W jego popularyzację na obszarze niemieckojęzycznym włączyli się bi.skupi: aug.sbunski 
Otto Truchesess, z Ictórym St. Hozjusz był zaprzyjaźniony, arcybiskup salzburski Michał oraz biskup 
Wiednia Anton Muglitz. Ideę opublikowania Confessio fidei catholicae Christiana poparł gorąco 
także episkopat węgierski. Sam Pius IV (1559-1565), którego St. Hozjusz był legatem w Wiedniu 
w 1560 r., poprosił go o zapoznanie z nauką katolicką księcia Albrechta Pruskiego. St. Hozjusz 
przesłał więc księciu egzemplarz nowego wydania (drugie, wiedeńslde z 1560 r.) .swego dzieła.



Dwie pierwsze części tej pracy ukazały się pod tym tytułem w oficynie Sebałda Mayera 
z Diłlingen (1550-1576) w 1559 r. Trzecia została wydana w 1561 i 1569 r. pt. De vera er falsa rełi- 
gione colloquiorum liber tertius również w Diłlingen przez S. Mayera. Wszystlcie trzy Rozmowy 
cpubłilcowala natomiast Icolońska oficyna M. Cliolinusa w 1568 r. pt. Monachus sive colloquiorum 
de religione libri tres... Colloquiorum de religione liter quartus qui est de doctrina Ecclesiae.

^  M.in. świadczą o tym niemieckie tłumaczenia pi.sm wybranych St. Hozjusza, wydane przez 
M. Cliolinusa w 1567 r. pt. Christliche Catholische und zu diser Zeit sehr nUtzliche Predigen... vor 
etlichen Jaren beschrieben. nun aber erstlich in druck gestelt und an tag geben W 1572 r. Adam 
Walasser opublikował wybór z dziel kardynała pt. Schwert des Geists oder Entdeckung des newen 
Evangelions. Dzieło ułcazało się w Ingolstadt w oficynie Aleksandra II i Samuela Weissenhomów 
(działali w latach 1549-1570) w 1572 r. Równie znaczące były zabiegi M. Cholinusa o wydanie 
Opera omnia St. Hozjusza. Pierwsze wydanie Dzieł ukazało się w Antwerpii w 1566 r. Wkrótce 
zdobyło ogromną popularność w katolickiej Europie. Wobec tego kolejną edycję Dzieł chciał opubli
kować M. Cholinus. Mimo to ukazała się ona ponownie w Antweфii w 1571 r. M. Cholinus nie 
ustawał w zabiegach o prawo do wznowienia Dz;e/. Wreszcie kolońskiemu wydawcy udało się wejść 
w spółkę z antwerpską oficyną wdowy i dziedziców Joannesa Stelsiusa. Nowa edycja Opera... 
w redakcji Henricusa Dunghaeusa ukazała się ponownie w Antwerpii w 1572 r. z M. Cholinusem 
jako nakładcą (M. Cholinus występuje jako nakładca w wariancie В tego wydania: zob. Katalog 
Centralny Biblioteki Narodowej). W końcu M. Cholinus wydał samodzielnie Opera omnia 
St. Hozjusza w 1584 r. Zredagował je, w oparciu o edycję wenecką z 1573 r., były sekretarz kardy
nała Stanisław Reszka.

Sprawa stosunku St. Orzechowskiego do małżeństwa ciągnęła się od wydania w 1547 r. jego 
kiytyki bezżeństwa duchownych. De lege coelibatus contra Syricium in consilio habita oratio. 
Edycja ta została według K. Estreichera prawie w całości spalona (zob. E  XXII, s. 453). Zgodnie ze 
swoimi poglądami St. Orzechowski wstąpił w związek małżeński w 1551 r. Mimo braku zgody na 
jego legalizację, wpisania St. Orzechowskiego na listę heretyków przez papieża Pawła IV i innych 
represji, pisarz nigdy nie zerwjrf z katolicyzmem. Do tej historii nawiązywało m.in. pismo M. Kro
mera Orechovius, sive de confugio et coelibatu sacerdotum commentatio. Ad Stanislaum Orechovium, 
wydane dwukrotnie w Kolonii przez M. Cholinusa w 1564 i 1569 r.

Wśród jego utworów, opublikowanych w niemieckich oficynach wydawniczych, znalazło 
się m.in. Fidei catholicae confessio. Zostało wydane w 1563 r. przez oficynę dziedziców 
A. Birckmanna (działał w latach 1530-1585, dziedzice do 1585, w 1585 r. oficynę przejął A. Mylius 
i prowadził ją  pod nazwą Officina Birckmannica do 1604 r.).

Jego najważniejszym dziełem było De verae et falsae Ecclesiae discrimine... libri tres, 
wydane po raz pierwszy w Kolonii u M. Cholinusa w 1584 r.

Pierwsze wydanie ukazało się w Krakowie w 1582 r.
H. С i с h o w s к i: Ks. Stanisław Sokołowski a Kościół wschodni. Studium z dziejów teologii 

w Polsce w wieku XVI, Lwów 1929, s. 121.
^  Dlatego po raz pierwszy ukazała się na obszarze niemieckojęzycznym w Diłlingen w ofi

cynie Johanna Mayera (1576-1615) w 1582 r.
H. С i с h o w s к i: Stanisław Sokołowski ., s. 148. A. Possevino w Moscovia nastę

pująco wypowiadał się o twórczości St. Sokołowskiego, zastanawiając się nad dziełami, które 
powinno się rozpowszechnić w Moskwie: Ksiątki Stapeltona o Kościele i Sokołowskiego o kryty
ce Wschodu... dobrze zrozumiane będą bardzo pożyteczne. To zaś, co napisali Jan Faber bi
skup wiedeński, Albert Campense, Herberstein, czy Guagnini o religii ruskiej (ponieważ zrozu
mieli sytuację odmiennie, niż to było w rzeczywi,ito.śd, albo ponieważ w swoich badaniach 
nie mieli dość chęci do napisania, jaką odtrutkę zastosować wobec przedstawionej trucizny) 
nie jest tak dobre, by można było z tego czerpać argumenty dla zbijania twierdzeń Moskwicinów



lub ich nawracania. Nie wspomnę, że heretycy dużo dodali do dzieł Herbersteina wydanych 
w Niemczech, przez co nie wykazują one błędów schizmy, lecz gmatwają prawdę wiary. 
Zob. A. P o s s e v i n o ,  Moscovia. Tl. A. Warkotsch, Warszawa 1988, s. 72.

62 J. Górski także wypowiedział .się w tej dyskusji, publikując Animadversio sive Crusius 
w kolońskiej oficynie M. Cholinusa w 1586 r.

Wydane w Krakowie w 1584 r. i przedrukowane w Ingolstadt w 1585 r. przez Wolfganga 
Edera (1578-1596).

б'* K. M o r a w s к i: Andrzej Patrycy Nidecki..., s. 332.
Wydany w Emden w 1554 r. przez G. Ctematiusa oraz w 1566 r. z komentarzami Johannesa 

Gerbulusa Haganay przez oficynę Willema Gailliarta z Emden (1560-1571) pt. Catechesis ecclesiae 
Emdanae.

W 1560 r. J. Oporinus opublikował m.in. polemikę J. Ła.skiego mł. z Joachimusem 
Westphalusem na temat istoty konfesji augsburskiej, wydaną pt. Responsio ad...Joachimi 
Westphali epistołom.

Wśród pism A. Wolana znalazła się polemika z F. Socynem Paraenesis, wydana w Spirze 
w 1582 r. przez kalwińskiego drukarea Bernarda D'Albin (1581-ok. 1602). Natomiast A. Dudycz był 
autorem Epistoła de protestantium dissidis ad Theodorum Bezam scripta, wydanej w Cłiristlingen 
w 1584 r. i wznowionej w Heidelbergu w 1593 r.

De Russorum rełigione, po raz pierwszy opublikowane w 1582 r. w rostockiej oficynie 
Stephana Móllemanna (1561-1610). Do wydania tej publikacji przyczynił się zapewne rostocki 
historyk David Chytraeus (1530-1600), z którym P. Oderbom utrzymywał kontakt.

W pierwszej połowie XVI w. twórcy poloników korzystali z usług niemieckich druka
rzy, ponieważ drukarstwo różnowiercze dopiero się rozwijało. Nie mogło więc sprostać zapotrze
bowaniu na książkę. Dlatego biskup pomezański Paulus Speratus przed 1545 r. wydał w liczbie 
300 egzemplarzy katechizm polski w Wittenberdze, przeznaczony dla podległych sobie pasto
rów (zob. I. W a r m i ń s k i :  Andrzej Samuel i Jan Sekłucjan, Poznań 1906, s. 179). Podobnie 
było w drugiej ptrfowie XVI w. w Wielkopolsce. Świadczą o tym druki superintendenta Kościo
ła luterańskiego Erazma Glicznera, który w łatach sześćdziesiątych XVI w. wydał kilka pole
mik religijnych we Frankfurcie nad Odrą, zapewne w oficynie Johanna Eichoma (1549-1581) -  np. 
w 1565 Г. ukazały się tam De Sacrosanctissima Trinitate...observationes, polemika z pasto
rem Kościoła reformowanego Janem Kaperem, skłaniającym się ku arianizmowi. Z podob
nych względów we Frankfurcie nad Odrą (w oficynie Andreasa Eichoma działającego w ła
tach 1581-1615) publikował swoje kazania luterański proboszcz nacji niemieckiej zboru poz
nańskiego Paul Gericke. Np. w 1586 r. wydał tam Eine tróstłiche und niitzliche Leichpre- 
digt. Korzystał także z usług oficyn w Jenie i Lipsku. Z kolei luterański biskup Pomezanii (od 
1575 r.) i Sambii (od 1577 r.) J. Wigand od początku lat osiemdziesiątych XVI w. był związa
ny z lipskim nakładcą Henningem Grosse. Dlatego po 1584 r. opublikował kilka dzieł jego 
nakładem. W swoich pismach J. Wigand polemizował z różnymi odłamami protestanckimi, 
działającymi w Niemczech i w Polsce. Luteranom obu nacji zadedykował traktat Z?e.,4/JCffca/7/«wo 
grassante adhuc in... Poloniae... et aliis quoque locis, dogmata et argumenta... cołlecta. Ukazał 
się w oficynie Georga Deffnera (1580-1587) w 1585 r. G. Deffner drukował, a H. Grosse finan
sował kolejny traktat J. Wiganda, wydany w 1585 r. pt. De Stancarismo dogmata et argumen
ta... cołlecta.

™ Drukiem De incarnatione Christi... contra... opinionem...Andreae Osiandri, wydanym 
w 1552 r. w Lubece przez Georga Richolfa ml. (działał tam m.in. w latach 1542-1568).

Opublikowanego dwukrotnie w Norymberdze przez Paula Fabriciusa (1549-1553) w 1553
i 1555 r.



I. Warmiński, Andrzej Samuel..., 395-397. Pisma J. Morlina, takie jak np. Das Osiandn 
Jrthumb mit keiner vorgessenheit z 1555 r., ukazywały się bez miejsca wydania. Być może 
drukowano je w Brunszwiku bądź w Królewcu. Dzieje tego sporu opisał J. Wigand w traktacie De 
Osiandrismo dogmata et argumenta... collecta. Został wydany przez Andreasa Corvinusa w Lipsku 
w 1585 i 1586 r. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem H. Grosse w oficynie G. Deffnera

Opublikowjd go J. Eichom w 1563 r. W tym samym łub 1564 r. prawdopodobnie ta sama 
oficyna wydrukowała D e Deo essentia personato se ipsum expugnante brevis demonstra- 
tio Grzegorza Pawia z Brzezin.

St. L i t  a k: Kościół w Polsce w okresie reformagi i odnowy potrydenckięj. W: Historia 
Kościoła. T. 3 :1500-1715, Warszawa 1986, s. 358.

Należał do nicłi m.in. Jakub Pałeołog.
J. Z i o m e k: Renesans, Warszawa 1976, s. 198.

^  Publikacja ukazała się prawdopodobnie w Bazylei we francuskim tłumaczeniu Nicolausa 
Bemardusa.

Przygotowując się do powrotu do Polski, J. Łaski wydal w 1556 r. w oficynie J. Oporinusa 
zbiór Epistolae tres lectu dignissimae de recta et legitima ecclesiarum bene instituendarum ratione 
ac modo, ad... regem Póloniae, Senatum reliquosque Ordines.

Zbiór ten ukazał się w oficynie B. D'Albin ze Spiry.
Silą rzeczy podobna tematyka znalazła się także w polonikach o charakterze historycznym 

i polityczno-prawnym, zwłaszcza w zarysach geograficzno-historycznych. Sam J. Łasicki korzystał 
z Sarmatiae Europeae descriptio A. Gwagnina. Dzieło to ukazało się w oficynie B. D'Albin w 15 81 r.

H. В a r у с z: J. Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku, Wrocław 
1973, s. 149-150.

Wydrukowany w Augsburgu w 1531 r. nakładem Georga Krapfa przez Aleksandra 
Weissenhoma I (działał w Augsburgu w latach 1528-1539. W 1539 r. przeniósł się do Ingolstadt, 
gdzie publikował dzieła europejskich pisarey katolickich, przede wszystłdm J. Ecka i Joannesa 
Cochłaeusa [1479-1552]).

Zbiór ten ukazał się kilkakrotnie na obszarze niemieckojęzycznym w 1524 r.
^  W 1535 r. J. Cochlaeus opublikował w lipsłdej oficynie dziedziców Wolfganga Stóckla 

(1495-1526) polemikę In Lutheri adversus Cardinalem et Archiepiscopum Moguntium et Mag- 
deburgensem novam calumniam responsum. Zamieścił w niej Novum edictum MagnificoLucae comi- 
ti in Górka. Łukasz Górka (1482-1542) na początku lat dwudziestych XVI w. odznaczył się gorliwym 
zwalczaniem herezji na terenie Wielkopolski (zob. W. D w o r z a c z e k :  Górka Łukasz. 
W: Wielkopolski słownik..., s. 219-220).

Np. w kolońskim druloi wydanym w 1563 r. przez oficynę dziedziców A. Birckmanna Ex 
actis Concilii Tridentini Christianorum Principum, ad s. Concilium Tridentinum litterae et mandata 
legatorumque habitae orationes ukazała się mowa, wygłoszona przez biskupa przemyskiego 
Walentego Herburta, przedstawiciela Zygmunta Augusta na soborze trydencldm (odbywał się w la
tach 1545-1563).

Traktat Jakuba z Paradyża ukazał się w ramach ̂ «fłZog/fl papae hoc est de corrupto eccle- 
siae statu et totius cleripapisticiperversitate, wydanej przez J. Oporinusa w 1555 r. O dużej roli, jaką 
odgrywał w bazylejskim środowisku intelektualnym W, Weissenburg pisał M. Steinmann w mono
grafii Jo/jawwes Oponnus. Fin Ba.sler Buchdrucker um dieMitte des 16. Jahrhunderts, Basel-Stuttgart 
1967.

W oficynie Sigismunda Grimma i Marxa Wirsunga (działała w łatach 1517-1526).
K. B u c z e k :  Maciej z Miechowa jako geograf Europy Wschodniej. W; Maciej z Miechowa 

1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, Wrocław-Warszawa 1960, s. 105-107.



Pierwsza edycja ukazała się w Bazylei w 1555 r. u .1. Oporinusa.
H. В a r у с z: Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w XVI- 

XVIII, Wrocław 1981, s. 44. Z osobą M. Kromera związana by la jeszcze inna publikacja. Był on jed
nym z gorących orędowników wydania mapy Polski, sporządzonej przez Wacława Grodeckiego 
podcza.s studiów w Lipsku w 1557 r. Pragnął ją  dołączyć do nowego wydania swojej Historii 
(zob. St. Ko t :  Polska złotego wieku..., s. 431). J. Oporinus, Ictóry miał mapę wydać, opubliko
wał w 1558 r. tylko przedmowę W. Grodeckiego In tabulam Poloniae a se descriptam nmcupatoria 
ad Sigismundutn II. Ukazała się wraz z tełcstem Pliilippa Mełanchtona (Schwarzerd 1497-1560) 
o rodowodzie narodu polskiego Epistoła de origine gentis Henetae Polonicae seu Sarmaticae. 
Ostatecznie mapa W. Grodedciego została opublikowana przez J. Oporinusa dopiero w 1562 r. 
pt. Poloniae, locorimque viciniorum descriptio. Zob. K. В u с z e k: Dzieje kartografii połskiej 
odXV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław 1963, s. 32-33.

W tym roku ukazało się także w oficynie J. Oporinusa.
Pierwsze wydanie ukazało się w 1592 r. w Zerbst w oficynie Bonawentury Sclimidta 

(1582-1597). Następną edycję z 1599 r., zawierającą także kontynuację liistorii K. SchOtza 
autorstwa D. Cliytraeusa, wydał H. Grosse w oficynie Bartłiciomausa H6miga z Eisieben 
(1589-1608).

Np. w księdze dziesiątej wydania z 1592 r. (na k. 517) znalazło się omówienie traktatu 
O monecie M. Kopernika (zob. E XXVII, s. 281). M. Kopernik zajmował się kwestią reformy mo
netarnej Prus, począwszy od memoriału z 1517 r., a skończywszy na o.statecznej redakcji -  w la
tach 1526-1528 -  opracowania Л/оиеГае curendae ratio.

^'^Np. w 1578 r. w oficynie Augustina Ferbera st. z Rostoku (1575-1580) ukazało się dzieło 
Baltazara Russowa Chronica der Provintz Lyffland.

Kompletny zarys dziejów wojny północnej zawarł w Lifflendische Churlendische Chro
nica was sich vom Jahr 1554 biss auff 1590 in den łangwierigen Moscowiterischen und andern 
Kriegen gedenckwirdiges zugetragen wizytator kościelny w Kurlandii i Semigalii Salomon 
Henning. Sądząc z przedmowy wydawniczej do publikacji tego dzieła przyczynił się D. Chytraeus. 
Dlatego ukazało się w 1590 r. w rostockiej oficynie A. Ferbera mł. (1588-1602). Drugie wydanie 
Lifflendische Churlendische Chronica... wiązało się z dużymi kłopotami jej wydawcy Zachariasa 
Barwalda z Lipska (1585-1595). Po wydrukowaniu dzieła w 1594 r. nastąpiła interwencja Zyg
munta III. Rozpowszechnianie kroniki zostało zakazane ogłoszeniem w Jenie. Na żądanie pol
skiego króla drukarz musiał dokonać zmian w egzemplarzach nakładu z 1594 r. Kronika ukazała 
się w końcu z datą 1595 r. (zob. T. W i e r z b o w s k i :  Bibliographia Polonica X V  acXVI ss. T. III, 
Warszawa 1894, poz. 2943).

Ukazały się w 1588 r. w bazyłejskiej oficynie K. Waldkircha.
Ż. P a u 1 i: Pamiętniki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborowskich, Lwów 1846,

s. 204.
W 1581 r. w Spirze B. D'Albin opublikował Gęsta praecipua tyranniaque ingens 

Monarchae Moscoviae Joannis Basiliadis nuper perpetrata A. Gwagnina. Biografią Iwana IV 
Groźnego zajął się talcże P. Oderbom autor Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita. 
Pierwsze wydanie tego dzieła ukazało się w 1585 r. w wittenberskiej oficynie Johanna Kraffla 
(1549-1578, dziedzice do 1587 r.).

Polska toczyła wówczas drugą -  za panowania Zygmunta Starego -  wojnę moskiewską 
(od 1512 r.).

100 Oratio... ad caesarem Maximilianum nomine regis Poloniae Sigismundi habita... a. 1518, 
wydana w augsburskiej oficynie Johanna Millera (1514-1528).

Świadczy o tym m.in. dedykacja Jana Dantyszka dla J. Spiegla, załączona do krakowskiego 
v/ydam?L AdMagnificum Dominum Sigismundum de Erberstain... sotena z 1518 r.



102 Zob. w Rerum Polonicarum tomi tres A. Gwagnina z 1584 r. Wydane nakładem S. Feye- 
rabenda w oficynie Johanna Wechela (1581-1593) z Frankfurtu nad Menem: BUW sygn. 28. 20. 
1548.

*0̂  Dlatego już w 1513 r. ukazało się pierwsze, niemieckie wydanie Historia de rebus gestis 
Attilae Hungarorum regis, opublikowane przez Johanna Setzera z Hagenau (1523-1532, dziedzice 
do 1534 r.).

J. К o t a r s к a: Poeta i historyk — Filip Kallimach. W: Pisarze staropolscy. Sylwetki. 
Pod red. St. Grzeszczuka. T. 1, Warszawa 1991, s. 197.

•05 Po raz pierwszy wydal ją  w 1519 r. Sigismundus Scheufler w augsburskiej oficynie 
S. Grimma i M. Wirsunga.

106 w. С z a p i i ń s к i, A. G a 1 o s, W. К o r  t  a: Historia Niemiec. Wyd. drugie poprawio
ne, Wrocław 1990, s. 283-284.

Na tym tle opublikowano m.in. traktat z zakresu sztuki wojennej De bello cum iuratis- 
simis Christianae fidei hostibus Turcis gerendo disputatio sapientissima J. Tarnowskiego (1488- 
1561). Ukazał się w 1595 r. w oficynie Georga Fleiscłimanna z WOrzburga (1591-1609) w redakcji 
Geoiga Johanna Scheidta. Według Bibliografti literatury polskiej (T.3, s. 331-332) autorstwo 
J. Tarnowskiego jest niepewne. Zdaniem Z. Spieralskiegojestto utwór Joannesa Strasiusa, spisany 
na podstawie rozmów z J. Tarnowskim w 1552 r.

108 Publikowany przez Jakuba Rhodego w 1576 i 1577 r., a przedrukowany w 1577 r. 
w Mtihlhausen przez Geoiga Hantscha (1566-1583) pt. Wahrhąftige Neue Zeitung aus Danzing wie 
die Rebellischen in Polen ihre Gesandten zu dem Tilrcken gesandt haben.

10  ̂ M.in. w oficynach Petera Seitza mł. z Wittenbergi (1558-1593); Answera Krógera 
z Lubeki (1562-1595).

110 Utwór ten wraz z satyrą J. Bielskiego Satyra in quendam maledicum Dantiscanum opu
blikował we Frankfurcie nad Menem A. Wechel w 1578 r.

111 Np. Ad Stephanum Regem Poloniae oratio qua ad Zapolsciam confectam pacem gratu- 
latur K. Warszewickiego. Pierwsze wydania ukazały się w wersji łacińskiej i niemieckiej w magde
burskiej oficynie Wilhelma Rossa (1575-1616).

112 Por. K . Z a w a d z k i :  Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Biblio
grafia. T. 1: I5I4-I661, Wrocław 1977. T.3:1501-1725. Wrocław 1990.

ll^C z. P i r o ż y ń s k a ,  J. P i r o ż y ń s k i :  Berichterstattung aus und Ober Polen in den 
Wiener Fuggerzeitungen (Oesterreichische Nationalbibliothek. cod. 8949 bis 8975). W: Quel- 
lenstudium zur polnischen Geschichte aus ósterreichischen Sammlungen. Htg. W. Leitsch, J. Pi
rożyński, Wien 1990, s. 99.

11  ̂Por. K. Zawadzki, Op. cit.
11̂  W ten sposób ukazała się w 1582 r. anonimowa relacja £>e Plescoviae obsidione et paci- 

ficatione secuta. Jej autorem był P. Oderborn. Przesłał ją  listownie -  tak jak inne swoje prace -  
D. Chytraeusowi. Ten zaś postarał się, aby została wydana (zob. A. F i ł i p c z a k - K o c u r :  
Kontrola informacji prasowych za Batorego. W: Piśmiennictwo -  sy.stemy kontroli -  obiegi alter
natywne pod red. J. Kosteckiego i A. Brodzkiej. T. 1, Warszawa, 1992, s. 72).

11̂  Zob. A. F i l i p c z a k - K o c u r :  Kontrola informacji prasowych.... s. 61. W większości 
przypadków niemieckie gazety pokrywały się z treścią polskich pierwodruków. Jednak ukazywały 
się i takie druki jak A bsagbrięf der Kóniglichen Majestat von Polen dem moscovitischen tyrannis- 
chen Feind durch Łopaciński Uberschickt, w 1580 r. w Magdeburgu i w kilku odbiciach 
w Norymberdze. Tekst tego antymoskiewskiego utworu, oparty był w części na Edictum Svirense 
ad milites ex quo causae suscepti in Magnum Moscoviae ducem belli cognoscentur, datum 12. Jul. 
a. 1579 Stefana Batorego, ale i zawierał zmyślenia.

11  ̂Ukazała się w 1560 r. nakładem Christophora Schicka w oficynie S. Mayera z Dillingen.



Ч^ЕХХ,  278.
W 1593 г. w bazylejskiej oficynie Leonharda Osteina (1571-1593) nakładem Roberto

Cambieri.
^20 Została przedrukowana w całości. Zob. E XVII, 483.
'2 ' Znalazł się tutaj m.in. fragment Elucidarius errorum rithus Ruthenici... scriptus 

Jana Sacranusa z Oświęcimia (ok. 1443-1527), w kształcie nadanym mu przez J. Łasickiego (zob. 
BUW sygn. 28. 1. 4. 12). Redaktor Rzeczy polskich musiał więc wykorzystać zbiór J. Łasickiego, 
a nie wcześniejsze wydania dzieła J. Sacranusa -  np. z 1506 r. w kolońskiej oficynie Martina von 
Werden (1504-1516).

•22 W bazylejskiej oficynie Sebastiana Henricpetri (działała w latach 1569-1627).
123 Np. A d Stephanum Regetn Poloniae oratio qua ad Zapolsciam confectam pacem gratulatur 

K. Warszewickiego.
124 Opublikowana naldadem A. Myliusa w oficynie dziedziców A. Birckmanna w 1589 r. 

Dzieje tego wydawnictwa szczegółowo przedstawił H. Baiycz w opracowaniu Szlakami dziejopisar
stwa staropolskiego... (nas. 103-111).

*25 Znalazł się tutaj fragment kroniki B. Wapowskiego (za lata 1506-1536) pt. Fragmentum 
Sigismundi sen. regis Poloniae res gestas continuans.

*26 Np. prace z historii wojen polsko-moskiewskich, w tym mapę teatru wojny z Iwanem IV 
Groźnym sporządzoną pizez sekretarza i kartografa królewskiego Macieja Strubicza w 1581 r. 
{Magnus Ducatus Lithuaniae, Livoniae etMoscoviae descriptió).

•27 Ilustracje T. Tretera nie ozdobiły jednak Ро/оин. Mimo to A. Mylius wszedł w ich posia
danie i nielojalnie wykorzysta w swoim wydawnictwie -  nie podając nazwiska autora -  Principum 
et regutn Polonorum imagines, opublikowanym w 1593 i 1594 r. w oficynie Gottfrieda von Kempen 
(działał ok. 1576-1598). Zob. T. C h r z a n o w s k i ,  Działalność artystyczna Tomasza Tretera, 
Warszawa 1984, s. 172.

128 Cytuję za H. В a r  у с z: Szlakami dziąopisarstwa staropolskiego..., s. 113.
•2® Cytuję za H. В a r  у с z: Tamże, s. 114.

W Bazylei w 1559 r.
•31 Ocenzurowanego, krakowskiego z 1551 r. i bazylejskiego z 1554 r. -  pełnego, z dołączony- 

~mi De utraque specie Coenae Domini, continent tres dialogos.
•32 M.in. Ad Sigismundum...Augustum...Lascius sive de poena homicidii. Oratio prima; Ad  

Senatum, Equites Populumque Polonum... Oratio secunda de poena homicidii oraz A d  
Archiepiscopos, Episcopos et Presbyteros Ecclesiarum Sarmaticarum... Oratio tertia de poena homi
cidii, żeby wymienić tylko mowy poświęcone karze za mężobójstwo.

•33 Wydany w Bazylei w 1557 r.
•З'* Opartą na wykładach Francesco Robortello.
•35 Po raz pierwszy ukazał się w bazylejskiej oficynie Joannesa Herwagena (1528-1557) 

w 1532 r.
•36 Przedmowa do Tractatus Macieja z Miechowa w wydaniu S. Grynaeusa .sprawia wrażenie 

preeredagowanej. Różni się od pizedmów i dedykacji zamieszczonych w wydaniu augsburskim 
z 1518 r. (BN sygn. Qu. 969) i krakowskich; z 1517 (BUW sygn. 28. 2. 3. 43) i 1521 r. (BUW sygn. 
28. 2. 3. 32) -  porównane z edycją S. Grynaeusa z 1532 r. (BUW sygn. Sd. 612. 11, s. 482-531).

•37 Następne wydanie z 1560 r. także opublikował G. Całenius z Kolonii.
•38 Porównano z weneckim wydaniem z 1560 r. (zob. BN sygn. XVI. 0. 1193).
•39 Oczywiście kwestie wyznaniowe izadziej odgrywały tutaj rolę, niż wartość poznawcza lub 

artystyczna utworów. Tak było w przypadku publikacji M. Juniusa Orationes historicae. Została 
wydana w Strasburgu przez Lazara Zetznera z Montbeliard w 1598 r. Zawierała tałcże mowy pogrze
bowe, w tym m.in. M. Kromera i K. Warszewickiego.



*40 Dzieło wydal L. Zetzner w 1595 r.
W kolońskim przedruku z weneckiej edycji (z 1568 n). Epistolae clarorum virorum 

znalazły się m.in. listy St. Hozjusza i St. Orzecliowskiego. Zbiór został wydany w 1569 r. w ofi
cynie dziedziców Jołiarma Gymnicha II (1550-1556).

Jacobi Prilusci de provinciis Polonicis et quibusdam regum diplomałis tractatus: ex 
statutorum libris, ab illo publicatis, exscriptus.

M.in. Chorographia totius Poloniae, Lithuaniae. Livoniae etPrusiae A. Gwagnina, prze
drukowana z Sarmatiae Europae descriptio. Polonia sive de situ..., a także wiersze K. Celtisa 
np. Carmen... ad Vistulam fluvium.

A także np. Vitae Reguni Polonomm elegiaco carmine descriptae Klemensa Janickiego.
M.in. De vetustatibus Polonomm liber 1, De Jagellonum familia liber II oraz De 

Sigismundi regis temporibus liber III J. L. Decjusza. Prace te były zapewne oparte na notatkacłi 
Macieja z Miecłiowa (zob. K. Buczek, Maciej Miechowita i pisma historyczne J. L. Decjusza, 
„Małopolskie studia historyczne” R. 1 1568 z. 2 s. 4-21).

Zawartycłi w Supplementum de rebus gestis inter regem Poloniae Stephanum et Magnum 
Moschoviae ducem, opublikowanym przez A. Gwagnina w ramacłi Sarmatiae Europeae descriptio.

147 Роу J. T a z b i r: Polskie przedmurze..., s. 22-39.
l'** H. В a r у с z; Życie i twórczość Macieja z Miechowa. W: „Maciej z  Miechowa... ", s. 47.

J. Froben zdecydował się dołączyć list Zygmunta I Starego do wspomnianego zbioru 
zapewne w porozumieniu z Erazmem z Rotterdamu. Sławny liumanista współpracował z bazylejskim 
drukarzem przy wydaniu tej publikacji. Świadczy o tym fakt, że zawierała ona także listy Erazma 
(m.in. do Leona X) oraz jego epigram. Wypełniał on białą kartę na końcu lusiążki. Z punktu widzenia 
J. Frobena był to ważny element publikacji, gdyż zostawianie czystycłi kart na końcu druku kom
promitowało drukarzy w opinii środowiska (zob. M. C y t o w s k a :  Erazm i jego drukarze. Analiza 
korespondencji. W: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gry- 
czowej w 85-lecie urodzin. (T.) 1, Warszawa 1991, s. 53).

Pierwsza, czterotomowa edycja zbioru ukazała się w 1595 r., następna w łatacłi 1595-1596 
w lipskiej oficynie Abraliama Lamberga (1587-1629). Kolejne edycje ukazywały się we Frankfurcie 
nad Menem: w 1597 r. (tylko tizy tomy), w języku niemieckim również w 1597 r., w 1599 r. 
i ponownie w latacłi 1598-1599. Ostatnie z wymienionycłi wydań zostało opublikowane nakładem 
Paula Bracłifełda w drukami loannesa Collitiusa (1595-1599).

Pierwsze V ksiąg zbioru wydano we Frankfurcie nad Menem w 1598 r. Ich kontynuacją 
były wydania: z 1599 roku zawierające księgi VI-VIII, następne z tegoż roku z księgami IX-XI 
i ostatnie z 1600 roku, w której się znalazły Icsięgi od XII do XIV. Wydania Selectissimarum ora- 
tionum et consultationum de bello Turcico variorum etdiversorum auctorum libriXIVz 1599 г. i z lat 
1598-1599 zawierały też listy z Epistolarum Turcicarum variorum...

152 Wydawcą dzieła był (w 1597 r.) księgarz z Lubeki Albert Laurent. Ukazało się ono w ofi
cynie Christopha Reusnera z Rostoku (1597-1612). Pisma K. Warszewickiego -  obok De concilio et 
consiliariis principis liber także De legato legationeque liber -  niemiecki wydawca przedrukował 
z Turcicae ąuatuordecim, wydanych w 1595 r. w Krakowie.

Historia de rege Vladislao... publikowano przy De origine et rebus gestis Turcorum libn 
decem Laonicusa Chalcondylasa (druga poł. XV w.). Pierwsza edycja tego dzieła ukazała się 
w łacińsldm tłumaczeniu Konrada Klausera wraz z Theodorusi Gazae et aliorum ąuoąue doctorum 
virorum de rebus Turcorum diversa opuscula. Wydawca zamieścił tutaj dzieło pt. Ph. Callimachi 
experientis De clade Varnen.si liber II. Zbiór ten ukazał się w Bazylei w 1556 r. Dla J. Oporinusa 
wydrukowali go Ludwig Lucius (działał w Bazylei w latach 1552-1557) i Michael Martin Stella 
(przebywał w Bazylei w 1556 r). To samo dzieło F. Kallimacha ukazywało się talcże przy Chronica 
Turcica Pliilippa Lonicera, wydanych po raz pierwszy we Frankfurcie nad Menem w 1578 r  przez



s. Feyerabenda w drukami Johanna Feyerabenda (1573-1599) i Georga Raba (1561-1580). Historia 
de rege Vladidao... znalazła się także w Rerum Hungaricarum scriptores varii historici geographi- 
ci, opublikowanych we Frankfurcie nad Menem w 1600 r. przez Spółkę dziedziców A. Wechela, 
C. Mamiusa i J. Aubriusa. Tym razem praca F. Kallimacha została przedrukowana z la-akowskej edy
cji, wydanej w opracowaniu J. M. Brutusa w 1582 r. Charakterystyczne jest to, że opierając się na 
Icrakowskiej edycji, redaktor zbioru Jacques de Bongarus zawarł w nim także dedykację J. M. Brutusa 
dla Andrzeja Zborowskiego i biografię F. Kałlimacha pióra włosłdego historyka. Z innych prac 
F. Kallimacha publikowano Ad Innocentium Octavum... oratio, wydane po raz pierwszy razem 
z Historia de his, quae a Venetis tentata sunt... przez Nicolausa Gerbełiusa w 1533 r. w Hagenau 
w oficynie dziedziców J. Setzera. Kilku edycji w zbiorach doczekała się także Historia de rebus gestis 
Attilae Hungarorum regis. Po raz pierwszy opublikowana w 1531 r. (pizy De Seditionibus Siciliae 
historia Conradusa Veceriusa w opracowaniu Heinricha Eppendorfa).

Opublikowany w Wiedniu przez H. Wietora
Dzieło P. Rojzjusza miało wła.sną kartę tytułową i zostało wydrukowane w oficynie Martina 

Lechłera (1564-ok. 1592), od 1571 r. pracującej prawie wyłącznie na zlecenie S. Feyerabenda - za całość 
publikacji odpowiadał inny drukarz frankfurcłd Nicolaus Bassaeus (1562-1599), w łatach 1572-1576 
stały współpracownik sławnego wydawcy franlcfurcłdego. Por. T. F i j a ł k o w s k i :  Piotr RoJzjusz -  
polski romanistaXVI wieku. Zarys problematyki. W: „ Z dziejów polskiej kultury umysłowej w XVI i XVII 
wieku", Wrocław 1976, s. 7-76.

Np. W. Korwin autor utworu Carmen elegiacum... deApolline et novem Musis wydanego 
m.in. w 1509 r. w norymbersłdej oficynie Hieronymusa Holtzła (1500-1525).

Od 1542 r. nauczyciel gimnazjum królewieckiego, od 1553 r. rektor gimanazjum 
chełmińsłdego, a od 1558 r. gdańsldego, m.in. autor uroczystej mowy Forma veteris gymnasii 
Culmensis recens instaurati, wydanej w 1554 r. przez Kryspina Scharffenberga z Wrocławia 
(1553-1576).

15* Autor Carmen in honorem...Hieronymi Schalleri, opublikowanej w wittenberskiej ofi
cynie Cłemensa Scłileicha i Andreasa Schone (spółka funkcjonowała w latach 1569-1580).

W 1593 r. w lipskiej oficynie A. Lamberga ukazały się jego Miscellanea poetica.
160 1 5 7 9  f u Jana Scharffenberga z Wrocławia (1577-1586). D. Hermann był wtedy na 

-dworze Stefana Batorego (zob. T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii..., s. 99).
Autor panegiryku Oratio de Stanislao a Lasky wydanego w czasie studiów wittenberskich 

w 1551 r. w oficynie J. Kraffta.
Historia Susannae exDanielts capiteXIV heroico carmine reddita i liii oppugnatio per 

Herculem facta heroico carmine descnpta. J. Wojnowski studiował od 1565 r. na uniwersytecie we 
Frankfurcie nad Odrą. W 1567 r. opublikował tam wspomniane utwoiy.

163 Wydana we Franldurcie nad Odrą w 1568 r. pt. Oratio... de morte... Jacobi Ostrorogi.
M.in. autor In obitum...D. J. Balassi, liberis baronis de Giamrat, utworu wydanego 

w 1577 r. w norymberskiej oficynie Nikolausa Knorra (1562-1597) i panegiiyku na cześć księcia 
legnicko-brzeskiego Jerzego 11 Pobożnego Encomiasticon id est laudes Illustrissimi 
Principis... Georgii PU wydanego w Zgorzelcu w 1578 r. przez Ambrosiusa Fritscha (1565-1593).

1 Autor utworu wydanego we Frankfurcie nad Odrą w 1587 r. pt. Carmen heroicum memo
riae... Helenae Przyjemsciae.

Z 1600 r. pochodzi m.in. Xeniorum epigrammaticorum decas... Senatui... Wrati- 
slaviensi... consecrata wydane we Franktucie nad Odrą w oficynie Nicolausa Voltza (1591-1615).

Można wspomnieć jeszcze o: Wacławie Ostrorogu, którego Carmen de gloriosa 
ResurrectioneFiliiDei wydał w 1560 r. Lorenz Schwenck (1551-1574); Jakubie Kuchłerze autorze 
Epicedion in funere Janussi a Kosczielecz. także wydanego przez L. Schwencka w 1565 r. (zob. 
W. D w o r z a c z e k :  Kościelecki Janusz. W: Wielkopolski słownik biograficzny..., s. 360);



Wenceslausie Gurckfelderze autorze Propempticon ad... iuvenem Stephanum Aichlerum 
Cracoviensem ex inclyta Wittenbergensi Academia in patriam discedentem, wydanego przez 
C. Schleicha i A. Schone w 1571 r.; Antonim Zborowskim autorze utworu De Samuele Zborowski 
z 1585 Г, będącego wyrazem hołdu dla Samuela straconego w 1584 r. oraz o Bartłomieju 
Keckermannie, studiującym od 1590 r. w Wittenberdze, gdzie publikował swoje poezje m.in. w ofi
cynie Matthaeusa Welacka (1576-1593).

168 Publikował tutaj m.in. Paul Klug z Elbląga, autor Ode sapphica, wydanej w oficynie 
N. Voltza w 1593 r.

Np. z 1594 r. pochodziła publikacja Jeremiasza Dąbrowskiego i Ferdinandusa 
Praetoriusa Propemptica in discessu Venceslai Leszczyński, wydana w oficynie Abrahama 
Smesmanna (1587-1594).

Publikował tutaj m.in. Wacław Leszczyński, w 1594 studiujący na Uniwersytecie 
Strasburskim, autor Epithalamium ad Sendivoium comitem ab Ostrorog... et Sophiam Firleiam 
z 1594 r., wydanego w oficynie Antona Bertrama (1584-1622).

W 1579 r. ukazało się tutaj Oratiofunebris in laudem... principis... Alberti... Bavariae ducis 
Wielkopolanina Piotra Czamkowskiego (oficyna Adama Berga działającego w latach 1564-1610).

172 Wydana m.in. w Norymberdze w oficynie J. Petreiusa w 1532 i 1533 r., w Kolonii przez 
J. Gymnicha I (1520-1544) w 1534 r. i w 1548 г w Bazylei drukiem Nicolausa Brylingera (1537- 
1565, dziedzice do 1584 r.).

Np. epitafium dla Johanna Thomasa autorstwa Stanisława Chróściejewskiego przeby
wającego ówcześnie w Lipsku, opublikowane w 1538 r. w zbiorze Hodoeporicon D. Victorii Plebei 
Itineris Etnbecensis authore Cypriana Vommelio Phrysio... Epitaphia aliquot gravium virorum 
w lipskiej oficynie Nicolausa Wolraba (1536-1547), czy epigramat Krzysztofa Przyjemskiego 
wydany w zbiorze z 1591 r. Oratio habita in funere Hugonis Donelli: item aliorum varia carmina 
Eiusdem gloriae consecrata. Publikacja ta ukazała się w oficynie Christophora Lochnera i Johanna 
Hofmanna (działali w latach 1588-1612) w Altdorfie. Poświęcona była wybitnemu prawnikowi 
Hugues Doneau (1527-1591).

Poezje D. Naborowskiego znalazły się także przy Disputatio ethica de beatitudine Rafała 
Leszczyńskiego II (1579-1636). Dysputacja powstała pod kierunkiem Johanna Ludovica 
Hevenreutera. Opublikowała ją  w 1596 r. strasburska oficyna A. Bertrama.

Zbiór ukazał się w oficynie Jacoba Luciusa (1579-1597) z Hełmstedt w 1592 r. 
Uprzednio epitafium ukazało się w zbiorze De antiquitate urbis Patavii et claris civibus Patavinis 
libri tres. Wydala go w 1560 r. bazylejska oficyna N. Episcopiusa (1529-1564).



III. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAŃ 
POLONIKÓW NA OBSZARZE 

NIEMIECKOJĘZYCZNYM: EDYCJE 
JEDNORAZOWE, WZNOWIENIA 

I MUTACJE JĘZYKOWE

AnaUzując wznowienia poloników można wśród nich wyodrębnić te grupy 
druków, które ze względu na liczbę edycji cieszyły się największą popularnością 
wśród czytelników z obszaru niemieckojęzycznego, względnie wśród czytel
ników polskich. Interesują nas tutaj pierwsze wydania takich poloników, ich 
autorzy, tematyka, liczba wznowień i mutacji językowych, w których się 
ukazały. Zakreślone w ten sposób badania pozwolą także na wyodrębnienie tej 
grupy poloników, które ukazywały się w Niemczech tylko w pojedynczych 
edycjach. Istotna jest liczebność tych druków i próba wyjaśnienia dlaczego nie 
były one wznawiane.

1. POLONIKA WYDAWANE NA OBSZARZE 
NIEMIECKOJĘZYCZNYM W POJEDYNCZYCH

EDYCJACH
Wśród 1280 tytułów poloników samoistnych i niesamoistnych wydawniczo 

— liczoitych bez wznowień — grupa poloników tego typu zdecydowanie prze
ważała. Obejmowała ona 1002 tytuły, czyh ok. 78 % całości. Z pierwszej połowy 
XVI w. pochodziło 166 tytułów, a z drugiej 836.

Wśród poloników omawianej grupy najwięcej było utworów, które można 
załic^ć do literatury pięknej — 282 tytuły (41 pochodziło z pierwszej, a 241 
z drugiej połowy XVI w.). Kolejną grupę stanowiło piśmiennictwo naukowe —

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
druków 26 35 12 47 46 124 135 91 194 292



280 publikacji (77 pochodziło z pierwszej, a 203 z drugiej połowy wielai). 
Piśmiennictwo religijne obejmowało 244 tytuły (37 pocliodziło z pierwszej, 
a 207 z drugiej połowy wielai), a łiistoiyczne i polityczno-prawne 196 tytułów 
(11 pochodziło z pierwszej, a 185 z drugiej połowy wieku).

Tabela 4
Polonika wydawane na obszarze niemieckojęzycznym w pojedynczych edycjach, w podziale na

grupy tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naukowe

Piśmiennictwo
religijne

Piśmiennictwo 
historyczne i polityczno- 

prawne
Literatura piękna

1501-1510 15
1511-1520 13 17

1521-1530
1531-1540 18 10 14
1541-1550 23 16
1551-1560 21 35 20 48
1561-1570 24 50 14 47
1571-1580 19 32 13 27
1581-1590 35 45 61 53
1591-1600 104 45 77 66

W pierwszym dwudziestoleciu XVI w. zdecydowanie dominowało 
piśmiennictwo o cłiarakterze naukowym. W dużej części były to traktaty 
astronomiczne, kalendarze i prognostyki, m.in. Jana z Głogowai, M. Fałkene- 
ra z Wrocławia^. Obok podobnych publikacji, znalazły się tutaj także 
podręczniki akademickie przeznaczone na polski rynek czytelniczy.

Jak można sądzić należał do nich m.in. traktat ЕхегсШит secundae partis 
Alexandri Alexandra de Villa Dei wydany w opracowaniu Jana z Głogowa^. 
Kilka niemieckich wydań poloników z tego okresu było wynikiem osobistych 
kontaktów polsldch wydawców i uczonych z niemieckimi drukarzami i intelek
tualistami. W 1504 r. w Krakowie ukazało się dzieło Exercithim super omnes 
tractatus parvonim logicalium Petri Hispani Jana z Głogowa'^. Po latach dzieło 
to otrzymał przyjaciel Głogowczyka, strasburski uczony Ottomar (Luscinius) 
Nachtigal. Zostało ono wydane wraz z wierszem O. Nachtigała, któiy pisał o Icra- 
kowskim uczonym amicus dulcissimus, w oficynie J. Knobloucha w 1517 
Komentarze do dzieł Petrusa Hispanusa nie były już więcej wznawiane ani 
w oficynie J. bCnobloucha ani w innych drukamiacli niemieckich. Najwięcej



interesujących nas druków J. Knoblouch wydal między 1515 a 1518 r. Ukazały 
się tam wtedy dzieła W. Korwina, M. Falkenera z Wrocławia i Jana z Głogowa. 
W dwócłi przypadkacłi były to edycje publikowane na zlecenie związanego ze 
środowiskiem krakowskim wydawcy U. Keima z Budy (zm. w 1520 r). Po 
1520 r. oficyna J. Knobloucłia nie wracała już do poloników.

W latacłi dwudziestycli XVI w. nadal przeważały publikacje o charakterze 
naukowym. Zwykle były to dzieła K. Hegendorfma wydawane w oficynie J. Set- 
zera z Hagenau. Na szczególną uwagę — z powodu podjęcia przez autora pracy 
w Akademii Lubrańsldego — zasługują traktaty dydaktyczne K. Hegendorfina^.

Po dłuższej przerwie wśród poloników odnajdujemy ponownie podręczniki 
przeznaczone dla polskiej młodzieży akademicldej^. Przewaga piśmiennictwa 
naukowego utrzymała się talcże w następnym dziesięcioleciu, obejmującym lata 
1531-1540. Na obszarze niemieckojęzycznym ukazywały się wtedy, obok prac 
K. Hegendorfina i dzieł Jodoka Willicha z Reszla, talcże publikacje autorów pru
skich. Z lat trzydziestych XVI w. pochodził m.in. traktat Erharda Ellenbogena 
Buchhalten auff preussische Miintze und Gewichte^. Następne jego vyydanie opu
blikował już w Gdańsku w 1538 r. Franciszek Rhode.

Talcże w ostatnim dziesięcioleciu pierwszej połowy XVI w. ukazała się duża 
liczba pojedynczych wydań publikacji naukowych. Wśród nich odnotowujemy 
kilkanaście wydań dzieł J. Willicłia z Reszla, a także m.in. publilcacje J. Meniusa 
z Gdańska^. Z prac dotąd nie wymienianych należy wspomnieć o traktacie wybit
nego uczonego okresu średniowiecza Mateusza z K r a k o w a epitome^^.

Drugą co do liczebności grupę poloników stanowiły w pierwszej połowie 
XVI w. utwoiy reprezentujące literaturę piękną. Wśród publikacji z pierwszego 
dwudziestolecia XVI w. godnymi uwagi są utwory Pawła z Krosna. Z podróżami 
poety łączyło się kilka wiedeńskich publikacji. Między innymi w 1509 r. opubU- 
kowal on Panegyrici ad divum Ladislaum Parmoniae regem^^.

Wiedeńskie publikacje Pawła z ICrosna nie były już później wznawiane, ani 
nie miały swoich polskich edycji. Było to typowe dla utworów z omawianej grupy 
poloników. Ich publikacje na obszarze niemieckojęzycznym stanowiły efelrt 
zbiegu różnych okoliczności — przede wszystkim podróży lub studiów 
zagranicznych.

Część utworów z omawianej gmpy stanowi świadectwo integracji europej
skich środowisk naukowych. Tworzyły one społeczności uczorych połączone 
wspólnymi zainteresowaniami i pewnym określonym systemem wymiany infor
macji. Obejmował on przede wszystldm korespondencję, w Ictórej uczeni przed
stawiali tematykę prowadzonych przez siebie prac, informowali o planach 
wydawniczych względnie o publikacjacłi które już się ukazały. Istniało przy tym 
zjawisko recenzowania prac przygotowywanych do publikacji. Dowodem na 
rzeczywiste funkcjonowanie owego systemu wymiany informacji są m.in. utwoiy



tworzące ramę wydawniczą d z i e ł a M i a ł y  one cliaralcter ol^olicznościowy tj. 
związarę^ z określoną publilcacją. Jeśłi były wznawiane, to tylko w przypadku 
ponownej edycji danego dzieła.

W przypadku piśmiennictwa religijnego pierwszej połowy XVI w. mamy 
do czynienia głównie z drukami zaspokajającymi bieżące potrzeby polskich 
duchownych. Znalazły się wśród nich przede wszystkim druki liturgiczne^^ jak 
i druki dewocyjne, traktaty, polemiki t e o l o g i c z n e Z  polską rzeczywistością 
silnie związane były także druki o charakterze okolicznościowym, takie na 
przykład jak polemika K. Hegendorfina z Grzegorzem z Szamotuł*^. Podobne 
wydawnictwa wznawiano tylko w przypadku powtórnych zamówień tych sa
mych klientów. Swoją treścią i przeznaczeniem służyły czytelnikowi pol
skiemu. Do niewielu poloników z omawianej grupy, charakteiyzujących się 
większą uniwersalnością treści, należał traktat Confessionale seu libellus Opti
mus Mateusza z Krakowa

Publikacja części poloników, które ukazywały się w pojedynczych edy
cjach niemieckich, miała dosyć przypadkowy charakter. Mam tu na myśli listy 
Polaków wydawane w zbiorach korespondencji takich jak Epistolarum miscel- 
lanearum ad Fridericiim Blancicampianum episcopum Viermensem libri X '̂ .̂ 
Znalazły się tam m.in. listy autora Bellum theologicum adversum Tiircas 
Andrzeja Lubelczykai^. W omawianej grupie druków występowały także poje
dyncze edycje prac pisarzy, których inne dzieła były bardzo często pu
blikowane na obszarze niemieckojęzycznym. Wśród nich znalazły się utwory 
J. Łaskiego ml. i M. Kromera.

Polonika publikowane na obszarze niemieckojęzycznym w drugiej 
połowie XVI w. są świadectwem rozwoju zwyczaju zagranicznych peregry- 
iMcji studenckich. W związku z nimi pojawia się wiele druków — zawie
rających zwykle łacińskie utwory wierszowane — o charakterze okolicz
nościowym. Ukazywały się one w pojedynczych wydaniach. Drukom to
warzyszyły utwory należące do ramy wydawniczej publikacji. Właśnie twór
czość tego typu dominowała pod względem liczebności w omawianej grupie 
poloników, wydawanych w drugiej połowie XVI w. Z peregrynacjami stu
denckimi łączyły się publikacje dysertacji uniwersyteckich. Stanowiły one 
największą grupę wśród poloników wydanych w latach 1581-1600. Naturalnie 
wśród druków reprezentujących piśmieimictwo naukowe, znajdziemy także 
oryginalne opracowania z różnych dziedzin wiedzy. W pojedynczych edycjach 
ukazała się część prac J. Brettschneidera, A. Cureusa, B. Herbesta, St. llo- 
wskiego, Michaela Retella z Gdańska czy Bartłomieja Wagnera. W części były 
to podręczniki przeznaczone na polski rynek czytelniczy Znajdziemy tutaj 
także kalendarze i prognostyki^^. Część prac została wydana w zbiorach pism 
czy korespondencji.



Drugą со do liczebności grupę poloników tworzyły w drugiej połowie 
XVI w. dzieła reprezentujące piśmiennictwo religijne. Wśród druków tego typu 
dominowały prace protestantów. Należały do nicłi m.in. dzieła Marcina 
Krowickiego, Kaspra Lagenfeldera z Królewca, J. Meniusa z Gdańska, 
J. Morlina z Królewca i iimycłi. Część z tycłi utworów została opublikowana 
w oficynacłi obszaru niemieckoję^cznego wskutek czasowego pobytu autora 
za granicą^* bądź wskutek represji cenzuty^^. Równie istotne były w tej grupie 
autorów ich silne związki z nakładcami i drukarzami n i e m i e c k i m i ^ ^ .

Pojedyncze edycje utworów wiązały się także z publikacjami zbiorów 
pism poszczególnycłi autorów^"^.

Przewaga liczbowa piśmiennictwa religijnego zaznaczyła się w łatacli 
1561-ł570. Tak jak w całym półwieczu dominowały tutaj druki refomia- 
cyjne25. Znajdziemy także dzieła autorów katolickich przeznaczone na polski 
rynek czytelniczy26.

Najmniejszą co do liczebności grupę poloników stanowiło w drugiej 
połowie XVI w. piśmiennictwo o tematyce łiistorycznej i polityczno-prawnej. 
Wyraźnie jednak druki tego typu zaznaczyły swoją liczebną przewagę w łatach 
osiemdziesiątych. W pojedynczych edycjach wydano w tym okresie szereg 
publikacji łiistoiycznych, traktatów i rozpraw polityczno-prawnych, druków 
informacyjno-propagandowych oraz wydawnictw sensu stricto prawnic2ych.

To co różniło drugą połowę XVI w. od pierwszej to większa liczba osób 
piszących i wydających — zwykle w czasie studiów —  swe utwoiy za granicą. 
Wydaje się, że studia zagraniczne stawarzały swego rodzaju atmosferę, 
w łitórej nie wypadało pozostawać biernym. Można zaryzykować nawet tezę, 
że publikacja swojego utworu była elementem uzupełniającym studia aka
demickie. Dotyczyło to nie tylko dysertacji uniwersytecłdcłi, ale i całego 
zespołu druków okolicznościowych. Co więcej, często aktywność twórcza 
autorów publikacji tego typu zamierała po ich powrocie do kraju, a przynaj
mniej nie wydawali oni swoich utworów.

Ogólnie mówiąc przyczyny braku wznowień dzieł z omawianej grupy 
poloników były podobne w obu połowach XVI w., tj:

— część miała tylko pojedyncze edycje ze względu na swój okolicznoś
ciowy charakter (tak było w przypadku literatuty pięlcnej, a także piśmiennictwa 
informacyjno-propagandowego i polemik wyznaniowych);

— część wypełniała ołaeślomi^ ograniczoną czasowo funkcję (np. kalen
darze);

— część (największa) została opublikowana w trakcie czasowego lub 
stałego pobytu za granicą ich autorów;

— część zaś była efektem sposobu organizacji życia naukowego i intelek
tualnego przyjętego w szesnastowiecznej społeczności uczonych;



— wreszcie w grupie tej były druki, które nie uzyskały aż tak dużej popu
larności, żeby autor czy oficyna wydawnicza zdecydowały się na podjęcie icli 
nowej edycji.

2. OGÓLNE DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE 
POLONIKÓW, WZNAWIANYCH (LUB MAJĄCYCH 

MUTACJE JĘZYKOWE) NA OBSZARZE 
NIEMIECKOJĘZYCZNYM

Interesująca jest tutaj liczba tytułów, które niialy swoje wznowienia na 
obszarze niemieckojęzycznym. Na 1280 tytułów — liczonych bez wznowień — 
tylko 226 czyli ok. 18% (68 pochodziło z pierwszej, a 158 z drugiej połowy 
XVI w.) miało swoje kolejne edycje. W zestawieniu tym nie uwzględniono 
utworów zaliczonych do literatury pięknej. Zwykłe należały one do tzw. ramy 
wydawniczej książld, a więc często były wznawiane automatycznie wraz z dzie
łem główitym^^. Dane liczbowe dla poszczególnych dziesięcioleci XVI w. 
kształtowały się następująco;

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
druków 16 11 7 12 22 36 27 34 55 6

Od lat trzydziestych do sześćdziesiątych XVI w. stale rosła liczba poloników 
niemieckich, które miały co najmniej dwie edycje. Po chwilowym spadku w la
tach 1561-1570, w następnym dziesięcioleciu ich liczba zbhżyla się do stanu z lat 
1551-1560, a wzrosła w latach 1581-1590. Natomiast część z poloników opubli
kowanych w latach 1591-1600 miała swoje wznowienia po 1600 r., co wykracza 
poza zasięg mojej analizy. Przedstawione dane nie świadczą jednoznacznie
0 wzrastającym zainteresowaniu w Niemczech całością piśmiennictwa polskiego. 
W poszczególnych okresach dotyczyło ono różitych typów poloników.

W ciągu XVI w. najwięcej wznowień miały dzieła o tematyce liistorycznej
1 poUtyczno-prawnej —  87 (15 pochodziło z pierwszej, a 72 z drugiej połowy 
XVI w.). Następną grupę stanowiło piśmiennictwo religijne: 72 tytuły (15 z pier
wszej, a 57 z drugiej połowy wieku). Powyższe zestawienie zamyka piśmiennic
two naukowe — 67 tytułów (38 z pierwszej, a 29 z drugiej połowy XVI w.).

W przypadku piśmiennictwa naukowego zwraca uwagę stosunkowo mała 
różnica m ięd^ Uczbą tytułów opublikowanych w pierwszej i drugiej połowie 
XVI w. Wynikało to z niewielłdego wpływu zmiennych okoliczności na pub



likacje piśmiennictwa tego typu. Chociaż także i ono nie było od tego wolne. 
Świadczy o tym szereg tytułów poświęconycłi probłematyce epidemiologicznej. 
Najczęściej ukazywały się w latacłi sześćdziesiątycłi XVI w., Idedy zagrożenie 
zarazą objęło znaczne obszaiy Europy środkowowschodniej.

Tabela 5
Tytuły, które miały wznowienia na obszarze niemieckojęzycznym, w podziale na grapy

tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naukowe Piśmiennictwo religijne

Pi.4miennictwo łiistoryczne 
i połityczno-prawne

1501-1510 11

1511-1520
1521-1530
1531-1540 10
1541-1550 11

1551-1560 20

1561-1570 11 11
1571-1580 12 19
1581-1590 12 12 31
1591-1600

Ogólnie mówiąc w latach 1501-1510 i 1531-1550 wśród poloników, które 
miały więcej niż jedną edycję, dominowało piśmiennictwo naukowe. Następny 
okres stanowiły lata 1551-1560. Zdecydowanie przeważało w nich piśmien
nictwo religijne. W latach 1511-1520 i 1561-1600 widoczna była wyraźna 
dominacja piśmiennictwa historycznego i polityczno-prawnego. Przy czym 
wznowienia —  głównie tytułów z piśmiennictwa liistoiycznego, politycznego 
i propagandowo-informacyjnego — ukazywały się często w ramach zbiorów, 
o których pisałem powyżej.

3. POLONIKA PUBLIKOWANE NA OBSZARZE 
NIEMIECKOJĘZYCZNYM W DWÓCH EDYCJACH,

Z MUTACJAMI JĘZYKOWYMI WŁĄCZNIE

Z 226 tytułów, Ictóre miały więcej niż jedno wydanie, najwięcej, bo 105 
pozycji opublikowano w dwóch edycjach — 25 w pierwszej połowie XVI w. i 80 
w dmgiej. W poszczególnych dziesięcioleciach dane liczbowe kształtowały się 
następująco:



Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
tytułów 13 19 13 30

Największą grupę stanowiło piśmiennictwo religijne: 39 tytułów (7 po- 
cłiodziło z pierwszej, a 32 z drugiej połowy XVI w.). Kolejną grupę tworzyło 
piśmiennictwo historyczne i polityczno-prawne: 36 tytułów (4 pocłiodziły 
z pierwszej, a 32 z drugiej połowy wieku). Ostatnie miejsce zajmowało piś
miennictwo naukowe z 30 tytułami (14 pochodziło z pierwszej, a 16 z drugiej 
połowy wieku).

Tabela 6
Tytuły, które miały dwie edycje na obszarze niemieckojęzycznym, w podziale na grupy

tematyczne

Lata Piśmiennictwo naukowe Piśmiennictwo
religijne

Piśmiennictwo liistoiyczne 
i polityczno-prawne

1501-1510
1511-1520
1521-1530
1531-1540
1541-1550
1551-1560
1561-1570
1571-1580
1581-1590 17
1591-1600

W pierwszej połowie XVI w. zdecydowanie dominowało piśmiennictwo 
naukowe. W drugiej zaś zaznaczyła się przewaga piśmiennictwa religijnego. 
Część dzieł z tej ostatniej grupy przeznaczona była dla czytelnika polskiego. 
Ich wydania w niemieckich oficynach podyktowane były głównie względami 
c e n z u r a l n y m i ^ s .  Dwukrotne edycje części utworów polemistów katolickich 
były natomiast owocem działań, czy inspiracji polskich^^. Zaś przykładem 
publikacji, która zdobyła niewątpliwą popularność na niemieckojęzycznym 
rynku wydawniczym, była absurdalna plotka na temat ścięcia jezuitów 
w Krakowie. Rozpowszechniano ją  w Niemczech, przedrukowując gdańską



gazetę ulotną z 1586 r. pt. Newe Zeitiing warhafftige erbermliche mordtliche 
Thaten durch die Jesuwiter geschehen, zu Crakaw in Polen gefangerfi^-

W przypadku dwukrotnych edycji części dzieł należących do piśmiennictwa 
polemiczno-teologicznego trudno jednak jednoznacznie wyrokować o ich szcze
gólnej popularności wśród wydawców i czytelników z obszaru niemieckojęzycz
nego. Podobnie rzecz się miała z częścią dzieł zaliczonych do piśmiennictwa 
historycznego i polityczno-prawnego. Przykładem utworu, którego publikacja 
była niezależna od jego niemieckiego wydawcy, była Satyra in qiiendam 
maledicum Dantiscamm J. Bielskiego. Pierwsza jej edycja była dziełem J. Ła- 
sickiego, który dołąc^ł utwór J. Bielskiego do swojego Clades Dantisca- 
norum... descripta et emendatius secundo edita i opublikował w Frankfurcie nad 
Menem w 1578 r. Frankfurckie wydanie obu utworów umieścił z kolei w zbiorze 
Polonicae historiae corpus J. Pistorius^^ Uczony ten specjalizował się w okreś
lonej tematyce historycznej, gromadząc i publikując w swoich dziełach materiały 
do dziejów Europy ś r o d k o w o w s c h o d n i e j ^ ^  i jm y ^  niemiecki historyk N .  Reusner 
zajmował się natomiast problematyką turcystyczną. Wznowił m.in. De bello 
Turcis inferendo oratio F. Kallimacha^^. Wspominam o tych dwóch uczoitycłi, 
gdyż to właśnie twórcom-redaktorom publikowanych zbiorów pism, ko
lekcjonowanych przez nich zgodnie z własnymi zainteresowaniami, zawdzię
czamy ponowne wydania części poloników. W zależności od funkcji nadanej im 
przez twórców zbiorów stanowiły przyczynek do łiistorii Europy lub wyko
rzystywane były do bieżącej propagandy politycznej. Reusnerowska edycja, 
wydawałoby się już zdezaktualizowanej mowy F. Kallimacha, wynikała z aktu- 
alrtych potrzeb antytureckiej propagandy łiabsburskiej. Właśnie w ecfycjach 
piśmiennictwa informacyjno-propagandowego najlepiej wyraża się dążenie 
drakar^ i wydawców niemieckich do najszybszego informowania możliwie sze
rokich kręgów c!tytelników o aktualnym rozwoju ̂ tuacji politycznej w Europie. 
Należy podkreślić, że druki, które miały dwa wydania, przeważały właśnie 
w grupie poloników o tematyce histotycznej i polityczno-prawnej. Nie bra
kowało tutaj pism liistotyczitych^^ biografistyki^^ i traktatów prawniczych^^.

Z piśmiennictwa naukowego niemieccy wydawcy publikowali w dwóch 
edycjach najczęściej podręczniki. Tak było zwłaszcza w pierwszym dwu
dziestoleciu XVI w.̂ "̂ . W późniejszych latach dosyć często wznawiano dzieła 
K. Hegendorfina^^. W dwóch wydaniach opublikowano także kilka prac, które 
reprezentowały humanistyczne edytorstwo naukowe^^. W ogóle, w obu poło
wach XVI w. wśród poloników omawianego typu przeważały podręczniki. 
Zawsze mogły one znaleźć c^telników w europejskich środowiskach uniwer
syteckich. Równie często publikowano nowożytne edycje dzieł autorów 
antycznych i ojców kościoła.



4. POLONIKA, KTÓRE MIAŁY TRZY WYDANIA 
W OFICYNACH DRUKARSKICH Z OBSZARU 

NIEMIECKOJĘZYCZNEGO, Z MUTACJAMI JĘZYKOWYMI
WŁĄCZNIE

Kolejną grupę wśród szesnastowiecznych poloników z obszaru niemiecko
języcznego stanowiły druki, które wydano tam w trzech edycjach. Tworzyło ją 
57 tytułów (20 pochodziło z pierwszej, a 37 z drugiej połowy XVI w.). Obej
mowała więc o ponad połowę mniejszą liczbę tytułów niż grupa poprzednia. 
W poszczególnych dziesięcioleciach dane liczbowe kształtowały się następująco;

Lata
1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
tytułów 8 11 13

Stosimek liczbowy pom ięd^ wyróżniorę^mi grupami tematycznymi poloni
ków kształtował się odmiennie niż w przypadku tytułów publikowanych na obsza
rze niemieckojęzycznym w dwóch edycjach. Jak wynika z wyżej przytoczorę^ch 
daię^ch wśród tytułów tej grupy poloników przeważało piśmiennictwo religijne; 
21 tytułów (8 pochodziło z pierwszej, a 13 z drugiej połowy XVI w.). Piśmien
nictwo naukowe obejmowało 20 tytułów (10 pochodziło z pierwszej, a 10 z dmgiej 
połowy wieku). Do piśmiennictwa histotycznego i polityczno-prawnego można 
zalic:tyć 16 tytułów (2 pochodziły z pierwszej, a 14 z dmgiej połowy wieku).

W przypadku piśmiennictwa naukowego zwraca uwagę fakt, że autorami dzieł 
pochodzących z pierwszego dwudziestolecia XVI w. —  które miały po dwie lub 
trzy ecfycje — byli często ci sami uczeni Щ). M. Falkener z Wrocławia'*'  ̂ czy 
J. Willich z Reszla"*!. Trzykroti^ch edycji doczekafy się więc przede wsi^stkim 
dzida o charakterze podręcznikowym, użytkowym. Obok druków tego typu 
w późniejszym okresie wznawiano także traktaty najwybitniejszych uczonych pol
skich lub z Polską związanych. Lata ti^dzieste XVI w. przyniosły m.in. pierwsze 
wydania dzieł Witelo (ХШ w.)"̂ 2 i łacińskiego tłumaczenia traktatu C. Galenusa De 
urinis liber autorstwa J. Straśka'*^. W latach czterdziestych XVI w. ukazał się frag
ment pierwszej części De revolutionihus orbium coelestium libri VI M. Ko- 
pemika'*^. Wydanie fragmentu traktatu M. Kopernika jest przykładem — często 
spotykanego wśród poloników —  zjawiska niepełnych edycji tekstów. Czasami 
wielokrotnie publikowano wybrane fragmenty danego dzieła, względnie wraz 
z rozwojem prac autora nad tekstem, jego kolejne, poprawione i często rozszerzone 
wersje. Do takich publikacji należały catecheses św. Cyryla, wydane
w Wiedniu w 1560 r. w łacińskim tiumaczeniu (z języka greckiego) J. Grodeckie-



Praca ta nie była jedynym polonikum. reprezentującym humanistyczne edy
torstwo naukowe, które ukazało się w trzech edycjach. Tyleż wydań miała m.in. 
publikacja fragmentów Consolatio vel de luctu minuendo Cycerona w opracowa
niu A. Patiycego Nideckiego"* .̂ W trzech edycjach wydano także traktat pedago- 
gicmy J. Brettschneidera Disputotio...de ratione docendi iuventutis spectantia^^. 
Dużą popularnością cieszyły się również słowniki, o czym świadczą wznowienia 
kolejnych wersji słownika Kalepina, w tym i tej, zawierającej część polską: 
Dictionarium undecim linguarunń^.

Tabela 7
Tytuły, które miały trzy edycje na obszarze niemieclcojęzycznym, w podziałe na grupy

tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naulcowe

Piśmiennictwo
rełigijne

Piśmiennictwo historyczne 
i polityczno-prawne

1501-1510
1511-1520
1521-1530
1531-1540
1541-1550
1551-1560
1561-1570
1571-1580
1581-1590
1591-1600

Po trzy wydania miały zazwyczaj te dzieła naukowe, których autorzy bądź 
należeli do najwybitniejszych uczonych epoki, bądź mieli w swoim dorobku od 
kilku do kilkunastu publikacji na obszarze niemieckojęzyczrę^m —  byli więc 
znani w europejskich kręgach intelektualnych i wydawniczych, a ich prace 
znajdowały wielu czytelników. Drugą kategorię dmków stanowiły polonika, 
które swoje wznowienia zawdzięczały dużym walorom użytkowym. Należały 
do nich publikacje o charakterze podręczników szkolnych lub akademickich, 
wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe.

W przypadku piśmiennictwa rehgijnego obok kolejnych druków litur
gicznych, np. brewiarza przeznaczonego dla diecezji w a r m i ń s k i e j i  nie
licznych traktatów teologicznych m.in. Jakuba z Paradyża^® i Mikołaja z Bło
niami dominowały druki polemiczne. Z prac, których pierwsze wydania opub



likowano w pierwszej połowie XVI w., największą popularnością cieszyły się 
antyłuterańskie utwoiy A. Krzycldego zawarte w zbiorze Encomia Lutheri^'^. 
Również w drugiej połowie wieku dużą liczbę wznowień miały utwoiy pisarzy 
katolickicłi, m.in. takicłijak eksluteraninF. Stapłiylus^^^ gt. Sokolowski^^, czy Jan 
Lans autor Nobilis Poloni pro Societatis lesu clericis oratio prima in ficti Equitis 
Polani in lesuitas actionem primam^^. Cłiarakteiystyczna jest częstotliwość 
uka^wania się poszczególnycłi edycji druków poleniiczitycłi. Kolejne icłi wyda
nia publikowano zwykle w ciągu dwócłi, najwyżej trzecłi lat. Wynikało to z isto
ty utworów tego typu, stanowiącycli reakcję na określone wydaiTenie, publikację 
czy dyskusję światopoglądową. Z biegiem czasu traciły aktualność. Dlatego jeśli 
były wznawiane to tylko w ramacłi edycji dzieł zebranych poszczególnych pi- 
sar2y.

Wśród poloników o tematyce historycznej i polityczno-prawnej domino
wało piśmiennictwo łiistoryczne. Taką rolę odgrywały m.in. utwoty, które 
w momencie swojego powstania i pierwszej publikacji pełniły funkcje infor- 
macyjno-propagandowe. Utwory te, wydawane w zbiorach łiistorycznycli, 
stanowiły już tylko świadectwo minionych wydarzeń z dziejów Polski czy liis- 
torii krajów Europy środkowowschodniej. Jako p r^k ład  można tutaj wy
mienić mowę J. Dantyszka z 24 września 1531 r. Victoria Sigismundi I  Po- 
loniae Regis contra voyevodam Muldaviae..., poświęconą zwycięstwu wojsk 
polskich nad Mołdawianami odniesionemu w sierpniu tego roku. Dziesięć lat 
później ukazała się w zbiorze Opus historiarum nostro saeculo convenientissi- 
mum^^, następnie w drugim tomie Historicum opus, in quatuor tomos zbioru 
Simona Scłiardiusa^'^ i naturalnie w zbiorze J. Pistoriusa.

Podobnie rzecz się miała z Sermo habitus... in funere... Sigismundi Primi 
Samuela Maciejowskiego, poświęconym pamięci Zygmunta Starego^^. Pierw
sze dwie niemieckie edycje mowy S. Maciejowskiego miały nie tyle zazna
jamiać czytelnika z dziejami panowania króla polskiego, ile były narzędziem 
propagandy kontrreformacyjnej. Jest to przykład charakterystycznej dla okresu 
staropolskiego wieloaspektowości tekstów literackich, w których bardzo często 
wątki łiistoryczne przeplatały się z propagandą polityczną, elementami prawa 
i problematyką wyznaniową. Z natury rzeczy zjawisko to znajdowało najpeł
niejszy wyraz w całościowych ujęciach dziejów Królestwa Polskiego i Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. Z publikacji tego typu w trzech edycjach ukazała 
się Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa... descriptio Jana Her- 
burta, stanowiąca skrót i uzupełnienie do 1548 г kroniki M. Kromera^^. 
Jeszcze jedna charakterystyczna cecha omawianej grupy poloników to wie
lokrotne wznowienia w latach siedemdziesiątych druków informacyjno-propa- 
gandowych poświęconych kampaniom wojennym Stefana Batorego. Z trakta



tów polityczno-prawnych trzech wydań doczekało się tylko najwybitniejsze 
dzieło polskiej myśli politycznej Cornmentariorum de Republica emendanda 
libri quinque A. Fiycza Modrzewskiego^^.

5. POLONIKA, KTÓRE MIAŁY CZTERY LUB WIĘCEJ 
EDYCJI W OFICYNACH Z OBSZARU 

NIEMIECKOJĘZYCZNEGO, Z MUTACJAMI JĘZYKOWYMI
WŁĄCZNIE

Druki tego typu tworzyły grupę złożoną z 64 tytułów (23 opublikowano 
w pierwszej, a 41 w drugiej połowie XVI w.).

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
tytułów 6 5 — 4 8 15 3 10 12 1

Tabela 8
Tytuły, które miały cztery łub więcej edycje na obszarze niemiecłcojęzycznym, w podziałe

na grupy tematyczne

Lata
Piśmiennictwo

nauicowe
Piśmiennictwo

religijne
Piśmiennictwo łiistoryczne 

i polityczno-prawne

1501-1510 6 — —
1511-1520 — — 5
1521-1530 — — —
1531-1540 4 — —
1541-1550 4 — 4
1551-1560 2 9 4
1561-1570 1 — 2
1571-1580 — 2 8
1581-1590 — 1 11
1591-1600 — - - 1

Zdecydowanie przeważało tutaj piśmiermictwo historyczne i polityczno- 
prawne: 35 tytułów (9 pochodziło z pierwszej połowy XVI w., a 26 z drugiej). 
Piśmiennictwo naukowe reprezentowane było przez 17 tytułów (z pierwszej 
połowy wieku pochodziło 14, a 3 z drugiej) natomiast religijne przez 12 ty
tułów, wydanych w drugiej połowie XVI w.



w  pierwszej połowie XVI w., tak jak w pozostałych przypadkacli, również 
w tej grupie druków dominowało piśmiennictwo naukowe. Były to m.ia prace 
Jana z Głogowa^* i W. Korwina^^. Icla dzieła pubłikowano w wielu niemieckicłi 
ośrodkacli akademicłdcłi. Równie popułame było Methodus conscribendi episto- 
las K. Hegendorfina, wielokrotnie przedrukowywane w zbiorze pism epistolo- 
g r a f i c z n y c ł i ^ 3  Naturalnie można tutaj mówić o dużej populamości nie tyle sa
mego traktatu K. Hegendorfina, ile całego zbioru, w którym zamieszczono prace 
najwybitniejszycłi łiumanistów europejskich. Również dzieła z zakresu medycyity 
mogły liczyć na zainteresowanie wydawców i czytelników. Świadczą o tym 
wielolcrotne wznowienia pracy E. H. Hełiusa De tuenda bom  valetudine libellus 
commentariis illustratus a Joanne Placotomo^. Z  podobnym zainteresowaniem 
spotkał się traktat A. Zuchty Liber unus de secretis antimonifi^. Popularnością 
wśród czytelników, musiał się także cieszyć podręcznik filozofii H. Wildenbeiga 
Totius philosophiae hummae in tres partes nempe in rationalem, naturalem et 
morałem digestio^.

W omawianej gmpie druków znalazły się więc w większości przypadków nie 
tyle dzieła wybitne z punktu widzenia historii nauld, co poszukiwane przez czytel
ników ze względu na swój użytkowy, podręcznikowy charakter.

Lata 1511-1520 przyniosły pierwsze, niemieckie wydania pięciu poloników
0 tematyce historycznej i polityczno-prawnej, które były niejednolootnie wzna
wiane w ciągu XVI w. Chronologicznie rzecz biorąc najwcześniejsza była edycja 
Historia de rebus gestis Attilae Hungarorum regis F. Kallimacha^^.

Kolejne dzieło F. Kałlimacłia, jałde ukazało się wtedy na obszarze niemiecko- 
-ję^cznym, to Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi^^. W 1518 r. 
w Augsburgu ukazało się natomiast pierwsze wydanie Tractatus de duabus Sar- 
matiis... Macieja z Miechowa^^.

Oprócz dziel liistoiyczitych F. Kałlimacha i zarysu geograficzno-łiisto- 
rycznego Macieja z Miechowa ukazały się wtedy pierwsze polonika o charakterze 
informacyjno-propagandowym, w późniejszych latach zazwyczaj wznawiane 
w zbiorach historycznych. Przykładem takiego utworu jest Oratio... ad caesarem 
Maximilianum nomine regis Poloniae Sigismundi habita... a. 1518 E. Ciołka’̂^̂
1 Epistoła... ad Leonem X  de victoria contra... schismaticos Moscovios Zygmunta 
1 Starego'^1.

W dużej liczbie wznowień ukazywały się dzieła M. Kromera: De origine et 
rebus gestis Polonorum libri XKX  i zarys geograficzno-liistotyczny Polonia 
sive de situ, populis, moribus, magistratibus et repitblica regni Połonici libri 
duo'̂ .̂

Kolejny zespól publikacji łiistotycznych, wielokrotnie wznawianych na ob
szarze niemieckojęzyczityni, tworzyły dzieła poświęcone konfliktom połsko- 
-moskiewsldm. Najczęściej pubłikowano Historia belli Livonici, quod magnus



Moscovitarum dux contra Livones gessit Tilmana Bredenbacha^^ i De hello Mos- 
covitico conimentariorum lihri sex R. Heidensteina^^. Na fali wydarzeń politycz
nych, związanych z działaniami Moskwy, wzrosło w Europie zainteresowanie dla 
dziejów kresów wschodnich Rzeczypospolitej i historii samej Moskwy. Wyrazem 
tych tendencji była m.in. rozprawka Jana Sandeckiego-Maleckiego Epistoła ad 
Georgiuni Sabinum de sacrificiis et idololatria vetenim Livonum et Borussorum 
poświęcona pogańskim wierzeniom Pras, Żmudzi i Litwy'^^. Historią Moskwy 
zajmował się m.in. R Oderbom w De Rmsorum religione'^'^. Był talcże autorem 
biografii Iwana IV Groźnego Joarmis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita'^^.

Wśród poloników, które wyróżniały się największą ilością edycji, znajdziemy 
także utwory o charakterze okolicznościowym np. Sigismundi I  epitaphium 
J. Dantyszka i Oratio in funere... Sigismundi... regis M. Kromera”̂  ̂oraz Funebris 
oratio habita... ad equites Polonos in funere Sigismundi Jagellonis St. Orze
chowskiego^®.

Równie dużą populamością cieszyła się In obitum Stephani Primi regis 
Poloniae oratio K. Warszewicłdego^^. Właśnie w okresie panowania Stefana 
Batorego ukazało się najwięcej poloników, które miały co najmniej po czteiy 
wydania w oficynach z obszam niemieckojęzycznego. Obok utworów łiisto- 
rycznych, biograficznych i o k o l i c z n o ś c i o w y c h ^ ^  publikowano wtedy również 
sdykty Stefana Batorego, relacje oraz przedrukowywano polskie gaze^' ulotne. 
W większości przypadków druki te informowały o przebiegu kolejnych kampanii 
vvojermych przeciwko Mosltwie.

W omawianej grupie poloników znalazły się dzieła wybitnych historyków 
i pisarzy politycznych. Przy czym duża popularność części poloników —  zwłasz- 
sza wydawanych w latach 1560-1590 — wynikała gównie z zainteresowania eu
ropejskiej opinii publicznej Moslcwą, dążącą do wzmocnienia swojej pozycji 
IV Europie środkowowschodniej. Naturalnie owe dążenia spotkały się z polską 
reakcją, talcże w sferze propagandy starającej się kształtować europejską opinię 
Э państwie carów.

W przypadlai piśmiennictwa religijnego dużej liczby niemieckich wznowień 
loczekały się dzieła najwybitniejszych pisarzy polskich. Większość pierwszych 
idycji tych prac pochodziła z lat 1551-1560. Wtedy to ukazały się pierwsze wyda
nia wielokrotnie później wznawianych dzieł St. Hozjusza. Były to; Confessio fidei 
■:atholicae Christianc^, [Confutatio prolegomenon BrentiiJ^, De expresso Dei 
^erbo... libellu^^ oraz Dialogus de eo, num calicem laicis et uxores sacerdotibus 
oermitti, ac divina ojficia vulgari lingua peragi fas sit zawierający polemikę 
i rozważaniami A. Frycza Modrzewskiego nad udzielaniem laikom Komunii Św. 
3od dwiema postaciami

Popułamości dzieł St. Hozjusza dorównywały w pewnym stopniu pisma 
VI. Kromera np. De falsa nostri temporis et vera Christi religione^. Lata



osiemdziesiąte XVI w. przyniosły dużą liczbę publikacji pism kolejnego, wybit
nego polemisty katolickiego St. Sokołowskiego. Wśród nicłi w największej licz
bie edycji ukazało się jego tłumaczenie Censura orientalis Ecclesiae Jeremiasza 
z Konstantynopola^^.

Do liczby wznowień i mutacji językowycłi dzieł p isar^ katołickicłi zbliżyły 
się tylko edycje pism J. łaskiego ml. Więcej niż cztery wydania miało np. jego 
Brevis fidei exploratid^^. Cłiarakteiyslyczne jest to, że w tej grupie poloników 
obok dzieł o doraźnym cłiarałrterze polemicznym, znalazły się tałcże prace o zna
czeniu fundamentalnym, jak to było w przypadku Confessio fidei catholicae 
Christiana St. Hozjusza.

6. TŁUMACZENIA POLONIKÓW NA JĘZYK NIEMIECKI
Część poloników wydawanych na obszarze niemieckojęzycznym ukazy

wała się w tłumaczeniacłi na język niemiecki. Zarejestrowałem 75 druków tego 
typu (7 pocłiodziło z pierwszej, a 68 z drugiej połowy XVI w.):

Lata 1501-
1510

1511-
1520

1521-
1530

1531-
1540

1541-
1550

1551-
1560

1561-
1570

1571-
1580

1581-
1591

1591-
1600

Liczba
druków 2 1 — 1 3 16 9 19 12 12

Tabela 9
Liczba tłumaczeń poloników na język niemiecki w podziale na grupy tematyczne

Lata Piśmiennictwo
naukowe

Piśmiennictwo
religijne

Piśmiennictwo historyczne 
i polityczno-prawne

1501-1510 2 — —
1511-1520 — — 1
1521-1530 — — —
1531-1540 — — 1
1541-1550 1 1 1
1551-1560 2 10 4
1561-1570 — 2 7
1571-1580 — 3 16
1581-1590 — 2 10
1591-1600 — 6 6



w  omawianej grupie poloników najliczniejsze były niemieckie tłumaczenia 
z piśmiennictwa histoiycznego i polityczno-prawnego; 46 publikacji (3 pochodzi
ły z pierwszej, a 43 z dmgiej połowy XVI wieku). Następne 24 publikacje to tłu
maczenia z piśmiennictwa religijnego (1 pocłiodziła z pierwszej, a 23 z dmgiej 
połowy wieku).

Ostatnią gmpę tworzyły tłumaczenia z piśmiennictwa naukowego (3 pocłio- 
dziły z pierwszej, a 2 z dmgiej połowy XVI wieku). Рку czym pierwsze wydania 
tizecłi dzieł, któiycłi niemieckie tłumaczenia ukazały się w dmgiej połowie XVI 
w., pocłiodziły z pierwszej połowy stulecia. Były to: Oratio...ad caesarem 
Maximiliamm nomine regis Poloniae Sigismundi habita...a. 1518 E. Ciołka, 
które zostało po raz pierwszy opublikowane w języku łacińskim w Augsburgu 
w 1518 Vita S. Stanislai Jana Długosza^* oraz Sermo habitus...in /m e 
re... Sigismundi Primi S. Maciejowskiego opublikowane po raz pierwszy w Niem
czech w 1550 r.̂ 2. Niemieckojęzyczne tłumaczenia dwóch pierw s^ch prac uka
zały się więc w kilkadziesiąt lat po wydaniu ich pierwszej edycji. W przypadku 
poloników było to rzadko spotykane. Z reguły tłumaczenia uka^wały się po roku 
lub dwóch, tizech latach od publikacji wydania łacińskojęzycznego.

Część poloników była wznawiana kilkakrotnie w różnycli, lub w tej samej 
wersji niemieckojęzy cznej. Dane liczbowe dotyczące przetłumaczonych tytułów 
(liczonych bez wznowień) przedstawiały się następująco;

— 24 tytuły z piśmiennictwa liistoiycznego i polityczno-prawnego (2 po
chodziły z pierwszej, a 22 z dmgiej połowy XVI w.);

— 19 tytułów z piśmiennictwa religijnego (1 pochodził z pierwszej, a 18 
z dmgiej połowy wieku).

— 4 tytuły z piśmiennictwa naukowego (3 pochodziły z pierwszej, a 1 z dru
giej połowy wieku).

Liczba tłumaczeń tytułów należących do piśmiennictwa historycznego i poli- 
tyczno-prawnego oraz religijnego była więc zbliżona. Znaczna różnica pomiędzy 
liczbą przetłumaczonych tytułów, a danymi zaprezentowanymi w tabeli nr 17, 
wynikała z licznych, niemieckojęzycznych wznowień publikacji o charakterze 
propagandowo-informacyjnym^^. W tym przypadku aktualność treści danego 
pisma, jego wałoty informacyjne, decydowały o jego wielokrotnych wznowie
niach. Często wymienione cechy łączyły się z egzotyką tematyki, co tym bardziej 
wzbudzało zainteresowanie niemieckiego czytelnika^^. Natomiast wartości poz
nawcze przyczyniły się do tak dużej popularności Tractatiis de duabus 
Sarmatiis... Macieja z Miechowa, któty opublikowano w trzech edycjach nie
mieckojęzyczny ch^^. Niekiedy tłumaczenie niemieckojęzyczne ttywializowało 
oryginalny tekst dzieła, uwypuklając egzotykę jego tematyki i nadając mu nieo
mal romansowy charakter^* .̂ Tłumaczenia cliaraktetyzujące się dużą objętością 
i wiernym oddaniem treści łacińskiego otyginału ukazywały się zwykłe w poje



dynczych edycjach. Znajdziemy wśród nich niemieckie tłumaczenia polskich 
dzieł łiistoriograficznych; De origine et rebus gestis Polononim libri XKX 
M. Kromera^”̂, De bello Moscovitico commentarionim libri sex R. Heidensteina^* 
oraz tłumaczenie trałrtatu A. Frycza Modrzewskiego Commentariorum de Repu- 
blica emendanda libri quinque^.

W przypadku piśmiennictwa religijnego grupę poloników tłumaczor^ch na 
język niemiecki zdominowały dzieła St. Hozjusza. W wersji niemieckojęzycznej 
ukazało się Confessio fidei catholicae Christiana^^, Dialogus de eo, num calicem 
laicis et iixores sacer-dotibus permitti, ac divina officia vulgari lingua peragi fas  
sit^^^ oraz De expresso Dei verbo... libellus^ '̂^. Ponadto w 1572 r. w Ingolstadt 
został opublikowany wybór pism St Hozjusza w thimaczeniu A. Wałassera p t 
Schwert des Geists oder Entdeckung des newen Evangelions. Z innych dziel pisa
rzy katolicłdch tłumaczono na język niemiecki m.in. prace M. Kromera^^’̂ , St. So
kołowskiego Fabiana Quadrantinusa*®^. Nobilis Poloni pro Societatis lesu cle- 
ricis oratio prima in ficti Eąuitis Poloni in lesuitas actionem primam J. Lansai®  ̂
było natomiast polemiką z anonimową publikacją Equitis Poloni in lesuitas actio 
prima, zarzucającą jezuitom popieranie despotyzmu, jako systemu organizacji 
państwa, oskarżającą ich o dążenie do wytępienia ogniem i mieczem protestan
tyzmu oraz krytykującą szkolnictwo zakonu'®’̂ . Z prac autorów protestanckichrwj- 
większą liczbę niemieckoję^cziwch przekładów miały dzieła J. Łaskiego mł.*®̂ .

Wśród poloników o tematyce religijnej, przetłumaczonych na język niemiec
ki, znalazły się zarówno trałrtaty teologiczne, poruszające najistotniejsze kwestie 
wiary i doktryny wy2aiania katolickiego, kałwrńsłdego czy nawet ariańskiego*®^, 
jak i polemiłd wyznaniowe z paszkwilami włącznie. Naturalnie dominowało tutaj 
piśmiennictwo katolickie, co w głównej mierze należy przypisać prężności jezu
ickich ośrodków wydawnic2ych w Dillingen i Ingolstadt. Szybkość z jaką poja
wiały się niemieckie tłumaczenia poloników tego typu i liczba ich wydań wska
zują na aktualność ich treści i przydatność w ofensywie kontrreformacji na terenie 
Niemiec. Szczególne, jakościowe i ilościowe nasilenie tego zjawiska pr^padło na 
lata 1551-1560, czyli w okresie obrad soboru trydenckiego. Utwoiy z lat osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XVI w. miały z reguły cliarakter polemiczny. 
Odnosiły się do ałrtualnej problematyki, będącej przedmiotem ówczesnych kon
trowersji między katolikami a protestantami.

W przypadku piśmiennictwa naukowego liczba tłumaczeń z oczywistych 
względów była niewielka. Językiem nauki była wtedy łacina. Stąd w wersji 
niemieckojęzycznej ukazywały się zwykle druid służące do praldycznego użytłoi, 
tałde jak np. Practica Cracoviensis Jana z Głogowa'1®.



PRZYPISY
* (Almanach ad annum 1502) opublikowany w Lipsku przez Martina Landsberga (1487- 

1523), tegoż Practica Cracoviensis także opublikowana przez M. Landsberga w 1501 r.
2 Computus novus totius fere astronomiae fundamentum pidcherrimum continem  wydany 

w Lipsku pi-zez Jacoba Thannera (1498-1529) w 1504.
 ̂Wydane nakładem U. Keima z Budy w oficynie J. Singrienera w 1518 r.

^ Impressum fmitumque in domo Johannis Haller. Arte Casparis Hochfeder.
 ̂W 1518 r. opublikował inne dzieło Jana z Głogowa, mianowicie jego opracowanie Intro- 

ductorium compertdwsum in tractatum Sphaerae...Joannis de Sacrobusto.
® Należał do nicłi m. in. trałctatZ)e instituenda vita et moribus corrigendis iuventutis z 1529 r.
^ W 1525 r. w Lipsku zostało wydane dzieło Alexandra de Villa Dei Prima pars doctrinalis 

Alexandri cum sententiis notabilibus... omnium vocabularum indicem, quae in prima parte conti- 
nentur, Theutonice et Polonice exposita.

* Opublikowany w 1537 r. przez Josefa Kluga z Wittenbergi (1523-1542).
® Autor opublikowanej w Wittenberdze w 1550 r. rozprawy De ratione docendi.

Traktat wydany we Wrocławiu przez Andreasa Winklera (1538-1553) w 1548 r.
Ч Wydany nakładem H. Wietora przez Johanna Winterburgera w Wiedniu w 1509 r.
*- Np. epigramy K. Hegendorfina zamie.szczone przy dziele Johannesa Musłeriusa De titulis 

et dignitatibus Reipublicae... oratio, wydanym w Lipsku w oficynie Nickeła Schmidta (1521- 
ok. 1545) w 1533 r.

Ukazywały się od początku XVI w. z przeznaczeniem dla polskich diecezji. W latach trzy
dziestych XVI w. w Niemczech publikowano druki liturgiczne dla diecezji poznańskiej np. Agenda 
Posnaniensis z 1533 r., wydana na zlecenie Jana Latalskiego w otlcynie Melchiora Lottera (1495- 
1538).

•■^Np. Propugnaculum Ecclesiae catholicae adversus varias sectas Walentego Wróbla opub
likowane w 1536 r. w lipskiej oficynie M. Lottera.

Querela eloąuentiae wydana u J. Kluga w 1536 r.
Wydany w Kolonii w oficynie Martina von Werden w 1508 r.
Zbiór ten wydał w 1550 r. J. Oporinus.
Kraków w 1545 r.
M.in. autorstwa J. Brettschneidera, B. Herbesta, M. Retelła, B. Wagnera i J. Górskiego.

20 Np. wrocławsłde kalendarze Kaspra Goskiego, T. Piotrkowczyka, Walentego Fontanusa.
21 Np. Chrześciańskie a żalobliwe napominanie do NajaśnieJszego Jego Królewskiej Miłości 

Majestatu i do wszystkich panów wielkich, małych, bogatych i ubogich M. Krowickiego 
(Magdeburg 1554, w oficynie Michaela Lottera, działającego w latach 1529-1556). Przyszły wyz
nawca arianizmu M. Krowicki (1501-1573) zdecydował się na wydanie swojego dzieła w Niem
czech nie tylko ze względów cenzuralnych. Po prostu przebywał wówczas na Icrótkotrwalych stu
diach w Norymberdze (w 1553 r.). Postanowił więc wrócić w następnym roku do Polski z gotową 
edycją swojego dzieła, łctórego druk zlecił magdebursłdemu typografowi.

22 M.in. polemiki J. Mórlina z A. Osiandrem.
23 Tak było w przypadku dzieł J. Wiganda. publikowanych przez H. Grosse.
2^̂ W ten sposób swojego niemieckiego wydania doczekała się A d  Iidium Tertium Pont. Max. 

supplicatio de approbando matrimonio a se inito St. Orzechowskiego, opublikowana przez J. Opo- 
rinusa wraz z De lege coelibatus contra Syricium in consilio habita oratio i De bello adversus 
Turcas suscipiendo w 1551 r. Ta sama oficyna wydała w 1559 r. przy kolejnej edycji 
Commentariorum de Republica emendanda libri quinque A. Frycza Modrzewskiego, zbiór jego 
pism. Kwe.stiom ściśle teologicznym poświęcone było pismo A. Frycza Modrzew.skiego De medi- 
atore libri tres, opublikowane anonimowo przez J. Oporinusa w 1562 r.

25 M.in. kalwina J. Laskiego mł., luteranina P. Gericke, czy arianina Grzegorza Pawła 
z Brzezin.



Np. Mikołaja Kossobudzkiego Psaltni sexagesmi octavi explanatio. Zostało wydane 
w 1575 r. nakładem St. Kamkowskiego w koloń-sldej oficynie Heiniicha von Aicli (1567-1577). 
Nie jest to jedyny przykład edytorskiej działalności St. Kamkowskiego. W 1585 r. w oficynie 
dziedziców M. Cholinusa ukazało się m.in. Controversiarum aliquot praecipuarum fidei 
Christianae... expli-cationes in Collegia Posnaniensi diversis temporibiis in disputatio- 
nem propositae. Jussu et authoritae... Stanislai Karnkowski... aeditae. Kolejny druk omawianego 
typu to Exercitium Christianae pietatis...mandate cardinalis Nicolai (powinno być: Georgii) 
Radivilii collectum, wydany w oficynie dziedziców A. Birckmanna w 1592 r. Nakładcą tej pu
blikacji był A. Mylius. Do katolickicli polemik teologicznych należała m.in. Chimaera sive de 
Stancari funesta regno Poloniae secta S. Orzecłiowskiego. Ukazała się w 1563 r. w kolońskiej ofi
cynie M. Cholinusa, drukiem Gottfrieda Cervicomusa (1560-1577).

27 Do wyjątków należał wielokrotnie wznawiany utwór W. Korwina Ode sapphica endeca- 
syllaba dicolos tetrastrophos peonice de Polonia et Cracovia - wydawany razem z Hortulus ele- 
gantiarum. Po raz pierwszy ukazał się w Lipsku w 1503 r. Warto także wspomnieć o pochodzącym 
z drugiej połowy XVI w. łacińskim tłumaczeniu romansu Heliodorusa Aethiopicae historiae libri 
X  autorstwa St. Warszewickiego (Bazyla w 1552 r. i inne).

Do takich utworów należało m.in. pierwsze wydanie De lege coelibatus contra Syricium 
in consilio habita oratio St. Orzechowskiego opublikowane w 1551 r. przez J. Oporinusa z Bazylei.

Tak było w przypadku utworu St. Hozjusza De loco et authoritate Romani Pontifwis... 
Pierwsza jego edycja ukazała się wraz z listem St. Orzechowskiego w Kolonii w oficynie M. Cho
linusa w 1567 r. Druga edycja z 1584 r. znalazła się w kolońskim wydaniu Opera omnia St. Ho
zjusza. Należy także zwrócić uwagę na polemikę Jakuba Wujka Brevis augustissimi ac summę 
venerandi sacrosanctae missae sacrificii... contra impium Francisci Stancari Mantuani scriptum, 
assertatio wydaną pierwszy raz w kolońsldej oficynie wdowy po A. Birckmannie w 1577 r. Dzieło 
to powstało i zostało wydane na życzenie i naldadem prymasa Jakuba Uchańsłdego. Drugie 
wydanie z 1578 r., które ukazało się w tej samej oficynie, było zapewne dodrukiem odpowiedniej 
liczby egzemplarzy. Nie inaczej było z Pro tremenda et veneranda Trinitate J. Górskiego (Kolonia 
w oficynie M. Cholinusa w 1585 i 1586 т.) i Ministromachia S t Reszki (Kolonia w 1591 i 1592 r. 
w oficynie Heinricha Falckenburga, działającego w latach 1590-1599).

30 Wydana w Niemczech w dwóch edycjach w 1586 r. Odpowiedzią na tę publikację był 
moguncld druk Kaspra Behema (1563-1592) Warhafjie Zugniss wider die aussgebreitte newe 
Zeitung und Taten darmit etliche Patres S. J. zu Krakau gefanglich eingezogen, również 
pochodzący z 1586 r.

Podobną genezę miało wydanie In funere Sigismundi Augusti... oratio Jana Dymitra 
Solikowskiego, które znalazło się w zbiorze Polonia, sive de origine et rebus gestis Polonorum... 
M. Kromera, wydanym w Kolonii w 1589 r. Być może za pośrednictwem tego zbioru, względnie 
polskich studentów, do mowy J. D. Solikowskiego dotarł M. Junius. Strasburski uczony opub
likował ją  ponownie w Orationes historicae (Strasburg w 1598 r.).

Był autorem wielu publikacji, m.in. Chronographia Ecclesiae Christiana (Bazylea 
w 1550, 1561, i 1568 r.) i Rerum Germanicarum scriptores (Bazylea w 1565 r.).

Mowę tę wydał po raz pierwszy N. Gerbelius przy Historia, de his quae a Venetis tenta- 
ta sunt... w 1533 r. w Hagenau. N. Reusner wznowił ją  w ramach Selectissimarum 
orationum... libri XIV, opublikowanych w Lipsku w 1596 r.

Np. Andreasa Franckenbergera (1536-1590) Institutionum antiquitatis et historiarum pars 
prima - rozprawa wydana w Wittenberdze w 1586 (w oficynie dziedziców J. Kraffta) i 1597 r. Jej 
autor po wieloletnim pobycie w Gdań.sku wyjechał w 1576 r. właśnie do Wittenbergi.

35 M.in. życiorys St. Hozjusza napisany i wydany przez St. Reszkę przy Opera omnia 
St. Hozjusza w 1584 r. Biografię kardynała przetłumaczył na język niemiecki i wydał w 1591 r. 
Johann Baptista Fickler pt. Griindliche und ausfiirliche Beschreibung der Geschichten gantzen 
Lebens und Sterbens... Stani.slai Hosii (Ingolstadt u W. Edera w 1591 r.).

36 Np. Compendianae titulorum Codicis lustiniam exegeses К. Hegendorfina wydane w Ha
genau w 1529 i w Kolonii w 1580 r.



м.in. Parvnlus philosophiae natnrahs Jana ze Stobniey wydany w Bazylei przez Andreasa 
Hai-tmanna w oficynie Adama Petriego (1507-1527) i w Wiedniu w drukami J. Singrienera w 1516 r.

Z kilku jego prac dwóch wydań doczekało się m.in. Oratio in artium liberalium landem, 
coram frequent! emditorim concessu, in Neacademia Posnaniemi habita, opublikowane w Ha- 
genau w 1530 i 1531 r.

M.in. De praecipuis linguae Graecae auctoribus elogia Dionizjasza z Halikamasu 
wydana w thimaczeniu St. Ilowskiego w Bazylei w 1557 r. przy Scripta omnia Dionizjusza, opubli
kowanych we Frankfurcie nad Menem w 1586 r.

Jego Introductorium dyalectice quod congestum logicum apellatur zostało dwukrotnie 
wydane w Norymberdze w 1511 i 1513 r. iw  Stra.sburgu w 1515 r.

M.in. autor Orthographiae institutiones podręcznika publikowanego w 1530 r. w Lip.sku w ofi
cynie N. Schmidta, w Strasburgu w 1537 r. i w bazylejskim wydawnictwie J. Oporinusa w 1551 r.

W 1535 r. w Norymberdze w oficynie J. Petreiusa ukazało .się jego Peri optikes, id est de 
natura, ratione et proiectione radiorurn visiis, luminum, cołorum atque fonnarum, quani vulgo 
Perspectivam vacant. Libri X. Następne wydanie tego traktatu ukazało się ponownie w Bazylei 
w 1572 r. pt. Vitellonis Thuringopoloni Opticae Libri decem, opublikowane przez Fridericusa 
Risnera w bazylejskiej oficynie Eusebiusa Episcopiusa (1565-1599) przy dziele Opticae thesaurus 
Alhazenusa. Kolejna edycja Optyki ukazała się w Norymberdze w 1585 r.

Publikowany w ramach Opera C. Gałenusa, wydawanych w Bazylei w 1536 r. w oficynie 
A. Cratandra oraz w 1542 i 1549 r. w oficynie H. Frobena i N. Episcopiusa. Redaktorem 
naukowym edycji z 1549 r. był Janus Comarius Zhviccus. Tłumaczenia J. Struśka (1510-1568), od 
1535 r. wicerektora uniwersytetu w Padwie, powstały w trakcie jego pobytu we Włoszech. 
Opublikował je po raz pierwszy w Wenecji w latach 1535-1538.

W Norymberdze w 1542 r. pt. De lateribus et angulis triangulorum... libellus. W 1543 r. 
w tym samym mieście opublikowano całość traktatu M. Kopernika Jego wznowienie ukazało się 
w 1566 r. w bazylejskiej oficynie Heinricha Petriego (1527-1579) pt. Astronomia instaurata libris 
sex comprehensa. qui de revolutionibus orbium coelestium inscribuntur.

45 w  Wiedniu. Kolejne, tym razem pełne wydanie katechez ukazało się w 1564 r., w Kolonii. 
W tym samym roku zostało opublikowane w Antwerpii nakładem M. Chołinusa.

^  Pierwsze wydanie we Frankfurcie nad Menem w 1584 r., następne w Norymberdze w tym 
samym roku, kolejne w Erfurcie w 1584/5 r.

Opublikowany przy Dido Henricusa Knausta we Frankfurcie nad Menem; Następnie przy 
traktacie J. Brettschneidera Schola sive Latinae scholae constitutio, gradus praeceptorum et exerci- 
tonim pt. Themata ad rationem docendae iuventutis spectantia również we Frankfurcie nad Menem; 
Oraz w postaci samoi.stnej wydawniczo w Lipsku. Wszystkie edycje ukazały się w 1566 r.

Bazylea w 1574 r., tamże w 1590 r., tamże w 1598 r. Wszystkie edycje ułcazały się w ofi
cynie S. Henricpetriego.

[Breviarium Varmieme] wydrukowane w Norymberdze w 1516 przez Georga Stuchsa 
(1484-1520), tamże w 1518 r. i w nowej redakcji T. Płazy w Kolonii w 1581 r., w oficynie M. Cho- 
linusa.

Tractatus de apparitionibus animarum post exitum ear(undem) a corporibus et de earun- 
dem receptaculis publikowany w Bazylei w 1515, 1519 i 1520 r.

Tractatus sacerdotalis de sacramentis publikowany w Strasburgu w 1503, 1508 i 1512 r.
^2 w  Strasburgu w oficynie J. Herwagena, w Kolonii w oficynie Petera Quentela (1520-1546) 

i w pryvvatnej drukami Hieronyma Emsera w Dreźnie. Wszystkie edycje pochodziły z 1524 r.
W trzech edycjach ukazała się m.in. jego Apologia publikowana w latach 1562-1563 

w Kolonii, w oficynie G. Caleniusa.
Trzy edycje miał traktat De verae et falsae Ecclesiae discrimine... libri tres wydany 

w Kolonii w 1584 r. i w lngol.stadt w 1584 i 1586 r.
Publikowana w 1590 i 1591 r. w Ingolstadt w oficynie W Edera, oraz w niemieckim 

tłumaczeniu Cleophasa Distelmeiera w Dillingen w oficynie J. Mayera w 1591 r.
Wydane w 1541 r. w bazylejskiej oficynie Bartholomaeusa Westheimera (1536-1547).
W Bazylei w 1574 r. w oficynie S. Henricpetriego.



Po raz pierwszy Sermo został opublikowany wraz z mową M. Kromera w zbiorze De 
Sigismundo primo rege Poloniae.. duo Panegyrici w Viktorstift w 1550 r.; W 1551 r. mowa uka
zała się w Moguncji w tłumaczeniu na język niemiecki pt. Ein Epistel und Sermon. Jej ostatnią edy
cję opublikował St. Reszka w ramach Opera omnia St. Hozjusza wydanych w Kolonii w 1584 r. 
twierdząc, że autorem tego utwona byl w rzeczywistości St. Hozjusz.

59 Wydana w dwóch odbiciach w 1571 i w jednym w 1584 r. w bazylejsldej oficynie J. Opori- 
nusa Ostatnia edycja ukazała się p t Chronicon sive Historiae Polonicae compendiosa descriptio.

60 W Bazylei w 1554 i 1559 r. W 1557 r. w bazylejskiej oficynie N. Brylingera ukazało się 
niemieckie tłumaczenie tego dzieła autorstwa W. Weissenburga

(MinorisDonati interpretatio) publikowane w lipskiej oficynie W. Stóckła w 1505, 1506, 
1509, 1510 r. i w strasburskiej oficynie J. Knobloucha w 1515 (nakładem U. Keima) i 1516 r.

^2 Np. Latinum idioma publikowane we Wrocławiu w 1503 r., w 1506, 1508, 1509, 1512, 
1513,1521 i 1523 r. w Lipsku w oficynach M. Lottera; w 1507,1510, i 1511 r. u J. Thannera; w 1514 
i 1520 r. u Valentina Schumanna (1513-1542) oraz W. Stóckła w 1515 r., w Moguncji w 1505/06 
iw  1510 r  w oficynie Friedricha Heumanna (1508-1512), w Norymberdze w oficynach H. Hóltzla 
w 1509 n; J. Weissenburgera dwułcrotnie w 1512 i w 1518 r. w oficynie Jobsta Gutłoiechta (1514- 
1542), w Augsburgu w 1514 r. i w oficynie J. Millera w 1519 r., w Wiedniu w oficynie H. Wietora 
i J. Singrienera w 1515 r., w Tybindze w oficynie Thomasa Anshelma (1511-1516) w 1515 r.

Ukazywał się w takich ośrodkach drukarskich jak Bazylea (co najmniej pięciokrotnie w la
tach 1536-1567), Kolonia (co najmniej jedenaście edycji w latach 1534-1587), a także w Lipsku, 
Moguncji i Zurychu. W części edycji zbiór ten publikowano w zmienionym kształcie, tj. z trałdatem 
Aurelio Lippo Brandoliniego (ca. 1454-1497) De ratione scribendi libri tres -  np. edycja N. Schmidta 
z Lipska z 1536 r. i J. Oporinusa z 1549 r.

Wydawana we Frankfurcie nad Menem w 1550, 1551, 1554, 1556, 1560, 1564 i 1571 r. 
w oficynie Ch. Egenolffa i jego dziedziców.

Pierwsze wydanie ukazało się w Strasburgu w 1570 r., następne z 1571 i 1575 r. opub
likowano w Bazylei w oficynie P. Pemy pt. De secretis antimonii liber unus. Editus Germa- 
nice... anno 1570 nunc in Latinum translatus sermonem...per G. Forbergium, a ostatnie w 1598 r. 
w Mómpelgart w drukami Jakoba Foilleta (1587-1619).

Publikowany w Bazylei w 1551, 1555, 1558, 1562, 1566, 1568, 1571 i 1585 r. w oficynie 
J. Oporinusa i jego dziedziców.

Opublikowana w 1513, 1531 i w 1533 r. w redakcji N. Gerbeliusa. Wszystkie edycje uka
zały się w Hagenau w oficynie J. Setzera; Kolejne edycje nosiły tytuł Ph. Callimachi experientis 
Attila... W: Opus historiarum nostro saecido convenientissimum wydanym w Bazylei w 1541 r.; 
Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia Antonio Bonfiniego wydanych w 1543 r. przez 
R. Wintera z Bazylei i w 1568 r. w bazylejskiej oficynie Bartholomausa Francka (1567-1569) 
i Paula Quecka (1564-1570) nakładem dziedziców J. Oporinusa i S. Feyerabenda z Frankfurtu nad 
Menem. To samo dzieło ukazało się we Franłdurcie nad Menem w 1581 r  w oficynie A. Wecheła

Opublikowana w Augsburgu w 1519 r. Następne edycje ukazywały się pt. De clade 
Varnensi... w: De origine et rebus gestis Turcorum libri decem L. Chałcondylasa, dziele pub
likowanym w Bazylei w 1556 i 1562 r. w oficynie J. Oporinusa; Chronica Turcica Ph. Lonicera 
wydanej we Franłdurcie nad Menem w 1578 i 1584 r. nakładem S. Feyerabenda w drukami J. We- 
chela; pt. De rebus gestis a Vladislao Polonorum atque Hungarorum w redakcji J. M. Brutusa 
w: Polonia sive de origine... M. Kromera wydiuiej w Kolonii w 1589 r. i w Rerum Hungaricanm 
scriptores varii histonci geographici, zbiorze wydanym w redakcji J. Bongarasa we Frankfurcie 
nad Menem w 1600 r.



Niemieckie tłumaczenie J. Ecka ukazało się ponownie w Augsburgu w 1518 r. Następna 
łacińskojęzyczna edycja ukazała się także w Augsburgu w 1519 r. Kolejne edycje pochodziły ze 
zbioru Novtis orbis regionum ac imttlanim S. Grynaeusa, wydawanego w bazylejskiej oficynie 
J. Herwagena w 1532, 1537 i w 1555 r ; w niemieckim tłumaczeniu zbioru S. Grynaeusa wydanym 
w 1534 r. w strasburskiej oficynie Georga Ulrichera (1529-1536). W nowej redakcji tego zbioru 
autorstwa Michaela Neandra Novus orbis regionum ac insularum w Bazylei w 1582 r. W zbiórce 
Połonicae historiae corpus J. Pistoriusa z 1582 r. Publikowano także fragmenty traktatu Macieja 
z Miechowa: pt. De Ruthenis w dziele Caesare Baronio wydanym w Kolonii przez Nicolausa 
Steina w 1598 r.; pt. De Moscovia w; Rerum Moscoviticarum auctores varii unum irt corpus con
gest!, zbiorze wydanym we Frankfurcie nad Menem w 1600 r.

Po raz pierwszy opublikowana w Augsburgu w 1518 r. Następne wydanie ukazało się 
w tym samym 1518 r. w Bazylei. Mowa E. Ciołka została także wydana w pochodzącym z pier
wszej połowy wieku bazyłejskim zbiorze Orationes; w zbiorze Połonicae historiae corpus J. Pi
storiusa z 1582 r.; w Rerum Polonicarum tomi tres A. Gwagnina z 1584 r.; w pierwszym tomie 
Selectissimarum orationum... libri A7FN. Reusnera wydanych w Lipsku w 1595 r. oraz w ich 
niemieckim tłumaczeniu Rómischer Kaiserlicher MajestSt, auch pćpstlicher und anderer 
christlicher Potentaten... und Oratoren auserlesene...Ermahnungen...von dem TUrkenkrieg 
wydanym we Frankfurcie nad Menem przez Z. Paltheniusa w 1597 r.

Pierwsze, niemieckie wydanie tego listu ukazało się w 1515 r. w Bazylei. Kolejne edycje 
pochodziły ze zbiorów: Połonicae historiae corpus J. Pistoriusa z 1582 r.; Rerum Polonicarum 
tomi tres A. Gwagnina z 1584 r. i Continuatio operis collectanei Epistolarum Turcicarum. Liber 
VI. VII et VIII N. Reusnera z 1599 r.

Bazylea w 1555, 1558 i 1568 r. oraz według Katalogu Centralnego Poloników XVI w. BN 
w 1556 i 1559 r. O edycji z 1556 r. wspomina także Janusz Pelc w artykule Z dziejów renesansu 
w Polsce. W: Polska w epoce odrodzenia..., s. 494. W niemieckim tłumaczeniu Heinricha 
Panteleona w 1562 r. również w Bazylei w oficynie P. Pemy. W zbiorze Połonicae historiae cor
pus J. Pistoriusa z 1582 r. i przy Polonia. sive de origine... wydanej w Kolonii w 1589 r.

73 Po raz pierwszy ukazała się w 1575 r. we Frankfurcie nad Menem w oficynie A. Wechela 
pt. Poloniae gentisque et Reipublicae descriptionis libri duo (przy Wandalia Alberta Krantza). 
Następne edycje zostały wydane w Kolonii w 1577 i 1578 r. (zob. edycja z 1578 r. in 4: BN 
sygn. XVI. Qu. 837). W 1577 r. ukazała się tałcże bazylejska edycja dzieła Polonia... znalazła 
się również w zbiorach J. Pistoriusa z 1582 r. i M. Kromera z 1589 r.

W Kolonii w 1558 i 1564 r. w oficynie M. Cholinusa. W Nysie w 1564 i 1565 r. u Jo- 
annesa Crucigera (1553-1585). W zbiorach J. Pistoriusa z 1582, A. Gwagnina z 1584 r. i Rerum 
Moscoviticarum auctores varii umm in corpus congesti. zbiorze opublikowanym we Frankfurcie 
nad Menem w 1600 r.

W Bazylei w 1588 r. W języku niemieckim w oficynie A. Fritscha ze Zgorzelca w 1590 
r. Kolejne edycje De bello... ukazały się w zbiorach: M. Kromera z 1589 r. i Rerum 
Moscoviticarum auctores varii unum in corpus congesti z 1600 r.

Ogłoszona po raz pierwszy w Regensburgu w 1551 r. Kolejne edycje ukazały się m.in. 
w zbiorach: J. Lasickiego De Prussorum, Moscovitarum et Tartarorum religione. sacriflciis. nup- 
tiarum funerum ntu ... z 1582 r.; A. Gv/agnina Rerum Polonicarum tomi tres z  1584 r. Została także 
przedrukowana w encyklopedii polihistora M. Neandra Orbis terrae partium succincta explicatio. 
Dzieło to miało kilka edycji w latach osiemdziesiątych XVI w.: m.in. w Eisleben w 1583 r. w ofi
cynie Urbana Gaubischa (1554-1604), w Lipsku u G. Deffnera w 1586 r., tamże w oficynie 
A. Lamberga w 1589 r.

Pierwsza edycja pochodziła z 1582 r. Kolejne wydanie, tym razem w niemieckim 
tłumaczeniu, ukazało się w Tybindze w 1585 r. pt. Wahrhafftiger grilndtlicher Bericht von der 
Russen, sonstenMoscowiter genandt. Religion, Kirche, Ordnung... RozprawaP. Oderbomawyszła 
także w zbiorze J. Lasickiego De Prussorum, Moscovitarum et Tartarorum religione, sacriflciis, 
nuptiarum fiinerum ritu z 1582 r. i w zbiorze A. Gwagnina z 1584 r. Została również prze
drukowana w traktacie M. Neandra Orbis terrae partium succincta explicatio.



Pierwsze wydanie ukazało się w Wittenberdze w 1585 r. Kolejne -  z 1586 r. -  wyszło 
w języku niemieckim w Zgorzelcu u Johanna Rambau (działał od 1565 г.). Niemieckojęzyczną 
edycję dzieła opublikowano także w Erfurcie i ponownie w Zgorzelcu w 1588 i 1589 r. w oficynie 
A. Fritsclia oraz w 1596 r. u J. Rambau. Następne, łacińskojęzyczne wydanie biografii ukazało się 
w Wittenberdze w 1594 r.

Oba utwory zostały opublikowane w zbiorze De Sigismundo Pnino Rege Poloniae... duo 
panegyrici funebres wydanym przez J. Cocłilaeusa w oficynie F. Behema w 1550 r. M. Kromer 
zamieszczał je później przy wszystkich wydaniach De origirte et rebus gestis Polonorum libri XXX. 
Oratioinfunere...Sigismundi... reg/s było wznawiane także w zbiorze A. Gwagninaz 1584 r. ipub- 
likacji M. Juniusa Orationes hist ort cae wydanej w Strasburgu w 1598 r

Została wydana w ramach Orationes clarorum honiinum... w Kolonii w 1559 i w dwóch 
odbiciach w 1560 r. oraz w zbiorach J. Pistoriusa z 1582 i A. Gwagnina z 1584 r.

Pierwsze, niemieckie wydanie tego utworu ukazało się wraz z Oratio de Stephana rege 
Poloniae...pronunciata Christiana Sturciusa w oficynie S. Mołłemanna z Rostoku w 1587 r  p t De 
vita, rebus gestis et obitu Stephani 1 regis Poloniae oratio. Następne edycje opublikowała bazylejska 
oficyna L. Osteina w 1588 i 1592 r. pt. Hta. res gestae et obitus Stephani regis Poloniae orationefime- 
bri exposita. Kolejne wydania ulołzały się w zbiorach M. Kromera z 1589 r. i M. Juniusa z 1598 r.

Np. Ad Stephanum Regetn Poloniae oratio gua ad Zapolsciam confectam pacem gratulatur 
K. Warszewickiego. Wydawano ją  trzykrotnie w 1582 r. -  w wersji łacińskiej oraz w tłumaczeniu 
niemieckojęzycznym w Magdeburgu i Norymberdze w oficynie K. Gerlachin i dziedziców J. Berga 
pt. Oration... an StephanKonig inPolen. Przedrukowywanoją w zbiorach: np. A. Gwagninaz 1584 r.

Pierwsze, pełne, niemieckie wydanie -  poprzednie z 1554 r. u S. Mayera w Diłlingen i z 1555 
r. u F. Behema w Moguncji, tak jak krakow.skie, obejmowały tylko pierwszą część dzieła St Hozjusza 
-  ulcazało się w 1557 r. w Moguncji. W tym samym roku Confessio... zostało wydane dwukrotnie 
w Diłlingen u S. Mayera. Wydanie w języku niemieckim ukazało się w Diłlingen już w 1559 г., 
a potem w tłumaczeniu Johanna von Wege w 1560 r. w Ingolstadt w oficynie A. i S. Weissenhomów. 
Kolejne, tym razem łacińslde, wydania z 1560 r  to dwie wiedeńskie edycje Michaela Zimmermarma 
(1553-1565). Ponowne wydanie wiedeńslde ukazało się u tegoż M. Zimmermanna w 1561 r. Z lat 
siedemdziesiątych XVI w. pochodziły następujące wydania Confessio... w tłumaczeniu niemieckim 
J. B. Ficklera z 1572 r. w oficynie S. Mayera w Diłlingen i w wersji łacińsłdej wydanej w Kolonii 
w 1573 r. u M. Cholinusa. Ostatnia, szesnastowieczna edycja Corfessio... ułcazała się w ramach Opera 
omnia St. Hozjusza, wydanych w Kolonii w 1584 r.

Publikowane w 1558, 1559 i 1560 r. w Kolonii u M. Cholinusa oraz w ramach Opera 
omnia St. Hozjusza.

Pierwsze, niemieckie wydania tego traktatu ukazały się w języku łacińskim u S. Mayera 
w Diłlingen w 1558 i 1559 r. Z 1559 r. pochodziło także niemieckie tłumaczenie De expresso Dei 
verbo..., wydane w Ingoktadt drukiem A. i S. Weissenhomów. Kolejne, łacińskie edycje ukazały 
się u S. Mayera w Diłlingen w 1560 r. i w Opera omnia St. Hozjusza.

Pierwszą, niemiecką edycję tego dzieła opublikował poznański nakładca J. Patruus mł. 
w Diłlingen u S. Mayera w 1558 r. W tym samym roku ukazała się niemieckojęzyczna wersja 
Dialogus.. w Moguncji u F. Behema w 1558 r. W 1559 r. w Diłlingen u S. Mayera wyszła zarówno 
łacińska jak i niemiecka wersja dzieła. Wznowienie obu tych wersji opublikowano w 1560 r. w tej 
samej oficynie. Ostatnia edycja Dialogus. ukazała się w Opera omnia St. Hozjusza.

W 1559 r. dwie, pierwsze części tego dzieła ukazały się w wersji łacińskiej w Diłlingen. 
Zostały one szybko przetłumaczone na język niemiecki przez J. B. Ficklera i wydane w Diłlingen 
w 1560 r. nakładem Ch. Schicka. Trzecia część pt. De vera et falsa religione colloquiorum liber 
tertius została opublikowana w 1561 i 1569 r. w Diłlingen przez S. Mayera; Wszystkie trzy 
Rozmowy wydała w 1568 r. kołońska oficyna M. Cholinusa pt. Monachus sive colloquiorum de 
religione libri tres...

Ukazała się po raz pierwszy w Diłlingen w 1582 r. Nowa edycja wyszła -  w dwóch odbi
ciach -  w Kolonii u M. Cholinusa. Ta sama oficyna wydała li.st Jeremiasza w 1584 r., a w 1583 
i 1585 r. w Ingolstadt ukazało się jego niemieckie tłumaczenie J. B. Ficklera.



Według E. XXI. s. 85-86 dzieło J. Laskiego mł. miało co najmniej pięć wydań w języku 
holenderskim i po jednym w językach francuskim i niemieckim. Musiała istnieć takie wersja 
łacińskojęzyczna, ale się nie zachowała.

Ukazała się w ramach zbioru ...Oratoren auserleserte. Ermahnurtgen...von dem 
Tiirkenkrieg wydanego w 1597 r. w oficynie Z. Pałtheniusa we Frankfurcie nad Menem drukiem
I. Cołłitiusa.

Graz, w oficynie Georga Widmanstettera (1587-1618) w 1595 r. pt. Historia von dem 
heiligen Stanislao w tłumaczeniu Błasiusa Laubicha.

Ukazało się w oficynie F. Behema w Viktorstift w 1551 r.
Takich jak np. gazety ulotne. Można tutaj wymienić m.in. Absagbrief der Koniglichen 

MajestSt von Polen dem moscovitischen tyrannischen Feind durch Łopaciński fiberschickt, wydany 
w Magdeburgu i w kilku odbiciach w Norymberdze.

^^*Np. Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita P. Oderboma, którego niemieckojęzycz
ne tłumaczenia publikowano kilkakrotnie w latach 1588-1596 w Erfurcie i Zgorzelcu.

Jako Tractat von beiden Sarmatien ukazał się w 1518 r. w augsburskiej oficynie 
M. Wirsunga w tłumaczeniu J. Ecka oraz pt. Zwei Biichlein... von beeden Sarmatiis w ramach Die 
new Welt w 1534 г. w Strasburgu i w 1555 r. w Bazylei. Było to tłumaczenie zbioru S. Grynaeusa 
Novus orbis regionum ac insularum autorstwa Michaela Herra.

Tak się stało w przypadku niemieckiego tłumaczenia Nicołausa H6nigera Descriptio belli 
Ivoniae Voievodae Valachiae a  1574 L. Goreckiego (Walachischen Kriegs oder Geschichten war- 
haffle Beschreibung) i Historia de ingressu Polonoriim in Valachiam cum Bogdano Voivoda et caede 
Turcanm J. Lasicldego (Von derPolen Zug in die Walachey) -  Bazylea w 1578 r. u S. Henricpetriego.

Bazylea w 1562 r. w tłumaczeniu H. Pantaleona pt. Mitndchtischer Vdlckeren Historien.
Zgorzelec w 1590 r. w tłumaczeniu Heinricha Ratela.
Bazylea w 1557 r. w tłumaczeniu W. Weissenburga pt. Von Verbesserung des gemeines 

Niitz funffBHcher.
100 1 5 5 9  J ^  Dillingen i w tłumaczeniu Johanna von Wege pt. Confession, das ist ein

christliches Bekantnuss des catholischen Glaubens w 1560 r. w Ingolstadt. Kolejna edycja, tym 
razem w tłumaczeniu J. B. Ficklera, ukazała się w Dilłingen w 1572 r. pt. Confession das ist 
Bekantnuss des allgemeinen... Glaubens

W 1558 r. w Moguncji pt. Dialogus das ist em freundliches Gesprach. W 1559 i w 1560 
r. w Dilłingen pt. Drei christliche Gesprach. Bez daty (zapewne także w Dillingen) pt. Kelch- 
biichlein. Ein christliches Gesprach.

W 1559 r. w Ingolstadt w tłumaczeniu Leonharta Hallera pt. Von dem... Wart Got- 
tes... ein... Schrifi.

'0^ Dwa pierwsze tomy De falsa no.stri temporis et vera Christi religione w tłumaczeniu J. B. 
Ficklera p t Von baiden derFalschen vermainten auch warhaffien Religion Christi... zwęy... Gesprach 
wydane w 1560 r. w Dilłingen.

•04 Jego wydanie Cenzury Jeremiasza opublikował w niemieckim tłumaczeniu J. B. Fickler 
w Ingolstadt w 1583 i 1585 r.

105 Speculum pietatis poświęcone Annie Austriaczce opublikowano po raz pierwszy na 
obszarze niemieckojęzycznym w wersji łacińskiej w 1598 r. zapewne w Kolonii. W tym samym 
roku w Grazu ukazało się tłumaczenie niemieckie pt. Catholische Leich Predigen.

Opublikowane w Dilłingen w 1591 r. w tłumaczeniu C. Distelmeiera.
’ Przetłumaczone przez Johanna Fischharta w 1592 r. pt. Schwarm des heiligen Rómischen 

Bienenkorbs.



Na język niemiecki przetłumaczono m.in.: Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in 
pereghnorum, poUssimum vero Gennanorum ecclesia, instituta Londim m Anglia, per... regent 
Edvardum eius nominis Sextum anno post Christum natum 1550. Praca ta ukazała się w translacji 
M. Microna w oficynie Johanna Mayera (1562-1577) z Heidelbergu w 1565 r. pt. Kirchenordnung. 
Swoją wersję niemieckojęzyczną miało także Purgatio ministrorim in ecclesiis peregrinarum 
Francofurti adversus eorum calumnias wydane w tłumaczeniu Melcłiiora Frombergera. Polemika 
ta, stanowiąca obronę poglądów J. Łaskiego mł. na temat sakramentu Komunii Św., ukazała się 
w Heidelbergu w 1598 r. Wydali ją  Christoph Low (1597-1600) i Johann Lancelot (1597-1619).

109 1 5 9 6  r. w oficynie dziedziców Ch. Egenolfta z Franklurtu nad Menem ukazało się
ludicium iiber ein arrianische inPolen... schrift Krzysztofa Ostorodta (zm. 1611) z gminy śmigiel
skiej. Autorem tłumaczenia był Georg Tradeł.

40  Opublikowana w Lipsku w 1501 r.



IV. POLONIKA WYDAWANE 
W OFICYNACH OBSZARU 

NIEMIECKOJĘZYCZNEGO PRZYKŁADEM 
MOBILNOŚCI TEKSTÓW LITERACKICH 

W SZESNASTOWIECZNEJ EUROPIE
Istotną kwestią jest problem stosunku poszczególnych wydań lub mutacji 

językowych danego dzieła do jego pierwszej edycji. Interesujące jest to, czy, 
w jakim stopniu i dlaczego wydawca starał się przekształcić wznawiane dzieło. 
Odpowiedź na te pytania przyczyni się do wyjaśnienia meclianizmów 
rozpowszechnionego w XVI w. zjawiska ogólnoeuropejskiej mobilności tek
stów literackich.

1. DZIEŁA POWSTAŁE W POLSCE,
A WYDANE W OFICYNACH OBSZARU 

NIEMIECKOJĘZYCZNEGO
Co najmniej 80% wszystkich poloników w ogóle nie miało polskich edycji. 

Były wśród nich dzieła, które powstały na terenie Polsld, ale autorzy opublikowali 
je poza granicami kraju. Tak było w pi2ypadku części prac łiistoriograficzrych^, 
rełiginych^ i naukowych^.

Niemiecki wydawca otrzymywał tekst dzieła bezpośrednio od autora, lub 
za pośrednictwem redaktora pracy, osoby zaprzyjaźnionej z autorem, a udają
cej się za granicę, księgarzy niemieckich odwiedzających Polskę, przedstawi
cieli oficyn wydawniczych na targach książki, czy w końcu za pośrednictwem 
polskich nakładców^. Twórcy staraH się kontrolować proces w ydaw nic^ ich 
dzieł^. Autor łub redaktor starał się czuwać nad poprawnością druku, 
wprowadzał poprawki w tekście utworu przygotowując jego następne wydania. 
Wszystko to czynił w porozumieniu z oficyną drukarską, w Irtórej dożył tekst^. 
Najlepiej obrazują te procesy kolejne wydania De origine et rebus gestis 
Połonorum libri XXX  M. Kromera i Confessio fidei catholicae Christiana 
St. Hozjusza.



2. POLONIKA OPUBLIKOWANE W OFICYNACH 
OBSZARU NIEMIECKOJĘZYCZNEGO NA PODSTAWIE 

ICH POLSKICH EDYCJI
Część niemieckich wydań poloników poprzedzona było edycjami tych 

samych dziel w oficynach polskich (ok. 160 tytułów). Interesujące jest to, czy 
istniały różnice między tymi publikacjami. Przy porównaniu niemieckich i pol
skich edycji poloników zwraca uwagę fakt, że w przypadku druków z pierw
szej połowy XVI w., a zwłaszcza z pierwszego dwudziestolecia, owe różnice 
były nieznaczne. Charakterystyczne jest to, że ówczesne, polskie i niemieckie 
edycje w większości przypadków różniły się tylko adresem wydawniczym 
i szczegółami typograficznymi. Co więcej, wydania krakowskie wydają się 
niekiedy staranniejsze od niemieckich. Część edycji niemiecldch i polskich 
różniła się wyposażeniem ilustracyjitym druków i pewnymi zmianami redak
cyjnymi np. w brzmieniu ich tytułów. Można tutaj pny  wołać podręcznik logi
ki Jana z Głogowa (Exercitium veteris artis). Argumentum in libnim Porphyrii 
peńpatetici isagogicum in kathegorias Aristotelis. Został on wydany w 1504 r. 
(dwukrotnie: w drukami J. Hallera"^ i tamże pr^y udziale K. Hoclifedera*) oraz 
w 1516 r. również drukiem J. Hallera^. Wymienione edycje polskie różniły się 
tylko w wyposażeniu ilustracyjnym druków. Wydanie J. Hallera z 1504 t  
posiadało na odwrocie karty tytułowej herby Królestwa Polskiego, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i miasta Krakowa^®. Krakowskie wydanie z 1516 r. było 
pozbawione herbów. Natomiast w wydaniu niemieckim z 1517 r , opub
likowałam w Strasburgu w oficynie J. Knobloucha, ilustracje w ogóle nie wy- 
stępująi*. Strasburskie wydanie Exercitium veteris artis Jana z Głogowa miało 
także skrócony tytuł. Wiersz O. Nachtigala, brak ilustracji, zmiany w tytule 
oraz adres wydawniczy są jedynymi elementami odróżniającymi edycję stras- 
burską od krakowskich. Treść dzieła i przedmowy — wyraźnie określające 
jego przeznaczenie dla studentów Akademii Krakowskiej — zostały prze
drukowane przez J. Knobloucha w niezmienionym kształcie. Niemieccy 
drukarze w swoich edycjach poloników uwzględniali rysunki i wykresy, 
stanowiące integralną część tekstu dzieła. Tak było m.in. w przypadku stras- 
burskiej edycji J. Knobloucha Introductorium compendiosum in tractatum 
Sphaerae...Joannis de Sacrobusto z 1518

Traktat ten opracował Jan z Głogowa na życzenie J. Hallera^^. Introduc
torium... miało służyć jako podręcznik dla studentów Akademii Krakowskiej. Na
stępna, krakowska edycja dzieła, uzupełniona o tablicę declinationis solis, ukazała 
się nakładem J. Hałlera i druidem Floriana Unglera w 1513 Właśnie ta edy
cja stanowiła podstawę do wydania strasburskiego J. Knobloucłia z 1518 r* .̂ Obie 
edycje były prawie identyczne — z wyjątldem pominięcia przez J. Knobloucha



heibu miasta Krakowa, występującego w wydaniu krakowskim z 1513 r. 
Zawierały ten sam wiersz do czytelnika, przedmowy i tekst właściwy, a także 
rysunek wyobrażąjący sferę niebieską.

Można wymienić jeszcze co najmniej kilkadziesiąt niemieckich edycji 
poloników, które stanowiły dosyć dokładne, wierne przedruki z wydań polskich. 
Zwykle pochodziły one z pierwszej połowy XVI w.i^. W drugiej połowie wieku 
również spotykamy podobne edycje, zazwyczaj charakteryzujące się małą, 
broszurową objętością*”̂. Do nielicznych wyjątków należało obszerne dzieło 
Decisiones... de rebus ш sacro auditorio Lithuanico P. Rojzjusza, opublikowane 
nakładem S. Feyerabenda w 1570 r. przy Decisiones Sacri Semtus Pedemontani 
ab Octaviano Cacherano... colectae^^. Edycja ta tylko nieznacznie różniła się od 
krakowskiego pierwodruku z 1563 r.^ ,̂ ale były to cłiarałcteiystyczne zmiany.

Polegały na innym sformułowaniu tytułu —  w wydaniu niemieckim zawie
rał tylko najistotniejsze informacje dotyczące treści dzieła —  dodłmiu na karcie 
tytułowej drzewotytowej ilustracji, przedstawiającej obrady sądu, pominięciu 
komentarzy na marginesach oraz na poprawieniu błędów w tekście, występu
jących w wydaniu Icrakowskim.

Niekiedy niemieckie i polskie wydania tych samych dzieł cechowały się 
duiymi różnicami. Warto tutaj zwrócić uwagę na pierwsze, niemieckie wydanie 
Oratio in funere...Sigismundi...regis M. Kromera. Polskie wydanie tej mowy 
ukazało się w 1548 r.2®. Pierwsza, niemiecka edycja Oratio... była dziełem 
J. Cocłilaeusa, który wydal ją  wraz z mową S. Maciejowskiego w \^ctorstift koło 
Moguncji (w oficynie F. Behema w 1550 r.) w zbiorze De Sigismundo Primo 
Rege Poloniae... duo panegyrici funebres^^. Właśnie temu wydaniu Oratio...

- warto poświęcić szczególną uwagę22. J. Cochlaeus w dedykacji do swego anti- 
stesa loaimesa Dubraviusa wspominał, że w jego posiadaniu znalazło się kilka 
pism poświęconych pamięci Zygmmta Starego, opublikowanych w Krakowie. 
Spośród nich za najbardziej godne ponownego wydania uznał mowę M. Kromera 
i Sermo habitus... in funere...Sigismundi Primi S. Maciejowskiego^^. J. Coch
laeus połączył te dwa utwoty i wydal, opatrując edycję wspomnianą dedykacją. 
Oczywiście były tutaj zmiany redakcyjne w stosunku do krakowskich pierwo- 
dmków. W niemieckiej edycji przy obu mowach występowały noty marginalne, 
odnoszące się do treści dzieła, któtych nie było w wydaniach krakowskich.

Natomiast niemieckie wydanie pozbawione było ilustracji, występujących 
przy edycjach krakowskich — np. wizerunku orła polskiego. W wydaniu kra
kowskim i niemieckim do utworu S. Maciejowskiego dołączone było Sigismundi 
I  epitafium J. Dantyszka. Jest to ważne, gdyż M. Kromer wykorzystywał później 
wiersz J. Dantyszka, dołączając go do kolejnych wydań swojego Oratio in 
funere... Sigismundi...regis'^^, zamieszczanych przy De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XX)fl^. Komponując treść De origine... M. Kromer mógł się



więc posłużyć wydawnictwem J. Coclilaeusa. Owa kompozycja — składały się 
na nią trzy elementy: Oratio in funere..., czterowiersz M. Kromera oraz epita- 
fivrni J. Dantyszka — była powtarzana w następnycłi wznowieniacłi mowy 
M. Kromera. Podstawą dla kolejnych edycji Oratio in funere... było więc nie
mieckie wydanie z 1550 r. Świadczą o tym także wspomniane marginalia, wy
stępujące — za wydaniem mogunckim —  w późniejszych edycjach mowy.

Z punktu widzenia pochodzenia niemieckich edycji poloników do cie
kawszych utworów należy Alherto a Lasco... exhortatio admilites in expeditione 
Moldavica, cum Jacobum Basilicum Despotam in Regnum introduceret... 1561. 
Pierwsze wydanie mowy Olbrachta Łaskiego ukazało się w Krakowie w oficynie 
M. Siebeneichera w 1567 r. Była ona dodatkiem do historii Węgier Chronologia 
de rebus Hungaricis dworzanina O. Łaskiego Abrahama Bakschaya. Jak można 
sądzić jej publikację finansował sam O. Łaski^^. Aby wyjaśnić dzieje po- 
nowitych edycji, zarówno mowy O. Łaskiego jak i Chronologia... A. Bakschaya, 
nale:^ wspomnieć o lym, że O. Łaski był jednym z najgorliwszych stronników 
Habsburgów. Utizyntywal kontakt z A. Dudyczem. Był związany ze środo
wiskiem kalwinistów polskich — przeszedł na katolicyzm dopiero w 1569 r.

Wyrazem owych związków był wiersz pochwality Andrzeja Trzecieskiego 
ml. (ok. 1530-1584) na Chronologia... A. Bakschaya, zamieszczony w jej kra
kowskim wydaniu. Można więc sądzić, że nie tylko treść omawianej pub
likacji, ale także splot czynników polityczno-wyznaniowo-towarzyskiej natuiy 
spowodował, że krakowskie wydanie Chronologia... szybko dotarło do na
dwornego dziejopisa Rudolfa II węgierskiego humanisty Joannesa Sambucusa 
(1531-1584 wł. Zsamboki Janos)^^. Ten opublikował je  w całości^* w ramach 
Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia nadwornego liistoiyka 
Macieja Korwina (1427 lub 1434-1502) A. Bonfiniego, umieszczając ją  na 
końcu dzieła po łiistorii Attyli F. Kallimaclia^^. Warto dodać, że w tej redakcji 
Rerum Ungaricarum... znalad się wiersz Karla Utenhove ml. na cześć 
J. Sambucusa. Flamandzkiego humanistę K. Utenhove ml. (1536-1600) łączyły 
szczególne związki z rodziną Łaskich. Jego ojciec Karol st. był towarzyszem 
J. Łaskiego ml. w czasie pobytu tego ostatniego w Bazylei. Z kolei stiyj Karola 
ml. John Utenhove był jednym z najbliżs^ch współpracowników wspomnia
nego J. Łaskiego ml. Sam Karol ml. był zaprzyjaźniony m.in. z A. Dudyczem. 
Ponieważ omawiana edycja dzieła A. Bonfiniego zawierała także wiersze 
innego znajomego A. Dudycza Płiilippusa Gandavensisa, niewykluczony jest 
jakiś udział A. Ducfycza w przedsięwzięciu wydawniczym J. Sambucusa. Ten 
nic o tym nie wspominał, wymieniając natomiast w dedykacji do Maksy
miliana II K. Trecego, jako osobę pośredniczącą w jego kontaktach z J. Opo- 
rinusem. Następne wydanie Rerum Ungaricarum... A. Bonfiniego w opraco
waniu J. Sambucusa ukazało się w 1581 r. we Frankfurcie nad Menem w ofi



cynie A. Wechela^^. Była to zmieniona edycja w stosunku do poprzedniej. 
A. Wechel zachował tylko te elementy z wydania z 1568 r., które miały mery
toryczny związek z głównym tematem dzieła. Oprócz dodania poprawek do 
poprzedniej, bazylejskiej edycji łiistorii Węgier A. Bonfiniego, wydawca usu
nął wszystkie utwory towarzyszące: wiersze K. Utenhove i Płi. Gandavensisa, 
a w pr2ypadku Chronologia de rebus Hungaricis A. Bakscłiaya, utwory 
A. Trzecieskiego ml., J. Łaskiego, Jana ze Świdnicy i Adama Scliroetera. 
Z poloników wydawca zachował tylko dedykację A. Bakschaya do O. Łaskie
go, mowę O. Łaskiego i Chronologia... oraz dzieło F. Kallimacłia. Omawiana 
edycja poloników w Rerum Ungaricarum decades quotuor cum dimidia... 
z 1581 r. jest przykładem nowego opracowania redakcyjnego dzieł przez ich 
niemieckich wydawców. Ze zjawiskiem tym spotykamy się głównie wśród 
poloników publikowanych w ramach więks:tych całości. Tak było w przypad- 
ku Chronica Polonorum, Macieja z Miechowa zamieszczonej w zbiorze Polo- 
nicae historiae corpus J. Pistoriusa^i. Wydanie J. Pistoriusa nie różniło się 
znacznie od krakowskiej edycji tej kroniki z 1521 r., z której twórca Polonicae 
historiae corpus k o r z y s t a l ^ ^  w  swojej redakcji J. Pistorius zmieniając nieco 
układ kompozycyjny tekstu dzieła, pominął jego zdaniem elementy nieistotne; 
erratę z listem H. Wietora do czytelnika i elementy dzieła nie mieszczące się 
w przyjętej konwencji zbioru. W tym drugim przypadku chodzi o pominięcie 
ilustracji wraz z towartyszącymi im epigramami. Pozostałe części krakowskiej 
publikacji tj. dedykacje, przedmowy wydawnicze, list autora do A. Kizyckiego 
z epigramem tego ostatniego, samą kronikę Macieja z Miechowa oraz towarzy
szące jej dzieła J. L. Decjusza znalazły się w Polonicae historiae corpus bez 
zmian w treści, włączając w to noty na marginesach. Niemiecki wydawca — 
w odróżnieniu od edycji krakowskiej — zaznaczał natomiast te fragmenty tek
stu kroniki Miechowity, które miały cłiarakter cytatów np. dwuwiersz Grze
gorza z Sanoka^^. Ponadto J. Pistorius poprawił w swej redakcji błędy edycji 
krakowskiej, powstałe w wyniku pomyłki w liczbowaniu rozdziałów^"*. 
Z drugiej strony także wydanie J. Pistoriusa zawierało błąd. Wynikał on za
pewne z tego, że autor zbioru musiał korzystać ze zdefektowanego egzem
plarza krakowskiego wydania kroniki Macieja z Miechowa. Dlatego w Polo
nicae historiae corpus nie został przedrukowany w całości końcowy fragment 
utworu J. L. Decjusza De Jagellonum familia liber IP^. W edycji J. Pistoriusa 
pominięte zostały ilustracje zamieszczone w krakowskim wydaniu dzieł J. L. 
Decjusza — chodzi tu o portrety Zygmunta Starego w De Sigismundi regis 
temporibus..., Bony i Zygmunta Augusta w De Jagellonum familia... wraz 
z towarzyszącymi im epigramami Philippusa Gimdeliusa oraz drzewo gene
alogiczne Jagiellonów.



Twórcy zbiorów pism, w momencie ich redakcji, korzystali z posiadanego 
przez siebie egzemplarza określonego wydania danego dzieła — często bez 
porozumienia się z jego autorem. Wskutek czego powtarzali błędy tego wydania. 
Z tego punktu widzenia ciekawe są wznowienia wspontnianej Oratio in fune- 
re... Sigismundi... regis M. Kromera, które ukazały się w ramacli zbiorów J. Pisto- 
riusa Polonicae historiae corpus z 1582 r. i Rerum PoUmicarum tomi tres A. Gwa- 
gnina z 1584 r.

W zbiorze J. Pistoriusa ta część De origine et rebus gestis Polonorum libri 
XXX, która zawierała Oratio in funere..., składała się z następujących elementów; 
tytułu, przedmowy do Zygmunta Augusta datowanej na IX  Calend Aug. 1548, 
epitafium J. Dantyszłca, niepodpisanego czterowiersza M. Kromera poświęconego 
Zygmuntowi Staremu i właściwego tekstu Oratio in funre... Wymienione ele
menty były charakterystyczne dla wydania Oratio in funere... w ramach edycji De 
origine... z 1555 г W późniejszych wydaniach De origine..., w części zawiera
jącej mowę pogrzebową, występują zmiany:

—  w edycji z 1558 r. brak jest daty dziennej przedmowy do Zygmunta 
Augusta.

—  w edycji z 1568 г zmienia się układ kompozycyjny telistu. Na początku 
umieszczona jest przedmowa do Zygmunta Augusta tym razem datowana na 
15 Calend. Decembr. 1548.

Dopiero po przedmowie następuje tytuł Oratio in funere..., epitafium Dan- 
tyszka, czterowiersz M. Kromera i właściwy tekst mowy. Można stąd wnosić, że 
J. Pistorius tworząc swój zbiór posłużył się pierwszym, niepoprawior^m — 
z 1555 T. —  wydaniem De origine... Nawiasem mówiąc M. Kromer miał o to pre
tensję do szwajcarskiego uczonego.

Charakterystyczne są problemy z datacją wspominanej przedmowy do 
Zygmunta Augusła^olączonej do Oratio in funere... Powinna ona według auto
ra nosić datę 15 Calend. Decembr. 1548, a nie 9 Calend. Aug. jak to wydrukował 
w swoim zbiorze J. Pistorius za wydaniem bazyłejsldm z 1555 г Prawidłową datę 
75 Calend. Decembr 1548 M. Kromer zamieścił w w>^daniu De origine... z 1568 
г i w zbiorze Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, 
wydanym w 1589 r?'’.

Możliwości wpływu autora na twórców i wy dawców zbiorów, którzy wyko
rzystywali jego dzieło, były w badanym olcresie bardzo ograniczone. Rynek 
wydawniczy rządził się często własnymi zasadami, niezależnymi od woli autora. 
W dwa lata po ukazaniu się zbioru J. Pistoriusa, w 1584 г niemiecki wydawca 
S. Feyerabend podjął nową inicjatywę wydawniczą, publikując Rerum Poloni- 
carum tomi tres A. Gwagnina-^^. Nowy zbiór był w zmicznym stopniu przedru- 
kiem z dzieła J. Pistoriusa, uzupełnionym o pisma dotyczące najnowszej historii 
Rzeczypospolitej. O tym, że właśnie Polonicae historiae corpus J. Pistoriusa



stanowiło podstawę dla wydawców Rerum Polonicarum tomi tres świadczy m.in. 
kolejna edycja Oratio in fiinere...Sigismmdi...regis M. Kromera. Była ona 
w pełni zbieżna z wydaniem J. Pistoriusa, wraz z ową charakterystyczną datacją 
9 Calend. Aug. 1548 przedmowy M. Kromera do Zygmunta Augusta. Niekiedy 
różnice między polonikami opublikowanymi w polskich drukarniach, a ich nie
mieckimi odpowiednikami były bardzo duże. Wynikały one zarówno z innego 
opracowania redakcyjnego porównywanych edycji, jak również z dużych zmian 
w treści dzieła. Przykładem może być zbiór M. Kromera De falsa nostri temporis 
et vera Christi religione czyli Rozmowy Dworzanina z Mnichem. Początkowo 
dzieło miało tylko wersję polską. Składało się zrazu z trzech części: O wierze 
i nauce luterskiej. Rozmowa Dworzanina z Mnichem wydana w 1551 Czego 
sią krześcijański człowiek dzierżeć ma. Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra 
opublikowana w 1552 i O kościele Bożym albo Krystusowym. Mnicha z Dwo
rzaninem rozmowa trzecia wydana w 1553 r^*. Wszystkie Rozmowy opublikował 
Łazarz Andrysowicz. Wydrukował także kolejną edycję Rozmów, wydanych 
w jednym tomie w latach 1553/1554 razem z O nauce Kościoła świętego. Rozmo
wa Dworzanina z Mnichem czwarta i ostateczna. Wymienione publikacje ukazały 
się bez podania nazwiska autora, któiy nie chciał podpisywać tekstu w języku pol
skim. O motywach, jakimi kierował się M. Kromer, piszę szerzej w innym miej
scu niniejszego opracowania. Pod naciskiem środowiska autor zdecydował się na 
przygotowanie łacińsłdej wersji dzieła, przeznaczonej dla bardziej wymagającego 
czytelnika. Dwie, pierwsze części ukazały się w 1559 r. w Dillingenu S. Mayera 
pt. De falsa nostri temporis et vera Christi religioner‘s. Zachodzi pytanie, w jaldm 
stopniu wydania polskie i lacińsłde dwóch pierwszych Pozwów są zbieżne. Otóż 
wypada stwierdzić, że polslde teksty obu ksiąg stanowiły swego rodzaju kom
pozycyjny szkielet, na którym autor zbudował nieporównywalnie szerszą —  pod 
względem objętości telcstu —  łacińską wersję wymienionych utworów.

Kolejną, trzecią część dzieła S. Mayer opublikował w 1561 r. pt. De vera 
et falsa religione colloquiorum liber tertius. W s^stkie Rozmowy wydał w jed- 
rwrn tomie w 1568 r. M. Chołinus z Kolonii (Monachus, sive Colloquiorum de 
religione libri quatuor). Wydanie pełnej, poprawionej, łacińskiej wersji 
Rozmów zajęło więc M. Kromerowi kilkanaście lat. Jej ostateczny kształt 
daleko odbiegał od pierwszej, polskojęzycznej wersji dzieła.

W pewnych pr:zypadkach o tym, że polska edycja w znacznym stopniu 
różniła się od swojego niemieckiego odpowiednika, decydowały uwarunkowa
nia wydawnicze. Charakterystycznym przykładem problemów polskich 
autorów z krajowymi oficynami wydawniczymi są dzieje pierwszej edycji 
Confessio fidei catholicae Christiana St. Hozjusza"*^. Autor chciał wydać 
swoje dzieło w Polsce, w krakowskiej oficynie Macieja Scharffenberga. 
Drukarz otrzymał rękopis w 1552 r. i wykonał pierwodruk. St. Hozjusz ocenił



go bardzo nieprzychylnie ze względu na niedoskonały poziom edytorski i dużo 
błędów w tekście. W końcu jednak, po sporządzeniu erraty (zawierała 1200 
błędów!), pierws:^ tom dzieła ukazał się w 1553 r., tyle że bez podania nazwiska 
autora"* .̂ Mimo tycłi doświadczeń St. Hozjusz pragnął aby również drugi tom 
Confesio..., przeznaczonego przecież dla czytelnika polskiego, ukazał się 
w Krakowie. Oficyna ScłiarflFenbeigów odmówiła jednak drulcu dzieła własnym 
nakładem, żądając, aby jego koszt polaył episkopat polsld. W tej sytuacji prymas 
Mikołaj Dzierzgowski zadecydował, że dzieło zostanie wydane za granicą, 
w Wenecji bądź w Niemczecłi. Nakładem zajął się J. Patraus mł. i on też wybrał 
drulcamię F. Bełiema w Moguncji. Confessio... w swoim pełiwm wydaniu ukazało 
się tam w 1557 r.^ .̂ Przedtem— według K. Estreicłiera — w Niemczecłi ukazały 
się przedruki pierwszego tomu dzieła^^.

3. POLONIKA POWSTAŁE NA OBSZARZE 
NIEMIECKOJĘZYCZNYM

Największą grupę poloników stanowiły utwory powstałe w trakcie pobytu 
ich autorów w Niemczech. Część z nich osiadła w tym kraju na stałe. Na 
pr^k ład  na lata trzydzieste i czterdzieste XVI w. przypadają pierwsze edycje 
dzieł J. Willicłia z Reszla, profesora uniwersytetu we Franłdurcie nad Odrą. 
Bogata twórczość naukowa J. Willicłia'*'^ związana była głównie z jego dzia
łalnością wykładowcy uniwersyteckiego, a ślady jego związków z Polską były 
mało znaczące'*^. W przypadku J. Willicłia można mówić tylko o fomialnie 
polonikowym charakterze jego dzieł. Do tej grupy p isar^  należał tałcże Johann 
Derschovius z Królewca. Był on profesorem prawa uniwersytetu w Helmstedt, 
autorem wielu publikacji naukowych wydawanych w tym mieście w latach 
osiemdziesiątych XVI w.

Wielu autorów poloników z różnych względów przebywało czasowo 
w Niemczech. Wśród nich znalazł się m.in. J. Łaski mł. Kilka jego publikacji 
z lat pięćdziesiątych XVI w. związanych było z reformą Kościoła fryzyjskiego, 
jaką J. Łaski mł. podjął sprawując urząd superintendenta na tym terenie. 
Najliczniejsza grupa autorów składała się ze studentów uniwersytetów 
niemieckich. Utwory, które publikowali w oficynach obszaru niemieckojęzy
cznego, pochodziły zwylde z drugiej połowy XVI w. Ukazywały się w takich 
miastach jak; Strasburg, Bazylea, Wittenberga. Norymberga, Helmstedt czy 
Franłdurt nad Odrą, a z katolickich w Wurzburgu i Ingolstadt. Były wśród nich 
publikacje naukowe, ale także utwory o charakterze okolicznościowym (pane- 
giryki, epitafia, pieśni weselne) oraz poezja religijna. Utwory te publikowano 
zwykle w pojedynczych edycjach'^®.



4. NIEMIECKIE WZNOWIENIA 
I NIEMIECKOJĘZYCZNE MUTACJE POLONIKÓW

W przypadku wznowień poloników na obszarze niemieckojęzycznym regułą 
było to, że icłi wydawcy korzystali z wcześniejs:^ch, niemiecldch — jeśli takie 
istniały — edycji danego dzieła. Można to prześledzić na p^ykładzie kolejr^ch 
edycji De bello Moscovitico commentariorum libri sex R. Heidensteina.

Pienvsze wydanie dzieła ukazało się w 1584 r  w Oficynie Łazarzowej^o. 
Autor zadedykował je Zygmuntowi Batoremu. Na podstawie dedykacji można 
określić kolejność i pochodzenie poszczególnycłi wydań dziejów wojny mos
kiewskiej R. Heidensteina. Istotny jest tutaj pewien szczegół. Otóż w wydaniu 
laakowskim dedykacja kończyła się fragmentem zawierającym zwrot benficij 
loco accepturus id sini. W następnej edycji, opublikowanej w Bazylei przez 
K. Waldkirclia w 1588 r, ten sam fragment brzmiał następująco; beneficij loco id 
sini acceptiirus^^. Kolejna edycja De bello Moscovitico... ukazała się w zbiorze 
Polonia sive de origine... M. Kromera, wydanym w Kolonii w 1589 r.^ .̂ Redaktor 
zbioru T. Płaza wykorzystał krakowskie wydanie De bello Moscovitico... z 1584 r  
Świadczy o tym wspomniany fragment dedykacji oraz inicjały użyte w telcście De 
bello Moscovitico... Z kolei franldnrccy wydawcy пуюти Rerum Moscoviticarum 
auctores varii umim in corpus congesti z 1600 r.^  ̂ posłużyli się bajylejsldm 
wydaniem De bello Moscovitico..., o c:^m  lojalnie poinformowali w spisie treś
ci tomu.

Obok dzieła R. Heidensteina znalazło się w nim talcże De Moscovia Matthiae 
Michovia desumpta ex corpore historiae Polonicae lo. Pistorii, edito Basileae ab 
H. Petrici anno 1582^^. Był to dokładię^  ̂ przedruk fragmentu z Tractatus de 
duabus Sarmatiis... Macieja z Miecłiowa, opublikowanego w żbiorze J. Pis- 
toriusa. Rerum Moscoviticarum auctores varii... congesti zachowało nawet żywą 
paginę bazylejskiego drułoi tj. Polonicarum rerum tomus I. Przy okazji warto 
sobie odpowiedzieć na pytanie, jałdm wydaniem traktatu Macieja z Miechowa 
posłużył się J. Pistorius tworząc swój zbiór.

Na podstawie tekstu Tractatus de duabus Sarmatiis..., zamieszczonego 
w Polonicae historiae corpus^^. można stwierdzić, że J. Pistorius wykorzystał je
dno z wydań dzieła Macieja z Miechowa, zamieszczonych w zbiorze S. Giynaeusa 
Novus orbis regionum ac insularum. Wslcazują na to następujące cechy wydawni
cze edycji S. Grynaeusa; zmienione nagłówki rozdziałów, komentarze na margine
sach i brak podziału na części w obu księgach Tractatus de duabus Sarmatiis... 56. 
\Vyżej wymienione cechy nie występują we wcześniejszych, łacińskojęzycznych 
wydaniach traktatu Macieja z Miechowa: krakowskich z 1517 r^”̂ i 1521 oraz 
augsburskiego z 1518 r^^.



Część poloników ukazywała się w niemieckojęzycznych thamaczeniach 
z edycji łacińskich. Często różniły się stopniem zgodności tłumaczenia z ła- 
cińsłdm oryginałem. Dużą wiernością przełdadu w stosunku do pierwotnego tek
stu wyróżniały się polonika o tematyce religijnej. Nie tylko tłumaczono właściwy 
tekst dzieła, ale taliże dedykacje i przedmowy wydawnicze. Najwięcej tłumaczeń 
tego rodzaju było dziełem niemiecldego teologa katolickiego J. B. Ficklera. 
łVIiędzy iimynii był on autorem przekładu Censura orientalis Ecclesiae 
Jeremiasza z Konstantynopola, którą wydal pt. Censur oder Urtheil der 
Orientalischen Kircherfi^.

Do tradycyjnych zabiegów niemieckich translatorów należało tałde prze- 
redagowywanie tytułu przekładanego dzieła, aby stało się ono bardziej intere
sujące, frapujące dla czytelnika. Tak było w przypadku tłumaczenia De origine et 
rebus gestis Polonorum libri XXX  M. Kromerami. Przeldadu dokonał H. Pan- 
tałeon, autor wielu dzieł historyczitycłi, poświęconych dziejom powszechnym, 
historii Kościoła, a talcże dziejom Niemiec i autor thimaczeń z historycznego 
piśmiennictwa łacińsldego^^. Niemieckojęzyczny tytuł De origine et rebus ge
stis... brzmiał następująco; Mihmchtischer Volckeren Historien, Jn welcher viler 
Nationen, ais nammlich der Polen, dereń Slauen, Pomeren, Reiissen, Moscoviten, 
Preiissen, Ungaren, Walachen, Schlesier, Littauweren, Wenden, Behemen, Tar- 
taren, TUrcken, Lyfflanderen, Oesterreicheren, Podolier, Brmdenburgeren, 
Ursprung, mancherley Gebreiiche, nammhaffte Historien, Regiment itnnd Ritter- 
liche taathen, biss aujf dise unsere Zeyt, auff das Kurzeste, waarhafflig unnd 
ordentliche in dreyssig Biicheren begriffen. Erstlich durch den Hochgelerten 
Herren Martinum Chromer auss Poland zu Latein Jleyssig beschriben: Jetz 
zumalen ober durch Heinrich Pantaleon...zu gutem gemeiner Teutscher nation, 
auff das treuwlichest verteiitschet, gemehrefi^. Ponieważ bazylejsld uczor^ tłu
maczył zapewne edycję oporinowską z 1558 r , warto dla porównania zacytować 
tytuł tego wydania; De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Recogniti ab 
autore. Una cum funebri eiusdem autoris Oratione, Sigisnuindi Regis vitam com- 
pendiose complexa et aliquoties iam prius edita. Accessit modo iudicium 
Francisci Robortelli Utinensis de authore et libro. Tytuł tłumaczenia H. Panta- 
leona odpowiadał więc w małym stopniu treści karty tytułowej łacińsldego orygi
nału. Dla translatora mało istotne były infonnacje autora o zmianach, dokonanych 
w edycji 1558 r. w stosunku do poprzedniego wydania De origine... Ważniejsze 
było odpowiednie zarełdamowanie dzieła niemieckiemu czytelnikowi poprzez 
ukazanie jego tematycznej rozległości i zasugerowanie popularnego, a nie nau
kowego, ujęcia opisywanycłi zdćirzeń. H. Pantaleon popełnił pewne nadużycie 
zapowiadając, że liistoria M. Kromera doprowadzona jest biss auff dise unsere 
Zeyt. De origine... kończyło się na 1506 r  Właścivyy tekst dzieła M. bCromera, 
wraz z towarzyszącą mu dedykacją do Zygmunta Augusta, H. Pantaleon przełożył



bez zrniaii. Czasy Zygmunta I opisywały dołączane do Icołejnych vyydan historii 
M. Kromera: epitafium J. Danlyszlca i Oratio in funere... Sigismundi...regis 
M. Kromera. Obu utworów H. Pantałeon nie przetłumaczył. Posłużył się nato
miast mową M. Kromera oraz cytatami ze swoicłi dzieł i prac m.in. P. Giovio 
i Jołianna Słeidana do stworzenia cłironologicznie uporządłcowanego, Icrótldego 
spisu ważniejszycłi wydarzeń z dziejów Polski z łat ł506-1562. Tłumacz pominął 
talcże łist F. Roboitełło do M. Kromera, załączony do przełdadanej edycji De orig- 
ine... D ołąc^ł zaś mapę Europy, a talcże mapę Polski, Węgier, Rusi i Litwy, której 
tak brakowało w łacińskicłi wydaniacłi łiistorii M. Kromera. Główny tekst dzieła 
niemiecld tłumacz starał się jednak przełożyć zgodnie z brzmieniem oryginału. 
Podobne zamierzenia nie zawsze kończyły się sukcesem. Tak było w przypadku 
niemieckojęzycznego przekładu De bello Moscovitico commentariorum libri sex 
R. Heidensteina. Jego autorem był H. Rateł z Żagania, wydawca Warhąfte, 
griindliche und eigentliche Beschreihung des Krieges welchen... Stephan Batori... 
gefuhref^^. O autorze tego przekładu tak pisał Stefan Zabłocki: choć starał się 
oddać stylistyczne właściwości oryginahi, tnidno tu mówić o sukcesie. Zbyt często 
rozwadnia on zwięzłe zdania Heidensteina, upię1<sza je  też retorycznymi ozdóbka- 
mi, przez co odbiera całości ów surowy, rzeczowy charakter^^. Tłumaczenie 
dzieła R. Heidensteina było ukoronowaniem prac przekladowycłi H. Ratela, 
związany cli z wojnami batoriaiiskimi.

Największą liczbą wznowień w Niemczech cieszył się jego przekład pracy 
R ОйеАюта Joannis Basiłidis Magni Moscoviae Ducis vita^^. Nosił on znamien
ny tytuł: Wunderbare, erschreckliche, unerhórte Geschichte und warhaffte Histo- 
rien. Dzieło P. Oderboma miało w wersji łaciiiskiej charakter w miarę obiektyw
nej biografii Iwana IV Groźnego. Tłumacz wyeksponował jednak jej wątek sen
sacyjny, przekształcając ją  w Wunderbare, erschreckłiche, unerhórte 
Geschichte... Oczywiście takie brzmienie tytułu miało zareklamować dzieło 
czytelnikowi. Podobny los spotkał dziełko A. Gwagnina, wydane w 1581 r. 
pt. Gęsta praecipua tyranniaque ingens Monarchae Moscoviae Joannis Basiliadis 
nuper perpetratcf^. Bezimienny tłumacz uczynił z tego opracowania powieść 
przeznaczoną dla masowego c^ytehiika, epatując go budzącymi grozę c:^nami 
Iwana IV Groźnego. Przekład nosił tytuł Etliche Historien^^. Podobrty sposób 
ujmowania treści tłumaczonych dzieł był zdeterminowany potrzebami popu
larnego tynloi czytelniczego. Przy czym w przypadłoi publikacji poświęconych 
Iwanowi IV Groźnemu dużą rolę odegrała propagandowa intencja, ukształtowana 
w Niemczech w siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach XVI w. Jej istotą 
było przedstawianie postaci cara w jak najgorszym świetle. Podobna konwencja 
obowiązywała talcże w literaturze popularnej, poświęconej problematyce turec- 
łdej. Przykładem może być opis genezy i przebiegu wojr^ wołosko-tureckiej 
autorstwa J. Łasicldego i L. Goreckiego. Dziełko L. Goreckiego nosiło tytuł



Descriptio belli Ivoniae Voievodae Valachiae a. 1574. Jego kontynuację stano
wiło opracowanie J. Łasickiego Historia de ingressu Polonorum in Valachiam 
cum Bogdano Voivoda et caede Turcamm. Obie prace ukazały się w 1578 r.^̂ . 
Bardzo szybko, bo już w tym samym roku, ukazało się icli tłumaczenie 
autorstwa N. Hónigera. Opublikował je  bazylejski dnikarz S. Henricpetri pt. 
Walachischen Kriegs oder Geschichten warhaffte Beschreihung... Von der 
Polen Zug in die WalacheyP^. Również i w tym przj'padku tłumacz nie starał 
się oddać całości treści obu książek, stanowiących rzeczową — jak na owe 
czasy — relację historyczną. Skupił się natomiast na wątkacli, które mogły 
przyciągnąć czytelnika literatury popularnej, tj. opisie tureckich okrucieństw, 
podstępów i zdrad pogan. W przekładzie N. Hónigera relacje L. Goreckiego 
i J. Łasickiego stały się pseudohistorycznym romansem rycerskim poświę
conym bohaterstwu Polaków, heroicznych obrońców chrześcijaństwa^^.

5. NIEMIECKIE PRZEDRUKI Z POLONIKÓW 
OPUBLIKOWANYCH W OFICYNACH WYDAWNICZYCH 

INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
Kolejna grupa poloników to niemieckie przedriild z edycji wydanych w in

nych krajach europejskich. Najczęściej można spotkać przedruki z edycji włos
kich. Podobne publikacje pojawiały się już w pierwszym dwudziestoleciu XVI 
w.'̂ 2. We Włoszech ukazało się m.in. pierwsze wydanie mowy J. Dantyszka do 
papieża Ю етепза VII i cesarza Karola V De nostrorum temporum calamitatibus 
silva'’ .̂ Antyluterańska wymowa tego utworu łączyła się z propagandą wizerunku 
Polski, jako ostoi katolicyzmu w Europie środkowowschodniej. Mowę J. Dan
tyszka wydano w 1530 r. w kilłoi europejsldch centrach katolickich, w tym 
również w Kolonii. Z pierwszej połowy XVI w, pochodził jeszcze inny utwór, 
który zdobył ogólnoeuropejską sławę. Była nim mowa pogrzebowa St. Orze
chowskiego Funebris oratio habita... ad equites Polonos in funere Sigismundi 
Jagellonis'^^. Autor przesłał utwór włoskiemu humaniście Paoło Ramusio z We
necji. Ten opatrzył Funebris oratio... przedmową, a także epigramem pochwal
nym i w tałdej formie opublikował ją w oficynie Tomasso Giunto w Wenecji 
w 1548 r  Później znalazła się w kolońskim zbiorze Orationes clarorum 
homimim...

Wśród poloników z obszaru niemieckojęzycznego, mających włoską prowe
niencję, dominowało piśmiennictwo naukowe. W większości przypadków były to 
dzieła z zalcresu medycyny. Z prac, wydanych w pierwszej połowie XVI w., 
można wymienić De urinis liber C. Galenusa, publikowane w łacińskim thi- 
niaczeniu J. Struśka. Pierwsze wydanie dzieła ukazało się w 1535 r. w Wenecji. 
Już w rok później J. Zinmiermann i J. Bebel włączyli tłumaczenie J. Struśka do



Opera... С. Galenusa"^ .̂ Z drugiej połowy XVI w. pochodzą ratoniiast edycje 
dzieł Joaimesa Baptisty Montanusa. łcłi redaktorem i wydawcą był vyyctiowanelc 
włoskiego uczonego Walenty Sierpińsłci z Lublina. Po powrocie do Polsld 
w 1554 r. W. 81еф1п51а podjął się publikacji dziel J. B. Montanusa. Wydawał je 
w latacli 1554-1557 w Wenecji. Zdobyły dużą popularność w Europie, o czym 
świadczą ich wznowienia we włoskich, francuskich i niemieckich oficynach 
wydawnic^ch. Tak było w przypadku Consiiltatioms de variorum morboriim 
curationibus, Irtóre ukazało się w 1557 r. w bazylejskiej oficynie Michaela 
Insengrina (1531-1557). Wydawcą tej edycji był Hieronym Donzellini.

Z piśmiennictwa reprezentującego humanistyczne edytorstwo naukowe na 
uwagę zasługuje wydanie dzieła Bazylego Wielłdego De moribus orationes 
XXIIII dokonane przez St. Iłowskiego. Pierwsza edycja ukazała się w Wenecji 
w 1564 rP’’. Po ponad trzydziestu latach tj. w 1598 r. wznowienia tej publikacji 
dokonał drukarz i nakładca z Frankfurtu nad Menem N. Bassacus"^*. Dzieło 
wybitnego pisarza clirześcijańskiego miało służyć młodzieży studenckiej, jako 
podręcznik kunsztu oratorsldego, ję ^ k a  i literatury greckiej. N. Bassaeus zde
cydował się na podjęcie trudu reedycji mów Bazylego Wielkiego ponieważ, jak 
pisał w dedylcacji do Teofila Rici'^^, poprzednia edycja zawierała wiele błędów. 
Według niemiecłdego wydawcy wynikały one z tego, że edycja włoska oparta 
była na zdefektowanym egzemplarzu greckojęzycznego oryginału. Pojawiła 
się więc konieczność dokonania poprawek w tekście tłumaczenia St. Iłow- 
sldego. Ponadto N. Bassaeus wprowadził łdlka iimych, ważnych zmian w sto
sunku do edycji weneckiej. Usunął podział dzieła na tomy. Ów podział 
wprowadził St. Iłowski, dedylcując kolejne tomy weneckiej publikacji polskim 
łiierarchom Kościoła katolickiego^^. N. Bassaeus pominął te dedykacje w swo
im wydaniu. Zgodnie z kompozycją greckiego oryginału, Ictóiy w odróżnieniu 
do publikacji weneckiej został dołączony do edycji frankfurckiej, wydawca 
zmienił kolejność mów Bazylego Wielkiego. W świetle omówionych zmian 
N. Bassaeus miał prawo użyć na karcie tytułowej dzieła formuły nunc primum 
in lucern edita, która w omawianym okresie była często tylko zabiegiem rekla
mowym. Frankfurcka edycja De moribus orationes XXIIII przykładem pro
fesjonalizmu wydawców z obszaru niemieckojęzycznego^^

W dmgiej połowie XVI w. znacznie rzadziej można spotkać niemiecłde prze
druki włoskich poloników o tematyce polityczno-prawnej. Przykładem takiej pu
blikacji — po raz pierw s^ wydanej w 1568 r. w Wenecji — jest De optimo sen- 
atore łibri duo W. Goślicldego . Wznowienie tego traktatu ukazało się w Ba- 
zylei^2 Niemieccy wydawcy korzystali nie tylko z włoskich, ale i z francuskich 
oraz niderlandzkich edycji poloników^^.



6. PUBLIKACJE OFICYN WYDAWNICZYCH 
Z OBSZARU NIEMIECKOJĘZYCZNEGO,

JAKO PODSTAWA WZNOWIEŃ POLONIKÓW 
W OFICYNACH WYDAWNICZYCH 
INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH

Z piTykladami publikacji tego typu można spotkać się zarówno w pierwszej 
jak i w drugiej połowie XVI w. Polonika z obszaru niemieckojęzycznego 
stanowify między innymi podstawę dla kilkunastu ich polskich edycji. Wśród nich 
znalazł się Tractatus sacerdotalis de sacramentis Mikołaja z Błonia. Strasburskie 
edycje tego dzieła, wydawane od końca XV w., były bardzo do siebie podobne. 
Naprzyldad edycja J. Knobłoucłia z 1499 r.^  ̂jest prawie identyczna z wydania
mi Tractatus sacerdotalis..., które ukazały się w tej oficynie w 1508 i 1512 r.̂ .̂ 
Cechują się one braldem ozdobnych inicjałów i niezbyt czytelitym opracowaniem 
tablic występujących w tekście. W porównaniu z nimi Icrakowskie wydanie 
Rudolfa Agricoh mł.^^ prezentuje się znacznie korzystniej. Zarówno pod wzglę
dem opracowania typograficzngo — ładi^, przejrzysty druk z ozdobiwmi ini
cjałami — jak i redakcyjnego, ponieważ tabula mają swój spis treści z podaniem 
paginacji.

Niekiedy niemiecka publikacja dzieła stanowiła podstawę do jego polskiego 
wznowienia w znacznie zmienionej, rozszerzonej wersji. Przykładem tałdego 
wydawnictwa jest kolońska e^^cja Parallela Ecclesiae Catholicae cum haereti- 
corum Synagogis A. Patiycego Nideckiego z 1576 W 1583 r. w Oficynie 
Łazaizowej dzieło to ukazało się w zmienionej wersji pt. De Ecclesia vera et falsa 
libri F**. Podobnie miała się rzecz z tłumaczeniem St. Sokołowsldego Cenzury 
Jeremiasza z Konstantynopola. Translator podkreślał w dedykacji dla Grzegorza 
ХШ, że pismo Jeremiasza przetłumac^ł na podstawie słabo czytelnego odpisu, 
któiy otrzymał od greckiego uczonego Theolepta Stąd wszystkie wydania 
zarówno pierwsze, polskie z 1582 r.^  ̂jak i niemieckie z lat 1582-1586 — miały 
drobne błędy w tekście tłumaczenia.

Przygotowując wydanie Opera..., St. Sokołowski zamieścił w nich już po
prawne tłumaczenie Censiira orientalis Ecclesiae^. Paradoksalnie edycja ta 
była oparta na oryginalnym tekście greckim, opublikowanym w Acta et scrip- 
ta theologoriim Wittenbergensium... ^1.

Niemieckie edycje poloników były podstawą do ich wznowień talcże w in
nych krajach europejskich niż Polska. Dotyczyło to przede wszystkim dzieł 
polskich teologów katolickich^'^. Z podobnymi publikacjami można spotkać się 
również w przypadku piśmiennictwa łiistorycznego i pohtyczno-prawnego^^, 
a także naukowego. Jako przykład może posłużyć wznowienie Sphygmicae ar- 
tis... libri V J. Stmśka, opublikowane w poprawionej wersji — mmc deimo dili-



gentissimae emendati — vv Wenecji vv 1573 Publikacja ta ukazała się 
w oparciu o wcześniejszą, bazylejską edycję dzieła z 1555 r.^ .̂

PRZYPISY
' Np. De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX  M. Kromera opublikowane w 1555 r.
 ̂M.in. podręcznik dla kaznodziei W. Wróbla Opusculum Quadragesimale opublikowany 

w 1537 r. przez M. Lottera z Lipska.
 ̂Można tutaj wymienić dzieło .1. Górskiego Commentariorum artis dialecticae libri decem 

opublikowane w 1563 r. Lipsku, czy Pehodicae responsionis libri V  B. Herbesta. Traktat B. Her- 
besta został wydany w 1566 r. także w Lipsku.

Część poloników ukazywała się w Niemczech na podstawie ich rękopiśmiennych odpisów. 
Dotyczyło to głównie dzieł pisarzy, tworzących w stuleciach poprzedzających XVI w. Tak było 
m.in. w przypadku edycji dzieła F. Kallimacha Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi 
z 1518 r. Redaktorem wydania był S. Scheufler. Edycja miała wiele błędów, zwłaszcza w nazwach 
geograficznych (właściwa pisownia nazw była jednym z największych problemów niemieckich 
redaktorów, tłumaczy i wydawców poloników). S. Scheufler zdawał sobie sprawę z jej braków. 
Tłumaczył je -  w li.ście do Aegidiusa Rema -  poziomem odpisu dzieła, na podstawie którego przy
gotowywał jego edycję. Podkreślał, że odpis ten został sporządzony przez nieudolnego kopistę. 
S. Scheufler postulował konieczność przeprowadzenia kwerendy w bibliotekach węgierskich i pol
skich Jej celem miałoby być wyszukanie i opublikowanie kolejnych prac F. Kallimacha -  m.in. 
mowy do Innocentego VIII -  bowiem: Quod aut haec historia usque; in presens edita non est, in 
causa fiiisse existinio quod inibi certamina et domi et militie inter utriusque; Regni Proceres habi- 
ta explicantur... tametsi ea usus est modestia Callimachus ut neminem tnea quideni coniectura, inde 
irritari posse credam. Zob. E XIV, s. 21.

5 Próby kontroli publikacji własnych dziel wynikały z niebezpieczeństwa wydawania 
książek bez zgody ich autorów. Podobny przypadek opisywała przedmowa M. Kromera do wyda
nia Polonia sive de situ z 1577 r. Dzieło to ukazało się w Kolonii w oficynie M. Cholinusa. 
W swojej przedmowie M. Kromer podkreślał, że edycję z 1577 r. należy traktować jako pierwszą. 
Twierdził, że poprzednie wydanie z 1575 r. (opublikowane przy Wandalia A. Krantza) jest niele
galne, ponieważ ukazało się bez jego wiedzy. Co gorsza, znalazło się tam dużo błędów i prze
inaczeń. Wynikały one z tego, że M. Kromer napisał swoje dzieło naprędce i niedokładnie. 
Podkreślał, że różne zatrudnienia kazały mu ten płód niedoskonały, niedonoszony zupełnie zanied
bać (zob. E XX, s. 281). M. Kromer wrócił do Polonii pod wpływem St. Kamkowskiego, który 
pragnął ofiarować dzieło Henrykowi Walezemu. Autor podjął więc pracę nad korektą Polonii. 
St. Kamkowsld wręczył poprawiony rękopis Henrykowi Walezemu, witając go na granicy Pol.ski. 
Kopię tego rękopisu ktoś sobie przywłaszczył i przekazał A. Wechełowi. Frankfurcki drukarz 
opublikował ją, nie podając nazwi-ska autora. Powyższe okoliczności zmusiły M. Kromera do 
poprawnego wydania dzieła w oficynie M. Cholinusa.: BN sygn. XVI. 0. 652.

® Warto w tym miejscu wspomnieć o pracach T. Płazy, związanych z wydaniem De origine et 
rebus gestis Polonorum. z 1586 r. Ukazało .się ono w Kolonii p t Polonia, sive de origine... T. Płaza 
zajmował się prze.syłaniem poszczególnych fragmentów zbioru do jego wydawcy A. Myliusa. 
Podobny sposób dostarczania tekstów oficynie rodził wiele problemów. Świadczy o tym kolońska edy
cja zbioru De^/.vfl«o.vfri temporis et vera Christi religione M. Kromeraz 1568 r. wydana pod tytułem: 
Monachus sive colloquionim de religione libri tres... Colloquiorum de religione liber quartus ąiu est 
de doctrina Ecclesiae. W przedmowie do tego wydania drukarz M. Cholinus pisał, że chociaż na kar
cie tytułowej zapowiada publikację w.szy.stkich czterech ksiąg dzieła, to w rzeczywi.stości wydaje tylko 
trzy. Stało się tak dlatego, że M. Kromer nie przesłał drukarzowi obiecanej, czwartej księgi



Colloqiiiorum de religione liber quartus qui est de doctrwa Ecclesiae. Preepraszając czytelnika za to 
uchybienie, М. Cholinus zapowiadał wydanie i tej ksiifgi. I rzeczywiście, w tym samym 1568 r. koloń- 
ski drukarz otrzymał brakującą część zbioru. Natychmiast więc wznowił cale dzieło (Monachus, sive 
Colloguiorum de religione libri ąuatuor) już ze zmienioną kartą tytułową i bez wyżej omówionej 
przedmowy do czytelnika: BN sygn. XVI. 0. 670.

■^BNsygn. XVI. Qu. 315.
* BN sygn. XVI. Qu. 16177.
5 BN sygn. XVI. Qu. 314.
l°BNsygn. XVI. Qu. 315.

Np. w egzemplarzu BN sygn. XVI. Qu. 246.
Dzieło to ukazało się po raz pierw.szy w Krakowie w 1506 r.

13 BN sygn. XVI. Qu. 257.
BN sygn. XVI. Qu. 156.

15 BN sygn. XVI. Qu. 161.
1® M.in. dzieło Jana z Głogowa (Minoris Donati interpretatio) -  pierwsze wydanie polskie 

w Krakowie u J. Hallera w 1503 r., a niemieckie w 1505 w Lipsku u W. Stockela
1  ̂Np. tłumaczenie St. Sokołowskiego pisma Jeremiasza z Konstantynopola do teologów 

protestanckich Censura orientalis Ecclesiae opublikowane w Krakowie w Oficynie Łazarzowej 
w 1582 r. i przedrukowane w tym samym roku w Dilłingen w oficynie J. Mayera

18 BUW sygn. Sd. 612. 310.
l^ W Krakowie, w oficynie M. Siebeneichera w 1563 r.; BUW sygn. 28. 3. 4. 32.
2*̂  W Krakowie u wdowy po H. Wietorze: BN sygn. XVI. 0. 46.
21 Kolejne przedruki mowy pogrzebowej M. Kromera ukazały się w bazylejskich wydaniach 

De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX M. Kromera; w Polonicae Mstoriae corpus J. Pi- 
storiusa (Bazylea 1582); w Rerum Polorticarum tomi tres A. Gwagnina (Frankfurt nad Menem 1584); 
w Polonia, sive de origine... M. Kromera (Kolonia 1589) oraz w Orationes historicae M. Juniusa 
(Strasburg 1598).

22 BN sygn. XVI. 302.
23 Wydane po raz pierwszy u Heleny Unglerowej w 1548 r. sygn. BN sygn. XVI. 0. 126.
24 Wraz z czterowierszem M. Kromera poświęconym Zygmuntowi Staremu, opublikowanym 

po raz pierwszy przez P. Giovio w Elogia virorum bellica virtute illustrium (Florencja 1548).
25 Bazylea 1555 r.: BN sygn. XVI. F  122, Bazylea 1558 r.: BN sygn. XVI. F. 138 i Bazylea 

1568 r : BN sygn. XVI. F. 52 oraz Kolonia w 1589 r. -  w ramach Polonii -  BN sygn. XVI. F. 185.
2^ Świadczy o tym przedmowa A. Bakschaya do O. Łaskiego.
2^ J. Sambucus pozostawał w ści.slym kontakcie -  m.in. za pośrednictwem A. Dudycza, 

osiadłego w Polsce w latach 1567-1576 -  z polsldmi humanistami ze środowiska kalwińskiego. Do 
jego znajomych należeli m.in. J. Ła.sicki i K. Trecy. Interesował się Polską z racji swoich prac nad 
dziejami Węgier. Posiadał w swoich zbiorach polonika: dzieła L. Gorecłdego, J. Herburta, St. Ho- 
zjusza, St. Iłowskiego, M. Kopernika, M. Kromera, J. Łasickiego, Macieja z Miechowa, A. Frycza 
Modrzewskiego, A. Patrycego Nideckiego, St. Orzechowsłdego i J. Zamoyskiego (zob. J. Śla.ski: 
Literatura staropolska a literatura starowęgierska. W: Literatura staropolska..., s. 187). Polonika 
były jednak na marginesie zainteresowań J. Sambucusa. Przede wszy.stłdm był humanistą, 
zamiłowanym w antyku. Najwięłcszą sławę w Europie przyniosła J. Sambucusowi jego rękopiśmien
na biblioteka grecka. Korzystał z niej m.in. Ch. Plantin. PLsał o tym niemiecki polihi.stor M. Neander 
w Orbis terrae divisio, dziele opublikowanym w lipskiej oficynie G. Defthera w 1586 r. (zob. BN 
sygn. XVI. 0. 6124 na k. F 6 verso).



Obok wspomnianej mowy O. Laskiego, przedmowy A. Bakschaya i jego Chronologia... 
i wiersza A. Ti-zecieskiego mł. znalazły się tam także epigramy dworzan O. Łaskiego: Jana ze 
Świdnicy oraz A. Scliroetera.

2® Chodzi o bazylejskie wydanie Rerum Urtgancarum... z 1568 r.: BUW sygn. Sd. 612. 211.
30BUW sygn. Sd. 612. 195.
31 T. 2, s. 1-259: BN sygn. XVI. F. 159.
32 BN sygn. XVI. F. 803.
33 w  zbiorze J. Pistoriusa na s. 199, a w edycji krakowskiej na s. 290.
3^ Chodzi tutaj o rozdział 11 w księdze 3 wydania krakowskiego, będący właściwie roz

działem 12, tak jak to oznaczył J. Pistorius na s. 93 swojej edycji.
35 Przy czym na pierwszym miejscu występowało De vetustatibus Polonorum liber I.
36 W samoistnych wydawniczo edycjach De origine... umieszczony był tutaj także portret 

Zygmunta Starego, pominięty w zbiorze J. Pistoriusa.
37 BN sygn. XVI. F. 185.
38 BN sygn. XVI. 0. 613.
39 BN sygn. XVI. 0. 58.
40 BN sygn. XVI. 0. 59.
41 BN sygn. XVI. 0. 60.
42 BN sygn. XVI. Qu. 913.
43 O historii wydania Confessio... m.in. A. Eichhom, Der ermłandische Bischof und 

Cardinal Stanislaus Hosius. VorzUglich nach seinem kirchlichen und literarischen Werken 
geschildert, Mainz 1854-85. 2 Bd.

44 W Krakowie w oficynie dziedziców Macieja ScharfFenberga.
45 BN sygn. XVI. Qu 914 adl.
46 W 1554 r. w Dilłingen i w 1555 r. w Moguncji -  zob. E XVIII, 281.
47 Reprezentująca takie dziedziny wiedzy jak gramatyka języka łacińskiego, naukowe edy

torstwo dziel autorów starożytnych i ojców kościoła, medycyna, retoryka, łogiłca i teologia np. 
Observationes in libellum Lactantii Firmiani qui de opificio Dei inscribuntur wydane w 1542 r. 
w strasburskiej oficynie Krafta Miiłłera (1536-1547).

4* Wiłlich (Wilcke, Wild) Jodolc Zob. Historia nauki polskiej. T. 6 ..., s. 743-744.
49 W łatach dwudziestych XVI w. moda na studia zagraniczne obejmowała początkowo 

tylko synów mieszczan obcego pochodzenia z mia-st pruskich, Krakowa i Poznania. Od 1530 r. stu
dia na niemieckich uniwersytetach podejmuje również rdzennie polsłca młodzież. Świadczą o tym 
m.in. publikacje St. Chróściejewskiego, w łatach 1534-1538 studenta wydziahi filozoficznego 
Uniwersytetu Lipskiego (np. De encomiis poetarum elegia wydana w Lipsku w 1538 r.). Rozwój 
pierwszych połsłdch peregrynacji został zahamowany w pewnym załcresie przez edykty Zygmunta 
Starego z 1535 i 1540 r., zakazujące podróży do europejskich miast różnowierczych. Nie były one 
ściśle przestrzegane, zwłaszcza edykt z 1540 r. (zob. Historia Akademii... T.l, s. 245-246). Studia 
zagraniczne były istotne dla zjawiska publikacji poloników na obszarze niemieckojęzycznym. 
Ta forma kształcenia, oprócz różnorodnych kontaktów, dawała znajomość humanistycznej łaciny, 
a więc i dorobku kulturalnego intelektualnej Europy. Pozwalała tym samym na dostosowanie swo
jej twórczości do wymagań europejskiego rynku książki. Bez takiego wyłcształcenia komunikacja 
intelektualna w skali międzynarodowej byłaby niemożliwa, a recepcja piśmiennictwa łacińsłdego 
znacznie ograniczona. O znaczeniu perygrynacji może świadczyć fakt, że większość wybit
niejszych pisarzy, których dzieła wydawano na obszarze niemieckojęzycznym w szczytowym 
okresie natężenia tego zjawiska, tzn. w drugiej połowie XVI w., miała za sobą studia zagraniczne.

50 BUW sygn. 28. 20. 2. 459.
51 BN sygn. XVI. Qu. 843.



52 BN sygn. XVI. F. 185, s. 733-837.
Zbiór opublikowała frankfurcka spółka dziedziców A. Wechela C. Mamiusa i J. Aubriusa: 

BUW sygn. Sd. 612, s. 326-436.
54BUW .sygn. Sd. 612, s. 206-209.
55 BN sygn. XVI. F. 159 s., 121-150.
56 Bazylea u J. Herwagena w 1532 n: BUW sygn. Sd. 612. 11, s. 482-531 bądź wydanie tej 

samej oficyny z 1537 г.: BUW sygn. Sd. 612. 143, s. 485-531.
57 BUW sygn. 28. 2. 3. 43.
5* BUW sygn. 28. 2. 3. 32. pt. Descriptio Sarmatiarum Asianae et Europianae.
59 BN sygn. XVI. Qu. 969.
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V LITERACKA RAMA WYDAWNICZA 
POLONIKÓW 

Z OBSZARU NIEMIECKOJĘZYCZNEGO, 
JAKO ŚWIADECTWO UWARUNKOWAŃ 

AUTORSKICH

1. AUTORZY POLONIKÓW
Należy podkreślić na wstępie, że niezależnie od swojej narodowości i śro

dowiska oraz regionu, z którego pochodzili lub na którym działali, autorzy 
poloników z obszaru niemieckojęzycznego posługiwali się w swojej twórczości 
zazwyczaj językiem łacińskim. Wśród wszystkich poloników prace w tym języku 
stanowify ok. 92% całości. Łacina była ówcześnie podstawowym narzędziem dia
logu intelektualnej wspólnoty europejskiej, a więc jej znajomość była warunkiem 
uczestnictwa w życiu literackim i umysłowym Europy Znajomość humanisty
cznej łaciny autorzy poloników zdobywali głównie w trakcie studiów uniwer
syteckich. Można wśród nich wyróżnić kilka charakterystycznych grup twórców 
—  z punktu widzenia reprezentowanych przez nich środowisk naukowycłi, wyz
naniowych i polityczitych. Nie są to gmpy rozłączne, bowiem niektórzy autorzy 
w poszczególnych okresach swojej biografii zmieniali środowiska działania. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują grupy najbardziej aktywne w publikacji 
poloników na obszarze niemieckojęzycznym —  środowisko naukowe na 
przykładzie wyldadowców Akademii Krakowskiej oraz środowiska pisarzy 
katolickich i reformacyjnych.

a. A utor^  skupieni wokół Akademii Krakowskiej 
Szczyt rozwoju uczelni przypadł na przełom XV i XVI w. Akademia stała 

się wtedy centrum naukowym o międzynarodowym znaczeniu^. Jej znakomita 
renoma była pochodną dorobku ostatniego trzydziestolecia XV w., zwłaszcza 
w zakresie nauk matematyczno-astronomiczitych i geograficznych. Dlatego do 
1520 r. odegrała pewną rolę, a raczej jej wybitniejsi przedstawiciele, w ksztal-



tovvaniu kanonu europejskiej Ickliity naukowej. Świadectwem tego były także 
niemieckie wydania prac takich uczonych jak m.in. P. Gaszowiec (zm. 1474), Jan 
z Głogowa (1445-1507), Jan ze Stobnicy (ok. 1470 -  ok. 1518), W. Korwin (zm. 
1527), M. FaUcener z Wrocławia (ok. 1460-1534), a przede wszystkim Maciej 
z Miechowa (zm. 1523). Sytuacja zmieniła się po 1520 r. Jako instytucja Aka
demia w okresie swojego rozkwitu oparła się wpływom humanistycznym. 
Utrzymała niezmieniorti strukturę organizacyjną i program nauczania —  scho- 
łastyczny w swej istocie^. Wobec konkurencji zreformowanych uniwersytetów 
zachodnich od początku łat dwudziestych XVI w. nastąpił odpływ z krakowsłdej 
uczelni obcych studentów i niektbiych jej wyłdadowców"^. Akademia Krakowska 
nie dotrzymywała laoloi uczelniom europejsldm w rozwoju tak podstawowych 
dziedzin dla ówczesnej nauki jak: gramatyka, logika, matematyka, geometria, 
geografia i medycynii. Między innymi dlatego rzadko się spotyka po 1520 r. nie- 
mieclde edycje dzieł, powstałych w tym środowisłcu^. Próbowano zatem prze- 
proAvadzic ograniczone reformy Akademii. Ich wyrazem, obok wprowadzenia 
w 1520 r. do programu nauczania gramatyki i literatury grecldej, były przedsię
wzięcia Piotra Tomicłdego (1464-1535) zmierzające do rozszerzenia wykładów 
języków starożytitych. Od 1528 r. ustanowił on wykład hebraistyki z takimi pro
fesorami jak Leonard Dawid i niestety krótkotrwale Jan van den Campea Kurs 
ten mial charakter incydentalny, bowiem przetrwał tylko do wykładów F. Stankara 
w roku akademickim 1549/1550. Ponadto R Tomicki wprowadził program hu- 
manistyczity dla kolegiatuty retoryki i ustanowił w 1533 r. pierwszą w Polsce ka
tedrę prawa r^'msldego. Reformy R Tomickiego nie wpłynęły jednak na pole
pszenie wizemnloi Akademii w oczach części środowiska naukowego. J. Górski 
oceniał, że na początku drugiego półwiecza XVI w. Najwstrętniejsze bar
barzyństwo panowało samowładnie^. Podobną opinię o krakowskim środowisku 
wyrażał J. J. Retyk w liście (pochodzącym z 1562 r.) do Paula Ebera: Nie 
odczuwałbym tu żadnego broliu, gdybym miał chociażby jednego przyjacieła, 
z którym mógłbym czasem pogawędzić. Sztułca łełcarslia przynosi zaszczyty i pie
niądze w wystarczającej iłości. Od dostojnilców stronię ze wzgłędu na stratę czasu, 
łepiej żyć nawet z papistami niż z łialwinami. W innym liście J. J. Retyk pisał, że; 
Tali tu odłogiem leżą studia matematyczne, że, na Boga, jestem przekonany, iż nie 
ma nikogo, kto by je  mógł prowadzić, nie wyłączając nawet profesorów pu- 
błicznycłP. Pewna poprawa tego stanu rzeczy była związana z reformami, 
przeprowadzonymi w Akademii za czasów Stefana Batorego (1576-1586)^, 
a głównie z działalnością J. Górskiego (ok. 1522-1585)^.

b. Autorzy działający w sferze wpływów Kościoła katolickiego
Stanowili wyróżniającą się grupę autorów poloników. Pod pojęciem wpły

wu rozumie się tutaj nie tylko bezpośrednie uzależnienie duchownych od ich 
zwierzcłmików, lecz także inspiracje twórcze, działania promocyjne, pomoc



okazywaną autorom przez hierarchów Kościohi. W przypadku poloników 
z działalnością tego typu, spotykamy się głównie w dziedzinie katolickiej twór
czości religijnej. Znaczącym impulsem dla jej rozwoju była zmiana po 1550 r. 
taktyki Kościoła względem piśmiennictwa refomiacyjnego. Jej wyrazem była 
m.in. instrukcja kapituły krakowskiej na synod 1551 r. wskazująca na roz
powszechnienie się piśmiennictwa protestanckiego i piętnująca bezczynność 
katolików na tym polu^^. Dużą rolę w rozwoju polemiki katolickiej odegrała 
część wyższego duchowieństwa. W przypadku poloników szczególnie 
znacząca była działalność St. Hozjusza (1504-1579), od 1551 biskupa war
mińskiego, a od 1561 r. kardynała. Był on najwybitniejszym polskim pisarzem 
religijnym tego okresu. Przede wszystkim jednak był osobą, która przewodziła, 
służyła radą, inspirowała twórczość szeregu pisarzy. Dzięki swoim znajomo
ścią w europejskich sferach katołicldch St. Hozjusz stworzył dla wielu twór
ców dogodne warunki dla publikacji ich dzieł — m.in. w Niemczech.

Wśród autorów poloników, którzy byli z nim związani, znalazł się M. Kromer 
(ok. 1512-1589). Na temat Icwestii teołogicznycli, co znalazło wyraz w poloni
kach z obszara niemieckojęzycznego, dyskutował ze St. Hozjuszem inity wybitrę' 
pisarz St. Orzechowski (1513-1566). Pod wpływem kardynała twórczością reli
gijną zajął się J. Górski i A. Patiycy Nidecld (1522-1587). Z mniej znaczących 
pisarzy można wymienić J. Grodeckiego, konwertytę F. Qaudrantinusa (1540- 
1605), Irtóiy porzucił luteranizm pod wpływem St. Hozjusza” , oraz St. Reszkę 
(1544-1600 lub 1603). Autorzy z tego środowiska, zwłaszcza ci najaktywniejsi, 
pozostawali międ:^ sobą w stałym kontakcie. Propagowali nawzajem swoją twór
czość i dzieła swoich następców, jak to było widać w stosunkach między 
J. Górskim a St. Sokołowskim (1537-1593).

Kolejną osobistością, której działalność na polu wspierania polskich pisarzy 
katolickich jest najbardziej widoczna w polonikach z obszaru niemieckojęzycz
nego, był St. ICamkowski (1520-1603) —  od 1567 biskup kujawsld, a od 1582 r  
arcybiskup gnieźnieński. St. Kamkowski mocno zaangażował się w naprawę 
Kościoła w Polsce. Przywiązywał szczególną wagę do rzetelnego sprawowania 
posługi kapłańskiej. Za pośrednictwem takich pisarzy jak M. Kromer (w Ca- 
techeses) czy J. Górski starał się rozpropagować wśród kleru pewien model 
właściwej działalności duszpasterskiej. Przejawiał dużą aktywność jako wydaw
ca podręczników dla kleru, druków liturgicznych i polemik teologicznych.

Jak już wspomniano, od czasów St. Hozjusza polscy pisarze katohccy 
otrzymali duże wsparcie od europejskich hierarchów Kościoła, głównie 
włoskich i naturalnie niemiecłdch. Sczególnie aktywni byli w tym zakresie 
papiescy nuncjusze w Polsce. Ich zaangażowanie się w promowanie twórczoś
ci polskich pisarzy katolickich wynikało z konieczności wspierania katolicyz
mu w samej Rzeczypospolitej, zainteresowania dla spraw Kościoła wschod



niego, a także propagowania katolicyzmu na obszarze niemieckojęzycznym. 
Z tego ostatniego dobrze zdawali sobie sprawę polscy pisarze. Świadczy o tym 
międz>' innymi memorial St. Sokołowskiego adresowaity do kardynała Guglielmo 
Sirłeto. Poświęcony był konieczności opublikowania grecldej wersji Cenzury 
Jeremiasza z Konstantynopola właśnie w Niemczecłi, aby Grecy otrzymali w ten 
sposób dowód, że i w tym kraju istnieją środowiska wierne rełigii katolickiej *2.

Omówione powyżej czynniki podnosiły atrakcyjność pisarstwa katolickie
go w oczacłi środowiska twórczego. Autorzy, którzy podjęli działalność na tym 
polu, mogli liczyć na zainteresowanie swoimi osiągnięciami, opublikowanie 
prac i to niejednokrotnie w europejskich oficynach wydawniczych, osobistą 
satysfakcję twórczą i pośrednio materialną. W przypadku najwybitniejszych 
autorów ich pisarstwo było pomocne w osiągnięciu kariery duchownej. Przy
kładem może być osoba St. Hozjusza, a także M. Kromera (od 1579 r. biskup 
warmiński) czy A. Patiycego Nideckiego (od 1585 r. biskup wendeński). Nic 
więc dziwnego, że wzorem wyżej wymienionych, wielu autorów porzucało 
twórczość naukową dla religijnej. Tak uczynili m.in.: St. Warszewicki, Jan 
z Trzcianyi^ i B. Herbest.

c. Autorzy reprezentujący środowiska protestanckie
Szczególną rolę odgiywał tutaj Królewiec, ośrodek najmocniej związany 

z luterańskimi krajami niemieckimi. Świadczą o tym także polonika i ich au
torzy. Analizując „połonikową” produkcję niemieckich oficyn drałcarskich 
można odnieść czasem wrażenie, że stanowiła ona narzędzie religijnej, poli
tycznej i kulturalnej propagandy Albrechta Pruskiego. Zacieśnienie się współ
pracy z niemieckimi ośrodkami wydawniczymi nastąpiło w wyniku wybuchu 
reformacji w Niemczech i rozszerzaniu się protestantyzmu w Prusach. 
W szczególnie silnych związkach z księstwem pozostawała Wittenberga, jako 
ośrodek handlowy, uniwersytecki i centrum reformacjii"*. Głównie w tym mieś
cie studiowali i wydawali swoje prace pruscy autorzy. Tutaj też działała oficy
na J. Kługa, publiloijąca druki na pruski użytek —  m.in. traktat E. Ellenbogena 
Buchhalten auff preussische Miintze imd Gewichte wydany w 1537 r. Albrecht 
Pruski przygotowując się do umchomienia (w 1544 r.) uniwersytetu w Królew
cu, sprowadził do tego miasta kilku znanych uczonych, dysponujących boga
tym dorobkiem naukowym. Znaleźli się wśród nich m.in. Krzysztof Heyll 
(1499-1585), emigrant z Hagi W. Gnapheus (ok. 1493-1568)>5^ były wy
kładowca Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą G. Sabinus (1508-1560) 
i J. Brettschneider (1514-1577). Właśnie oni przyczynili się najbardziej do roz
woju pruskiego środowiska intelektualnego i rozszerzyli jego kontakty z nie
mieckimi ośrodkami wydawniczymi. Po opisanych wyżej wydarzeniach, zwią
zanych z wystąpieniem przeciwko A. Osiandrowi, część królewieckich uczo
nych została zmuszona do opuszczenia k s ię s tw a Z w y k łe  była to jednak emi



gracja do sąsiednich Prus Kjólewskich. Uczeni ci podejmowali pracę w zało
żonym jeszcze w latach trzydziestych XVI w. gimnazjum w Elblągu*^, oraz gim
nazjach w Gdańsku i później w Toruniu. Zwłaszcza w Gdańsku powstał silny 
ośrodek naukowy. Osiadł tam m.in. J. Brettschneider a tałcże B. Wagner (zm. 
1571). Ten ostatni po studiach we Frankfurcie nad Odrą i Wittenberdze prowadził 
katedrę na Uniwersytecie Królewieckim. W 1551 r. był rektorem tej uczelni. 
Po konflikcie z A. Osiandrem w 1553 r. B. Wagner zbiegł do Gdańska, gdzie 
w 1562 г został fizykiem miejskim. Właśnie ta funkcja zobligowała go do opu
blikowania pracy poświęconej zasadom profilaktyki medycznej w chorobach 
zalcaźnych Von der Pestilentz nutzliche... Unterrichtungen^^. Broszura B. Wag
nera była jedną z kilku publikacji na ten temat, jakie powstały w środowisku 
medyków gdańskich w latach sześćdziesiątych XVI w. Wiązało się to z zarazą,
0 której pisał A. Cureus w Threnodia qua deplorantur miseriae tempore grassan- 
tis pestis Dantiscfl^. W późniejszych dziesięcioleciach XVI w. gdańskie środo
wisko intelektualne zaczęło odgrywać coraz większą rolę w nauce połsldej^*.

O środowisku luteran wielkopolskich piszę w innym miejscu niniejszego 
opracowania. Warto zwrócić także uwagę na formowanie się w latach sześć
dziesiątych XVI w. wspólnoty ariańskiej, której twórczość również znalazła 
wyraz w polonikach z obszaru niemieckojęzycznego.

Niezwykle interesującą postacią wśród autorów poloników był A. Dudycz. 
Z racji rozległych zainteresowań pozostawał w kontakcie z wieloma osobami, 
należącymi do najróżniejszych polskich środowisk naukowych, literackich
1 wyznaniowych. Był zaprzyjaźniony między innymi z A. Patiycym Nidecldm. 
W tym przypadku byl to związek o charakterze intelektualiwm. A. Dudycz od- 
giywał w Polsce także rolę agenta habsburskiego. Stąd wśród jego znajomych 
znaleźli się tacy autorzy poloników jak stronnik Habsburgów — po ucieczce 
Heniylca Walezego — Marcin Białobrzesld (ok. 1530-1586), czy K. Warszewicld 
(1543-1603)22. Węgierski humanista związany był również z wieloma intelełctu- 
ałistami zachodnioeuropejskimi. Charakter tych związków najlepiej obrazuje pu
blikacja De cometis dissertationes n o v a e . . . Był to zbiór, zawierający kilka 
rozpraw o kometach. Ich autorów, obok kontaktów towarzyskich i wyznania, po
łączyły także zainteresowania naukowe. Byli to: szwajcarski uczony, wybitny filo
zof przyrody, a także polemista religijię^ i pisarz polityczny T. Erastus, A. Dudycz, 
arianin Marcello Camillo Squarcialupi (zm. 1599)^^ oraz profesor Uniwersytetu 
w Bazylei Johann Jacob Giynaeus, utKymujący znajomość z wieloma Po- 
lakami25.

Europejskie kontakty A. Dudy cza kontynuowali i rozwijali inni pisarze ze 
środowiska kalwińskiego, między innymi jego znajomy J. Łasicki (1534-po 
1599) i A. Wolan (ok. 1530-1610). Mówiąc o polskich kalwinach nie można 
zapomnieć o zasługach J. Łaskiego ml. (1499-1560) w nawiązaniu współpracy



z Bazyieą, co zaowocowało publikacją kolejnych poloników w tym mieście. 
Podobną rolę odegrał przywódca polskich kalwinów K. Trecy (ok. 1530-1591). 
Szczególnie ważne były jego wyznaniowo-intelektuałno-wydawnicze związki 
z Bazyleą i Strasburgiem.

Charakter różnych środowisk, w któiych funkcjonowali autorzy polo
ników, najpełniej znajduje wyraz w dedykacjach, przedmowach wydawni
czych listach i epigramach, zamieszczanych w polonikach. Problematyce tej 
poświęcony jest następny rozdział niniejszego opracowania.

2. DEDYKACJE —  ANALIZA OGÓLNA
Pi7edmiotem rozważań będą tutaj listy dedykacyjne, przedmowy autorskie 

do dzieła (tytułowane: epistoła dedicatoria, epistoła nuncupatoria, praefationes, 
czy po prostu ) i epigramy, zawarte w polonikach. W przypadku listów dedy- 
łcacyjnych szczególnie interesujący jest problem udziahi adresata dedykacji w in
spirowaniu powstania danego dzieła, lub jego publikacji na obszarze niemiecko
języcznym. W dalszej kolejności pojawia się kwestia motywacji skłaniających 
mecenasa do wsparcia określonego przedsięwzięcia piśmienniczego, a czasem 
również wydawniczego. Należy wyjaśnić, czy decydowała tutaj tyłko powirmość 
np. udzielenia wsparcia swojemu klientowi, czy też inne motywy związane z sa
mym dziełem, jego treścią i funkcją. Na podstawie treści dedykacji można 
niekiedy pokusić się o rekonstrukcję rełacji zachodzących miedzy autorem a adre
satem. Można tałiże podjąć próbę określenia, zarówno motywacji autorów jak 
i osób lub instytucji wspierających —  w tej сту w innej formie —  ich twórczość. 
Wreszcie kwestią podstawową jest określenie stopnia wjrfywu wyżej wymienio
nych czynników na decyzję pubłilcacji danego dzieła na obszarze niemieckoję
zycznym. W podobny sposób nale:^ rozważać treść przedmów wydawniczych: 
autorów i współautorów publikacji (tłumaczy, komentatorów, redalrtorów), a tak
że instytucji sprawczycłi, wydawców, nakładców i drukarzy.

Kolejny typ utworów, jald można spotkać w polonikach, to hsty zalecające 
i epigramy. Miały one zwykłe panegiryczny cłiarałcter, podnosząc załety autora 
i jego twórczości. Równocześnie polecały dzieło uwadze mecenasa i czytełniłca. 
Utwory tego typu były najczęściej podpisywane przez osoby związane z autorem 
towarzysko, bądź rodziimie. Czasem jednak ich twórcami były osoby będące 
inspiratorami dzieła.

Dedykacja to utwór zawierający przypisanie i ofiarowanie dzieła pizez jego 
autora lub współautorów konkretnej osobie, osobom czy instytucji związanej 
z autorem bezpośrednio — w przypadku bhskiej znajomości — bądź pośrednio 
poprzez wspólne środowisko naukowe, intelektualne, polityczne czy wyzna- 
niowe26. Niekiedy podstawowym elementem dedykacji był wątek perswazyjny.



Autor starał się w tym przypadku nakłonić adresata dedykacji do przyjęcia i prze
czytania dzieła. Nie zawsze oczeldwał w związku z tym jaldś kor^ści osobistycłi. 
Jego dedykacja miała przekonać adresata do reprezentowanego przez siebie i swo
je środowisko punlrtu widzenia w sprawach społeczr^cłi, połitycznycłi, rełigij- 
i^cłi czy intełektualno-naukovyycłi27.

Powyższe cecliy pozwalają odróżnić dedykacje od przedmów wydaw- 
niczycli, gdyż jak stwierdzała Anna Czekaj ewska-Jędrusik./e.v// nawet w treści 
listu dedykacyjnego znajdziemy takie elementy przedmowy jak: wyjaśnienie za
dania postawionego sobie przez autora, omówienie warunków, w jakich dzieło 
powstało i różnych innych spraw wprowadzających w treść dzieła lub też takie, 
ja k  wiadomości o osobie i twórczości autora, scharakteryzowanie jego dzieła 
i zalecenie go pewnej kategorii czytelników (gdy przedmowa została nie napi
sana przez autora) — to trudno je  mimo to uznać za decydujące o sensie listu 
dedykacyjnego'^'^. Janusz Pełc i Władysław Tomkiewicz podkreślali, że jeśli 
autor był stałym klientem mecenasa (osoby otaczającej twórcę różnoraką opie
ką: materialną (stała pensja, honorarium za dzieło), moralną (odpowiedzial
ność za czyny serwitora) i prawną^ to sprawa przedstawiała się najprościej: 
skoro książka powstawała z inicjatywy mecenasa lub żywo go interesowała 
w sensie osobistym — to po prostu dawał pieniądze na druk; jeżeli tematyka nie 
leżała w sferze interesów mecenasa (np. dzieło z  zakresu filozofii czy geografii) 
— wówczas autor dodawał ową epistołom dedicatoriam będącą w jakimś sen
sie hymnem pochwałnym, utrwałającym sławą mecenasa, a ten oczywiście 
także finansował taką imprezę^^. Powyższe stwierdzenia nie w pełni oddają 
złożoność problematyki. Dedykacje rzadko zawierały jednoznaczne 
potwierdzenie, że icłi adresaci finansowali wydanie dzieła. W większości przy
padków nie uzyskamy na to bezpośrednicłi i jednoznaczny cli dowodów. Dedy
kacje, jak i wydawnictwa, w któiycłi występują, dostarczają nam jedynie pew- 
nycłi sugestii dotyczącycłi motywów, jakimi kierowali się autorzy ofiarowując 
dzieło danej osobie. Z drugiej strony w pojedynczycłi przypadkach przybliżą 
nam rolę, jaką odgrywał adresat dedykacji w wydaniu dzieła. Istotną kwestią 
jest ustalenie na podstawie innych, dostępnych źródeł wzajenmego stosunku 
między autorem dzieła, a adresatem dedykacji. Jednak nawet występowanie 
związku mecenas-klient nie świadczy bezpośrednio o finansowym udziale 
mecenasa w wydaniu konkretnej książki. W części dedykacji układ tego typu 
z pewnością nie występował. Mam tutaj na myśli m. in. tak zwane dedykacje 
przyjaciełskie. Reprezentują one ten rodzaj stosunków między autorem a adre
satem dedykacji, w których nie decydowały kwestie finansowe, ale takie moty 
wy jak np. z jednej strony oddanie liołdu swemu mistrzowi, a równocześnie 
dowartościowanie autora i jego dzieła przez osobę adresata dedykacji.



Warto więc podjąć próbę określenia znaczenia dedykacji, zamieszczanych 
w polonikach. Przeanalizowano 250 dedykacji. W tej liczbie 130 utwory były 
dedykacjami autorskimi. Twórcami pozostałych byh: tłumacze, komentatorzy, 
redaktorzy, wydawcy i w końcu drukarze. Wśród adresatów listów dedykacyj
nych można wyróżnić kilka charakterystycznych grup osób. Dużą liczbę dedy
kacji pisarze ofiarowali władcom polskim (ok. 10% wszystkich), zwłaszcza 
Zygmuntowi Augustowi i Stefanowi Batoremu (po 11 utworów)^®. Kolejną 
grupę — dominującą pod względem liczby osób, do któiych adresowano listy 
dedykacyjne — tworzyli dostojnicy polskiego Kościoła katolickiego^i. Nale
żeli do politycznych i kulturalnych elit państwa polskiego. Znajdziemy wśród 
nich kilku autorów o dużym, międzynarodowym dorobku literackim32. Nie 
zabrakło tutaj także osób, cieszących się międzynarodową sławą mecenasów 
sztuki i literatuiy33. Nic więc dziwnego, że dedykacje ofiarowane tej grupie 
adresatów stanowiły ok. 20% wszystkich przebadanych utworów tego typu. 
Rzadziej pojawiały się listy dedykacyjne, adresowane do reprezentantów poł- 
skiej magnaterii i szlachty katolickiej^^. Dominowali wśród nich przedstawi
ciele elity władzy.

Część dostojników, któiym polscy pisarze ofiarowywali swoje dzieła, 
zapisało się nie tylko w historii politycznej Rzeczypospolitej, ale także —  jako 
wybitni mecenasi — w dziejach kultury połskiej^^. Polonika z obszaru niemiec
kojęzycznego są również świadectwem szczególnego zaangażowania niektórych 
osobistości z tej grupy w propagowanie polskiego piśmieimictwa kontrreforma-
cyjnego^^.

Od łat trzydziesty ch XVI w. w polonikach coraz częściej pojawiały się 
dedykacje dla osób wywodzących się ze środowisk, które opowiedziały się za 
reformacją '̂^. Najwięcej podobnych dedykacji pochodziło oczywiście z dmgiej 
połowy XVI w. W sumie stanowiły ok. 20% wszystkich zarejestrowanych listów. 
Więlcszość z nich zamieszczana była w dysertacjach uniwersytecłdch. Ich autora
mi byh studenci, dziękujący w ten sposób swym krewnym lub możnym opie
kunom za możliwość odbycia studiów zagranicziwch. Kolejną grupę dedykacji 
(ok. 8% całości) stanowiły utwory ofiarowane intelełrtualistom. Wśród nich zna
lazł się profesor Akademii Krakowskiej Adam z Bochynia^^. Z listów dedyka
cyjnych pochodzących z dmgiej połowy XVI w. można wymienić utwór B. Her- 
besta zamieszczony w Periodicae responsionis libri V. Dzieło to, będące zamlmię- 
ciem połemiid B. Heibesta z J. Górskim na temat okresu cyceroniańskiego, autor 
zadedykował m.in. St. Orzechowskiemu i A. Patiycemu Nidecldemu. B. Herbest 
szukał w nich arbitrów i równocześnie sojuszników w sporze z J. Górskim. Wy
wołało go kilka publikacji B. Herbesta, w tym przede wszystkim Periodica dispu- 
tatio (Kraków w 1562 r)^^. Niesłuszność jego poglądów —  zresztą w sposób bar
dzo brutalny, niekiedy zbliżający się do poziomu paszkwilu —  udowodnił J. Gór-



ski. Skompromitowany В. Herbest opuścił Kraków, przenosząc się w 1562 r do 
Poznania. Objął rektorat Kołegium Lubrańskiego. Tutaj przygotował do druku 
wspomniane Periodicae responsionis libri V, wydając je w 1566 r. w lipskiej ofi
cynie E. Voglina^^*. Traktat B. Heibesta przeznaczony był dla polsldego środo
wiska naukowego. Nie mógł natomiast stanowić interesującej lektury dla humani
stów europejskich. Polska dyskusja nad okresem retorycznym była anachro
nizmem, odbywając się pięćdziesiąt łat później mż w Europie. Dzieło B. Herbesta 
zostało zatem opublikowane w Lipsku, ponieważ tak jak w innych przypadkach 
autorom twoiTącym w Wielkopolsce b/iżej było do oficyn niemiecłdch, niż np. 
krakowskich.

Kilkadziesiąt dedykacji (ok. 9%) autorzy poloników ofiarowali mecena
som korporatywnym. Znalazły się wśród nich władze miejskie m.in. Gdańska, 
Elbląga, Poznania, Lwowa i Krakowa, a także uczelnie np. Akademia 
Krakowska i Uniwersytet Królewiecki. Wreszcie kilka dedykacji ofiarowano 
osobom wywodzącym się z patrycjatu miejskiego'**.

Autorzy poloników, ale przede wszystkim ich niemieccy redaktorzy, tiu- 
macze i wydawcy często dedykowali swoje publikacje osobistościom z Polską 
nie związanym (ok. 23% wszystkich dedykacji). Wśród adresatów takich dedy
kacji spotykamy dostojników Kościoła katolickiego'*^. Około 8% listów dedy
kacyjnych ofiarowano niemieckim biskupom i katolickim p a n u j ą c y m ^ ^ .

Książęta protestanccy — m.in. Badenii, Saksonii i Marchii Brandenburskiej 
— byli adresatami listów dedykacyjnych w 15 (ok. 6% ws^stkich) pr^padkach. 
Kolejna grupa niemieckich adresatów dedykacji to osoby reprezentujące 
środowisko naukowe'*'*. Brak było w tym gronie wybitniejszych postaci. W tym 
przypadlcu autor z reguły ofiarowywał swoje dzieło osobie bezpośrednio sobie 
znanej. Były to więc dedykacje, w których pisarz oddawał hołd swoim byłym lub 
aktualnym nauczycielom. Wśród dedykacji znalazły się także listy adresowane do 
władz miast niemiecłdch'*^ i mecenasów wywodzących się ze środowiska 
mieszczańsldego, żeby tylko wspomnieć o J. Fuggerze II.

3. RODZAJE ZWIĄZKÓW ZACHODZĄCYCH 
MIĘDZY AUTORAMI A ADRESATAMI DEDYKACJI
Z adresatami dedykacji wiąże się pytanie, w jakim stopniu fakt przypisania 

im dzieł dowodzi, że mair^ do czynienia z rzeczywistym mecenatem wobec 
autorów poloników. W pierwszym rzędzie należy określić rodzaj kontałctów, jakie 
łączyły autorów dedykacji z ich adresatami. Co najmniej w przypadku 
osiemdziesięciu poloników pomiędzy autorem dzieła, a osobą lub instytucją, 
której zadedykował on swój utwór, istniały jaldeś związki personalne. Na pod
stawie treści dedykacji i literatuiy przedmiotu wśród poloników można wyodręb-



iiić gmpę druków, powstałych bezpośrednio na zlecenie lub przy udziale polskich 
władz paiistwowych względnie kościelnych. W tym przypadku dedykacja i dzieło 
były nie tyle wynikiem istnienia zależności kłient-mecenas, ile efektem 
zobowiązań autorów wobec zwierzcliników. Ci ostatni chętnie wykorzystywali 
zainteresowania i talent literacki podległych im urzędników. Wśród autorów znaj
dziemy dyplomatów i sekretaiTy królewskich, którzy ziidedykowli swoje dzieła 
monarchom polskim — m.in. F. Kallimacha^^, J. Herburta^^ i Marcina Bronie
wskiego. Ten ostatni był autorem Tartanae descnptio, relacji z poselstwa (w la
tach 1578-1579) do chana perekopskiego Machmed-Gireja^^. M. Broniewski był 
sekretarzem i dworzaninem Stefana Batorego, a jego dzieło powstało w wyniku 
misji dyplomatycznej. Z oczywistych względów zadedykował je królowi. 
W pełnym tego słowa znaczeniu mecenasami M. Broniewskiego byli Piotr 
Myszkowski, M. Mielecki i J. Zamoyski, o czym autor nie omieszkał w dedy
kacji wspomnieć. Z podobnym stosunkiem między autorem a adresatem dedy
kacji spotykamy się zwykle w publikacjach o tematyce histoiycznej i poli
tyczno-prawnej. Charakteiy styczne jest to, że listy dedykacyjne kierowano do 
monarchów zwykle w przypadku dziel o znacznym ciężarze gatunkowym np. 
monografii historycznych. Wszystko to musiało mieć wpływ na decyzję pub
likacji dzieła w zagranicznej oficynie wydawniczej. Tak było w przypadku 
Polonia, sive de origine... M. Kromera, zadedykowanej Stefanowi Batoremu.

W publikacji poloników bardzo często rolę instytucji sprawczej odgtywały 
władze kościelne — w osobie ptymasa, biskupów, bądź w sensie koiporatywnym 
(synody diecezjalne). Dotyczyło to zwłaszcza druków liturgicznych, ale nie tył- 
ko — wystarcz wspomnieć o Confessio fidei catholicae Christiana St. Hozjusza. 
Dzieło to, w Irtórego wydaniu brał udział ptymas M. Dzierzgowsłd, było oficjal
nym tekstem Kościoła polsldego, przyjętym na synodzie piotrkowskim w 1551 r. 
Jego znaczenie zadecydowało o tym, że zostało zadedykowane Zygmuntowi 
Augustowi. Ze względu na wysokie wymagania wydawców względem oficyity 
drukarskiej, dzieło St. Hozjusza zostało —  w całości —  opublikowane za granicą. 
Wśród dedykacji autorskich ofiarowanych władzom miejskim, znajdziemy 
utwoty pisarzy będących urzędnikami owych władz^^.

Stosunek typu kłient-mecenas spotykamy we wszystkich wyróżnionych 
typach poloników. Szczególnie często występował w piśmiennictwie okolicznoś
ciowym. Takim drukiem było np. In mortem immaturam...Joannis...praesulis 
Posnaniensis... epicedion St. Cliróściejewskiego^O. Autor wydał je suh auspice 
swojego mecenasa kasztelana kaliskiego Andrzeja Góiki^*. Z publikacji pocho
dzących z pierwszej połowy XVI w. dobiym przykładem są Rudimenta Pietatis 
Christianae versibus, ut pueri ea facilius in memoriam reponere possint, con- 
scripta K. Hegendorfina^2. Autor zadedykował dzieło swoim uczniom —  Wa
cławowi i Rafałowi 1 Leszczyńskim. Uczony chciał w ten sposób złożyć hołd ich



ojcu, kasztelanowi brzeskiemu Janowi. Był on mecenasem K. Hegendorfina i jed
nym z opiekunów Akademii L u b r a ń s k i e g o ^ ^ .

Typowe są dzieje powstania i publikacji Totius philosophiae htimanae in tres 
partes nempe in rationalem, naturalem et morałem digestio H. Wildenberga (zm. 
1558). Początkowo dzieło składało się z trzecłi odnębnycli częścî "*. Ostatnią autor 
napisał na życzenie biskupa cłiełmińsldego T. Giesego^^. Również na jego polece
nie H. Wildenberg połączył wszystlde tomy w jedną całość i wydał przy finan
sowej pomocy bisloipa^^. W ten sposób powstał podręcznik, któiy T. Giese zale
cił uczniom gimnagum cliełmińskiego jako lekturę o b o w i ą z k o w ą ^ ^ .  Został wyda
ny w 1551 r.^ ,̂ a ws^stkie jego edycje opublikowała oficyna J. Oporinusa.

W drugiej połowie XVI w. dużo świadectw związków Idient-mecenas znaj
dziemy w publikacjach uniwersyteckich. Należała do nich dysputa Daniela 
Ba^lika, odbyta pod przewodem Jacoba Zwingera w Akademii Bazylejskiej 
pt. Theses de beatitudine, deque virtutibus moralibus^^. D. Bazylik zadedykował 
ją  wojewodzie brzeskiemu Janowi Szujskiemu, dzięłd któremu mógł podjąć stu
dia zagraniczne, pedagogu]ąc równocześnie synowi wojewody^®. Warto tutaj 
talcże wspomnieć o zbiorze Epitaphia... Christophori Meczinii a Kurozweki... ab 
aliis eius amicis scripta. Cum praefacione Adami Thobolii ad...Andream 
Mecczinium a Kurozweki castellanum Velunensem. Został zredagowany i opu- 
blikowaity przez Adama Tobolskiego^^. Był hołdem, złożonym przez studentów 
i profesorów Akademii Strasburskiej zmarłemu Polakowi. Podobnymi motywami 
kierował się zapewne także jego wydawca A. Tobolski. Należy jednak podkreślić, 
że K. Męciński został oddany w opiekę A. Tobolskiemu przez swojego ojca, 
kasztelana wieluńskiego. РиЬЬ1шс]а ta miała więc nie tylko uczcić pamięć 
młodego Męcińsldego. Była także wypełnieniem moralnego zobowiązania A. To
bolskiego wobec mecenasa, ojca Kr^sztofa.

Warto także wspomnieć o Carmen de natali Jesu Christi ad Raphaelem 
Leszczyński. Jej autorem był Wawrzyniec Brzeziński, studiujący na koszt 
R. Leszczyńskiego w Wittenberdze^^. Charakterystyczne są również dzieła 
Andrzeja Cłirząstowskiego. Pierwsze z nich nosiło tytuł Belhim jesuiticum sive 
ducentarum et quinque jesuiticarum contradictionum index^^. Autor zadedy
kował go łowczemu litewskiemu Janowi Naruszewiczowi. Kolejne, ktytykujące 
Mszę św. pt. Duo libelli de opificio missae i trzecie pt. Praxis de caeremoniis et 
canone missae zawierały dedykacje dla Mikołaja i Krzysztofa Naruszewiczów. 
A. Cłirząstowski pisał wymienione tomy co najmniej od 1590 r  Dedykacje 
z drugiego i trzeciego tomu były datowane odpowiednio na 1591 i 1592 r. Obie 
dedykacje autor podpisał w Zasławiu. A. Chrząstowski był w tym czasie (w la
tach 1581-1592) na utrzymaniu Hlebowiczów z Zastawia. Mimo to jednak 
wspomniane tomy zadedykował Naruszewiczom. Jak z tego wynika, autor 
chciał opuścić swoich cłilebodawców. Uczynił to w 1592 r., zostając na



dwornym kaznodzieją hetmana Krzysztofa Radziwiłła. Wszystkie tomy zre
dagował i wydał J. Łasicki. Również i on zamieścił swoją dedykację w trzecim 
tomie. Ofiarował ją  kasztełanowi żmudzkiemu M. Naruszewiczowi. W swoim 
łiście dedykacyjnym załecał dzieło A. Cłirząstowskiego, jako istotną polemikę 
z tezami Roberto Bełłarmino. Nadmieniał przy tym o swoim udziale w redakcji 
tej pracy. Wspomniane listy dedykacyjne świadczą o tym, że zarówno autor 
dzieła, jak i jego redaktor usiłowali uzyskać wsparcie Naruszewiczów dla 
swego przedsięwzięcia.

Mecenat wyrażał się także w promowaniu pisarstwa danego autora na 
określonym tetytorium i w określonycli środowiskacli. Świadc2y  o tym dedykacja 
M. Kromera dła O. Trucliesessa, zamieszczona w niemieckim wydaniu dwóch 
pierwszych tomów De falsa nostri temporis et vera Christi religione^. Kardynał 
i biskup augsburski O. Truchesess był jednym z najgorliwszych zwolenników 
twórczości polemicznej M. Kromera. Starał się popularyzować prace M. Kromera 
i innych polskich pisarzy kontrreformacyjnych na terenie Niemiec^^ .̂ W tym kon
tekście M. Kromer podkreślał szczególną rolę ośrodka akademickiego w Dil- 
lingen^^, którego kardynał był protektorem. Według autora listu dedykacyjnego 
Dillingen stało się jednym z najważniejszych centrów krzewienia wiaiy katolic
kiej na terenie Niemiec. M. Kromer uwypuklił tutaj znaczenie miejscowej oficyny 
wydawniczej, wspominając o opublikowitych przez nią dziełach St. Hozjusza, 
J. Ecka i Petrusa Canisiusa. Dlatego właśnie M. Kromer wybrał Dillingen jako 
miejsce wydania De falsa nostri temporis et vera Christi religione, dzieła mają
cego na celu zwalczanie herezji zarówno w Polsce jak i w Niemczech^”̂. Można 
sądzić, że pr2ychyłne przyjęcie traldatu przez antistesa— tałdm mianem M. Kro
mer tytułował wtedy O. Truchesessa —  ułatwiło jego publikację. O niemieckim 
kardynale M. Kromer wspomniał tałiże w kolejitym wydaniu De falsa nostri tem
poris et vera Christi religione z 1568 r.^ .̂ M. Kromer zadedykował je papieżowi 
Piusowi V.

Dedykacja ta zawierała wiele istotnych informacji dotyczącycli historii kolej
nych wydań poszczególnych części traktatu^^. Ciekawy fragment listu do Piusa V 
poświęcony był St. Hozjuszowi. Autor umieścił go na początku tekstu dedykacji. 
M. Kromer podnosząc w nim zasługi St. Hozjusza dla Kościoła katolickiego, 
ówcześnie już kardynała i legata a latere na Polskę, podkreślał ścisłe związki, 
łączące go z kardynałem. Autor wskazywał tutaj na osobę i twórczość St. Ho
zjusza, jako główną inspirację swego pisarstwa polemicznego. W tym kontekście 
M. Kj-omerwj'mienial Confessio fidei catholicae Christiana, o której pisał: ...po- 
stea vera, cum per omnes Christiani orbis provincias ea divulgaretur, certatimque 
et cupide ah omnibus expeteretur et comporaretur et in alias etiam linquas trans- 
funderetur auxit et perpolivit. Wspominając o St. Hozjuszu, autor chciał przede 
wszystkim oddać hołd swojemu mistrzowi i przyjacielowi. Równocześnie jednak



osoba St. Hozjusza i wspomiranego wyżej kardynała O. Tnichesessa oraz Jacobo 
Puteo niiala w pewien sposób usprawiedliwiać wybór głowy Kościoła, jako 
adresata dedykacji dzieła. W tym samym celu M. Kromer dołączył do Monachus 
sive colloquiorum de religione lihri tres... niezwykle przychylny dla siebie list 
papieża Piusa IV

List M. Kromera do Piusa V jest pr^kładem tych dedykacji, które nie 
stanowify świadectwa występowania określonej fom-ę̂  mecenatu. Wybór adresa
ta listu dedykacyjnego determinowała często treść dzieła, a nie jakieś szczególne 
związki autora z osobą, której zostało ono ofiarowane. Tak było też w piTypadku 
De coelibatu sacerdotum... M. Kromera'^®. Autor zadedykował pracę Piusowi IV. 
Papież zaś w liście do M. Kromera, opublikownym pi^ez niego w Monachus..., 
dał benedykcję De c o e l i b a t u . Podobnie było w przypadku dedykacji dla 
Gi^egoiza XIII, którą St. Sokołowski opatrzył krakowskie i niemieckie wydania 
Censura orientalis Ecclesiae Jeremiasza z Konstantynopola. Do wybrania 
Gizegorza XIII, jako adresata dedykacji, nakłonił St. Sokołowsldego nuncjusz 
papieski w Polsce Giovanni Andrea Calligari. Nuncjusz zdawał sobię sprawę 
z wagi, jaką przywiązywał papież do idei zbliżenia Kościoła wschodniego do 
R ^m u. Zważyws^ na to, że polemika Jeremiasza z protestantami w pewien 
sposób utwierdzała papieskie złudzenia w tym względzie, G. A. Calligari był 
pewien, że tłumaczenie St. Sokołowskiego znajdzie w Grzegorzu XIII pr^chyl- 
nego czytelnika. Irma rzecz, że pismo Jeremiasza miało z punktu widzenia kato
lików niebagatelne znaczenie w ich sporze z protestantami. Jak dowodził w swo
jej dedyitacji St. Sokołowski widoczna zgodność Kościołów wschodniego i ka
tolickiego w tych elementach religii, Irtóre odrzucali protestanci, stawiała tych 
ostatnich poza nawiasem tradycji cłirześciańskiej’̂ .̂ Nic więc dziwnego, że pismo 
Jeremiasza na kilka lat pochłonęło uwagę katolickich i protestanckich polemistów. 
Z kolejitym dziełem St. Sokołowskiego A d  Wirtembergenshim theologorum 
imectivam brevis...responsio, opublikowaiwm przez W. Edera z Ingolstadt 
w 1585 t ,  wiąże się dedykacja jego wydawcy Jana Szczęsnego Heiburta dla 
Wilhelma V Pobożnego^^. Bawarski władca należał do zwolenników i promo
torów pisarstwa St. Sokołowskiego.

Książę szczególnie był zainteresowany polemiką polskiego teologa z nie
mieckimi luteranami, związaną z Censura... Jeremiasza z Konstantynopola. 
J. S. Herbuit wiedział o tym zapewne od samego St. Sokołowskiego. Chcąc 
okazać księciu wdzięczność za życzliwe przyjęcie w Ingolstadtcie, zadedykował 
mu wydany przez siebie utwór St. Sokołowskiego. Dedykacja J. S. Heiburta jest 
o tyle ciekawa, że stanowi kolejne świadectwo żywych stosunków, łączących 
dwór bawarski z polskimi katolikami, w imieniu których autor listu dedyka
cyjnego występował. Składając hołd księciu, J. S. Herburt podkreślał ogromne 
zasługi Wilhelma dla obrony katolicyzmu w Niemczech. Wychwalając mecenat



księcia nad uniwersytetem w Ingolstadt, równocześnie ositignięciom tej uczelni 
przeciwstawiał upadek protestanckiego uniwersytetu w Tybindze. Wedhig 
J. S. Heiburta uczelnia z Tybingi. specjali2aijąca się w studiach nad językiem i lite
raturą grecką, została ośmieszona nieudolną korespondencją z Jeremiaszem 
i ignorancką polemiką ze St. Sokołowskim. Nawiązując w ten sposób do utworu 
St. Sokołowskiego, autor dedykacji podkreślał, że St. Sokołowski —  jako 
znakomity uczony i osobisty teolog króla Stefana — godzien jest, aby zade
dykować jego dzieło księciu Wilłielmowi.

Dedykacja J. S. Heiburta była typowa dla tej części poloników z obszaru 
niemieckojęzycznego, w któiych listy dedykacyjne odgrywały rolę wstępu, przed
mowy wydawniczej do dzieła. Zawierały one, obok konwencjonalnego tekstu 
pochwalnego, duży zasób informacji dotyczących samego dzieła, jego autora, 
kontekstu w jakim praca powstała i motywów, jakie decydowały o taldm, a nie 
innym wyborze adresata dedykacji^^. Kolejną grupą dedykacji, w któiych nie 
można się dopatiywać związków typu klient-mecenas, są listy o charakterze per
swazyjnym.

A utor^ talach listów mieli poczucie ważności swoich dzieł. Uważali, że 
mogą one odegrać istotną rolę w ksztahowaniu opinii publicznej o sprawach 
państwa i społeczeństwa. Stąd adresatem dedykacji tego typu był zwykle monar
cha, lub osoby wywodzące się ze świeckiej bądź duchownej elity władzy. Walka 
o polityczny, a zwłaszcza wyznaniowy kształt Rzeczypospolitej, znajdowała odbi
cie właśnie w owych listach dedykacyjnych. Przykładem jest tutaj [Confutatio 
prolegomenon Brentii] St. Hozjusza. Autor pracy pr^pisał ją  Zygmuntowi 
Augustowi. Uczynił to ni.in. dlatego, że także Pietro Paulo Vergerio, z którym 
St. Hozjusz polemizował w Confutatio..., zadedykował swoje wydanie Libellus 
aureus in quo agitur de officio principum saecularium in ecclesia Filii Dei 
Joannesa Brentiusa polskiemu władcy^^.

Myśląc o reformie państwa, A. Frycz Modrzewski zadedykował Zygmuntowi 
Augustowi Commentariorum de Republica emendanda libri quinque, wydane 
w 1551 r  Dedykacja ta miała jeszcze inne znaczenie. Przewidując atałd związane 
z publikacją dzieła, autor nieprzypadkowo powoływał się w liście dedylcacyjitym 
na tytuł, przysięgą i wynikające z tego obowiązki sekretarza królewskiego'^^. 
W tym i w innych przypadkach, list dedykacyjny oraz jego adresat miały cłironić 
autora przed jego oponentami. Podobną rolę miała odegrać dedykacja M. Ko
pernika do papieża Pawła Iłł, zamieszczona w De revolutionibus orbium coe- 
lestium libri VI. Była ona próbą uzyskania przychylności papieża dla dzieła, 
prezentującego podstawy' teorii heliocentiycznej. Autor przedstawiał tutaj swoje 
rozterki, związane z podjęciem decyzji publikacji traktatu. M. Kopernik pod
kreślał, że postanowił opublikować swoje dzieło dopiero po namowach przyjaciół 
m.in. biskupa T  Giesego. Wiedział bowiem, że znajdą się ludzie, którzy, gdy tylko



posłyszą, iż w tych moich księgach... przypisują jakieś ruchy kuli ziemskiej, zaraz 
podniosą krzyk, źe należy mnie potąpic^'^. Kolejnymi dedykacjćuni, które nie 
wynikają z zależności typu klient-mecenas, są listy adresowane do najbliższych 
krewnych autora'^ .̂ Podobnie było z tzw. dedykacjami przyjacielskimi. Często 
spotykamy się z nimi w dziełach naukowych. W polonikach były one zazwyczaj 
ofiarowane intelektualistom interesującym się podobną problematyką, lub zapi^- 
jaźnionym z autorem. Stanowiły zazwyczaj wyraz uznania autorów dla osób, 
wywodzących się z tego samego środowiska naukowego i zawodowego'^^.

Niekiedy dedykacja była wyrazem wdzięczności dla osoby lub instytucji, 
która przyczyniła się w jakiś sposób do powstania dzieła. Osoby te inspirowały 
twórczość autora, wyszukiwały dla niego materiał źródłowy, a także służyły radą 
i życzliwą kiytyką рг2у  przygotowaniu publikacji. Z tego punktu widzenia warto 
wspomnieć o dedykacji L. Gorecłdego dla kasztelana międzyrzeckiego Andrze
ja  Górki (ok. 1534-1585). L. Górecki zamieścił ją  w Descriptio belli Ivoniae 
Voievodae Valachiae a. 1574^^. Prosił w niej Icasztelana o materiały źródłowe, 
dotyczące historii wyprawy gdańskiej i irmych wydarzeń z dziejów Połski*^. 
Autor chciał je wykorzystać w swojej łiistorii Polsld (tzw. Decades). Descriptio 
belli Ivoniae... powstało właśnie w ramach tych prac L. Goreckiego.

J. Pelc i W. Tomkiewicz analizując zjawisko renesansowego mecenatu pod
kreślali, że: Inaczej przedstawiała się sprawa, gcfy autor nie byl klientem jakiegoś 
potentata, a pracę pisał z  własnej inicjatywy. Wówczas należało poszukać mece
nasa, którego można było pozyskać przy pomocy pochwałnej dedykacji... Bywało 
wreszcie i tak, iż autor, nie dotarłszy do żadnego mecenasa, wydawał książkę wła
snym sumptem, zaopatrując ją  w łist dedykacyjny pod adresem jakiegoś wiełmoży, 
po którym się spodziewał pokrycia ex post kosztów wydawniczych. Tę ostatnią for
mę spotykamy najrzadziej, jako, że stanowiła ryzyko i obłiczona była jedynie na 
wdzięczność'^. Wydaje się, że w przypadku poloników z obszaru niemiecko- 
ję:^cznego zjawisko to występowało szczególnie rzadko. Poszukiwanie mecenasa 
tą drogą było raczej w zwyczaju pisarzy stojących u progu swojej właściwej Icaiie- 
ly. Autorzy, wydający swoje dzieła za granicą, raczej nie podejmowali takich de
cyzji, nie dysponując środkami finansowymi na polaycie kosztu edycji. Mogły to 
być środki własne, łub zapewnione przez mecenasów. Natomiast pisarze znani 
i uznani w Europie, pozostający w zażyłych stosunkach ze środowiskami intele- 
ktuahiymi europejskich centrów wydawniczych mogh —  chociaż w części — li
czyć na niemieckiego nakładcę swoich dzieł.

Dedykacji, o których pisali cytowani autorzy, można szukać w grupie utwo
rów, co do których nie ma pewności, że istniały jakiekolwiek związki między 
autorem a osobą, której zadedykował on swój utwói*^.

Część poloników ukazała się natomiast wyłącznym naldadem niemieckich 
wydawców i drukarzy lub ich mecenasów. Z pewnością dotyczyło to niemieckich



przedruków z polskich i innych (np. włoskich^^) edycji danego dzieła. Również 
w prz>'padku części niemieckich wznowień i mutacji językowych mamy do c ie 
nienia z publikacjami, któiych koszt ponosili sami wydawcy. W polonikach po
jawia! się wtedy list dedykacyjny, podpisany przez niemieckiego komentatora, 
redaktora, wydawcę czy thimacza dzieła.

4. DEDYKACJE I PRZEDMOWY WYDAWNICZE,
JAKO ŚWIADECTWO PRAC LITERACKICH 

I EDYTORSKICH ORAZ MOTYWACJI TWÓRCZYCH 
AUTORÓW I WYDAWCÓW POLONIKÓW

Z punlrtu widzenia motywacji autorskicłi, szczególnie interesujące są te 
dedykacje i przedmowy wydawnicze, które określają przeznaczenie danej pub
likacji. Wyjaśniają one, czy dzieło miało służyć czytelnikowi obcemu, czy też 
przeznaczone było głównie dla czytelnika polskiego. Zwraca uwagę fakt, że dzieła 
tworzone z myślą o czytelniku polskim, często nabierafy ogólnoeuropejskiego 
znaczenia, jak na pi^ykład Confesio fidei catholicae... St. Hozjusza^^. Warto tutaj 
powrócić do omawianej uprzednio dedylcacji M. ICromera dla O. Truchesessa 
Autor wspominał w niej, że najpierw wydal De falsa nostri temporis et vero 
Christi religione w języlcu polskim. Diuk ten ukazał się anonimowo w Krakowie, 
suppreso non sine causa nomine nostro. М. Kromer pisał swoje Rozmowy z myślą 
o czytelniku niewylcształconym, nie znającym ję^lca łacińskiego^^. Autor pod- 
kreślał w liście de^^lcacyjnym, że z tego względu nie należy traktować polsldej 
wersji De falsa nostri temporis... Jako poważnego traktatu teologicznego^^. Praca 
spełniała tę funkcję dopiero w wersji łacińskojęzycznej, opublikowanej po raz 
pierwszy w Dillingen. Tym razem M. Kromer podpisał swoje dzieło. Łacińsko- 
języczna wersja De falsa nostri temporis... powstała na użytek czytelnika obcego, 
ale także dla rodaków M. Kromera. Twierdził on, że Polacy niekiedy wolą czytać 
w języku łacińskim niż polskim.

Część poloników przeznaczona była wyłącznie dla czytelnika polskiego.
Dedykacje i przedmowy wydawnicze są najlepszym tego świadectwem. 
Przykładem może być dzieło W. Wróbla Propugnaculum Ecclesiae catholicae 
ad\>ersus varies sectas z 1536 r^^. Zawierało ono gruntowną krytykę herezji 
M. Lutra. W  Wróbel zadedykował Propugnaculum... opatowi mogilskiemu Eraz
mowi Ciołkowi. Autor listu powiązał łiistorię państwa i narodu polskiego z dzie
jami Kościoła katolickiego. Podkreślał, że tylko wiemości dla wiaty katolickiej 
Polska zawdzięcza swoją potęgę polityczną, zwycięstwa militarne i osiągnięcia 
kulturalne. Konieczność polemiki z M. Lutrem, a więc obrorę' katolicyzmu 
w Polsce, była dla autora obowiązkiem patriotycznym. Trudno mówić o uniwer



salnym znaczeniu dzieła W. Wróbla. Niemcy i w ogóle Europa pojawiają się 
w omawianej dedykacji tylko jako źródło lierezji, zagrażającej państwu pol
skiemu. ^^^daje się, że również kołońskie wydanie Sermones tres Synodici 
M. Kromera przeznaczone było na polski lynek^^. Redaktorem tego zbioru był 
T. Płaza. Sermones... zawierało mowy synodalne M. Kromera, pocłiodzące z lat 
czterdziestycliXVI w. O genezie tej publikacji T. Płaza pisał w dedykacji dla lega
ta papieskiego G. F. Commendone. Wspominał, że zbiór powstał na podstawie 
rękopisów mów M. Kromera. Tylko w przypadku Sermo de tuenda dignitate sa- 
cerdotii podstawą nowej edycji mogły być poprzednie wydania tej mowy.

Wydania polskie pocłiodziły z 1542̂ *̂ i 1543 r.^*, a niemieckie z 1550 r.5'2 
Z powodu wielu błędów w druku publikacje mowy były mało przydatne dla 
redaktora. W Sermones... ukazała się w nowej, poprawionej wersji. T. Płaza 
usunął z niej zdezaktualizowaną dedykację dla Piotra Gamrata oraz ilustracje, 
występujące w krakowskich wydaniach Sermo de tuenda dignitate sacerdotii. 
wyszukane przez siebie mowy M. Kromera, T. Płaza opublikował w Kolonii, aby 
ocalić je przed zniszczeniem i zapomnieniem. Z omawianej dedykacji dowiaduje- 
nty się, że inspiratorami przedsięwzięcia wydawniczego byli St. Hozjusz i St. 
Orzechowski.

Jednoznacznie —  co jest oc^wiste — o polskim przeznaczeniu publikacji 
informowały dedykacje i przedmowy do druków liturgicznych. Podobnie było 
w przypadku takich wydawnictw jak Catecheses sive Institutiones duodecim de 
septem Sacramentis et sacrificio Missae et de funebribus exequiis M. Kromera. 
Istnieje kilka polskich i niemieckich wydań tego dziełka. Najwcześniejsze 
pochodziły z 1570 (laakowskie)^^ i 1571 r. (kolońslde)^'^. Wydanie krakowskie 
składało się z trzech części: łacińskiej, polskiej (Catecheses, to jest napominania 
i nauki... barzo potrzebne) i niemieckiej (Zwelff Christliche Unterrichtunge oder 
Unterweysung). M. Cholinus przedrukował w 1571 r. tylko wersję łacińską 
i niemiecką. Przedmowy do ws^stłdch trzech części katechizmu — edycja 
M. Cholinusa nie odbiegała tutaj od pierwodruloi krakowskiego — jednoznacznie 
wskazywały na polskie przeznaczenie tej publikacji. Treść poszczególnych wersji 
językowych różniła się w sposobie ujęcia tematyki.

Warto omówić pokrótce różnice w .treści przedmów. Olcreślały one funkcje, 
przypisane przez autora poszczególnym częściom dzieła. Przedmowa do łaciń
skiej wersji Catecheses... zawierała ogólny rys sytuacji Kościoła katolickiego 
w Polsce w dobie rozwoju reformacji. Katechizm byl tutaj niezbędnym narzę
dziem walki z herezją, ponieważ pozwalał ogółowi społeczeństwa zapoznać się 
z zasadami wiaiy katolickiej. Dlatego autor wydał go w trzech językacłi. Miał 
służyć duchowieństwu i wiernym diecezji warmińskiej, a także tym diecezjom 
polskim, które zechcą go używać. Autor postrzegał swój katechizm, jako jeden 
z czynników potiydenckiej odnowy Kościoła w Polsce. Przedmowa do niemiec



kiej wersji katechizmu oparta była na jej łacińskim odpowiedniku. Zupełnie od
mienny cłiarakter od poprzednicłi, miała przedmowa do polskiej wersji dzieła. 
Brak było tutaj ogółnycłi refleksji na temat genezy, rołi i funkcji katecłiizmu 
w katołickim życiu rełigijnym. Treścią przedmowy był zbiór napomnień, odno- 
szącycłi się do prawidłowego spełniania obowiązków kapłańsldcłi i duszpaster- 
słdcłi pizez ducłiownycłi. Katecłiizm miał być narzędziem szerzenia wiaiy kato
lickiej dla tycłi kapłanów, Ictórzy z braku chęci lub umiejętności w ogóle nie czy
tali ksiąg. OtiTymali więc od autora krótki podręcznik u^teczity w posłudze 
kapłańskiej. Katecłiizm M. Kromera doskonale obrazuje kulturową i językową 
sytuację w szesnastowiecznej Polsce. Jej istotą było m. in. współistnienie kiłlcu 
kręgów odbiorców łiteratuiy różniących się odmiennymi kompetencjami i potrze
bami czytelniczymi. Warto także wspomnieć o dziele J. Górskiego Pro tremenda 
etveneranda Tńnitate, wydanym w Kolonii w 1585 r.^ .̂ J. Górski pragnął opubli
kować swoją polemikę z Ch. Franckenem w Krakowie. Niestety, ze względu na 
wysoki koszt drulcu i zbyt powolne tempo pracy miejscowych drukami, autor 
postanowił wydać pełną wersję dzieła w Kolonii. Aby jednak przyśpieszyć pub
likację chociaż części polemiki, J. Górsld wydał w Krakowie (w 1584 r.) jej frag
ment pt. Praemunitio adversns insanum dogma Christiani Frankcen^^. Była to 
broszura licząca 15 kart tekstu, podczas gdy edycja niemiecka obejmowała 239 
kart. Została w całości przedmkowana w wydaniach kolońskich z 1585 i 1586 r. 
J. Górsld zadedykował je Stefanowi Batoremu^'^. W liście do króla autor zarzucał 
społeczeństwu połsldemu tolerancyjną postawę wobec heretyków. Był zwolen
nikiem surowego karania odstępców, również przez władze państwowe.

Druki publikowane na obszarze niemieckojęzyczitym, a przeznaczone na ry
nek polski, spotykamy najczęściej wśród wydawnictw naukowych (zwłaszcza 
podręcznikowych)^* i teologiczno-polemiczitych.

Część poloników powstała z myślą o odbiorcy europejskim. Najczęściej były 
to dzieła historyczne, a także geograficzno-łiistoryczne^^ oraz druki propa- 
gandowo-informacyjne. Znalady się wśród nich także prace o charalcterze 
naukowymi *̂0 i religijnym. Taką publikacją byl w pewnym sensie zbiór L/Ы  tres, 
quorum primus De peccato originis, secundus De libero hominis arhitrio, tertius 
De providentia et praedestinatione Dei aeterna A. Fiycza Modrzewskiego^®*. 
Został on opublikowany anonimowo przez J. Oporinusa w 1562 r  Jego wydanie 
wiązało się z rękopisem De mediatore. Powstał on w związku z kalwińskim syno
dem generalnym w Książu. A. Frycz Modrzewsłd odniósł się tutaj —  na życzenie 
Hieronima Ossolińskiego — do poglądów głoszonych przez F. Stankara. Listy, 
w któiych przedstawiał swoje stanowisko, A. Fiycz Modrzewski przesiał do obra
dujących w Książu. Włyótce trafiły do szwajcarsldch kalwinów, tradycyjnie zain
teresowanych losami zboru kałwiiiskiego w Polsce. J. Oporinus otrzymał w pier
wszej kolejności rękopis De mediatore. Przedłożył go do recengi, a raczej cen-



zuiy, teologom kalwińskim z Zuiychu. Ci zakazali druku rozprawy, posądzając 
autora o sprzyjanie herezji F. Stankara. Jednak tekst De mediatore zaczął krążyć 
w rękopiśmiennych kopiach. Stworzyło to atmosferę zainteresowania dla traktatu 
polskiego pisaiza. Dlatego J. Oporinus zdecydował się na jego publikację, 
dołączając pozostałe prace A. Fiycza Modrzewskiego nawiązujące do proble- 
matyld De mediatore^^. Dzieła A. Fiycza Modrzewskiego miały uniwersalne, 
ogólnoeuropejslde znaczenie, a Lihri tres... dowodzą, jak duże zainteresowanie 
i emocje budziły w pewnych środowiskach. Świadczą o tym także burzliwe dzieje 
publikacji jego Sitvae quatuor... Poznajemy je z przedmowy, opublikowanej wraz 
z całym traktatem w Rakowie w 1590 r  Autor wspominał w niej, że pierwsza 
redakcja dzieła miała się ukazać w oficynie J. Oporinusa. Bazylejski drukaiz otrzy
mał traktat A. Frycza Modrzewskiego przed 1567 r, tj. przed przybyciem do 
Bazylei K. Trecego, jednego z przywódców obozu kalwińskiego w Polsce^^^. 
K. Trecy należał do bliskich znajomych J. Oporinusa'O'*. Utrzyn^wał kontalct ze 
szwajcarskimi teologami kalwińsldmi min. z Heinrichem Bullingerem (1504- 
1575) i Josiasem Simlerem (1530-1576)1 '̂^. Dlatego J. Oporinus w 1567 r  udo
stępnił K. Trecemu rękopis Silvae quatuor. Tea zaniepokojony treścią dzieła^o^, 
ukradł jeio'7. Rękopis trafił do H. Bullingera, któiy poprosił J. Oporinusa o za
niechanie jego publikacji. Mimo to odpisy trałctatu nadal krążyły w środowisloi 
kalwińskim*®*.

5. DEDYKACJE NIEMIECKICH WYDAWCÓW 
POLONIKÓW

Znajdziemy wśród nich Idlka typów listów dedykacyjnych. Pierwszy z nich 
reprezentowały dedykacje, które skupiały się na znaczącej roU adresata dedykacji 
w jego środowisloi, na jego działalności społecznej, politycznej czy religijnej 
i wreszcie na jego zainteresowaniach, zdeterminowanych przez wymienione 
c^nnild. W tym przypadku poloniłoim miało, według jego wydawcy, nawią
zywać do osoby adresata listu dedykacyjnego. Z podobnymi listami spotykamy 
się zwylde w polonikach reprezentujących piśmiennictwo histotyczne i politycz- 
no-pravvne. Jako przykład może posłużyć zbiór Rerum Polonicarum tomi tres 
A. Gwagnina. Został opublikowany nakładem S. Feyerabenda*^*^. Wydawca zade
dykował go księciu na Kirchbergu i Weissenhom. prefektowi wolnego, cesar
skiego miasta Augsburga Marcusowi Fuggerowi. W liście dedykacyjnym, obok 
konwencjonalnych pochwał dla rodziny Fuggerów i samego Marcusa, S. Feye- 
rabend uzasadniał swoją decyzję wydawniczą pragnieniem upowszechnienia 
wiedzy na temat pewnego modelu ustroju republikańskiego reprezentowanego 
przez Rzeczpospolitą. Historia i bieżące wydarzenia w Polsce, organizacja i fim-



kcjonowanie jej ustroju, miały być punktem odniesienia do zasad ustrojowych, 
jakimi rządziła się republika augsburska.

Rerum Polonicanim tomi tres miało dostarczyć M. Fuggerowi, jednemu 
z najwyższych urzędników augsbursldcti, przyjemności intełelrtuałnej i zarazem 
refleksji nad funkcjonowaniem różnych modełi ustrojowych^ Na osobie adresa
ta dedykacji skupiał się także J. Cocłilaeus, wydawca Orotio in Synodo Craco- 
viensi nuper habita... M. bCromera***. Ofiarował ją  opatowi Idasztoru św. Lau- 
rentego w Leodium Gerardowi Zułreiusowi. Autor łistu podkreślał zasługi opata 
i jego zgromadzenia w zwalczaniu herezji w Niemczech Przytaczane przez 
J. Cochlaeusa fałcty z dziejów klasztoru, miały dać świadectwo dużej roli książki 
w walce z protestantyzmem. Był to główrę^ motyw jego decyzji wydania mo
wy M. Kromera, łctórą... ex charitate hue ad me missam, manu scriptam et non- 
dum ab... Typographo aeditam... Quam... affmem me aedi et in orbem dispergi 
cupio, ut feros Ecclesiae hostes, Lutherani...videant... ^̂ 2 j  Cocłiłaeus wspom
niał taliże o wydanym przez siebie zbiorze mów pogrzebowych poświęconych 
Zygmuntowi S t a r e m u * Zawierał on mowę bisloipa krakowskiego S. Macie- 
jowsldego Sermo habitus... in funere... Sigismundi Primi i M. Kromera Oratio in 
funere...Sigismundi...regis. J. Cocłilaeus zadedykował go swemu antistesowi, 
bisloipowi ołomuniecldemu J. Dubraviusowi. Dedykacja ta reprezentuje grupę 
listów, które były poświęcone przede wsz> stkim treści pubłikowaitych utworów. 
W tym przypadku uznanie dla literackich czy poznawczych zalet tekstu często 
łączyło się z przypisywaniem dziełu szczególnego znaczenia dla czytelnika 
z obszaru niemieckojęzycznego, bądź szerzej dla odbiorcy europejskiego. Świad
czy o tym fragment wspomnianej dedykacji J. Cocłileausa, w Ictóiym pisał on, że: 
Quern admodum conicere licet ex funebris miiltorum orationibus, quarum bona 
pars per typographus Cracoviae evulgata est. Mihi tamen, pro tanti regis... gloria 
et bonorum operum fideisque imitatione dignum et operae precium videtur, ut tan- 
tus verarum virtutum thesaurus, non sub unus Regni out Provinciae medio 
abscondite ponatur, sed positus potius super candelabrum catholicae Ecclesiae, 
luceat omnibus, qui in domo Dei sunt ut videant tanti Regis opera bona, quae opti
ma fide in hisce duobus panegyricis referentur... Autor dedykacji podkreślał 
religijne znaczenie publikowanych utworów^i^. Jednak ich główną zaletą było to, 
że najpełniej przedstawiały sylwetkę Zygmunta Starego, jako obrońcy wiaiy kato
lickiej. J. Cocłilaeus poświęcił osobie monarchy duży fragment swojego listu 
dedykacyjnego. Podnosił zasługi Jagiellonów w szerzeniu chrześcijaństwa wśród 
narodów Wschodu i w zwalczaniu herezji w swoim państwie. Pisząc o dziejach 
panowania Zygmunta Starego i historii Połsłd w ogóle, J. Cochłaeus odwoływał 
się do własnych publikacji łiistoriograficznych* Niewątpliwie był to zabieg pro
mujący własną twórczość wydawcy. Dedykację kończył fragment, w któiym 
J. Cocłilaeus pisał: ... ut Ulic in corde et umbilico Germaniae^^'^ demio excudantur



et in universum ОгЬет Christianum Joelidter dispergantur, non sine spe fructus 
et aedificationis multonim, quos sectanim novitates miiltis lam annis in fide 
Ecclesiae male conturbarunt. Jest to charakteiystyczne stwierdzenie dla 
J. СосЫаеиза, jednego z pierwszych, wybitnych, polemistów katolickich, którzy 
docenili potęgę słowa drukowanego. Dlatego oficyna, którą założył F. Bełiem 
w Viktorstift przy finansowej pomocy J. Cocłilaeusa, miała służyć do rozpow
szechniania piśmiennictwa katolickiego, nie tylko w Niemczech ale i w całym 
świecie chrześcijańskim.

Podobną wymowę miała także dedykacja dla arcybislcupa salzburskiego 
Michałą ofiarowana mu przez Jołianna von Wege, tłumacza Confessio fldei 
catholicae Christiana St. Hozjusza^**. Jej autor uzasadniał konieczność udostęp
nienia narodowi niemieckiemu dzieła St. Hozjusza z uwagi na jego doniosłe zna
czenie dla podtiTymania Kościoła r^mskokatolickiego w Niemczech i w całej 
Europie. Po dwunastu latach ukazało się kolejne, niemieckie tłumaczenie 
Confessio... Tym razem jego autorem był J. B. Fickler. Nowa, niemieckojęzycz
na wersja Confessio... została wydana w Dillingen w 1572 r. pt. Confession das 
ist Bekantnuss des allgemeinen... Glaubens^ Już tytuł dzieła zawierał wyjaśnie
nie przyczyny wydania nowego tłumaczenia Confessio... J. B. Fickler podj^ się 
przekładu dzieła S l Hozjusza pragnąc opublikować jego tekst w poprawionej 
wersji. Swoje zarzuty w stosunku do tłumaczenia Jołianna von Wege autor 
rozwiń;^ w dedykacji dla rady miasta Weyl. Przekład swego poprzednika uważał 
za ciemny i nie gładki^'^^. W przypadku tak wybitnego dzieła tłumaczenie musiało 
zostać poprawione nie tylko na podstawie wersji Johanna von Wege, ale i ргту 
wykor^staniu łacińskojęzycznej wersji dzieła. J. B. Fickler traktował jako swój 
obowiązek — wobec Boga, ojc^zny i Kościoła — upowszecłmienie pracy 
St. Hozjusza w języku niemieckim. Twierdził, że tylko światło prawdy, które 
dostrzegł w Confessio..., może uzdrowić duchowe i polityczne życie Niemiec. 
Dzieło Sl. Hozjusza stanowiło według niego najlepsze narzędzie walki z sekciar
stwem. J. B. Fickler upatrywał jego zaletę w skondensowanej formie, systema
tycznym i uporządkowanym sposobie ujęcia podstaw wiaty katolickiej. Con
fessio... było dłatiumacza dziełem, nie mającym precedensu w dotychczasowym 
dorobku kontrreformacyjnego piśmiennictwa teologicznego. Podkreślał, że cho
ciaż praca St. Hozjusza przeznaczona jest dla ICrólestwa Polskiego, to jednak księ
ga ta może służyć nie tyłka jednemu narodowi łecz całemu chrześcijaństwu^'^^. 
O prestiżu, jakim cieszyli się polscy polemiści katoliccy wśród niemiecldch edy
torów, świadczy także list dedykacyjny Thomasa Sunnobigiusa dołączony do 
polemild St. Sokołowskiego A d Wirtembergensium theołogorum invectivam bre
vis... responsio^'^'^. Była to dedykacja dla dziekana kapituły trewirskiej 
Barthołomeusa a Petro. Podkreślała, że dzieło St. Sokołowskiego stanowi najlep
szą broń przeciwko herezji. T. Sunnobigius przypominał, że polski teolog osiągnął



uznanie w katolickiej Europie, jako tłumacz i wydawca Cenzury Jeremiasza
z Konstanty nopola'23.

Z podobną wymową listów dedykacyjrych spotykamy się także w polo
nikach o tematyce polityczno-prawnej. Po bazylejskiej edycji Commentariorum 
de Repuhlica emendanda libr i quinqtie z 1554 r. A. Frycz Modrzewski stal się 
pisarzem znanym europejskiej elicie umysłowej. Świadectwem popularności jego 
twórczości było niemieckie tłumaczenie traktatu, wydane w 1557 r.^24. Jego 
autorem był W. Weissenburg. W dedykacji dła margrabiego badeńskiego Karola 
tłumacz, oprócz zwykły cli w takich przypadkach pochwal, podkreślił uniwersalną 
i ałrtuałną wymowę dzieła: Ten Andreas Fricius, który bez wątpienia z boskiej 
namowy owe słuszne nauki i upomnienia dla dobra tego złego i przewrotnego 
świata napisał, z  niemniejszą korzyścią to zrobił, niż ongi uczynili to starotytni, 
jako Plato de Legibus, Arystoteles w swoich Polliticis i Ethicis, korzyścią, bo dla 
nas bardziej zrozumiałe, tak wiełe mógł on z łatwością rozpoznać braków i do
legliwości naszych czasów, zarówno w duchownych, jak  ś-wieckich spraw ach, jako 
ten, który (jak mówi gminne przysłowie) z  nami na jednym statku płynie. A  że 
świet)iie sprawy owe przede wszystkim ku pożytkowi swej ojczyzny Połski opisał, 
dlatego też następstwa tego samego błędu, dołegłiwości i wady wskazał, szczegół- 
nie zaś to, co służy obywatelskiej postawie. Przyszło mi więc na myśł, że sprawy 
owe naszemu biednemu, strapionemu, atakowanemu i znajdującemu się w chaosie 
niemieckiemu krajowi (ałbowiem w tych czasach takie rozdarcie, szczególnie 
w Kościełe, gdzie przede wszystkim powinna byćjedność, godne jest politowania), 
gdy zostaną przeczytane z pożytkiem być powinny Przeto z łaciny, dła dobra 
wszystkich tych, którzy je j nie potrafią czytać łub rozumieć, na niemiecki przero
biłem, jak zręcznie, tego nie wiem, ałe wiernie to powiadam, wedle własnych 
największych możłiwości^^^.

Innym przyldadem dedykacji, która poświęcała dużo miejsca załetom pub
likowanego dzieła, jest list H. Ratela do landgrafa Cliristiana. H. Ratel zamieścił 
go w swoim tłumaczeniu De bełło Mo.sco\>itico commentariorum libri sex R. Hei- 
densteina. Tłumacz wyrażał w nim podziw dła tego dzieła, podkreślając pilność, 
rzeczowość i prawdziwość, z jałcą jego autor przedstawił dzieje konfliłdu z Mo
skwą. Właśnie wartość łiistoiyczna De bello Moscovitico... skłoniła H. Ratela do 
ich przekładu. Równie istotnym motywem była chęć przybliżenia treści dzieła 
tym niemieckim czytelnikom, którzy nie znałi dostatecznie dobrze języlca 
łacińskiego. H. Ratel podkreślał, że wielu z nich brało udział w tej wojnie*26.

W kolejnych dedykacjach mamy do czynienia przede wszystłdm z pod
kreślaniem przez wydawców, redałctorów i tłumaczy znaczenia ich pracy. Przy
kładem takiej dedykacji jest list H. Pantałeona do Egenolpha von Rapoltzstein, 
zamieszczony w niemieckojęzycznym tłumaczeniu De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX  M. Kromera^^^. Bazyłejski historyk przedstawił w nim



motywację, jaką się powodował, podejmując pracę nad przekładem tego dzieła. 
Tłumacz zaczął łist od ogółnycłi stwierdzeń na temat rołi języków łdasycznycłi 
i nowożytnycłi w życiu naukowym ówczesnej Europy. Podkreślał, że do najważ- 
niejszycłi należą język łiebrajski, grecki i łaciński. Ich znajomość pozwalała na 
poznanie Słowa Bożego, pism ojców kościoła, a taltże na uprawianie takicłi nauk, 
jak medycyna, filozofia czy prawo. Stwierdzał, że bez znajomości języka greckie
go i łacińskiego nie jest możliwe poznanie łiistorii. Z drugiej jednak strony — we
dług tłumacza — wiedzę łiistoiyczną powinno się udostępniać tałcże ludziom 
niewykształconym. Stąd więc — za przykładem Włochów — podejmowano 
w Europie starania, aby upowszechnić wśród ludu ważniejsze dzieła histoiyczne 
przez tłumaczenia na języki narodowe. H. Pantaleon pisał, że wskutek konfliktów 
zbrojnych z Turcją znane są Niemcom dzieje i geografia Orientu, Grecji, Bułgarii, 
Węgier i oczywiście Turcji. Stosunkom politycznym i handlowym Niemcy 
zawdzięczają natomiast znajomość historii i geografii państw zachodnioeuropej
skich. Przy czym wiedzę, płynącą z doświadczenia, uzupełniała książka. W tym 
kontekście H. Pantaleon wymieniał swoje, niemieckojęzyczne tłumaczenie dzieła 
P. Giovio Historiae sui temporis^'^^. Tłumacz podlaeślał, że do tej pory tylko hi
storia krajów leżących między Orientem a Europą Północną nie miała niemiecko
języcznej wersjii29. Ową, dotldiwąlukę wypełnia właśnie jego przekład De origi- 
m... M. Kjomera. Dokonał go pod wpływem miłości ojczyzny. Uważał więc 
swoje dzieło za czyn patriotyczny. Miało ono nie tylko dostarczyć rozrywki 
rodakom tłumacza, ale także wskazać na sposoby walld, śladem polskich do
świadczeń, z zagrażającą Niemcom turecką potęgą^^o.

Również dedykacja J. Pistoriusa dla Micłiała Ludwika i Ferdynanda z Frei- 
bergu poświęcona była głównie omówieniu jego redalrtorskich i wydawniczych 
prac nad zbiorem Polonicae historiae corpus^^^. J. Pistorius wyjaśniał tutaj kry
teria doboru materiału, który zawarł w publikacji. Znalazły się w nim przede 
wszystkim te dzieła, które wydawca posiadał w swojej bibliotece. W miarę 
możliwości starał się, aby były to pisma zachowane w całości, niezdefektowane. 
W przypadku dziel, które wy szukał dla niego dmkarz S. Henricpetrii32, redaktor 
zbiom oceniał ich kompletność z autopsji. Jeśh chodzi o metytotyczne ktyteria 
doboru, J. Pistorius włączj^l do zbioru dzieła dobre i godne pochwały, w pewnych 
przypadkach nieznane lub zapomniane w E u r o p i e  Polegał przy tym na wła
snej, opartej na gruntownych studiach opinii oraz na zdaniu doradców. Uważał za 
konieczne przeprowadzenie selekcji i krytyki materiału przezruiczonego do pub
likacji. Jego celem było wydanie jednotomowego zarysu dziejów Rzeczypo
spolitej. J. Pistorius i S. Henricpetri kierowali się wymaganiami rynku książki. 
W ówczesnej Europie istniało bowiem zapotrzebowanie na podobne wydawni
ctwa. Pisał o tym sam J. Pistorius wspominając o jednotomowych zbiorach



poświęconych dziejom Hiszpanii i Belgii. Byl przekonany, że jego zbiór szybko 
znajdzie nabywców.

Podkreślał, że przeciętny czytelnik chcący gruntownie poznać dzieje jakiegoś 
kraju, nie byłby w stanie dotrzeć do wszystkich publikacji —  drukowanych 
w różnych miejscach i różnym czasie — na ten temat. Takie zbiory jak Polonicae 
historiae corpus miały mu w tym pomóc. J. Pistorius ofiarowywał swoje dzieło 
tym wszystldm rodakom, którzy wybierali się w podróż do obcych krajów. Miało 
ono nie tylko dostarczać godziwej rozrywki w czasie peregrynacji, ałe również 
umożliwić poznanie liistorii i geografii, obyczaju i mentalności ludności kraju, 
będącego celem podróży. Podloeślał użyteczność swojej pracy, o której pisał: 
... Librum meum ciim dico, videor non multum errare, plurima enim in eo mea 
sunt, labor in colligendis, suviptus in comparandis, liberalitas in communicandis 
libris, dispositio publicatio et tota consectio genealogiarum qua in tertia parte 
insunt...

Niektórzy niemieccy autorzy listów dedykacyjnych skupiałi się w nich na 
kosztach i wyrzeczeniach osobistycli, poniesionych w trakcie prac edytorskich. 
Kierowała nimi zapewne nadzieja uzyskania od adresata dedykacji odpowiedniej 
gratyfikacji za wykonaną pracę. Warto w tym kontekście wspomnieć o liście 
L. Hallera, nadwornego kapelana księcia bawarskiego Albrechta V, któremu przy
pisał swoje tiumaczenie dzieła St. HozjuszaDe expresso Dei verbo... libellus... 
Tłumacz wyjaśniał, że podjął pracę nad przekładem książki St. Hozjusza pod 
naciskiem kardynała i biskupa augsburskiego Otto (Truchesessa). Czynił to 
z niechęcią, ałe prośbie kardynała nie sposób było odmówić. Obaiczor^ tak trud
nym zadaniem L. Haller poszukiwał mecenasa, który wspomógłby go —  zapewne 
finansowo — w pracy. Wsparcie otrzymał od księcia Albrechta. Dzięki temu 
książka St. Hozjusza mogła ukazać się także w języku niemieckim.

6. LISTY ZALECAJĄCE
Swoistym rodzajem przedmów wydawniczych były listy, zamieszczane na 

początku lub na końcu publikacji. Często miały cłiarakter pochwalnych recenzji 
wydawanej pracy. Zazwyczaj pochodziły z prywatnej korespondencji autora, bądź 
jego przyjaciół. Stanowiły istotny element organizacji ówczesnej krytyki litera
ckiej *36. Taką korespondencję prowadził na przykład A. Frycz Modrzewski z Jo- 
annesem Justynianusem z Padwy. Została ogłoszona w dmgim. bazylejsłdm wy
daniu Commentariorum de Republica emendanda libri quinque z 1559 r. Włoski 
uczony wspominał w liście do autora traktatu, że otrzymał jego dzieło od J. Opo- 
rinusa. Twierdził, że Commentariorum de Republica emendanda... należy 
rozpowszeclmić w całej Europie Pt^ethamaczył więc jedną z ksiąg (De bello...) 
na ję ^ k  łiiszpaiiski i posłał ją  Maksymilianowi II. Ów przekład byl tylko próbką.



J. Justynianus chciał w ten sposób zdobyć poparcie Maksymiliana II dla pomysłu 
przetłumaczenia i wydania tej księgi także w języku wloskimi37.

W tym samym wydaniu dzieła A. Frycza Modrzewskiego zamieszczorty 
został list J. Oporinusa do Daniela Schillinga z Wrocławia który przesyłał bazy- 
lejskiemu drukarzowi rękopisy prac polskiego pisarza. Dziękując mu za to, 
J. Oporinus podkreślał oryginalność twórczości A. Frycza Modrzewskiego. Nad
mieniał, że publikacja jego pism była niecieфliwie oczekiwana przez europej
skich intelektualistów.

Z korespondencją tego typu spotykamy się także w dziełach M. Kromera. 
W wydaniu De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX x 1558 r. ukazał się 
list wybitnego uczonego włoskiego F. Roborlello. Pisał, że darowany mu przez 
Ł. Podosldego egzemplarz czytał z d u ^m  zainteresowaniem. Wychwalał czy
stość i wytwomość stylu M. Kromera. Specjalizujący się w retoryce F. Robortello, 
właśnie w niej upatiywał istotę historii twierdząc, że historiae artifidum aut ora- 
toris esse aut ab oratore potendum^^^. Interesującą publikacją jest talcże Ora- 
tio...ad Stephanum Batoreum... Poloniae Regem Jerzego Latalskiego, wydana 
w Zuiycliu w 1582 r. Autor przesłał rękopis mowy J. Stunnowi, którego byl 
uczniem. Strasburski uczony ocenił utwór bardzo pozytywnie. Swoją opinię na 
ten temat zawarł w liście do Jana Ostroroga. Z kolei J. Ostroróg przekazał ów list 
J. Latalskiemu, który opublikował go przy Oratio... 3̂9.

Z lat osiemdziesiątych XVI w. pochodził Pamgiricus...Joami... Zamoiscio 
J. S. Heiburtai"*®. W publikacji tej znalazł się m.in. list profesora filologii R. Tur
nera do J. Zamoyskiego, jednego z mecenasów J. S. Heiburta. R. Turner wyrażał 
się w nim bardzo pocłilebnie o postępach swojego ucznia. Podkreślał, że utwory 
zawarte w Pamgiricus... są otyginalr^mi, samodzielnymi pracami J. S. Heiburta. 
Twierdził, że ich nie poprawiał pragnąc ulcazać J. Zamoyskiemu faktyczny po
ziom wykształcenia jego protegowanego’^̂ .̂ Znaczenie talach hstów nie ogra
niczało się jedynie do ich zalecającej, reklamowej roli. Niekiedy decydowały 
o podjęciu przez wydawcę druku dzieła. Nieprzychylna opinia loytyki literacldej 
lub środowiskowej powodowała wstrzymanie publikacji. Podobny los spotkał 
Historią Braci Czeskich J. Łasicldego*'*^.

7. EPIGRAMY
Były jednym z elementów literackiej ramy wydawniczej poloników. Mogł>' 

wprowadzać czytelnika w genezę i treść książki*^^. Najczęściej jednak wy
chwalały jej autora. Epigramy stanowiły niekiedy pośrednie świadectwo 
udziału ich autorów w publikacji danego dzieła na obszarze niemieckojęzy
czny



PRZYPISY
’ Por. m.in. T. B i e ń k o w s k i :  Proza polsko-tacwska 1450-1750...: B. Nadolski, Poezja 

polsko-łacińska w dobie odrodzenia. W: ..Odrodzenie w Polsce" T. 4. Warszawa 1956, s. 154-226; 
Retoryka a literatura. Red. B. Otwinowska, Wroclaw 1984; S. Z a b ł o c k i :  Poezja polsko-łaciń- 
ska wczesnego renesansu. W: Problemy literatury staropolskiej..., s. 7-102; A. B o r o w s k i :  
Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturalne i literackie w dobie humanizmu, renesans-u oraz 
baroku. W: Literatura staropolska.. , s. 236; W. O s t r o w s k i :  Literatura staropolska a litera
tura angielska. Problemy i ich ilustracje. W: Tamte, s. 221; M. S z у r o с к i : Z dziejów powiązań 
literackich polsko-niemieckich w okresie od .średniowiecza do baroku. W: Tamże, s. 205.; A. G r у - 
c z o w a - K a w e c k a :  Walka o język w literaturze .staropolskiej. W: Bibliografia literatury pol
skiej okresu odrodzenia. (Materiały). Oprać. K. Budzyk, R. Pollak, S. Stupkiewicz, Warszawa 
1954, s. 375-453; Obrońcy języka pobkiego. WiekXV-XVIIL Oprać. W. Taszycki, Wroclaw 1953;

2 Por. P. R y b i c k i :  Odrodzenie..., s. 231.; H. Barycz, Historia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935; Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego... T l . . . ; 
St. L e tn p i с к i . Renesans i humanizm w Polsce. W: Kultura staropolska ..., s. 214-21.

 ̂Większo.ść wydawnictw naukowych wydrukowanych w Krakowie, reprezentowało właśnie 
kierunek scholastyczny.

^Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego ,T .\...,  s. 244-245. M.in. wyjechał z Icraju J. Zim- 
tnermann (ok. 1507-1543), wykładowca Akademii Krakowskiej w latach 1532-1536. Przebywając 
w Bazylei opracował i wydał tam kilka swoich tłumaczeń prac C. Galenusa np. Antidotarius. 
Uczestniczył w wydaniu Opera Galenusa z 1536 r.

^ Za to w Polsce stale drukowano prace, pochodzące z czasów świetności uczelni. Np. aż do 
lat sześćdziesiątych XVI w. wydawano w Krakowie podręcznik Jana z Głogowa Minoris Donati 
interpretatio (ostatnia edycja ukazała się w oficynie M. Siebeneichera w 1560 r). Sytuacji nie 
poprawiła nawet działalność takich wybitnych wykładowców Akademii jak: astrolog Michał 
z Wiślicy (ok. 1499-1575), filozof i astrolog Andrzej Glaber z Kobylina (ok. 1500-ok. 1572) czy 
filolog Szymon Marycjusz (1516-1574).

^Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego... T I, s. 289.
^ J. D i a n n i : Pobyt..., s. 69.
* Z tego okresu pochodziły wrocławskie edycje kalendarzy krakowskiego wykładowcy 

W. Fontanasa (1545-1618).
® Do jego uczniów należeli m.in. St. Sokolow.ski (1537-1593) i St. Reszka.

K r o k o w s k i :  J ^ y k  łaciński.... s. 455.
H Kardynał wydał w 1571 r. u M. Cholinusa jego polemikę z luteranizmemPo/i«oi/)oe 5ive 

revocationes.
'2  H. С i с h o w s к i : АГл-. Stanisław Sokołowski.... s. 132-133.

Autor De religione sacrosancta. de ecclesia. ac caeremoniis eius dialogus, opu
blikowanego przez kolońską oficynę A. Birckmanna w 1563 r. Jan z Trzciany opuścił Akademię 
Krakowską w 1556 r.

'  ̂  O tym jak szczególne znaczenie miały związki tego miasta z Polską świadczy druk z 1523 
lub 1524 r., który ukazał się w Wittenberdze: Eyn kurtze und gruntliche Vnderweisung beyder 
sprachen zu reden und zu lesen Polni sch und Deiitsch. Krótkie ij grvntowne Vkazanye i navka 
oboyey mowy mówić ij czisc [!] PoLskye ij Nyemyeckye. Tytuł tej publikacji cytuję za J. Pirożyński, 
Ein unbekanntes polnisch-deutsches Gesprachsbiichlein aus der I. Halfte des 16. Jahrhunderts in 
der Sammlung der Herzog August Bibliothek Woljenbilttel, WolfenbUtteler Beitrage. Aus den 
Schdtzen der Herzog August Bibliothek 1981 Bd. 4. S. 9. Według autora cytowanego artykułu 
słownik mógł się ukazać w oficynie J. Kluga.

’ ̂  Wydalony z Prus w 1547 r.



Nawiasem mówiąc królewieckiej cenzurze zawdzięczamy kolejne polonikum w języku 
polskim. Było to Confessio Augustanae fidei. To jest wyznanie wiary krześciańskiej z łacińskiego 
języka na polski przełożone M. Kwiatkowskiego (zm. 1585). Podczas lipskich studiów, zain
spirowany przez Ph. Melanchtona, rozpoczął pracę nad polskim tłumaczeniem konfesji augs
burskiej. Dzieło ukończył w 1561 r. Po powrocie do Królewca, z którym liył związany od 1553 r., 
przy.stąpil do druku wyznania. Nie.stety wskutek prote.stu władz Uniwersytetu Królewieckiego, 
podejrzewających zbytnią dowolność thimaczenia, druk konfe.sji został w.strzymany. Dlatego 
niedokończone egzemplarze publikacji autor wywiózł do Lipska, gdzie jej druk został ukończony 
w 1561 r.

Po opuszczeniu Królewca w 1553 r. wykładał tam J. Hoppe (1510-1565).
Broszura ukazała się we Frankfurcie nad Odrą w 1565 r.

*^Ze środowiskiem gdańskim związany byl także A. Zuchta (ok. 1520-przed 1590), w la
tach 1557-1565 nadworny lekarz Zygmunta Augasta a później księcia Albrechta Pruskiego. 
W 1567 r. A. Zuchta opuścił Gdańsk, w którym osiadł po wyjeżdzie z Królewca, udając się do 
Niemiec w poszukiwaniu nakładców swych dziel.

Gdańsk, J. Rhode w 1564 r.
Przede wszystkim należy wspomnieć o B. Keckermannie. Od 1592 r. studiował w Hei

delbergu. W 1595 r. uzyskał magisterium z filozofii, a w 1597 r. został wykładowcą Collegium 
Sapientiae tej uczelni (zob. Historia nauki polskiej. T.6..., s. 293-294).

Do najwybitniejszych przedstawicieli tego stronnictwa, których dzieła wydawano na 
obszarze niemieckojęzycznym, wśród literatów należał St. Orzechowski, a wśród polityków het
man J. Tarnowski.

Ukazały się nakładem P. Femy w drukami L. Osteina w 1580 r.
Na początku lat siedemdziesiątych korektor w bazylejskiej oficynie P. Perny, a w latach 

1577-1578 goszczący u A. Dudycza w Krakowie (zob. J. P t a ś n i k : Z  dzików kultury włoskiego 
Krakowa. „Rocznik Krakowski” 19071. 9 s. 102-104). Na rolę jaką odegrała osoba A. Dudycza 
w powstaniu tego zbioru wskazują dedykacje dla niego; T. Erastusa i autora traktatu De cometis in 
universum et de illo, qui A. 1577 visits est opinio M. C. Squarcialupiego.

25 St. К o t : Polska złotego wieku a Europa..., s. 405 i inne.
A. C z e k a j e w s k a - J ę d r u s i k ;  O listach dedykacyjnych w polskiej ksic^ce XVI 

wieku. „Roczniki Biblioteczne” 1962 z. 1/2. s. 24.
2”̂ Np. dedykacja St. Hozjusza do Zygmunta Augusta w [Confutatio prolegomenon Brentii].
2*A. C z e k a j e w s k a - J ę d r u s i k i O  listach dedykacyjnych .., s. 25. Znaczenie listów 

dedykacyjnych jako źródła historycznego podkreślał m.in. także Bronisław Nadolski w artykule 
Mecenat literacki w dobie odrodzenia. W: Odrodzenie w Polsce T. 5: Historia sztuki, pod. red. 
K. Piwockiego, Warszawa 1958, s. 31Л-У19.

25 Cytuję za J. P e l c ,  W. T o m k i e w i c z :  Rola mecenatu w rozwoju kultury i literatury 
polskiej w czasach renesansu oraz baroku, „Problemy literatury staropolskiej. Seria druga”, 
Wrocław 1973, s. 166-168.

W polonikach spotykamy także pojedyncze dedykacje dla Zygmunta Starego, Henryka 
Walezego i Zygmunta III Wazy.

Znajdziemy wśród nich m.in. kardynała St. Hozjusza oraz prymasów; Macieja Drzewic
kiego (jedna dedykacja), M. Dzierzgowskiego, J. Uchańskiego (po trzy dedykacje) i St. Kam- 
kowskiego (osiem dedykacji), a także biskupów: płockiego P. Dunina Wolskiego (jedna dedykacja), 
poznańskiego J. Lubrań.skiego, warmińskiego J. Dantyszka i chelmińsldego T. Giese (po dwie dedy
kacje), krakowskich P. Tomickiego i Filipa Padniewsldego oraz warmiiiskiego M. Kromera (po trzy 
dedykacje).

Np. A. Krzycki, J. Dantyszek, St. Hozjusz i M. Kromer.



м .in. J. Lubrański, J. Latalski, P. Tomicki, Seweryn Jan Chojeński, F. Padniewski, 
P. Myszkowski. Zob. J. Olkiewicz, Polscy Medyceusze, Warszawa 1985.

Stanowiły ok. 10% omawianego zbioru dedykacji.
Można wymienić tutaj m.in. kanclerzy wielkich koronnych: Krzysztofa Szydlowieckiego, 

J. Ocieskiego (ofiarowano im po jednej dedykacji), J. Zamoy.skiego (swoje dzieła przypisało mu 
czterech autorów) oraz kanclerza wielkiego litewskiego Lwa Sapiehę, hetmana .1. Tarnowskiego, 
marszałka wielkiego koronnego M. Wolskiego, sekretarzy królewskich m.in. Jana Krzysztoporskiego 
(w.szystkim wymienionym zadedykowano po jednej publikacji).

Szczególnie wyróżnili się na tym polu J. Ocieski, L. Sapieha oraz mecenas zakonu Jezuitów 
H. Gostomski. Nie zabrakło tutaj konwertytów. Należeli do nich m.in.: marszałek wielki litew.ski 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka, 1549-1616), który przeszedł na katolicyzm w 1566 r. i stał się 
od tego czasu przywódcą kontrreformacji na Litwie oraz kasztelan biecki, a od 1589 r. wojewoda 
lubelsłci Mikołaj Firlej (zm. 1588), Ictóry przyjął katolicyzm w 1569 r.

Wśród nich znaleźli się przedstawiciele rodu Firlejów (kasztelan radomski Andrzej i ka
sztelan rawski Mikołaj -  po jednej dedykacji), Górków (kasztelan międzyrzecki Andrzej jedna 
dedykacja). Leszczyńskich (m.in. wojewoda brzeski Andrzej -  trzy dedykacje i wojewoda brzesko- 
kujaw.ski Rafał -  jedna), Naruszewiczów (kasztelan smoleński Andrzej -  jedna dedykacja, łowczy 
litewski Jan -  dwie, kasztelan żmudziński Mikołaj -  jedna), 0.strorogów (znany mecenas protes
tantów Mikołaj i Stanisław -  po jednej dedykacji). Warto także wymienić tak ważne postacie ruchu 
protestanckiego jak przyjaciel A. Fiycza Modrzewskiego kasztelan brzeziński Jan Lutomirski 
i kanclerz Mikołaj Radziwiłł, adresat trzech dedykacji.

Zadedykował mu jedną ze swoich prac edytorskich Jan ze Stobnicy, mianowicie In 
morałem disciplinam introductio Johannis de Stobnica commentario explanata (pierwsze wydanie 
ukazało się w Krakowie w 1511 r., a drugie w Wiedniu w oficynie J. Singrienera w 1515 n). W li
ście dedykacyjnym do rektora Adama z Bochynia autor pisał, że powodem edycji komentarzy do 
łacińskojęzycznego tłumaczenia Leonardo Aretino Bruni etyki Arystotelesa były trudności studen
tów z jego zrozumieniem. Wydanie komentarzy było konieczne ponieważ Jan ze Stobnicy już od 
1509 r. polecał studentom pracę L. A. Bruni jako lekturę do swoich wykładów. Adam z Bochynia 
przesłał natomiast do autora list pochwalny. Zarówno dedykacja jak i list rektora znalazły się 
w pol-skiej i niemieckiej edycji dzieła Aretina. Zob W. Szelińska, Biblioteki profesorów Uni
wersytetu Krakowskiego..., s. 247.

B. Otwinowska, Okres retoryczny. W: Słownik literatury staropolskiej..., s. 518.
40 BUW sygn. 28. 3. 5. 3.

Zwykle były to dedykacje dla Gdańszczan np. dla burmistrzów: Matthiasa Zimmermanna 
i Georga Rosenberga (po jednej dedykacji). Patrycjat krakowski reprezentowali m.in. Zygmunt 
Gutterer i Piotr Vogelweder (jedna dedykacja).

■*2 Papieży; Grzegorza XIII, Piasa IV i Piusa V, a także legatów papieskich: np. legata w Pol
sce G. F. Commendone i legata w Niemczech Bemardo Bongiovanni (wymienionym ofiarowano 
po jednej dedykacji).

M.in. kardynałowi O. Truchesessowi von Waldenburg i arcybiskupowi salzburskiemu 
Michałowi (po jednej dedykacji) oraz biskupowi wiirzburskiemu Jułiusowi Echterowi von 
Mespelbrunna (dwie dedykacje). Z katolickich władców niemieckich można tutaj wymienić 
cesarzy: Maksymiliana II i Rudolfa II (po jednej dedykacji). W przypadku książąt katolickich 
większość utworów zadedykowano władcom Bawarii np. dwóch autorów ofiarowało swoje prace 
Wilhelmowi V Pobożnemu.

Podobne dedykacje występują w 12 (ok. 5% wszystkich listów dedykacyjnych) 
polonikach.

M.in. dla Bremy i Weyl w Schwarzwaldzie (ok. 4% całości).



^  Jego Historia de rege Vladislao. sen clade Varnemi z przedmową do Kazimierza 
Jagiellończyka ukazała się m.in. w zbiorze J. Bongarusa Легит Hungaricarwn scriptores varii hi- 
storici geographici, opublikowanym we Frankfurcie nad Menem w 1600 r., zob. EXJV, s. 21.

Swoją Chronica .live Historiae Polonwae compendiosa... descriptio, napisaną na zlecenie 
sejmu, J, Herburt zadedykował Zygmuntowi Augustowi, zob. E XVIII, s. 129.

Wydanej w zbiorze m.in. z De admirandis Hungariae aquis hypomnemation Georga Wer
nera. Zbiór opublikowali w 1595 r. Birckmannowie nakładem A. Myliusa. Zob. E А7Я, s. 358.

Wieloletni (od 1565 do .śmierci w 1594 r.) sekretarz rady miejskiej Gdańska K. Schutz, 
właśnie radzie ofiarował swoje dzieło Historia rerum Prussicarum... -  wydane w 1592 r. w Zerbst 
-  (zob. E XXVII, s. 281-282).

Lipsk w oficynie V. Schumanna w 1538 r.
St. Cliróściejewski utrzymywał kontakt z rodziną Górków także po powrocie do Polski. 

Od 1544 r. był ich lekarzem. Zob. R. Meissner; Chróściejewski Jan Hieronim..., s. 109-110.
^2 Lipsk w oficynie N. Schmidta w 1533 r. zob. E XVIII, s. 77.

Także J. Leszczyńskiemu K. Hegendorfin zadedykował dzieło Stichologia seu ratio 
scribendorum versuum studiosis in Neacademia Posnaniensi dictata, wydane w Wittenberdze 
w 1534 r. w oficynie Georga Rhaua (1525-1548) zob. E XVIII, s. 78.

^  Pierwsza część pt. Totius naturalis philosophiae in Physicam Aristotelis epitome została 
opublikowana po raz pierwszy w Bazylei w 1542 r. (BN sygn. XVI. 0. 655 adl.), zapewne przez 
J. Oporinusa Druga część nosiła tytuł Universale philosophiae rationalis in Dialecticam Aristotelis 
epitome. Została wydana we Wrocławiu u A. Winklera (BN Katalog Centralny Poloników XVI w.). 
Ostatnia część nosiła tytuł Moralis philosophiae epitome: ethices, politices et oeconomi- 
ces... enarrans. Według K. Estreichera samoistne wydanie tego dzieła ukazało się w Krakowie 
u wdowy po H. Wietorze w 1549 г., ale Katalog Centralny Poloników XVI w. Biblioteki Narodowej 
nie wykazuje tego druku (zob. E XXIII, s. 7).

T. Giese był mecenasem i reformatorem gimnazjum chełmińskiego. On też powierzył 
H. Wildenbergowi rektorstwo tej szkoły.

Dowiadujemy się o tym z dedykacji autora dla T. Giesego.
T. Giese podkreślił to w przedmowie, umieszczonej na początku podręcznika.
Bazylea w oficynie J. Oporinusa pt. Totius philosophiae humanae in tres partes nempe in 

rationalem, naturalem et morałem digestio: (BN sygn. XVI. 0. 849). Wydanie z 1555 r. (BN sygn. 
XVI. 0. 6304) różniło się od pozystałych. Jego trzecia część została zadedykowana senatowi 
Torunia, gdzie autor w tym czasie był fizykiem miejskim. Następne wydania, z wyjątkiem zmian 
w paginacji, były identyczne z edycją z 1551 r. - np. edycja z 1558 r. (BUW sygn. 28. 3. 13. 32).

Bazylea w oficynie K. Waldkircha w 1599 r. zob. EXII, s. 420.
Ciekawy list dedykacyjny zawierała dysputa£)e militari disciplina...proposita, odbyta przez 

Jana Skumina-Tyszkiewicza pod kierunłdem Georga Obrechta. Ukazała się w Strasburgu w oficynie 
A. Bertrama w 1592 r. Dedykację podpisał G. Obrecht właściwy autor dysputy. Zadedykował ją  swo
jemu uczniowi wspomnianemu J. Skuminowi-Tyszkiewiczowi. Tekst dedykacji podkreślający 
znaczenie rodu J. Skumina-Tyszkiewicza, uniżony sposób wypowiedzi jej autora wskazują, że
G. Obrecht musiał zdobyć, lub próbował uzyskać wsparcie finansowe ze .strony syna znanego mag
nata litewskiego. Zob. E XXIII, s. 229. Omawiany przypadek jest ciekawym przyczynkiem do 
dziejów stosunków między studentami polskimi, wywodzącymi się z rodów magnackich, a ich 
niemieckimi preceptorami.

W Strasburgu w oficynie A. Bertrama w 1590 r. W zbiorze tym znalazły się tałcże utwory: 
rektora Akademii M. Juniusa, profesorów Denisa Godefroya i Filipa Glazera oraz .studentów m.in. 
Mikołaja i Stanisława Latalskich, Abrahama Zbąskiego, świadków zgonu K. Męcińskiego, a także 
arianina Andrzeja Wojdowicza i samego A. Tobolskiego.



Wydany przez L. Schwencka w Wittenberdze w 1560 r. Zob. EXXII, s. 47.
Ukazał się w Bazylei w oficynie K. Waldkircha w 1594 r. Autor podjął zasadniczą 

polemikę z R. Bellarmino w kwestii eucharystii i Mszy św. oraz krytykował działalność jezuitów 
w Wilnie. Zob. EXIV, s. 224-225.

Dillingen w oficynie S. Mayera w 1559 r.: BN sygn. XVI. Qu. 913.
Przede wszystkim St. Hozjusza.
Założonego w 1554 r.
A nie na przykład w katolickim Wflrzburgu, skąd omawiany list dedykacyjny byl 

datowany.
Kolonia w oficynie M. Cliolinusa pt. Monachus sive colloquiorum de religione libn 

tres... Colloquiorum de religione liber ąuartus qui est de doctrina Ecclesiae: BN sygn. XVI. 0. 670.
M. Kromer pisał o tym, że niemieckie edycje pierwszych dwóch tomów De falsa nostri 

temporis et vera Christi religione łączyły się z jego podróżami dyplomatycznymi. W przypadku 
wydania dwóch pierwszych części z 1559 r. i edycji części trzeciej pt. De vera et falsa religione 
colloquiorum liber tertius -  także ukazała się w Dillingen -  z 1561 r. (BN sygn. Qu. 914 adl.), 
zadedykownej kardynałowi J. Puteo, kolejnemu protektorowi M. Kromera, było to poselstwo na 
wiedeńskim dworze cesarza Ferdynanda I. Autor odbył je w latach 1558-1564. Wtedy przygotował 
obie publikacje... In qua legatione cum in septimum annum haerem cum aliorum piorum hominum 
et amicorum... Ottonis Triichesessi et lacobi Putei Cardinalium hortatu tria prima colloąuia in 
lucern edere non distuli. Quae Otto idem, non sive honorifica nominis praefatione mi hi nominandus 
in oppido suo Dillinga Augustianae dioecesos (in praeclarum Academiam permagno studio et 
impendo instituiitj excudi atque etiam in Germaniam linquam transferri curavit.

Kolonia w oficynie M. Cholinusa w 1564 r.
71 Tamże w 1568 r. : BN sygn. XVI. 0. 670.
'J^'EXVIL s. 187;.m Y , 10.
73 BUW sygn. 28. 9. 8. a.

W tym przypadku list dedykacyjny nie miał być wyrazem hołdu dla jego adresata, jako 
mecenasa autora. Celem J. S. Herburta było zdobycie przychylności księcia, a równocześnie 
zareklamowanie utworu St. Sokołowskiego. Ówczesnym mecenasem autora dedykacji był J. Za
moyski. Świadczy o tym Panegtrictis . Joanni Zamoiscio J. S. Heiburta, opublikowany w Ingol- 
stadt w oficynie W. Edera w 1585 r. Zob. E XVIII, s. 134.

75 Królewiec, Jan Daubmann, 1557 r.
76 M. К o r o 1 к o : Poczet sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta (1548-1572), 

Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1986. T. 31 s. 54.
77 Cytuję za M. 11 o w i e с к i : Dzieje nauki polskiej. Warszawa 1981, s. 42.
7* Ten typ dedykacji spotykamy najczęściej w publikacjach studenckich. Przykładem takiego 

utworu jest list Piotra Sowińskiego do ojca Łukasza. Autor dołączył go do Quaestiones ethicae ex 
Aristotelis, opublikowanych w Strasburgu w oficynie A. Bertrama w 1600 r. Zob. E XXIX, s. 92. 
Niekiedy podobne epistoła dedicatoria były adresowane do dalszych laewnych, tak jak w Disputatio 
ethica de veritate virtute morali ex libro Ethicorum Nicomachiorum desumpta, odbytej pod kierun
kiem Jacoba Schickfusiusa przez Adama Gosław.skiego i opublikowanej przez A. Bertrama w 1596 r. 
Adresatem dedykacji był Piotr Filipowski, wuj studenta Zob. EXVII, s. 274. Przykładem może być 
talcże dedykacja dla Jana Antonina podpisana przez .1. Zimmermanna, szwagra adresata listu. Została 
dołączona do łacińskiego tłumaczenia traktatu C. Galenusa De venarum arteriorumque dissectione, 
opublikowanego w Bazylei w 1536 r. nakładem bazylejsldego księgarza J. Bebla w oficynie 
A.Cratandra(EAT7/,s. 19).



Podobnie było z dysputą Jana Oktawiana Waclawowicza (ok. 1571-1630) Disputatio philo- 
sophica de elementis proposita Ruperto Reindelio, wydaną w 1593 r. w Ingolstadt przez W. Edera. 
J. O. Wacławowicz zadedykował ją  profesorom Akademii Krakowskiej, dziękując im za 
wylcształcenie tam uzyskane. Pobyt Waclawowicza w Ingolstadt służył poszerzeniu jego wiedzy. Po 
powrocie z Niemiec, autor wrócił do Akademii, gdzie uzyskał w 1593 r. magisterium filozofii. Po dal
szych studiach zagranicznych od 1604 r., jako doktor prawa cywilnego, objął katedrę w ICrakowie. 
Zob. Historia nauki polskiej. T.6..., s. 721-722.

Franklurt nad Menem w oficynie A. Wechela w 1578 r.
... quibus ego habitis et istudGedamme helium absolvam et historiom meam adhaec tem

pera, in quibus versamur pertraham. Zob. E XVII, s. 247.
**2 J. P e l c ,  W. T o m k i e w i c z :  Rola mecenatu w rozwoju kultury i literatury..., s. 169.

Być może do takich utworów należała Epopeia de expeditione Germanogallica... regis 
Henrici IV  J. Tumowskiego (1567-1629), opublikowana w Zurychu w 1591 r. w Oficynie 
Froschauerów (działała w latach 1585-1591). Autor zadedykował ją  Filipowi Momey de Plessi, 
sekretarzowi Henryka IV (panował w latach 1589-1610). Wydaje się, że J. Tumowski nie tyle za
biegał o względy francuskiego urzędnika, ile chciał uczcić imię wojewody brzeskiego A. Lesz
czyńskiego. Świadczy o tym epigram De Henrico Borbonio IV  et Andrea Leszczinio palat. brest. 
domino et nutritore suo dementissimo. Jak się więc wydaje, omawiana dedykacja stanowiła 
pretekst do uczczenia mecenasa. Zresztą po powrocie do kraju, w latach 1595-1597, J. Tumowski 
pełnił m. in. funkcję osobistego kaznodziei A. Leszczyńskiego.

Tak było zapewne w przypadku niemiecldego wydania dzieł G. Mercuriałi w opracowaniu 
W. Szeligi i J. H. Cłiróściejewskigo. Ich pierwsza, bazylejska edycja z 1584 r. była przedrukiem 
z edycji włoskich z 1583 r. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na traktat G. Mercuriałi De morbis puero- 
rum, wydany w opracowaniu J. H. Cliróściejewskiego. Polak zadedykował go poznańskiej radzie 
miejskiej. Był do tego zobowiązany, ponieważ rada miasta -  w uznaniu zasług S t (Nigra) 
Chróściejewskiego, ojca Jana -  wyasygnowała w 1582 r. 28 zip na jego padewslde studia Z drugiej 
strony, Jan wiązał swoją dalszą karierę medyka z praktyką lekarską w Poznaniu. Zob. R. Meissner: 
Chróściejewski Jan Hieronim..., s. 109.

Uniwersalny charakter dzieła podkreślali jego niemieccy tłumacze i wydawcy. Podobną 
opinię wyraził m.in. koloński drukarz M. Cholinus, w przedmowie do edycji Confessio fidei 
catholicae Christiana z 1573 r. Zob. E XVIII, s. 281.

Naśladował tutaj polskich protestantów, którzy zazwyczaj publikowali swe dzieła w języku 
narodowym.

Warto przytoczyć fragment omawianej dedykacji, któiy charakteryzuje stosunek M. Kro
mera do języka łacińsldego:... Itaque ante octo et nouem annos licet in aula regia. non paucis nec levi- 
bus negociis implicaver, suscepi tamen laborem conscribendi aliqtiid linqua vemacula in gratiam 
Polonorum meorum, qui in Uteris non ita multum progressi essent ut legere et inteligere ea, quae lin
gua latina a viris doctis conscripta sunt, recte possent...: BN sygn, XVI. Qu. 913.

Wydane w lipskiej oficynie М. Lottera: BU W sygn. Sd. 618. 302 adl.
Zbiór został opublikowany w oficynie M. Cholinusa w 1566 r: BN sygn. XVI. 0. 966.
Kraków w oficynie H. Wietora z dedykacją dla P. Gamrata: BUW sygn. 28. 20. 2. 605.

91 Tamże, w oficynie M. Scharftenberga w 1543 r.: BUW sygn. 28. 1. 21. 17, również 
z dedykacją dla biskupa Icrakowskiego, jednego z pierwszych protektorów M. Kromera

Viktorstilt koło Moguncji w oficynie F. Behema w 1550 r. Zob. Katalog Centralny 
Poloników XVI w. BN.

W oficynie M. Scharffenberga: BN sygn. XVI. Qu. 658 adl.
W oficynie M. Cholinusa: BN sygn. XVI. 0. 563 adl.
W oficynie M. Cholinusa. Zob. EXVII, s. 261-262.



^  w  przedmowie do czytelnika, zamieszczonej w tej broszurze, autor podkreślał, że jego 
celem było danie możliwie szybkiej odprawy heretyckiemu przybłędzie. Wspominał, że impulsem do 
napisania tej polemiki była krakowska publikacja eksjezuity Ch. Franckena. Chodziło tu zapewne 
o Wykład głównych przyczyn, dla których chrześcijanie, gdy w wielu naukach wiary są różni i nie
stali, w utrzymaniu Trinitatis są najstalsi. Utwór Ch. Franckena zwalczano nie tylko z nim polemi
zując, ale i paląc jego nakład w Krakowie (zob. W. Korotaj: Cenzura. W: Słownik literatury staropol
skiej.,.,s. ł ł l) .

Praemunitio adversus insanum dogma Christiani Frankcen J. Górski zadedykował A. Pa- 
trycemu Nideckiemu.

M.in. podręcznik B. HerbestaM Tulli Ciceronis vita e scriptis et verbis eiusdem descripta. 
Jego polskie wydanie ukazało się w Krakowie w oficynie M. Siebeneichera w 1561 r.: BUW sygn. 
Sd. 6ł8. 348. Niemieckie przedruki tej książki wydano w 1566 {E XVIII, s. 120) i 1568 r. (E XVIII, 
s. 120) we Frankfurcie nad Menem w oficynie N. Ba.ssaeusa We wszystkich edycjach znalazła się 
dedykacja B. Herbesta dla F. Padniewsldego. Uczony wyrażał w niej nadzieję, że F. Padniewski, jako 
dostojnik Kościoła i mąż stanu, zechce poprawić los polskich uczonych i przeciwdziałać upadkowi 
szkolnictwa w Rzeczypospolitej.

M.in. De origine et rebus gestis Polononim libri XXX i Polonia sive de situ, populis, 
moribus, magistratibus et republica regni Polonici libri duo M. Kromera.

'*̂ ®Np. dzieło J. Struśka Sphygmicae artis... libri V. Uczony wydał je  w Bazyłei już po powro
cie do Polski. Poza osobistymi związkami z Bazyleą zadecydowało tu zapewne przekonanie, że 
dzieło o charakterze teoretycznym -  a więc wymagające odpowiedniego przygotowania do jego od
bioru -  mogło zainteresować przede wszystkim europej.ski świat lekarski. Świadczy o tym dedykacja 
dla Uniwersytetu Padewsldego, w Ictórej autor oddawał hołd włoskiej uczełni, jako jej dawny student, 
a później wykładowca. Brak było w tym liście odniesień do sytuacji nauk medycznych w Połsce, czy 
prowadzonej przez J. Struśka praktyld w Poznaniu: BUW sygn. 28. 6. 11. 34a

101 Do zbioru dołączone było tałcże Narratio simplex rei novae et eiusdem pessimi exempli..., 
uprzednio opublikowane w Pińczowie w 1561 r. Zob. J. Ziomek: Renesans..., s. 196.

102 £)g mediatore libri tres (Bazyłea 1562). Zob. Tamże, s. 196-197.
103 J. C7xh(k.\ Krzysztof Trecy, „Reformacja w Polsce" i. 1 s. 37.
104 Dowiadujemy się o tym m.in. z dedykacji J. Sambucusa dla Maksymiliana II, zamiesz

czonej w Rerum Ungaricarum decades quatuor cum dimidia A. Bonliniego (Franłcfiirt nad Menem 
w 1581 r.): BUW sygn. 612. 195.

105 Świadczy o tym Carmen K. Trecego, zamieszczona przez J. Simmlera w publikacji poświę
conej H. Bullingerowi. Została wydana w Zurychu w 1575 r. w oficynie Cłiristopha Froschauera mł. 
(1564-1585) pt. Narratio de ortu, vita et obitu Henrici Bullingeri Tigurinae...Accessere Carmina in 
eiusdem obitum scripta.

106 gyiy próbą wypracowania kompromisu między antytrynitaryzmem i ortodoksyjną dok
tryną w kwestii boskości Ducha Świętego i chrztu. St. Kot; Polska złotego wieku a Europa..., s. 400.

107 A. Frycz Modrzewski: Sylwy. Tłum. L. Joachimowicz. Warszawa 1959, s. 218-221; 
L. Szczucki; Wokół Sylw Modrzewskiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 1973 t. 17 s. 53-63.

1 O* Świadczy o tym jego rękopiśmienna kopia sporządzona przez A. Dudycza w 1568 r. Zob. 
Bibliografia A. Frycza Modrzewskiego, Wrocław 1962, poz. nr 30. Także J. Simler musiał znać 
pienv.szą redakcję Silvae quatuor, ponieważ w .swoim traktacie z 1568 r. De aeterno Dei filio lesu 
Christo et de Spiritu Sancto polemizował z pierwszą sylwą De tribus personis et tma essentia Dei. 
A. Frycz Modrzewski znał zapewne dzieło J. Simlera, ponieważ w drugiej redakcji Sylw odniósł 
się do poglądów szwajcarskiego teologa.

105 Frankfurt nad Menem w oficynie J. Wechela w 1584 r.
110 BN sygn. XVI. 0.613.



Viktorstift w 1550 г. w oficynie F. Behema.
42 BN sygn. XVI. 0. 304.

W tym samym 1550 r. również w oficynie F. Behema pt. De Sigismundo Primo Rege 
Polortiae... duo panegyrici funebrex.

ll-^BN sygn. XVI. 302.
'*5 Mowa S. Maciejowskiego była wykładem prawd wiary katolickiej.
' Historiae Hmsitarum libri XII. Dzieło to zostało wydane w Viktorstift w 1549 r. w ofi

cynie F. Behema; Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri opublikowane tamże w 1549 r.
Chodzi tutaj o Viktorstift kolo Moguncji.

*** Ingolstadt, w oficynie A. i S. Weissenhomów w 1560 r. pt. Confession, das ist ein 
christliches Bekantnuss des catholischen Glaubens. Zob. Y. XVIII, s. 282.

49  W oficynie S. Mayera. Zob. EXVIII, s. 282-283.
120e AT7//,s. 283.
12» BUW sygn. 28. 2. 1. 8.
122 Trewir, w oficynie wdowy po Emundzie Hatotcie (1582-1585, wdowa i dziedzice do 

1587 r.) w 1586 r.: BUW sygn. 28. 1. 7. 24.
123 Pisał o Polaku, że jest najuczeńszym teologiem króla Stefana, znanym całemu Kościołowi 

katolickiemu: BUW sygn. 28. 1. 7. 24.
12  ̂ Bazylea, w oficynie N. Brylingera pt. Von Verbesserung des gemewes Niitz fiinff 

BUcher...
125 Cytowane za St. K o t :  Polska złotego wieku..., s. 397-398.
126 Zgorzelec, w oficynie A. Fritscha w 1590 r.: BUW sygn. 28. 4. 4. 50.
12  ̂Bazylea, w 1562 r.
128 gyj autorem niemieckojęzycznej historii Niemiec, publikowanej w Bazylei w la

tach 1568-1578.
129 Miał tutaj na myśli m.in. Polskę, Litwę i Moskwę.
130 BN sygn. XVI. F. 235.
131 Bazylea, w oficynie S. Henricpetriego, w 1582 r.
132 Dzięki S. Henricpetriemu do zbioru J. Pistoriusa trafiły m. in. utwory L. Goreckiego 

Descnptio belli Ivoniae Voievodae Valachae a. 1574 i J. Lasickiego Historia de ingressu 
Polonorum in Valachiam cum Bogdano Voivoda et caede Turcarum. Wcze.sniej zostały one opu
blikowane przez S. Henricpetriego w tłumaczeniu niemieckim w 1578 г. J. Pistorius zamieścił 
w swoim zbiorze łacińską wersję obu książek, będącą podstawą wspomnianego tłumaczenia.

133 J. Pistorius wypowiadał się ze szczególną atencją o pisarstwie Macieja z Miechowa.
134 BN sygn. XVI. F. 159.
135 Opublikowane w oficynie A. i S. Weisenhomów z Ingolstadt w 1559 r. pt. Von 

dem... Wort Gottes.. ein...Schrift: BUW sygn.28. 1. 9. 4.
136 Taki charakter miał, datowany z Krakowa na 28 października 1563 r., list J. J. Retyka do 

praskiego astronoma Tadeasa Hajka. Obaj uczeni współpracowali ze sobą począwszy od 1550 r., 
kiedy to J. J. Retyk poznał czeskiego uczonego podczas pobytu w Pradze bądź Wiedniu. Odtąd 
informowali się wzajemnie o podejmowanych pracach badawczych i publikacjach z dziedziny 
astronomii. Śladem owej korespondencji jest właśnie wspomniany list, zamieszczony w Commen- 
tarii inHermetis Trismegisti Aphorismos T. Hajka (Franlcfurt/M. u wdowy po A. Wechelu w 1584 
r.). J. J. Retyk donosił autorowi, że otrzymał jego dzieło od wittenberskiego wydawcy i księgarza 
sortymentowego Christopha Schramma mł. (prowadził firmę od 1549 r.), wyrażając przy tym 
pochlebną opinię o traktacie T. Hajka. Równocześnie zachęcał go do współpracy przy naukowej 
redakcji planowanego, drugiego wydania całości De revolutiornbus orbium coelestium libri V IM. 
Kopernika. Zob. E XVIII, s. 15.



’^^Ostatecznie pi-zeklad hiszpański pozostał w rękopisie, a przekładu włoskiego J. Justynianus 
nie podjj)!. Zob. E XXII, s. 487.

138 BN sygn. XVI. F. 138.
139 St. Kot: Polska złotego wieku , s_502.

Zostało wydane wraz z innymi pismami J. S. Herburta w 1585 r. w oficynie W. Edera, 
w Ingolstadt.

14 lE A r///,s. 134.
142 H. Barycz; Jan Łasicki..., s. 71-89.
143 Warto wspomnieć o dziele Andrzeja Jurgiewicza i?e/Zwni quinti evangelii, opublikowanym 

w Kolonii w 1595 r. Ukazało się nałdadem H. Falckenburga w oficynie Andreae Lamberta (1589- 
1597); BUW .sygn. Sd. 614. 345 adl. Na początku książki autor zamie.ścił epigram In hannoniam 
Genevensem calvinistae Schlusseburgio Lutherano. Dowiadujemy się z niego, że Bellum quinti evan
gelii stanowiło polemikę z pismami niemieckicłi teologów: Joannesa Jezlerusa i naturalnie Konrada 
SchłiiBelburgera. Kołońska edycja polemild A. Jurgiewicza była przedrukiem z wydania wileńskiego 
(w oficynie Krzysztofa Wołbramczyka w 1594 r.: zob. E XVIII, s. 674). Obok epigramów zawierała 
także dedykację dla L. Sapiehy, protektora Kościoła katolickiego na Litwie. Autor pisał w niej, że: na 
Litwie przebywają Łasicki i Wolan, dwóch osławionych kalwinistów, ośmielających się miotać obel
gi w pismach swoich na wiarę katolicką. Książki A. Wolana, a także pisma niemieckich kalwini.stów, 
skłoniły A. Jurgiewicza do wydania polemiki.

144 Tak było m.in. w przypadku epigramu J. Dantyszka In eandem paraphrasim epigramma, 
zamieszczonego w Psalmonon omnium iuxta hebraica veritatem paraphrastica interpretatio Jana 
van der Campena. Znalazł się on zarówno w wydaniu Icrakowsłdm F. Unglera z 1532 r., jak i w wy
daniu J. Petreiusą również z 1532 r. J. Dantyszek był jednym z inspiratorów wydania pracy holen
derskiego uczonego. Pomógł Campenowi w nawiązaniu kontaktu z J. Petreiusem. Zob. St. Kot, 
Polska złotego wieku..., s. 547. Przy okazji należy podkreślić, że niesłuszna wydaje się krytyka 
taldego rodzaju przed.sięwzięć polskiego mecenatu renesansowego, jak wspieranie obcej twórczości. 
Pomoc okazana europejskim intelektualistom często procentowała ich przychylnością dla polskich 
autorów. Tak było w przypadku Haeliodori Aethiopicorum libri X  przetłumaczonych przez 
St. Warszewickiego. J. Oporinus wydał je w 1552 r. z polecenia Ph. Melanchtona, łctóry bardzo 
chwalił przekład swojego ucznia.



VI. OŚRODKI WYDAWNICZE 
Z NIEMIECKIEGO 

OBSZARU JĘZYKOWEGO, 
W KTÓRYCH UKAZYWAŁY SIĘ 

POLONIKA

Aby zobrazować udział poszczególnych miast z obszaru niemieckoję^cz- 
nego w produkcji wydawniczej poloników, posłużę się danymi liczbowymi doty
czącymi dzieł samoistnych wydawniczo. Dlatego, że z drukami tego typu wiązały 
się indywidualne decyzje, a czasem finansowe lyzyko drukarzy. Utwory zamiesz
czane w większych całościach lub zbiorach pism stanowiły tylko uboczne fakty.

Polonika ukazywały się w XVI w. w 47 miastach z obszaru niemieckojęzycz
nego. W pierwszej połowie XVI w. były publikowane w 21 ośrodkach, a w dru
giej połowie już w 47. W pierwszej połowie XVI w. ok. 310 poloników zostało 
wydrukowanych przez co najmniej 73 oficyny drulcarskie. W drugiej połowie 
XVI w. ok. 740 poloników ukazało się w 142 oficynach drukarskich. Udział 
poszczególitych ośrodków wydawniczych w produkcji poloników w pierwszej 
połowie XVI w. przedstawiają dane, ujęte w tabeli nr 15 (dane liczbowe w niej 
zawarte, odnoszą się tylko do druków o znanym adresie wydawniczym).

Przedstawione dane liczbowe wskazują na istnienie w pierwszej połowie 
XVI w. trzech, odmiennych okresów w produkcji poloników. Pierwszy obej
mował lata 1501-1520. Wśród poloników dominowały wtedy druid o cliaralrterze 
naukowym. Stąd dużą rolę w produkcji poloników odgrywały miasta uniwer
syteckie m.in.; Bazylea, Lipsk, i od drugiej ćwierci wieku Frankfiirt nad Odrą. 
Zestawienie oficyn, w których ukazało się co najmniej 10 poloników, także 
potwierdza ową tendencję. M. Lotter i J. Thanner publikowali na użytek uni- 
vvers>'tetu w Lipsku*. J. Knoblouch drukował zwykle na potrzeby uczelni stras- 
burskiej. Wsponmiani drukarze należeli do wykształconych właścicieli oficyn^. 
Współpracowali nie tylko z niemieckimi środowiskami uniwersyteckimi. Dlatego 
w ich produkcji wydawniczej znalazło się stosunkowo dużo poloników^. 
Szczególne związki z Polską łączyły dmkarzy wiederiskich; H. Wietora i J. Sin- 
grienera.



Tabela 10

Ośrodki wydawnicze z niemieckiego obszani językowego, w któiych ukazywały się polonika
w pierwszej połowie XVI w.

Miasto
Lata

Razem
1501-1510 1511-1520 1521-1530 1531-1540 1541-1550

Lipsk: 
10 oficyn 50 26 7 14 2 99

Strasburg; 
8 oficyn 3 11 1 7 11 33

Bazylea: 
12 oficyn — 5 8 13 26

Wiedeń; 
2 oficyny

1 23 1 — 25

Norymberga: 
6 oficyn 5 9 1 4 19

Franldlirt/O.: 
3 oficyny — — 1 15 16

Kolonia; 
4 oficyny 11 — 2 1 1 16

Augsburg; 
5 oficyn — 8 — — 4 12

Hagenau: 
2 oficyny — 2 7 3 — 12

Moguncja 
i Viktorstift: 

4 oficyny
4 — — — 7 11

Wittenberga; 
4 oficyny — — 1 5 4 10

Wroclaw: 
3 oficyny 3 — 1 2 6

Zurych: 
2 oficyny — — 4 4

Frankftirt/M.; 
3 oficvnv

1 — 1 2 4

Magdeburg: 
1 oficyna — 2 1 3

Spira: 1 1 — — 1 3
Tybinga: — 3 — — 3
Ingolstadt — — — 1 — 1
Drezno — — 1 — l
Lubeka -- — — 1 1
Bonn — — — 1 1



Kolejny t '̂p ośrodków wydawniczych z pierwszego dwudziestolecia XVI w. 
to centra produkcji druków liturgicznych. Od połowy XV w. księgi liturgiczne 
podlegały stałemu procesowi ujednolicenia. Ustalenia soborów i s> nodów pro
wincjonalnych Kościoła nakładały na duchowieństwo obowiązek zakupu i wy
korzystywania zatwierdzonych ksiąg. Stwarzało to dużą szansę dla drukarstwa, 
bowiem każda z diecezji powinna była poshigiwać się wyłącznie zatwierdzor^ mi 
dla niej księgami liturgiczny'mi (mszałami, brewiarzami itp.). Ponieważ księgi 
ulegały częstym modyfikacjom, obdarzony odpowiednim przywilejem wydawni
czym drukarz miał zapewnioną dużą liczbę zleceii, a więc stały i pewny dochód 
—  o ile jego druki odpowiadały wymaganiom stawianym przez zleceniodaw- 
ców"*. W pierwszym dwudziestoleciu XVI w. polscy drukarze nie mogli jeszcze 
w pełni tej szansy wykorzystać. Podejmując działalność drukarską zastali już 
pewien układ stosunków wydawniczych, którego genezći sięgała jeszcze XV w. .̂ 
Produkcję druków liturgicznych w niemieckojęzycznej Europie i na jej obrzeżach 
zmonopolizowało kilka firm. Była to oficyna Erliarda Ratdolta z Augsburga 
(1486-1522), G. Stuchsa z Norymbergi (1484-1520) oraz spółka Kormida 
Kachelofena (1485-ok.l517) i M. Lottera z Lipska. Norymberska oficyna pro
dukowała księgi — zwłaszcza brewiarze —  dla diecegi środkowej i wschodniej 
Europy. W publikacji psałterzy specjalizował się K. Kachelofen, któr>' od 1497 r. 
wszedł w spółkę z M. Lotterem. Konkurowali na polskim tynku książki 
z G. Stuclisem. Ich konkurencja nie była zbyt skuteczna, gdyż G. Stuchs już od 
1494 r. współpracował z J. Hallerem®. Mimo to jednak M. Lotter zdobywał zlece
nia od polskich nakładców’̂ .

Tabela 11
Oficyny drukar.skie z pierwszej połowy XVI w., w których ukazało się więcej niż 10 poloników

oficyna drukarska/lata działalności Liczba druków

Thanner J. z Lipska (1498-1529) 22
Lotter M. z Lipska (1495-1538) 22
Stockel W. z Lip.ska (1495-1526) 16
Wietor H. z Wiednia (pierwszy, wiedeński okres jego działalności obejmował lata 
1510-1518)

13

Martin von Werden z Kolonii (1504-1516) 10
Knobloucłi J. ze Strasburga (1500-1528) 10
Singriener J. z Wiednia (1510-1545) 10

Wśród ośrodków wydawniczych, publiloijących polonika, znalazł się także 
Augsburg. Byłjednym z najważniejszy cli, politycznych i infonracyjnych centrów



Niemiec. Tutaj znajdowała się siedziba domu Fuggerów, którzy zbierali 
i rozpowszechniali informacje z całej Europy^. Nieprzypadkowo więc J. Fugger II 
zainicjował tłumaczenie i wydanie niemieckojęzycznej wersji traktatu o Sar- 
macjacli Macieja z Miecłiowa^.

Widoczna dominacja Lipska w zakresie publikacji poloników, wynikała 
z Idiku czynników. Był to zarówno ośrodek uniwersytecki, jak i istotne centrum 
produkcji dników lituigicznych oraz jeden z najważniejszych ośrodków wymiany 
informacji. Odbywały się tutaj targi książki, stanowiące znakomitą okazję do 
rozwijania kontaktów między autorami, wydawcami, drnkarzami i księgarzami. 
W przypadło! poloników dużą rolę odegrało to, że właśnie do Lipska prowadziły 
dwa trakty łiandlowe łączące północną, centrahią i południową Polskę z Niem
cami. Biegły ze wschodu nii zachód i z północy na południe. Oba łączyły Kraków 
— przez Wrocław — z Lipskiem*^'. Stosunkowo duża liczba wydań poloników na 
obszarze niemieckojęzycznym w pierwszym dwudziestoleciu XVI w. wynikała 
tałcże z sytuacji drukarstwa polskiego*!. Dużą rolę odgrywała również, wywo
dząca się jeszcze z XV w., tradycja publikowania poloników w oficynach z obsza
ru niemieckojęzycznego*^. W latach dwudziestych XVI w. nastąpił wyraźny spa
dek liczby poloników. Wpłynęło na to wiele okoliczności. Przede w s^stłdm  
nastąpił rozwój drukarstwa w samej Polsce*^.

Natomiast w Niemczech nastąpify istotne zmiai^^ w profilu wydawniczym ofi
cyn drukarskich. Po wy stąpieniu M. Lutra (1483-1546) w 1517 r  i po publikacji 
jego tłimiaczenia Biblii znacznie wzrosła liczba tytułów i wysokość nakładów dzieł 
teologiczno-polemicznjch i publicystycznych’ .̂ Nastąpiła tałcże zmiana w pro
dukcji drukarskiej, jeśli chodzi o język publikacji. Wydawano więcej tytułów 
w języku n i e m i e c k i m i ^ .  Większość niemieckich drukarzy —  z рг^сгуп ideowych 
i ekonomicznych — poparła reformację. Dlatego nie było wtedy w Niemczech 
sprzyjającego klimatu dla piśmiennictwa katolickiego*^. Pisał o tym J. Cocłiłaeus 
w swoich komentarzach do pismM. Lutra (wydanychw 1549 r): Ogromne wspar
cie uzyskała nowa Ewangelia w postawie drukarzy i księgarzy, ich ruchliwości 
i łożeniu przez nich na to pieniędzy i trudu. Wszystko to, co sprzyjało Lutrowi 
drukowali ze starannością i bezbłędnie jak  tyłko to było możłiwe, ale co katolickie, 
wydawali z  najwyższągnuśnością i wadliwie. I  wszystko to, co Luter bylnapisał lub 
co mu sprzyjało drukowałi na własny koszt, w największych nakładach, tak aby jak  
najszerzej to rozpowszechnić (...), co jednak katolicy napisali, tym drukarze pogar
dzali, uważając za ordynarną bazgraninę starych barbarzyńców: dłatego nie dru
kowałi tych dzieł z własnej inicjatywy, łecz niektórzy podejmowałi się druku, po
nieważ byłi ubogimi biedaczkami, na koszt innych i ze wsparciem finansowym. Jeśłi 
już jednak, to drukowałi tak niedbałe, pośpiesznie i błędnie, że z tej uczynności 
większą przysługę czyniłi łuteranom niż katołikom^'^. Ocenę J. Cochlaeusa 
potwierdzają polonika wydane w latach trzydziestych XVI w. w lipsldej oficynie



м. Lottera. Był on jednym z najwybitniejszj'ch wydawców dziel humanistów i re
formatorów niemieckich. M. Lotter związał się z M. Lutrem już w 1518 r.i^. Jako 
propagatora luteranizmu szczególnie dotknęły go dwa edykty*^ księcia Jerzego 
Saksońskiego. Na mocy edyktu wormackiego Karola V z 25 maja 1521 r  zakazy
wały one rozpowszechniania literatury luterańskiej. Odbiło się to na ałctywności 
wydawniczej i kondycji finansowej lipskiej o f ic y n y ^ o .  Polonika stałe ukazywały 
się w oficynie M. Lottera do 1523 r  (24 tytuły). Kolejne pozycje pochodzą dopiero 
z łat 1530-1538 (8 tytułów). Polonika wrócify więc do łotterowskiej oficyny 
dopiero w momencie czasowego, trwającego do śmierci Jerzego Saksońsłdego 
w 539 r, zwycięstwa katolicyzmu w Lipsku^^. M. Lotter przyjmował polskie 
zlecenia z przyczyn f i n a n s o w y c ł i2 2 .  Jednak nie przyłdadał się zbyt gorliwie do ich 
realizacji. Świadczy o tym mało estetyczne opracowanie edytorskie jego poło- 
ników23.

Lipskie wydawnictwa są cłiarakteiystycznym przykładem ilustrującym sytu
ację w zakresie niemiecldej produkcji poloników po 1520 r  Regres w tej dziedzinie 
objął nie tylko te ośrodki, łrtóre promowały protestantyzm (Bazyłea, Strasburg, 
Noiymbeiga, Wittenberga, Lipsk, Zurych, Spira), ale i tradycyjne centra katoliclde, 
tałde jak Kolonia. Wydaje się, że ruezałeżnie od omówioię^ch powyżej czynników 
w pierwszych łatach rozwoju protestantyzmu istniała wyraźna rezerwa połsłdch 
naldadców i autorów w stosunloi do niemieckich oficyn wj'dawniczych. Była ona 
w pewien sposób wymuszana przez politykę wyznaniową paiistwa i Kościoła poł- 
sldego24. Nieznaczny wzrost liczby poloników nastąpił w latach trzydziestych 
XVI w. Dotyczyło to przede wszystldm Lipska^^. Kilka poloników ukazało się tak
że w Bazylei26. Dużą rolę odegrały tutaj bazylejskie kontalcty uczonych związa- 
itych z Połską '̂ .̂

W łatach czterdziestych XVI w. najwięcej poloników ukazało się w Stras
burgu, B a^lei i Frankfurcie nad Odrą^^. Przeważały wśród nich dzieła autorów 
osiedlonych w Niemczech oraz prace pisarzy wywodzących się z protestanckich 
środowisk Prus Książęcych i Królewsldch. Poniższa tabela ujmuje oficyrty, 
w Irtórych ukazało się najwięcej poloników w tym okresie.

Tabela 12

Oficyna drukarska/lata działalności Liczba druków

Eichom J. we Frankfurcie nad Odrą (1549-1581) 10

Molier K. ze Strasburga (1536-1547) 8

Behem F. z Victorstift (1540-1552) 5

Ulhart Ph. st. z Augsburga (1522-1567) 4



w  wymienionych drukarniach — z wyjątkiem oficyny F. Behema — 
ukazywały się głównie pubłikacje naukowe, a czasem także poezja łacińska, 
pubłikacje historyczne i polityczno-praw'ne. Mówiąc o publikacjach nauko
wych, wypada także wymienić oficynę H. Frobena z Bazylei (1528-1563). 
Wśród wydawców dziel poloników znalazł się również najwybitniejszy 
drukarz norymberski J. Fetreius (1524-155())2^. Natomiast oficyna F. Behema 
wydawała głównie katolickie piśmiennictwo rehgijne. Polonika zaczęła pub
likować od 1550 r. Drukarnia F. Behema powstała w wyniku ideowego podzia
łu niemieckiego ruchu wydawniczego. Można wyróżnić tutaj kilka typów 
postaw drukarzy. Jedną z nich reprezentowała część oficyn bazylejskich, naj
mniej podatnych na skrajności. W ich przypadku, obok naturalnej chęci zysku, 
w decyzjach wydawniczych dominowała ocena literackiej, poznawczej czy na
ukowej wartości dzieła, a nie wyznanie jego autora. Dużą rolę odgrywały także 
intelektualne i towarzyskie więzi łączące drukarza z autorem. Oficyny tego 
typu publikowały przede wszystkim piśmiennictwo naukowe oraz dzieła 
wybitnych intelektualistów i reformatorów europejskich. Zwykle były to edy
cje łacińsko i greckojęzyczne. Taką oficyną była firma J. Oporinusa. Jej właści
ciel od 1532 do 1542 r  wykładał grekę i łacinę na uniwersytecie w Bazylei. 
Jako wydawca działał w łatach 1536-1567. Opublikował ponad 700 tytułów, 
w tym tylko cztery w języku niemieckim i dwa we włoskim. Resztę stanowiły 
druki łacińskie i greckie z różnych dziedzin wiedzy. Często wydawał piśmien
nictwo filologiczne, historyczne i geograficzne. Naturalnie publikował także 
pisma teologiczne. I tutaj zaczynały się problemy J. Oporinusa z cenzurą. 
Pomimo swojej niechęci do papizmu, utrzymywał kontakty z pisarzami ka
tolickimi: m.in. polskimi, włoskimi i francuskimi. Co więcej, wydawał ich 
prace (zwykle neutralne wyznaniowo), jeśli uważał je  za godne uwagi^^ .̂

Postawy skrajne rezprezentowaly te oficyny, które z zaangażowaniem włą
czyły się w walkę między obozem protestancldm, jego odłamami i obozem ka
tolickim. Drukarze zostali zmuszeni do samokreślenia się przez cenzurę wyz
naniową i decyzje polityczne —  zgodnie z zasadą citius regio ejiis religio sku
tecznie urzeczywistnianą jeszcze przed jej prawnym ustanowieniem w 1555 r. 
Podział niemieckiego ruchu wydawniczego najlepiej obrazuje edykt księcia 
bawarskiego Albrechta V. Władca zakazywał sprzedaży i zakupu na terenie 
swego księstwa piśmiennictwa religijno-etycznego, którego nie wydano w re
nomowanych, katolickich ośrodkach drukarskich. Edykt zaliczał do nich na
stępujące miasta niemieckie: Monachium, Ingolstadt. Dillingen, Moguncję, 
Freiburg i Insbruk^i. Edykt ukazał się w 1565

Liczba ośrodków wydawniczych, w których ukazywały się polonika, 
znacznie wzrosła w drugiej połowie XVI w. Duży wpływ miały na to nastę
pujące czynnild:



— aktywność pisarzy obcego pochodzeniar na terenie Rzeczypospolitej^^-
— kontakty nawiązane przez Polaków z niemieckimi wydawcami w pierw

szej połowie XVI wieku^^;
—  wzrost liczby polskich studentów w niemieckich uczeliuach;
—  względy cenzuralne35;
—  ekonomiczne i techniczne^^ oraz regionalne^^ i spoleczne^^ uwarunko

wania działalności polskiego drukarstwa:
—  ideologiczne zróżnicowanie niemieckiego ruchu wydawniczego^^.
Tabela 13 odnotowuje tylko te miasta, w których ukazało się więcej niż

dziesięć pozycji. Wśród niemieckich ośrodków wydawniczych, publikujących 
polonika w drugiej połowie XVI w., można wyróżnić kilka grup;

—  z punktu widzenia roli odgrywanej przez poszczególne ośrodki 
w europejskim ruchu wydawniczym należy wyodrębnić grupę ważnych cen
trów drukarsko-księgarskich^^o. Były to miasta, w których działało nie tylko 
najwięcej oficyn wydawniczych, ale i organizowano znaczące targi księ
garskie;

—  z punktu widzenia podziałów religijnych ośrodki protestanckie 
znacznie przewyższały liczbowo katoUckie centra wydawnicze. Mimo to te 
ostatnie wydały ok. 30% wszystkich samoistnych wydawniczo poloników;

—  ośrodki uniwersyteckie^ 1 i centra przepływu informacji^^-
— z punktu widzenia położenia geograficznego można wyodrębnić grupę 

miast niemieckicli, które leżały najbhżej granic Rzeczypospolitej; ni.in. miasta 
śląskie i Frankfurt nad Odrą;

—  ostatnią grupę tw or^ły  te miasta niemieckie, w Idóiych istniała trady
cja handlowych i (od XV w.) wydawniczych związków z ośrodkami polskimi.

Największą liczbę poloników opublikowano w miastach, Irtóre cłiaraktery- 
zowały się kilkoma z wyżej wymienionych cecĥ ^̂ . Wyraźnie jednak przo
dowały ośrodld wydawnicze o określoi^m profilu wyznaniowym — katolicka 
Kolonia i luterańska Wittenberga. Kolonia dominowała w produkcji poloników 
w latach 1561-1590. Wiązało się to z działalnością oficyr^ M. Cholinusa. 
Przejęła ona produkcję Dillingen i Moguncji z lat pięćdziesiątych XVI w. 
W zasadzie zmonopolizowała niemiecką produkcję wydawniczą w zakresie 
polskiego piśmieimictwa katolickiego'*'*.

Najwięcej poloników ukazało się w Wittenberdze w łatach 1551-1560. 
W późniejszych dziesięcioleciach ich liczba się zmniejszała. Podobnie było 
w Bazylei. Na spadek liczby wydawanych tam poloników po 1561 r  mógł 
wpłynąć r^m sld  indeks ksiąg zakazanych z 1559 г Zawierał on, obok tytułów 
książek i nazwisk autorów, wykaz drukarń, których publikacje katoUcy powin
ni omijać. Na indeksie znalazło się 15 oficyn bazylejskich. W dużym stopniu 
załamało to popyt na ich wydawnictwa w krajach katolickich. Charakter ośrod-



Tabela 13
Ośrodki wydawnicze z niemieckiego obszaru językowego, w któi-ych ukazało się więcej niż 

10 poloników w drugiej połowie XVI w.

Miasto
Lata

Razem
1551-1560 1561-1570 1571-1580 1581-1590 1591-1600

Kolonia: 
11 oficyn

6 27 28 21 9 91

Wittenberga: 
13 oficyn 30 19 12 13 5 79

Bazylea: 
9 oficyn

24 9 8 10 5 56

Lipsk: 
12 oficyn 6 13 5 15 15 54

Frankllirt/0.: 
4 oficyny 15 14 2 7 15 53

Wroclaw: 
2 oficyny 1 11 13 7 13 45

Franklurt/M.: 
10 oficvn 7 5 11 8 5 36

Rostok: 
6 oficyn — 3 14 6 8 31

Ingolstadt: 
3 oficyny 3 2 3 12 6 26

Dillingen: 
2 oficyny

17 2 4 1 — 24

Norymberga: 
10 oficyn

7 2 8 2 2 21

Emden: 
2 oficyny 14 3 — — — 17

Heidelberg: 
5 oficyn — 1 — 15 16

Strasburg: 
6 oficyn 2 5 5 2 1 15

Wiedeń: 
4 oficyny 4 6 2 2 — 14

Nysa:
2 oficyny 4 4 3 1 1 13

Zurych: 
2 oficyny 1 4 3 3 2 13



ków wydawniczych wpływał na typ publikowanych tam poloników. Tak było 
w przypadku miast:

— specjalizujących się w katolicldm (np. Dillingen) lub protestanckim 
(np. kalwińska Spira) piśmiennictwie religijnym;

— części miast uniwersyteckich, w któiych wydawano głównie polonika 
o charakterze naukowym (np. Helmstedt);

— centrów przepływu informacji publikujących nowiny (np. Lubeka).
Z większym zróżnicowaniem oferty wydawniczej spotykamy się w dużych 

ośrodkach wydawniczo-księgarskich, takich jak Frankfurt nad Menem'*^.
Obok firm, które cłiarakteiyzowały się szerokim zakresem produkcji 

wydawniczej'^^ funkcjonowały oficyny, wyróżniające się pewną specjalizacją 
repertuaru wydawniczego. Można wyodrębnić kilka grup oficyn tego typu. 
Pierwszą z nich stanowiły drukarnie wydające zazwyczaj piśmiennictwo 
religijne — np. oficyny katolickie. Działały na zlecenie niemieckiej hierarcłiii 
Kościoła katolickiego^'^, jezuitów'**', książąt katolickich^^ i polskich nakład
ców^®. Polonika, które zdobyły znaczną popularność wśród czytelników, pub
likowane były własnym nakładem drukarzy^i.

Tabela 14
Zestawienie oficyn, działających w drugiej połowie XVI w., w którycli ukazało się 10 lub więcej

poloników

Oficyna drukarska/lata działalności Liczba druków

Cliolinus M. z Kolonii (1557-1588) 53
Oporinus J. i dziedzice z Bazylei (1536-1600) 31
Scharffenbergowie K. (1553-1576) i J. (1577-1586) z Wrocławia 31
KrafR J. st. i dziedzice z Wittenbergi (1549-1587) 22
Eichom J. we Frankfurcie nad Odrą 22
Mayer S. z Dillingen (1550-1576) 19
Ctematius G. z Emden (1554-1556) ok. 17
Eichom A. z Frankfurtu nad Odrą (1581-1615) 14
Egenolff Ch. i dziedzice z Frankfurtu nad Menem (1530-1605) 13
Eder W. z Ingolstadt (1578-1596) 13
Baumann Georg z Wrocławia (1588-1607) 12
Ferber A. st. i mł. z Rostoku (1575-1580; 1588-1602) 11
Birckmarm A , jego dziedzice, Mylius A. (OfHcina Birckmannica 
1530-1604) 10

Cruciger J. z Nysy (1553-1585) 10
Móllemann S. z Rostoku (1561-1610) 10
ICreutzer Veit z Wittenbergi (1538-1563) 10



Kolejną grupę tworzyli drukarze najczęściej publikujący piśmiennictwo 
naukowe. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj oficyna Ch. Egenolffa z Frank
furtu nad Menem i jego dziedziców. Wydawała prace z zakresu filologii kla
sycznej, nauk przyrodniczych i medycyny. W publikacji piśmiennictwa nau
kowego specjalizowali się naturalnie drukarze uniwersyteccy. Działali na zle
cenie macierzystych uczelni i środowisk wokół nich skupionych^^. Obok nich 
funkcjonowali wydawcy specjalizujący się w określonych dziedzinach wiedzy. 
Należiil do nich m.in. H. Commelinus z Heidelbergu (1587-1597), wybitny wy
dawca tekstów klasyków i ojców kościoła^^. Tłumaczy to jego zainteresowanie 
dla wznowienia Aethiopicae histońae libri X  Heliodorusa w łacińskim tłu
maczeniu St. Warszewickiego^"*. Z innych, sławnych drukarzy europejskich 
należy wymienić H. Petriego z Bazylei (1527-1579). Specjalizował się w pu
blikacjach medycznych i matematyczno-astronomicznych. Stąd w jego ofercie 
wydawniczej znalazł się traktat M. Kopernika De revolutionibus orhium coele- 
stium libri VI^^.

Następna, wyróżniająca się grupa niemieckich oficyn, to drukarnie pub
likujące wydawnictwa o charakterze prasowym^^. Niektórzy drukarze byli zaś 
stałymi wydawcami dzieł olaeśłonych autorów. Zapewniały to przywileje wy
dawnicze. Istniała także —  często łamana — zasada zabraniająca przedru
kowywania dzieł pisarzy, związanych z daną oficyną^"^. Takim wydawcą był 
J. Oporinus w przypadku pierwszych, trzech edycji De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX  M. Kromera^^. Niekiedy istotna była także wspólnota 
zainteresowań i więzi intelektualne, łączące autora i drukarza. Tak było m.in. 
w przypadku dzieł A. Frycza Modrzewsldego, pubhkowanych przez J. Opori- 
nusa.

Także niemieccy nakładcy brali udział w publikacji poloników. Do naj
bardziej znanych należeli: lipski księgarz H. Grosse (1580-1621)^^ i S. Feye- 
rabend z Frankfurtu nad Menem (1559-1590). S. Feyerabend specjalizował się 
w edycjach różnotematycznych serii wydawniczych. W łatach siedemdziesią
tych XVI w. opublikował na przyldad szereg dzieł prawniczych. Część z nich 
stanowify tzw. Decisiones różr^ch autorów. Nie zabrakło tytaj więc Decisiones... 
de rebus in sacro auditorio Lithuanico P. Rojzjusza. W 1584 r. nakładem S. Feye- 
rabenda ukazało się natomiast kilka publikacji historycznych, w tym także Rerum 
Polonicanim tomi tres A. Gwagnina. Publikacje S. Feyerabenda nie były więc 
przypadkowe, ale wynikały z polityki wydawniczej jego firmy^^

PRZYPISY
* J. Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, 

Wiesbaden 1963, s. 261-262



2 Np. W. Stóckel zdobył wykształcenie na Uniwersytecie w Erfurcie, a J. Thanner studiował 
na Uniwersytecie Lipsłdm.

 ̂ O icłi produkcji wydawniczej pisał m.in. H. Bułliak w artykułe Wiedeńska oficyna 
Hieronima Wietora. Materiały do dziejów zasobu typograficznego oraz bibliografii druków z lat
1510-1518, zamieszczonym w Z badań nad dawną książką... T.2, s. 297-432.

"*M. Juda: Przywileje drukarskie w Polsce, Lubłin 1992, s. 32-33.
 ̂Pierwszy druk liturgiczny J. Haller opublikował w Krakowie dopiero w 1505 r. Zob. Haller 

Jan. W; Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 313.
^ Z 12 wydań jego mszałów 3 wydrukował G. Stucłis w Norymberdze. Zob. J. Seruga: Jan 

Haller wydawca i drukarz krakowski (1467-1525), Kraków 1933, s. 56-63.
^ W 1505 r. wydrukował Missale dla diecezji poznańskiej - na zlecenie biskupa J. Lubrań- 

skiego nakładem poznańskiego księgarza Piotra z Lubeki.
* O roli Fuggerów w europejskim systemie informacji XVI w. pisze J. Pirożyński w: Z dzie

jów  obiegu infijrmacji w Europie XVI wieku..., s. 67-105 i inne.
® Tractat von beiden Sarmatien wydany w Augsburgu w 1518 r. w oficynie M. Wirsunga.

J. Pirożyński, Op. cit, s. 85.
Ч Trudności polskiego ruchu wydawniczego, w którym najważniejszą rolę odgrywał 

Kraków, spowodowane były w części monopolem oficyny J. Hallera. Dlatego do ok. 1518 r. polscy 
nakładcy często korzystali z usług zagranicznych drukami. J. Haller mial jednak duże osiągnięcia 
w zakresie publikacji podręczników akademickich, dziel naukowych z dziedziny prawa, filozofii, 
nauk astronomiczno-matematycznych, propagowania antyku i nauk humanistycznych. Jego domi
nację przełamał m.in. H. Wietor (1518-1546).

'2 Jej wyrazem były publikacje dzieł takich uczonych jak: teolog Jakub z Paradyża (zm. 
1464) (pierwsze wydania jego prac ukazywały się od lat sześćdziesiątych XV w. w wielu miastach 
z obszaru niemieckojęzycznego, a po 1500 r. w Bazylei w 1515 i 1555 i w Norymberdze w 1520 r.); 
Mikołaj z Błonia (kolejne edycje jego dziel wydawano od lat osiemdziesiątych XV w. głównie 
w Strasburgu w oficynach Martina Flacha (1501-1525) i J. Knobloucha); astronom i filozof M. Fal- 
kener z Wrocławia (jego prace wydawano za granicą od 1494 r. głównie w Norymberdze, ale talcże 
w Lipsku i Strasburgu) i Jan z Głogowa (jego prace publikowano od 1499 r. głównie w Lipsku, 
a po 1500 r. tałcże w Metzu i Strasburgu).

Np. po 1520 r. na terenie Krakowa w pełni rozwijają działalność -  obok hałlerowskiej, 
która fiinkcjonowała do 1525 r. -  m. in. oficyna F. Unglera (1521-1536 ), H. Wietora (1518-1546) 
i M. ScharfFenbeiga (1521-1537). Wymienione drukarnie w dużym stopniu przejęły m.in. pro
dukcję druków liturgicznych. Rozwinęły także produkcję publikacji naukowych. Wskazuje na to 
m.in. artykuł T. Bieńkowskiego Naukowe środowisko krakowskie w początkach XVI wieku 
(1500-1530), zamieszczony w Studia i materiały z  dziejów nauki polskiej. Seria A 1975 z. 13 
s. 21-73. Na podstawie danych, przedstawionych przez T. Bieńkowskiego, można obliczyć, że 
w latach 1501-1510 ukazało się w Krakowie 10 publikacji o charakterze naukowym, w łatach
1511-20 już 15, a w latach 1521-30 -  17 publikacji naukowych. Były to w większości przypadków 
podręczniki m.in. z zakresu gramatyki, epistolografii i retoryki.

Ów wzrost można przedstawić na przykładzie publikacji pisma M. Lutra/In den christ- 
lichen Adel deutscher Nation. Jego wydanie -  w naldadzie 4000 egzemplaizy -  było gotowe 
18 sierpnia 1520 r. i już po pięciu dniach trzeba było przygotować nową edycję tego utworu. Zob. 
W. Krieg, Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte der Biicher-Preise und des Autoren- 
Honorars vom 15. bis zum 20 Jahrhundert, Wien 1953, s. 224. Według R. Wittmanna, autora 
Geschichte des deutschen Buchhandels... (s. 45-48), tylko w łatach 1523/24 r. ukazało się ponad 
2000 pism ulotnych, a w łatach 1521-1525 na jednego, niemiecłdego czytelnika przypadało nie 
mniej niż 10 takich publikacji.



•5 Jeśli пр. w 1500 г. stosunek dników w języku łacińskim do wydawnictw niemieckojęzycz
nych wynosił dwadzieścia do jednego, to w 1524 r. ok. trzy do jednego.

Np. sławna satyra Encomia Lutheri A. Krzyckiego została wydana w 1524 r. w Dreźnie 
w prywatnej, domowej drukarni jednego z najwybitniejszych! niemieckicli polemistów katolickicli 
H. Emsera.

'^Przekład własny z W. Krieg,Matenalien..., s. 224.
** W 1522 r. w swojej wittenberskiej filii wydał m.in. Nowy Testament.
>9 Z 1523 i 1524 r.

Zob. 500 Jahre Buchstadt Leipzig. Von den Anfiingen des Buchdrucki in Leipzig bis zum 
Biichschaffen der Gegenwart, Lipsk 1981, s. 25-26.

Były to m.in. druki liturgiczne: Breviariwn Posnaniense wydane nakładem Mikołaja 
Haberlanda z Poznania w 1530 r. i Evangelistarum quattuor Passiones in ecciesia cathedrali 
Posnaniensi ad ritum Metropolitanae Gnesnensis cantandae opublikowane w 1533 r. Obie pozy
cje ukazały się na zlecenie biskupa J. Latalskiego.

22 W tym przypadku koszt wydania dzieła ponosił jego autor lub nakładca
23 Np. Proptignaculiim... W. Wróbla z 1536 n: BUW sygn. Sd. 618. 302

Jej przejawem były kolejne edykty cenzorskie Zygmunta Starego. W 1520 i 1522 r. 
ukazały się edykty dotyczące Krakowa. Icli rozszerzeniem był akt z 22 VIII 1523 r. Powoływał on 
urząd cenzora. Pod groźbą kary śmierci i konfiskaty dóbr zabraniał drukowania i sprzedawania 
ksiąg łieretyckich. Swoim zasięgiem obejmował całe terytorium Królestwa Polskiego. Począwszy 
od 1521 r. zaktywizowała się cenzura kościelna, a zwłaszcza sądy konsystorskie. Starały się nisz
czyć pisma heretyckie. Cenzura była pasywną formą ingerencji państwa i Kościoła w działalność 
polskiego ruchu wydawniczego. Formą aktywną były przywileje wydawnicze. Stanowiły narzę
dzie kontroli nad oficynami drukarskimi. Pozwalały na łcształtowanie repertuaru wydawniczego. 
Od drugiego dziesięciolecia XVI w. liczba przywilejów stale wzrastała. Obejmowały różne typy 
piśmiennictwa: od druków lituigicznych, dokumentów urzędowych, literatury dewocyjnej, aż po 
piśmiennictwo naukowe, hi.storyczne i polityczno-prawne (zob. M. Juda: Przywileje drukarskie...). 
Nawiasem mówiąc talcże w Niemczech cenzura była silnie związana z przywilejami wydawniczy
mi. Jeśli ktoś chciał założyć oficynę, musiał uzyskać przywilej od księcia bądź innych władz. 
To prowadziło do samocenzury, bowiem wydawca osobiście odpowiadał przed władzami za 
książki, ukazujące się w jego oficynie (zob. H. NeB, Der Buchdrucker - Burger des Handwerks..., 
s. 124). Tę zasadę egzekwowała cenzura prewencyjna, wprowadzona edyktem cesarskim z 1521 r. 
i konstytucją sejmu w Norymberdze z 1524 r. (zob. J. Pirożyński: Z dziejów obiegu informacji..., 
s. 97).

25 Należy tutaj wspomnieć o jeszcze jednym, charakterystycznym zjawisku związanym 
z produkcją poloników w Lipsku w latach trzydziestych XVI w. Otóż jeśli w pierwszym 
dwudziestoleciu XVI w. lipskie oficyny publikowały dzieła powstałe zwykłe w środowisku 
krakowskim, to w latach trzydziestych wspomagały prawie wyłącznie pisarzy z Wielkopolski, 
głównie z Poznania. Jest to zrozumiałe zważywszy, że nie było tam oficyny drukarsldej. Oprócz 
oficyny M. Lottera drukiem poloników zajmowali się wtedy talcże N. Schmidt (1521-ok.l545), 
M. Blum (1525-1550) i V. Schumann (1513-1542).

26 Np. B. Westheimer (1536-1547) opublikował kilka prac K. Hegendorfina.
2^ Do i.stotnych należały kontakty J. Laskiego ml. m.in. z Bonifaciusem Amerbachem, 

A. Cratandrem, J. Frobenem i J. Herwagenem. Były one tym cenniejsze, że wejście w świat książki 
bazylejskiej było równoznaczne z nawiązaniem .stosunków z największymi oficynami wydaw
niczymi ówczesnej Europy. O znaczeniu Bazylei w tej dziedzinie pisali m.in.: M. Włodarsld; 
Polsko-bazylejshe więzi kulturalne i literackie w XVI wieku, Kraków 1987: O. Bartel: Jan Łaski 
1499-1556, Warszawa 1945; St. Kot; Bazylea i Polska (XV-XVII w.). W: Polska złotego wieku...,



s. 387-408; Tenże, U źródeł myśli krytycznej XVI w. Polacy w Bazylei za czasów Zygmunta 
Augusta, Tamże, s. 409-458; W. Voi.se: Prace polskich uczonych w oficynach bazylejskich ., 
a z autorów obcych m.in.: P. G. Bietenholz w opracowaniach: Basel and France in the sixteenth 
century. The Basle humanists and printers in their contacts with Franco-phone culture, Geneva 
1971 i Der italienische Humanismus und die Bliitenzeit des Buchdrucks in Basel Die Basler 
Drucke italienischer Autoren von 1530 bis zum Ende des IćJhdts, Basel 1959.

Najwięcej poloników ukazało się w tym mieście od 1547 r.
Opublikował w 1543 r. De revolutionibus orbium coelestium libri VI M. Kopernika. 

J. Petreius wydał także w 1535 r. Peri optikes... Libri X  Witelona w opracowaniu Georga 
Tannstettera i Petrusa Apianusa.

30 w  jego ofercie wydawniczej znalazł się m.in. zbiór korespondencji katolickiego bisku
pa Wiednia Friedricha Nausea. Wyjątkowo miał on charałcter teologiczny. F. Nausea musiał sam 
pokryć większą część kosztów publikacji Epistolarum miscellanearum ad Fridericum Blanci- 
campianum episcopum Viennensem libri X. Decyzję wydania tego zbioru J. Oporinus uzasadniał 
jego nieszkodliwością dla protestantyzmu. Zwracał uwagę, że korespondencja F. Nausea poświę
cona jest wewnętrznym sprawom Kościoła katolickiego. W 1552 r. J. Oporinus wydal kolejne 
pismo F. Nausea na temat dziejów soboru trydenckiego. Jego treść była z gruntu katołiclca. J. Opo
rinus przedłożył dzieło bazylejskim teologom i radzie miasta do ocenzurowania. Twierdził, że chce 
wydrukować pracę F. Nausea, ponieważ poziom jej argumentacji kompromituje katolików. Rada 
zabroniła jednak druku książki. Mimo to J. Oporinus wydał ją  pod pseudonimem M. Valeriusa 
Philariusa. Ktoś zadenuncjował drukarza i J. Oporinus został aresztowany. Należał więc do opor
nych wydawców, pozostających w zatargach z cenzurą. Zob. monografię oficyny M. Steinmanna 
Johannes Oporinus.

R. Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels..., s. 62.
Wyznaniowe i polityczne niepokoje w Niemczech często wpływały na losy oficyn 

wydawniczych. Świadczą o tym dzieje oficyny F. Behema. Jego drukarnia, działająca w Viktorstift 
pod Moguncją, została kompletnie zniszczona w 1552 r. przez wojska margrafa Brandenburg- 
Kulmbach Albrechta Alcybiadesa. F. Behem przeniósł się do Moguncji, gdzie wznowił działalność 
wydawniczą dopiero w 1555 r. Zob. J. Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts..., 
s. 298. Inne represje spotkały protestanckiego drukarza Laurenza von der Millen, m.in. wydawcę 
pisma J. Łaskiego ml. Defensio verae... doctrinae de Christi Domini incarnatione (Bonn 1545 r.). 
Drukarz ten podejmował działalność wydawniczą w kilku miastach. Najpierw w Kolonii, skąd 
musiał uciekać w 1543 r. po wydrukowaniu obrony kazań Martina Bucera. Osiadłszy w Bonn opuś
cił to miasto, a właściwie uciekł do Kolonii ok. 1550 r. po wydrukowaniu kolejnej książki. Zob. 
J. Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts..., s. 53.

33 Tak jak w pierwszej połowie XVI w. W. Korwin, K. Hegendorfin, H. Wildenberg (przy
był do Torunia w 1513 r), G. Sabinus (od 1544 r. wykładał łacinę na Uniwersytecie Króle
wieckim), J. Brettschneider i inni, tak również w drugiej połowie wieku pisarze napływowi (tacy 
jak J. Wigand) korzystali zwykle z usług oficyn wydawniczych z obszaru niemieckojęzycznego, 
z którymi współpracowali jeszcze przed przybyciem do Rzeczypospolitej.

3^ Np, A. Frycz Modrzew.ski odwiedził Bazyleę już w 1536 r. Przybył tam w sprawie bib
lioteki po Erazmie z Rotterdamu zakupionej przez J. Łaskiego ml. Efektem tej wizyty było na
w ijan ie  stosunków z miejscowym .środowiskiem wydawniczym. Mogło mieć to wpływ na póź
niejszą decyzję J. Oporinusa, korespondenta i wydawcy dzieł J. Łaskiego ml., wydania Commen- 
tariorum de Repubhca emendanda

35 Miały znaczenie zwłaszcza w przypadku protestanckiego piśmiennictwa polemiczno-teo- 
logicznego. Przykładem może być oficyna J. Eichoraa we Frankfurcie nad Odrą, w której ukazały 
się zwalczane w Polsce dzieła F. Stankara, a także arian np. Grzegorza Pawła z Brzezin i F. Socyna.



Zob. A. Kaweeka-Ciryczowa; К, Korotajowa, Drufcczrze dawnej Polski odX V do XVIII wieku. T. 4: 
Pomorze, Wroclaw 1962, s. 478-479.

Według A. Kaweckiej-Gryczowej polscy drukarze najchętniej publikowali dzieła o cha
rakterze popularnym, podręcznikowym (zob. Z dziejów polskiej książki..., s. 124). Jej obserwację 
potwierdzają dane dotyczące produkcji poloników. O ile w pierw.szej poloMe XVI w. liczba wy
danych tam podręczników wynosiła nie mniej niż 80 tytułów, to w drugiej spadla do ok. 20 pozycji. 
A. Kawecka-Gryczowa podkreślała, że polscy drukarze rzadko podejmowali ryzyko druku wła
snym nakładem większych, naukowych dziel. Łączyło się to z wysokim kosztem druku i skom
plikowanym procesem wydawniczym (zob. Rola drukarstwa polskiego..., s. 488). Na to zjawisko 
zwracał uwagę także K. Piekarski w: Książka w Polsce X V  i XVI wieku..., s. 371 i T. Ulewicz 
w; Wśród impresorów krakowskich..., s. 261-264). Należy również wspomnieć o brakach w za.sc- 
bie typograłicznym polskich drukarni. Chodzi zwłaszcza o niedostateczny zasób czcionek pisma 
greckiego. Miało to wpływ na ograniczenie możliwości publikacji dzieł filologicznych (zob. 
J. Czemiatowicz, Drukarstwo greckie w Polsce do połowy XVII w.. Warszawa 1974).

37 Chodzi o specyfikę wydawniczą ośrodków prowincjonalnych w szesnastowiecznej 
Polsce, np. Poznania. Pierwszą drukarnię założył tam Melchior Nering (1576-1578). Do tego czasu 
autorzy i wydawcy poznańscy korzystali głównie z oficyn krakowskich i niemieckich. M. Nering 
zbiegł wkrótce do Grodziska (1579-1581), ponieważ złamał warunki przywileju wydawniczego 
Stefana Batorego: edere et imprimere debebit, qui religioni catholicae et bortis moribus non ad- 
versentur (zob. M. Wojciechowska: Z dziejów książki w Poznaniu w XVI w., Poznań 1927, s. 50). 
Dlatego jezuici sprowadzili w 1578 r. do Poznania Jana Wolraba (1578-1591/2). Mimo to część 
dzieł wielkopolsldch autorów nadal ukazywała się w Niemczech, choć przeznaczone były dla 
czytelnika krajowego. Wydawano je tam, gdyż tacy nakładcy jak J. Patruus mł. (1533-1583) kry
tycznie oceniali produkcję miejscowych oficyn drukarskich.

Większa rola języka polskiego w produkcji wydawniczej.
Wpłynęła na nie działalnośćjezuitów w Niemczech. Zjawili się tam już w 1540 r. Od 1544 

r. działali w Wiedniu, Ingolstadzie i Kolonii. Opanowali uniwersytet w Wiedniu w 1551 r. i In- 
golstadzie w 1556 r. Utworzyli kolegia: w Monachium w 1559 r., w Moguncji i Trewirze w 1561 
г., w Innsbrucku i Dillingen w 1564 r. (zob. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta: Historia Niemiec..., 
s. 273-274).

Należały do nich przede wszystkim Frankfurt nad Menem oraz Lipsk, a także m.in. No
rymberga, Strasburg, Bazylea, Kolonia i Augsburg.

Najwięcej poloników ukazało się w takich miastach uniwersyteckich jak m. in.; Bazylea, 
Lipsk, Frankfurt nad Odrą, Ingolstadt, Heidelberg i Wiedeń. O peregrynacjach studenckich zob. 
w: D. Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio academica, Poznań 1996.

'*2 J. Pirożyński zaliczył do najważniejszych ośrodków przepływu informacji takie miasta 
z obszaru niemieckojęzycznego, jak m.in; Wiedeń i Wrocław, Wittenbergia, Lipsk, Norymberga, 
Augsburg, Ratyzbona, Spira, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Strasburg, Lubeka, Bazylea i Zurych 
(zob. J. Pirożyński; Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku..., s. 121).

Najwięcej tj. ponad 20 druków ukazało się w takich mia.stach jak: Kolonia, Wittenberga, 
Bazylea, Lipsk, Frankfurt nad Odrą, Wrocław, Frankfurt nad Menem, Rostok, Ingolstadt, Dil
lingen, Norymberga.

W przypadku piśmiennictwa protestanckiego nie było tak dużej koncentracji produkcji 
poloników w jednej oficynie. Chociaż i tutaj byli drukarze szczególnie aktywni w tym zakresie -  
np. H. Luffl z Wittenbergi (działał w latach 1523-1584, prowadząc w latach 1549-1554 filię w Kró
lewcu), czy J. Eichorn we Frankfurcie nad Odrą.



Jego położenie geograficzne (na szlakach handlowych Kolonia-Norymberga i Lube- 
ka-Strasburg), wolność ekonomiczna i wyznaniowa spowodowały, że stal się wiodącym cen
trum drukarskim w pohidniowych Niemczech. Zob. H. NeB: Der Buchdrucker..., s. 188-189

^  Z  drukarzy bazylejskich, oprócz .1. Oporinusa, należy wymienić P. Pernę (1558-1582) 
i S. Henricpetriego (1569-1627). Z oficyn działających we Frankfurcie nad Menem, należy 
wspomnieć o wydawnictwie A. Wechela (1572-1581) i N. Bassaeusa (1562-1599). Z oficyn lips
kich na szczególną uwagę zasługuje drukarnia E. V6gełina (1559-1576). Obok dzieł teologicz
nych i humanistycznych publikował prace pisarzy antycznych w doskonałych -  pod względem 
filologicznym i typograficznym -  edycjach. Oficyny tej kategorii były dużymi przedsiębiorstwa
mi. Np. J. Oporinus posiadał 6 pras, małą prasę korektur i zatrudniał 25-30 pracowników (zob. 
H. NeB: Der Buchdrucker..., s. 170). Ze względu na wielkość produkcji wydawniczej miały bar
dzo dobrze rozwinięte kontakty handlowe i przedstawicielstwa, przede wszystkim na targach 
frankfurckich.

Np. pierwsze, wiedeńskie wydanie Confessio fidei catholicae Christiana St. Hozjusza 
z 1560 r. finansował arcybiskup Michał oraz biskup Wiednia A. Mugłitz. Ukazało się ono w ofi
cynie M. Zimmermanna (1553-1565).

Np. jezuici z Ingolstadt wydali w oficynie W. Edera w 1590 r. polemikę J. Lansa Nobilis 
Połoni pro Societatis lesu clericis oratio prima...

O aktywności dworu bawarskiego w tym zakresie już wiełolcrotnie wspominano w niniej
szym opracowaniu.

Spotykamy wśród nich, obok profesjonalisty J. Patruusa mł., także m.in. biskupów 
St. Karnkowskiego i J. Uchańskiego.

M. Zimmermann z Wiednia opublikował w 1560 r. drugą edycję Confessio fidei catholi
cae Christiana St. Hozjusza, ponieważ wydanie pierwsze, liczące 1400 egzemplarzy, zostało 
wykupione w ciągu kilku dni. Zob. W. Kńcg, Materialien..., s. 228.

M.in. Antonius Guilielmus z Hanau (1593-1625), A. Smesmann z Heidelbergu (1587-
1594).

J. Benzing: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts..., s. 184.
H. Commełinus wydał to dzieło w 1596 r. pt. Haeliodori Aethiopicorum libri X.
Wydany w 1566 r.

5^ M.in. Matthausa Francka (1559-1568) i Michaela Mangeriusa (1570-1603) z Augsburga; 
Georga Kreydleina (1558-1562 [?]) i Leonharda Heusslera (1570-1597) z Norymbergi; Joachima 
Walde z Magdeburga (1562-1578), P. Seitza mł. z Wittenbergi (1558-1593), A. Krógera z Lubeki 
(1562-1595), Nicołausa Schreibera z Kolonii (1562-1598) i Thiebałda Bergera ze Strasburga 
(1551-1584).

M. Steinmann: Joannes Oporinus..., s. 56.
5  ̂Dzieło M. Kromera jest typowym przyłdadem. Drulcarze starali się bowiem chronić swoje 

prawa do wydawnictw, które zdobyły dużą popularność wśród czytelników. O tym, że De origine... 
do nich należało świadczy przedmowa J. Oporinusa do drugiego wydania dzieła. Podlcreślał w niej, 
że prawie cały nakład pierwszej edycji z 1555 r. został sprzedany na targach we Frankfurcie nad 
Menem. Mimo to nadal istniało zapotrzebowanie na pracę M. Kromera (zob. BN sygn. XVI. 
F. 138). Podobnie zapewne było w przypadku poczytnego dzieła E. HessusaDe tuenda bona vale- 
tudine libellus commentariis illustratus a Joanne Placotomo. Jego wydanie zredagował J. Bret- 
tschneider. Ukazywało się w latach 1550-1571 w oficynie Ch. Egenolffa z Frankfurtu nad Menem 
i jego dziedziców.



55 M.in. finansował część edycji dziel J. Wiganda, które ukazały się po 1584 r. Autor pi
sał o swoich kontaktacłi z H. Grosse w liście (z 28 marca 1585 r.) do M. Neandra. Ów list znalazł 
się w rozdziale Epistolae amicorum dzieła Orbis terrae divisio M. Neandra. Ukazało się ono 
w Lipsku w oficynie G. Defthera w 1586 r. Zob. BN sygn. XVI. 0. 6124.

F. H. Meyer, Der Verlag Sigismunds Feyerabends, Archiv fu r  Geschichte des deutschen 
Buchhandels 1893. Bd. 16 s. 114-134.



ZAKONCZENIE

Liczba samoistnych wydawniczo poloników, opublikowanych na obszaize 
niemieckojęzycznym w XVI w. (1050 dmków), była znacznie większa niż do tej 
poiy obliczano. Mowa tutaj o polonikach samoistnych wydawniczo, gdyż 
właśnie do nich odnosiły się liczby, podawane przez A. Kawecką-Giyczową 
odnośnie wielkości zagranicznej produkcji poloników (724 pozycji w ogóle). Jest 
to istotne, gdyż jak się okazuje procentowy udział poloników z obszaru nie
mieckojęzycznego w całej ich szesnastowiecznej produkcji był stosunkowo duży 
(ok. 13%). Jeśli chodzi o liczbę poloników, opublikowanych w ramach więk
szych całości (1184 utwory), to nikt się do tej pory tym nie zajmował. W przy
padku obu gmp utworów, wobec niekompletności spisów bibliograficznycłi, 
konieczne są dalsze badania nad ich liczebnością.

Polonika wydawane na obszarze niemieckojęzycznym w XVI w., miały 
odmiermy charakter i funkcje w poszczególnych okresach epoki. Cechowały 
się dużą różnorodnością tematyczną. Świadczy to o wszechstrormości ich au
torów. W każdej z vyyodrębnionych grup tematycznych występowały prace 
znaczące z punktu widzenia historii kultury europejskiej. W przypadku 
piśmiennictwa naukowego będzie to fundamentalne dzieło M. Kopernika, 
a także traktat o pulsie J. Struśka. W piśmiennictwie religijnym takie znacze
nie miało Confessio... St. Hozjusza, a w historycznym i polityczno-prawnym 
zarysy łiistoryczno-geograficzne Macieja z Miechowa i M. Kromera oraz trak
tat o naprawie Rzeczypospolitej A. Frycza Modrzewskiego. Nic więc dziw
nego, że do prac wymienionych autorów —  tutaj trzeba jeszcze dodać J. Ła
skiego mł. — odwoływali się pisarze obcy, przedrukowując je w swoich 
publikacjach, wydając w tłumaczeniach na język niemiecki, cytując w swoich 
pracach i polemizując z nimi. Polonika funkcjonowały więc w międz\ naro- 
dowym obiegu czytelniczym. Były obecne także w świadomości drukarzy- 
-wydawców z obszaru niemieckojęzycznego, czego wyraźnym świadectwem 
jest zawartość różnotematycznych zbiorów pubhkowanych w XVI w. O za
potrzebowaniu wśród czytelników z obszaru niemieckojęzycznego na polo
nika świadczą kolejne wznowienia i mutacje językowe części z nich. Naj
chętniej wznawiano i tłumaczono prace o charakterze łiistoiyczno-ge- 
ograficznym, propagandowo-infomiacyjnym oraz katolickie dzieła religij
ne. Popularność poloników trzeba jednak rozpatrywać we właściwych pro



porcjach. To prawda, że ofiarowały Europie pogłębioną reflelcsję nad republi- 
kanizmem* i pewnym modełem uporządkowania spraw wyzmmiowycłi w pań
stwie. Z drugiej strony icli pierwsze wydania były zwykle wyłącznie polskimi 
przedsięwzięciami, mającymi Icreować (propagować) olcreśloną wizję Rzec25'- 
pospolitej w opinii niemieckiej i w ogóle europejskiej. Po wtóre, zainteresowanie 
podobnym piśmiermictwem w Europie miało uniwersalny charakter, tj. dotyczy
ło wszystkich państw kontynentu. Z kolei, jak o tym świadczą polonika pub
likowane przy dziełach obcycłi, polskie piśmiennictwo postrzegano przede wszy
stkim jako źródło informacji mi temat historii i współczesności systemów pań
stwowych, społeczeństw, gospodarki, geografii i religii: Turcji, Węgier, Moskwy, 
Mołdawii i chanatów tatarsldch. Ten stan rzeczy wynikał z roli Rzeczypospolitej, 
jako pomostu między Europą Zachodnią, a Wschodnią i Południową oraz wyso
kiego poziomu naszej kultury piśmieimej. Przy czym literatura polska miała nie 
tylko umożliwić poznanie, ale wykorzystywano ją  przy okazji politycznych i wy
znaniowych kampanii propagandowych. Oczywiście liczba poloników, które 
miały wznowienia, była niewielka w stosunku do utworów wydawanych w poje
dynczych edycjach. Tych ostatnich nie wznawiano, ze względu na ich oko
licznościowy charakter. Najczęściej reprezentowały literaturę piękną i tzw. ^^ser- 
tacje studenckie. Stanowią świadectwo dużej mobilności autorów poloników 
oraz ich personalnie i terytorialnie rozległych kontaktów. Zwykle powstawały 
w drugiej połowie XVI w. w okresie wzmożonych peregrynacji po krajach nie
mieckojęzycznych.

Do czynników, Ictóre wpłynęły na publikację poloników na obszarze 
niemieckojęzycznym, należały;

—  kompetencje literackie i naukowe autorów poloników. Ich twórczość 
zwykle odpowiadała europejskim, humanistycznym, standardom w tym zakresie;

—  wyznaniowe, polityczne, urzędowe, naukowe, literackie i uczuciowe 
motywacje autora i środowiska w Irtótym działał^;

—  względy cenzuralne;
—  sprzeczność m ięd^ możliwościami wydawniczymi (wysoki koszt druku, 

publikacje nałdadem autorów, brałd w typograficznym wyposażeniu warsz
tatów), znajomością elitarnych potrzeb czytelniczych i kompetencjami krajo
wych dmkarzy-wydawców, a oczekiwaniami i wyniaganiami autorów poloni
ków oraz elitarnego kręgu czytelników w kraju;

—  ograniczony krąg krajowej publiczności czytelniczej dysponującej od
powiednimi kompetencjami w zaloesie pełnej recepcji humanistycznego piś
miennictwa laciriskiego. Do jego odbioru konieczna była dobra znajomość łaciny 
— a to wbrew znanym twierdzeniom M. ICromera musiało stanowić barierę 
w odbiorze czytelniczym na terenie Polski, tak jak stanowiło barierę na obszarze 
niemieckojęzycznym. Świadczą o tym niemieclde i polskie tłumaczenia po



loników. Autor nie byl jednak osamotniony, bowiem działał w swoim śro- 
dowislcu, często wyl^raczającym poza polskie stosunki. Jego pubłicznością czy- 
tełniczą była universitas europejsldcłi inteleictualistów:

— funkcjonowanie za polską granicą nowoczesnego, niemieckiego racłiu 
wydawniczo-księgarskiego, o ogółnoeuropejskim znaczeniu;

— tradycja kontairtów między polsldmi a niemiecldmi centrami i środo
wiskami naukowo-wydawniczymi sięgająca jeszcze XV w.;

— znajomość autorów poloników potrzeb i wymagań europejskiego rynku 
wydawniczego;

— inicjatywy vyydawnicze autorów i środowisk, w których działali;
— aktywność obcych pisarzy na terenie Rzeczypospolitej;
— cłiarakter i zasięg kontaktów nawiązanych przez autorów poloników lub 

ich środowiska z niemieckimi ośrodkami intełektualno-wydawniczymi^. Duże 
znaczenie miały tutaj względy ideologiczne, co podlcreślila A. Kawecka-Giy- 
czowa. Jednak równie istotne były niekiedy względy intelektuałno-pragmatyczne 
niejednokrotnie stojące w opozycji do poprzednich. Kierowali się nimi zarówno 
autorzy jak i wydawcy, czego świadectwem była np. współpraca J. Oporinusa 
z Bazylei z M. Kromerem:

— promocja poloników ze strony europejskich intelektualistów. W drugiej 
połowie XVI w. przede wszystldm katolickich (np. J. Cochlaeus);

— ekonomiczne, polityczne i wyznaniowe uwarunkowania działalności 
niemieckiego ruchu wydawniczego oraz jego specjalizacja;

— gotowość wydawców z obszaru niemieckojęzycznego do uzupełniania 
polskiej oferty wydawniczej^;

— szybka reakcja niemiecldch wydawców na wydarzenia religijne i polity
czne w Polsce;

—  zainteresowanie wydawców z obszaru niemieckojęzycznego dla dziel 
pisarzy, którzy osiągnęli międzynarodowe uznanie. Jego wyrazem były nie- 
mieclde przedruki z włoskicłi, ale i z francuskich oraz niderlandzkich publikacji 
prac tych autorów.

Wpływ wymienionych czynników na zjawisko publikacji poloników na 
obszarze niemieckojęzycznym był różny w poszczególnych dziesięcioleciach 
XVI w. Olaes do łat czterdziestych XVI w. charakteiyzowal się kontynuacją 
recepcji prądów humanistycznych w łailturze polskiej. Jednym z głównych jej 
narzędzi była książka — także polonika wydawane na obszarze niemieckojęzy
cznym. Innymi słowy były to lata wzmożonej nauki, okres w którym nawet lite
ratura pięloia, obok propagowania ideologii renesansowej, stanowiła swego 
rodzaju wykład klasycznego języka łacińskiego, poetyki i stylu, a więc narzędzi 
intelektualnego dialogu owego czasu. Zapożyczenia, brak oryginalności i wszy
stkie podobne wady można uznać za zasługę o ile przyczyniały się do pod



niesienia wykształcenia tych osób, które mogły i clicialy podjąć trud nauld. 
Polonika z pierwszej połowy XVI w. potwierdzają cliyba przekonanie, że huma
nizm w Polsce był produktem importowanym. Są równocześnie świadectwem 
absoфcyjnych zdolności kułtuty polskiej. Nie ograniczała się ona tylko do bier
nego piTyjmowania nowinek, ale je twórczo rozwinęła. W latach czterdziestych 
XVI w. w polskich oficynach drukarsldch zaczyna publikować swoje utwory 
nowa generacja pisarzy. Posiadali oni gruntowne, humanistyczne wykształcenie 
zwykle wyniesione ze studiów zagranicznych. Obdarzeni byli nie ty'Dco talentem, 
ale i umiejętnością posługiwania się humanistyczną łaciną. Co jednak 
najw ażniejsze, mieli przekommie o dużej roli słowa drukowanego w kształtowa
niu ideowych postaw ludzi, ich wiedzy, a zwłaszcza opinii o otaczającym ich 
świecie. Wyróżniali się chęcią udostępnienia swojej twórczości jak najszerszemu 
audytorium, zdolnemu wyżej wymienione umiejętności docenić. Takie audyto
rium autor mógł znaleźć w  ogólnoeuropejsldej, humanistycznej, łacińskojęzycz- 
nej elicie kulturalnej, a sposobem dotarcia do niego były zagraniczne oficyny 
wy'dawnicze — z niemiecldmi włącznie.

Od 1550 r. coraz częściej zaczęto w nich publikować dzieła p isa r^  reprezen
tujących to pokolenie. Polonilca są więc świadectwem obecności Polaków 
w życiu naukowym i kulturalnym Europy. Pisał o tym m.in. M. Kromer w Po
lonii twierdząc, że za jego czasów w Rzeczypospolitej działało wielu uczoitych, 
którzy jeżeli nie u swoich, to przynajmniej u obcych sprawiedliwiej sądzących 
podziw wywołali^.

Po wtóre, polonika świadczą o silnycłi, literackicłi, naukowycłi, wyznanio
wych i politycznych związkach polsko-niemieckich. Istotna była zwłaszcza rola, 
jaką odegrali polscy pisarze katoliccy w działaniach kontrreformacji na obszarze 
niemieckojęzycznym w drugiej połowie XVI w. Ich twórczość w zauważalnym 
stopniu wzbogaciła katolicką ofertę wydawniczą na tym terenie. Na pytanie o to, 
w jakim stopniu ówcześni czytelnicy korzystali z tej oferty mogą odpowiedzieć 
tylko najszerzej zakrojone badania z zakresu historii czytelnictwa.

PRZYPISY
'  Por. S. G r a c i o t t i :  Europejskość umysłowości polskiego renesansu. W: Cracovia lit- 

terarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie renesansu. Księga zbiorowa 
międzynarodowej sesji naukowej iv czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (w Krakowie, 
10-13 października 1984), Wroclaw 1991, .s. 54.

2 Nie kwestionują tutaj zdania wielu badaczy, że najwybitniejsze dzieła polskich autorów 
były owocem ich prywatnej inicjatywy. Twierdzę jednak, że skupione wokół nich środowisko brało 
często udział w procesie loytyki literackiej, w podejmowaniu decyzji wydawniczej przez autora 
i w popularyzowaniu dzieła. Przynajmniej tak było w przypadku części poloników z obszaru nie- 
mieckoj ęzy cznego.



 ̂ Wbrew spostrzeżeniom A. Kaweekiej-Gryezowej, która przecież nie prowadziła 
szczegółowych badań na ten temat, w pierwszej połowie XVI w. na czoło wysuwał się tutaj Lipslc, 
a w drugiej Kołonia i Wittenberga. Dopiero kolejne miejsce zajmowała Bazyłea. Z punktu 
widzenia europejskiego, łiumanistycznego dziedzictwa kułturowego nie można mówić np. o jakoś
ciowej przewadze poloników bazylejskich nad kolońskimi i odwrotnie. Je.st to nieporównywalne. 
W zakresie piśmiennictwa naukowego przodowała Bazyłea, a katolicka produkcja Kolonii miała 
duże znaczenie dla pi.śmiennictwa religijnego.

4 Do niemieckich przedsięwzięć wydawniczych w Polsce należało m. in. opublikowanie 
w 1581 r. przez wydawcę z Ingolstadt Nicolausa Myloniusa polemiki religijnej A. Possevino 
Respomiones ad viri cuiusdatn septentrionalis interrogationes de salutis aeterme comparandae 
ratione (wileńska drukarnia M. K. Radziwiłła). Z kolei oficyna D. Sartoriusa z Ingolstadt wydała 
w 1586 r. wespół z Oficyną Łazarzową polemikę R. Bellarmino ludiaum de libro quern Lutherani 
vacant Concordiae. Dla porównania eksport polskiej książki do Niemiec był niewielki. Wy.syłano 
ją  do Lipska, Wittenbergi, Norymbergi, Augsburga, Kolonii i do Frankfurtu nad Menem. W latach 
1564-1600 na niemieckim tynku ukazało się w sprzedarzy 21 941 tytułów. Pochodzące z Polski 
•stanowiły tylko 0,2%. Obejmowały liczbę 39 tytułów łacińskich i 3 niemieckie. Najwięcej było 
wśród nich dzieł teologicznych (w tym 13 katolickich, 5 luterańskich, 1 kalwiński) i polemicznych 
(4 tytuły). Dominowały prace St. Sokołowskiego, w tym De verae et falsae Ecclesiae discrimi- 
ne... libh tres publikowane przecież kilkakrotnie w Niemczech. Wg. J. Pirożyńskiego nie jest to 
rzeczywisty obraz polskiego eksportu Icsiążki. Nie obejmuje on np. eksportu prywatnego (zob. 
J. P i r o ż y ń s k i :  Zagadnienia eksportu polskiej książki na zachód Europy w XVI w. w świetle 
ówczesnych targowych katalogów księgarskich i bibliografii. Sobótka 1982 z.3/4 s. 249-258).

 ̂Cytuję za K. M o r a w s k i :  Andrzej Patrycy Nidecki..., s. 135.
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INDEKS SZESNASTOWIECZNYCH WYDAWNICTW 
CYTOWANYCH W TEKŚCIE

Indeks obejmuje wszytkie pozycje występujące w tekście pracy uszeregowane w po
rządku alfabetycznym według haseł autorskich. Tytuły tłumaczeń lub inne tytuły tej samej 
pracy podawane są w nawiasach okrągłych. W nawiasach kwadratowych występują tytuły 
podawane w tej formie w literaturze przedmiotu. Tytuły zbiorów podawane są pod nazwi
skami redaktorów-wydawców. Dla niektórych prac stworzono specjalne hasła, umiesz
czając pod nimi utwory o podobnym charakterze np. Disputationes. Indeks nie podaje 
miejsc i dat wydań poszczególnych pozycji, gdyż są one uwzględnione w tekście pracy.
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-  In eandem paraphrasim epigramma 49, 141
-  Sigismundi I epitaphium 77,91
-  Victoria Sigismundi I Poloniae Regis contra vqyevodam Muldaviae... 74 
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— Introductorium dyałectice quod congestum łogicum apellatur 49, 83 
Francken Christian
— Wykład głównych przyczyn, dła których chrześcijanie, gcfy w wiełu naukach wiary są 

różni i niestałi, w utrzymaniu Trinitatis są najstałsi 139
Franckenberger Andreas
— Institutionum antiquitatis et historiaj-um pars prima 82 
Frycz Modrzewski Andrzej
—AdArchiepiscopos, Episcopos et Presbyteros Eccłesiarum Sarmaticarum...Oratio tertia 

de poena homicidii 59



-  AdSenatum, Equites Populumqtte Folommi...()ratiu secunda de poena homicidii 59
-  AdSigismwidum ...Augiistum...Lascius sive de poena homicidii. Oratio prima 59
-  Commentariorum de Republica emendandci libri quinque (Von Verbesserung des gemei- 

nesNiitzfmffBiicher...) 41, 43. 74, 80-1, 87, 121, 129, 131, 140, 154
-D e  mediatcre libri tres 81, 125-6, 139
-  De tribus personis et una essentia Dei 139
-  De utraque specie Coenae Domini, continent tres dialogos 59
-L ibri tres, qtiortwtprimiisDepeccato originis, secundtisDe libera hominis arbitrio, ter- 

tius De providentia et praedestinatione Dei aeterna 125-6
-  Narratio simplex rei novae et eiusdempessimi exempli... 139
-  Silvae quatuor 126,139

Galenus Claudius
-  Antidotarius 133
-  De itrinis liber 72, 100
-D e  venarum arteriormique dis.sectione 137
-  Morbi Gallici curandi ratio 29, 51 
-Opera 29,51,83,100, 133 
Gaszowiec Piotr
-  Computus novus et ecclesiasticus totius fere astronomiae fundamentum pidcherrimum 

continens 52
Gaza Theodorus
-  Theodorusi Gazae et aliorum quoque doctorum virorum de rebus Turcorum diversa opus- 

cula 60
Gentili Scipione
-  Oratio habita in funere Hugonis Donelli: item aliorum varia camtina Eiusdem gloriae 

consecrata 62
Gericke Paul
-  Eine trostliche und niitzliche Leichpredigt 55 
Giovio Paulo
-  Elogia virorum bellica virtute illustrium 104
-  Historiae sui temporis 130 
Gliczner Erazm
-  De Sacrosanctissima Trinitate...observationes 55 
Górecki Leonard
-  Descriptio belli Ivoniae Voievodae Valachiae a. 1574 (Walachischen Kriegs oder Ges- 

chichten warhaffte Beschreibung) 87, 100, 122, 140
-  Oratio ...de morte... Jacobi Ostrorogi 61 
Goślicki Wawrzyniec
-  De optimo senatore libri duo 41, 101 
Górka Łukasz
-  Novum edictum Magnifico Lucae comiti in Górka 56 
Górski Jakub
-  Animadversio sive Crusius 55
-  Commentariorum artis dialecticoe libri decent 49, 103
-  Praemunitio adversus insauum dogma Christiani Frankcen 125, 139
-  Pro tremenda et veneranda Trinitate 82, 125



Gródecki Wacław
~ In tabulam Poloniae a se descriptam nuncupatoria ad Sigisnnmdum II 57
-  Poloniae, locoruntque viciniorum descriptio 57 
Grynaeus Simon
-  Novus orbis regionum ac insularum (Die new Welt; Die nieuwe werelt der hmdtschap- 

pen) 44, 85, 87,97,107
Grzegorz Paweł z Brzezin
-  De Antichristi Deo essentia personato se ipsimi expugnante brevis demonstratio 56 
-Turris Babel 35
Gurclcfełder Wenceslaus
-  Propempticon ad...iuvenem Słephanum Aichlerum Cracoviensem ex indy ta Wittenber- 

gensi Academia in patriam discedentem 62
Gwagnin Ałelcsander
-  Chorographia totius Poloniae, Lithuaniae, Livoniae et Priisiae 60
-  Gęsta praecipua tyranniaque ingens Monarchae Moscoviae Joannis Basiliadis nuper 

perpetrata (Etliche Historien...) 57, 99
-Rerum Polonicarum tomi tres 42, 58-9, 85, 94-5, 104, 126-7, 151
-  Sarmatiae Europeae descriptio 42, 56, 60, 106
-  Supplementum de rebus gestis inter regent Poloniae Stephanum et Klaffmm Moschoviae 

ducem 60

Hajek Tadeas
-  Commentarii in Hermetis Trismegisti Aphorismos 140 
Hegendorfin Krzysztof
-  Compendiaria conscribendarum epistolarum ratio 50
-  Compendiariae titulorum Codicis lustiniani exegeses 82
-  De instituenda vita et moribus corrigendis iuventutis 81 
-Methodus conscribendi epistolas 31, 53, 76
-  Oratio in artium liberalium laudem, coram freąuenti eruditorum concessu, in Neacade- 

mia Posnaniensi habita 83
-  Querela eloquentiae 81
-  Rudimenta Pietatis Christianae versibus, ut ptieri ea facilius in memoriam reponere 

possint, conscripta 117
-  Stichologia seu ratio scribendorum versuum studiosis in Neacademia Posnaniensi dicta- 

ta 136
Heidenstein Reinłiołd
-D e  belloMoscovitico commentariorum libri sex (Warhafte, griindliche undeigentliche 

Beschreibung des Krieges welchen...Stephan Batori...gefiihret) 38, 77. 80, 85, 97, 
99, 129 

Heliodorus
-  Aethiopicae historiae libriX  29,51,82,106-7, 141, 151, 156 
Henning Salomon
-Lifflendische Churlendische Chronica was sich vom Jahr 1554 biss aujf1590 in den lang- 

wierigen Moscowiterischen und andern Kriegen gedenckwirdiges zugetragen 57 
Herbest Benedykt
-  Arithmetica linearis 28
-  Cracoviensis scholae apud S. Mariae templum institntio 50
-  M. Tulli Ciceronis vita e scriptis et verbis eiusdem descripta 139



-  Orationis Ciceronianae...explicatio 50
-  Periodica disputatio 115
-  Periodicae respomionis libri V 103, 115-6
Herburt Jan
-  Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa...deseriptio 74, 84, 136
Herburt Jan Szczęsny
-  Panegiricus...Joanni...Zamoiscio 132,137
Hermann Daniel
-  Epitalamium Musae Marti coniunctae ex regiis ad captam Polociam castris missae 

Jacobo Monaw et Susannae natae in familia Vogtoriim, novis sponsis A1
Hessus Eobanus
-  De tuenda bona valetudine libellus commentariis illustratus a Joanne Placotomo... 

76, 156
Hierowski Bartłomiej
-  Methodus chirurgica 53
Hodoeporicon D. Victorii Plebei Itineris Embecensis aiithore Cypriano Vommelio Phry- 

sio... Epitaphia aliquot gravium virorum 62
Hoppe Johann
-  Fomia veteris gymnasii Culmemis receiis instaurati 61
Horacy
-  Poemata omnia 107
Hozjusz Stanisław
-  Christliche Catholische und zu diser Zeit sehr niitzliche Predigen...vor etlichen Jaren 

beschrieben. nun aber erstlich in drtick gestelt und an tag geben 54
-  Confessio fidei catholicae Christiana (Confession, das ist ein christliches Bekantnuss des 

catholischen Glaubens; Confession das ist Bekantnuss des allgemeinen...Glaubens) 32, 
53, 77-80, 86-7, 89, 95-6, 105, 107,117,119, 123, 128, 138, 140, 156,158

-  [Confutatio prolegomenon BrentiiJ: 77,121
-  De expresso Dei verbo...libellus (Von dem... Wort Gottes...ein...Schrift) 77, 80, 86-7, 

131, 140
-  De loco et auctoritate Romani Pontificis in Ecclesia Christi...epistoła ad Stanislaum 

Orechovium 82
-  Dialogus de eo, num calicem laicis et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vul- 

gari linqua peragi fas sit (Drei christliche Gespriich; Kelchbiichlein. Ein christliches 
Gesprach...; Dialogus das ist ein freimdlichs Gespriich) 77, 80, 86-7

-  Opera omnia 54, 82, 84, 86
-  Schwert des Geists oder Entdeckung des newen Evangelions 54, 80

Ilovvski Stanisław
-  De historica facultate libellus 43

Jakub z Paradyża
—De septem statibus ecclesiae. in Apocalypsi mystice descriptis et de authoritate Ecclesiae 

et eius reformatione 36
-  Tractatus de apparitionibus animarum post exitum ear(undem) a corporibus et de earun- 

dem receptaculis 83
Jan van den Campen
-  Psalmorum omnium iuxta hebraica veritatem paraphrastica interpretatio 49,141



Jan z Głogowa
-  [Almanach ad annum 1502] 81
-  Exercitmm super omnes tractatus parvorum logicalium Petri Hispani 64
-  [Exercitium veteris artisj. Argumentum in librum Porphyrii peripatetici isagogictim in 

kathegorias Aristotelis 90
-  Introductorium compendiosum in tractatum Sphaerae...Joannis de Sacrobusło 81, 90
-  [Minoris Donati interpretatio] 84, 104, 133
-  Practica Cracoviensis 80-1 
Jan z Łańcuta
-Algorithmus linealis [!J 28 
Jan z Trzciany
-  De religione sacrosancta, de ecclesia, ac caeremoniis eius dialogus 133 
Jan ze Stobnicy
-  Panndus philosophiae naturalis 83 
Janicki Klemens
-  Vitae Regitm Polonorum elegiaco carmine descriptae 60 
Jeremiasz z Konstantynopola
-  Censura orientalis Ecciesiae (Censur oder Urtheil der Orientalischen Kirchen) 33, 78, 

87, 98,102, 104,111,120,129
Junius Melchior
-  Epistolae ex historicis 44
-  Orationes historicae 59, 82, 86, 104 
Jurgiewcz Andrzej
-  Bellum qitinti evangelii 141

Kalepin (Calepino Ambrogio)
-  Dictionarium undecim linguartm 73 
Kallimach Filip
—AdInnocentium Octavum...de bello inferendo Turcis oratio 46,61,71
-  Historia de his, quae a Venetis tentata sunt, Persis ac Tartaris contra Turcos movendis 

39, 61, 82
-  Historia de rebus gestis Attilae Hungarorum regis (Ph. Callimachi experientis...Attila) 

58, 61,76,84
-  Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi (Ph. Callimachi experientis De clade 

Vamensi liberii) 39,60-1,76, 84,103,136
Kepler Johann
-  Prodromus dissertationum cosmographicarum continens mysterium cosmographicum de 

admirabili proportione orbium coelestium 53
Klug Paul
-  Ode sapphica 62 
Knaust Henricus 
-D ido  83 
Kochanowski Jan
-  Epitaphium Cretcovii 49 
Kopernik Mikołaj
-  De revolutionibus orbium coelestium libri f 7 (Astronomia instaurata libris sex compre- 

hensa, qui de revolutionibus orbium coelestium inscribuntur; De lateribus et angulis tri- 
angulorum... libellus) 31-2, 52, 72, 83, 121, 140, 151, 154

-  Monetae cudendae ratio 57



Korwin Wavvi-zyniec
-  Сarmen elegiacuni...de Apolline et novem Musis 61
-  Hortuhis elegantiarum 82
-  Latinum idioma 84
- Ode sapphica endecasyllaba dicolos tetrastrophos peonice de Polonia et Cracovia 82 
Kossobudzki Mikołaj
-  Psalmi sexagesimi octavi explanatio 82 
Krantz Albert
-  Wandalia 85, 103 
Kromer Marcin
-  Ad Regem, proceres, equitesque Polonos in comitiis Varsaviensibus congregatos episto

ła (Christliche getrewe Ermanung) 41
-D efalsa nostri temporis et vera Christi religione [T.1-2] (Von baiden der Falschen ver- 

mainten auch warhajften Religion Christi...zwey...Gesprach: О wierze i nauce luter- 
skiej. Rozmowa Dworzanina z Mnichem; Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma. 
Mnicha z Dworzaninem rozmowa wtóra) 32,77,137  

De vera et falsa religione coHoquiorum liber tertius [T. 3] (O kościele Bożym albo 
Krystusowym. Mnicha z Dworzaninem rozmowa trzecia) 54 

Motiachiis... CoHoquiorum de religione liber quartus qui est de doctrina Ecclesiae; (O nau
ce Kościoła ś-więtego. Rozmowa Dworzanina z Mnichem czwarta i ostateczna:)  [T. 1-3J 
54,86-7,95,119, 123, 137 

Monachtis, sive CoHoquiorum de religione libri quatuor [T. 1-4] (Rozmowy Dworzanina z 
Mnichem): 95, 104

-  Catecheses sive Institutiones duodecim de septem Sacramentis et sacrificio Missae et de 
fimebribus exequiis (Zwelff Christliche Unterrichtunge oder Unterweysung; Catecheses, 
to jest napominania i nauki... barzo potrzebne) 110, 124

-  De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX 151, 156
(Mitnachtischer Volckeren Historien...) 37,42, 57, 76, 80, 87, 89, 91,94, 98-9, 103-5, 
129-30, 132,139

-  Oratio in funere...SigisTnundi...regis 11, 86,91-2, 94-5, 99,127
-  Oratio in Synodo Cracoviensi nuper habita... 127
-  Orechovius. sive de conjugio et coelibatu sacerdotum commentatio. Ad Stanislaum Ore- 

chovium 54,120
-  Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX 42-3, 59, 82, 84-6, 94, 91, 

103-4, 117
-Polonia sive de situ, popidis, moribus, maffstratibus et republica regni Polonici libri duo 

(Poloniae gentisque et Reipublicae descriptionis libri duo) 38, 76, 85, 103, 139, 161
-  Sermo de tuenda dignitate sacerdotii 124
-  Sermones tres Synodici 124 
Krowicki Marcin
-  Chrześciańskie a żalobliwe napominanie do Najaśniejszego Jego Królewskiej Miłości 

Majestatu i do wszystkich panów wielkich, małych, bogatych i ubogich 81
Krzycki Andrzej
-  Encomia Lutheri 36, 74, 153
-  N. Połonus in picturam Ludderi 36 
Kuchier Jakub
-  Epicedion in funere Janussi a Koscziełecz... 61



Kwiatkowski Marcin
— Confessio Augustanae Jidei. To jest wyznanie wiary krześciańskiej ...z łacińskiego języka 

na polski przełożone 21, 134

Lans Jan
— Nobilis Poloni pro Societatis lesti cłericis oratio prima in ficti Equitis Połoni in lesuitas 

actionem primam 74, 80, 156
Latalski Jerzy
— Oratio...adStephanum Batoreum...Poloniae Regem 132
Leszczyński Wacław
— Epithałamium ad Sendivoium comitem ab Ostrorog... et Sophiom Firleiam 62
Litterae
— Ex actis Conciłii Tridentini Christianorum Principum, ad s. Concilium Tridentinum łit- 

terae et mandata legatonmique habitae orationes 56
Lonicer Philipp
— Chronica Turcica 60, 84
Lubelczyk Andrzej
— Bellum theologicum adversum Turcas 66
Luter Marcin
— An den christlichen Adel deutscher Nation 152

Łasicki Jan
— CladesDantiscanortm...descripta et emendatius secundo edita 40,71
-Historia de ingressu Polonorum in Valachiam cum Bogdano Voivoda et caede Turcarum 

(Von der Polen Zug in die Walachey) 87, 100, 140
— De Prussorum [sic ! powinno łyyć RussorumJ, Moscovitarum et Tartarorum religione, 

sacrificiis, nuptiarum funerum ritu. E diversis scriptoribus... 35-6,42, 85
Łaski Jan mł.
— Brevis Jidei exploratio 78
— Catechismus minor (Catechesis ecclesiae Emdanae) 34, 55
— Defensio verae...doctrinae de Christi Domini incamatione 154

Epistolae tres lectu dignissimae de recta et legitima ecclesiarum bene instituendarum 
ratione ac modo, ad...regem Poloniae, Senatum reliquosque Ordines 56

— Forma ac ratio tota ecclesiastici ministerii in peregrinorum, potissimum vero Germa- 
norum ecciesia, instituta Londini in Anglia, per...regem Edvardum eius nominis Sextum 
anno post Christum natum 1550 (Kirchenordnung) 26-7, 88

— Purgatio ministrorum in ecclesiis peregrinarum Francofurti adversus eorum calum- 
nias 88

— Responsio ad...Joachimi Westphali epistolam 55
Łaski Olbracht
— Alberto a Lasco palatini Siradiensis exhortatio ad milites in expeditione Moldavica 

a 1561 92

Maciej z Miechowa
— Chronica Polonorum 45, 93
— Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis (Tractat von 

beiden Sarmatien; Zwei Biichlein...von beeden Sarmatiis; Historia delle due Sarmatie) 
37,44, 59,76,79, 85,97,106-7,152



Maciejowski Samuel
-  Sermo habitus... in funere ...Sigismundi Primi (Ein Epistel und Sermon) 7 4 ,19, 84, 91, 

127
Mateusz z Krakowa
-  Aristotelis epitome 65
-  Confessionale seu libellus optimus 66 
Melanchton Philipp
-  Epistoła de origine gentis Henetae Polonicae seu Sarmaticae... 57 
Menius Josias
-  De ratione docendi 81 
Mercuriali Girolamo
-  De morbis puerorum 30,51,138
-  De venenis et morbis venenosis 30,51 
Micanus Stefan
-  Depeste 51 
Mikołaj z Błonia
-  Tractatus sacerdotalis de sacramentis 83, 102 
Mikołajewski Daniel
-  Carmen heroicum memoriae...Helenae Pr^jemsciae 61 
Morlin Joacłiim
-  Das Osiandri Jrthumb mit keiner vorgessenheit 56 
Montanus Joannes Baptista
-  Consultationes de variorum morborum curationibus 101 
Muslerius Johannes
-  De titulis et dignitatibus Reipublicae... oratio 81 
Mylius Arnold
-  Principum et regum Polonorum imagines 59 

Nausea Friedrich
-  Epistolanim miscella nearum ad Fridericttm Blancicampiarum episcopum Viennensem 

libriX" 66,154
Neander Michael
-  Orbis terrae divisio 104,157
-  Orbis terrae partium succincta explicatio 85 
Nidecki Andrzej Patrycy
-  De Ecclesia vera et falsa lihri F 102
-Parallela Ecclesiae Catholicae cum haereticonim Synagogis 102 
Nowopolski Wojciech
-  De corruptissimis saeculi huius moribus... oratio 48 

Oderborn Paulus
-  De Plescoviae obsidione et pacijicatione secuta 58
-DeRussorum religione (Wahrhafftiger griindtlicher berichtvon derRussen, sonstenMos- 

cowiter genandt. Religion, Kirche, Ordming. Aus einem Lateinischen Schreiben an David 
Chytraeum trewlich verteutsch) 55. 77. 85

-  Joannis Basilidis Magni Moscoviae Ducis vita (Wunderbare, erschreckliche, unerhórte 
Geschichte und warhaffte Hi.storien) 57, 77. 87, 99
Opus historiarum nostro saeculo convenientissimum 74, 84



Огайо habita in tmere Hugonis Donelli 62
Orationes clarorum homitium vel honoris qfficiique causa ad principes, vel in fimere de 
virtutibus eoruni habitae 44, 86, 100 

Orzechowski Stanisław
- A d  lulium Tertium Pont. Max. supplicatio de approbando matrimonio a se ini to 81
-  Chimaera sive de Stancari funesta regno Poloniae secta 82
-  De hello adversus Turcas suscipiendo 81
-  De lege coelibatus contra Syricium in consilio habita oratio 54, 81-2
-  Fidei catholicae confessio 54
-  Funebris oratio habita... ad equites Polonos in funere Sigisnnmdi Jagellonis 44,77,100 
Ostorodt Krzysztof
-  Judicium tiber ein arrianische in Polen...schrift 88 
Ostroróg Wacław
-  Carmen de gloriosa Resurrectione Filii Dei 61 
Panegyrici ad divum Ladislaum Pamioniae regem 65

Pannonius Janos
-  Panegyricus in laudem Baptistae Guarini Veronensis 30 
Passiones
-  Evangelistantm quattuor Passiones in ecclesia cathedrali Posnaniensi ad ritum 

Metropolitanae Gnesnensis cantandae 153
Pata via
-  De antiquitate urbis Patavii et claris civibus Patavinis libri tres 62 
Pistorius Jołiann
-  Chronographia Ecclesiae Christiana 82
-  Polonicae historiae corpus 42,44,71, 85, 93-4, 97, 104,130-1
-  Rerum Germanicarum scriptores: 82 
Possevino Antonio
—Moscovia 54-5
-  Responsiones ad viri cuiusdam septentrionalis interrogationes de salutis aetemae com- 

parandae ratione 162
Przyłuski Jakub
-  Leges seu statuta Regni Poloniae (Jacobi Prilusci de provinciis Polonicis et quibusdam 

regum diplomatis tractatus: ex statutorum libris, ab illo publicatis, exscriptus) 44, 60

Quadrantinus Fabian
-  Palinodiae sive revocationes 133
-  Speculum pietatis (Catholische LeichPredigen) 87

Rerum Moscoviticarum auctores varii tmum in corpus congesti 46. 85. 97

Reszka Stanisław
-  Griindliche und ausftirliche Beschreibung der Geschichten gantzen Lebens und Ster- 

bens...Stanislai Hosii 82
-  Ministromachia 82 
Rety к Jerzy Joactiim
-  De libris revolutionum Nicolai Copernici narratio prima 52-3
-  Encomia Borussiae scripta 52
-  Opus Palatinum de triangulis 52
-  Thesaurus mathematicus 52



Reusner Nicolaus
- Epistolarum Tnrcicarum variorum et diversorum authonim libri V (Continuatio operis 

collectanei Epistolarum Turcicarum. Liber VI, VII et VIII) 45, 60, 85
-  Selectissimarum orationum et consultationum de hello Turcico variorum et diversorum 

auctorum libri XIV (Romischer Kaiserlicher Majestat, auch papstlicher und artderer 
christlicher Potentaten... und Oratoren auserlesene... Ermahmmgen...von dent 
Tiirkenkrieg) 45-6,60, 82, 85, 87

Rojzjusz Piotr
-  Decisiones...de rebus in sacra auditorio Lithuanico 47,91, 151 
Russow Baltazar
-  Chronica der Provintz LyJJland SI 

Sacranus Joannes
-  Elucidarius errorum ritlms Ruthenici...scriptus 59 
Sandecki-Malecki Jan
-  Epistoła ad Georgium Sabinum de sacrificiis et idololatria veterum Livonum et Borus- 

sorum 77
Schardius Simon
-  Historicum opus, in quatuor tomes divisum 74 
Schneeberger Antoni
-  Catalogus medicamentorum simplicium 53
-  De multiplici salis usu libelhts 52
-  Gemma amethystus sive carbunculus Aethiops: 53 
-Medicamentorumfacileparabilium 52 
Schober Ulrich
-  Miscellanea poetica 61 
Schraderus Laurentius 
-Mommientorum Italiae... libri quatuor 49 
SchOtz Kaspar
-  Historia rertim Prussicarum das ist wahrhafte und eigentliche Beschreibung der Lande 

Preussen 38, 136
Seneka Młodszy
-  Tragoedia... Thyestes 51 
-Tragoedia.-.Troas 51 
Simler Josias
-  De aeterno Dei filio lesu Christo et de Spiritu Sancto 139
-  Narratio de ortu, vita et obitu Henrici Bullingeri Tigurinae ...Accessere Carmina in eius- 

dem obituni scripta... 139
Skarga Piotr
-  Appendix...de iisdem Russorum erroribus et causis propter quas Graeci a Romana 

Ecclesia defecerunt 36
Socyn Faustus
-  De S. Scripturae auctoritate 35 
Sokołowski Stanisław
-A d  Wirtembergensitmi theologorum invectivam brevis...responsio 34, 120, 128
-  De verae et fiilsae Ecclesiae discrimine... libri tres 54, 83, 162 
-Opera  102
Solikowski Jan Dymitr
-  In fimere Sigismundi Augusti... oratio 82



Squarcialupi Marcello Camillo
-  De cometis in universum et de illo, qui A. 1577 visus est opinio 134 
Staphylus Fridericus
— Apologia 83
— Synodus sanctorum Patrum antiquorum contra nova dogmata Andreae Osiandri 35 
Stefan Batory
-  Edictum Svirense ad milites ex quo causae suscepti in Magnum Moscoviae ducem belli 

cognoscentur, datum 12. Jul. a. 1579 58
-  Rerum post captam Polociam narratio 47 
Strubicz Maciej
-  Magnus Ducatus Lithuaniae, Livoniae et Moscoviae descriptio 59 
Strusiek Józef
-Spl^gmicae artis...libri V 30, 102, 139 
Sturcius Christian
— Oratio de Stephana rege Poloniae ...pronunciata 86 
Sturm Johann
-  De statibus causarum civilium universa doctrina Hermogenis, quam ille peri Daipeseos 

inscripsit, explicata 51
-D e  universa ratione elocutionis rhetoricae libriIII 51

Tarnowski Jan
-  De bello cum iuratissimis Christianae fidei hostibus Turcis gerendo disputatio sapientis- 

sima 46, 58
Testamentum Novum 27,153 

Treter Tomasz
—In Quinti Horatii Flacii...Poemata omnia rerum ac verborum locupletissimus index 107
-  Regum Poloniae icones 43, 59 
Tumowski Jan
— De Henrico Borbonio IV et Andrea Leszczinio palat. brest. domino et nutritore sue 

clementissimo 138
— Epopeia de expeditione Germanogallica...regis Henrici /К 138 
—Xeniorum epigrammaticorum decas...Senatui... Wratislaviensi... consecrata 61 
Ein kurtze undgruntliche Underweisung... 133

Vecerius Conradus
— De Seditionibus Siciliae historia 61 
Vives Juan Louis
— De conscribendis epistolis libellus vere aureus 53 

Wagner Bartłomiej
-  Von der Pestilentz niitzliche... Unterrichtungen 112 
Wapovvski Bernard
— Kronika (fragmentpt. Fragmentum Sigismundi sen regis Polrmiae res gestas contimi- 

ans) 59
Warszewicki Krzysztof
-  Ad Stephanum Regem Poloniae oratio qua ad Zapolsciam confectam pacem gratulatur 

(Oration...an Stephan Konig in Polen) 58-9
— De legato legationeque liber 60, 86



— In mortem Maximiliani Secundi imperatoris Romani oratio: 40
— In obitum Stephani I regts Poloniae oratio (De vita, rebus gestis et obitu Stephani I regis 

Poloniae oratio (Vita, res gestae et obitus Stephani regis Poloniae oratione funehri 
exposita) 77, 86

— Turcicae quatuordecim 60 
Warszewicki Stanisław
— Oratio de Stanislao a Lasky 61 
Werner Georg
— De admirandis Hungariae aquis hypomnemation 136 
Wigand Johann
— De Anabaptismo grassante adhuc in...Poloniae...et aliis quoque locis, dogmata et argu

mentu...collecta 55
-D e  Osiandrismo dogmata et argimienta...collecta 56
— De Stancarismo dogmata et argumenta...collecta 55
— Vera historia de Succino Borussico 53 
Wildenberg Hieronim
- Moralisphilosophiae epitome: ethices, politices et oeconomices...enarratis 136
— Totius naturalis philosophiae in Physicam Aristotelis epitome 53, 136
— Totius philosophiae humanae in tres partes nempe in rationalem, naturalem et morałem 

digestio 50,76, 118, 136
— Universale philosophiae rationalis in Dialecticam Aristotelis epitome 136 
Willich Jodok
— Observationes in libellum Lactantii Firmiani qui de opijicio Dei inscribuntur 105
— Orthographiae institutiones 83 
Witelo
— Peri optikes, id est de natura, ratione et proiectione radiorum visits, luminum, colorum 

atque forniaruni, quam vulgo Perspectivam vacant. Libri X  (Vitellonis Thuringopoloni 
Opticae Libri decent) 83,154

Wojnowski Jeremi
— Historia Sttsattnae ex Danielis capite XIV heroico carmine reddita 61
— Ilii oppugnatio per Herculem facta heroico carmine descripta 61 
Wolan Andrzej
— Paraenesis 55 
Wróbel Walenty
— Optiscttlum Quadragesimale 103
— Propugnacttlttm Ecclesiae catholicae adversus varias sectas 81, 123,153 
Wujek Jakub
— Brevis augusti.isimi ac summe venerandi sacrosanctae missae sacri/icii...contra impittm 

Francisci Stancari Mantitani scriptum, assertatio 82

Zamoyski Jan
— De transitu Tartarorum per Pocutiam anno 1594 epistoła 46 
Zborowski Antoni
— De Samuele Zborowski 62 
Zeitung
-Absagbrief der Koniglichen Majestat von Polen dem moscovitischen fyrannischen Feind 

durch Lopaciński iiberschickt 58, 87



-  Griindlicher und wahrhaftiger Bericht wie Batory von dem Tiirkischen Kaiser zum 
Gubernator von Polen gesetzt warden (Wahrhaftige Neue Zeitung aus Daming wie die 
Rebellischen in Polen ihre Gesandten zu dem Tiircken gesandt haben) 40, 58

-  Newe Zeitung warhafftige erbermliche mordtliche Thaten durch die Jesuwiter geschehen, 
zu Crakaw in Polen gefangen 11

-  Warhaffte Zugniss wider die aussgebreitte newe Zeitung und Taten darmit etliche Patres 
S. J. zu Krakau gefanglich eingezogen 82

-  Zeitung aus Riga... [Wahrhaftige, erbermliche und klagliche Beschreibung und Bericht 
von der greulichen Tyrannei des Moskowiters aus Riga geschriebenj 41

Zuchta Aleksander
-  Liber unus de secretis antimonii, das ist von der grossen heymligkeit des Antimonii die 

Artzney belangent (De secretis antimonii liber unus. Editus Germanice... anno 1570 nunc 
in Latinum translatus sermonem...per G. Forbergium) 52, 76, 84

Zygmunt I Stary
-  Epistoła...adLeonem X de victoria contra...schismaticos Moscovios 45,76,106



INDEKS OSOB

w  wykazie uwzględniono nazwiska autorów prac cytowanych w tekście opracowa
nia. Pominięto natomiast nazwiska występujące w bibliografii załącznikowej. W przy
padku nazwisk takich jak z Bochynia imię podano na pierwszym miejscu, a miej
scowość na drugim. Jeśli chodzi o pisarzy antycznych podano wersję używaną w tek
ście. W koniecznych przypadkach od ich nazwisk zastosowano odsyłacze. W przypad
ku nazwisk nowożytnych, występujących w kilku odmianach, używano nazwisk ogól
nie przyjętych. Dla odmian zastosowano odsyłacze.

Adam z Bochynia 115,135 
Agricola Rudolf mł. 102 
Agricolus Stephanus 41 
Aichler Stefan 62
Albrecht Ałcibiades, margraf Branden- 

burg-Kulmbach 154 
Albrecht 1 Hohenzollern, książę pruski 

34-5,38,52-3, 111, 134 
Albrecht V, książę bawarski 62,131, 147 
Aldobrandini Cinzio 46 
Alhazenus 83
Alexander de Villa Dei 64, 81 
Amerbach Bonifacius 153 
Anna Austriaczka, królowa polska, pierw

sza żona Zygmunta Ш 87 
Anshelm Thomas 84 
Antonin Jan 137 
Apianus Petrus 154 
Arnold Robert Franz 18 
Arystoteles (Aristoteles) 53,90,129,135-7 
Attyla, król Hunów 58, 76, 84, 92 
Aubrius Joannes 46,50,53, 61, 106-7

Barwald Zacharias 57
Bakschay Abraham 92-3,104-5
Balassius Joannes 61
Bapst Valentin 51
Barbaro Ermolao 53
Baronio Cesare 85
Bartel Oskar 153
Bartholinus Ricardus z Perugii 46

Bartholomeus a Petro, dziekan kapituły 
trewirskiej 128 

Barycz Henryk 18, 37, 43, 56-7, 59-60, 
133,141

Basilius Magnus s. zob. Bazyli Wielki św. 
Bassaeus Nicolaus 61,101,139,156  
Baumann Georg 150 
Bazyli Wielki św. (Basilius Magnus s.) 

101
Bazylik Daniel 118 
BebelJohann 51, 100,137 
Behem Franz 53, 86-7, 91, 96, 128, 138, 

140,146-7,154 
Behem Kaspar 82 
Bellarmino Roberto 119, 137,162 
Benzing Josef 17, 151, 154,156 
Berg Adam 62
Berg Johann (Montanus loannes) 50,86 
Berger Thiebald 156 
Berger-Mayerowa Janina 18 
Bernardus Nicolaus 56 
Bertram Anton 62,136-7 
Beza Theodorus 55 
Białobrzeski Marcin 112 
Bielski Joachim 47, 58, 71 
Bieńkowska Barbara 17, 25-6 
Bieńkowski Tadeusz 18, 133, 152 
Birckmann Arnold 43, 54, 56, 59, 82, 

133, 136, 150 
Blancicampianus Fridericus zob. Nau

sea Friedrich 
Blandrata Jerzy 35



Blum Michael 150,153 
Bogdan IV, hospodar mołdawski 87. 100, 

140
Bohonos Maria 18 
Bolognetti Alberto 33 
Bona Sforza, żona Zygmunta I Starego, 

królowa polska 93 
Bonfini Antonio 84, 92-3, 139 
Bongarus Jacques de 61, 84, 136 
Bongiovanni Bernardo 135 
Bornemisza Peter 27 
Borowski Andrzej 133 
Borsa Gedeon 49 
Brachfeld Paul 60 
Brandolini Aurelio Lippo 84 
Bredenbach Tilman 77 
Brentius Joannes 77, 121 
Brettschneider (Placatomus) Johann 30, 

35,50-1,66,73,76,81,83,111-2,154, 
156

Brodzka Alina 58 
Broniewski Marcin 117 
Bruni Leonardo Aretino 135 
Brutus Jan Michał 13,52-3,61,84  
Brylinger Nicolaus 62, 84, 140 
Brzeziński Wawrzyniec 118 
Bucer Martin 154 
Buczek Karol 56-7, 60 
Budzyk Kazimierz 18,133 
Bullinger Johann Heinrich 126, 139 
Bułhak Henryk 152

Cacheranus Octtavianus 47, 91 
Calenius Gerwin 44, 59, 83 
Calepino Ambrogio zob. Kalepin 
Calligari Giovanni Andrea, nuncjusz apo

stolski w Polsce 120 
Cambieri Roberto 59 
Camerarius (Kammermeister) Joachim 

49
Campense Albert 54 
Campolongus Aemilius 53 
Canisius Petrus 119 
Carafta Alfonso 44 
Cassius latrosophista 53 
Celtis Konrad 13,31,60  
Ceriola Furius Fryderyk (Fadrique Furio 

у Cerol) 46 
Cervicornus Gottfried 82

Chalcondylas Laonicus 60, 84 
Chamerska Halina 25-6 
Chojeński Seweryn Jan 135 
Cholinus Maternus 38, 47, 48, 51, 54-5, 

82-3, 85-6, 95, 103-4, 107, 124, 133, 
137-8, 148, 150 

Christian, landgraf Dilringen 129 
Chróściejewski Jan Hieronim 30,51,138 
Chróściejewski (Niger) Stanisław 62, 

105,117, 136,138 
Chrzanowski Tadeusz 59 
Chrząstowski Andrzej 118-9 
Chytraeus David 55, 57-8 
Cicero Marcus Tullius zob. Cycero 
Cichowski Henryk 54, 133 
Ciołek Erazm 3 9 ,7 6 ,19, 85, 123 
Cochlaeus Joannes (Dobeneck Johann) 

56, 86. 91-2, 127-8, 145, 160 
Codicius (Pniewski) Marcin 49 
Collitius loannes 60, 87 
Commclinus Hieronymus 106,151,156 
Commendone Giovanni Francesco 33, 

124, 135 
Corvinus Andreas 56 
Cratander Andreas 51, 83,106, 137,153 
Crato Johannes 53
Cretcovius Erasmus zob. Kretkowski 

Erazm 
Cruciger Joannes 85, 150 
Crusius Martinus 33, 55 
Ctematius Gilelmus 27,34, 55, 150 
Cureus Achacy 47, 50, 66, 112 
Cycero (Cicero Marcus Tullius) 17, 29, 

' 50,73, 139 
Cyryl św. (Cyrillus Hierosolymitanus) 

'29,51,72 '
Cytowska Maria 60 
Czapliński Władysław 58, 155 
Czarnkowski Piotr 62 
Czarnowska Maria 19-20.26 
Czekajewska-Jędrusik Anna 114, 134 
Czckanowski Sylwester zob. Staphylus 

Fridcricus 
Czepicl Mikołaj 26 
Czerniatowicz Janina 155 
Czubek Jan 139

D Albin Bernard 55-7, 106 
Damianus Janus Senensis 45



Dantvszek Jan 46. 49, 57, 74, 77, 91-2.
94,99-100, 134, 141 

Dasypodius Konrad 53 
Daubmann Jan 136-7 
Dawid Leonard 109 
Dąbrowski Jeremiasz 62 
Decjusz Jodok Ludwik 45, 60, 93 
Deffner Georg 55-6, 85, 104, 157 
Demetriusz z Faleronu (Demetrius Pha- 

lereus) 53 
Derschovius Johann z Królewca 96 
Dianni Jadwiga 52, 133 
Dionizjusz z Halikarnasu (Dionysius Ha- 

licarnasseus) 32,43, 53, 83 
Distelmeier Cleophas 83, 87 
Długosz Jan 79
Dobeneck Johann zob. Cochlaeus Joan

nes
Donatus Aelius 84,104,133 
Doneau Hugues 62 
Donzellini Hieronym 101 
Drzewicki Maciej 134 
Drzewiecki Marcin 17 
Dubravius loannes 91, 127 
Dudycz Andrzej (Dudith Andreas) 13. 

32, 34, 52, 54-5, 92, 104, 112, 134, 
139

Dunghaeus Henricus 54 
Dworzaczek Włodzimierz 56, 61 
Dzierzgowski Mikołaj 96, 117, 134 
Dzięgielewski Jan 17

EberPaul 109 
Echert Julius 135
Eck (Maier) Johann 36-7, 56, 85,87, 119 
Eder Wolfgang 55, 82-3, 120, 137-8, 

150, 156
Edward VI, król angielski 26-7, 88 
Egenolfl' Christian 50-1, 84, 88 150-1, 

156
Egenolph von Rapoltzstein 129 
Eichorn Andreas 55, 105, 150 
Eichom Johann 55-6, 146, 150,154-5 
Ellenbogen Erhard 65, 111 
Emser Hieronym 83,153 
Episcopius Eusebius 83 
Episcopius Nicolaus 51,62,83  
Eppendort'Heinrich 61

Erasmus Rotterodamus zob. Erazm z Rot
terdamu 

Erastus Thomas 52, 112, 134 
Erazm z Rotterdamu (Erasmus Rottero

damus) 31 ,39 ,60 , 154 
Estienne (Stephanus) Henri II 107 
Estreicher Karol 18, 54, 96, 136

Faber Joannes 54 
Fabricius Jakub 47 
Fabricius Paul 55
Fadrique Furio у Cerol zob. Ceriola Fu- 

rius Fryderyk 
Falckenburg Heinrich 82, 141 
Falkener Michał 31, 49, 64-5, 72, 109, 

152
Ferber Augustin ml. 57,150  
Ferbcr Augustin S t .  57,150 
Ferdynand I, cesarz rzymski narodu nie

mieckiego 137 
Ferdynand z Freibergu 130 
Feyerabend Johann 61 
Feyerabend Sigismund 47, 58, 61. 84, 

91,94,126,151,157  
Fickler Johann Baptista 82,86-7,98.106, 

128
Fijałkowski Tomasz 61
Fiłipczak-Kocur Anna 58
Filipowski Piotr 137
Firlej Andrzej 135
Firlej Mikołaj, kasztelan rawski 135
Firlej Mikołaj, wojewoda lubelski 135
Firlejówna Zofia 62
Fischbach-Pospelova M. 18
Fischer Peter 53
Fischhart Johann 87
Flach Martin 152
Fleischmann Georg 58
Foillet Jakob 84
Fontanus Walenty 81,133
Forberger Georg 84
Franek Barthołomaus 84
Franek Matthaus 156
Francken Christian 13, 125, 139
Franckenberger Andreas 82
Fritsch Ambrosius 61,85-6, 140
Froben Hieronymus 51, 83, 147
Froben Johann 39, 45, 60, 153
Fromberger Melchior 88



Froschauer Christoph mł. 139 
Frycz Modrzewski Andrzej 41 ,43 ,74 , 

77, 80-1, 104, 121, 125-6, 129, 131-2, 
135, 139,151,154,158 

Fryderyk IV, elektor Palatynatu 52 
Fugger Jacob II 37, 116, 145, 152 
Fugger Marcus, książę na Kirchbergu 

i Weissenhorn 126-7 
Funke Fritz 25

Gailliart Wiłlem 55
Galenus Claudius 29, 72, 83, 100-1, 133, 

137
Galos Adam 58, 155 
Gamrat Piotr 124, 138 
Gandavensis Philippus 92-3 
Gassar Achilles Pirminius 52 
Gaszowiec Piotr 31, 52, 109 
Gaubisch Urban 85 
Gaza Theodorus 60 
Gegenbach Pampilius 39 
Georgius Pius zob. Jerzy II Pobożny 
Gerbelius Nicolaus 61, 82, 84 
Gericke Paul 55, 81 
Gerlachin Katharina 50, 86 
Gerstman Marcin 33 
Gesner Konrad 53 
Gessner Andreas mł. 53 
Gessner Hans Jakob 53 
Giese Tiedemann 52,118,121,134,136 
Giovio Paulo 44, 99, 104, 106, 130 
Girej zob. Machmed-Girej 
Giunto Tomasso 100 
Glaber Andrzej z Kobylina 133 
Glazer Filip 136 
Glicki Marcin z Pilzna 33 
Gliczner Erazm 55 
Gnapheus Wilhelm 13,111 
Godefroy Denis 136 
Górecki Leonard 47, 87, 99-100, 104, 

122, 140 
Gośki Kasper 81 
Goslawski Adam 137 
Gostomski Hieronim 46, 135 
Goślicki Wawrzyniec 41,48,101  
Gottfried von Kempen 59 
Górka Andrzej, kasztelan kaliski 117 
Górka Andrzej, kasztelan międzyrzecki 

122, 135

Górka Łukasz 56
Górski Jakub 34, 48-50, 55, 81-2, 103, 

109-10, 115-6, 125, 139 
Graciotti Sante 161 
Grimm Sigismundus 56, 58 
Gródecki Jan 29,51,72-3, 110 
Gródecki Wacław 57 
Grosse Henning 55-7, 81, 151, 157 
Gruppenbach Georg 53 
Gryczowa Alodia zob. Kawecka-Gryczo- 

wa Alodia 
Grynaeus Johann Jacob 112 
Grynaeus Simon 44,59, 85,87,97,107 
Grzegorz XIII, papież 102, 120, 135 
Grzegorz Paweł z Brzezin 35,56,81,154 
Grzegorz z Sambora 48 
Grzegorz z Sanoka 93 
Grzegorz z Szamotuł 66 
Grzeszczuk Stanisław 58 
Guarini Baptista Veronensis 30 
Gurtler Hieronim zob. Wildenberg Hie

ronim
Guilielmus Antonius 156 
Gundelius Philippus 93 
Gurckfelder Wenceslaus 62 
Gutknecht Jobst 84 
Gutterer Zygmunt 135 
Gwagnin Aleksander 42, 54, 56-8, 60, 

85-6, 94, 99, 104, 126, 151 
Gymnich Johann I 62 
Gymnich Johann II 60

Haberland Mikołaj z Poznania 153 
Habsburgowie 39,92,112  
Haganay Johannes Gerbulus 55 
Hajdukiewicz Leszek 26 
HajekTadeas 140
Haller Jan 81, 90, 104, 107, 144, 152
Haller Leonhart 87, 131
Hantsch Georg 58
Hartleb Kazimierz 26
Hartmann Andreas 83
Hatot Emund 140
Hegendorfin Krzysztof 13, 28, 31, 65-6, 

71.76.81-2. П7-8, 136, 153-4 
Heidenstein Reinhold 38, 77, 80, 97, 99, 

129
Heinrich von Aich 82



Heliodorus (Heliodoros) 29, 82, 106, 141,
151.156 

Henning Salomon 57
Henricpetri Sebastian 59, 83, 87, 97, 100,

1.10.140.156
Henryk IV Bourbon, król Francji 138 
Henryk Walezy, król polski 40, 44, 103, 

n i  134
Herberstein Sigismund 54-5, 57, 106 
Herbest Benedykt 28-9, 48, 50, 66, 81, 

103,111, 115-6,139 
Herbest Stanisław 48 
Herburt Jan 74, 104, 117, 136 
Herburt Jan Szczęsny 120-1,132,137,141 
Herburt Walenty 56 
Hermann Daniel 47, 61 
Herr Michael 87
Hervvagen Joannes st. 59, 83, 85, 106-7, 

153
Hessus Eobanus zw. Helius (Koch Eo- 

ban) 30,76, 156 
Heussier Leonhard 156 
Hevenreuter Johann Ludovic 62 
Heumann Friedrich 84 
Heyll Krzysztof 111 
Hieremias Constantinopolitanus zob. Je

remiasz z Konstantynopola 
Hierowski Bartłomiej 53 
Hispanus Petrus 64 
Hiebowicze z Zasławia 118 
Hochfeder Kaspar 81, 90 
Holtzel Hieronymus 61, 84 
Honiger Nicolaus 87,100 
Hornig Bartholomaus 57 
HotYhalter-Skrzetuski Rafał 27 
Hofmann Johann 62 
Hoppe Johann 47, 134 
Horacy (Horatius Quintus Flaccus) 107 
Hozjusz Stanisław 29, 32-5, 53-4, 60, 

77-8, 80, 82, 84, 86, 89, 95-6, 104-5, 
107, 110-1, 117, 119-124, 128, 131, 
134, 137,156,158 

Hubicki Włodzimierz 52 
Hummeberg Michael 45 
Hutter Elias 27

Ilowiecki Maciej 137 
Ilowski Stanisław 32,43, 53,66, 83, 101, 

104, 106

Innocenty VIII, papież 46, 103 
Insengrin Michael 101 
Isocrates 50
Iwan Podkowa 87, 100, 122, 140 
Iwan IV Groźny 38,41,57,59,77,87,99

Jabłońska Władysława 26 
Jagiellonowie 39, 60, 93, 127 
Jakub z Paradyża 36, 56, 73, 152 
Jan, biskup poznański 117 
Jan Fryderyk, elektor saski 52 
Jan Olbracht, król polski 46 
Jan van den Campen 49, 109,141 
Jan z Głogowa 31, 64-5, 76, 80-1, 90, 

104, 109, 133, 152 
Jan z Łańcuta 28 
Jan z Trzciany 111, 133 
Jan ze Stobnicy 83, 109, 135 
Jan ze Świdnicy 93, 105 
Janicki Klemens 60 
Jarzębowski Leonard 26 
Jazłowiecki Mikołaj 46 
Jeremiasz z Konstantynopola (Hieremias 

Constantinopolitanus) 33,78, 86-7, 98, 
102,104,111,120-1,129 

Jerzy II Pobożny (Georgius Pius), książę 
legnicko-brzeski 61 

Jerzy Saksoński, 146 
Jezlerus Joannes 141 
Jędrusik Anna zob. Czekajewska-Jędru

sik Anna 
Joachimowi cz Leon 139 
Joannes de Sacrobusto 81, 90 
Jobin Bernard 51 
Johann von Wege 86-7, 128 
Jovius Paulus zob. Giovio Paulo 
Juda Maria 18,152-3 
Julius Echter von Mespelbrunna 135 
Juliusz IIL papież 81 
Junius Melchior 44, 59, 82, 86, 104,136 
Jurgi ewicz Andrzej 141 
Justinianus 82
Justyni anus Joannes 131-2,141

Kachclofen Konrad 144 
Kalepin (Calepino Ambrogio) 27, 73 
Kallimach Filip 39, 46, 58, 60-1. 71, 76, 

84,92-3. 103, 117 
Kamińska Anna zob. Lewicka-Kamiń- 

ska Anna



Kammermeister Joachim zob. Camera- 
rius Joachim 

Kaper Jan 55
Karnkowski Stanisław 38, 40, 43-4, 82, 

103, 110, 134, 156 
Karol, margrabia badeński 129 
Karol V Habsburg, cesarz rzymski naro

du niemieckiego 100,146 
Kaspar, biskup wrocławski 51 
Kawecka-Gryczowa Alodia 11-2,18-9, 

26,60, 133, 155, 158, 160, 162 
Kazimierz Jagiellończyk 136 
Keckermann Bartłomiej 62, 134 
Keim Urban 49,65, 81, 84 
Kepler Johann 53 
Klauser Konrad 60 
Klemens VII, papież 100 
Klug Josef 81, 111, 133 
KlugPaul 62 
Knaust Henricus 83 
Knoblouch Johann 49, 64-5, 84, 90, 102, 

142,144,152 
Knorr Nicolaus 61 
Koch Eoban zob. Hessus Eobanus 
Kochanowski Jan 49, 161 
Kocur Anna zob. Filipczak-Kocur Anna 
Kolumb Krzysztof 44 
Koniecpolski Stanisław 30 
Kopernik Mikołaj 26,31-2, 52-3,57.72, 

83,104,121,140, 151,154,158 
Koroiko Mirosław 137 
Korotaj Władysław 139 
Korotajowa Krystyna 155 
Korta Wacław 58, 155 
Korwin Wawrzyniec 13, 61, 65, 76, 82, 

109,154 
Kosmanowa Bogumiła 26 
Kossobudzki Mikołaj 82 
Kostecki Janusz 58 
Kościelecki Janusz 61 
Kot Stanisław 18, 51, 57, 134, 139-41, 

153
Kotarska Jadwiga 58 
Krafft Johann 57,61,82, 150 
Krantz Albert 85,103 
Krapf Georg 56
Kretkowski Erazm (Cretcovius Erasmus) 

49
Kreutzer Veit 150

Kreydlein Georg 156 
Krieg Walter 152,156 
Kroger Answer 58, 156 
Kromer Marcin 32-5, 37-8, 41-5, 54, 57, 

59, 66, 74, 76-7, 80, 82, 84, 89, 91-2, 
94-5, 97-9, 1034 И0-1, 117, 119-120, 
123-5, 127, 129-30, 132, 134, 137-9, 
151,156,158-61 

Kro wieki Marcin 67, 81 
Krokowski Jerzy 133 
Krzycki Andrzej 36,74,93, 134,153 
Krzysztoporski Jan 135 
Kuchler Jakub 61 
Kurtzmann Ludwik 18 
Kwiatkowski Marcin 27, 134

Łagenfelder Kasper 67 
Lamberg Abraham 60-1,85 
Lambert Andrea 141 
Lancelot Johann 88 
Landsberg Martin 81 
Lang Matthaeus 46 
Lans Jan 74, 80, 135, 156 
Latalski Jan 81, 135, 153 
Latalski Jerzy 132 
Latalski Mikołaj 136 
Latalski Stanisław 136 
Laubich Blasius 87 
Laurent Albert 60 
Laurenz von der Miilen 154 
Lechler Martin 61 
Leitsch Walter 58 
Leon X, papież 45, 60, 76, 106 
Lepszy Kazimierz 52 
Leszczyński Andrzej 46, 135, 138 
Leszczyński Jan 118, 136 
Leszczyński Rafał I 117-8, 135 
Leszczyński Rafał II 62 
Leszczyński Wacław 62, 117 
Lewicka-Kamińska Anna 26 
Lingelsheim Michael 106 
Litak Stanisław 56 
Lochner Christopher 62 
Low Christoph 88 
Lonicer Philipp 60. 84 
Lotter Melchior 81, 84. 103, 138, 142, 

144, 146,153 
Lotter Michael 81 
Lubelczyk Andrzej 66



Lubrański Jan 134-5,152 
Lucius Annaeus Seneca zob. Seneka 

Młodszy
Lucius (Transylvanus) Jacobus 62 
Lucius Ludwig 60 
LutYlHans 52, 155
Luscinius Ottomar zob. Nachtigal Otto- 

mar
Luter Marcin 36, 56, 123, 140, 145-6, 

152-3 
Lutomirski Jan 135

Lasicki Jan 35, 40, 42, 45, 56, 59, 71, 
85, 87, 99-100, 104, 112, 119, 132, 
140-1

Łaski Jan ml. 13, 26, 34-5. 55-6, 66, 78,
80-1, 87-8,92-3, 96, 112, 153-4, 158 

Laski Jan st. 45 
Laski Olbracht 92-3, 104-5 
Laski Stanisław 61 
Łazarz Andrysowicz 95 
Lempicki Stanisław 133 
Łopaciński Wacław 58, 87

Macłimed-Girej, cłian perkopski 117 
Maciej Korwin, król węgierski 92 
Maciej z Miechowa 26, 37, 44-5, 56, 

59-60, 76, 79, 85, 93, 97, 104, 107, 
109, 140, 145, 158 

Maciejowski Samuel 74,79,91,127,140 
Maier Johann zob. Eck Johann 
Maksymilian I, cesarz rzymski narodu nie

mieckiego 38-9,46, 57,76,79 
Maksymilian II, cesarz rzymski narodu 

niemieckiego 40, 92, 131-2,135,139 
Maksymilian, arcyksiążę austriacki 43 
Małecki Jan zob. Sandecki-Malecki Jan 
Maleczyńska Kazimiera 18 
Malicki Marian 18 
Mangerius Michael 18,156 
Mamius Claudius 46,50,53,61,106-7 
Martin von Werden 59, 81, 144 
Marycjusz Szymon z Pilzna 133 
Mateusz z Krakowa 65-6 
Mayer Johann z Dillingen 54. 83. 104 
Mayer Johann z Heidelbergu 88 
Maver Sebald 54, 58. 86. 95, 137, 140, 

150
Mayerowa Janina zob. Berger-Mayerowa 

Janina

Mechler Esaias 50 
Meissner Roman 51, 136, 138 
Melanchton (Schwarzerd) Philipp 57,134, 

141
Menius Josias z Gdańska 47, 65, 67 
Mercuriali Girolamo 30, 51, 138 
Meyer F. Hermann 157 
Męciński Andrzej 118 
Męciński Krzysztof 118,136 
Micanus Stefan 51
Michał, arcybiskup salzburski 53, 128, 

156
Michał Ludwik z Freibergu 130 
Michał z Wiślicy 133 
Michałowska Teresa 17 
Micron Martin 34, 88 
Mielecki Mikołaj 52,117 
Mikołaj z Błonia 73,102, 152 
Mikołajewski Daniel 47 
Miller Johann 57, 84 
Modrzewski Frycz Andrzej, zob. Frycz 

Modrzewski Andrzej 
MOllemann Stephan 55, 86,150 
Morfin Joachim 35, 47, 56, 67, 81 
Monaw Jacobus 47 
Montanus loannes zob. Berg Johann 
Montanus Joannes Baptista (Monti Giam

battista) 101 
Morawski Kazimierz 34, 50, 55, 162 
Momey de Plessi Filip 138 
Muller Christian 52 
Muller Kraft 105, 146 
Milnster Sebastian 44 
Muglitz Anton 156 
Musłerius Johannes 81 
Mylius Arnold 43, 54, 59, 82, 103, 136, 

150
My lonius Nicolaus 162 
Myszkowski Piotr 117,135

N. Polonus zob. Krzycki Andrzej 
Naborowski Daniel 49, 62 
Nachtigal (Luscinius) Ottomar 64, 90 
Nadolski Bronisław 133-4 
Naruszewicz Andrzej 119, 135 
Naruszewicz Jan 118,135 
Naruszewicz Krzysztof 118 
Naruszewicz Mikołaj 118-9,135



Nausea Friedrich (Blancicampianus Fri- 
dericus) 66, 154 

Neander Michael 85,104,157  
Nering Melchior 155 
NeBHary 25, 153, 156 
Nidecki Patrycy Andrzej 29, 34, 50, 55, 

73,102,104', 110-2,115, 139,162 
Niger Stanisław zob. Chróściejewski Sta

nisław 
Noskowski Andrzej 106 
Nowicki Andrzej 27 
Nowopolski Wojciech 48

Obrecht Georg 136 
Ocieczek Reonarda 27 
Ocieski Jan 29, 135 
Oderborn Paulus 34, 55, 57-9, 77, 85, 

87,99 
Olkiewicz Joanna 135 
Oporinus Johann 34, 38, 41-3, 50-7, 60,

81-4, 92, 118, 125-6, 131-2, 136, 141, 
147,150-1,154,156,160 

Oracki Tadeusz 52, 61 
Orzechowski Stanisław 32-5, 44-5, 48, 

54,60,77, 81-2, 100, IM. 106. ПО, 115, 
124,134

Osiander Andreas 34-5,55-6,81,111-2 
Ossoliński Hieronim 125 
Ostein Leonhard 59, 86, 134 
Ostorodt Krzysztof 88 
Ostrogoski Wasyl Konstanty 33 
Ostroróg Jakub 47,61 
Ostroróg Jan 132 
Ostroróg Mikołaj 135 
Ostroróg Sędziwój 62 
Ostroróg Stanisław 135 
Ostroróg Wacław 61 
Ostrowski Witold 133 
Otho Lucius Valentinus 31 
Otwinowska Barbara 17, 133, 135 
Ożóg Jan 18

Padniewski Filip 134-5, 139 
Paleolog Jakub 56 
Palthenius Zacharias 53, 85, 87 
Pannonius Janos 30 
Pantaleon Heinrich 85. 87.98-9.129-30 
Patruus Jan mł. 28,42,49-50, 53, 86, 96. 

155-6

Pauli Żegota 57 
Paweł III, papież 121 
Paweł IV, papież 54, 120 
Paweł z Krosna 30, 51, 65 
Pelc Janusz 18. 85, 114, 122. 134, 138 
Perna Peter 30, 52, 84-5, 1.34, 156 
Petreius Joannes 52,62,83,141,147,154 
Petri Adam 83 
Petri Heinrich 83, 97, 151 
Piekarski Kazimierz 18-9, 26, 155 
Piotr z Lubeki 152 
Piotrkowczyk Tomasz 27, 81 
Piotrowicz Karol 18 
Pirożyńska Czesława 58 
Pirożyński Jan 17, 18,26, 58,133,152-3,

155,162
Pistandrus Nicolaus Neofaniensis zob.

Fischhart Johann 
Pistorius Johann 42, 44-5, 71, 74, 85-6, 

93-5,97,104-5,130-1,140 
Pitiscus Bartholomeus 52 
Pius IV, papież 53, 120, 135 
Pius V, papież 119-20,135 
Placatomus Joannes zob. Brettschneider 

Johann
Plantin Christoph 43, 51, 104, 107
Platon (Plato) 129
Płaza Tomasz 42-3, 83, 97, 103, 124
Pniewski Marcin zob. Codicius Marcin
Podoski Łukasz 33, 132
Pollak Roman 133
Pospelova M. zob. Fischbach-Pospe- 

lova M.
Possevino Antonio 33-4, 54-5, 162 
Potkowski Edward 17 
Praetorius Ferdinandus 62 
Przerębski Jan 28 
Przyjemska Helena 61 
Przyjemski Krzysztof 62 
Przyłuski Jakub 44, 59-60, 106 
Ptaśnik Jan 134
Rolemeusz Claudiusz (Ptolemaeus Clau

dius) 37 
Puchalski Jacek 26 
Puteo Jacobo 120, 137

Quadrantinus Fabian 80. 110 
Queck Paul 84 
Quentel Peter 83



Rab Georg 61
Radziwiłł Jerzy 46. 82
Radziwiłł Krzysztof 119
Radziwiłł Mikołaj 82
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof 135. 162
Rateł Heinricli 87, 99, 106, 129
Rambau Jołiann 86
Ramusio Paolo 100
Ratdolt Erliard 144
Reindełius Rupertus 138
RemAegidius 103
Reszka Stanisław 54, 82, 84, 110, 133 
Retell Micliael 66,81 
Retyk Jerzy Joacłiim 13, 31, 52-3, 109, 

140
Reusner Christoph 60 
Reusner Nicolaus 45, 71, 82, 85 
Rhau Georg 136 
Rhode Franciszek 65 
Rhode Jakub 58,134 
Riccobonni Antonio 29, 50 
Richolf Georg ml. 55 
Rici Teofil 101 
Rihel Theodosius 53 
Risner Fridericus 83 
Robortello Francesco 59, 98-9, 132 
Rojzjusz Piotr (Roysius Petrus Maureus) 

47,61,91, 151 
Rosenberg Georg 135 
Rosinus Johannes 53 
Ross Wilhelm 58
Roysius Petrus Maureus zob. Rojzjusz 

Piotr
Rudolf II, cesarz rzymski narodu niemiec

kiego 39,45,92,135 
Russów Baltazar 57 
Rybicki Paweł 26, 133

Sabinus Georg 77, 111, 154 
Sacranus Jan z Oświęcimia 59 
Sambucus Joannes (Zsamboki Janos) 92, 

104.139 
Sandecki-Małecki Jan 77 
Sapieha Lew 135,141 
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta 17 
Sartorius David 106.162 
Schaller Hieronim 61 
Schardius Simon 74

Scharffenberg Jan 61, 150 
Scharftenberg Kryspin 61, 150 
SchartTenberg Maciej 95-6, 105. 138 
Scharffenberg Marek 49, 152 
Scharffenberg Mikołaj 61, 138 
Scheidt Johan Georg 58 
Scheutler Sigismundus 58, 103 
Schick Christopher 58, 86 
Schickfusius Jacob 137 
Schilling Daniel 132 
Schleich Clemens 61-2 
SchliliJel burger Konrad 141 
Schmidt Bonawentura 57 
Schmidt Nickel 81, 83-4, 136, 153 
Schneeberger Antoni 52-3 
Schober Ulrich 47 
Schone Andreas 61-2 
Schoner Johann 52 
Schoneus Andrzej 48 
Schraderus Laurentius 49 
Schramm Christoph ml. 140 
Schreiber Nicolaus 156 
Schroeter Adam 93, 105 
Schiltz Kaspar 38, 57, 136 
Schumann Valentin 84, 136, 153 
Schwarzerd Philipp zob. Melanchton 

Philipp 
Schwenck Lorentz 61,137 
Seitz Peter ml. 58, 156 
Seklucjan Andrzej Samuel 55 
Seklucjan Jan 55
Seneka Młodszy (Lucius Annaeus Sene

ca) 51 
Seruga Jan 152 
Setzer Johann 58 ,61 ,65 ,84  
Siebeneicher Mateusz 50,92, 104, 133, 

139
Sierpiński Walenty 101 
Sigonio Carlo 29, 50 
Silber Marcellus 106 
Simler Josias 126, 139 
Singriener Johann 51,81,83-4, 135, 142, 

144
Sirleto Guglielmo, kardynał 111 
Skarga Piotr 36 
Skoczek Józef 26
Skrzetuski Rafał zob. Hoflhalter-Skrze- 

tuski Rafał



Skumin Jan zob. Tyszkiewicz-Skumin 
Jan

Sleidan Johann 99 
Smesmann Abraham 62,156 
SocynFaustus 35, 55, 154 
Sokołowski Stanisław 33-4, 54, 74, 78, 

80, 102, 104, 110-1, 120-1, 128, 133,
137,162 

Solikowski Jan Dymitrt 82 
Sowiński Łukasz 137 
Sowiński Piotr 137 
Speratus Paulus 55 
Spiegi Jakob 39, 57 
Spieralski Zdzisław 58 
Squarcialupi Marcello Camillo 112,134 
Stancaro Francesco zob. Stankar Franci

szek
Stanisław ze Szczepankowa 79, 87 
Stankar Franciszek (Stancaro Francesco) 

13,55,82,109, 125, 154 
Stapelton Thomas 54 
Staphylus Fridericus (Czekanowski Syl

wester, pseud.) 35,74 
Staroźrebski Wojciech 106 
Stefan Batory, król polski 38,40,42, 46, 

51,58-61,74,77,86,99,109,115,117, 
121,125,132,140,155 

Stein Nicolaus 85 
Steinmann Martin 53, 56, 154, 156 
Steinmann Tobias 53 
Stella Michael Martin 60, 154 
Stelsius Joannes 54 
Stephanus Henri zob. Estienne Henri II 
Stockel Wolfgang 56, 84, 104, 144,152 
Strasius Joannes 58 
Strubicz Maciej 59
Strusiek Józef 30, 72, 83, 100, 102, 139, 

158
Strzelczyk Dorota zob. Żołądź-Strzel- 

czyk Dorota 
Strzembosz Jan 26 
Strzembosz Tomasz 26 
Stuchs Georg 83, 144, 152 
Stupkiewicz Stanisław 133 
Sturcius Christian 86 
Sturm Johann 30,51, 132 
Sunnobigius Thomas 128 
Szczucki Lech 139 
Szeliga Wojciech 30,51,138  
Szelińska Wacława 26, 135

Szujski Jan 118 
Szydłowiecki Krzysztof 135 
Szyrocki Marian 18,133

Śląski Jan 104

Tannstetter Georg 154 
Tarnowski Jan 46, 58, 135 
Taszycki Witold 133 
Tazbir Janusz 18,60 
Tectander Józef zob. Zimmermann Józef 
Temeriusz Elżbieta zob. Sarnowska-Te- 

meriusz Elżbieta 
Thanner Jacob 81,84, 142, 144, 152 
Theolept 102 
Thomas Johann 62 
Tobolski Adam 118,136 
Tomicki Piotr 26, 109, 134-5 
Tomkiewicz Władysław 114, 122, 134,

138
Tradel Georg 88
Transylvanus Jacobus zob. Lucius 

Jacobus
Trecy Krzysztof 30,51,92,104, 113,126,

139
Treter Tomasz 43, 59, 107 
Truchesess von Waldenburg Otto, biskup 

augsburski 53, 119-20, 123, 131, 135, 
137

Trzecieski Andrzej mł. 92-3, 105 
Turner Robert 50,132 
Turnowski Jan 47, 138 
Turzonowie 37 
Tyszkiewicz-Skumin Jan 136

Uchański Jakub 82, 106, 134, 156 
Ulewicz Tadeusz 18,155 
Ulhart Philipp st. 146 
Ulricher Georg 85 
Ungler Florian 90, 141. 152 
Unglerowa Helena 104,106 
Utenhove John 92 
Utenhove Karl st. 92 
Utenhove Karl mł. 92-3

Vecerius Conradus 61 
Vergerio Pietro Paolo 121 
Vespucci Amerigo 44 
Vives Juan Louis 31 
Vogelin Ernst 49, 116, 156



Vogelweder Piotr 135
Vogt Susanna 47
Voise Waldemar 18, 27Л  54
Voltz Nikolaus 61-2
Vommelius Cyprianus Phrysius 62

Wacławowicz Jan Oktawian 138 
Wagner Bartłomiej 66,81,112  
Walasser Adam 54, 80 
Walde Joachim 156 
Waldkirch Konrad 30, 51,57,97,136-7 
Wapowski Bernard 37, 59 
Warkotsch Albert 55 
Warmiński Ignacy 55-6 
Warszewicki Krzysztof 40,46, 58-60,77, 

86, 112
Warszewicki Stanisław 29, 47, 82, 106, 

111, 141, 151 
Wechel Andreas 46. 50-3, 58, 61, 84-5, 

93, 103, 106-7, 138-9, 140, 156 
Wechel Johann 58, 84, 139 
Weissenburg Wolfgang 36, 56,84, 87, 129 
Weissenburger Johann 49, 84 
Weissenhorn Alexander I 56 
Weissenhorn Alexander II 54, 86, 140 
Weissenhorn Samuel 54, 86, 140 
Welack Matthaeus 62 
Werner Georg 136 
Westheimer Bartholomaeus 83, 153 
Westphalus Joachimus 55 
Wędrogowski Wojciech 48 
Wick Jan Jakub 18 
Widmanstetter Georg 87 
Wierzbowski Teodor 57 
Wietor Hieronim 51-2, 61, 81, 84, 93, 

104, 136, 138, 142, 144, 152 
Wigand Johann 53, 55-6, 81, 154, 157 
Wilhelm V Pobożny, książę bawarski 33, 

106, 120-1, 135 
Wildenberg (Gurtler) Hieronim 50, 53, 

76, 118, 136, 154 
Willich Jodok 65, 72, 96, 105 
Winkler Andreas 81, 136 
Winter Robert 52, 84 
Winterburger Johann 81 
Wipprecht Leonhard 53 
Wirsung Marx 56. 58. 87, 152 
Witelo 72, 83, 154 
Wittmann Reinhard 25-6, 152, 154

Władysław Jagiellończyk, 46,65 
Władysław III Warneńczyk, król węgierski 

39,60-1,76, 84, 103, 136 
Włodarski Maciej 52, 153 
Wojciechowska Maria 155 
Woj dowieź Andrzej 136 
Wojnowski Jeremi 47, 61 
Wolan Andrzej 34, 55, 112, 141 
Wolbramczyk Krzysztof 141 
WolrabJan 155 
Wolrab Nicolaus 62 
Wolski Mikołaj 106,135 
Wolski Piotr Dunin 33, 134 
Wotschke Theodor 50 
Wróbel Walenty 81, 103, 123-4, 153 
Wujek Jakub 82 
Wyczański Andrzej 18,26

Zabłocki Stefan 18, 99, 106, 133 
Zamoyski Jan 38, 46, 104, 117. 132. 135, 

137
Zawadzki Konrad 58 
Zbąski Abraham 136 
Zborowski Andrzej 61 
Zborowski Antoni 62 
Zborowski Krzysztof 57 
Zborowski Samuel 57,62 
Zetzner Lazar z Montbeliard 59-60 
Zhviccus Janus Cornarius 83 
Zimmermann (Tectander) Józef 29, 100, 

133,137 
Zimmermann Mathias 135 
Zimmermann Michael 86,156 
Ziomek Jerzy 56, 139 
Zsamboki Janos zob. Sambucus Joannes 
Zuchta Aleksander 52,76,134  
Zulreius Gerard 127 
Zwinger Jacob 118 
Zwinogrodzka Ewa 18 
Zygmunt Batory 97
Zygmunt I Stary, król polski 39,44-6,57, 

' 59-60, 74, 76-7, 79, 84, 86, 91, 93-4, 
99-100, 104-6, 127, 134. 149, 153 

Zygmunt II August, król polski 26, 40, 
47, 56-7, 59, 82, 93-5, 98. 115, 117, 
121, 134, 136-7, 154 

Zygmunt III Waza, król polski 43, 57, 
134

Żołądź-Strzelczyk Dorota 155



ZUSAMMENFASSUNG

Die vorstehende Beaibeitung stellt in der Annahme ein Studium aus dem 
Bereich der Buchgeschichte dar. Die Texte der Polonica habe ich vveder einge- 
hend analysiert noch den Inhalt der Werke in der historisch-literarischen 
Hinsicht bewertel. Mein Interesse gait in erster Linie ihrer verlagsbezogenen 
Konkretisierung. Die Grundlage fur die Untersuchungen war die biblio- 
grapliische Analyse, orientien auf die Rekonstruktion des Verlagsrepertoires 
der Offizinen aus dem deutschsprachigen Gebiet im Bereich der 
Veroffentlichungen von Polonica in den Jahren 1501-1600. Der territoriale 
Rahmen fur die Untersuchungen war durch die deutschen Sprachgebiete 
vorgegeben, die auBerhalb der historischen Grenzen der Republik Polen 
veiblieben, wobei diese Grenzen auch die von Polen abhangigen Gebiete, d. h. 
das Livland und das Furstentum Preuiien, umfassten. Unter deutsches 
Sprachgebiet waren fur mich gemali dem Verzeichnis der im deutschen 
Sprachhereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts die Gebiete 
Deutschlands, Osterreichs und die deutschsprachige Kantone der Schweiz zu 
verstehen. Dabei soil erwahnt werden, daJi im Hinsicht der deutschen 
Buchgeschichte zu dem deutschen Sprachgebiet u.a. Schlesien, Furstentum 
PreuBen, Livland, konigliche PreuBen gehoren. Die deutschen Wissenschaftler 
nehmen die spr^hlich-ethnische Gliederung an, mit der man einverstanden 
sein kann. Mich interessieren dennoch ausschlieBlich die deutschsprachigen 
Gebiete auBer Republik Polen. Daher wurden hier formliche Kriterien der bib- 
liographischen Angabenauswahl angenommen, mit dem Hinweis auf 
Besonderheit der Erschaffemkreise aus Lehnstaaten der Republik Polen. Die 
Zahl der Pruthenica und Li\>onica in Polonicasammlung war niedrig — nur 170 
Titel, was ca. 8% der Gesamtzahl (2234 Titel) bildete. Zu diesen gehoren 
Werke der Erschaffem, die nicht nur in Furstentum PreuBen tatig waren, son- 
dem auch in konigUchen PreuBen. Die von mir angenommene Definition der 
„Polonica” stimmt also nicht genau der polnischenBibliographietradition zu — 
ich habe auch nur wirkhche Polonica (die Werke der polnischen Erschaifem 
Oder in der polnischen Sprache) aus Schlesien in Polonicasammlung beriick- 
sichtigt. Die Frage der Angabenauswahl fur die bibUographischen Verzeich- 
nisse, insbesonder im Falle der Volksbibliographien, wird oft zur Diskussion 
gestellt. Daher die in dieser Monographic vervvendete Bezeiclinung „polnisch” 
soli manunverbindlich, nicht wortlich betrachten. Die Erschaffem, wurden hier



keineifalls polonisiert — im Gegensatz — es wird auf ihre nationale 
Unterschiedlichkeit hingewiesen. Zu den Erschaffem der Polonica rechnete ich 
Schriftsteller, die aus dem Gebiet der Republik Polen stammen bzw. diese 
bewohnten. Ein anderes Walilkriterium ist bei Fremdautoren ein voriiberge- 
hender Aufenthalt auf dem Gebiet der Republik, sofem dieser in Schaffen des 
jeweiligen Autors eine Wiederspiegelung fand. Entscheidend war hier der Ort 
der Werkschopfung. Meine Reprasentativerhebung umfasste sowolil verlags- 
mafiig selbstandige ais auch im Rahmen grolierer Einheiten herausgegebene 
Autorenwerke sowie Verlags-, Redaktionsaibeiten und Ubersetzungen. Das so 
rekonstruierte Verlagsrepertoir scheint, obgleich unvollstandig gegeniiber den 
offensichtlichen Lucken im bibliographischen Material, fur das untersuchte 
Phanomen representativ zu sein. Die erfassten Unterlagen unterzog ich einer 
Zahlenanalyse, die den MaBstab und Dynamik des Phanomens veranschaulicht, 
sowie einer struktural-typologischen Analyse, die die Typen der Verlage und 
ihre Leseibestimmung prasentiert. Dieses erlaubte den Ausmaił des unter- 
suchten Phanomens und seine Bedeutung in der Zusammenstellung mit der all- 
gemeinen deutschen und polnischen Verlagsproduktion zu defi-nieren und die 
Inhaltstypologie der Polonica unter Beriicksichtigung der quantitativen und 
qualitativen Veranderungen in diesem Bereich zu bestimmen. Unter den 
Polonica habe ich vier Themengruppen unterschieden: die wissenschaftliche, 
die religionsbezogene, die historische und politisch-rechtliche Literatur sowie 
die schone Literatur. Die historischen Werke habe ich einer gemeinsamen 
Gruppe mit der politisch-rechtliche Literatur zugeordnet, da sie sich im Be- 
wuBtsein der damaligen Historiker vielmehr mit der Politik und der Moralistik 
veibanden und in der Kategorie des literarischen Schafifens behandelt wurdea 
Der Sachverhalt ist ein ahnlicher bei der Geographic bzw. der Chorographie. 
Sie stellten einen obligatorischen Bildbestandteil des Landes und der 
Gesellschaft dar. Bei der Beschreibung der unterschiedlichen Polonicagruppen 
versuchte ich die hervorragendsten und die typischen Weike fur jede Gruppe 
vorzustellen. Beim Versuch den Grad der Popularitat der Polonica unter den 
Herausgebern aus dem deutschen Sprachgebiet zu bestimmen, fiilirte ich 
Analyse ihrer Neuauflagen, darunter der Fremdsprachenausgaben, unter einer 
besonderer Berucksichtigung der deutschsprachigen Uebersetzungen, durch. 
Unterschieden habe ich ebenfalls die Polonica, die ausschlielilich auf dem 
deutschen Sprachgebiet herausgegeben wurden, und den Versuch untemom- 
men, dieses Phanomen zu erklaren. Die Polonica aus dem deutschen 
Sprachgebiet verglich ich auch mit ihren Editionen, die in anderen europais- 
chen Landem ais (vereinbarungsgemalJ) Deutschland und Polen verofifentlicht 
wurden. Mein Intenesse erregte, in welchem Grade die deutschen Herausgeber 
bei der Vorbereitung iherer Polonicaeditionen das europaische Verlagsangebot



in Anspruch nahmen. Ich untemalini auch den Versuch den Weg zu rekonstm- 
ieren, den die Polonica durchlaufen haben, um ihre auslandischen Verleger zu 
finden.

Der Untersuchungsgegenstand vvaren -  hauptsachlich auf Grundlage der in 
den Polonica untergebrachten Dedikationen und Vorvvorte der Herausgeber — 
die Motivationen der Autoren, die sich entsclilossen ihre deutschen Heraus
geber, d.h. Lfbersetzer, Verleger, Miizene bzw. der Urheberinstitutionen und der 
Druckereibesitzer selbst. Zum SchluB fuhrte ich die Analyse der quantitativen 
und qualitativen Beteiligung der einzelnen Verlagsstatten aus dem deutschen 
Sprachgebiet an der Veroffentlichung der Polonica durch. Dieses erlaubte den 
Charakter und den Grad der Intensitat von Beziehungen der polnischen 
Autoren, Verleger und Druckereibesitzer mit den deutschen Buchhandler- und 
Verlagszentren in den einzelnen Dekaden des 16. Jh. zu bestimmen. Bei einer 
so breit angelegter Untersuchungsproblematik wirft sich die Frage nach den 
Quellen auf. Aus pragmatischen Griinden — bevvuBt der Unvollkommenheit 
dieser Losung —  beschrankte ich die Quellenreprasentativerhebung auf die 
veroffentlichten bibliographischen Verzeichnisse sowie auf den Zettelkatalog 
der Polonica aud dem 16. Jh. in der Nationalbibliothek. Dieses erlaubte eine 
alphabetisch (nach Stichwortem der Autoren oder der Titel) geordnete Kartei 
der Polonica auszuaibeiten. Darin sind 2234 Posten enthalten. Diese Kartei 
wurde bei jeglichen Zahlenanalysen verwendet. Sie diente auch den Forschun- 
gen zur Haufigkeit der Polonicaherausgabe. Von der Annahnie ausgehend, dafi 
die grundlegende Forschungsquelle bei der Analyse der Durchlaufwege von 
Texten, der Motivationen der Autoren, der Mitverfasser und der Polonica- 
herausgeber das Buch selbst sein soli, habe ich in 200 Fallen die konkreten 
Druckschriftexemplare analysiert.

Die Forschungsergebnisse brachten eine Reihe von neuen Festlegungen 
mit sich, die unser Wissen uber die auslandischen Veroffenthchungen der 
Polonica weitgehend erweiterten. Vor allem muB hervorgehoben werden, daB 
die Anzahl der verlagsmaBig selbstandigen Polonica, die auf dem deutschen 
Sprachgebiet im 16. Jh. (1050 Druckschriften) veroffentlicht wurden, erheblich 
groBer war, als bisher gerechnet wurde. Betroffen sind hier die verlagsmШiig 
selbstandigen Polonica, derm auf diese gerade beziehen sich die Zahlen, die 
von A. Kawecka-Gryczowa bezuglich der GroBe der auslandischen Polonica- 
produktion (724 Posten iiberhaupt) angegeben wurden. Es ist von Belange, 
denn, wie es sich herausstellte, der Prozentanteil der Polonica aus dem Deu
tschen Sprachgebiet in ihrer gesamten Produktion des 16. Jh. relativ groB (ca. 
13%) war Was die Anzahl der Polonica betrifft, die im Rahmen groBerer Ein- 
heiten (1184 Werke) veroffentlicht wurden, so hat sich mit denen bisher keiner



befaJłt. Bei beiden Gruppen sind angesichts der unvollstandigen bibliographi- 
schen Verzeichnisse weitere Nacliforschungen erforderlich.

Die Polonica, die auf dem deutschen Sprachgebiet im 16. Jh. heraus- 
gegeben wurden, haben einen verschiedenartigen Charakter und Funktionen in 
den einzelnen Perioden. Sie zeiclineten sich durch eine grolie Themenvielfalt 
aus. Dieses zeugt von der Vielseitigkeit ihrer Verfasser. In jeder der ausgeson- 
derten Themengruppen kamen Werke vor, die vom Standpunkt der Geschichte 
der europaischen Kultur bedeutungsvoll sind. Es ist also nicht verwunderlich, 
dali sich auf diese Fremdschriftsteller bezogen, indem sie diese Werke in ihren 
Veroffentlichungen abdruckten, ins Deutsche iibersetzten in ihren Aibeiten zi- 
tierten und mit diesen polemisierten. Die Polonica fungierten also im intema- 
tionalen literarischen Umlauf. Sie waren auch im Bewufttsein der Verleger- 
Dmcker aus dem deutschen Sprachgebiet anwesend, wofiir der Inhalt der im 
16. Jh. veroffentlichten, multithematischen Sanimlungen bzw. Bestande ein 
eindeutiges Zeugnis ist. Vom damalig bestehenden Bedarf fur Polonica unter 
den Lesem aus dem deutschen Sprachgebiet zeugen die Neuauflagen und 
Fremdsprachenausgaben eines Teiles davon. Neu herausgegeben bzw. iiberset- 
zt wurden am liebsten Aibeiten mit historisch-geographischem oder propagan- 
disch-informatorischem Charakter sowie die katholischen Reli-gionswerke. 
Die Popularitat der Polonica muB jedoch in richtigen Verhaltnissen betrachtet 
werden. Es ist wahr, dali die Polonica Europa eine vertiefte Reflexion iiber den 
Republikanismus und uber ein gewisses Losungsmodel fur Glaubensange- 
legenheiten in Staatenanboten. Andererseits waren ihre erste Herausgaben 
meistens ausschlieiilich polnische Untemehmungen, die eine bestimmte Vision 
der Polnischen Republik in der deutschen und ixberhaupt in der europaischen 
Meinung kreiieren (propagieren) sollten. Zweitens hatte das Interesse an der 
Literatur diesen Typs in Europa einen universellen Charakter, d.h. es betraf alle 
Staaten des Kontinents. Zum anderen wurde, wovon die bei Fremdwerken 
veroffentlichten Polonica zeugen, die polnische Literatur vor allem als eine 
Informationsquelle zur Geschichte und Gegenwart der Staatssysteme, 
Gesellschaften, Wirtschaft, Geographic und Religion von Tiirkei, Ungam, 
Moskau, Moldau und Tatarkhanaten wahrgenommen. Dieser Sachverhalt ergab 
sich aus der Rolle der Republik als einer Briicke zwischen Westeuropa und Ost- 
sowie Siideuropa. Hieibei sollte die polnische Literatur nicht nur das 
Kennenlemen ermoglichen sondem sie wurde anlasslich politischer und 
glaubensbezogener Propagandakampagnen benutzt. Die Zahl der neu aus- 
gegebenen Polonica bezog sich auf die Werke, die in Einzeleditionen heraus
gegeben wurde, diese war selbstverstandlich gering. Die zuletzt genannten hat- 
ten aufgrand ihres Umstands- oder vielmehr Gelegenheitscharakters keine 
Neuauflage. Sie reprasentierten meistens die schone Literatur und die sog.



Studentendissertationen. Sie sind ein Zeugiiis der gro/ien Mobilitat der 
Polonicaverfasser und ihrer personel und territorial breiten europaischen 
Kontakte. Sie entstanden hauptsaclilich in der zvveiten Halfte des 16. Jh. in der 
Zeit der verstarkten Peregrinationen in den deutschsprachigen Landem.

Zu den Faktoren, die auf die Veroffentlichung der Polonica anf dem hatten 
deutschen Sprachgebiet einen EinfluB hatten, gehorten;

— die literarischen und wissenschaftlichen Kompetenzen solcher 
Polonicaverfasser wie Maciej z Miechowa, M. Kopernik, J. Strusiek, St. Ho- 
zjusz, St. Orzechowski, M. Kromer, St. Sokołowski und andere. Ihr Schaffen 
entsprach meistens den europaischen, humanistischen Standards in diesem 
Bereich;

—  die glaubensabhangigen, politischen, behordlichen und wissenschaft
lichen, literarischen, gefuhlsmaliigen Motivationen des Verfassers und des 
Milieus, in dem er tatig war;

— die Zensurgriinde;
— der Widerspruch zwischen den Herausgabemoglichkeiten (hohe Drack- 

kosten, Veroffentlichungen mit dem Aufwand der Verfasser, Mangel in der 
typographischen Ausriistung der Werkstatten), der Kenntnis des elitaren Leser- 
bedarfs, den Kompetenzen der inlandischen Drucker-Verleger und den Envar- 
tungen und Anforderungen der Polonicaverfasser sowie des elitaren Leser- 
kreise im Inland;

— derbeschrankte Kreis des inlandischen Leserpublikums;
—  die Funktion hinter der polnischen Grenze einer modemen deutschen 

Verleger- und Buchhandleibewegung mit allgemeineuropaischer Bedeutung;
—  die Tradition der Kontakte zwischen den polnischen und deutschen wis

senschaftlichen imd Verlagszentren und Milieus, in manchen ЕШ1еп sogar ins
15. Jh. zuruck;

—  die Kenntnis der Bediirfnisse und Anforderungen des europaischen 
Verlagsmarktes durch die Polonicaverfasser

—  die Verlagsinitiativen der Autoren und der Miheus, in denen sie tatig 
waren;

— die Aktivitat von Fremdschriftstellem auf dem Gebiet der Republik 
Polen;

—  der Charakter und die Reichweite der Kontakte, die durch die Polonica
verfasser bzw. durch ihre Milieus mit deutschen Zentren des Geisteslebens un 
der Verlagstatigkeit angekniipft wurden. Eine grolie Bedeutung hatten hierbei 
die ideologischen Griinde. Gleich-bedeutsam waren jedoch manchmal die 
intelektuell-pragmatischen Griinde, die den vorgenannten oft im Widerspruch 
standen. Von diesen liessen sich sovvohl die Verfasser als auch die Verleger leit- 
en, wofiir beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen J. Oporinus aus Basel



mit М. Kromer ein Zeugiiis abgibt. In der ersten Halfte des 16. Jh. stand im 
Bereich der Produktion von Polonica generell Leipzig an der Spitze, und in der 
zweiten Halfte Koln und Wiirttemberg. Erst den folgenden Platz beiegte Basel;

— die Fórderung des polnischen Schalfens durch die europaischen 
Intelektuellen. In der zweiten Halfte des 16. Jh. - vor allem durch die katholis- 
chen Intelektuellen (z.B. J. Cochlaeus);

— die okonomischen, politischen und glaubensbezogenen Bedingtheiten 
der deutschen Verlagsbewegung und ihre Spezialisierung;

— die Bereitschaft der Verleger aus dem deutschen Sprachgebiet zur Er- 
ganzung des polnischen Verlagsangebots;

— das Interesse der Verleger aus dem deutschen Sprachgebiet fur Weike 
der Schriftsteller, die die intemationale Anerkennung gefunden haben. Der 
Ausdruck dafur waren die deutschen Abdrucke hauptsachlich aus italienischer, 
aber auch aus franzosischen und niederlandischen Veroffentlichungen der 
Werke dieser Verfasser, — eine sclinelle Reaktion der deutschen Verfasser auf 
die religionsgebundenen und politischen Ereignisse in Polen.

Der EinfluB der o. g. Faktoren auf das Phanomen der Veroffentlichung der 
Polonica auf dem deutschen Sprachgebiet war in den einzelnen Perioden des
16. Jh. verschieden. Die Periode bis zu den 40. Jahren des 16. Jh. zeichnete sich 
durch die weitergehende Aufnahme humanistischer Stromungen in der polnis
chen Kultur. Eins der Hauptwerkzeuge dafur war das Buch— auch die auf dem 
deutschen Sprachgebiet herausgegebenen Polonica. Mit anderen Worten: es 
waren die Jahre verstarkten Lemens — eine Periode, in der sogar die schone 
Literatur, neben des Propagierens der Renaissanceideologie, eine in ihrer Art 
Auslegung des klassischen Lateins, der Poetik, des Stils usw., also das Werk- 
zeug des intelektuellen Dialogs dieser Zeit, darstellte. Die Polonica der ersten 
Halfte des 16 Jh. bestatigen wohl die Ueberzeugung, daJł der Humanismus in 
Polen ein Importprodukt war. Sie sind gleichzeitig ein Zeugnis fiir die Auf- 
nahmefahigkeit der polnischen Kultur. Diese beschrankte sich nicht nur auf 
eine passive Auf.-bzw. Uebemahme von Neuigkeiten, sondern sie hatte diese 
schopferisch weiterentwickelt. In den 40. Jahren des 16. Jh. beginnt in den pol
nischen Druckeroffizinen eine neue Generation der Schriftsteller 
Veroffentlichung ihrer Werke. Sie verfugten liber eine griindłiche, humanistis- 
che Ausbildung, die meistens von auslandischen Studien mitgebracht wurde. 
Sie waren nicht nur begabt aber auch fahig, das humanistische Lateins zu 
nutzen. Was aber am wichtigsten war, sie hatten die Ueberzeugung uber die 
Rolle des gedrucktenen Wortes bei der Gestaltung der ideologischen 
Einstellungen des Menschen, ilires Wissens und insbesondere ihrer Meinung zu 
der sie umgebenden Welt. Sie hatten sich hervorgetan durch ihren Willen ihr 
Schafen einem móglichst breiten Auditorium zur Verfugung zu stellen, was



fahig ist, die obigen Fertigkeiten zu vvurdigen. Ein solches Auditorium koimte 
der polnische Verfasser in der allgemeineuropaischen, humanistischen, iatein- 
sprachigen Kulturelite finden, und der Weg diese zu erreichen waren die aus- 
landischen Verlagsoffizinen — mit den deutschen an der Spitze. Seit 1550 
begann man in denen immer ofter Werke von diese Generation vertretenden 
Verfassem zur veroffentlichen. Die auf dem deutschen Sprachgebiet heraus- 
gegebenen Polonica sind also ein Zeugnis fur die Anvvesenheit der Polen im 
wissenschaftlichen und kulturellen Leben Europas. Daruber schrieb u.a. 
M. Kromer in Polonia, wo er behauptete, dafl zu seiner Zeit in der Republik 
viele Gelehrte tatig waren, die, w em  nicht bei Londsleuten, dam  wenigstens 
bei gerechter urteilenden Fremden Bewimdermg erregten. Zum zweiten zeu- 
gen die Polonica von starken deutsch-polnischen Bindungen in literarischer, 
wissenschaftlicher, glaubensbezogener und politischer Hinsicht. Wesentlich 
war hier insbesondere Rolle, welche die polnischen katholischen Schriftsteller 
bei den Gegenreformationsaktivitiiten auf dem deutschen Sprachgebiet in der 
zweiten Halfte des 16. Jh. gespielt haben. Ihr Schaffen hat das katholische 
Verlagsangebot auf diesem Gebiet merklich erweitem.
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