
ZARYS DZIEJÓW DRUKARSTWA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Gdy w kwietniu 1946 roku zaproponowali autorowi 
drukarze wrocławscy napisanie artykułu o drukarstwie 
polskim na Dolnym Śląsku, uczynili to w przekonaniu, 
że należy nawiązać łączność tradycji, z tymi czasami, 
kiedy to mimo obcej władzy państwowej Śląsk w mowie, 
piśmie i druku dawał dowody swej nierozerwalnej łącz
ności z Polską. Artykuł zamieszczony w publikacji „Dru
karstwo polskie na Dolnym Śląsku“ — Wrocław, sier
pień 1946, powstał więc w czasie, gdy zapoczątkowywała 
się olbrzymia praca zabezpieczania i uporządkowania 
uratowanych z pożogi wojennej dóbr materialnych. Zbiory 
biblioteczne, rozprószone akcją ewakuacyjną, znajdowały 
się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, a nawet 
i te, które pozostawiono w dawnych siedzibach, nie mo
gły stanowić warsztatu naukowej pracy. Okazało się, że 
bogate zasoby poloników śląskich, o których tak obfite 
wiadomości przesyłał swego czasu Karolowi Estreiche
rowi Bolesław Erzepki, uległy w znacznej części zbrod
niczemu zniszczeniu. Trzeba było od podstaw tworzyć 
zbiory starodruków, a praca ta spadła na Bibliotekę Uni
wersytecką we Wrocławiu, odbudowującą się na podłożu 
dawnej Biblioteki Miejskiej. Potrzeba istnienia polskiego 
opracowania dziejów drukarstwa dolnośląskiego w cza
sach, gdy Instytut Zachodni i Instytut Śląski podjęły ba
dania nad kulturą umysłową Ziem Odzyskanych i gdy



badacze nie dysponują żadnym nowszym zarysem, skło
niła autora do podjęcia się niniejszego opracowania.

Opracowanie jest jednak tylko zarysem dziejów dru
karstwa w wiekach od XV-go do początków XIX-go. 
Pole do dalszej pracy jest zawsze dla badaczy otwarte, 
choć przyznać trzeba, że do nowych badań będzie można 
przystąpić dopiero po uporządkowaniu zasobu starodru
ków śląskich i po udostępnieniu archiwów państwowych 
i miejskich, a tego nie można spodziewać się zbyt rychło.

* *
*

Literatura przedmiotu jest dość skromna. Podstawą 
pozostaje ciągle praca S c h e i b l a :  Geschichte der seit 
dreihundert Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuch- 
druckerey. Breslau 1804, na której oparł się już był nasz 
B a n d t k i e w Hiśtoryi drukarń w Królestwie Polskiem 
i W. X. Litewskiem. Kraków 1826, t. 3., rozszerzając ją 
wiadomościami dotyczącymi śląskich poloników i którą 
wyzyskiwali wszyscy późniejsi badacze tego problemu.

F a l k e n s t e i n ,  mimo że pracę swą: Geschichte der 
Buchdruckerkunst in ihrer Fntstehung und Ausbildung 
wydrukował w roku 1840 (Lipsk), nie podał niczego no
wego. Zbyt lekkie, jak to okaże się przy sprawie czcio
nek Kirstena, twierdzenia Falkensteina zmuszają nadto 
do daleko idącej ostrożności.

Pominąwszy Joachima Lelewela, stwierdzić należy, że 
drugim Polakiem, który zajął się drukarstwem śląskim, 
był redaktor „Dziennika Górnośląskiego44 J ó z e f  L e p 
ko w s k i, który poświęcił temu tematowi artykuł prze
drukowywany kilkakrotnie w 1849 roku (Biblioteka War
szawska, sierpień; odbitka i powtórzenie w „Stadle44, 
Budziszyn), ale niestety główny nacisk położył autor na 
czasy mu współczesne.

Praca d’ E 1 v e r t a : Geschichte des Biicher- und 
Steindruckes... Briinn 1854, dla zawartego w niej bała- 
rnuctwa musi być zupełnie odrzucona.



Z początkiem wieku XIX wrócił do tego problemu 
M o l s d o r f  w: Das Schrift- Buch- und Bibliothekswe- 
sen in Schlesien. Schlesische Landeskunde. Leipzig 1913, 
poprawiając i streszczając to opracowanie w roku 1929 
p. t. Die Friihgeschichte des Breslauer Druckgewerbes. 
Klimschs Druckera-Anzeiger 1929. Jest to niewątpliwie 
najlepsze encyklopedyczne opracowanie, ale niestety nie
kompletne; ograniczone i w czasie i w terenie.

Znany inkunabulista niemiecki V o u 11 i e m e w dwóch 
wydaniach Die deutschen Drucker des XV Jahrhunderts, 
Berlin 1916 i 1922 z natury tematu zajął się tylko Elya- 
nem.

F r y d e r y k  K a m i n s k y  zamierzał uzupełnić wie
dzę o drukarstwie górnośląskim przyczynkami zawar
tymi w pracy Beitrage zur Geschichte des oberschlesi- 
schen Buchbinderei-, Buchdruck-, Buchhandels-, Zeitungs-̂  
und Bibliothekswesen bis 1815. Breslau 1927, ale uczynił 
to w sposób tak ciężki i zagmatwany, że niewątpliwie 
przydatny dla Górnego Śląska, nie ma dużej wartości 
dla naszego tematu.

Pozostają więc ostatecznie jedynie przyczynki, na 
szczęście dość obfite i odnoszące się do drukarń w róż
nych miastach. Na czoło wysuwają się prace obu Bah- 
low’ów, nad drukarstwem Wrocławia i Legnicy; Ker- 
stena o drukarniach Brzegu, czy też ogólne Klawittera. 
O wartości innych łatwo przekona się czytelnik na pod
stawie przypisków, gdzie zostały należycie uwzględnione. 
Należy wreszcie zaznaczyć, że uwaga Klawittera o nie
wystarczającym opracowaniu początków drukarstwa ślą
skiego odnosić się może zarówno dobrze do niemieckich, 
jak i polskich bądań przedmiotu*).

*) K l a w i t t e r :  Geshichte der ZenSur in Schlesien. (Deutsch- 
kundliche Arbeiten. B. Schlesische Reihe, Bd. 2. Breslau 1934, 
s. 9—10.) „Die Anfange der Buchdruckerkunst in Schlesien sind kei- 
neswegs geniigend deutlich aufgdhellt, und die Geschichte des Schle- 
sischen Buchdrucks muss erst noch geschrieben werden“.



Temat ujęty został w trzy części. W pierwszej omó
wiono drukarnie Wrocławia, w drugiej oficyny miast 
prowincjonalnych, trzecia zaś poświęcona została mia
stom łużyckim, związanym administracyjnie, ale też i ty
pograficznie ze Śląskiem Dolnym. Porządek ujęcia ś c i 
ś l e  c h r o n o l o g i c z n y ,  z uwagi na konieczność uzy
skania możliwości' okresowego ogarnięcia dziejów dru
karstwa nie tylko w pewnych ośrodkach, ale też na ca
łym omawianym obszarze *).

ROZDZIAŁ I.

DRUKARNIE WROCŁAWIA 

1. O f i c y n y  p i e r w o t n e

Nie długo utrzymała się w Moguncji tajemnica druku 
ruchomymi, metalowymi czcionkami, a ujawnił ją wypa
dek polityczny, walka, która rozgorzała między dwoma 
arcybiskupami: Dytrychem z Issenburga i Adolfem ks. 
Nassauskim. Zdobycie i rabunek miasta w 1462 r. prze
rwały czasowo pracę oficyn Jana Gensfleisch-Gutenberga 
i Jana Fusta; rozprószyli się po innych miastach ich pra
cownicy i tworząc tam własne warsztaty dali początek 
nowym drukarniom od Kolonii na zachodzie po Lipsk 
i Magdeburg na wschodzie *). W latach następnych roz
szerzyła się znajomość nowego kunsztu na kraje sąsied
nie, Francję i Włochy, a na wschodzie Czechy i Polskę. 
Rozpoczął się żywy ruch wędrownych drukarzy, prze
noszących się z miasta do miasta, w miarę otwierania 
się możliwości zarobkowych. Stąd pochodzą trudności 
dla dzisiejszego badacza zidentyfikowania najwcześniej

*) Gdyby kierować się jedynie kryterium chronologicznym, bez 
względu na topografię, omówienie drukarń Zgorzelca miałoby miej
sce po Psiem Polu, zaś Lubania po Jaworze.

*) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku. Wrocław 1946, s. 11.



szych drukarń w danym miejscu, zanim nadszedł okres 
trwalszego istnienia oficyn i pozostawania ich przez dłu
gie lata w posiadaniu całych rodzin drukarskich.

Na Śląsku Dolnym powstała pierwsza drukarnia już 
przed rokiem 1475 we Wrocławiu. Założycielem jej był 
K a s p e r  E l y a n ,  Ślązak, urodzonjr około 1430 roku 
w Głogowie2). Studiował' on na uniwersytetach w Lipsku 
i Erfurcie3), skąd jako bakałarz prawa kościelnego 
i sztuk wyzwolonych powrócił na Śląsk i około r. 1470 
osiadł we Wrocławiu4). U schyłku 1473 r. był tu już za
stępcą kantora przy kościele św. Krzyża i niebawem 
urządził drukarnię, w której zaczął odbijać dzieła o treści 
prawie wyłącznie religijnej.

Za najwcześniejszy produkt jego oficyny uchodzi 
Historia de transfiguratione domini, po której, zaledwie 
w kilka miesięcy później wyszły spod jego prasy, 9 paź-

2) Jeszcze J o h. E p h r, S c li e i b e 1 : Geschichte der seit drei- 
hundert Jaliren in Breslau befindlichen Stadtbuchdruckerey. Breslau 
1804, nie wiedział nic o Elyanie. Adolf Fryderyk Stenzler w Libro- 
rum Saeculo XV impressorum, quos Bibliotheca Regiae Universitatis 
Vratislaviensis tenet, conspectus generalis. Wrocław 1861, s. 21, 
zachęcał do podjęcia badań nad tym drukarzem, nazywając go 
Elias Succentor, ale dopiero K a r o l  D z i a t z k o  w rozprawie: 
Caspar Elyan, Breslaus erster Drucker. Breslau 1879, oraz Zeit- 
schrift des Vereins fur Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd. 15, 
16 i 19. Wrocław 1880—1885, pierwszy zajął się bliżej osobą Elyana.

■') W roku 1467 immatrykulował się na tamtejszym uniwersyte
cie; a w dwa lata później uzyskał stopień bakałarza. ( Mol sdorf  W .: 
Die friihgeschichte des Breslauer Druckgewerbes. Klitnschs Drucke- 
rei-Anzeiger 1929, nr 9, s. 159).

4) B a h 1 o w : Die Friihzeit des Breslauer Buchhandels und 
Buchgewerbes. Beitrage zur Geschichte der Stadt Breslau, H. 7. Wro
cław 1939 i odbitka, s. 51—52. uważa, że znany Dziatzkowi Elyan, 
świadek w procesie sukienników wrocławskich z r. 1470, jest właśnie 
późniejszym drukarzem.



dziemika 1475 r. Statuta synodo.Ua episcoporum wutisla- 
yiensium r).

Statuta owe budzą interes badacza nie tylko dlatego, 
że są jednym z najwcześniejszych zabytków drukarstwa 
dolnośląskiego, ale też dlatego, że na ich karcie 13 b. 
i 14 a. wydrukowany został polski tekst modlitw „Ojcze 
nasz41, „Zdrowaś Maria44 i „Wierzę w Boga44, stanowiący 
pierwszy znany druk w języku polskim.

Za swą pracę na polu drukarstwa spotkał się Elyan 
z uznaniem zarówno duchowieństwa jak i władz państwo
wych, co wyraziło się w zaprezentowaniu go przez cesa
rza Fryderyka III Habsburga na probostwo świdnickie. 
Wprawdzie probostwa tego nie otrzymał, gdyż biskup 
wrocławski Rudolf musiał w tym względzie respektować 
dawniejsze prawa Stanisława Bernwalda, ale Elyan otrzy
mał inną nagrodę. Mianowicie 3 listopada 1477 r., w Pas- 
sawie, w obecności Stanisława Grusznickiego, reprezen
tanta metropolii gnieźnieńskiej, której wówczas podlegała 
diecezja wrocławska, ustąpił mu kanonii i prebendy ka
tedralnej wrocławskiej Zygmunt Vorsthover, kanonik 
wrocławski i sekretarz króla Węgier Macieja Korwina, 
od czasu wojen husyckich zwierzchnika Śląska.

Następne druki Elyana to: Tomasza z Aąuino Tracta- 
tus de modo confitendi (po r. 1475), Antonini Archiepiscopi 
Florentini Confessionale (przed r. 1478), Nicolai de Bło
nie Tractatus de sacramentis (1478—1481), Poggii Facetiae 
(1482), drugie wydanie Tractatus de modo confitendi To
masza z Aquinoc) i Johannis Gerson Tractatus de modo 
\’ivendi omnium fidelium, co do którego istnieją jednak pe
wne wątpliwości. Wynikają one z różnic typograficznych 
i danych, skłaniających do umiejscowienia tego druku 5 6

5) Dzieło to należące do rzadkości bibliograficznych, odnalazł 
autor między uratowanymi inkunabułami dawnej Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu. Sygn. 53, 1, 101.

6) Zeitschrift d. Vereins f. Gesch. u. Alterthum Sclilesiens, Bd. 
19, s. 392—393.



około roku 1490, gdy tymczasem Elyan na pewno wów
czas już nie żył. Z wiosną bowiem 1483 r. udał się do Rzy
mu, gdzie przebywał przez trzy lata, a gdy wracał do 
domu zaskoczyła go w 'drodze śmierć 7).

Co z drukarnią jego się stało, nie wiadomo, choć nie
wątpliwie znajdowała się ona wśród mienia pozostawio
nego na przechowaniu u mieszczanina Jana Kluge, o które 
toczył się spór 8). Trudności z określeniem czasu druku 
Gersona: De modo vivendi i zapiska źródłowa o pobycie 
późniejszego drukarza strassburskiego Fryderyka Russa 
we Wrocławiu, którego nawet obywatelem został w roku 
1495, nie wykluczają możliwości funkcjonowania w tym 
czasie poelyanowego warsztatu. Raczej. jednak skłonić 
się należy do przypuszczenia, że w latach 1483—1502 nie 
działała we Wrocławiu, ani też w żadnym innym mieście 
Dolnego Śląska żadna drukarnia, kiedy nawet najbardziej 
potrzebne księgi liturgiczne musiano drukować w Mo
guncji, Strassburgu i Wenecji9).

Z rokiem (503 nastąpiła zmiana. Do Wrocławia ściąg
nął magister K o n r a d  B a u m g a r t e n ,  rodem z Ro- 
thenburga. Był on poprzednio drukarzem w Gdańsku i Oło
muńcu, a gdy z początkiem XVI-go wieku zaczęły roz
chodzić się pogłoski o rychłym założeniu uniwersytetu 
we Wrocławiu, przybył on do tego miasta i 15 lutego 1503 
został jego obywatelem. Sądził Baumgarten, że przy ów
czesnym rozkwicie nauk humanistycznych zyska w sie
dzibie uniwersyteckiej szczególnie dobre warunki pracy 
dla swej drukarni. Osiadł więc przy ulicy Kuźniczej i już 
w kwietniu f. r. ukazały się pierwsze produkty jego ofi

7) B a h l o w :  Die Friihzeit... sir. 54.̂
8) D z i a t z k o, Zeitschrift... t. 19, str. 388.
9) Buchdruckerey, Buchhandlung und Censur. Schiesische Pro- 

vinziaiblatter, 1801, str. 312—313. Missale Vratislaviense oddała ka
pituła wrocławska w 1499 r. do druku oficynie Piotra Schóffera 
w Moguncji, zaś Yiaticum Vratislaviense 1499 i 1501 zamówiono 
W' Wenecji.



cyny. Były ta utwory humanistów Buchwalda i Rabe- 
go10) : Sigismundi Fagiluci Exiemporalitates; oraz: C a r  
wen elegiacnm Laurentii Cor\ńni Novoforensis. de Apnl- 
line et novem M usis11).

W roku następnym ukazał się główny wrocławski pro
dukt oficyny Baumgartena: Legenda o świętej Jadwidze 
śląskiej, w języku niemieckim, w nakładzie pisarza miej
skiego Grzegorza Morenberga i Henryka Steinmetza, 
z pięknymi i licznymi drzeworytami12). Przedrukowano 
ją z rękopisu sporządzonego we Wrocławiu 1451 roku 
przez Piotra Freytaga z Brzegu.

Dobrze urządzona drukarnia Baumgartena mogła po
dołać licznym zamówieniom, ale niestety dużo jej produ
któw zaginęło, lub jeszcze nie zostały rozpoznane i wiemy 
obecnie tylko o sześciu drukach niewątpliwie w niej odbi
tych 13).

Niejasną jest sprawa braku poparcia tej oficyny przez 
wrocławski kler, który w dalszym ciągu drukował po
trzebne mu księgi poza Wrocławiem. Tak np. nowe wy
danie Missale wrocławskiego zlecono w roku 1505 Kra
kowowi. To mogło być decydujące dla Baumgartena, 
a gdy nadto w roku następnym założony został uniwer
sytet we Frankfurcie nad Odrą, przeniósł tam nasz dru
karz swe przedsiębiorstwo (1507), by po kilku latach po
wędrować dalej, do Lipska14).

10) G a n t z e r :  Geistiges Leben in Schweidnitz. Schlesische 
Geschichtsblatter, 1935, nr 3, str. 44. Rabę był rektorem szkoły świd
nickiej w latach 1493—1495. By zachęcić uczniów do studiowania 
klasyków, napisał „Carminum structura“.

11) S c h e i b e 1, op. cit. s. 2—3.
12) Już w roku 1737 zainteresował się bliżej tym drukiem 

C h r y s t i a n  S t i e f f  w Schlesisches Histoiisches Labyrinth, s. 651 
sequ. Egzemplarze tej legendy znajdują się obecnie w Bibl. Uniwer
syteckiej we Wrocławiu.

13) M o 1 s d o r f W .: Das Schrift- Buch- und Bibliothekswesen 
in Schlesien. Schlesische Landeskunde. Leipzig 1913, s. 236.

14) S c h e i b e 1, op. cit. s. 6.



Był więc Baumgarten z kategorii drukarzy wędrow
nych i wrocławianie musieli poczekać jeszcze na pierw
szego drukarza osiadłego. Od roku 1506 do L517 wysyłali 
więc rękopisy do Norymbergi, do drukarni A d a m a  
D y o n a 15), a musiała ich być pokaźna ilość, skoro Dyon 
zdecydował się przesiedlić do Wrocławia, czyniąc tym 
sposobem drukarnię swą pierwszą stałą oficyną w tym 
mieście. Pracował on od roku 1518 do 1531—4, a więc 
w okresie pierwocin reformacji, pilnie widocznie śledząc 
rozwijający się ruch, kiedy już w roku 1519 odbił druki 
ze słynnej dyputy lipskiej Marcina Lutra z Janem Ec- 
kiem. Były to: 1) Disputatio domini Johannis Eccij et Pa 
Martini Luther in studio Lipsensi futura; 2) Conclusiones 
Carolostady contra D. Johannem Eccum  Lipsie XXVII Ju- 
nij tuende; oraz 3) Disputatio et excusatio Domini Johan
nis Eccij adversus criminationes F . Martini Lutter ordi- 
nis Erem itarum 16).

Wywody Lutra przekonały widocznie Dyona, kiedy 
w 1525 r. wydrukował w drugim wydaniu Ein Gesang- 
Biichlein geistlicher Gesange, pierwszy wrocławski śpie
wnik ewangelicki, do którego przedmowę napisał sam 
Luter 17).

Na tle ówczesnego zainteresowania się problemami te
ologicznymi również przez ludzi świeckich, zachowanie 
się Dyona nie Lyło niczym specjalnym. Jego postępowa
nie stanowi jedynie ilustrację wartości drukarń dla no
wych prądów i idei. Tezy, pisma polemiczne, traktaty, 
pamflety i satyry, pojawiające się masowo po obu wal
czących stronach, sprzyjały gwałtownemu rozwojowi 
drukarń, których intensywna praca warunkowała znów

15) M o 1 s d o r f, op. cit. s. 237.
10) Schlesische Buchdruck-Aussteliung Katalog. Breslau 1900, 

s. T l.
17) S c h e i b e 1, op. cit. s. 7—8. Przytoczył również ową przed

mowę in extenso. Śpiewnik zawierał też nuty, odbite, jak przypusz
cza Scheibel, sztuką drzeworytniczą.



szybkie rozprzestrzenianie się znajomości nowych poglą
dów religijnych i społecznych. Ody nadto spośród druka
rzy oraz księgarzy, agentów księgarskich i introligato
rów rekrutowali,się pierwsi ewangeliccy pastorzy, musiał 
później sam Luter uznać ogromną zasługę ludzi „czarnego 
kunsztu** w szerzeniu się jego nauki18 19).

Dyon stał się gorliwym propagatorem luteranizmu. 
Nie zważając na reakcję kleru katolickiego, na cenzurę 
kościelną i ogłaszane okresowo indeksy „librorum prolii- 
bitorum“, starał się rozprzestrzeniać pisma reformacyjne 
w okolicznych krajach, zwłaszcza w Polsce. Nie przestra
szył go nawet areszt książek księgarza wrocławskiego 
Dominika Monnera, dokonany w r. 1522 w Poznaniu; sam 
się tam udał w roku 1528 z partią książek reformacyjnych, 
ale z nakazu biskupa poznańskiego został aresztowany 
i podobnie jak w wypadku Monnera musiała wrocławska 
Rada Miejska specjalnie interweniować u starosty po
znańskiego Łukasza z Górki, by swego obywatela uwol
nić 10). Gdy Dyon między rokiem 1531 a 1534 zmarł, 
objęła drukarnię pozostała po nim wdowa, czego dowo
dem jest druk z r. 1534 ośmiu kazań z uwagą: Gedruckt 
yn der Koniglichen Stadt Breslaw durch die Adam 
Dyonin.

Dyonowie nie byli jedynymi producentami druków re- 
formacyjnych we Wrocławiu. Prawie równocześnie z Ada

18) O r s c h i l e w s k i ,  Der Buchdrucker. Jena 1935, s. 13; 
C le  men,  Lutliers Lob der Buchdruckerkunst. Zwickau (1939), s. 23. 
przytacza słowa Lutra: „...Die Buchdruckerkunst ist die letzte und 
zugleich grósste Gabe, den durch sie sollte nach Gottes Willen dem 
ganzen Erdkreis die Sache der wahren Religion am Ende der Welt 
bekannt und in allen Sprachen verbreitet werden.“

19) B a h l o w ,  op. cit. s. 91. Rada Miejska do Łukasza z Górki: 
Ultima Decembris 1528 (omyłkowo 1529), „...Accepimus Adamum 
Dion conciuem nostrum Posnaniae iussu Reverendissimi domini r. 
Episcopi Posnaniensis carceribus mancipari ideo quod nonnullos li- 
bellos in inclito regno Polonie prohibitos ibidem uendiderit“.



mem Dyonem, bo w roku 1520 rozpoczął działalność na 
terenie miasta również K a s p e r  L y b i s z ,  zakładając 
własną drukarnię. Druki tej oficyny przytoczył Scheibel 
(str. 11—14), a w przewadze były to przedruki pism teo
logicznych przede wszystkim Lutra, Zwingli’ego i Ka
spra Schwenkfelda20).

Drukarnia Lybisza zanikła około roku 1540. w wy
niku działalności oficyny winklerowej.

2. D r u k a r n i a  m i e j s k a

W miarę dopełniania się dziesiątków lat XVI-go w., 
już nie tylko układ stosunków politycznych, religijnych 
i kulturalnych warunkował rozwój drukarstwa. Zaczy
nały dochodzić do głosu czynniki' nowe: techniczny po
stęp i siła nabywcza kupujących. Nowe formy odlewnic
twa czcionek i stwierdzenie, że dla druku nie potrzeba 
kleić kart, co spowodowało obniżenie ceny książek o po
łowę, dawały przewagę nowym drukarniom nad sta
rymi 21). Dlatego też nie mogła utrzymać się oficyna Ly
bisza, gdy w 1538 r. otrzymała konkurenta. Założycie
lem nowej drukarni był A n d r z e j  W i n k l e r ,  studiami 
na Uniwersytecie Jagiellońskim silnie z Polską związany, 
od roku 1520 nauczyciel w szkole Bożego Ciała we Wro
cławiu, a w pięć lat później pierwszy rektor tamtejszego 
gimnazjum św. Elżbiety. Uzyskawszy w roku 1535 na 
uniwersytecie wittenberskim tytuł magistra, rozwijał 
Winkler aż do roku 1569 niestrudzoną działalność, cie
sząc się wielkim poważaniem na terenie Wrocławia22).

20) M o 1 s d o r f, op. cit.. s. 237.
21) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, s. 16.
22) S c h e i b e l ,  op. cit., s. 15. Kirchhoff twierdzi, że Winkler 

20stał magistrem już w Krakowie. (Beitrage zur Geschichte des 
deutschen Buchhandels. Leipzig 1851, Bd. 1. s. 137) „...widmete sich 
zu Crakau gelehrten Studien wo er auch zum Magister promovirte“.



Ponieważ dotychczasowe druki wrocławskie doty
czyły przeważnie kwestii teologicznych, a Winkler pĉ - 
trzebował podręczników i tekstów klasycznych dla swej 
szkoły, wystarał się 23 grudnia 153S r. u Rady Miejskiej 
o 10-cio letni przywilej na prowadzenie drukarni23 * *), zaś 
od późniejszego cesarza Ferdynanda I-go uzyskał 4 gru
dnia 1541 prawo wyłączności na druk szeregu książek. 
Z dotychczasowym drukarzem Lybiszem doszedł Winkler 
do porozumienia, zastrzegając sobie monopol druków ła
cińskich 2;).

Musiało mu na nich zależeć nie tylko ze względu na 
treść i przydatność szkolną, ale też ze względów drukar
skich. On pierwszy bowiem zastosował we Wrocławiu 
kursywę, wynalezioną niedawno (w 1501 r.) przez Aldusa 
Manutiusa w Wenecji, a chętnie przyjętą przez humani
stów. Orientując się, że walka między gotykiem a anty
kwą rozstrzygnęła się już na korzyść tej ostatniej2P), za
stosował Winkler w swej oficynie antykwę, zostawiając 
gotyk Lybiszowi.

Gdy przegląda się spis druków Winklera, uderza ba
dacza ich różnorodność26). Od gramatyk łacińskich Do
nata i Melanchtona, greckich Mentzlera, poprzez teksty

23) Potwierdzany parokrotnie w latach następnych. Oficyna 
Winklera zapoczątkowuje więc istnienie drukarni miejskiej, jaką 
była niewątpliwie później drukarnia Kryspina Szarffenberga i jego 
następców. Rada Miejska udzieliła też Winklerowi zasiłku w wy
sokości 50 złotych, by mógł urządzić drukarnię. Bauch: Geschichte 
des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Reformation. Codex di- 
plomaticus Silesiae, t. XXVI, s. 102.

2i) 15. I. 1593. Ugoda Winklera z Lybiszem. Scheibel, op. cit., 
s. 14. „...gedachter Caspar Liebisch nicht lateinisch hinter seinem 
(Winklera) Vorwissen drucken soli ausgenommen Matematicam, 

aeutsche Historien vnd Sermonen, welches obbemelter Caspar Lie
bisch so zugegen stundt also angenommen hat“.

2a) K ol b, Die Ausbreitung der Druckkunst im 16 Jahrhundert. 
Mainz 1931, passim.

26) Scheibel, op. cit., s. 18—21.



listów Cicerona i Pliniusza, ody Horacego i komedie Te- 
rencjusza przechodził do druku utworów współczesnych 
humanistów i prac historycznych zaktualizowanych wy
padkami politycznymi. Nie brak było też dzieł medycz
nych i druków urzędowych wrocławskich, a najmniej, 
rzecz szczególna, odbił Winkler prac teologicznych. Umie
rając 27 czerwca 1575 r. pozostawił on drukarnię swej 
drugiej żonie Annie, córce Melchiora Seidla i' trojgu mało
letnim dzieciom z tego małżeństwa27 28 29).

Niejasne są początki działalności następcy Winklera. 
Był nim K r y s p i n  S z a r f f  e n b e r g ,  niewątpliwie 
krewny Szarffenbergów krakowskich. Otóż ostatnie 
druki Winklera pochodzą z roku 1555 i w tymże roku po
jawiają się druki Szarffenberga, ale są dowody źró
dłowe, że Kryspin na podstawie posiadanego przywileju 
założył w r. 1553 zupełnie nową drukarnię 2f% którą mógł 
połączyć później z oficyną Winklera, ale chyba dopiero 
P9 śmierci tegoż. Inaczej niezrozumiały był by wspom
niany testamentowy zapis 20). Koniec Kryspina był tragi
czny. 12 grudnia 1576 udał się on do łaźni na Wyspie Pia
skowej i tu w wannie zmarł na udar serca30). Ciało jego 
złożono na wóz i odwieziono do domu, znajdującego się

27) Ibidem, s. 18. Z pierwszego małżeństwa miał Winkler dwie 
córki, z drugiego dwóch synów i cztery córki. Według Kirchhoffa, 
op. cit., t. 1. s. 137 odstąpił Winkler drukarnię Scharffenbergowi. 
„Die Geschaft verausserte er aber schon 1555 an Crispirr Scharffen- 
berg“.

28) S c h e i b e 1, op. cit., s. 22.
29) Wątpliwości tych nie rozstrzygnął też B a n d t k i e, op. cit., 

s. 240. Sprawę uprościł sobie E m i l  W o h l f a r t h :  Die Breslauer 
Firmen Grass, Barth et Comp. und Schlettersche Buchhaudlung. 
(Veróff. der Schles. Gesell. zur Fórderung der buchhandl. Fachbil- 
dung. H. 4. Bresl. 1928, s. 4, pisząc: „Mit ihm (Winklerem) zusam- 
men druckte Christinus Scharffenberg, ...und nach Wincklers... Tode 
ubernahm... seine Druckerei".

30) Schl. Provinzialblatter, 1801, s. 316.



przy ulicy Pokutniczej, drukarnię zaś objął jego syn Jan, 
który zresztą już poprzednio był wspólnikiem ojca.

Uzyskawszy w roku 1577 zatwierdzenie ojcowskiego 
przywileju przez cesarza Rudolfa 11-go, drukował J a n  
S z a r f f e n b e r g  tylko przez dziesięć lat, gdyż 19 sier
pnia 1586 r. zmarł, mając zaledwie 36 lat życia o1).

Jak wysoko stała oficyna Szarffenbergów dowodzi 
fakt, że w 1578 r. wydrukował Jan Das Schlesische Wap- 
penbuch — herbarz śląski, obejmujący 782 rodzin, któ
rych herby zostały oddane w pięknych drzeworytach. 
I polonica znalazły się wśród druków tej oficyny, Krys
pin wydrukował np. w roku 1573 książeczkę dla dzieci 
Summa nabożeństwa y powinowactwa chrześcijańskiego, 
za autora której uważa się Stanisława Bornbacha, zaś Jan 
odbił wrocławianina Andrzeja Calagiusa: Synonyma la- 
tina vocum phrasiumęue orationis tam prosae, quam liga- 
tae, ex  classicis selecta auctoribus... — zbiór tekstów, 
w którym był też i tekst polski 31 32).

Jakkolwiek po śmierci Jana przeszła drukarnia w ręce 
pozostałej po nim wdowy Magdaleny, wychodziły w la
tach następnych druki pod firmą Szarffenberga, aż wła
ścicielka wyszła powtórnie w 1589 r. zamąż za kierownika 
drukarni, J e r z e g o  B a u m a n n a - s t a r s z e g o ,  który 
w ten sposób stał s ię . właścicielem drukarni i domu 
Szarf fenbergów33). W roku 1596 uzyskał on potwierdze

31) S c h e i b e 1, op. cit., s. 26.
32) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, s. 16. Drugie wydanie 

tego dzieła, z uwagą: Accesserunt et voces et Phrases Polonicae, 
wyszło z drukarni J e r z e g o  B a u m a n n a  w r .  1597. Tekst pol
ski zajął 34 stron. Wydanie trzecie tamże, w roku 1602.

33) K a m i n s k y, Beitrage zur Oeschichte des oberschlesischen 
Buchbinderei- Buchdruck- Buchhandels- Zeitungs- und Bibliotheks- 
wesen bis 1815. Breslau 1927, s. 33, opowiada o ciekawym epizodzie 
z działalności Baumanna na Morawach. On to bowiem, na żądanie 
możnowładców morawskich wydrukował 400 egzemplarzy Marcina 
Filadelfa Zamrskiego postylli czeskiej w r. 1592 w Jezdkowicach koło



nie przywileju na prowadzenie drukarni od cesarza Ru
dolfa Ii-go i wyłączność na druk szeregu podręczników 
szkolnych, będących poprzednio monopolem Winklera. 
Świadczy to o łączności oficyny Szarffenbergów z dru
karnią Winklera i jego kulturalnymi poczynaniami34 35 36). 
Uznał też cesarz zasługi Baumanna w rozbudowaniu dru
karni i zaopatrzeniu jej w nowe czcionki. Istotnie urządził 
Jerzy-starszy własną gisernię, w której prócz potrzebnych 
czcionek odlał na koszt ówczesnego rektora gimnazjum 
elżbietariskiego, Piotra Kirsteniusa, pierwsze w Europie 
środkowej czcionki arabskie, którymi w latach 1608—1611 
odbito szereg dzieł tego rektora55). Wprawdzie Kirsten 
zabrał czcionki ze sobą, gdy w 1616 r. powołano go na 
uniwersytet do Upsali, nie umniejsza to jednak zasługi 
Baumanna30). Z małżeństwa z Magdaleną urodził się 
Baumannowi 4 listopada 1592 r. syn, Jerzy-młodszy, ale 
był on w chwili śmierci ojca jeszcze małoletni, więc za
rząd drukarni przejęła znów Magdalena, która odnowiła 
w 1612 r. posiadany przywilej i uzyskała jego potwier
dzenie w roku 1614 przez cesarza Macieja. W tym roku 
miąła Magdalena już pomocnika w synu, którego jeszcze 
ojciec posłał był w 1606 r. na naukę drukarstwa do słyn
nego wówczas typografa legnickiego Mikołaja Sartoriusa. 
Śmierć ojca nie przerwała nauki Jerzego^młodszego. Ma

Opawy. Cesarz Rudolf II. polecił ścigać drukarza za rozpowszech
nianie kacerskich dzieł i gdy drukarz z Nysy zdradził Baumanna, 
musiał ten upokorzyć się i przyznać do winy.

34) Tekst przywileju Rudolfa przytoczył in extenso S c h e i b e l ,  
s. 29—30, a powtórzył z innego źródła A l b r e c h t  K i r c h h o f f :  
Die Breslauer Buchhandler und der Buchdrucker Georg Baumann. 
(Archiv f. Gesch. d. Deutsch. Buchhandels. VI. s. 95 —98).

35) Schlesische Buchdruck-Ausstellung Katalog. Breslau 1900, s. 
13— 14, oraz S c h e i b e l ,  op. cit., s. 35—37.

36) F a l k e n s t e i n ,  Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer 
Entstehung und Ausbildung. Leipzig 1840, s. 351 mimo wyjaśnień 
Scheibla podaje, że Kirsten założył drukarnię orientalną u siebie 
w domu.



tka umożliwiła mu bowiem dalsze kształcenie się. tak że 
mógł poznać jeszcze pracę drukarń zagranicznych, zwła
szcza holenderskich, zanim został odwołany w 1613 r. do 
Wrocławia. W pięć lat później został on jedynym właści
cielem drukarni i kierował nią przez 32 lata, wyzyskując 
urządzenia ojcowskie i swoją znajomość sztuki, mimo 
ciężkich warunków w okresie wojny 30-letniej, która w in
nych ośrodkach spowodowała wyraźne obniżenie się po<- 
ziomu drukarstwa, przerywając jego dotychczasowy nie- 
stanny rozwój37). Tymczasem B a u m a  nn-  j u n i o r  
wypuszczał spod swych pras corocznie po kilka dzieł 
o rozmaitej tematyce i objętości. W roku Białej Góry i Ce- 
cory wydrukował Dictionarium Nominum Verborum, se- 
cundum accidentia Grammaiices Latine digestorum : ad- 
dita interpretatione Germanica Polonica Bohemica..., zaś 
rocznicę wynalazku Gutenberga uczcił wTdaniem: Car- 
mina Secularia De Typographia, antę annos ipsos ducen- 
tos a Germanis inventa. Curabat pariter atque imprimebat 
Georgius Baumann.

Z poczynaniami tego drukarza wiąże się pierwsza 
próba wydawania czasopisma we Wrocławiu. W 1629 r. 
wniósł Baumann prośbę o udzielenie mu zezwolenia na 
druk W ochentliche Avisen, co z pewnymi zastrzeżeniami 
w zakresie cenzury spotkało się z przychylnym stanowi
skiem władz cesarskich 38). Kiedy i pod jakim tytułem 
czasopismo to zaczęło wychodzić spod pras drukarskich 
niewiadomo. W każdym razie, jako najwcześniejsze, za
chowały się w Bibliotece Uniw. (dawn. Miejskiej) we Wro
cławiu egzemplarze z okresu 3. IX. 1632 — 29. I. 1633 
pt. W ochentliche Zeitungen aus unterschiedlichen Orm * 3

37) O r s c h i 1 e w s k i, op. cit., s. 13. zauważa, że w r. 1613 
dostarczono na targi we Frankfurcie i Lipsku 1358 nowych dzieł, 
a w r. 1635 tylko 286.

3S) K 1 a w i 11 e r : Geschichte der Zensur in Schlesien. Breslau 
1934, s. 19.



ihen 39). W sam dzień Nowego Roku 1650 udar serca po
łożył kres życiu Baumanna-juniora. Drukarnia przeszła 
w ręce spadkobierców i jako „Baumannischen Erben 
Druckerey“ była kolejno w posiadaniu K a s p r a  Kł o 
s e m a n n a, męża młodszej córki Baumanna Rozyny, 
a później jej samej40).

Przed śmiercią (1676) przekazała ona dom i drukar
nię swej siostrzenicy Marii Albrechtowej, która uzyskała 
szereg przywilejów cesarskich, aż do przywileju Karola 
VI-go, w którym inserowane zostały wszelkie prawa dru
karni od czasów Kryspina Szarffenberga począwszy 
(1714).

Na mocy testamentu Albrechtowej, przeszedł jej ma
jątek na jej siedmioro wnuków, z których jeden, S a- 
mue l  G r a s s ,  objął drukarnię natychmiast po śmierci 
babki, 12 stycznia 1729 r.

Wcieliwszy Śląsk do państwa pruskiego, potwierdził 
Fryderyk II dawne przywileje Grassowi, a gdy ten zmarł 
w 1745 roku, objęła drukarnię w zarząd wdowa, by po 
trzech latach przekazać ją swemu synowi Karolowi Wil
helmowi. W roku więc 1748 otrzymała drukarnia nową 
nazwę „Grassische Druckerey“ i nowego właściciela, któ
rego już ojciec do drukarstwa był przeznaczył. Dlatego 
wysłano go na naukę do lubańskiego drukarza Mikołaja 
Schilla, gdzie też młody Grass terminował w latach 1739 
do 1742. Stamtąd udał się do Lipska, aż matka odwołała 
go do domu. Jednak nie długo prowadził on tu drukarnię, 
gdyż już po ośmiu latach zmarł, w roku 1756, a matka mu

39) T e n ż e :  Die Zeitungen und Zeitschriften Schlesiens von 
den Anfangen bis zum Jahre 1870 bezw. bis zur Gegenwart. Breslau 
1930, s. 23.

40) W roku 1657 wyszła Rozyna po raz drugi zamąż, a w 1662 
musiała bronić uprawnień swej drukarni, gdy pisarz Samuel Bucki 
chciał założyć we Wrocławiu drugą oficynę. (S c h e i b e 1, op. cit., 
s. 53). KI a w i t t  er,  Geschichte der Zensur, s. 23, przesunął datę 
tych zabiegów o dziesięć lat wstecz.



siała powtórnie objąć kierownictwo. W dwa lata później 
oddała ona zakład młodszemu synowi Fryderykowi Zy
gmuntowi, który też rozpoczął był praktykę drukarską, 
ale kiedy drukarnia miała przypaść jego starszemu bratu, 
udał się na- studia medyczne do Halli i ukończył je w roku 
1758, uzyskując stopień doktora. Po powrocie do Wrocła
wia oddała mu matka osieroconą po jego bracie drukarnię.

Fryderyk Zygmunt Grass zmarł w roku 1788, a pozo
stała po nim wdowa jeszcze przez dziesięć lat kierowała 
oficyną, co musiało przychodzić jej coraz ciężej, kiedy 
w roku 1798 przyjęła do spółki J a n a  A u g u s t a  Ba r -  
t h a, byłego dwukrotnego kierownika jej przedsiębior
stwa41). W roku następnym, ożeniwszy się z córką swej 
wspólniczki, stał się Barth jedynym właścicielem dru
karni, której w roku 1802 nadał firmę ,.Grass i Barth“.

Właściwie poza jednym Karolem Wilhelmem Gras
sem, do czasów Bartha, wszyscy spadkobiercy Bauman- 
nów nie byli specjalistami w sztuce drukarskiej. Napróżno 
też szukać na drukach ich nazwisk. Od Kaspra Klose- 
manna aż do Fryderyka Zygmunta Grassa musiała dru
karnia posiadać jeszcze fachowego kierownika - faktora, 
który swym nazwiskiem gwarantował jakość druku. Ta
kimi kierownikami byli kolejno: krewny Jerzego Bau- 
manna-młodszego, Gottfryd Griinder (1650—1663); Jan 
Krzysztof Jacobi, który wyuczywszy się drukarstwa pod 
kierunkiem Griindera. zastępował swego mistrza podczas 
jego podróży, a od roku 1663 do 1673 sam stał na czele 
oficyny. Gdy w tym roku przeniósł się do własnej dru
karni w Brzegu, wrócił na kierownika Griinder i spełniał 
te obowiązki do roku 1681. Po nim faktorem został Jan 
Giinther Rórer, aż do powrotu swego do rodzinnej Turyn
gii w roku 1699. Przez następnych dziewiętnaście lat, do 
roku 1718, kierował oficyną Jan Jancke. Jego nazwisko 
często spotyka się na drukach baumannowych. Po śmierci

41) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 218.



Jancke’go przejął faktorat Jan Teofil Straubel, który wia
tach 1710—1718 pracował w drukarni oleśnickiej42), a na
stępnie pozyskany został przez Marię Albrechtową dla 
drukarni dziedziców Baumanna. Przez długie lata kiero
wał on tą oficyną, utrzymując jej trzy prasy i gisernię 
w pełnym ruchu do momentu, gdy objął ją drukarz fa
chowy Karol Wilhelm Grass. Nowy okres kierownictwa 
faktorów nastąpił już po kilku latach na skutek szybkiej 
śmierci właściciela. Jego matka zatrudniła w roku 1756 
Bogusława Heyna z Żegania, a jej młodszy syn Fryderyk 
Zygmunt Grass tuż przed swą śmiercią zlecił kierownic
two J a n o w i  A u g u s t o w i  B a r t h o w i ,  który nie
bawem, jak wiemy, sam miał się stać właścicielem tej dru
karni. Wprawdzie w siedmioleciu 1790—1797 wstępuje 
jako faktor Jan Bogumił Langner, ale po powrocie z za
granicy objął kierownictwo znów Barth, by w następ
nym roku stać się wspólnikiem, a niebawem jedynym wła
ścicielem oficyny.

Spadkobiercy Baumanna nie drukowali obszerniejszych 
dzieł. Przeważają więc wśród ich druków publikacje miej
skie, łacińskie, niemieckie i polskie podręczniki oraz pro
gramy dla miejscowych szkół, wreszcie biblie, modlitew
niki i katechizmy. Gdy w lutym 1708 roku zdecydował 
się nakładca Karol Leopold Bachler na wydawanie Noir 
vellenmCourier Breślau, oddał druk tego czasopisma wła
śnie drukarni baumannowej. Dopiero za następcy Bach- 
lera, jego zięcia Jana Franciszka Adamca, przejęła te 
funkcje w roku 1735 niedawno powstała drukarnia uniwer
sytecka 43).

Można więc powiedzieć, że drukarnia spadkobierców 
Baumanna pracowała jeszcze dawnym rozpędem. Zmie
niło się to jednak z chwilą przejęcia oficyny przez B a r  
tha, który wydatnie ją powiększył i przeprowadził zasa

42) Scheibel, op. cit., s. 83.
43) K 1 a w i 11 e r, Die Zeitungen..., s. 24.



dniczą reorganizację. Pomnożył ilość pras z trzech na 
osiem, założył nową gisernię, specjalną pracownię mie- 
dziorytniczą i zainstalował pierwszą na Śląsku prasę do 
druku nut44 * 46). W ustawicznym dążeniu do rozszerzenia 
zakładu wydzierżawił Barth 1. czerwca 1804 r. drukarnię 
uniwersytecką i osiągnął tak wielkie możliwości, że mógł 
się porwać na wydanie po Kongresie Wiedeńskim niezwy

kłego, albumowo wydanego dzieła: Pacis annis 1814 et 1815 
foederatis armis restitutae Monumentum, zawierającego 
poemat na cześć pokoju, wydrukowany we wszystkich 
znanych wówczas językach świata4'"). Dobrze zrozumiany 
interes kupiecki skłonił Bartha do odbijania też druków 
polskich. Z początkiem XIX-go wieku pojawiły się z jego 
oficyny polskie książki do nabożeństwa, polskie pieśni 
z nutami, a w zakresie podręczników szkolnych elementa
rze i czytanki; katechizmy i kancjonały zmuszony był 
drukować w kilkunastu wydaniach40).

3. D r u k a r n i a  b i s k u p i a

Powstanie d r u g i e j  d r u k a r n i  we Wrocławiu łą
czyło się z działalnością cenzury miejskiej. Na mocy po
koju augsburskiego miały rady miejskie przeciwstawiać 
się rozszerzaniu pism ewangelickich, tymczasem Rada 
wrocławska dbając o spokój w mieście hamowała druk za
równo protestanckich jak i katolickich pism47). Stanowi
sko takie, wygodne dla mieszczan, utrudniało działalność 
katolickiego kleru, które po wojnie 30-letniej przeszło zde
cydowanie do kontrakcji, w której posiadanie własnej ofi
cyny warunkowało zwycięstwo. Wynikiem tego było za

44) S c h e i b e l ,  op. cit., s. 71.
4B) Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. Syg. 2G. 290 (wyd. 

1818 r.). Tekst polski pióra Pawła Czaykowskiego.
46) Ł e p k o w s k i  J ó z e f :  Wiadomości o Szląsku. Bibl. Warsz. 

1899, sierpień i odbitka, s. 33.
47) M o 1 s d o r f, op. cit. Schlesische Landeskunde, s. 237.



łożenie w roku 1699 drukami na wyspie tumskiej, gdyż 
tam nie sięgała jurysdykcja Rady Miejskiejłp).

Założycielem tej oficyny, konkurentki dziedziców Bau- 
manna, był Czech A n d r z e j  F r a n c i s z e k  P e g a ,  
a oparł się on na przywileju biskupa wrocławskiego Fran
ciszka* Ludwika ks. Pfalz-Neuburskiego, szwagra cesarza 
Leopolda I. Pega był poprzednio drukarzem w Kłodzku* 49), 
skąd został sprowadzony do Wrocławia jako zaufany spe
cjalista i obdarzony tytułem biskupiego nadwornego dru
karza. Nie znaczy to, by Pega był jedynie kierownikiem 
biskupiego przedsiębiorstwa, owszem był on właścicielem 
nowej drukarni, co ujawnia się w tytułach jego następców. 
Drukował Pega dzieła religijne, głównie w języku niemie
ckim, miały przecież być bronią w walce z reformacją, ale, 
jeśli idzie o książki do nabożeństwa, to niewątpliwie i w ję
zyku polskim.

Następcą Pegi był jego zięć K a s p e r  R u d o l f Mi i l -  
1 e r, a po nim nastąpił K a r o l  F r y d e r y k  Hi l 
s e n 50). Objął on był poprzednio, po Mullerze, drukarnię 
w Kłodzku, a po śmierci Mullera przejął też drukarnię na 
wyspie tumskiej. Nie było to jednak korzystne dla wro
cławskiej oficyny, gdyż Hilsen więcej dbał o zakład kło
dzki, pożyczając mu zapasy czcionek z Wrocławia, nie 
bacząc na ich uszkodzenia wynikłe podczas takich trans
portów01). Umierając 22 listopada 1739 roku pozostawił 
Hilsen drukarnię tumską swej żonie Marii Klarze 52), która

4fl) K 1 a w i 11 e r : Geschichte der Zensur, s. 24, przyp. 32. W r. 
1673 próbował założyć we Wrocławiu katolicką drukarnię Ignacy 
Konstanty Schubart. Opór Rady Miejskiej i spadkobierców Bauman- 
na udaremnił jego plany. Dopiero Pega odniósł sukces, choć również 
po zaciętej walce, bo drukować zaczął na Tumie dopiero w r. 1702.

49) S c h e i b e 1, op. cit., s. 76.
°°) B a n d t k i e, op. cit., s. 248.
B1) S c h e i b e 1, 1. c.
!2) Na druku z r. 1740 podpisuje się ona: Maria Clara Hilsin, 

Buchdruckereibesitzerin aufm Dohm. Bibl. Uniw. we Wrocławiu, 
syg. 2W. 88, 5.



po czterech latach wyszła powtórnie zamąż za J a n a  
F r a n c i s z k a  K r e u t z e r a ,  kierującego odtąd przez 
53 lat tą oficyną. Dziedziczką zmarłego w 1796 r. Kreut
zera została jego druga żona Józefa, ale nie długo cie
szyła się -ona posiadaniem tej drukami, gdyż zmarła już 
w cztery lata po swym mężu, 3 sierpnia 1800 r. W tym 
czasie drukarnia nie była wcale małym zakładem, gdyż 
rozporządzała czterema prasami53). Trzy córki i dziedzi
czki Kreutzerowej musiały więc wzorem innych drukarń 
postarać się o kierownika-faktora. W roku 1804 był nim 
Franciszek Józef Friebe54), do czasu aż drukarnię przejął 
Antoni Scholtz, mąż jednej z Kreutzerówien.

Wyraźny przełom w rozwoju tej drukarni stanowił rok 
1770. Do tego czasu drukowano w niej jedynie katolickie 
pisma i oficyna nosiła miano Książęco-Biskupiej- Drukarni 
Nadwornej, po tym roku me czyniono już żadnej różnicy 
przy przyjmowaniu zleceń. Drukarnia była już wyraźnie 
od duchowieństwa uniezależniona, a z początkiem XIX-go 
wieku zwała się „Kreutzer-Scholtische Druckerey“ 55).

4. D r u k a r n i a  u n i w e r s y t e c k a

Obok drukarni miejskiej i drukarni biskupiej istniała 
jeszcze w XVIII wieku we Wrocławiu o f i c y n a  uni 
w e r s y t e c k a .  Uzyskawszy 21 października 1702 r. 
od cesarza Leopolda 1-go złotą bullę ,,Fundationis Univer- 
sitatis Leopoldinae Vratislaviensis“, przekształcającą gi
mnazjum zakonne w uniwersytet, zamierzali jezuici urzą
dzić przy nim również i drukarnię, uniezależniającą ich 
od dwóch innych. W programie inauguracji uniwersytetu 
ujawnił ten zamiar jezuita Fryderyk Wolf, ale szczupłość 
pomieszczeń nie pozwalała narazie na realizację planu58). * * * *

r3) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 319.
B4) S c h e i b e 1, op. cit., s. 73.
EB) B a n t l t k i e ,  op. cit., s. 249.
5C) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 319.



Dopiero za zgodą cesarza Karola VI-go założył tę drukar
nię w roku 1726 ówczesny kanclerz uniwersytetu Franci
szek Hertzig i stanął nominalnie na jej czeleP7). Oczywiście 
właściwymi kierownikami byli faktorzy-specjaliści, któ
rych nazwiska przytoczył Scheibel.

Nie podlegając cenzurze władz miejskich, cieszyła się 
drukarnia uniwersytecka dużą swobodą, ale skończyło się 
I g z chwilą wkroczenia do Wrocławia wojsk Fryderyka 
Ii-go. 27 października 1741 r. musiał senat uniwersytecki 
uznać zarządzenie zakazujące drukowania czegokolwiek 
bez aprobaty magistratu p8), zaś w r. 1747 rektor urzędowo 
wyjaśnił, że drukarnia nie pracuje dla szerszego ogółu69).

Długi szereg zakonników stojących po zaszłej w dniu 
27 marca 1732 r. śmierci Hertziga na czele drukami, a wy
mienionych przez Scheibla i Bandtkiego, dowodzi, że była 
ona oficyną ściśle zakonną i istotnie nawet gdy zakon je
zuitów został w roku 1774 skasowany; kierowali nią ex- 
jezuici, tzw. petrynowie 57 * * 60). Drukowano oczywiście w róż
nych językach, więc też po polsku. Z tej drukami wyszła 
dwukrotnie, w latach 1740 i 1771 Biblia Jakuba Wujka, zaś 
w r 1763 św. Bonawentury: Rozpamiętywania y rozm y
ślania taiemnic boskich, wreszcie Stanisława Łubieńskiego: 
Geografia ,!1). Kiedy w r. 1770 drukarnia biskupia na Ostro- 
wiu Tumskim przestała być oficyną eksklusywnie kato
licką, posiadała już drukarnia uniwersytecka ugruntowane 
stanowisko. Przeniesiona niebawem do głównego gmachu

57) S c h e i b e l ,  op. cit., s. 74, natomiast K a m i n s k y ,  op. cit., 
s. 58 uważa za założyciela rektora Franciszka Wentzla. W każdym 
razie założenie drukarni uniwersyteckiej było wynikiem długoletnich 
zabiegów jezuitów. Już w r. 1653 popierał, wprawdzie bezskutecznie, 
rektor kolegium jezuickiego Baltazar Konrad, usiłowania Samuela 
Buckiego (Butschky), zmierzające do założenia w mieście drukarni 
katolickiej (KI a Wi t t e r ,  Geschichte der Zensur, s. 23).

r’8) Schlesische Provinziałblatter, 1801, s. 331.
50) K a m i n s k y ,  op. cit., s. 58.
60) B a n d t k i e, op. cit., s. 249.
01) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, s. 18.



uniwersyteckiego, dysponowała na przełomie wieków trze
ma prasami i mogła zaspokoić potrzeby katolickich sfer 
Wrocławia33). Widocznie jednak, przy większości prote
stanckiej, potrzeby te były minimalne i prowadzenie wła
snej oficyny nie opłacało się uniwersytetowi, kiedy wy
dzierżawił ją, jak pamiętamy, w r. 1804, za«200 talarów 
rocznego czynszu Janowi Augustowi Barthowi. Połączyw
szy tę drukarnię z posiadaną własną, utworzył Barth za
kład zwany „Stadt und Universitatsbuchdruckerey“.

5. D r u k a r n i a  K o r n ó w

U schyłku XVIII-go wieku uzyskał Wrocław jeszcze 
czwartą drukarnię, własność księgarskiej r o d z i n y  
Ko r n ó w,  wielce zasłużonych w zakresie wydawnictwa, 
a później i druku poloników na Śląsku.

Rodzina pochodziła z Frankonii, a jeden z jej człon
ków, Jan Jakub Koni uzyskał 13 lutego 1732 r. obywatel
stwo Wrocławia i założył tu księgarnię wydawniczą, ob
sługującą niebawem prawie cały świat naukowy i nauczy
cielski .Śląska Dolnego62 63).

Ale Kornowi było to za mało. Widząc specjalne możli
wości przy zajęciu się wydawnictwami polskimi, postarał 
się o odpowiedniego w tym zakresie doradcę i znalazł go 
w moderatorze szkoły polskiej we Wrocławiu, Jerzym 
Schlagu, który mu wydał w licznych nakładach szereg 
polskich podręczników, a przede wszystkim cenioną gra
matykę. W latach 1733—1734 ukazał się p Koma zbiór 
rozpraw Szymona Starowolskiego pt. Tractatus tres, w je
dnym tomie, porozdzielanym następnie, ze względów han
dlowych, na oddzielne zeszyty. Wyzyskując znajomość 
z Janem Danielem Janockim i biskupem Andrzejem Chry
zostomem Załuskim wydał Korn w latach następnych

62) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 320.
63) J e s s e n, 200 Jahre Wilhelm Gottlieb Korn — Breslau. Bre- 

slau (1932), s. 7.



pierwszemu szereg korespondencji z Warszawy (1749— 
1753), Polonia litterata nostri temporis (1750), oraz Lexi- 
con der er itztlebenden Gelehrten in Polen (1755), zaś dru
giemu Epistolae historico-familares, w pięciu tomach04). 
Wydawnictwo dzieł polskich było dla Jana Jakuba nie 
tylko interesem, ale też wypływało z jego istotnych zain
teresowań się sprawami polskimi. Jak bowiem inaczej tłu
maczyć fakt, że postarał się o przekład pracy Łukasza 
Górnickiego: Rozmowa o elekcyi i wydał ją drukiem jako 
Unterredung von der Wahl, Freyheit, Gesetzen und Sitten 
in Pohlen...

By przyswoić Ślązakom wiedzę o Polsce, podjął Korn 
wydawnictwo czasopisma Pnlnische Biichersaal, którego 
jednak z powodów wojennych ukazał się tylko pierwszy 
numer autorstwa Janeckiego, pozyskanego na doradcę 
przy polskich wydawnictwach po Jerzym Schlagu05).

Syna swego, Wilhelma Bogumiła, jako 18-letniego 
młodzieńca wysłał Korn do Warszawy, by odbył tam pra
ktykę w księgarniach Nikolai’ego i Groella, oraz by na
uczywszy się języka polskiego porobił znajomości w pol
skich kołach magnackich a").

Po zaszłej w r. 1756 śmierci ojca i objęciu w r. 1762 
wydawnictwa, poświęcił się Wilhelm Bogumił przede 
wszystkim rzeczom polskim. Dzieła Kochanowskiego, Kra
sickiego, Karpińskiego, Orzechowskiego, słowniki polsko- 
niemieckie i francuskie rozchodziły się przez filie Korna 64 65 66

64) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, s. 18.
65) J e s s e n, op. cit., s. 66.
66) W o h 1 f a h r t h, Die Firma W. G. Korn in Breslau. Verofi. d. 

Scbl. Gesell. zur Fórderung d. buchli. Fachbildung. Breslau 1926, 
11. 2. s. 17. — Jan Bogumił o swoim ojcu: „Mein Vater Wilhelm 
Gottlieb Korn wurde von seinem Vater Johann Jacob in seinem 18 
Jahre nach Warschau zum dortigen Hcfbuchhandler Michael Groll 
gesandt, urn die polnische Sprache zu erlernen. Er blieb dort einige 
Jahre, erlernte die Sprache vollkoinmen und machte viele Bekannt- 
schaften mit polnischen Magnaten".



w Warszawie, Lwowie i Poznaniu po całej Polsce, a ka
talog; nakładowy Kornów wykazywał w 1790 roku 250 
dzieł polskich fiT). Ale jak za Jana Jakuba, tak i wówczas 
nie posiadali Kornowie jeszcze własnej oficyny, więc dru
kowali wydawane dzieła u drukarzy Berlina, Koburga 
i Lipska. Dopiero syn Wilhelma Bogumiła, J a n  B o g u 
mi ł  K o r n nabrawszy niespodziewanie ochoty do pracy 
ojca i od roku 1790 właściwy kierownik firmy, założył 
w 1793 r. własną drukarnię. Uniezależniony w ten sposób 
w zakresie druku, rozwijał dalej młody Kom wydawnic
two dzieł polskich, tej jedynie dokonując zmiany, że 
w miejsce dzieł magnackich rozpoczął druk polskich pod
ręczników i książek dla młodzieży RS). Nowa organizacja 
szkolnictwa w Poznańskim była mu bardzo na rękę i' mo
żna mówić, że na przełomie XVIII i XIX wieku miał Korn 
w zakresie wydawnictw szkolnych monopol. Nawet Józef 
Wybicki, podczas swego czasowego pobytu we Wrocła
wiu, przygotował mu drugie wydanie Początków geografii 
politycznej6n). Specjalne katalogi wydawnictw polskich 
wykazują w latach 1793—1822 ponad dwieście pozycji70), 
a znajdują się tam, zwłaszcza z początkiem XIX-go wieku 
takie dzieła jak Andrzeja Maksymiliana Fredry Przyslo- 
\via mów potocznych, dwu-tomowe Prawa polityczne i cy 
wilne Korony Polskiej y Xiestwa Litewskiego, polsko-ła- 
cińska Biblia Wujka, Jerzego Samuela Bandtkiego W y
obrażenie krótkie dziejów Królestwa Polskiego i tegoż 
przewodniki dla podróżujących. Z przekładów: Jana

67) Die Firmą W. G. Korn in Breslau und die Sclilesisclie Zei- 
tung. Breslau (1927), s. 11.

f:P) Odbywał on prawie corocznie podróże do Polski, a jak wiel
kim cieszył się tu wzięciem dowodzą liczne kosztowne podarki 
i wielki zloty medal ofiarowany mu przez Stanisława Augusta Po
niatowskiego, W o h 1 f a r t h, op. cit., s. 6.

C9) J e s s e n, op. cit., s. 159.
,0) B a n d t k i e, op. cii., s. 253.



Amosa Komeńskiego Orbis sensudlium pictus, liczne 
książki Stefanii de Genlis i londyńskiej nauczycielki 
Gillet.

Trzeba zaznaczyć, że Korn lojalnie przyznawał, iż 
sprężyną wszystkich jego poczynań w zakresie poloni
ków był Jerzy Samuel Bandtkie, zarówno podczas swego 
pobytu we Wrocławiu, jak i potem w Krakowie 71). I tylko 
u Joachima Lelewela nie znalazł Korn uznania. Uznając 
jego wydawniczą rzutkość, wytknął mu Lelewel brak 
dbałości o czystość polskiego stylu i dokładność druku72 73).

Drukarnia Kornów była początkowo małym zakładem 
drukującym jedynie własne nakłady, a zwłaszcza czaso
pismo Schlesische Zeitung, na którego druk uzyskał byt 
w 1741 r. od Fryderyka Wielkiego pozwolenie Jan Jakub 
Korn T3). Walka, która rozgorzała w 1801 r. między Kor- 
nami a Barthem o ten przywilej na Schlesische Zeitung 
skończyła się wprawdzie zwycięstwem Kornów, ale mu
sieli oni odtąd uiszczać skarbowi państwa trzykrotnie 
wyższe opłaty 74). Zdolność wytwóręza drukarni musiała 
odegrać w tej walce pewną rolę. Dlatego też rozbudowali 
Kornowie swą oficynę i gdy w roku sporu liczyła ona 
sześć pras 75), to w r. 1804 miała ich już dziewięć.

71) J e s s e n ,  op. cit., s. 160. „(Bandtkie) sozusagen die Haupt- 
Veranlassung zu meinen bedeutenden Verlags-Unternehmungen in 
polnischer Sprache war...‘‘.

72) L e l e w e l ,  Bibliograficznych ksiąg dwoje. Wilno 1823, 1.1. 
s. 229. „We Wrocławiu... Bogumił Korn urósł swą spekulacją w księ
garza i drukarza przemożnego i bogacza, który nie przestaje poda
wać ręki wielu pisarzom, hojną ręką mnoży ksiąg, ale szczodrzejszą 
sieje skarżenie języka przez dziwne niedbalstwo o czystość wykładu 
i poprawność druku...“.

73) J e s s e n ,  op. cit., s. 35—37 i 167.
74) Drukarstwo polskie na Dolnym Śląsku, s. 19.
75) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 320.



ROZDZIAŁ II.

DRUKARNIE PROWINCJONALNE 

1. L e g n i c a

Wedle dotychczasowego stanu badań o drugie po 
Wrocławiu miejsce w historii drukarstwa na Dolnym 
Śląsku pretendują Legnica i Oleśnica. Z Legnicą miała 
się sprawa podobnie jak z wielu innymi ośrodkami dru
karstwa. Przy zaistnieniu odpowiednich warunków zja
wiała się konieczność otworzenia oficyny, mającej być 
nie tylko dochodowym przedsiębiorstwem, ale też speł
niać pewną funkcję kulturalną w danym ośrodku.

Gdy w 1526 roku książę legnicki Fryderyk Il-gi powo
łał do życia akademię ewangelicką, znalazło się w mie
ście i okolicy grono nauczycieli i reformatorów, których 
prace i utwory domagały się uruchomienia na miejscu 
drukarni™). Jej potrzebę odczuwał żywo sam książę, 
który ogłaszając w latach 1526 i 1527 apologię, wyjaśnia
jącą jego ustosunkowanie się do reformacji, musiał dru
kować ją we Wrocławiu u Adama Dy ona.

W roku następnym sytuacja zmieniła się na lepsze, 
gdy w sierpniu znalazł się w Legnicy uciekający z Mo
raw drukarz S i m p r e c h t  S o r g .  Pochodził on z augs
burskiej rodziny drukarzy Froschauer. Po śmierci ojca 
swego Jana, przeniósł był w roku 1523 drukarnię do Zu
rychu, ale nie długo tam przebywał, gdyż przejąwszy się 
nauką nowochrzczeńców musiał uchodzić naprzód do 
Styrii, a potem na Morawy, gdzie w roku 1526 osiadł 
w Mikułowie (Nikolsburg). Tu właśnie był ośrodek owych 
nowinkarzy, ale gdy 10 marca 1528 r. przewódca ich Bal- 76

76) Ko ff rrian e G.: Eine schlesische Uniwersitat in der Refor- 
mationszeit. Korrespondenzblatt des Vereins fur die evangelische 
Kirche Schlesiens. Breslau 1883, Bd. 2, s. 36—37.



tazar Hubmayer spłonął we Wiedniu na stosie”), a 24 
Jipca wydał król Ferdynand I. rozkaz topienia drukarzy 
i księgarzy rozpowszechniających sekciarskie księgi, mu
siał Sorg uchodzić z Moraw. Nie miał innego wyjścia, 
gdyż w owym dwuleciu rozwinął był niezwykle oży
wioną działalność drukarską i sam odbił wielką ilość 
pism Hubmayera. Wyzyskując obecnie stosunki nawią
zane dawniej z Legnicą 77 78 *), i widząc w nowej akademii 
podstawę dla swej dalszej działalności, przybył Sorg na 
Dolny Śląsk w sierpniu 1528 r. W połowie września t. r. 
podpisywał się już jako „puchtrucker zur Lignitz“ 70).

Oczywiście jego legnickie stanowisko różniło się tro
chę od mikułowskiego, gdyż teraz był raczej drukarzem 
książęcym, podlegającym nadzorowi książęcej cenzury80). 
Prace techniczne musiały zająć Sorgowi pewien czas, 
ale już na początku 1529 r. ukazała się z jego oficyny 
pierwsza apologia Kaspra Schwenkfelda, w której tenże 
bronił się wobec księcia Fryderyka przed zarzutem he
rezji, postawionym mu przez króla Ferdynada I-go. Ty
tuł apologii opiewał: Caspar Schw enkfeldes Entschuldi- 
gung das er den Leyb unnd Blat Christi ym Nachtmdhl

77) Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig 1881, Bd. 13, s. 267. 
Na Wielkanoc 1525 r. kazał się Hubmayer powtórnie ochrzcić i od 
tego czasu działał jako nowochrzczeniec. W zaciętości sekciarskiej 
podtrzymywała go żona, którą też ze sznurem na szyi utopiono 
w Dunaju, w trzy dni po straceniu Hubmayera. (D u d i k, Geschicht- 
liche Entwicklung des Buchdruckes in Mahren vom Jahre 1486—1621. 
Briinn 1879, s. 27).

78) Mikułowski druk nowochrzczeńców: „Von der Freyhait des 
willęns...“ z 1 kwietnia 1527 r. dedykowano Jerzemu margrabiemu 
brandenburskiemu, a następny: „Das ander Biechlen von der Frey- 
willigkeit des menschens“, z 20 maja t. r. Fryderykowi Legnickiemu. 
( Dudi k,  op. cit., s. 28).

70) Sorg do Ulryka Zwingli. Frankfurt n/M. 17 września 1528. 
B a h l o w ,  Die Anfange des Buchdrucks zu Liegnitz. Liegnitz 1928, 
s. 42, załączn. 1.

80) K 1 a w i 11 e r, Geschichte der Zensur, s. 13.



des H erren und im geheym nus des H. Sacraments, nicht 
verleuęket81).

Mimo że w tym samym roku upadła ostatecznie aka
demia legnicka, co musiało spowodować odpływ huma
nistów, mimo że zaostrzające się stosunki religijne skła
niały reformatorów do przenoszenia się na zachód82), co 
w sumie stanowiło duży zawód dla planów Sorga, po
został on w Legnicy. Z roku następnego zachowały się 
dwa produkty jego prasy: pismo Schwenkfelda Ein 
Christlich bedencken Ob Judas vnd die unglaubigen fal- 
schen Christen den leib unnd das blut Ihesu Christi... 
empfangen..., oraz Gmeine Practica oder W eyssagung  
der alten weysen Menner... rodzaj praktycznych wier
szowanych wskazówek dla wieśniaków, jak orientować 
się a następnie kierować wpływami pogody," wiatru, czy 
gwiazd. Takie praktyki były bardzo popularne, a przez 
to często przedrukowywane i przerabiane w XVI-ym wie- 
ku. Były praktycznym poradnikiem na dany rok, czy też 
jak „Practica“ Sorga ...aż do końca świata (!) i spełniały 
rolę późniejszych kalendarzy.

Czwartym i ostatnim znanym drukiem legnickim Sorga 
była znów praca Schwenkfelda: Catechismus..., wydana 
w r. 1532, jako przedruk edycji augsburskiej z sierpnia 
ubiegłego roku. Najciekawsze jest to, że użył Sorg do 
druku tego dzieła nowych czcionek pochodzenia augs
burskiego, co świadczy o wzroście zasobności jego ofi
cyny. Istotnie druki poprzednie wykazywały wielkie 
zużycie czcionek i ich mały zapas, tak że drukarz zastę
pował duże L odwróconym J, zaś W odwróconym M.

81) Przez długi czas utrzymywało sic wśród bibliografów mnie
manie, oparte zresztą na omyłce, że pierwszym drukiem legnickim 
był: Fratris Hermanni Dialogus, wyszły jakoby w 1481 r. Pogląd 
ten zakwestionował po raz pierwszy S' c h e i b e 1, op. cit., s. 79—80, 
a zdecydowanie obalił Bahlow. (Die Anfange des Buchdrucks zu 
Liegnitz, s. 5—6).

82) Schwenkfeld opuścił Legnice 15 lutego 1529 r.



Również winiety były już ponadłamywane, co wyraźnie 
widać na winiecie mikułowskej z 1526 roku, użytej przy 
legnickiej „Practica“ w roku 1530.

Po roku 1532 zanikają ślady działalności Sorga na 
terenie Dolnego Śląska. W źródłach ujawnia się jego 
nazwisko dopiero w r. 1536 na terenie Passawy, gdzie od 
biskupa Ernesta Bawarskiego pragnął uzyskać pozwole
nie na wykupienie drukarni Jana Weissenburgera i pod
jęcie pracy pod protekcją kościelną. Zgodę biskupa na 
tego rodzaju osiedlenie się uzyskał, ale prawdopodobnie 
rychła śmierć przeszkodziła mu w podjęciu ponownej 
pracy typograficznej.

Ze zniknięciem Sorga z terenu Legnicy rozpoczął się 
ponad półwiekowy okres zastoju drukarskiego w tym 
mieście. Wprawdzie co pewien czas pojawiały się w mie
ście pokątne drukarenki, z których w oparciu o ruch re- 
formacyjny wychodziły ulotne pisma religijne i społeczno1- 
rewolucyjne. sprawiające wiele kłopotu książęcej cenzu
rze. O jednym takim pokątnym drukarzu przekazały nam 
wiadomość źródła93).

Był nim P a w e ł  He l i c z ,  neofita, posiadający dru
karnię przystosowaną do druku podobnych ulotek 83 84). Ody 
one coraz bardziej rozprzestrzeniały się, polecił książę 
aresztować księgarza Oswalda Giinthera. Obawiając się 
podobnego losu, uciekł Helicz z Legnicy, pozostawiając 
na miejscu drukarnię, której inwentarz objął 21 lipca 
1550 r. bogaty kupiec Baltzer Giinther, jak przypuszcza 

'Bahlow, może nawet brat aresztowanego księgarza85).

83) B a h 1 o w, Aus der Friihzeit des Liegnitzer Buchhandels und 
Buchgewerbes. (Mitteilungen des Gesch. u. Altertum-Vereine zu Lie- 
gnitz. Heft 16. (R. 1936—7), s. 222, przyp. 18.

8<l) O tym drukarzu bliższe szczegóły przy drukarni w Psiem 
Polu.

85) Nie znaczy to, by ów Giinther podtrzymał drukarnię w ru
chu. Było to raczej niemożliwe, gdy uwzględnimy akcję cenzury 
książęcej, a ponadto patent-Ferdynanda I-go z r. 1547, o zamknięciu



Dopiero inicjatywa księcia Fryderyka IV-go doprowa
dziła do ściągnięcia do Legnicy w jesieni 1591 r. nowego 
drukarza. Był nim głośny niebawem M i k o ł a j  S a r -  
t o r i u s  (Schneider).

Urodzony 1560 roku w Zgorzelcu, w bogatej rodzinie 
sukiennika Jerzego Schneidra, otrzymał Mikołaj dobre 
wykształcenie ogólne, a następnie w latach 1576—1583 
przeszedł praktykę drukarską u zgorzelickiego drukarza 
Ambrożego Fritscha, mistrza słynnego w swoim fachu. 
Cztery następne lata znaczą się w życiu Sartoriusa po
dróżami czeladniczymi, z których wyniósł wtajemnicze
nie w działalność najwybitniejszych drukarń zagranicy. 
Poparty przez Fritscha, został Sartorius 1586 roku dru
karzem miejskim w łużyckiej Żytawie, a gdy po roku po
gorszyły się tamtejsze stosunki szkolne i nie dawały już 
oparcia drukarni, przeniósł się Sartorius z końcem 1588 r. 
do Żarowa w Łużycach Dolnych. Przeznaczeniem jego 
była jednak widocznie Legnica, gdyż jeszcze jako uczeń 
drukarski u Fritscha pracował nad składem „Chronologii44 
superintendenta legnickiego Leonarda Krentzheima, a obe
cnie po latach piętnastu został pierwszym osiadłym dru
karzem w tym mieście. Oficyna jego znajdowała się przy 
Rynku Węglowym80) i już 4 listopada 1591 r. wyszedł 
z niej pierwszy druk: łaciński utwór weselny Jana Scul- 
tetusa, na cześć obywatela legnickiego Krzysztofa Vin- 
centiusa i jego żony Rozyny Barth.

Korzystnym dla Sartoriusa był fakt, że ściągał go do 
Legnicy książę, gdyż tym samym gwarantował mu roz
wój jego drukarni. Sprzyjały nowemu przedsiębiorstwu 
i inne warunki, jak zgrupowanie się w Legnicy i okolicy 
szeregu uczonych, z teologami i historykami Leonardem 
Krentzheimem i Szymonem Gruneusem na czele, zaś * 66

wszystkich drukarń na Śląsku z wyjątkiem wrocławskiej. (K 1 a- 
w i t t e r ,  Geschichte der Zensur, s. 15).

66) B a h l o w ,  Die Anfange..., s. 16, przyp. 31.



w pobliskiej Złotorii kwitła szkoła trotzendorfska8T), któ
rej profesorowie powierzali swe prace naukowe drukarni 
Sartoriusa.

Polecony księciu Fryderykowi przez Ambrożego Fri- 
tscha, nie zrobił nasz Mikołaj zawodu swemu nauczycie
lowi. Przez długich trzydzieści lat z oficyny jego będą 
wychodzić dzieła najbardziej znanych uczonych Śląska. 
Z Brzegu i Głogowa, z Lwówka i Jeleniej Góry, a nawet 
z Wrocławia nadsyłano rękopisy do oficyny Sartoriusa 
i w rezultacie ponad 360 druków odbiły jego prasy. Oczy
wiście były to druki o różnej objętości. Obok grubych, 
kilkuset-stronicowych foliałów, wychodziły z drukarni pi
sma okolicznościowe, często dwukartkowe życzenia i wier
sze, będące modą XVI-go wieku, zwłaszcza na dworach 
książęcych.

Oczekiwać by należało, że Sartorius dla wywiązania 
się z nawału pracy musiał dysponować kilkoma prasami 
i wielkim zapasem czcionek. O ile o tych pierwszych ni
czego nie wiemy, o tyle w odniesieniu do czcionek sprawa 
nie przedstawiała się dobrze. Pierwsze legnickie druki 
Sartoriusa wykazują duże zużycie czcionek, co skłania 
do przypuszczenia, że może uzyskał je od zgorzelickiego 
Fritscha, gdyż własnej giserni nie posiadałRfl). Z czasem 
obudziło to niezadowolenie klientów i z ich finansową 
pomocą musiał Sartorius zaopatrzyć się w nowe czcionki, 
co też uczynił w roku 1601, sprowadzając nowy zapas 
ze środkowych Niemiec. Nowe czcionki zyskały uznanie 
Grunaeusa i istotnie odznaczały się zgrabnym rysunkiem 
i ostrością.

Drukarnia stawała się coraz bardziej znana, a jej 
właściciel głośny, co miało ten skutek, że słynny drukarz 
wrocławski Jerzy Baumann wysłał 1606 roku syna swego * 88

8T) Nazwa pochodzi od Walentyna Trotzendoria, właściwie W a
lentyna Friedlanda, kierownika słynnej humanistycznej szkoły pro
testanckiej w Złotorii.

88) B a h 1 o w, Die Anfange..., s. 18.



Jerzego-juniora na naukę drukarstwa właśnie do Sarto
riusa.

Postępujący rozwój drukarni miał jeszcze inny sku
tek. Właściciel zakładu introligatorskiego w Legnicy, 
Zachariasz Junge-starszy, zorientował się rychło w mo
żliwościach rozwoju swej pracowni, w miarę rozrostu 
drukarni Sartoriusa i niebawem związał się z rodziną 
drukarza węzłami powinowactwa, wydając swą córkę 
Agnieszkę za nadwornego złotnika książęcego Tobiasza 
Sartoriusa, najstarszego syna, a niebawem i następcę 
Mikołaja w drukarni. Największy ówczesny nakładca 
śląski Dawid Albertus z Wrocławia nie wahał się zlecić 
Sartoriusowi druku najpoważniejszych i najtrudniejszych 
dzieł, jakimi bezsprzecznie były: kilkuset-stronicowe 
Theriotropheum Silesie, jeleniogórskiego lekarza Kaspra 
Schwenkfelda (1603), lub powtórne wydanie pierwszej 
mapy Śląska, dzieła 'Marcina Helwiga, rektora szkoły 
Marii Magdaleny we Wrocławiu (1605) 8fl). A cóż mówić 
o wielkich pracach Leonarda Krentzheima: Observatio’ 
num chronologicarum libri IV, lub Grunaeusa: Basilien- 
sium monumentorurn antigrapha, czy: Monumentorum Si- 
lesiae pericula. Wśród wielu innych wyszły one spod pras 
Sartoriusa. Znak drukarski Sartoriusa, żniwiarz ujęty 
w wieniec laurowy z napisem: „Aliis meto —Aliis seren- 
tibus“ stawał się gwarancją czystego i solidnego druku89 90 91).

Zmarł .,Nicolaus Sartorius Gorlicensis, typographus 
operosus atąue industrius“ dnia 18 grudnia 1621 roku, 
wysunąwszy pracą całego życia Legnicę na drugie w za
kresie drukarstwa miasto śląskie po Wrocławiu01). Po

89) Wydanie pierwsze w Nysie u Jana Crucigera. Legnickiego 
wydania nie zachował się ani jeden egzemplarz. Oparta na wła
snych pomiarach i obserwacjach stała się ta mapa przez wieki pod
stawą wszystkich następnych map Śląska."

90) Po raz pierwszy użył Sartorius sygnetu w r. 1613.
91) Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 322. Nagrobek, skąd 

wzięte te słowa, przytoczył w całości B a h 1 o w, Die Anfange..., s. 43.



jego śmierci przeszła oficyna do rąk ówczesnego księcia 
Jerzego Rudolfa, który zlecił jej prowadzenie kolejno Se
bastianowi Kochowi i Jerzemu Springerowi ^). W latach 
1622—1629 odbito w Legnicy dalszych kilkadziesiąt dzieł 
z zakresu poezji, medycyny i teorii muzyki, gdy zaognia
jące się ponownie działania w wojnie 30-lctniej przerwały 
wszelką pracę drukarską. Dziesięć lat minie, zanim znów 
ruszy drukarnia, zakupiona od księcia przez Tobiasza 
Sartoriusa, ale on jako złotnik niedługo zajmował się nią 
i prawdziwym jej kierownikiem został Zachariasz Schnei
der, najprawdopodobniej jego syn.

Za 30-lecia tegoż przeżywała drukarnia swój renesans 
i tylko na cztery lata (1656—1659) przejął jej kierownic
two Wigand Funck, gdy Schneider kierował drukarnia 
wr Żytawie. Po śmierci Zachariasza w roku 1669 objęła 
oficynę jego owdowiała żona, w zastępstwie której kiero
wali nią: znów Wigand Funck, Krzysztof Willtng (1673) 
i Jan Maciej Gichtel (1675). Przez kupno przeszła dru
karnia następnie w ręce Jana Gerlacha Nerlicha i rodziny 
Watzoldów. Jeden z jej członków, Zygmunt Abraham., 
uzyskał w r. 1745 przywilej na drukowanie legnickiego 
śpiewnika i przekazał go 1754 r. swemu następcy Chry
stianowi Bogumiłowi Petzoldowi, ale był to okres naj
głębszego upadku drukarstwa legnickiego, spowodowa
nego wojnami śląskimi. Chaos gospodarczy, w jaki popadł 
cały kraj, nie sprzyjał pracy typografów i zrujnowaną 
oficynę Petzolda kupił w 1771 roku za 1070 talarów syn 
organisty z Lubania, Jan Gottfryd Pappasche °* 3).

Stan, w jakim znajdowała się drukarnia legnicka, ilu
struje najlepiej fakt, że tamtejszy nakładca Dawid Sie- 
gert musiał drukować swe nakłady w Lipsku, zaś jego

92) B a h l o w ,  op. cit., s. 37 i R u n g e  Chr . ,  Incunabuia typo- 
graphiae, s. 95.

03) Zum Wi n k e l ,  Aus der Entwicklung der Liegnitzer Presse 
unter Preussischen Verwaltung von 1740—1840. Liegnitzer Tageblatt, 
31. III. 1911. Jubilaums-Ausgabe, s. 4.



spadkobiercy wogóle przerwali w roku 1775 pracę wy
dawniczą94). Można więc powiedzieć, że oficyna Pappa- 
sche’go jedynie wegetowała i np. w roku 1806 jeszcze 
ciągle miała tylko jedną prasę. Musiało się to zmienić 
w latach następnych, mimo nowych trudności okresu na
poleońskiego, kiedy próbował przenieść się do Legnicy 
stary drukarz Chrytian Fryderyk Giinther, któremu Fran
cuzi opieczętowali jego własną drukarnię w Głogowie. 
Giinther pragnął pożyczyć od Pappasche’go jedną prasę 
i rozpocząć pracę w Legnicy. Pappasche zaprotestował 
jednak przeciw możliwości naruszenia jego wyłączności 
i uzyskał poparcie miejscowego magistratu, tak że stara
nia Giinthera spełzły na niczym. Nie na długo jednak 

■pozostał Pappasche panem sytuacji, bo już w roku na
stępnym uzyskał Jan Ernest Dónch, assesor z Bydgosz
czy 10-letni przywilej od rządu pruskiego na prowadze
nie drukarni w Legnicy. Zrezygnowany Pappasche, nie 
chcąc mimo posiadanego poparcia magistratu wdawać 
się w niepewny proces, sprzedał mu swą oficynę 95 96)._

2. O l e ś n i c a

Przez cały wiek XIX nie znano daty założenia pierw
szej drukarni w Oleśnicy. Wiedziano jedynie, że było to 
przedsiębiorstwo żydowskie, ściśle związane z tamtejszą 
synagogą i mające służyć licznej w Oleśnicy kolonii ży
dowskiej S6). W rezultacie nowszych badań okazało się, 
że pomięszano losy dwóch drukarń żydowskich, z któ
rych pierwsza istniała już w roku 1529. Właścicielami jej 
byli wspólnicy Chaim Schwarz z Pragi i Dawid ben Jo
nathan. 29 lipca 1530 r. ukończyli oni druk Pięcioksiągu

94) Ibidem.
95) Zum W i n k e 1, op. cit., s. 5.
96) G u n t h e r  C. F., Einige Nachrichten zur Geschichte der 

Oelsnischen Buchdrucker und ihrer Schriften. 1804, s. I, oraz Schei- 
bel, op. cit., s. 82.



Mojżesza — „Pentateuchus cum V Megilloth et Haphta- 
roth“ w nakładzie tegoż Dawida i Chaima ben Dawid 
Sachor97). Drukarnię ową przeniósł Schwarz w r. 1532 
do Augsburga, a na jej miejsce ściągnął w roku następ
nym część swego warsztatu drukarz krakowski Samuel 
D e 1 i c z, który wraz ze swym szwagrem Eleazarem ben 
Salomon podjął niezwłocznie druk hebrajskiego modlitew
nika, a później, być może, ponownie Pięcioksiągu, ale 
w innym opracowaniu 98 *-). Praca była w pełnym toku, gdy 
l września 1535 r. uderzył w miasto okropny huragan. 
Zniszczył on wiele domów, a wśród nich i wspomnianą 
drukarnię, z której zadrukowane karty rozleciały się po 
całej Oleśnicy i jej okolicy. Zabobonna ludność, dopatru
jąc się w tym katakliźmie niechęci Opatrzności do dnr 
karskich poczynań Żydów, wygnała ich wszystkich 
z miasta ").

Na długie lata pozostała Oleśnica bez drukarni, bo 
dopiero u schyłku XVI wieku natrafiamy na ślad istnie
nia nowej, chrześcijańskiej już oficyny. Jest nim druk 
tamtejszego nauczyciela Kaspra Richtera: Zinssbuch nach 
Ordnung Roemisch Kayserl. May. und des Landes Schle- 
sien. Richter był zarówno autorem dzieła, jak i jego dru

97) Podobiznę karty tytułowej tego dzieła zamieścił B r a n n 
M a r k u s  w Geschichte der Juden in Schlesien. (Jahresbericht des 
jiidisch-theologischen Seminars. Breslau 1910, H. 5).

98) B r a n n ,  op. cit., s. 168—169.
" )  Scheibel, a za niin Bandtkie oparli się na wzmiance z arty

kułu S t i e f f a, Von der Buchdruckerey in Breslau und andern Schle- 
sischen Buchdruckereyen. Schlesisches Historisches Labyrinth. Bre
slau 1737. s. 536, oraz notatce z artykułu „Buchdruckerey, Buchhand- 
lung und Censur“ (Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 323) i sa
dzili, że huragan zniszczył drukarnię Schwarza. Omyłka co do po
czątków drukarstwa oleśnickiego powstała stąd, że Pentateuch z r. 1530 
zachował się prawdopodobnie tylko w dwóch egzemplarzach i to nie
wiadomo czy w całości ( S c h e i b e l ,  op. cit., s. 82) a ponadto data 
wydania znajduje się na karcie tytułowej. Z istnienia Pentateuchu 
Helicza nie ma ■ żadnego śladu, zaś o druku modlitewnika istnieje 
tylko pośrednia wiadomość w piśmiennictwie żydowskim.



karzem100), a piękno i technika druku pozwalają przy
puszczać, że nie był to jedyny jego druk i że już wcze
śniej, przed rokiem 1593, zajmował się on drukarstwem. 
Zaraz w następnym roku znika Richter i spotykamy już 
nowego typografa: Andrzeja Eichhoma, drukującego 
zbiór mów wygłoszonych przy okazji otwarcia gimna
zjum oleśnickiego: Inauguratio Scholae Olsnensis iti Si
lesia, duabus oratiunculis celebrata. To mógł być pierwszy 
nadworny drukarz ksjążęcy, jakkolwiek dopiero jego na
stępca, Jan Bóssemesser, pozostawał w ścisłej zależności 
służbowej, otrzymując małe, roczne wynagrodzenie101). 
Kiedy Bóssemesser rozpoczął pracę, nie wiadomo, ale 
pierwsze jego druki pochodzą z 1605 roku102). Po śmierci 
Jana, zaszłej w roku 1639, objęła drukarnię pozostała po 
nim wdowa i przez dwa lata prowadziła ją jako bósse- 
merowską. Mógł jej w tym pomagać Jan Zayffert z'Wit- 
tenbergi, który następnie pojął ją za żonę i w ten sposób 
stał się drukarzem nadwornym w latach 1642—1669 103 104).

Po śmierci Zayfferta stał się właścicielem jego ofi
cyny zięć jego Gottfryd Giintzel, spłaciwszy' uprzednio 
30 sierpnia 1670 r. pozostałych współspadkobierców10i). 
Za jego kierownictwa wyszło z drukarni oleśnickiej, poza 
normalnymi drukami, szereg sonat i innych utworów 
muzycznych, gdyż w dążeniu do usprawnienia oficyny 
zaopatrzył ją Giintzel w odpowiednie czcionki. W pracy 
drukarskiej pomagał mu Krzysztof Watzold 10p). W roku

J0°) Gedruckt in der Fuerstl. Stadt Oissen durch gemeJdeten Au
torem 1593.

101) Glin tli er,  op. cit., s. 5.
102) Były to: Andrzeja Calagiusa Epigrammata Cent. VI i Mo- 

sellanusa Piotra Paedologia.
10?) B a n d t k i e ,  op. cit,. s. 145—146.
104) Estreicher wymienia obok Giintzela jeszcze Wecelego, czy 

Wecelda Krzysztofa, współdi ukarza. Oczywiście jest to omyłka z na
zwiskiem Watzolda, którego nie należy uważać za jednego z owych 
spadkobierców. (E?ibl. t. VIII, s. XXXVI i t. XIII, s. 191J.

10r>) G ii n t li e r, op. cit., s. 10.



1691 zdecydował się Giintzel opuścić Oleśnicę i przenieść 
się do Wrocławia. Sprzedał więc drukarnię Henrykowi 
Bockshammerowi10 106). W następnych latach, niewątpliwie 
na skutek trudności okresu wojny północnej i wzmożonej 
akcji kontrreformacyjnej Józefa I. i Karola VI., przecho
dziła drukarnia przez szereg rąk w krótkich odstępach 
czasu. Również i rezultat pracy był bardzo skromny, 
składał się bowiem przeważnie z drobiazgów treści reli
gijnej, czy urzędowej.

Po Bockshammerze posiadał drukarnię oleśnicką od 
roku 1709 Jan Eberhardt Ockel, ale niedługo była ona 
w jego ręku, gdyż już w roku następnym wybuchła w Ole
śnicy zaraza, której ulegli też pracownicy jego oficyny107). 
Uratował się tylko jeden z nich, Jan Teofil Straubel, 
który też stał się w latach następnych właścicielem tej 
drukarni. Z rąk jego przeszła oficyna drogą kupna 4 lipca 
1718 r. w posiadanie Gottfryda Schliebena, od którego 
kupił ją 11 września 1721 r. Mateusz Iiulssen, by z kolei 
27 marca 1725 r. odsprzedać Gottfrydowi Wreberowi. Jan 
Jerzy Schreiber stał się 29 stycznia 1728 r. ostatnim jej 
właścicielem. Ostatninr dlatego, że w kwietniu 1730 roku 
wybuchł w Oleśnicy gwałtowny pożar, który zniszczył 
prawie całę miasto i położył też kres istnieniu dru
karni108). Na odbudowę miasta urządzono składki w kra
jach cesarstwa. Pewien zasiłek otrzymał też Chrystian 
Gottfryd Welcher, który założył nową drukarnię i już 
1734 roku rozpoczął w niej pracę. Gdy w dziesięć lat póź
niej zmarł, odziedziczył drukarnię jego brat Jer^y Samuel

10S) Tak podaje Bandtkie, op. cit., s. 146, ale nabywcą byt ra
czej Jan Gottfryd Weber, którego spotykamy następnie w r. 1694 
w Jaworze, jako drukarza przybyłego z Oleśnicy. O trzy lata w przód 
należało by więc przesunąć czas diukami Bockshammera, którego
Schlesische Provinzialblatter, 1801, s. 323 wymieniają jako właści
ciela oiicyny w r. 1704.

lo;) S c h e i b e l ,  op. cit., s. 57. ę
108) G u n t h e r. op. cit., s. 12—13.



Welcher100). Przez małżeństwo z pozostałą po tym Wel- 
cherze wdową, stał się właścicielem oficyny Jan Karol 
Heyl w roku 1762, ale dopiero gdy kupił ją od wdowy po 
Heylu 10 października 1777 r. pochodzący z Brzegu Sa
muel Gottfryd Ludwig, postarał się rozbudować urządze
nia drukarni i dostosować ją następnie do wymogów 
XlX-go wieku.

Interes badacza budzi przede wszystkim problem, czy 
i jakie polonica drukowane były w oficynie oleśnickiej. 
Zależne to było rzecz jasna od osoby każdorazowego wła
ściciela drukarni. Tak np. Jan Zayffert wydrukował w la
tach 1660— 1669 cały szereg prac z zakresu gramatyki 
polskiej, pióra Macieja Dobrackiego-Gutthetera, pocho
dzącego z Sandomierszczyzny, nauczyciela języka pol
skiego i adwokata wrocławskiego* 110 *). Następca Zayfferta 
Giintzel zaraz w pierwszym roku posiadania drukarni od
bił archidiakona oleśnickiego Jerzego Bocka Naukę do~ 
mową na pamiątkę wesela utsciwego a pracowitego Adama 
Hilbriga, Pana Szwagra mego... (1670), zaś w roku 1687 
Adama Gdacjusza Dyszkurs o Itobrych uczynkach lLl). 
Znaleźć też można polonica wśród druków Bockshamme- 
ra 112), a wreszcie i u Ludwiga 113).

3. P s i e  P o l e

Z Wrocławiem, Legnicą i Oleśnicą pozostawał w blis
kiej łączności wyczyn drukarski w Psiem Polu. W roku 
bowiem 1543 wydrukował tu Paweł Helicz wskazówki, 
jak należy czytać książki niemieckie drukowane czcion

100) Omylił się S c h e i b e l ,  op. cit., s. 85, twierdząc, że Chry
stian Gottfryd Welcher zmarł w r. 1761, a wdowę po nim pojął za 
żonę Heyl. v

110) E s t r e i c h e r ,  t. XV, s. 258—260.
1A1) Ibidem, t. XIII, s. 191 i XVII, s. 61.
11Z) Ibidem, t. 23, s. 90.
113) Katechizm Seylera w tłumaczeniu Jana (?) Koszny, 1783. 

(G ii n t h e r, op. cit., s. 14).



kami hebrajskimi. Tytuł opiewał: Elemental oder leser 
buchlen... wie rnan deuische biichlen.,, so mit ebreischen  
ader Jiidischen buchstaben geschrieben w er den, ...lesen 
vnd versten ( ! )  so l111).

Ciekawą była droga, którą do takiego przedsięwzięcia 
doszedł Helicz. Pochodził on z krakowskiej rodziny Heli- 
czów115), o których była już mowa przy drukarniach Ole
śnicy. Wraz z innymi krewnymi porzucił on judaizm na 
rzecz katolicyzmu, dla którego pozyskał też cały szereg 
swych dawnych współwyznawców. Ale następnie prze- 
jąwszy się zasadami Lutra rozpoczął agitację na rzecz 
tego wyznania przy pomocy prasy drukarskiej. Wydru
kował więc w Krakowie w roku 1540—1541 hebrajskimi 
czcionkami Nowy Testament w przekładzie Lutra, lecz 
gdy nie widział w Polsce skutków swych zabiegów, prze
niósł się z całym zapasem druków do Wrocławia.

Na terenie miasta drukować nie mógł, więc podje' 
pracę w Psiem Polu, wydając 21 czerwca 1543 r. Upom
niany elementarz, mający umożliwić chętnym czytanie 
jego Nowego Testamentu11"). Jest to jedyny druk tej ofi
cyny, który zachował się11'), jakkolwiek wychodziły 
z niej druki zarówno hebrajskie jak i niemieckie 318).

W każdym razie była ta drukarnia zjawiskiem dość 
niezwykłym i jako taka pilnie odnotowywana w każdym

114) Schlesische Bućhdruck-Ausstellung Katalog. Breslau 1900, 
s. 18.

115) Paweł Helicz, drukarz krakowski pośredniczył w 1536 r. 
miedzy Heleną Unglerową a Nickiem Stockel.

116) B r a n n ,  op. cit., s. 171.
117) M o ł s d o r f  W., Die Fruhgeschiclite des Breslauer Druck- 

gewerbes. Klimschs-Druckerei-Anzeiger, Jhg. 56. Nr. 9, s. 163.
118) N i t s c h k e, Zur Geschichte Hundsfeld und seiner Umge- 

bung. Hundsfeld (1934), s. 7. „1543 befand sieli in Hundstfeld eine Buch- 
druckerei, die eyangelische Flugblatter und Buchlein, geistliche Lie- 
der und Dichtungen von biblischen Stoffen enlhaltend, verbreitete...“— 
oraz Scheibel, op. cit., s. 78.
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