
ZARYS DZIEJÓW HANDLU KSIĘGARSKIEGO 
WE WROCŁAWIU DO POŁOWY XVII WIEKU

W S T Ę P

Historia handlu księgarskiego we Wrocławiu nie doczekała 
się dotychczas opracowania. Monografie i rozprawy, poświęcone 
historii Wrocławia, podają bardzo szczupły zasób wiadomości 
z zakresu dziejów książki i nie oświetlają dostatecznie tego za
gadnienia. B. K o c o w s k i  w Zarysie dziejów drukarstwa na Dol
nym Śląsku, Wrocław 1948 zajmuje się tylko produkcją książki, 
nie poruszając sprawy jej obiegu. Poszczególne monografie na
szych uczonych, mające jako temat handel lub kulturę na zie
miach polskich, zawierają tylko pojedyncze wzmianki, dotyczące 
interesującego nas zagadnienia.

W literaturze obcej również nie znajdujemy odpowiedniego 
opracowania. W wyczerpującej 4-tomowej pracy, rozpoczętej 
przez F r. K a p p a, a kontynuowanej przez J. G o l d f r i e d r i -  
c h a Geschichte des deutsehen Buchhandels, wydanej w Lipsku 
w latach 1886— 1913, doczekał się Wrocław zaledwie kilkunastu 
luźnych wzmianek. Nie zostało wymienione nazwisko ani jednego 
wrocławskiego księgarza. Nie wymienia ich również R u d o l f  
S c h m i d t  w 6 - tomowym słowniku biograficznym Deutsche 
Buchhandler. Deutsche Buchdrucker, wydanym w Berlinie i Ebers- 
walde 1902— 1908. Krótkie wzmianki o kilku tylko księgarzach 
podaje A l b r e c h t  K i r c h h o f f  w Beitrage zur Geschichte des 
deutscheij. Buchhandels, Lipsk 1851. Jedyny źródłowy przyczy
nek do dziejów księgarstwa w dawnym Wrocławiu Die Friihzeit 
des Breslauer Buchhandels zamieścił H e l m u t  B a h l o w  w Bei
trage zur Geschichte der Stadt Breslau, zesz. 7, Wrocław 1939. 
Jest to praca cenna ze względu na ogłoszone przy niej w formie 
dodatków dokumenty, odnoszące się do dziejów księgarstwa we



Wrocławiu oraz na wiadomości, zaczerpnięte z dziś zaginionych 
ksiąg, znajdujących się dawniej w Archiwach Miejskim i Pań
stwowym we Wrocławiu. Lecz Bahlow omawia księgarstwo wro
cławskie tylko do roku 1575, a trudno zrozumieć dlaczego wziął 
tę datę jako końcową dla opracowanego przez siebie zagadnie
nia. Oprócz tego Bahlow podaje dane, zaczerpnięte przeważnie 
z ksiąg miejskich, tyczące się spraw majątkowych i rodzinnych 
księgarzy, lecz nie oświetla dostatecznie ich działalności, nie oma
wia stosunków, jakie ich łączyły z miastami polskimi, nie widzi 
węzłów zadzierzgniętych pomiędzy Wrocławiem a życiem umy
słowym Polski.

Dlatego zajęłam się zagadnieniem wrocławskiego handlu 
księgarskiego od chwili jego powstania do roku 1632, kiedy to 
wypadki wojny trzydziestoletniej wpłynęły hamująco na jego 
rozwój, a znaczna część Wrocławia (Ostrów Tumski, Piasek, El
bląg) została splondrowana przez szwedzkich żołdaków, cenne 
zaś księgozbiory uległy zniszczeniu.

Sporo materiału, niewyzyskanego dotąd, dostarczyło mi cenne 
wydawnictwo Archiv flir Geschichte des deutschen Buchhandels, 
wydawane w Lipsku od r. 1878, zawierające wiele źródeł do 
handlu księgarskiego zarówno w Niemczech, jak  i we Wrocła
wiu. Kilka dokumentów zamieścił P t a ś n i k  w Monumenta Po- 
loniae Typographica XV et XVI saeculorum, vol. 1, wyd. we Lwo
wie 1922 r. W opracowaniach niemieckich historyków, wymie
nionych w przypisach, znalazłam też pewne szczegóły, dotyczące 
dziejów księgarstwa we Wrocławiu.

Dziejów tych badać nie można bez sięgnięcia do cennych wia
domości, ukrytych w rękopisach, przechowywanych w Archiwach 
Miejskim i Państwowym. Niestety, wiele z nich uległo podczas 
wojny zniszczeniu. Zaginął np. rękopis, zawierający testamenty 
niektórych księgarzy (Arch. Państw. Rep. 17. II. 10 a), nie od
nalazł się wśród ksiąg protokółów Rady Miejskiej r-pis H 61,3, 
w którym były zanotowane zeznania, jakie złożył w więzieniu 
Franciszek Kloss; Libri signaturarum wykazują przerażające 
luki (za okres do 1632 r. brakuje 124 woluminów), do wielu źró
deł dotrzeć nie można z powodu braku inwentarzy, zaginionych 
w czasie wojny. Dopiero z biegiem czasu po uporządkowaniu 
i opracowaniu zasobów Archiwum Akt Dawnych we Wrocławiu 
wypłyną nowe materiały do dziejów księgarstwa.

W tym miejscu pragnę złożyć gorące podziękowanie dyrek



torowi drowi M. Wąsowiczowi i drowi A. Kucnerowi, którzy oka
zali mi tyle życzliwości i umożliwili poszukiwania źródeł ręko
piśmiennych w Archiwum Akt Dawnych. Z podobnym podzięko
waniem zwracam się do ks. dra W. Urbana, kierownika Biblioteki 
Kapitulnej oraz do mgra M. Waltera, kierownika działu rękopi
sów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Praca niniejsza, daleka od wyczerpania tematu, jest pierw
szą nieśmiałą próbą rozpoczęcia badań nad dziejami księgarstwa 
we Wrocławiu. Temat ten nasuwa moc nieporuszonych dotąd za
gadnień jak  np. zbadanie importu i eksportu książek, nakładów 
księgarzy wrocławskich, zasobów księgarń itd. Opracowanie tych 
kwestii dorzuci sporo danych do historii kultury.

W pracy mojej ograniczam się do trzech rozdziałów: 
w pierwszym omawiam genezę handlu księgarskiego we Wrocła
wiu, w drugim staram się przedstawić poczet księgarzy, w trze
cim konsolidowanie się ich solidarności zawodowej i walkę 
w obronie swoich praw. Poza tym w dodatkach daję trzy wykazy 
książek z różnych zbiorów i różnych epok: pierwszy z nich z po
łowy wieku XIV jest pierwszym znanym wykazem książek na 
Śląsku, a widzimy, że zbiór jak  na owe czasy był niezmiernie bo
gaty. Wykaz ten jest dla nas tym ciekawszy, że właściciel jego, 
kanonik wrocławski, był Polakiem. Drugi wykaz z początku 
XVII wieku wskazuje, jak  różnorodna i bogata była literatura, 
docierająca do Wrocławia. Zadziwia nas ilość książek, posiada
nych przez osobę prywatną, rajcę wrocławskiego. Ani jednego 
dzieła w języku niemieckim. Obok dzieł pisanych po łacinie znaj
dujemy książki francuskie i włoskie. Trzeci wreszcie wykaz, choć 
skromny, jest bardzo znamienny. Wskazuje on na to, że w dru
giej połowie XVII wieku, kiedy już księgarze wrocławscy pod
trzymują stosunki raczej z miastami niemieckimi, Lipskiem 
i Frankfurtem, niż z Polską, polonica jednak docierają do Wro
cławia i są zaliczane do najcelniejszych nabytków biblioteki.

R o z d z i a ł  I.

Powstanie handlu księgarskiego we Wrocławiu.

Powstanie handlu księgarskiego we Wrocławiu wyrosło na 
gruncie ścisłych związków z życiem kulturalnym na Zachodzie. 
Zbadanie zachodzących tam procesów w rozwoju księgarstwa do



pomoże do uzupełnienia i wyjaśnienia danych, dotyczących 
śląska.

Handel rękopisami oraz zawodowych kopistów i handlarzy 
rękopisami spotykamy już w wielkich ogniskach kultury starożyt
nej, Atenach, Aleksandrii i Rzymie. Widzimy go potem w pełnym 
rozkwicie w średniowieczu. W XIV wieku w większych miastach 
nie brak kopistów, iluminatorów oraz introligatorów1). Szeregi 
zawodowych pisarzy przepisują książki na zamówienie lub obsłu
gują klienta, korzystając z zapasu posiadanych przez siebie na 
składzie rękopisów2). Podczas gdy włoscy czy paryscy stationarii 
lub kopiści, którzy przepisywali tylko na obstalunek, nie opusz
czali zwykle miejsca stałego zamieszkania i pracy, inni pisarze 
wyruszali nieraz w drogę do obcych miast, wioząc przygotowany 
uprzednio zapas rękopisów, które wystawiali zwykle na sprzedaż 
w miejscach publicznych: na rynku, przy ratuszu lub kościele3).

Jak  stwierdza Richard de Bury, już w XIV w. handlarze rę
kopisów odbywali dalekie podróże, przemierzając Francję, 
Niemcy, Włochy i za pieniądze dostarczali klientom osobiście lub 
przysyłali żądane książki. W początkach XV wieku Mediolan, 
Florencja i Paryż są potężnymi i znanymi ogniskami handlu rę
kopisami. We Florencji pojawia się pierwszy w wielkim stylu

*) Por. K a p p - Go l d f r i e d r i c h ,  Geschichte d. deutschen Buchhan- 
dels, B. 1, Kap. 1.

2) Jak bogaty nieraz bywał wybór książek, które sprzedawca mógł za
ofiarować klientowi, świadczy ogłoszenie, pochodzące z połowy XV w., w któ
rym Diebolt Lauber, pisarz z Hagenau, zawiadamia, że ktoby chciał nabyć jaką
kolwiek książkę ilustrowaną, treści religijnej czy świeckiej, formatu wielkiego 
czy małego, znajdzie ją  u niego. Dalej wylicza około 40 tytułów książek treści 
zarówno religijnej jak i świeckiej; biblie, epistoły i ewangelie, psałterze, dzieła 
prawnicze, historyczne, wreszcie fantastyczne opowieści rycerskie tworzą na
prawdę imponujący na owe czasy księgozbiór. Lauber nadmienia, że oprócz wy
mienionych dzieł posiada jeszcze wiele innych. Buchhandleranzeigen des 15 
Jahrh. in getreuer Nachbildung hg. von K o n r a d  B u r g e r ,  Leipzig 1907, 
tabl. 1. Por. K i r c h h o f f  A l b r e c h t ,  Diebold Lauber Handschriftenhandler 
in Hagenau 1447. Beitrage zur Geschichte des deutschen Buchhandels, Leipzig 
1851, B. 1, s. 1— 7.

3) Były to powszechnie przyjęte miejsca handlu księgarskiego. Przy stop
niach. wiodących do katedry sprzedaje w Strasburgu w pocz. XV w. pisarz 
Piotr von Haselo, a jak stwierdza w piśmie do rady miejskiej w 1482 r. Fry
deryk margraf badeński, kanonik w Strasburgu, od dawna było to w zwyczaju, 
iż przed drzwiami lub na stopniach, wiodących do kościoła, wystawiano książki 
na sprzedaż i nie wolno było targnąć się na ten zwyczaj. Archiv f. Geschichte 
des deutschen Buchhandels, Leipzig 1878, B. 2, s. 235 i 236.



sprzedawca rękopisów Vespasiano di Bisticci, któremu Maciej 
Korwin powierzył skompletowanie swojej słynnej biblioteki4).

Czy handlarze rękopisów docierali bezpośrednio z Italii lub 
Francji na Śląsk, nie mamy możności stwierdzić, lecz, jak  zoba
czymy poniżej, kontakt z Paryżem i włoskimi miastami uniwer
syteckimi był żywy i wiele cennych manuskryptów dotarło stam
tąd do Wrocławia.

Wynalazek druku wpłynął na ożywienie handlu księgar
skiego, gdyż zwiększyła się znacznie ilość egzemplarzy do na
bycia, a obniżyła ich cena. Mówiąc o pierwszych kilku dziesiąt
kach lat po wynalezieniu druku, trudno przeprowadzić odgra
niczenie produkcji od pośrednictwa księgarskiego. Drukarz był 
zwykle nakładcą oraz zajmował się sprzedażą swoich wydaw
nictw i kolportażem książek. Można na to przytoczyć mnóstwo 
przykładów. Podamy ich tylko kilka.

Pierwszymi więc księgarzami we właściwym znaczeniu tego 
słowa byli Fust i Schóffer, którzy potrafili znaleźć w Paryżu 
rynek zbytu, gdzie rzucili na sprzedaż nie tylko własne wydaw
nictwa, lecz i innych drukarzy z Moguncji. Schóffer nawiązał 
również stosunki handlowe z Lubeką5 6)- O jego rozwiniętym 
zmyśle kupieckim świadczy reklamowe ogłoszenie o zamierzo
nym wydaniu listów św. Hieronima0). Podobnie reklamuje wy
dawnictwa, które są u niego do nabycia Jan  Mentelin, drukarz 
ze Strasburga7)- Inni znani drukarze, jak  Adolf Rusch ze Stras
bu rga8) lub Jan Amerbach z Bazylei9), wykazują ożywioną

4) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 30.
5) Ibidem, B. 1, s. 69 i n.
6) W 1470 r. zawiadamia Schóffer w specjalnych plakatach o mających 

się ukazać z pod jego prasy listach św. Hieronima, podnosi wszystkie walory 
tego wydawnictwa, zaznacza, że przewyższy ono wszelkie inne wydanie listów, 
które gdziekolwiekbądź się ukazały i prosi swoich przyjaciół i ludzi jemu życz
liwych, aby zaczekali z nabyciem tego dzieła, zanim ono nie wyjdzie z jego 
drukarni. Buchhandleranzeigen, tabl. 5.

7) Ibidem, tabl. 7, 9 i 13. Dokładne tytuły dzieł, wymienionych w ogło
szeniach Mentelina podaje P r o c t o r  R o b e r t ,  An Index to the early printed 
books in the British Museum, London 1898, Nr 203, 204, 205, 206, 208, 209, 
219 i 226 oraz H a i n  Lud ., Repertorium Bibliographicum, Stuttgartiae et 
Lutetiae Parisiorum 1826— 1831, nr 1966, 8549, 9449, 10763, 15773 i C o- 
p i n g e r  W. A., Suplement to Hain’s Repertorium Bibliographicum, London 
1895, Pars 2, vol. 2, Nr 5736, 5996.

8) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 87.
°) Ibidem, s. 116.



działalność handlową, przyjmują liczne zamówienia, kupują 
książki, wymieniają je na papier, uczęszczają na targi we 
Frankfurcie, zaś Michał Wenssler z Bazylei odbywa w 1489 r. 
podróż w dół Renu do Flandrii, wioząc ze sobą kilka beczek 
książek na sprzedaż10).

Połączenie w jednej osobie działalności drukarza, wydawcy 
i’ kupca nie mogło trwać długo. Zaczyna się przede wszystkim 
zarysowywać różnica pomiędzy drukarzem a nakładcą. Od końca 
XV wieku przyjmuje się powszechnie zwyczaj odróżniania ksią
żek, które drukarze wydają na własny koszt, od tych, które dru
kują na zamówienie lub z polecenia innych osób. Obok nazwiska 
drukarza występuje coraz częściej nazwisko nakładcy, umiesz
czone wprawdzie nieraz na końcu książki lub zaznaczone drob
niejszym drukiem11). Nazwiska nakładców wrocławskich poja
wiają się w XVI w.

Od spraw związanych z produkcją książek wyodrębniają 
się coraz bardziej te, które dotyczą ich rozprzedaży. W miarę 
zwiększania się nakładów i rozszerzania rynków zbytu nie mógł 
drukarz-nakładca sam sprawować nadzoru nad pracą w drukarni 
i zajmować się handlową stroną przedsiębiorstwa, co wymagało 
dalekich podróży, uczęszczania na targi i jarmarki, kontaktu 
z innymi wydawcami'. Musiał więc otwierać filie, tworzyć spółki 
i angażować pracowników-sprzedawców, którzy albo prowadzili 
te filie, albo ciągnęli poprzez kraj z wozem naładowanym książ
kami, zatrzymując się w miastach większych lub tam, gdzie od
bywał się jarm ark 12).

W miastach, gdzie były dogodne warunki dla rozwoju przed
siębiorstwa i gdzie można było liczyć zawsze na odbiorców., osia
dali ci wędrowni sprzedawcy na czas dłuższy lub na stałe i otwie
rali składy księgarskie, które pozostając w żywym kontakcie 
z główną firmą, były zasilane stale wciąż nowymi transportami 
książek.

Weźmy jako przykład drukarza norymberskiego Antoniego

10) Ibidem, s. 114. Przewożenie książek w beczkach było w powszechnym 
użyciu. Wprawdzie taki rodzaj opakowania nie zawsze zabezpieczał od zamo
knięcia, gdyż nieraz beczki okazywały się niedostatecznie szczelne, ale był do
godniejszy przy ładowaniu i wyładowywaniu towaru. Tylko wyjątkowo prze
wożono cenniejsze dzieła owinięte w skóry, jako bele. Ibidem, s. 300.

1;L) Por. S t i e d a  W., Zur Geschichte des Strassburger Buchdrucks, Ar- 
chiv f. Geschichte d. d. Buchhandels, B. 5, passim.

12) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 276.



Kobergera, który rozwinął swoje przedsiębiorstwo na wielką 
skalę13). Zatrudniając 24 prasy drukarskie i ponad 100 czelad
ników, znalazł dla swoich książek liczne rynki zbytu w Niem
czech, Francji, Polsce, Austrii, na Węgrzech i Śląsku. Oprócz 
stałych filii, prowadzonych w Paryżu i Lionie przez jego kuzyna 
i następcę Ja n a 14), posiadał w różnych miastach składy, wypo
sażone w znaczny zasób książek. Wiedeń, Buda, Kraków i Wro
cław to były miejsca dłuższego pobytu jego pracowników. Tam 
wysyłał Koberger swoim sprzedawcom na zapotrzebowanie ksią
żki, tam były złożone pieniądze do jego dyspozycji15).

Tak więc powstaje osobna gałąź księgarzy, którzy ułatwiali 
publiczności kontakt z drukarzem i nakładcą. Nie zawsze jednak 
pracował księgarz w czyimś przedsiębiorstwie na zysk i ryzyko 
swego mocodawcy. Coraz częściej pojawiają się księgarze pro
wadzący handel samodzielnie na własny rachunek. W końcu 
XV wieku w miejskich księgach podatkowych występuje rozróż
nienie drukarzy i prowadzących samodzielne przedsiębiorstwo 
księgarzy16). Ci ostatni byli to nieraz dawni pracownicy druka- 
rza-nakładcy, którzy zorientowali się podczas swych podróży, 
w jakich miastach można znaleźć dogodny rynek zbytu, dosta
wali od jednego lub kilku drukarzy książki za pieniądze, w ko
mis lub drogą wymiany i handlowali na własne ryzyko. Obok 
tego uczeni sprowadzali nieraz książki z innych miast za pośred
nictwem znajomego kupca. Ten i ów, częściej takimi poleceniami 
obdarzany, wpadł na pomysł uprzedzania żądań klientów i na
bywania w czasie podróży handlowych dzieł, które się świeżo 
ukazały. Kupcy, handlujący suknem, płótnem, korzeniami, wi
nem i t. d., mają obok tego na składzie książki, które okazały się 
również cennym przedmiotem handlu. Podobnie też mamy wiele 
wzmianek, że księgarze jeszcze w XVI w. handlowali obok ksią
żek innymi towarami17).

13) H a s e  Os c a r ,  Die Koberger, 2 Aufl., Leipzig 1885.
14) Ibidem, s. 284.
15) Ibidem, s. 300.
16) F i s c h e r  W., Die Abwanderung des Buchhandels von der Frank

furter Messe nach Leipzig, Frankf. a. M. 1934, s. 9.
17) Kupcy z Lubeki Horleman i Segeberg zakupują u Fusta biblie i księgi 

liturgiczne, by je przesłać w komis kupcom w Rydze i Rewlu. Znane nam są 
nazwiska 4 kupców lipskich, którzy w pierwszej połowie XVI w. zajmowali się 
przy sposobności sprzedaży innych towarów również handlem księgarskim. 
Księgarz lipski Piotr Clement handluje też wełną i nawet występuje jako su-



W miarę rozwoju handlu księgarskiego wędrowny bibliopola 
i kupiec, trudniący się tylko ubocznie sprzedażą książek, ustę
puje miejsca coraz bardziej, zwłaszcza w wielkich centrach 
handlowych i miastach uniwersyteckich, księgarzowi osiadłemu. 
Przyjmuje prawo miejskie, posiada zwykle jakąś nieruchomość 
i prowadzi przedsiębiorstwo w domu własnym lub w wynajętym 
pomieszczeniu, najczęściej niedaleko rynku lub ratusza. We 
Wrocławiu księgarze osiadają zwykle przy Kurzym Targu, ul. 
Wita Stwosza (Albrechtstrasse), koło kościoła św. Elżbiety i przy 
ul. Odrzańskiej. Nie będziemy tu omawiali wyrosłych na grun
cie wrocławskim wybitnych postaci drukarzy-nakładców, jak  
Andrzej Winkler i Jerzy Baumann. Zajmiemy się przede wszyst
kim księgarzem sortymentowym, dla którego książka stanowi 
główny przedmiot handlu. Nabywa ją  drogą kupna, wymiany, 
bierze w komis, czasem zdobywa się na wydanie własnym nakła
dem, gromadzi w ten sposób nieraz wielkie zasoby i wystawia na 
sprzedaż.

Księgarnie urządzone były z wielką prostotą. Nie posiadamy 
niestety żadnego opisu wrocławskiej księgarni. Jak  wyglądał 
taki sklep, możemy powziąć wyobrażenie na podstawie inwenta
rza Gotharda Vógelina w Lipsku z pocz. XVII wieku. W lokalu 
znajdował się stolik, zawierający kasę, na nim drewniany przy- 
bór do pisania i stary świecznik. Pod oknem stała ławka i obok 
mała ławeczka z oparciem, dalej duża czarna tablica do pisania. 
Pośrodku księgami był stelaż, na którym kładziono książki, pod 
ścianami liczne drewniane regały. Umeblowania dopełniały dwie 
drabiny, długa i krótka, oraz trzy tablice, na których wywieszano 
plakaty i ogłoszenia, co zastępowało witrynę. Na regałach, pod 
ścianami i w przejściu na środku księgarni leżały ponumerowane 
pakiety powiązanych książek i makulatury18).

Księgarz osiadły odbywał nieraz dalekie podróże, ale nie 
wędrował z miejsca na miejsce w poszukiwaniu nabywcy. Celem 
jego drogi były miasta, z którymi miał nawiązane już stosunki

kiennik w r. 1527. K a p p - G o l d f r i e d r i c h ;  Geschichte, B. 1, s. 147, 148, 
278. Kunz Kachelofen w Lipsku ma sklep pod ratuszem, gdzie oprócz książek 
sprzedaje rozmaite towary, zwłaszcza korzenie. Archiv f. G. d. d. Buchh. B. 12, 
s. 182. Księgarz Joachim Jede ze Stendhalu handlował końmi. Ibidem, B. 10, 
s. 143. Jan Haller trudnił się handlem wina, a prawdopodobnie też innych na
pojów, piwa, oliwy etc. Posiadamy też wzmianki o handlu Hallera rozmaitymi 
kruszcami. S e r u g a  J ó z e f ,  Jan Haller, Kraków 1933, s. 30 i n.

18) Archiv f. Geschichte d. d. Buchh., B. 12, s. 310— 313.



handlowe, oraz ustalone targi, w czasie których można było 
spotkać się z wydawcami, załatwić transakcje, kupić, sprzedać 
lub wymienić całe partie książek, zdobyć rzadkie dzieła, poszu
kiwane przez stałych klientów.

Targi w Strasburgu nie wywarły wpływu na rozwój handlu 
księgarskiego we Wrocławiu. Zresztą Strasburg występował ra
czej nie jako teren właściwych targów księgarskich, lecz jako 
miejsce spotkań, dokonywania obrachunków, punkt, przez który 
szła ożywiona korespondencja i przesyłki książek. Natomiast 
większą rolę i w historii księgarstwa w ogóle i w stosunku do 
Wrocławia odegrały dwa inne m iasta: Frankfurt nad Menem 
i Lipsk 19).

19) W 60-tych latach XV w. stał się Frankfurt ośrodkiem handlu księgar
skiego. Może wpłynęła na to bliskość Moguncji, kolebki drukarstwa, może też 
położenie nad Menem, który był dogodnym środkiem dla spławu ciężkich be
czek z książkami. Już w XV w. stale odwiedzają targi frankfurckie Kobergero- 
wie z Norymbergi i Amerbach z Bazylei, przedstawiciele Kolonii i Augsburga, 
przybywają księgarze z Wenecji, Paryża i Lionu. Coraz większe ożywienie tar
gów zaznacza się w wieku XVI. W drugiej jego połowie na targi uczęszcza do 
200 księgarzy z 85 miast, co w stosunku do zaludnienia i liczebności klasy 
oświeconej przedstawia cyfry wysokie. W południowej części Frankfurtu po
wstała osobna dzielnica księgarzy. Znajdowały się tam wynajęte przez miejsco
wych i przybyłych księgarzy „officinae librariae", gdzie były złożone przywie
zione do Frankfurtu druki, z których część przechowywała się całymi latami. 
Zasobność tych oficyn była bardzo wielka, były składnice, które posiadały do 
11000 egzemplarzy. Handel księgarski odbywał się tylko w czasie targów. Po 
ich zakończeniu kramy miejscowych i przybyłych księgarzy były zamknięte. 
Por. F i s c h e r  W., Die Abwanderung, s. 1—15 i K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  
Geschichte, B. 1, Kap. 8. — Na targi frankfurckie uczęszczał między innymi 
z Wrocławia Franciszek Kloss. Bahlow, Beitrage, s. 70. — Obok Frankfurtu 
nabierają coraz większego znaczenia targi w Lipsku. Miasto to, jako siedziba 
klasztorów i założonego w 1409 r. uniwersytetu, miało wszelkie dane, sprzyjające 
rozwojowi drukarstwa i księgarstwa. Na razie handel książkami odbywa się pod 
arkadami ratusza, powoli jednak rozbudowuje się cała dzielnica księgarska na 
wschód od uniwersytetu i łacińskiego kwartału. Mieli tu swoje przedsiębiorstwa 
stali mieszkańcy Lipska, lecz i obcy księgarze wynajmowali w tej dzielnicy lo
kale, składające się z magazynu z umieszczonymi wzdłuż ścian półkami na książki 
i małego pokoiku obok, służącego jako kantor i sypialnia. Takie lokale były 
wynajmowane na cały rok, choć przybysze mogli handlować tylko podczas tar
gów. Po zamknięciu targów pozostawiali niesprzedany towar na składzie aż do 
następnych targów lub oddawali w komis miejscowym księgarzom. W XVI w. 
no targi lipskie uczęszczają liczni księgarze z Bazylei, Norymbergi, Augsburga, 
Rostoku i Lubeki. W stałym związku z Lipskiem pozostają Kobergerowie. Za
znacza się coraz ściślejszy kontakt z Królewcem, Śląskiem, Czechami i Polską. 
F i s c h e r  W., Die Abwanderung, s. 56 i n.



Zwłaszcza bliski kontakt z Lipskiem wpłynął niewątpliwie 
dodatnio na rozwój handlu księgarskiego na Śląsku w ogóle, 
a we Wrocławiu w szczególności. Z Lipskiem utrzymują księga
rze wrocławscy żywy i bezpośredni kontakt. Już w końcu XV w. 
odwiedzał tamtejsze targi Jan  Bruckner ze Zgorzelca, który 
trudnił się nie tylko handlem korzeniami i towarami łokciowymi, 
ale jednocześnie zaopatrywał Wrocław w książki20). W Lipsku 
zawiera w 1484 r. Jan  Kirchberg transakcje z augsburskim na
kładcą Janem Rynmannem 21) . Stamtąd sprowadza protestanckie 
druki Dominik Monner22). Ścisłe stosunki handlowe z Lipskiem 
utrzymują Franciszek Kloss, Erhard Schneutel i Kaspar Giit- 
t le r23). Nadmienić też trzeba, że w XVI wieku szły z Lipska re
gularnie transporty książek do Legnicy24).

Błędne jednak byłoby mniemanie, że jedynie Lipsk był tym 
źródłem, skąd czerpał Wrocław zdobycze wiedzy i kultury, że 
dopiero wpływ Lipska spowodował we Wrocławiu rozbudzenie 
zainteresowania się książką i wzrost je j zapotrzebowania. Lipsk 
jako ognisko handlu księgarskiego odegrał bezsprzecznie donio
słą rolę w stosunku do ośrodków życia umysłowego na Zacho
dzie, lecz podkreślić trzeba z naciskiem, że rola jego zaczyna się 
dopiero wtedy, gdy Wrocław ma już poza sobą długoletnią tra
dycję wybitnego centrum kulturalnego, gdy życie umysłowe pul
suje w nim już pełnym tętnem. Złożyły się na to różne wpływy. 
Wysoki w średniowieczu poziom kulturalny Śląska, bujny roz
kwit piśmiennictwa i twórczości naukowej, znakomity rozwój 
szkolnictwa miejskiego 25) mogły być osiągnięte dzięki temu, że 
potrzeby umysłowe społeczeństwa były zaspokajane w dosta
tecznej mierze i książka, najpierw rękopiśmienna, potem druko-

20) S c h u l t z e  E., Etn Kramerbuch aus dem Ende des 15 Jahrh. Neues 
Lausitz. Magazin, Gorlitz 1897, B. 73, passim.

21) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 57.
22) Ibidem, s. 65.
23) Ibidem, s. 70, 72, 77.
24) B a h l o w  H., Aus der Fruhzeit des Liegnitzer Buchhandels und Buch- 

gewerbes. Sonderdruck aus Mitteil. des Gesch. u. Altertums-Vereins zu Lieg- 
nitz, B. 16, Liegnitz 1936— 37, s. 221.

25) Por. B a r y c z  H., ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle pol- 
sko-śląskich związków duchowych w przeszłości, Wrocław—Warszawa 1946. 
O g r o d z i ń s k i  W., Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice—Wrocław 1946. 
Pamiętnik Instytutu śląskiego S. 2, nr 4. M a 1 e c z y ń s k a E., Polskie tradycje 
naukowe i uniwersyteckie Wrocławia, Wrocław 1946.



wana, docierała na Śląsk i do Wrocławia w miarę wzrastającego 
zapotrzebowania w coraz znaczniejszej ilości.

Odrzucić jednak trzeba, jako nie mającą dostatecznych 
podstaw źródłowych, podaną przez Długosza wersję o przywie
zieniu z Włoch w początku XI wieku znacznego zasobu książek 
przez biskupów wrocławskich Urbana i Luciliusa26). Stwierdzić 
natomiast możemy, że już w średniowieczu znajdują się we 
Wrocławiu cenne dzieła i to nie tylko pojedyncze przypadkowo 
zabłąkane egzemplarze, ale natrafiamy niejednokrotnie na pie
czołowicie skompletowane księgozbiory, których zawartość zwię
ksza się szybko w wieku XVI. Więc przede wszystkim wymienić 
należy słynną bibliotekę kapitulną, co do której zasobu posia
damy pewne wiadomości sięgające wieku X IV 27). Powstanie 
i szybki rozwój tej bogatej biblioteki zostały umożliwione dzięki 
zrozumieniu przez kapitułę wartości książki i je j trosce o zabez
pieczenie księgozbioru, co się wyraźnie przejawia w statutach, 
zachowanych, niestety, tylko w odpisie z XV wieku28).

Następnie mamy przechowywany przy kościele św. Wojciecha, 
a należący do konwentu dominikańskiego księgozbiór, o którego 
zasobności wspomina Colerus29). Bernardyni wrocławscy posia
dali w XV wieku w swoim klasztorze przykute do pulpitów za

28) Catalogus Episcoporum Vrat. J. D l u g o s s i i  Opera omnia, t. 1, 
s. 444 i 445. O zasługach Urbana jako założyciela pierwszej biblioteki mówi 
P o l N., Jahrbiicher der Stadt Breslau, hg. von G. Busching, Breslau 1813—24, 
B. 1, s. 5. Z uznaniem też mówi o nim H a n k i u s ,  Martini Hankii de Silesiis 
indigenis eruditis, Lipsiae 1707, C. 2, s. 8. Tradycja ta była tak mocno zako
rzeniona, że znalazła odbicie w napisie, umieszczonym w szkole przy. kościele 
Marii Magdaleny. B. U. Wr. Rpis R. 647, Inscriptiones silesiacae, s. 347.

27) F l i e g e l  M., Die Dombibliothek zu Breslau im ausgehenden Mittel- 
alter. Zeitschr. d. Ver. fur Geschichte Schlesiens, Breslau, B. 53. J u n g n i t z  J., 
Die Breslauer Dombibliothek, Breslau 1908.

28) B. Kap. Wr. Rpis III d, 4. Statuta Capituli, s. 168. De libris ab Eccle- 
sia mutuodandis. „Item omnes libri Ecclesia a quocunque habiti in libraria in 
locum suum unde recepti sunt reponantur, et si quis dominorum deinceps ali- 
quem librum Ecclesiae voluerit mutare alio aeque bono in locum reposito cum 
dominorum Capituli vel magistrorum fabricae consensu et non propria aucto- 
ritate recipere praesumat, et illi qui recipiunt tenentur propriis manibus se in-, 
scribere ad registrum sacristanorum nomenque suum annum et diem anno- 
tando“ .

29) Oratio auspicalis cum habita solemni panegyri Bibliotheca Mario-Ma- 
gdalenae libris auctior et cultu ornatior 24 Nov. A. C. MDCXLIV usibus publicis 
dedicaretur, Vratislaviae 1646, k. B4.



pomocą łańcuchów księgi, z których część weszła w skład póź
niejszej biblioteki przy kościele św. Bernarda30). Mniejsze lub 
większe zbiory powstały przy szkołach wrocławskich. Colerus 
wspomina o bibliotece przy kościele Bożego Ciała jako o jednej 
z najdawniejszych we Wrocławiu31). Istniała biblioteka przy 
klasztorze kanoników regularnych u N. Marii Panny na P iasku32). 
Podwaliny pod rozbudowę bogatych w przyszłości zbiorów u Ma
rii Magdaleny zostały położone w wieku X V I33), lecz .już w wie
ku XV mamy wzmianki o istnieniu tam biblioteki34).

Oprócz wymienionych bibliotek były już od dawna groma
dzone księgozbiory prywatne. Najdawniejszą o tym wiadomość 
czerpiemy z testamentu ks. Apeczki z Ząbkowic, sporządzo
nego 24 stycznia 1352 r. W testamencie wymienione są po
zostawione przez testatora książki, a mianowicie kilkanaście 
dzieł o bogatej treści teologicznej i prawniczej, między nim,i Li
ber de Trinitate Sancti Augustini i tegoż autora De doctrina 
Christiana, dalej Innocentius ąuartus super Decretalibus, Archi- 
diaconus super Decreto, Archidiaconus super Sexto Decretalibus, 
Speculum Judiciale, Sermones Bertrandi itd .35). —  Z historii 
biblioteki kapitulnej i czynionych je j zapisów dowiadujemy się 
o istnieniu bogatych zbiorów biskupów i kanoników wrocław
skich. Nie wymieniając wszystkich znanych ofiarodawców i ilo
ści przekazanych przez nich woluminów, podamy kilka danych, 
które ilustrują interesujące nas zagadnienie. W XIV wieku Mi
kołaj z Panowicz, kustosz wrocławski, ofiarowuje 7 dzieł, posia
dał więc jak  na owe czasy pokaźną biblioteczkę, wykazując za
interesowanie nie tylko dziełami teologicznymi, lecz i studiami

30) M o r g e n b e s s e r  M., Geschichte des Hospitals u. d. Schule z. h. 
Geist wie auch der Bibliothek zu St. Bernardin zu Breslau, Breslau 1814, s. 47.

31) Oratio auspicalis, k. B4.
32) B. U. Wr. Rpls R. 645, Inscriptiones silesiacae, s. 158.
33) Jan Hess ofiarował swoje książki teologiczne. W 1543 r. Marcin Rat- 

gius umierając zostawił legat w wysokości 100 talarów dla powiększenia i upo
rządkowania biblioteki. W 1573 r. rajca Mikołaj Rehdiger zapisuje 6 talarów 
rocznie dla bibliotekarza, któryby sprawował pieczę nad książkami i dwa razy 
tygodniowo otwierał na dwie godziny bibliotekę dla publiczności. Colerus, Ora
tio auspicalis, k. B6. B. U. Wr. Rpis R. 647, s. 338. B a u c h ,  Geschichte des 
Bresl. Schulwesens. Cod. dipl. Sil., B. 26, s. 281—282.

84) B a h l o w ,  Beitrage, H. 7, s. 50.
35) Arch. Kap. Wr. Dok. V. 23. Zob. Dodatek nr 1, zamieszczony na końcu 

pracy.



prawniczymi36). Znany ze swojej działalności pisarskiej archi
diakon Mikołaj z Poznania przekazał kapitule 5 pergaminowych 
woluminów, zawierających większą ilość pozycji. Są tam obok 
ojców kościoła traktaty z dziedziny etyki i rozmaite rozprawy 
polemiczne37). W roku 1481 kaznodzieja polski u św. Krzysztofa 
i penitencjariusz przy kościele św. Krzyża Jan  Rodzyna ofiaro
wał 17 woluminów38). Protektor humanizmu biskup Jan  IV Roth 
przekazał bibliotece kapitulnej 65 wol.39). Kanonik Mikołaj 
Merboth pozostawił po sobie 240 dzieł40). Dwaj kanonicy, wy
konawcy planów przebudowy biblioteki kapitulnej, Piotr Janko- 
wicz i Stanisław Sauer, ofiarowują: pierwszy z nich 114 wol., 
drugi zaś 388 41). Jan  Schónberg zostawił imponującą liczbę 598 
woluminów42).

Pod koniec XV i w pocz. XVI w. posiadanie książki nie jest 
wyłącznym przywilejem duchowieństwa. Zainteresowanie się 
nauką, a zwłaszcza zagadnieniami historycznymi, występuje wy
raźnie wśród warstw świeckich, czego dowodem jest spisywanie 
przez pisarzy miejskich faktów, dotyczących historii Wrocła
w ia43). Nie możemy tu omawiać wpływu humanizmu na rozwi
jające się coraz bujniej życie umysłowe na Śląsku i w jego stolicy. 
Wspomnieć tylko możemy, że zastęp humanistów wrocławskich, 
działających na niwie naukowej, był liczny, a twórczość ich za
sługuje na uw agę44 45). Około wybitnych jednostek, jak  Wawrzy
niec Rabę, Zygmunt Gossinger i Jan  Mitzler, skupiają się umy
sły twórcze i ludzie chłonący prądy renesansu duchowego 15). 
Poeci, uczeni, teologowie, szermierze polityczni potrzebowali do 
swej pracy odpowiedniego aparatu naukowego, toteż podtrzy

36) F l i e g e l  M., Die Dombibliothek zu Breslau im aus|gehend. Mittel- 
alter. Zeitschr. d. Ver. fiir Geschichte Schles., B. 53, s. 101.

37) Ibidem, s. 103 i n.
38) J u n g n i t z ,  Die Breslauer Dombibliothek, Breslau 1908, s. 6.
39) F l i e g e l  M., Die Dombibliothek, s. 108.
40) Ibidem, s. 106. Por. M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje naukowe 

i uniwersyteckie Wrocławia, Wrocław 1946, s. 34, B a u c h ,  Beitrage. Zeitschr. 
d. Ver. f. Gesch. Schl., B. 40, s. 141 i n.

41) F l i e g e l  M., Die Dombibliothek, s. 109 i 110.
42) Ibidem, s. 111.
43) Por. M a l e c z y ń s k i  K., Dzieje Wrocławia, Katowice—'Wrocław 1948, 

s. 240 i n.
44) Ibidem, O g r o d z i ń s k i  W., Dzieje piśmiennictwa, s. 37 i n. M a l e 

c z y ń s k a  E., Polskie tradycje, s. 29 i n.
45) M a l e c z y ń s k i  K., Dzieje Wrocławia, s. 251 i n.



mują stosunki z uczonymi i księgarzami innych miast i nie ustają 
w poszukiwaniach cennych i rzadkich dzieł, aby powiększyć 
swoje księgozbiory. Transporty książek, przywożone do Wro
cławia lub wychodzące z miasta, musiały być zjawiskiem czę
stym, nie wywołującym zdumienia, gdyż dr Piotr Wartemberg, 
chcąc w 1459 r. uciec z Wrocławia w obawie przed gniewem 
króla czeskiego Jerzego z Podiebradu, usiłuje ujść z miasta ukryty 
w wozie, naładowanym pościelą i książkam i46).

Stwierdzając fakt istnienia wielkich zasobów książek we 
Wrocławiu, musimy teraz ustalić, w jaki sposób dostały się one 
na Śląsk i do jego stolicy i od jakiego czasu dadzą się zanotować 
dane, dotyczące działalności księgarzy na terenie Wrocławia.

Różnymi drogami docierała tu książka. W pierwszych wie
kach po przyjęciu chrześcijaństwa i nawiązaniu łączności przez 
Śląsk z Zachodem nabycie książki nie było wynikiem zadzierz
gniętych stosunków handlowych, lecz następstwem akcji, przed
sięwziętej przez pojedyncze jednostki, które zdawały sobie sprawę 
z doniosłości wiedzy i pragnęły ją  kultywować. Udział w tym miał 
i dwór książęcy. Książki przybyły na Śląsk z księżniczką merań- 
ską, żoną Henryka Brodatego i towarzyszyły św. Jadwidze aż 
do grobu47). Ścisłe stosunki z Rzymem, legacje, podróże bisku
pów na synody i zjazdy kościelne są okolicznościami, które spo
wodowały, że niejedno dzieło mogło się dostać do nas z Włoch48). 
Nie zapomnijmy też, jak  wielkie znaczenie dla rozwoju kultury 
mogły mieć związki kleru zakonnego z macierzystymi klaszto
rami. W XI wieku żywe są związki Polski i Śląska z eremitami 
włoskimi, a na przełomie XI i XII w. zaznacza się silny kontakt 
z kulturą francuską i flandryjską49) . Książki towarzyszyły za
konnikom, wyruszającym z konwentu dla założenia nowej sie
dziby, jak  również po osiedleniu były prawdopodobnie nadal 
sprowadzane z macierzystego klasztoru. Niewątpliwie też i bi

46) Pol, Jahrbucher der Stadt Breslau, B. 2, s. 26.
47) Niektóre z nich są znane, jak kodeks liturgiczny, zawierający go

dzinki do N. Panny Marii, modlitwy, kalendarz oraz dzieje Starego i Nowego 
Testamentu i kodeks pergaminowy podarowany klasztorowi w Henrykowie, za
wierający traktat ekonomiczny i rodzaj podręcznika do pisania listów, napisany 
przez mnicha włoskiego Alberyka z Monte Cassino. M a l e c z y ń s k a  E., Pol
skie tradycje, s. 17.

48) F l i e g e l  M., Die Dombibliothek, s. 99.
49) M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje, s. 9—15. Por. S i l n i c k i  T., 

Dzieje i ustrój kościoła, Historia śląska, t. II Kraków 1939, s. 33 i n., 87 i n.



skupi wrocławscy już od samego początku dbali o zdobycie ksią
żek liturgicznych i dzieł teologicznych, potrzebnych dla' kształ
cenia duchowieństwa.

Niemałe zasługi w rozwoju bujnego życia umysłowego i spro
wadzenia na Śląsk książek położyła kapituła wrocławska. W XIII 
wieku zasiada w niej liczne grono ludzi, posiadających tytuł na
ukowy, który wówczas uzyskać można było na uniwersytetach 
Francji lub Włoch50). Troskę o wysoki poziom umysłowy kleru 
widzimy w znanych nam z pocz. XV w. uchwałach kapituły, na
kładających na kanoników i prałatów obowiązek odbycia wyż
szych studiów i uzyskania stopnia naukowego. Dla osiągnięcia 
tego celu ustanowione są stypendia51). Często zachodzący fakt 
przebywania duchownych na studiach w Bolonii i innych mia
stach włoskich notują wydane w 1341 r. dla diecezji wrocław
skiej statuty biskupa Przecława 52).

Słuchacze tych wyższych uczelni stykali się z zawodowymi 
kopistami i handlarzami rękopisów i mieli możność nabyć lub 
kazać sobie przepisać potrzebne dzieła, które następnie jako 
skarb bezcenny przywozili do ojczystego miasta. Nie możemy 
wymienić wszystkich duchownych wrocławskich, którzy czerpali 
wiedzę zagranicą, przywozili stamtąd księgi i przyczynili się do 
rozwoju życia umysłowego. Przytoczymy tylko kilka przykła
dów.

Oto wybitna postać XIII wieku, biskup Tomasz I, który wziął 
się do odbudowy zniszczonego po napadzie tatarskim życia kul
turalnego. Studia wyższe odbył prawdopodobnie na włoskim uni
wersytecie, gdzie zdobył stopień naukowy. Cieszył się sławą 
uczonego i znany był w Rzymie53 54). Prawą jego ręką był kanonik 
Piotr, który studiował w Padwie i przywiózł stamtąd głośną 
księgę teologiczną „Summa aurea“ Wilhelma z Auxerre51). 
Wiernie przy boku biskupa stał scholastyk Jakób ze Skarzeszewa, 
doktor dekretów bolońskiego uniwersytetu, znany z nauki sze
roko w Rzymie i Niemczech, gdzie zasięgano jego rady w kwe

50) M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje, s. 16.
51) B. Kap. Wr. Rpis III a, 4. Statuta Cap., s. 65 i n. ,,De eundo ad 

studium atąue stipendio studentium", s. 71 i n. „De alienigenis sive extraneis 
nisi ąualificatis non recipiendis".

52) Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. u. Alt. Schl., B. 28, s. 440.
53) M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje, s. 19.
54) Ibidem, s. 19.



stiach prawnych55). W Bolonii otrzymał tytuł magistra prepozyt 
wrocławski, Conradus, który ofiarował bibliotece biblię łaciń- 
łacińską56). W 1305 r. studiował tam Tyczko z Panowicz. Praw
dopodobnie wracając ze studiów, przywiózł ze sobą wspomniany 
przez Berghiusa pergaminowy kodeks ,,In Psalterium Commen- 
tarius“ 57). W Bolonii słuchał wykładów Mikołaj z Panowicz 
i przywiózł ze sobą do Wrocławia większą ilość ksiąg prawni
czych58 59). Studiami prawniczymi interesował się też magister 
Piotr z Bytomia, który przekazał bibliotece kapitulnej cenny ma
nuskrypt „Archidiacpnus Bononiensis super Decretum“ 5D) . Można 
byłoby mnożyć przykłady bez liku. Wystarczy stwierdzić, że za
stęp wrocławskich duchownych, uczęszczających na studia we 
Włoszech, zwłaszcza w Bolonii, był liczny60), a ilość ksiąg stam
tąd przywiezionych i przekazanych bibliotece kapitulnej na
prawdę pokaźna61).

Zresztą nie tylko duchowni, lecz i mieszczanie wrocławscy 
brali udział w wyższych studiach, zdobywali stopnie naukowe 
i przywozili księgi. Przykładem tego jest Baltazar Ungerade 
(Ungerothin), patrycjusz wrocławski, rajca miejski, słuchacz 
uniwersytetu bolońskiego, który przywiózł z zagranicy dzieło p. t. 
„M ateria decreti“ 62).' W XIV w. udają się wrocławianie na 
studia także do Pragi. W XV w. siłą atrakcyjną okazuje się Lipsk, 
gdzie nacja polska, do której też należą ślązacy, Czesi i Łuży
czanie, ma swoje kolegium Beatae Mariae Virginis, bogato ob
darowane przez Mikołaja Gliwicza. Są Wrocławianie i we Wie
dniu, gdzie również jest bursa dla Ślązaków fundacji Gliwicza. 
Lecz już od początku XV w. ośrodkiem kulturalnym promieniu
jącym na Wrocław staje się K raków 63). Na uniwersytecie kra

55) Ibidem, s. 19.
56) P f o t e n h a u e r ,  Schlesier auf der Universitat Bologna. Zeitsch. d. 

Ver. f. Gesch. u. Alt. Schl., B. 28, s. 435. F l i e g e l  M., Die Dombibliothek s. 100.
57) P f o t e n h a u e r ,  Schlesier, Zeitschr. d. Ver. f. G. u. Alt. Schl., B. 28, 

s. 438. F l i e g e l  M., Die Dombibliothek, s. 100.
r,s) F l i e g e l ,  Die Dombibliothek, s. 101.
59) Ibidem, s. 101.
°°) P f o t e n h a u e r ,  Schlesier, Zeitschr. d. Ver. f. G. u. Alt. Schl., B. 28, 

s. 434—446.
01) F l i e g e l ,  Die Dombibliothek, s. 102.
°2) P f  o t e n h a u e r ,  Schlesier, Zeitschr. d. Ver. f. G. u. Alt. Schl., B. 28, 

445. Fliegel M., s. 104.
63) M a l e c z y ń s k a ,  Polskie tradycje, s. 31.



kowskim studiuje sławny opat wrocławski u N. Marii Panny na 
Piasku Jodok Ziegenhals i protektor nauki we Wrocławiu kanonik 
Mikołaj Gliwicz 64) i Mikołaj Merboth, który pozostawił tak bo
gaty księgozbiór po sobie. Z lat 1433— 1510 znamy 400 nazwisk 
osobistości, które odbywały swe studia na uniwersytecie krakow
skim, a później zaznaczyły się działalnością na terenie Wrocła
wia 65). Pobyt na studiach w Lipsku i Krakowie ułatwił zetknięcie 
z rozwijającym się ruchem wydawniczym i handlem księgarskim, 
dał możność zapoznania się z większym zasobem dzieł, wśród 
których można było dokonać wyboru tych, które należało zabrać 
ze sobą, wracając do domu. Wzmaga się ruch umysłowy, rozsze
rzają się związki kulturalne Wrocławia, napływają coraz obficiej 
księgi. Lecz wobec wzmożonego zapotrzebowania nie wystarczają 
już usiłowania pojedynczych wykształconych jednostek, by za
opatrzyć się w książki podczas studiów w obcym mieście. Książka 
staje się nieodzownym narzędziem dla zaspokojenia wciąż wzra
stających potrzeb umysłowych, życie powoduje pojawienie się we 
Wrocławiu stałych pośredników pomiędzy producentami książki 
a je j odbiorcami — na widownię występują księgarze.

W drugiej połowie XIV wieku zanotować możemy zaledwie 
kilka nazwisk kupców, trudniących się sprzedażą rękopisów, bez 
podania jakichkolwiek szczegółów dotyczących ich działalności. 
Potem następuje dłuższy okres, w którym nie posiadamy żadnych 
danych, dotyczących interesującego nas zagadnienia, aż w dru
giej połowie XV wieku, już po wynalezieniu druku, dadzą się 
wykazać zrazu skąpe, potem coraz obfitsze wzmianki o działal
ności odwiedzających Wrocław obcych księgarzy. Później wy
stąpią na widownię miejscowi bibliopolae.

A więc przede wszystkim zasługuje na uwagę działalność 
Jana Brucknera ze Zgorzelca w latach 1476— 1481. Przed przy
byciem do Zgorzelca pracował u korektora w drukarni J. Sense- 
schmida w Norymberdze, a potem w Strasburgu u drukarza 
Henryka Egsteina. Prawdopodobnie jako księgarz wędrowny 
jeździł po kraju i odwiedzał targi. Jako wynagrodzenie za pracę 
dostał też kilka książek, które były w Zgorzelcu rzadkością. 
W Zgorzelcu otworzył na rynku kram, w którym znalazły się 
najprzeróżniejsze towary: obok kosztownych korzeni — mydło,

64) M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wrocławia, s. 163.
65) Ibidem, s. 240 oraz H. B a r y c z ,  Ślązacy na Uniwersytecie Jagiel

lońskim, Katowice 1935, passim.



olej i świece; obok najdroższych tkanin jedwabnych —  zgrzebne 
płótno; dalej złoto, pierścienie, ałun, żelazo, produkty żywno
ściowe, chemikalia, przedmioty użytku domowego, wreszcie 
książki i papier. Nie wystarczyły druki, które dostał od Egsteina; 
zapotrzebowanie na książki wzrastało, więc przywoził je  z Lip
ska. Odbiorcami jego byli nie tylko duchowni ze Zgorzelca, lecz 
i mieszkańcy Wrocławia, z którym utrzymywał ścisłe stosunki, 
odwiedzając targi, zwłaszcza na św. Elżbietę i pozostając w bli
skim kontakcie z kupcami wrocławskimi. Zaopatrywał się 
w książki u Brucknera altarysta katedry wrocławskiej Jakób 
Sluckenwerder i pisarz miejski Grzegorz Morenberg.

Książki znajdujące się na składzie u Brucknera były druko
wane prawie wyłącznie w Bazylei, Norymberdze i Strasburgu. 
Z dwoma ostatnimi miastami mógł Bruckner zachować kontakt 
od czasów poprzedniej swej pracy w drukarniach, ale najwięcej 
książek nabywał na targach lipskich. W Lipsku też nabył nie
które dzieła od Michała z Bazylei, ale co ciekawsze, inne partie 
kupuje następnie od tegoż Michała, ale już w Zgorzelcu. Widać 
stąd, że wędrowni księgarze z południa docierali na Śląsk. 
Schulze przypuszcza, że dlatego nie można znaleźć pó r. 1481 
śladów działalności księgarskiej Brucknera, chociaż występuje 
on nadal jako jeden z najzamożniejszych kupców, ponieważ 
wędrowni bibliopolae zaczęli napływać ze Szwajcarii i południo
wych Niemiec w coraz większej ilości00).

Wśród miast, które nie tylko są odwiedzane przez wędrow
nych księgarzy, ale dokąd udają się. i nakładcy dla zawarcia han
dlowych transakcji, oprócz Frankfurtu nad Menem, Lipska, 
Norymbergi, Strasburga i Bazylei wymieniany jest W rocław67). 
Od 1483 do 1495 r. daje się wykazać we Wrocławiu działalność 
spółki handlowej braci Fleischmannów z Norymbergi. Nie można 
określić ściśle, jakie czynności księgarskie obok handlu towarami 
wykonywała ta spółka, ale wiemy o wydaniu przez nią mszału 
dla Wrocławia w 1483 r. i brewiarza w 1485 r. Mszał został wy
drukowany u Piotra Schóffera w Moguncji, a brewiarz w Spirze 
u Piotra Dracha. Są również wzmianki o stosunkach tej spółki 
z Janem Brucknerem ze Zgorzelca i księgarzem Albrechtem 
Boltzem. W 1483 r., kiedy była zawierana umowa w sprawie

0fl) S c h u l z e  E., Ein Kramerbuch aus dem Ende des 15 Jahrh. Neues 
lausitz. Magazin, B. 73, s. 182— 198.

07) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 227.



druku mszału, kierownik przedsiębiorstwa Jan Fleischmann bawi 
we Wrocławiu. Do spółki tej przystąpili także jako udziałowcy 
dwaj kupcy wrocławscy: Błażej Krieg i Jan  Kirchberg68) .

Obok braci Fleischmannów w osiemdziesiątych latach 
XV wieku bierze udział w zaopatrywaniu biskupstwa wrocław
skiego w druki również spółka handlowa Jerzego Bartjiera z Ehin- 
gen. W 1489 r. stwierdza Zygmunt Weyth z Ulmu wobec Rady 
Miejskiej wrocławskiej, że po ustąpieniu ze spółki otrzymał od 
Barthera należną mu część, wypłaconą w książkach. W tymże 
roku dwaj wierzyciele, Fryderyk Russ i Andrzej Wirtzbach, zgła
szają swoje pretensje i nakładają areszt na znajdujące się we 
Wrocławiu a należące do Jerzego Barthera skrzynie z książ
kami 69).

Dwukrotnie występuje na terenie Wrocławia wymieniony 
jako rzeczoznawca księgarz Piotr Swobe. Spotykamy go w 1485 r., 
gdy ma być powołany do oceny zamówionych dla Wrocławia bre
wiarzy i w 1489 r., gdy trzeba było ocenić książki, które miał 
otrzymać ustępujący ze spółki Weyth. Swobe nie figuruje nigdzie 
w księdze przyjęć do prawa miejskiego, nie znajdujemy o nim 
żadnej wzmianki w innych aktach wrocławskich, a w 1485 r. za
znacza Rada Miejska, że w razie nieobecności Piotra można wy
brać innego rzeczoznawcę. Stąd należy przypuszczać, że bawił 
we Wrocławiu tylko przelotnie. Bahlow sądzi, że jest on iden
tyczny z drukarzem z Frankfurtu nad Odrą Piotrem Wemtzem, 
zwanym Swob70).

Ciekawy jest fakt, że znany później jako drukarz stras- 
burski Fryderyk Russ z Dumbachu występuje na terenie Wrocła
wia w 1489 r., gdy jako wierzyciel nakłada areszt na książki Je 
rzego Barthera, następnie zaś w lutym 1490 r. przyjmuje prawo 
miejskie. Dopiero w kilka lat później w 1495 r. przyjmuje prawo 
miejskie w Strasburgu i osiedla się tam na stałe, ale zachowuje 
nadal ścisły kontakt z Wrocławiem, czego dowodem jest wydru
kowane przez niego ,,Agenda Vratislaviense“ w 1499 r. i nieda- 
towany Donat dla diecezji wrocławskiej71).

Jeżeli chodzi o działalność obcych księgarzy we Wrocławiu, 
nie możemy pominąć milczeniem Antoniego Kobergera. Wpraw

68) Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 56 i n.
69) Ibidem, s. 60 i n.
70) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 59 i dod. nr 4.
71) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 61 i n.



dzie w źródłach wrocławskich nie znaleziono dotąd wzmianek 
o składach Kobergera, ale on sam w swojej korespondencji wspo
mina wyraźnie, że zasięgiem jego działalności objęty jest rów
nież Wrocław, że ma tam swoich pracowników i tam znajdują 
się złożone dla niego pieniądze72). Prawdopodobnie jednym 
z pracowników Kobergera był występujący parokrotnie we Wro
cławiu w latach 1487— 1509 Kuntze Hummel73), który rozprze- 
dawał wydrukowaną przez Kobergera w Norymberdze w 1493 r. 
Schedla Kronikę św iata74). Rozprzedażą tej kroniki we Wro
cławiu i Poznaniu, jak  to widać z rozrachunków z 1493 r. między 
nakładcami, zajmował się również Linhard Taschner75).

Wrocław ściągnął na siebie uwagę nie tylko obcych księga
rzy niemieckich. Księgarze krakowscy przyczyniają się również 
do zaopatrzenia biskupstwa wrocławskiego w księgi liturgiczne. 
W 1501 r. Sebastian Hyber z Krakowa wydaje swoim nakładem 
w Wenecji ,,Viaticum Vratislaviense“ 76). W kilka lat później 
rozległe stosunki handlowe, jakie nawiązał z Wrocławiem Jan  
Haller, umożliwiły mu podjęcie się wydania na spółkę z Hybe- 
rem mszału dla diecezji wrocławskiej w 1505 r . 77).

Rozwijające się coraz bujniej życie umysłowe i wzrastające 
z nim coraz większe zapotrzebowanie na książki spowodowały, 
że na widownię występują obok przyjezdnych również miejscowi 
księgarze. Zdając sobie sprawę, że Wrocław jest odpowiednim 
terenem dla prowadzenia handlu księgarskiego, przyjmują prawo 
miejskie, nabywają zwykle nieruchomość we Wrocławiu i rozwi
ja ją  nieraz ożywioną działalność.

R o z d z i a ł  II.
Poczet księgarzy wrocławskich.

Na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego można 
stwierdzić, że w okresie przed wynalezieniem druku byli już we

72) H a s  e, Die Koberger, s. 300.
T3) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 67.
74) S c h e d e l  H a r t m a n n u s ,  Liber Chronicarum. Registrum huius 

operis libri cronicarum cum figuris et ymaginibus ab inicio mundi... Anthonius 
Koberger Nuremberge impressit, 1493. Ha i n ,  t. 2, nr 14508. Egz. w B. U. 
Wr., Oddz. Starodr.

75) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 708.
76) E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 32, s. 423. B. U. Wr. sygn. 8K

2324.
77) E s t r e i c h e r ,  t. 22, s. 434. B. U. Wr. sygn. 2B 532.



Wrocławiu kupcy, którzy trudnili się handlem rękopisami. W dru
giej połowie XIV wieku zanotowane zostały trzy nazwiska: B e r-  
t r a m u s  de  Y l e n b u r g  mercator librorum, J o h a n n e s  pater 
librorum i M a t e r n u s  venditor librorum. Ten ostatni wymie
niony jest w innym miejscu jako introligator78), lecz zajęcie in
troligatorskie nie wykluczało możliwości sprzedawania oprawio
nych przez siebie dzieł.

Bahlow przypuszcza, że z tytułu wykonywanego przez siebie 
zawodu mógł sprzedawać druki ulotne Marcin Barfuss7f’), który 
został wciągnięty do ksiąg przyjęć prawa miejskiego w 1444 r. 
jako ,,Martinus Brieffdrucker alias moler“ S0 80), ale skąpe wiado
mości, jakie o nim znajdujemy, nic nie mówią o jego działalności 
księgarskiej. Występuje w aktach miejskich do roku 1472 jako 
,,Briefdrucker“ , ,,Briffmoler“ , albo ,,Bildedrucker“ 81).

Około 1470 r. osiadł we Wrocławiu założyciel pierwszej tu
taj drukarni K a s p e r  E l y a n  rodem z Głogowa. Działalność 
i zasługi Elyana jako drukarza zostały już opracowane i dzieła, 
które wyszły z pod jego prasy, szczegółowo omówione82), lecz 
z powodu braku źródeł nie zostało dotąd ustalone, gdzie się mie
ściła drukarnia, kto w niej pracował i czy Elyan był jednocześnie 
nakładcą, czy też wykonywał tylko czyjeś zamówienia. Nie wiemy 
nic o działalności księgarskiej Elyana. A pole do domysłów 
otwiera się szerokie. Możnaby przypuścić, że statuty synodalne, 
a może i niektóre dzieła treści religijnej zostały wydrukowane

78) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 48. Ustalenie ścisłych dat, kiedy wystę
pują ci księgarze, oraz brzmienia ich imion nastręcza trudności wobec drobnych 
różnic występujących w rozmaitych relacjach. ( R e i c h e r t  H e r m a n n ,  Die 
deutschen Familiehnamen nach Breslauer Quellen des 13 und 14 Jahrh. Wx>rt 
und Brauch 1908, H. 1, s. 102. S c h u l t z  A., Urkundliche Geschichte der 
Breslauer Maler-Innung, Breslau 1866, s. 173. Schles. Provinz. Blatter, N. Folgę 
1885, B. 4, s. 37). Bertramus de Ylenburg występuje w r. 1369, Johannes pater 
librorum w 1394 i Johannes Bucherer pater librorum w 1382; Maternus ven- 
ditor librorum lub Nicolaus Maternus w 1399 r. oraz Maternus lub Maternus 
Buęhęrer venditor librorum w 1400. Daty oznaczają rok przyjęcia do prawa 
miejskiego. Dla rozstrzygnięcia sprzeczności brak bezpośredniego źródła, ja
kim był Liber notationum civium we Wrocławiu, odnoszący się do tego okresu.

70) Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 49.
80) S c h u l t z  A., Urkundliche Gesch. der Breslauer Maler-Innung, s. 61.
81) Ibidem, s. 61— 62.
82) K oc  o w s k i  Br., Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku, Wro

cław 1948, s. 7 i n. Z dawniejszych opracowań zob. D z i a t z k o ,  Zeitschr. 
d. Ver. f. G. Schl., B. 15, 16, 19 i B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 50 i n.



na zlecenie biskupa i kapituły wrocławskiej, z którą Elyan był 
w ścisłym kontakcie. Przecież od roku 1473 był zastępcą kantora 
u św. Krzyża, a w r. 1477 ustąpił mu kanonii i prebendy wrocław
ski kanonik Zygmunt Vorsthover83). Ale czy Elyan otrzymał na 
wydawnictwo jakie subsydium, czy też drukował raczej na wła
sny koszt nie wiadomo. Fakt, że po śmierci Elyana kanonicy wro
cławscy chcą nałożyć areszt na pozostałą po nim prasę drukar
sk ą 84), może nasunąć domysł, że kapituła pragnie tym sposobem 
zabezpieczyć zwrot pieniężny, włożonych w przedsiębiorstwo 
Elyana. Lecz nie zostaje wykluczona możliwość, że roszczenia 
kanoników spowodowane były długami, które zaciągnął Elyan, 
udając się w daleką podróż do Rzymu, z której już nie sądzone 
mu było powrócić.

Jessen przypuszcza, że przy ścisłym związku, jaki istniał mię
dzy biskupstwem wrocławskim i arcybiskupstwem gnieźnieńskim, 
dzieła wychodzące spod prasy Elyana wędrowały do Polski. Do
wodem tych stosunków był również druk traktatu o sakramen
tach, którego autorem był duchowny diecezji gnieźnieńskiej Mi
kołaj z Błonia85). Traktat ten, jak  widać z przedmowy do wyda
nia strasburskiego z 1512 r., został ułożony na zlecenie biskupa 
poznańskiego Stanisława i przyjęty chętnie przez kapitułę po
znańską, która go zaleciła wszystkim archidiakonom i probosz
czom swojej diecezji86). Drukowany wielokrotnie zagranicą 
i w Krakowie wyszedł pierwszy raz spod prasy drukarskiej 
u Elyana między 1478 a 1481 r., świadcząc o zadzierzgniętych 
stosunkach księgarskich między Wrocławiem a Poznaniem. Czy 
jednak Elyan sam zajmował się rozprzedażą wydawnictw, wy
chodzących z jego drukarni, nie znajdujemy o tym nigdzie naj
mniejszej wzmianki. Raczej należałoby przyjąć, że Elyan był 
tylko drukarzem, a kolportażem jego wydawnictw zajmował się 
kto inny.

Dużo dałoby nam wyjaśnienie stosunku, który łączył pierw
szego drukarza wrocławskiego z mieszczaninem Janem Kluge. 
Jest to znany i poważany kupiec, którego nazwisko powtarza się

83) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 53. Zeitschr.-d. Ver. f. G. Schl., B. 15, s. 7.
84) Zeitschr. d. Ver. f. G. Schl., B. 19, s. 389.
85) J e s s e n  H., Der Breslauer Buchdruck und das Konigreich Polen. 

Jahrbiicher fur Kultur u. Geschichte der Slaven, N. F. Breslau 1927, B. 3, 
H. 4, s. 492.

8C) E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 13, s. 173.



często w aktach miejskich w osiemdziesiątych latach XV wieku. 
Należą do niego dwa domy przy Kurzym Targu. Jest to okolicz
ność sprzyjająca dla wykonywania zawodu księgarza, gdyż we
dług relacji Steina na Kurzym Targu sprzedawano oprócz dro
biu, owoców, jarzyn i mleka również i książki*7). Kluge wymie
niony jest kilkakrotnie jako rzeczoznawca przy przekazywaniu 
rękopisów liturgicznych dla biblioteki Marii Magdaleny; musiał 
więc mieć doświadczenie w ocenianiu książek. Jego zięć Dominik 
Monner, występujący w latach 1498— 1534, był księgarzem i spo
tykamy go z książkami na targach w Poznaniu. W domu Jana 
Klugego przechowuje się po wyjeździe Elyana do Rzymu pozo
stały po nim dobytek, między innymi i prasa drukarskaRS). Czy 
nie możnaby wysnuć stąd wniosku, że i drukarnia Elyana mie
ściła się uprzednio u Jana Klugego, a on sam obok handlu towa
rami zajmował się i handlem księgarskim, rozprzedażą wydaw
nictw Elyana? To zagadnienie pozostaje jeszcze do wyjaśnienia.

Naprzeciwko domu Jana Klugego na rogu Rynku i Kurzego 
Targu stał dom, którego właścicielem był J a n  K i r c h b e r g .  
Jest to pierwszy osiadły we Wrocławiu księgarz, o którym mamy 
liczne wzmianki źródłowe. Dnia 16 lutego 1488 r. przyjmuje prawo 
miejskie, ale występuje we Wrocławiu jako księgarz już w 1485 r., 
a mianowicie on i Blasius Krieg jako przedstawiciele spółki 
Fleischmanna zawierają wobec rady miejskiej we Wrocławiu 
umowę z Wilhelmem Rauscherem, kupcem norymberskim. Na 
mocy tej umowy zobowiązuje się Rauscher dostarczyć za okre
śloną zapłatą 500 egzemplarzy brewiarzy, wykonanych według 
przedstawionego wzoru. Wydaje się, że w kilka lat później sto
sunki Kirchberga z Fleischmannem uległy rozluźnieniu, a Kirch
berg prowadził nadal handel księgarski na własną rękę. Działal
ność jego była ożywiona i stosunki rozległe. W 1484 r. bawił 
w Lipsku, gdzie zawiera transakcje z księgarzem Janem Ryn- 
mannem. W 1490 r. spotykamy go na targach we Frankfurcie 
nad Menem87 88 89).

Ale nie tylko z miastami niemieckimi utrzymywał Kirchberg 
stałe stosunki handlowe. Znamiennym faktem jest związek, jaki

87) S t h e n u s  B., Descripcio tocius Silesie et civitatis Regie Vratisla- 
viensis. SS. Rerum Silesiacarum, B. 17, s. 38.

88) Por. B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 50 i Zeitschr. d. Ver. f. G. Schl., 
B. 19, s. 389.

" )  Zob. Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 57 i dod. nr. 4.



go łączył z Krakowem i nawiązanie łączności z działalnością kra
kowskiego księgarza Jana Klemescha. W testamencie swoim spo
rządzonym 30 marca 1502 r. w Krakowie, wymienia Klemesch 
między innymi, że jest winien Kirchbergowi z Wrocławia pewną 
sumę pieniędzy, z której część już spłacił, a resztę poleca uiścić 
wykonawcom testamentu90). Widocznie Klemesch utrzymywał 
stałe stosunki z Kirchbergiem i nie potrzebował płacić od razu 
za wzięty towar gotówką, lecz mógł uiszczać należność ratami.

Nawiązanie przez Kirchberga stosunków z Krakowem zasłu
guje na podkreślenie, lecz nie jest faktem, któryby nas niespo
dziewanie zaskoczył. Jest to wynik trwałych więzów, jakie łą
czyły w owym czasie Wrocław z Krakowem. Wzajemne stosunki 
handlowe obu miast były żywe od samego początku. Droga po
między nimi była stale uczęszczana tak przez wrocławskich jak 
i krakowskich kupców. Mieszczanie wrocławscy zdawali sobie 
sprawę z korzyści, jakie im przynosi handel z Polską i walczyli 
o utrzymanie swoich praw i przywilejów handlowych w Polsce. 
Kontakt z Krakowem był tym łatwiejszy, że wśród mieszczan 
krakowskich było sporo rodzin wrocławskich, które się tu prze
siedliły, lecz utrzymywały nadal stosunki ze środowiskiem, skąd 
wyszły, miały tam interesy handlowe i rodzinne oraz prowadziły 
korespondencję z rodzinnym miastem 91)- Mówiliśmy już również 
o wpływie kulturalnym Krakowa i o szeregach wrocławian, któ
rzy tam dążyli po wiedzę. Wynikiem tego było to, że drogą wro- 
c-ławsko-krakowską ciągnęły nie tylko wozy naładowane suknem, 
piwem itp., wioząc z powrotem sól, ołów, wosk lub futra, lecz 
drogą tą zaczyna się wymiana dóbr kulturalnych —  jadą opraw
ne księgi i powiązane w paczki fascykuły. Zobaczymy, jak  wy
bitniejsi księgarze wrocławscy XVI w. utrzymują w sprawach 
zawodowych kontakt z Krakowem i innymi miastami polskimi.

Mało możemy powiedzieć o działalności współczesnego Kirch
bergowi księgarza z końca XV wieku. A l b r e c h t  B o l t z  otrzy
muje jako „mercator“ prawo miejskie 26 lipca 1483 r., a w na

fl0) P t a ś n i k  J., Monumenta Poloniae Typographica XV et XVI saec., 
Leopoli 1922, vol. 1. Cracovia impressorum, s. 39, nr 91.

91) Por. K u t r z e b a  St., Handel Krakowa w wiekach średnich na tle 
stosunków handlowych Polski. Rozpr. P. A. U., Wydz. hist. fil., S. 2, t. 19 
(ogóln. zb. 44.) Kraków 1903, oraz K o c z y  L e o n ,  Związki handlowe Wrocła
wia z Polską do końca XVI w., Katowice 1936, Wyd. Inst. Śląskiego. Polski 
Śląsk. Odczyty i rozprawy 18.



stępnym roku nabywa posiadłość miejską, a mianowicie kram 
z mąką przy cmentarzu św. Elżbiety, sklep w domu kupieckim 
i ogród na rogu ul. św. Mikołaja. W 1484 r. udaje się na jesienne 
targi przez Norymbergę do Frankfurtu nad Menem. W 1491 r. 
opuszcza Wrocław, powracając do rodzinnego miasta Haiger- 
loch. W tym roku bracia Fleischmannowie kładą areszt na znaj
dujące się u Jana Kirchberga, a należące do Albrechta Boltza 
książki, w wyniku czego Kirchberg wydaje w listopadzie żądane 
książki, a mianowicie 133 egz. małego formatu i 33 wielkiego92).

Jeszcze bardziej skąpe wiadomości posiadamy jeżeli chodzi 
o J a n a  A r w e i l e r a .  Wpisany został do ksiąg przyjęć do prawa 
miejskiego 31 stycznia 1497 r. jako ,,mercator“ . Chociaż przeby
wał we Wrocławiu przez dłuższy, bo dwudziestoletni okres 
czasu, jednak w aktach miejskich nie znajdujemy wzmianek 
o jego działalności księgarskiej. Występuje wprawdzie nieraz, 
dając porękę za innych mieszczan, ale zazwyczaj przy jego na
zwisku nie jest podany zawód. Tylko w roku 1500, kiedy 3 stycz
nia sporządzał z żoną Katarzyną zapis na przeżycie, jest nazwany 
,,Buchfiihrer“ . W 1516 r. kupują oboje małżonkowie dwa małe 
domki przy cmentarzu kościoła św. Elżbiety obok bramy na lewo 
od Rynku. Posiadał Arweiler krewnych w Kolonii, gdyż w 1517 r. 
po śmierci ojca upoważnia przebywającego w Kolonii brata swego 
bednarza, któremu na imię było również Jan, do podjęcia należ
nej mu części spadku od zamieszkałej tam Krystyny z Bussel- 
dorfu, prawdopodobnie siostry. Ostatnie znane nam wzmianki, 
dotyczące Arweilera, pochodzą z 1517 r. °3).

Nie wiadomo skąd przybył do Wrocławia jeden z najwybit
niejszych księgarzy wrocławskich z pocz. XVI wieku D o m i n i k  
Mo n  n e r 94). Zapisany został w księgach przyjęć do prawa miej
skiego 13 lutego 1498 r. jako ,,mercator“ . żonaty był z Martą, 
córką Jana Klugego. Dom przy Kurzym Targu, który po ojcu do
stał się w udziale jego żonie, położony był w miejscu dogodnym 
dla rozwoju transakcji handlowych i księgarskich. Kto wie, czy 
stosunki, nawiązane poprzednio przez Jana Klugego i zbadane 
przez niego szlaki handlowe, wiodące do miast polskich nie do
pomogły również do rozwoju działalności jego zięcia. W każdym 
razie podkreślić należy, że Monner zasięg swej działalności księ-

92) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 58 i n.
!)3) Ibidem, s. 63.
94) Ibidem, s. 64.



garskiej skierował prawie wyłącznie na Polskę. Dostarczał Mon- 
ner książek do Krakowa, lecz jeszcze bardziej znany jest jego 
udział w handlu z Poznaniem.

Nawiązanie stosunków handlowych pomiędzy Wrocławiem 
a Poznaniem musiało nastąpić już w epoce piastowskiej. Za K a
zimierza Wielkiego ustalona była droga, kędy kupcy z Wielko
polski ciągnęli z towarami do Wrocławia i tą drogą podążali rów
nież wrocławianie na jarmarki poznańskie. Na zażyłość stosun
ków pomiędzy obu miastami wskazuje nazwa jednej z głównych 
ulic średniowiecznego Poznania —  ulicy Wrocławskiej. Dowodzą 
też tego liczne wzmianki źródłowe, które można było znaleźć 
w materiałach, mieszczących się w dawnym archiwum miejskim 
Wrocławia. Pomimo trwającej od 1440 r. przez półtora wieku 
walki, podjętej w obronie własnych interesów przez kupców pol
skich przeciwko wrocławianom, obie strony starały się utrzymać 
stosunki handlowe, zdając sobie sprawę z ich korzyści. To też 
ruch handlowy trwał z małymi przerwami przez cały czas walki. 
Kupcy poznańscy łamali i obchodzili dekrety królewskie, zabra
niające handlu z Wrocławiem. Po zakończeniu walki handlowej 
w pierwszej połowie XVI wieku ruch się ożywia. Wzrosło zna
czenie Poznania, a jarmarki poznańskie cieszyły się niezwykłą 
frekwencją ze strony wrocławian. Kiedy w 1525 roku starosta 
wielkopolski Łukasz Górka z powodu zarazy, panującej we Wro
cławiu pragnie powstrzymać kupców wrocławskich od przyjazdu 
z towarami na jarmark świętomichalski w Poznaniu, odpisuje mu 
rada miejska, że zaraza nie tak sroga, a że wielu kupców już się 
wybrało w drogę, niech więc pozwoli im przybyć do Poznania 
i załatwić interesy95).

Wzajemna łączność Wrocławia i Poznania, jeżeli chodzi 
o dzieje książki, zaznacza się mocno. Mówiliśmy już poprzednio, 
że traktat o sakramentach Mikołaja z Błonia wyszedł spod prasy 
Elyana. W 1515 r. Kasper Tylsz, jeden z najbogatszych miesz
czan poznańskich, razem z bratem Wolfem pragnie obejść przy
wilej, nadany Hallerowi i drukuje własnym nakładem we Wro
cławiu, jak  to można wywnioskować z aktów, brewiarz dla die
cezji poznańskiej, lecz to mu się nie udało i na skutek zakazu 
rady miejskiej i biskupa musiał oddać Hallerowi po cenie kosztu

95) Por. K o c z y  L e o n ,  Handel Poznania do poł. wieku XVI, Po
znań 1930, M o s b a c h - A u g u s t ,  Przyczynki do dziejów polskich z archiwum 
miasta Wrocławia, Poznań 1860.
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wszystkie brewiarze, które posiadał w Poznaniu, Wrocławiu 
i gdziekolwiekbądź indziej96). Księgarze wrocławscy uczęszczają 
wraz z innymi kupcami na jarmarki poznańskie, rozprzedając 
tam przywieziony ze sobą towar. Jak  stwierdza współczesna kro
nika, księgarze mniej byli narażeni na niebezpieczeństwo w cza
sie podróży,' bo zbójcy, napadający na drogach zostawiali ich 
w spokoju. Czasem tylko rycerze zabierali jakąś książkę, którą 
im trzeba było ofiarować. Toteż udając się w 1524 r. do Pozna
nia, ukrywa Monner w swoim wozie z książkami puchary znajo
mego złotnika, który wraz z nim odbywał podróż97 98).

Możliwe, że i sam Monner obok sprzedaży książek prowadził 
też handel innymi towarami. W 1522 r. skonfiskowano mu w Po
znaniu cały zapas Melanchtona ,,Loci communes rerum theologi- 
carum s. hypotyposes theologicae“ jako księgi heretyckie. Rada 
wrocławska ujmuje się za swoim obywatelem i wystosowuje pi
sma do Rady Miejskiej Poznania i do kasztelana poznańskiego 
Łukasza Górki. W piśmie do tego ostatniego przedstawiają ra j
cowie wrocławscy, iż Monnerowi w Poznaniu „libri et merces eius 
per publices magistratus amolitae sunt“ " ) .

Ślady stosunków Monnera z Krakowem znajdujemy w testa
mencie księgarza krakowskiego Jana Klemescha, któremu Mon
ner dostarczał książek. „Item ich hab entphangen von Dominyk 
buchfuhrer zu Breslaw etliche Iudicia und Minutiones", stwier
dza Klemesch, a widocznie stosunki były stałe i rachunki regulo
wane stopniowo, więc robiąc obrachunek przed śmiercią, zazna
cza Klemesch, że pozostał jeszcze winien 18 florenów, które po
leca wypłacić egzekutorom testamentu99).

Jak  widzimy z przytoczonych faktów, Monner dostarczał 
książki poza obręb Wrocławia, ale i w samym mieście miał 
zapewniony zbyt. Rozwój kulturalny Wrocławia, będący w owym 
czasie na wysokim poziomie, wywołał wzmożone zapotrzebo
wanie na książki. Jak  stwierdza współczesna kronika, wiele

" )  W o j c i e c h o w s  k a M a r i a ,  Z dziejów książki w Poznaniu w XVI w., 
Poznań 1927, s. 46.

97) ( V i n c e n t z  R u d o l f  Cu r t ) ,  Die Goldschmiede-Chronik. Die Er- 
lebnisse der ehrbaren Goldschmiede-Altesten Martin und Wolfgang, auch Mag. 
Peters Vincentz, Hannover 1918, s. 45.

98) Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 91, dod. 10. Książek protestanckich do 
Poznania dostarczał również później wrocławski księgarz Adam Dyon, ibidem, 
s. 91. Por. K o c o w s k i  B., Zarys dziejów drukarstwa, s. 14.

" )  P t a ś n i k  J., Monumenta, s. 39, nr 91.



rzadkich dzieł posiadał rektor szkoły u św. Elżbiety Ambroży 
Moiban, a jeszcze wię.cej pisarz miejski Wawrzyniec Rabę, który 
mimo licznych obowiązków nie zaniedbywał nigdy przeczytania 
nowych książek. Stałym jego dostarczycielem w tym zakresie był 
Monner.100). Gdzie zaopatrywał się Monner w książki, nie możemy 
dokładnie ustalić. Prawdopodobnie w Lipsku, bo tam uczęszczał 
nieraz na targi, jak  to widać z zapisek w aktach m iejskich101). 
Łączyły go też stosunki handlowe z Norymbergą102). Wspomnieć 
jeszcze należy o stosunkach, jakie łączyły Monnera z Hieronimem 
Schneiderem, legnickim przedstawicielem augsburskiego księga
rza Jana Rynmanna. W 1505 r. Monner składa za niego porękę, 
widocznie więc był z nim w zażyłych stosunkach103). Od 1523 r. 
nie znajdujemy w aktach żadnych wzmianek o Monnerze. Ostat
nia zapiska dotyczy nabycia nieruchomości przy ulicy Krawiec
kiej. Dnia 13 stycznia 1534 r. wymieniony jest on jako zmarły 
Pozostawił po sobie żonę, która zmarła około 1544 r. i czworo 
dzieci: Krzysztofa, Baltazara, Kaspra i Dorotę. Z nich Kasper 
występuje w 1544 r. jako zamieszkały w Ołomuńcu, Dorota 
zmarła w 1549 r., zaś Baltazar odziedziczył ojcowski dom i książ
ki, ale nie słychać, aby się trudnił księgarstwem104).

Jednym z poważniejszych księgarzy w dobie przed refor
macją był A n t o n i  M y n z e n b e r g 105). Wpisany został, do 
księgi przyjęć do prawa miejskiego jako ,,mercator“ 15 stycznia 
1501 r. W 1506 r. nabywa dom obok kościoła Marii .Magdaleny, 
poza tym należy do niego smolarnia przed bramą świdnicką.

W aktach miejskich wrocławskich zachowało się niewiele 
zapisek, dotyczących działalności księgarskiej Mynzenberga, ale 
i z tych skąpych źródeł możemy powziąć mniemanie o rozwoju 
jego przedsiębiorstwa. Najwcześniejsza wzmianka z tego zakresu 
pochodzi z 1504 r., kiedy Mynzenberg zostaje ukarany grzywną 
za obejście przepisów celnych, otworzył bowiem w nieobecności 
celnika swoją beczkę z towarem. Wiemy zaś, że książki przywo
żone były w beczkach. Książki sprowadzał Mynzenberg w więk
szych ilościach i był stałym odbiorcą Kobergera, jak  to widać

10°) Die Goldschmiede-Chronik, s. 50.
101) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 66.
102) Arch. A. D. Rpis G. 5, 75, s. 149. Cyt. też Bahlow.
103) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, 9 . 66.
104) Ibidem, s. 64.
105) Zob. B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 66 i n.



z aktów miejskich. W 1518 r. po śmierci Antoniego Kobergera 
Piotr Clement106), jako pełnomocnik spadkobierców, dokony- 
wuje obrachunku z Mynzenbergiem i jego żoną Anną. Po obli
czeniu wszystkich zobowiązań, otrzymanych książek i uiszczonych 
za nie zapłat okazało się, że Mynzenberg winien jest jesz.cze po
kaźną sumę 1100 reńskich florenów, którą ma spłacać ratami co 
rok na św. Jerzego. Z tego możemy wnosić, jak  wielkie były za
mówienia, czynione przez Mynzenberga oraz że tak wysoka na
leżność była wynikiem długoletnich stosunków handlowych. Jed
nocześnie Mynzenberg stara się zapewnić sobie nadal dostarcza
nie książek przez firmę Kobergerów. Już po otrzymaniu pierw
szej raty na spłatę długu mają Kobergerowie wysłać mu książki 
za 20 reńskich guldenów i o ileby później potrzebował książek 
m ają mu je dostarczać, otwierając kredyt do wysokości 50 gulde
nów, a należność będzie regulowana co rok na św. Jerzego. Jako 
miejsce dokonywania rachunków i uiszczania należności nie są 
wyznaczone, jak  to było w zwyczaju, targi lipskie lub frankfurc
kie. Mynzenberg zobowiązuje się dostarczać pieniądze do No- 
rymbergi; widocznie miał stały kontakt z tym miastem. W 1521 r. 
po śmierci Mynzenberga zjawia się we Wrocławiu Piotr Clement, 
by w imieniu spadkobierców Kobergera dokonać obrachunków 
ze spadkobiercami Mynzenberga, których reprezentują opieku
nowie Jerzy Sibner i August Gerstenberg. Okazuje się, że Myn
zenberg pozostał jeszcze winien 923 guldeny reńskie. Dług zo
staje pokryty w ten sposób, że Kobergerowie otrzymują pozostałe 
po księgarzu wrocławskim książki, oszacowane na 607 reńskich 
guldenów, a resztę spłacono pieniądzmi107) . Z tego aktu widzi
my, jak  wielki zasób książek posiadał Mynzenberg. Wielka szko
da, że nie posiadamy ich inwentarza.

Nie wiemy, kto z mieszkańców Wrocławia był stałym od
biorcą Mynzenberga. Prawdopodobnie nie brakowało czytelników, 
skoro Mynzenberg starał się zapewnić sobie stały dopływ nowych 
książek z Norymbergi. Zaopatrywał w nie nie tylko Wrocław. 
Trudno przypuścić, aby księgarz tej miary co Mynzenberg ogra
niczył się tylko do działalności na terenie swego miasta, aby jak 
inni księgarze wrocławscy nie nawiązał kontaktu z miastami 
polskimi. Istotnie w aktach miejskich pod datą 9 maja 1509 r.

106) Księgarz lipski. Zob. K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, 
s. 148, 152, 279.

107) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 8 i 9.



jest zanotowane, że Mynzenberg tylko za poręką 4 mieszczan 
uniknął więzienia, które mu groziło za to, że przebywając w Po
znaniu, wyraził się obelżywie o Radzie Miejskiej W rocławia108). 
Uczęszczał więc Mynzenberg na targi poznańskie, jak  Monner 
i inni księgarze oraz kupcy wrocławscy. Miał też nawiązane sto
sunki z przedsiębiorstwem handlowym Poppelów, które prowa
dziło ożywiony handel przeważnie suknem z miastami polskimi: 
Krakowem, Sączem, Poznaniem, Warszawą i innymi109). Moż
liwe, że obok handlu książkami prowadził Mynzenberg również 
handel innymi towarami. Świadczyłyby o tym i związki z wyżej 
wspomnianym przedsiębiorstwem handlowym Poppelów i sto
sunki z kupcem wrocławskim Janem Ludwikiem, zwanym Strauss 
i wreszcie posiadanie smolarni przy bramie świdnickiej110).

Mynzenberg był dwukrotnie żonaty; pierwszy raz poślubił 
Jadwigę Lamprecht, która zmarła przed rokiem 1.518, gdyż 
w tym roku występuje* przy rozrachunkach ze spadkobiercami 
Kobergera druga żona Mynzenberga Anna111). Zmarł Mynzen
berg na początku 1521 r. Ostatnią o nim wzmiankę w aktach 
miejskich spotykamy w końcu 1520 i na początku 1521 r., gdy jest 
wymieniony jako opiekun dzieci Walentyna Grundela112 113) . Na
tomiast 3 kwietnia 1521 r. Rada Miejska ustanawia już opieku
nów dla dzieci zmarłego Antoniego Mynzenberga118). Po śmierci 
księgarza pozostały małoletnie dzieci, które w 1528 r. przepro
w adzają podział spadku po ojcu, przy czym Jan  otrzymuje smo- 
larnię, a najmłodszy Mikołaj (Nickel) dom ojcowski, Jadwiga 
15 marek czynszu na domie Fuggera, z czego musi wypłacić 
15 guldenów węgierskich Mikołajowi114), żadne z dzieci nie 
pracowało w zawodzie księgarskim. Przedsiębiorstwo ojca wi
docznie przestało istnieć, gdyż pozostałe po śmierci Antoniego 
Mynzenberga książki przejęła firma Kobergerów, jako zwrot na
leżnych jej od zmarłego księgarza sum.

Mówiąc o działalności Mynzenberga, musimy jeszcze zazna-1

108) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 68.
109) P e t r y  L., Die Popplau. Eine schlesische Kaufmannsfamilie des 15 

und 16 Jahrhunderts, Breslau 1935, passim.
110) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 67.
11X) Ibidem, s. 67 i dod. nr 8.
112) Arch. A. D. Rpis G. 5, 75, s. 185 i 211.
113) Arch. A. D. Rpis G. 5, 76, k. 74. Bahlow mylnie rozwiązał datę „feria 

quarta post Paschae" jako 4 kwietnia.
114) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 67.



czyć, że był on jednym z najwcześniejszych wrocławskich księ- 
garzy-nakładców. Kontakt, jaki utrzymywał z Norymbergą, 
umożliwił mu nawiązanie stosunków z drukarzem Adamem 
Dyonem, który osiedlił się później we Wrocławiu. W 1512 r. wy
chodzi u Dyona w Norymberdze niewielka książeczka treści re
ligijnej115). Jest to jedna z pierwszych znanych prób księgarzy 
wrocławskich, by oprócz pośrednictwa przy nabywaniu wziąć 
także udział w samej produkcji książek. W tym samym roku po
dobny zamiar zakrojony na znacznie większą skalę poweźmie 
Franciszek Kloss. Następnie prawie aż do końca stulecia dążenia 
w tym kierunku nie dadzą się zanotować, aż dopiero na przeło
mie XVI i XVII w. rozpocznie się coraz wspanialej rozwijająca 
się działalność wydawnicza księgarzy wrocławskich.

Współcześnie z Mynzenbergiem przebywał we Wrocławiu 
w latach 1506— 1512 księgarz J e r z y  L o s s 116). Nie figuruje on 
wprawdzie w księdze przyjęć do prawa Ihiejskiego, ale 20 kwie
tnia 1506 r. nabył dom przy ulicy Wita Stwosza, żonaty zaś był 
z Małgorzatą, córką kupca Mikołaja Koselera, której przekazuje 
w 1507 r. cały swój majątek w razie śmierci. W tymże roku 
zanotowano, że jest winien Dorocie ,,Thumbachynne“ , prawdo
podobnie żonie Fryderyka Ruscha z Dumbachu, 50 reńskich gul
denów, z czego spłaca 20 , a resztę obiecuje zwrócić w trzech ra
tach na targach frankfurckich. Ta wzmianka o stosunkach, jakie 
łączyły Lossa ze Strasburgiem i Frankfurtem, jest jedyną wzmian
ką, dotyczącą jego działalności księgarskiej. W drukarni Ruscha 
zaopatrywał się prawdopodobnie w dzieła liturgiczne, dla któ
rych znajdował odbiorców wśród duchowieństwa wrocławskiego 
za pośrednictwem swego szwagra Mikołaja Koselera. Zmarł tra
gicznie w 1512 r., gdy jadący na wesele orszak syndyka wrocław
skiego dra Kotwiczą został napadnięty w celach rabunkowych 
przez zbrojną bandę117).

Tragicznie również, choć w inny sposób, zakończył życie 
księgarz i kupiec wrocławski F r a n c i s z e k  K l o s s  (Klosz lub

115) Tytuł podaje B a u c h ,  Bibliographie der schles. Renaissance. Sile- 
siaca, Breslau 1898, s. 168. S c h e i b e l ,  Geschichte der... Stadtbuchdruckerey 
Bresl. 1804 i Bahlow, Beitrage, H. 7, s. 68, przyp. 83. Das Buechlein lemt uns 
Got lybe haben vber alle Ding... gedruckt zu Nuernberg durch Adam Dyon mit 
Kost und Darlegen Anthoni Mynzenbergs von Bresslaw...

116) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 69 i n.
117) Pol ,  Jahrbiicher, B. 2, s. 198.



Klose) 118). Przeszło trzydziestoletnia jego działalność na terenie 
Wrocławia obfituje w momenty ciekawe. Dnia 13 czerwca 1509 r. 
przyjmuje prawo miejskie jako ,,mercator“ . Rozwija energiczną 
działalność księgarską, uczęszczając na targi w Lipsku i Frank
furcie, nawiązując stosunki z księgarzami z Norymberg!, Bazy
lei, Erfurtu, oraz kupcami w Pradze, Gdańsku i Poznaniu. Do
wiadujemy się, że w 1514 r. miał zaciągnięte zobowiązania wo
bec przedsiębiorstwa księgarskiego Gottfrieda Hittorpa i Lud
wika Hornckena w Lipsku w wysokości 44 reńskich guldenów. 
W 1515 r. spłaca w Lipsku należność drukarza i księgarza z Ba
zylei Wolfganga Lachnera w sumie 100 reńskich guldenów. 
Uczęszczając regularnie na targi, nawiązując stosunki z różnymi 
kupcami i załatwiając przy tym polecenia innych kupców wro
cławskich, wciągnął się Kloss w handel nie tylko książkami, ale 
i innymi towarami. Widać to wyraźnie z transakcji, dokonywa
nych przez niego w Poznaniu119).

W Poznaniu spotykamy Klossa dosyć często. Pierwszy raz 
spotykamy o nim wzmiankę w aktach poznańskich, gdy w marcu 
1512 r. załatwia ugodowo jakiś zatarg z Wojtkiem Litwinem. 
Od tego czasu przebywa w Poznaniu niejednokrotnie w spra
wach związanych z uzyskanym w lipcu 1512 r. przywilejem kró
lewskim, pozwalającym mu przywozić do Polski wszelkie książki 
z wyjątkiem tych, które są w kraju drukowane120). Przywilej 
ten świadczy, jak  ścisłe były związki, łączące księgarzy wrocław
skich z Polską i jak  bardzo chodziło im o utrzymanie tej łącz
ności.

Ale obok tego Poznań służył księgarzowi jako baza opera
cyjna dla prowadzenia interesów z kupcami, przybywającymi 
z różnych dzielnic Polski. W 1519 r., jak  to widać ze sprawy, 
rozstrzygającej się przed sądem ławniczym w Poznaniu, dostar
czył Kloss kupcowi wileńskiemu Hawryle 300 kos, a u kupca 
warszawskiego Jenika zaopatrywał się w sobole. W 1521 r. ma 
jakieś rozrachunki z Romanem Tatarem, a w 1522 znowu znaj
duje się w aktach miejskich wzmianka o jego stosunkach handlo
wych z Wilnem. Z samym Poznaniem łączyły go również najroz
maitsze interesy handlowe. Widocznie przebywał tu często i miał

118) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 71 i n.
110) O działalności Klossa na terenie Poznania zob. W o j c i e c h o w 

s k a  M., Z dziejów książki, s. 7 i n.
12°) P t a ś n i k  J., Monumenta, nr 154.



nawiązane stosunki, gdyż przechowuje nieraz swoje towary 
w budynku wagi miejskiej i u prywatnych osób. W 1523 r. zo
stawił na przechowanie u Piotra Gysza cztery beczki, prawdo
podobnie z książkami. W 1532 r. w budynku wagi miejskiej 
znajduje się należąca do niego wełna. Kloss nie tylko przywozi 
do Poznania, ale i zaopatruje się w towar u tamtejszych kup
ców. W 1522 r. wziął od kupca poznańskiego Piotra Zincke 
większą ilość towarów na sprzedaż121). Korzystał też z kredytu 
u innych kupców poznańskich. Zawierając liczne transakcje i ko
rzystając z otwartego kredytu, nie zawsze mógł Kloss uregulować 
zaciągnięte zobowiązania i, jak  widać z ugody z wierzycielami 
w 1524 r., miał pozaciągane w Poznaniu poważne długi, między 
innymi był winien kupcowi poznańskiemu Piotrowi Falknerowi 
aż tysiąc złotych122).

Sprawy majątkowe Klossa musiały w owym okresie znajdo
wać się w ciężkim stanie, o czym świadczy obrót, jaki przyjęły 
jego interesy we Wrocławiu. W 1523 r. żona księgarza Barbara, 
córka rycerza Dominika Dompniga i Katarzyny Haunold, pra
gnie zabezpieczyć swój posag i zobowiązania, przyjęte na skutek 
złożonej za niektóre osoby poręki; nakłada więc areszt na dom, 
należący do męża, a znajdujący się przy Kurzym Targu. W paź
dzierniku 1524 r. areszt rozciągnięty zostaje również i na dom, le
żący przy ul. Wita Stwosza. Stosunki między Klossem a żoną, 
a jeszcze więcej teściem, zaostrzały się coraz bardziej. Za chęć 
dokonania morderstwa na osobie teścia i pogróżki, wygłaszane 
pod jego adresem dostał się Kloss do więzienia, gdzie przebył, jak 
podaje Pol, 6 roku. Dopiero w 1530 r. został zwolniony, gdy 
10 obywateli miasta złożyło za niego porękę123 124). Po wyjściu 
z więzienia pogodził się z żoną i wspólnie z nią prowadził handel, 
ale nie udało mu się podźwignąć już stanu majątkowego. Miał 
w Poznaniu zobowiązania, których widocznie nie mógł uiścić, 
skoro specjalny salvus conductus Rady Miejskiej, wydany dnia 
19 grudnia 1531 r., poręcza mu bezpieczeństwo pobytu w mieście

121) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 72.
122) W o j c i e c h o w s k a ,  Z dziejów książki, s. 8.
123) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 72 i n. Pol podaje, że Kloss musiał być 

uwięziony W 1523 r., gdyż przebył w więzieniu 6XA lat. Za nim cytuje to B a h 
low.  Temu zaprzeczałaby wzmianka o zawarciu ugody z wierzycielami w Po
znaniu w 1524 r.

124) W o j c i e c h o w s k a ,  Z dziejów książki, s. 8.



na przeciąg 4 tygodni, a 15 stycznia 1532 r. przedłuża się ten ter
min jeszcze o dwa tygodnie124). 1

Podobnie rzecz się ma i we Wrocławiu. Rada Miejska nie
jednokrotnie wydaje list bezpieczeństwa Klossowi i jego żonie 
w latach 1533 i 1534 125). W 1539 r. otrzymuje go jeszcze raz 
B arbara126). Zaciągnięte w 1533 r. pożyczki nie potrafiły jednak 
uratować nadszarpniętego stanu majątkowego Klossa, gdyż 
w 1538 r. Maternus Schramm i Jan  Minzenberg nakładają se- 
kwestr na dobytek księgarza127).

O działalności handlowej z ostatniego dziesięciolecia jego 
życia nie posiadamy prawie żadnych wiadomości, tylko w aktach 
miejskich była zanotowana ugoda, zawarta 17 sierpnia 1538 r. 
z Pawłem Paszutą z W ilna128 129).

W 1540 r. znajduje się Kloss w więzieniu120). O przyczy
nach, które doprowadziły do tego, podaje krótkie informacje 
Pol. Według podanej przez niego relacji Kloss, znajdując się 
w coraz gorszym położeniu majątkowym, uwikłał się w podej
rzane sprawy, dał się użyć jako narzędzie kilku rycerzom i brał 
udział w zasadzkach. Jakie to były podejrzane sprawy, kronika 
bliżej nie określa. Możnaby przypuścić, że chodziło tu o napady 
w celach rabunkowych, w których nieraz w owym czasie brali 
udział i rycerze. Wreszcie oskarżony przez kilku łotrzyków, któ
rzy ujęci i poddani torturom złożyli zeznania obciążające księ
garza, został Kloss ścięty na rynku miejskim 19 kwietnia 1540 
roku130), śmierć tego rodzaju była w owym czasie uważana za 
karę najlżejszą i nie pociągającą za sobą hańby. Na rynku wy
konywano wyrok tylko na przestępcach znakomitszego pocho
dzenia 131).

125) Arch. A. D. Rpis G. 5, 84, s. 369, 373, 377, Rpis G. 5, 85, s. 272, 275.
126) Ibidem, Rpis G. 5, 88, s. 321. Cyt. też Bablów.
127) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 74. Pożyczkę zaciąga Barbara i w zamian 

zapisuje roczny czynsz w wysokości 1 guldena węg. na swoim domu. Franciszek 
nie występuje w tym akcie nawet jako opiekun prawny żony. Arch. A. D. Rpis 
G. 5, 84, s. 99.

128) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 74.
129) Wedłuig relacji Bahlowa w zaginionym obecnie Rpisie z Arch. A. D. 

H 61, 3 znajdowały się zeznania Klossa, złożone w więzieniu dnia 5 marca 
i 17 kwietnia 1540. Betrage, H. 7, s. 74.

130) Pol, Jahrbucher, B. 3, s. 111. Cyt. również Bahlow.
131) Lindgen Er., Die Breslauer Strafrechtspfle|ge. Beitrage zur Geschichte 

der Stadt Breslau 1939 H. 8, s. 71 i n.



żałować trzeba, że burzliwy temperament i trudne położenie 
finansowe doprowadziły do tak marnego końca wrocław
skiego księgarza, którego działalność zasługuje na zaszczytną 
wzmiankę. Nie tylko wyróżniał się przedsiębiorczością i na
wiązał rozległe stosunki z miastami polskimi i niemieckimi, ale 
występuje też jako pierwszy poważny księgarz-nakładca we 
Wrocławiu. Dotychczas dzieła wydawane dla Wrocławia lub we 
Wrocławiu, o ile nie wychodziły na koszt drukarza, były finan
sowane przez towarzystwa handlowe lub spółkę osób prywat
nych. Księgarze wrocławscy nie ważyli się dotąd na tak wielkie 
przedsięwzięcie, pociągające za sobą ogromne koszty i ryzyko. 
Tak np. wrocławski mszał z 1483 r. został zamówiony u druka
rza Piotra Schoffera, a brewiarz z 1485 r. u Piotra Dracha przez 
spółkę handlową braci Fleischmannów 132). W latach 1491 i 1499 
wychodzi znowu mszał wrocławski u Schoffera, prawdopodobnie 
jego nakładem. Schóffer mógł się na to ważyć tym łatwiej, że 
poprzednie wydanie wyszło spod jego prasy, wiedział więc, ja 
kiemu zadaniu musi sprostać.

Zresztą Schóffer, osobistość znana i wybitna dla rozwoju 
sztuki drukarskiej, posiadał odpowiednie kapitały dla wielkich 
przedsięwzięć, był nakładcą w wielkim stylu, starającym się już 
po wydrukowaniu o zbyt dla swego nakładu, co ułatwiały mu na
wiązane rozległe stosunki. ̂ Znany jest on jako wydawca mszałów 
nie tylko wrocławskich, lecz i krakowskich z lat 1484,1487 i 1492. 
Zaznaczyć trzeba, że chociaż wydawnictwo mszałów było rze
czą niezmiernie kosztowną, lecz ryzyko było tu mniejsze, 
gdyż zazwyczaj biskupi zamawiali oznaczoną ilość ksiąg, za
bezpieczając już z góry zbyt dla nakładu. Toteż bogaci drukarze 
chętnie podejmowali się druku mszałów133). W 1505 r. wydają 
mszał wrocławski księgarze krakowscy Jan  Haller i Sebastian 
Hyber 134).

O ile chodziło o księgi nie liturgiczne ryzyko było większe 
i o nakładcę było trudniej. Konrad Baumgarten wydaje wpraw
dzie utwory humanistów Buchwalda i Rabego ,,Sigismundi Fagi- 
luci Extemporalitates“ oraz „Carmen elegiacum Laurentii Corvini

132) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 3 i 4.
133) S e r u g a ,  Jan Haller, s. 42.
134) E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 22, s. 434. Egz. w B. U. Wr. 
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Novoforensis de Apolline et novem Musis“ 135 * *), ale nie może się 
zdobyć sam na wydanie Legendy o świętej Jadwidze. Przystę
puje do druku wówczas, kiedy znalazł nakładców w osobach 
Grzegorza Morenberga, pisarza miejskiego i Henryka Steimetza, 
zapewniając sobie za pracę trzecią szęść dochodów130).

Księgarze wrocławscy ograniczali się dotąd do roli pośred
ników między producentem książki a odbiorcą. Kloss przejawia 
większy rozmach i jego staraniem i nakładem ukazują się 
w 1512 r. w Norymberdze wydrukowane przez Hieronima Hoel- 
tzela ,,Statuta sinodalia et provincialia etc.“ 13T). Zbiór ten zawie
rał nie tylko statuty synodalne biskupów wrocławskich, lecz 
i statuty Mikołaja Trąby, Łaskiego i wreszcie dotyczące ducho
wieństwa konstytucje cesarzy i bulle papieskie. Przeznaczony 
jest więc nie tylko dla biskupstwa wrocławskiego, lecz jak  za
znaczono w kolofonie również dla prowincji gnieźnieńskiej, po
znańskiej, wrocławskiej i krakowskiej. Wydanie tego dzieła 
świadczy nie tylko o łączności kościelnej Wrocławia z prowin
cjami polskimi, lecz podkreśla .ścisły związek kulturalny tych 
dzielnic. Zalecenie biskupa Jana Turzona, aby kler kupował tę 
książkę może stosować się do duchowieństwa tylko diecezji wro
cławskiej, lecz widać, że Kloss liczył również na zbyt wśród du
chowieństwa polskiego i w tym celu wyjednał sobie przywilej 
Zygmunta I na sprzedaż w Polsce.

Wydane nakładem Klossa ,,Statuta sinodalia et provincialia“ 
musiały być w Polsce rozpowszechnione, gdyż znaczna ilość ich 
egzemplarzy, znajdująca się w*różnych bibliotekach, była znana 
Estreicherowi138). Niestety, Kloss nie kontynuował działalności 
wydawniczej, jak  również i następni księgarze wrocławscy pra
wie do końca XVI w. nie odznaczyli się w tej dziedzinie. Wpraw
dzie handel książkami staje się coraz bardziej ożywiony, upra
wiać go będą również przekupnie i introligatorzy, co wywoła 
oburzenie i protesty księgarzy, lecz choć liczba tych ostatnich 
znacznie wzrośnie, działalności ich brak rozmachu. Niektórzy

135) K o c o w s k i  B., Zarys dziejów drukarstwa, s. 12.
138) B a h l o w,  Beitrage, H, 7, dod. nr 6.
13T) E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 29, s. 245. Błędnie podaje, że 

sztych przedstawia po prawej stronie św. Elżbietę. Jest to św. Jadwiga, patronka 
Śląska. U dołu na tarczy E. podaje „popiersie męskie". Jest to głowa św. Jana 
Ewang., patrona Wrocławia. Egz. w B. U. Wr. sygn. 8 F 4091f 1.

138) E s t r e i c h e r ,  Bibliografia polska, t. 29, s. 245.



księgarze wrocławscy XVI w., jak  Joachim Goltz, Jakób Rolle 
i Łukasz Girman (German), znani są tylko z nazwiska139). Dzia
łalność wydawnicza znajdować się będzie w rękach znanych 
drukarzy wrocławskich Andrzeja Winklera i Jerzego Bauman- 
na. Dopiero pod koniec XVI i na początku XVII w. ukażą się 
dzieła wydane nakładem księgarzy wrocławskich nie tylko we 
Wrocławiu, lecz i w innych miastach, aż wreszcie Dawid Muller 
zapoczątkuje szereg wybitnych nakładców wrocławskich.

Wracamy teraz do omawiania działalności, następnych księ
garzy wrocławskich. S t e n z e l  W i t t i c h  przyjął prawo miej
skie 8 lutego 1528 r. 14°). On pierwszy z ‘księgarzy figuruje w księ
dze przyjęć już nie jako ,,mercator“ ale ,,Buchfiihrer“ . Począt
kowo trudnił się introligatorstwem, jak to widać z podania zło
żonego przez introligatorów do Rady Miejskiej. W piśmie tym 
dowodzą introligatorzy, że wykonywanie ich zawodu było z da
wien dawna połączone z handlem książkami i jako przykład 
przytaczają Witticha 141 142) . W odpowiedzi na to stwierdzają księ
garze wrocławscy, że wiedzą wszyscy, iż za ich pamięci Wittich 
więcej niż 30 lat nie trudnił się rzemiosłem, a utrzymywał się 
tylko z handlu księgarskiego112). Widocznie jednak utrzymywał 
stosunki z introligatorami, gdyż 20 marca 1560 r. składa po- 
rękę za introligatora Henryka Fuchsa143 144 145) ; gdy zmarł dzieci 
jego, magister Paweł i Marta sprzedają pozostałe po ojcu książki 
wraz z inwentarzem księgarni introligatorowi Magnusowi Reus- 
nerowi, który trudnił się nie tylko oprawą książek, lecz i ich 
sprzedażą, co wywołało protest księgarzy wrocławskich14').

O działalności księgarskiej Witticha prawie nic nie wiemy. 
W aktach miejskich zanotowano, że w 1558 r. kupuje za sumę 
stu guldenów książki pozostałe po śmierci Erharda Schneutela, 
którego dzieci był opiekunem141). Przedsiębiorstwo jego musiało 
rozwijać się nieźle, gdyż pracował nie sam, lecz zatrudniał pra

139) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 74.
14°) Ibidem, s. 74 i n.
141) Archiv. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 42.
142) Ibidem, Cyt. też B a h l o w,  s. 75. '
143) Arch. A. D. Rpis G. 5, 107, k. 19.
144) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 13. Arch. f. Gesch. d. d. Buch- 

handels, B. 4, s. 41.
145) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 12. Arch. A. D. Rpis G. 5, 109, 

s. 116, Rpis G. 5, 113, a 317.



cowników, z których tacy jak  Grzegorz Pausejob, Mikołaj Stóckel 
i Erhard Schneutel, usamodzielnili się z czasem i poprowadzili 
własne przedsiębiorstwo. W 1565 r. kupił dom przy ulicy Odrzań
skiej. Księgarnia po jego zgonie została oceniona na 600 talarów. 
Daty śmierci Witticha nie możemy dokładnie określić. Ostatni raz 
występuje w aktach miejskich jako opiekun Andrzeja Pausejoba 
1 sierpnia 1572 r .146). Sprzedaż księgarni przez jego dzieci zano
towana jest pod datą 23 marca 1574 r.

M i k o ł a j  S t ó c k e l 147 148 *) przyjmuje prawo miejskie 28 lu
tego 1532 r., ale występuje we Wrocławiu jeszcze wcześniej. 
W 1530 r. zanotowany został w aktach miejskich jako „Nickel 
buchfurer“ . W 1534 r. należą do niego dwa domy przy ulicy 
Krawieckiej. Widocznie był człowiekiem zamożnym i mógł uiścić 
należność od razu, bo Hieronim Kromayer, który mu domy 
sprzedał, stwierdza, że wszystko zostało całkowicie zapłacone 
i żadnych pretensji rościć sobie nie będzie 14S). Czy łączyły go ja 
kie więzy pokrewieństwa ze znaną księgarsko-drukarską rodziną 
Stócklów, m ającą w wieku XVI swych przedstawicieli w Lipsku, 
Erfurcie, Dreźnie i w Eisleben, nie dało się wykryć140). Nie znaj
dujemy też danych, czy Stóckel miał nawiązane stosunki han
dlowe z tymi miastami. Nie ograniczał jednak swej działal
ności jedynie do terenu samego Wrocławia, lecz jej zasięgiem 
objął Polskę i Węgry. Podobnie jak  Monner i Kloss utrzymywał 
stosunki z Poznaniem. W 1537 r. przebywa tam jego famulus 
Stanisław, sprzedając towar swego pan a150). Oprócz tego miał 
nawiązane stosunki z Krakowem, a mianowicie z drukarzem 
Florianem Unglerem. W 1538 r. poleciła Helena Unglerowa Pa
włowi Heliczowi, aby na mocy jej pełnomocnictwa odebrał sumę, 
którą księgarz wrocławski winien był jej zmarłemu mężowi151). 
Widocznie Stóckel zakupywał uprzednio książki ze składu Ung- 
lera. Czy w zamian dostarczał do Krakowa jakiekolwiek dzieła, 
nie mamy żadnych danych. Trzeba przypuścić, że raczej nie.

14C) Arch. A. D. Rpis G. 5, 118, s. 112.
147) Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 76.
148) Arch. A. D. Rpis G. 5, 85, s. 118.
14t») W o j c i e c h  o ws k a ,  Z dziejów książki, s. 8.
15°) Ibidem, s. 9.
151) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 76. P t a ś n i k ,  Monumenta, nr 414, 

nazywa go „Nickel Heckel“ . Prawdopodobnie jest to błędnie podane nazwisko 
,,Stóckel“ . W owym czasie nigdzie w aktach nie występuje księgarz nazwiskiem 
„Heckel“ .



Jesienią 1528 r. sporządza Stockel testament, gdyż wybiera 
się w daleką podróż, której celem prawdopodobnie był Kraków, 
gdyż w owym właśnie czasie wypłynęła kwestia uregulowania 
rachunków pomiędzy księgarzem wrocławskim a wdową po 
Unglerze 152). Bahlow sądzi, że Stockel otrzymał polecenie zao
patrzenia się w Krakowie w czcionki potrzebne dla nowo po
wstającej drukarni miejskiej we Wrocławiu. Potwierdzeniem te
go przypuszczenia miałby być fakt, że Andrzej Winkler nabył 
czcionki od Heleny Unglerowej i że mniejsza winieta tytułowa jest 
zupełnie taka sama, jak  używana przez Jana Helicza w Krako
wie 153) .

Stockel zmarł na początku 1554 r., gdyż 20 lutego tegoż 
roku został otwarty jego testament. Opiekunowie pozostałej po 
nim wdowy Barbary i nieletniej córki polecili Giittlerowi, księ
garzowi i burmistrzowi w Preszowie, ściągnąć od dłużników na 
Węgrzech sumy należne zmarłemu154). Jest to ciekawa i jedyna 
wzmianka o związkach handlowych księgarzy wrocławskich 
z Węgrami. Wiemy zresztą o węzłach, łączących drukarzy i księ
garzy krakowskich z Węgrami, a sam wymieniony burmistrz 
Kasper Giittler był dawniej pełnomocnikiem i faktorem Marcina 
Zybenaichera. Po śmierci swego pana prowadzi przez kilka lat 
faktorię węgierską, a po rozrachunku ze spadkobiercami Zyben
aichera w 1546 r, staje się samodzielnym księgarzem155). Nale
żałoby zbadać, czy zadzierzgnięcie węzłów handlowych, łączą
cych Stóckela z Węgrami, nie nastąpiło dzięki stosunkom, za
wiązanym z księgarzami krakowskimi.

Równocześnie ze Stóckelem działa na gruncie wrocławskim 
E r h a r d  S c h n e u t e l 156). O jego działalności księgarskiej 
wiemy bardzo niewiele. Utrzymywał stosunki z Lipskiem i Wit- 
tenbergą 157), skąd sprowadzał książki, przypuszczalnie dzieła 
protestanckie, jak można wnioskować z tego, że wierzycielami 
jego byli Bartel Vogel z Wittenbergi, znany wydawca tłumaczo
nej przez Lutra biblii i Jan  Mauser, księgarz lipski, który był 
poprzednio faktorem w drukarni Mikołaja Wolrabego i nabył

152) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 76.
153) Ibidem.
154) Ibidem.
155) P t a ś n i k ,  Monumenta, s. 69 i 141.
156) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 77.
157) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 12.



część drukowanych tam dzieł158). Po śmierci Schneutela jednym 
z opiekunów małoletnich dzieci, Erharda i Anny, został Stenzel 
Wittich 15° ) . Zakupił on pozostałe po Schneutelu książki za sumę 
100 guldenów, zobowiązując się zapłacić długi zm arłego160). 
Zmarł Schneutel 16 grudnia 1553 r. a będąc już chorym, spo
rządził w swoim mieszkaniu przy Zaułku Niskim (auf dem Gra- 
ben) testament, który został otwarty 29 grudnia tegoż roku. 
W testamencie tym dzieli Schneutel pomiędzy żonę Annę i dzieci 
majątek ruchomy, jako to naczynia cynowe, pościel, ubrania 
i bieliznę oraz 30 talarów, nie wspominając nic o księgarni.

Jako ,,Buchverkaufer“ przyjmuje w 1550 r. prawo miejskie 
G r z e g o r z  P a u s e j o b 161), który pracował poprzednio, po
dobnie jak Stóckel i Schneutel w przedsiębiorstwie Witticha. 
W 1548 r. ożenił się on z córką mieszczanina wrocławskiego, płó- 
ciennika Andrzeja Wolfa, Urszulą. Po usamodzielnieniu się 
i przyjęciu prawa miejskiego nabywa dom przy Zaułku Niskim 
i trudni się przez kilka lat księgarstwem. O jego działalności nic 
prawie nie wiemy, ale widocznie obroty miał niemałe i powo
dziło mu się nieźle, skoro umierając w J.558 r. pozostawił rodzi
nie w gotówce 640 talarów. Synowie zmarłego, Jan i Andrzej, 
nie pracowali w zawodzie ojcowskim, żona zmarłego wyszła 
w 1558 r. za mąż za księgarza Jana Winklera, który przejął 
dom i księgarnię przy Zaułku Niskim.

J a n  W i n k l e r 162) wymieniony jest jako ,,Buchfuhrer“ , 
gdy w 1558 r. zawiera związki małżeńskie z wdową po Grzego
rzu Pausejobie. Prawo miejskie przyjmuje 4 lutego 1559 r. jako 
,,mercator“ . W 1562 r. nabywa dom przy Rynku183). Widać, że 
przedsiębiorstwo jego rozwijało się pomyślnie, gdyż w 10 lat 
później był Winkler w posiadaniu domu także przy ulicy Kuźni
czej 161). Widocznie cieszył się zaufaniem innych księgarzy i mie
szczan, gdyż występuje jako opiekun dzieci Andrzeja Winkle- 
r a 105), jest wykonawcą testamentu żony po księgarzu Barbary

15S) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 151, 153, 154, 
172, 423.

159> Arch. A. D. Rpis G. 5, 109, s. 116, Rpis G. 5, 113, s. 317.
16°) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, dod. nr 12.
161) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 77 i n.
102) Ibidem, s. 78.
163) Arch. A. D. Rpis G. 5, 109, s. 112.
164) Arch. A. D. Rpis G. 5, 118, s. 199.
10B) Arch. A. D. Rpis G. 5, 120, k. 109.



Bick, podobnie naznacza go egzekutorem testamentu wójt mia
sta Jan Teuckner166), wreszcie podpis Jana Winklera figuruje 
na pierwszym miejscu w skargach przedkładanych radzie miej
skiej przez wrocławskich księgarzy, którzy wystąpili przeciwko 
introligatorom w obronie swoich praw 167). Nie udało się dotąd 
stwierdzić, czy istniały jakie węzły pokrewieństwa pomiędzy 
Janem a Andrzejem Winklerem. Stosunki handlowe łączyły wi
docznie Winklera 3 Wittenbergą, gdyż w 1580 r. występuje on 
jako pełnomocnik spadkobierców księgarza wittenberskiego168) 
Konrada Riihela dla dokonania rozrachunku ze spadkobiercami 
drukarza wrocławskiego Kryspina Scharffenberga. Po śmierci 
Jana Winklera księgarnia przechodzi na Adama, prawdopodob
nie jego syna, który w 1587 r. występuje już jako właściciel. 
W 1590 r. razem z innymi księgarzami wrocławskimi przedkłada 
radzie miejskiej skargę na introligatora Dawida Straussa, że ten 
nie poprzestaje na wykonywaniu swego zawodu, lecz bierze się 
do handlu księgarskiego169). Możliwe, że Adam obok książek 
sprzedawał inne towary. Gdy zmarł w 1604 r., zanotowany został 
w księgach zejścia przy kościele św. Elżbiety jako przekupień 
(Sonnenkramer).

Możemy zauważyć, że w drugiej połowie XVI w. handel 
księgarski musiał być zajęciem dochodowym, gdyż ilość księgarń 
we Wrocławiu zwiększyła się znacznie, ale o ich właścicielach 
niewiele możemy powiedzieć. Nie słychać o jakichś większych 
transakcjach, o szeroko nawiązanych stosunkach z innymi mia
stami, najwyżej dadzą się wyśledzić stosunki z Lipskiem. Nie
liczne wzmianki w aktach miejskich, dotyczące spraw opieki, 
poręki lub położenia majątkowego, niewiele przyczyniają się do 
rzucenia światła na działalność księgarzy. Niektórzy znani są 
tylko z nazwiska, jak np. Grzegorz Kuthner, Tomasz Kromer170) 
lub zanotowany w sporze księgarzy Kasper M arkwardt1Tl) albo 
Marcin Guiser, o którym wspomina Codex nundinarius.

16fi) Arch. A. D. Rpis G. 5, 126, k. 115.
167) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, si 41, 42. Dopóki żył Andrzej 

Winkler, on figurował na pierwszym miejscu. Ibidem, s. 35.
168) K a p p - G o l d f r i e d r i c h ,  Geschichte, B. 1, s. 773, Bahlow, Bei- 

trage, H. 7, s. 78.
169) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 44.
1T0) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 80.
l a ) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 39, 44. W spisie dłużnikpw Ja- 

kóba Apela z Lipską. Ibidem, B. 13, s. 193,



A n d r z e j  B i c k 172 * 174 * * 177) przyjmuje prawo miejskie w marcu 
1559 r. jako „Buchfiihrer", ale występuje we Wrocławiu już na 
parę lat przedtem. W aktach miejskich są o nim wzmianki jesz
cze w roku 1572 178), a w skardze przedłożonej przez księgarzy 
Radzie Miejskiej przed 15 stycznia 1575 r. jego nazwisko figu
ruje po raz ostatni171). Jego żona Barbara przekazuje w testa
mencie w 1578 r.. przedsiębiorstwo i miejsce, gdzie sprzedawała 
książki swemu pracownikowi Adamowi Brachvoglowi. Dwa na
leżące do niej domy przy ul. Krawieckiej przeszły do kapłana 
przy kościele Marii Magdaleny Michała Hermanna i do księga
rza Andrzeja Wolcke.

K a s p e r  G u t t l e r 17'1) przyjął prawo miejskie 16 czerwca 
1562 r. i w tymże roku nabył dom naprzeciwko kościoła św. J a 
kuba. Do Wrocławia przybył już na kilka lat przedtem, gdyż 
w 1562 r. zawiera związki małżeńskie w kościele św. Elżbiety 
we Wrocławiu z Magdaleną, córką Franciszka Waltera. Bah- 
low przypuszcza, że jest on synem Kaspra, dawnego pracownika 
Zybenaichera, a następnie księgarza w Preszowie. Nie możemy 
ustalić tego z pewnością, choć istnienie węzłów pokrewieństwa 
jest bardzo prawdopodobne. Nazwisko Guttlerów, pochodzących 
z tej samej dzielnicy Śląska, a mających łączność z księgar
stwem, spotykamy w aktach niejednokrotnie. Oprócz wspomnia
nego wyżej Kaspra z Lubomierza (Liebenthal), dokonywującego 
w 1546 r. rozrachunków ze Spadkobiercami Zybenaichera178) 
i żony jego Elżbiety, która jeszcze w 1572 r. była winna druka
rzowi krakowskiemu Łazarzowi Andrysowiczowi 150 florenów, 
na którą to sumę wystawiła rewers w 1570 r .17T), spotykamy 
w aktach krakowskich z 1515 r. Bartłomieja, Jakuba i Jana 
Guttelerów z Jeleniej Góry. Zmarły brat ich Szymon służył 
u księgarza Marka (Scharffenberga), pozostawiając po swojej 
śmierci rodzeństwu nie tylko pieniądze i ubranie w spadku, lecz 
i książki178).

Czy Kasper Guttler, księgarz wrocławski, zachowując tra-

172) Ba h l o w,  Beitrage, H .. 7, s. 79.
17;t) Arch. A. D. Rpis G. 5, 118, s. 119, 135, 159.
174) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 35.
17') B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 79.
17°) P t a ś n i k ,  Monumenta, nr. 523— 526.
177) Ibidem, nr 644.
178) Ibidem, nr, 189, 191.
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dycje rodzinne, nawiązał stosunki z Krakowem, nie możemy 
ustalić. Stwierdzić się dadzą tylko stosunki, które go łączyły 
z Lipskiem, a mianowicie z księgarzem Wawrzyńcem Finkel- 
thausem. O działalności Kaspra na terenie Wrocławia wiemy 
tylko, że wraz z innymi księgarzami brał udział w wystąpieniach 
przeciwko introligatorom i przekupniom. Jego podpis figuruje 
na skargach, przedkładanych przez księgarzy wrocławskich 
radzie miejskiej w latach 1575— 1586 179). Zmarł 25 czerwca 
1604 r. w wieku lat 60.

D i o n i z y  K r o m e r 180), księgarz, przyjmuje prawo miej
skie 12 lutego 1563 r. i nabywa dom przy Zaułku Niskim. O jego 
działalności księgarskiej wspomina tylko notatka, znaleziona 
w papierach Wawrzyńca Finkelthausa z Lipska, że w 1564 r. 
był mu winien Dionizy K ram er(!) z Wrocławia 94 floreny, z któ
rych 19 zapłacił. W 1569 r. ożenił się z Jadwigą, córką biało- 
skórnika Jerzego Seydlitza. W 1573 r. wspomniany jest jeszcze 
w aktach miejskich. Od tego czasu nie mamy o nim więcej wia
domości i nie znajdujemy go wśród księgarzy, występujących 
w obronie swoich praw.

Przez krótki okres czasu działa na terenie Wrocławia P e- 
t r u s  D a v a n t e s i u s ,  znany pod przydomkiem A n t e s i g n a -  
n u s. Pochodził z południowej Francji, urodził się w Rabasteins, 
diecezji Tarbes, ojcem jego był szlachetny Jehan des Davantes 
dit de la Helete. Bahlow, opierając się na danych, jakie podaje 
Bayle181), Jócher182), Eitner183) i Nouvelle biographie univer- 
selle t. 2, uważa go za uczonego gramatyka i znawcę języków, 
który władał zarówno greckim jak i hebrajskim językiem. Miał 
on wydać w Lionie gramatykę grecką, Terencjusza z komenta
rzami, a potem w Genewie Psalmy Dawida, przetłumaczone na 
język francuski z dołączeniem ich formy dźwiękowej, oznaczo
nej według jego swoistej metody. Nie zgadza się tylko Bahlow 
z podaną przez Eitnera datą śmierci w roku 1561, gdyż Davan- 
tesius przebywał we Wrocławiu w latach 1572— 75, a w 1581 r.

ll9) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 35, 41, 42. Nie występuje w skar
dze księgarzy z 1590 r. ani w późniejszej. Ibidem, s. 39, 44.

180) Ba h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 80.
181) Dictionnaire historique et critique, 4 ed., Amsterdam 1730, t. 1, s. 243.
182) Allgemeines Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1750, B. 1, s. 438.
183) Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexjcon der Musjker und 

Musikgelehrten..., Leipzig 1900—, B. 3, s. 152,



stwierdza Rada Miejska we Wrocławiu, że Petrus Antesignanus 
Rastapagniensis z Francji, były księgarz tutejszy, zmarł przed 
siedmiu laty we Frankfurcie nad Menem184). Bahlow nie potra
fił wyjaśnić tych sprzeczności, o ile chodzi o datę zgonu i po
pełnił pewne nieścisłości, podając życiorys Antesignanusa. Jehan 
des Davantes dit de la Helete miał dwóch synów, którzy nosili 
imię Piotr. Starszy z nich był owym gramatykiem i muzykiem,
0 którym wspominają Bayle, Jócher i Eitner. Będąc protestan
tem, zmuszony był opuścić kraj ojczysty i przeniósł się do Ge
newy, gdzie zmarł w sierpniu 1561 r. Pozostały po sobie majątek 
przekazuje w testamencie bratu swemu Piotrowi młodszemu, po
lecając tylko, wypłacić żonie należny jej posag. Okazuje się, że 
majątek ów między innymi stanowiły egzemplarze słownika 
grecko-łacińskiego, który był drukowany w Genewie nakładem 
zmarłego. Spadkobierca Piotr młodszy poszedł śladami brata
1 zajął się handlem księgarskim. Prawdopodobnie prześladowania 
religijne spowodowały, że nie pozostał we Francji, gdzie przez 
pewien czas działał jako drukarz-wydawca, lecz powędrował 
na wschód 185). Dnia 31 stycznia 1568 r. przyjmuje prawo miejskie 
w Krakowie186), gdzie pozostaje przez lat kilka. Bliskie stosun
ki, jakie w owym czasie łączyły jeszcze Kraków z Wrocławiem, 
sprawiły, że już w czasie pobytu swego w podwawelskim grodzie 
miał możność nawiązania kontaktu i zapoznania się z warunkami 
handlu księgarskiego w stolicy śląskiej, a warunki te widocznie 
uznał za dogodne, bo przenosi się do Wrocławia i przyjmuje 
tu prawo miejskie 12 lipca 1572 r. W czasie kilkoletniej swojej 
działalności we Wrocławiu utrzymuje stosunki z ogniskami han
dlu na Zachodzie, gdyż zmarł we Frankfurcie nad Menem, ale 
jednocześnie nie zerwał kontaktu z Krakowem, gdyż na mocy 
jego testamentu spadkobiercą został jego przyjaciel i były 
pracownik, księgarz krakowski Jan  Barsanganus, któremu też, 
jak  to stwierdzają akta miejskie wrocławskie, dziedzictwo zo
stało przekazane 7 lipca 1575 r . 187).

Pod koniec XVI wieku zwiększa się znacznie we Wrocławiu 
ilość księgarni, ale z powodu braku źródeł niewiele możemy po

184) B a h l o w,  Beitrage, H. 7, s. 80 i n.
185) H a a g  E u g e n e  et E mi l e ,  La France protestante, 2 ed., Paris 

1886, t. 5, s. 163 i n.
186) P t a ś n i k ,  Monumenta, s. 284, nr 610,
m ) B a h l o w,  Beitrajge, H. 7, s. 81.



wiedzieć o działalności ich właścicieli. Przez dłuższy czas mu
siał prowadzić handel księgarski J a k u b  B r u c k n e r .  Po raz 
pierwszy występuje jego podpis na skardze, wystosowanej przez 
księgarzy wrocławskich między r. 1578 a 1586, następnie przyłą
cza się do protestów księgarzy w latach 1590 i 1598. Pod ro
kiem 1610 zanotowano, że zmarł „Jacob Bruckner gewesener 
Formschneider und Brieffmahler" w wieku lat 78 188 * *). W 1591 r. 
skarży się Baumann, że pomimo otrzymanego prawa na wyłącz
ność drukowania czegokolwiek we Wrocławiu, niektórzy księga
rze współdziałają z Brucknerem, popierają go i zachęcają w jego 
zuchwałym przedsięwzięciu tak, że ów stale, łamie przywileje wy
dane przez Radę. Toteż postarał się Baumann ,w 1596 r. o rozsze
rzenie konfirmowanego przez cesarza przywileju przez dodanie 
klauzuli, zabraniającej drzeworytnikom i giserom posiadania na 
własny użytek prasy i czcionek 18n). Z powyższych wzmianek moż- 
naby wyciągnąć wniosek, że drzeworytnicy i giserzy posiadali 
prasy, na których drukowali prawdopodobnie broszurki i pisma 
ulotne, przeznaczone do kolportażu na jarmarkach i po domach. 
Taką drukarenkę mógł posiadać Bruckner, który trudnił się jed
nocześnie handlem księgarskim, ale chyba nie na wielką skalę, 
gdyż nie mamy poza tym żadnych wzmianek o jego działalności 
w tym zakresie, a przy podaniu zawodu użyto określenia nie 
,,Buchfiihrer“ , lecz ,,Formschneider und Briefmaler". Ponieważ 
prawdopodobnie po 1596 r. nie mógł posiadać prasy, dodano do 
określenia zawodu słowo ,,były“ . W aktach miejskich występuje 
Bruckner w 1585 r. jako opiekun Piotra Brigenasta 19° ) .

W skardze przeciwko Baumannowi z 1599 r., podpisanej 
przez księgarzy wrocławskich, figuruje między innymi W a- 
w r z y n i e c  H o f f m a n n 191), ów Hoffmann miał w końcu 
XVI wieku dwukrotnie zatarg z księgarzami, ponieważ sprzeda
wał książki w dwóch składach, czego zabraniała Rada M iejska192) . 
W aktach miejskich znajdujemy wzmiankę, że w r. 1597 kupuje 
dom koło kościoła św. Krzysztofa Wawrzyniec Hoffmann pocz- 
tylion193). Czy był on identyczny z księgarzem wrocławskim

188) B. U. Wr. Rpis Br. 1973 pod datą 23 lutego 1610 r.
i8°) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 97 i 101.
19°) Arch. A. D. Rpis G 5, 127, k. 24.
lfll) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 40.
192) Ibidem, B. 5, s. 153, 154.
193) Arch. A. D. Rpis G 5, 137, k. 128, 212 b.



czy miał możność z tytułu swego zawodu, kursując między Wro
cławiem a innymi miastami, nabywać książki i sprzedawać je 
następnie, trudno odpowiedzieć.

Jedyny raz również podpisany jest na proteście księgarzy 
w 1590 r. J a n  H o f f m a n n 104). Imię to i nazwisko zanoto
wane jest wielokrotnie w aktach miejskich czy to z powodu 
sprawowanej przez niego opieki nad małoletnimi, czy danej 
poręki, czy też z powodu jego spraw majątkowych. Ponieważ 
jednak najczęściej nie jest podany zaw ód193), to znowu raz wy
mieniony jest jako kapelusznik 196), a dwukrotnie jako złotnik 197), 
a ponieważ imię i nazwisko były pospolite, trudno stwierdzić, czy 
mamy do czynienia z osobą księgarza wrocławskiego.

Od r. 1575 występuje we Wrocławiu na widownię A n d r z e j  
W o l c k e .  Bierze on czynny udział we wszystkich zbiorowych 
wystąpieniach księgarzy. Podpis jego figuruje w przedkładanych 
Radzie Miejskiej petycjach, mających na celu obronę uprawnień 
księgarzy czy to w stosunku do wędrownych przekupniów, czy 
wobec roszczeń introligatorów lub Baumanna19S) . Wolcke wy
daje się inspiratorem wszelkich solidarnych posunięć księgarzy, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o ich zatarg z Baumannem 199) . On też 
przechowuje starannie dekrety i postanowienia Rady, regulujące 
stosunki między księgarzami a innymi zawodami. Jak  można 
wnioskować z zachowanych źródeł, cieszył się poważaniem wśród 
księgarzy i mieszczan. Handel prowadził na wielką skalę; na 
targach frankfurckich i lipskich zanotowano w latach 1586, 1595 
i 1596, że są w sprzedaży książki, wydane nakładem Andrzeja 
Wolckego, z tych zaś niektóre wydrukowane zostały w Lipsku 20n). 
Również księgarze wrocławscy stwierdzają w 1603 r., że Wolcke 
wydał swoim nakładem wiele książek201). Przedsiębiorstwo jego 
widocznie rozwijało się pomyślnie i musiał być człowiekiem za
możnym, bo w 1585 r. wypłaca należność za kupiony przy Rynku

1!)4) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 45.
19n) Arch. A. D. Rpis G 5, 127, k. 45; G 5, 135, k. 74; k. 116; G 5, 126, 

k. 195.
19B) Ibidem, Rpis G 5, 135, k. 236.
li,T) Ibidem, Rpis G 5, 135, k. 338; Rpis G 5, 136, k. 332.
198) Zob. dalej rozdz. 3.
199) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 100 i n.
20°) Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis... Mit einer Ein- 

leit. v. Gustav Schwetschke, Halle 1850, s. 23, 32, 33.
201) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh. B, 6, s. 111,



donUw sumie dwóch tysięcy talarów 202) (księgarnię prowadził 
we własnym domu), a 5 stycznia 1598 r. uiszcza resztę spłaty 
za drugi, również przy Rynku położony dom, należący ongiś do 
Adama Winklera 203). Jest to ostatnia wzmianka źródłowa do
tycząca Wolckego. Po jego śmierci przedsiębiorstwo prowadzili 
nadal jego spadkobiercy204)-

W petycji księgarzy z 1575 r. i drugiej przedłożonej Radzie 
w latach między 1578 a 1586, jest podpis I z r a e l a  E y r i n -  
g a  205). Znajdujemy też notatkę, że zmarł on 5 grudnia 1615 r. 
w wieku lat 6 8 206). Poza tym więcej wzmianek o nim nie posia
damy.

Więcej natomiast szczegółów znaleźć możemy o księgarzu 
J a n i e  E y r i n g u ,  zmarłym w 1616 r., w wieku lat 5 8 207)- Od
r. 1609 notowane są na targach lipskich i frankfurckich książki, 
wydawane nakładem jego lub w spółce z Janem Perfertem i to 
w większej ilości, jak  np. w r. 1611 w liczbie 21, w 1612 —  22, 
w 1615 r. — 21. Książki te były drukowane nie tylko we Wrocła
wiu, lecz również w Lipsku, Jenie i Nysie. Widzimy więc, że 
Eyring miał nawiązane szerokie stosunki handlowe z innymi 
miastami śląskimi i niemieckimi. Nie znajdujemy natomiast naj
mniejszej wzmianki o jego związkach z Krakowem lub Pozna
niem.

Wielką zasługą Eyringa jest wydanie przez niego dzieł, od
noszących się do historii Wrocławia i śląska. W 1612 r. drukuje 
on razem z Perfertem u Abrahama Lamberga w Lipsku Mikołaja 
Pola ,,Hemerologion Silesiacum Vratislaviense. Tagebuch aller- 
ley furnemer namhafftiger, gedenckwiirdiger Historien, so fiir- 
nemlich in Bresslaw der Hauptstadt, auch sonst etlichen andern 
Orten im Fiirstenthumb Schlesien sich begeben. Auf gewisse 
Tage, Monat und Jahr aus vielen alten und newen geschriebenen 
und gedruckten Chronicken, Monumenten, Brieffen, Uhrkunden, 
gutem Bericht und gemeiner Erfahrung ordentlich gestellet...“ 208).

202) Arch. A. D. Rpis G 5, 127, k. 99.
203) Ibidem, Rpis G 5, 137, k. 299.
204) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 40.
20E) Ibidem, s. 37.
20°) B. U. Wr. Rpis R. 784, Vratislaviense Diarium Mortuorum Silesiorum 

et intra Silesiam exterorum.
207) Ibidem; Por. Luctuosiis exequis... Breslae 1616.
208) B. U. Wr. sygn. 2 F  857.



W następnym roku wydaje u Jana Bringera we Frankfurcie 
Mikołaja Henela „Breslographia“ 20°) oraz tegoż autora „Silesio- 
graphia“ 209 210) .

Przedsiębiorstwo Eyringa widocznie rozwijało się pomyślnie, 
gdyż usiłował on wbrew obowiązującym zwyczajom otworzyć we 
Wrocławiu dwa punkty sprzedaży książek, przeciwko czemu 
zaprotestowali inni księgarze211)- W 1582 r. kupuje dom przy 
ulicy Wita Stw osza212). W zbiorowych wystąpieniach księgarzy 
w obronie swoich praw bierze udział po raz pierwszy w 1590 r., 
wnosząc wraz z innymi skargę przeciwko introligatorowi Dawi
dowi Straussowi213 214), drugi raz występuje w końcu XVI w. prze
ciwko Jerzemu Baumannowi211). Po jego śmierci przedsiębior
stwo prowadzili nadal jego spadkobiercy215).

Od 1610 r. wydawał książki wspólnie z Janem Eyringiem 
a potem jego spadkobiercami J a n  P e r f e r t 216). W 1607 i 1608 r. 
spotykamy go jeszcze w Lipsku jako pracownika u księgarza Got- 
harda Vógelina217), następnie osiedlił się we Wrocławiu, gdzie 
zajmuje się handlem i wydawnictwem książek, bądź na własną 
rękę, bądź razem z Eyringiem218). Podczas swojej służby u Vo- 
gelina nawiązał stosunki z księgarzami i drukarzami lipskimi. 
Stosunki te utrzymywał nadal po osiedleniu się we Wrocławiu, 
uczęszczając na targi i korzystając nieraz z drukarń lipskich przy 
wydawaniu książek219). Wydał też kilka książek w Jenie 220). Od 
r. 1619 występują już spadkobiercy Perferta, którzy nadal pro
wadzą przedsiębiorstwo221). Firma Perferta przetrwała ciężkie

209) E s t r e i c h e r ,  t. 18, s. 96. Egz. w B. U. Wr. sygn. Y c 402.
21°) E s t r e i c h e r ,  t. 18, s. 96. Egz. w B. U. Wr. sygn. 4.0 485, 1.
211) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 5, s>. 153.
212) Arch. A. D. Rpis G 5, 126, k. 31.
213) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 45.
214) Ibidem, B. 4, s. 40.
21B) Codex nundinarius, s. 71— 108.
216) Ibidem, s. 65 i n.
217) Arch. f. Gesch. d. d Buchh., B. 10, s. 270, B. 16, s. 338, 339.
218) Codex nundinarius s. 65 i n. Razem ze spadkobiercami Eyringa wydał 

w Brzegu w 1624 r. Mikołaja Pola Historia nivalis. Denckwurdiger... Schnee 
so in unterschiedllchen Orten, Jahren, Monaten, Tagen gefallen: neben ander 
dazu gehorigen Materien...

219) Zob. Codex nundinarius, s. 65 i n.
22°) Ibidem, s. 67, 69.
221) Ibidem, s. 71 i n.



lata wojny trzydziestoletniej i znana była jeszcze w połowie 
XVII w. 222).

Z Lipskiem utrzymuje też stosunki D a w i d  A l b r e c h t .  Był 
on synem mieszczanina wrocławskiego Jana Albrechta starszego, 
człowieka zamożnego, który pozostawił po swojej śmierci w 1596 r. 
każdemu z czterech synów po 875 talarów. Dom przy ulicy Miko
łaja wraz ze stajnią i zabudowaniami dostał się w posiadanie 
Jana Albrechta młodszego, który spłacił braci 223). Dawid Al
brecht staje się wkrótce jednym z najzamożniejszych księgarzy 
wrocławskich, robiąc interesy jako wspólnik spadkobierców An
drzeja Wolckego, a jednocześnie prowadząc w dwóch wynaję
tych pomieszczeniach przedsiębiorstwo na własną rękę, co wy
wołało protest innych księgarzy 224 * * 227). W końcu XVI i na początku 
XVII w. występuje razem z innymi księgarzami przeciwko Je 
rzemu Baumannowi22')- Prowadził handel nie tylko książkami, 
lecz i innymi towarami, to też w znajdujących się w aktach miej
skich wzmiankach figuruje zwykle jako kupiec. W 1609 r. kupuje 
do spółki z Jerzym Hofmannem kram na Rynku223). Oprócz tego 
posiadał przy ulicy Szewskiej szynk, który sprzedał wspólnie 
z żoną Małgorzatą 21 października 1610 roku za pokaźną sumę 
5700 talarów 22T)- Według zeznań żony Jerzego Hofmanna miał 
z nim Albrecht spółkę handlową, na mocy czego wspólnie po
nosili odpowiedzialność za podpisane weksle i zaciągnięte zobo
wiązania228 *) . Widocznie z biegiem czasu przerzucił się zupełnie 
od handlu książkami na inne towary. W aktach miejskich wystę
puje jeszcze niejednokrotnie, wymieniany jako mieszczanin i ku
piec wrocławski. W 1636 r. po śmierci brata swego Krzysztofa 
zawiera z córką jego Katarzyną ugodę co do polubownego po
działu pozostałego m ajątku220). W 1637 r. spłaca spadkobiercom 
Jana Krzysztofa Rindfleischa powierzone mu przez zmarłego 
w zarząd i dla prowadzenia handlu 700 talarów 230). Inny dług

222) Ibidem, s. 110, 113, 114.
223) Arch. A. D. Rpis G. 5, 136, k. 253 b.
224) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 5, s. 152 i n.
22r’) Ibidem, B. 4, s. 40, B. 6, s. 108.
22«) Arch. A. D. Rpis G. 5, 148, k. 24.
227) Arch. A. D. Rpis G. 5, 149, k. 163.
22») Arch. A. D. Rpis G. 5, 148, k. 222.
220) Arch. A. D. Rpis G. 5, 175, k. 59.
230) Arch. A. D. Rpis G. 5, 169, k. 16.



został spłacony w 1639 r .231). Dowiadujemy się też, że posiadał 
dom w Rynku obok spadkobierców Wolckego 232) .

Na początku XVII wieku zanotowano kilka książek, które 
ukazały się nakładem Albrechta, lecz jego działalność wydawni
cza ustała zupełnie z chwilą pojawienia się na widowni Jana Ey- 
ringa i Perferta 233 234) . Na własność Eyringa przeszła też przed ro
kiem 1613 księgarnia Albrechta233).

W księgarni Dawida Albrechta zaprawiał się w młodości do 
przyszłego zawodu największy wydawca z pośród wymienionych 
dotychczas księgarzy wrocławskich. Był to D a w i d  M u l l e r ,  
urodzony 25 marca 1591 r. Ojcem jego był rektor szkoły w Zie
lonej Górze, a następnie w Brunowie Ambroży Muller, matką 
Marta, córka mieszczanina Jana Scholtza. U Dawida Albrechta, 
a potem u Jana Eyringa odbywał we Wrocławiu praktykę, a od 
1613 r. prowadził własną księgarnię, żonaty był trzykrotnie, 
pierwszy raz w 1614 r. z Rozyną, córką kupca Jana Bruskiego, 
drugi raz w 1618 r. z Marią, córką znanego kaznodziei wrocław
skiego i profesora w szkole u św. Elżbiety Dawida Rheinischa, 
wreszcie w 1629 r. pojął za żonę Martę, córkę Magnusa Heina. 
Doczekał się mimo krótkiego życia licznego potomstwa, bo aż 
dziesięciorga dzieci (3 synów i 7 córek), z których pięcioro prze
żyło ojca. Zmarł 14 marca 1536 r. w pełni sił w 46 roku życia 235).

231) Arch. A. D. Rpis G. 5, 175, k. 68.
232) Arch. A. D. Rpis G. 5, 169, k. 16.
233) Codex nundinarius, s. 39 i n.
234) H e r m a n n J  o h a n n, Die allerbeste und schonste Trost- und Ehren- 

schrift... iiber dem tódtlichen Abgange des... Herm David Muller... Leipzig 1636.
Dawid Albrecht (w łacińskich drukach okolicznościowych nazwisko jego 

brzmi A l b e r t )  był zięciem Andrzeja Wolckego, pojął za żonę jego córkę 
Rozynę w 1597 r. Ożenił się drugi raz z Martą Wolf, trzeci raz w 1604 r. 
z Małgorzatą, córką Jakuba Cunrada. W zawodzie księgarskim kształcił się 
w Lipsku, skąd powrócił do Wrocławia w 1596 r. Zob. Vota encomiastica... Dn. 
Davidi Alberto Civi ac Bibliopolae Vrat. connubio sibi iungenti Rosinam... 
Dn. Andreae Wolckii ...filiam... ab amicis. Wittenbergae 1597. Hymeneia Mele 
sponsis ...Davidi Alberto civis et bibliopolae Breslaviensi... et... Margarethe Ja- 
cobi Cunradi... filiae VIII Nov. A. C. MDCIIII felici copula jugandis votiva ac- 
clamatione nuncupata ab amicis. Lignicii. Eximiae virtutis... Davidi Alberto... 
ex urbe Lipsiesium... in patria proficiscendi vota haec... dicabant populares 
amici. Lipsiae (1596).

235) z ob. H e r m a n n  J „  Die allerbeste und schonste Trost- und Ehren- 
schrift, Leipzig 1636 oraz Funebria trium Davidis Miilleri... liberordm... Bre- 
gae 1632.



W jakiś czas po jego śmierci dawny pracownik Mullera, Krzy
sztof Jacob, odkupił przedsiębiorstwo od córek zmarłego 236).

Powszechnie znany i szanowany, miał Dawid Muller liczne 
grono przyjaciół i znajomych wśród najwybitniejszych w owym 
czasie obywateli wrocławskich, o czym świadczą druki okolicz
nościowe, wiersze łacińskie i niemieckie z okazji jego zaślubin 
czy też pogrzebu. Między innymi bliskie stosunki łączyły go 
z profesorami szkół wrocławskich przy kościele św. Elżbiety 
i Marii Magdaleny. Nawiązał również bliskie stosunki z wykła
dowcami i studentami w Lipsku, którzy nadsyłają wiersze łaciń
skie z okazji jego małżeństwa z Marią, córką profesora Rheini- 
scha 237). Związek z mieszkańcami Lipska musiał być zażyły, gdyż 
Muller przebywał często w tym mieście ze względu na działalność 
handlową i wydawniczą. Spotykamy go tam podczas jarmarków, 
jak np. w roku 1626 238 239), a wydawane przez niego książki są stale 
notowane w katalogach targów lipskich 23t)), wreszcie posiadał tam 
prawdopodobnie stały skład książek 240). Był też w stałym kon
takcie z wydawcami lipskimi. W 1614 r. daje mu Henning Gross 
pełnomocnictwo dla ściągnięcia sum, należnych mu od Wa
wrzyńca Hoffmanna we Wrocławiu i innych dłużników241). Tenże 
Henning na wieść o śmierci Mullera nadsyła sonet, jako dowód 
uznania dla zmarłego 242). Poza tym nie byli obcymi dla Mullera 
drukarze lipscy, gdyż nieraz korzystał z ich pras, między innymi 
Henninga Kólera i spadkobierców Abrahama Lamberga. Rozwi
jając ożywioną działalność wydawniczą, korzystanie tylko z dru
karń lipskich i Baumanowskiej we Wrocławiu, ale chętnie dru
kuje w Brzegu u Augustyna Griindera. Tam wychodzą nakładem 
Mullera utwory przyjaciela jego, poety Marcina Opitza, jak „Buch 
von der deutschen Poeterey" w 1624 r., „Laudes Martis. Martini 
Opitii Poema germanicarum“ i ,,Uber das Leiden und Sterben 
unseres Heilands" w 1628 r., ,,Von der Welt Eitelkeit“ w 1629, 
„Hugo Grotius von der Wahrheit der christliehen Religion. Auss

236) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 17, s. 96.
237) Votiva Acclamationes foederi novo conjugali... Lipsiae 1618.
238) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 7, s. 162.
239) Codex nundinarius, s. 61 i n.
240) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 17, s. 96.
241) Ibidem, B. 13, s. 182.
242) Sonnet. Auff des Seligen Verstorbenen Sinnen Bild und dessen tłber- 

schrift. Zob. Hermann J., Die... Trost- und Ehrenschrift.



Hollandischer Sprache Hochdeutsch gegeben" w 1631 r. i inne. 
Ogółem wydał Muller 23 dzieła Opitza. Między innymi wymienić 
należy „Martini Opitii acht Biicher Deutschen Poematen“ w 1625 r. 
we Wrocławiu i „Prosodia germanica oder gantz new corrigirtes 
und verbessertes Buch von der Teutschen Poeterey" we Frankfur
cie 24:t). W wierszu poświęconym pamięci Mullera po jego śmierci 
mówi Opitz, że stracił najlepszego przyjaciela i brata i pyta z ża
lem, kto teraz będzie tak starannie wydawał i rozpowszechniał 
książki243 244)- Niektóre wznowione wydania dzieł Opitza wyszły 
jeszcze nakładem spadkobierców Mullera, jak  np. czwarte wy
danie jego utworów p. t. „Weltliche Poemata“ w 1638 r.

Muller wykazuje zainteresowanie książkami, które w owym 
czasie wychodziły za granicą, ale to zainteresowanie ogranicza się 
do dzieł o zagadnieniach filozoficzno-teologicznych. Muller znał 
dorobek naukowy profesora filozofii i teologii, kaznodziei fran
cuskiego Piotra Du Moulin 245), autora głośnego w swoim czasie 
dzieła „Heraclite ou de la vanite et misere de la vie humaine“ , 
każe przetłumaczyć na niemiecki i wydaje tegoż autora „Petri 
Molinaei Tractat vom Erkandtnis Gottes durch einen Gelehrten 
Mann in das Deutsche gebracht“ w 1631. r. 246). W tymże roku 
wydaje też ,,Die Meinung der Biicher Hugonis Grotii von der 
Wahrheit der Christlichen Religion von ihm selbst auss dem 
Hollandischen inn Latein und diesem inn das Deutsche gezo- 
gen durch Christoph Colerum" 247) . W 1632 r. wychodzi jego na
kładem dzieło „Die Stissen Todes Gedancken. Auss dem frantzó- 
sischen des von Serre Deutsch gegeben durch B. M. V. 0 .“ 248).

Nie mamy wykazu wszystkich dzieł wydanych przez Mul
lera, lecz jego działalność wydawnicza i handlowa musiała być 
ożywiona, gdyż katalogi targów frankfurckich i lipskich od 
1619 r. począwszy notują co roku kilkanaście, a czasem kilka
dziesiąt dzieł, które wyszły jego nakładem i są w sprzedaży 249).

243) Zob. O e s t e r l e y  H., Bibliographie der Einżeldrucke von Martin 
Opitz’ Gedichten und sonstigen Schriften. Separatabdruck aus d. Z. f. Biblio- 
thekswesen, Leipzijg 1885.

244) Auff Herm David Miillers seligen Abschiedt, Thom 1636. Też: Her
mann J., o. c.

245) Zob. Haag E. i E., La France protestante, 2. ed., t. 5, s. 800 i n.
24fl) Egz. w B. U. Wr. sygn. 8K 1572, 1.
247) Egz. w B. U. Wr. sygn. 8K 1572, 3.
248) Egz. w B. U. Wr. sygn. 8K 1572, 2.
249) Codex nundinarius, s. 71 i n.



Ale podobnie jak inni księgarze wrocławscy XVII w. zaintereso
wał się Muller wyłącznie zbytem do Niemiec i utrzymywał sto
sunki handlowe z Lipskiem i Frankfurtem, pomijając miasta pol
skie. W Niemczech znajdował rynek zbytu dla wydanych przez 
siebie dzieł Opitza, czy też utworów treści filozoficzno-religijnej, 
tam nie słabło zapotrzebowanie na śląską literaturę barokową 250). 
śladami Mullera, jeżeli chodzi o kierunek działalności księgar
skiej, pójdzie Izajasz Fellgiebel. Lecz na początku XVIII w. po
wróci Wrocław do dawnych tradycji księgarsko-handlowych 
i znowu polski rynek zdobędzie zainteresowanie wrocławskich 
wydawców. Drukarnia jezuicka drukować będzie dzieła religijne 
i naukowe po polsku, wreszcie krzewicielką polskiej książki na 
wielką skalę stanie się firma Kornów.

R o z d z i a ł  III.

Księgarze wrocławscy w obronie swoich uprawnień.

Życie gospodarcze średniowiecza charakteryzuje dążność do 
wytworzenia zorganizowanych i poddanych kontroli form pracy 
i produkcji. Przy uprawianiu rzemiosł lub handlu rozmach indy
widualny jest nieraz ograniczony, gdyż wykonywanie ich podlega 
nadzorowi stowarzyszenia. W związku z tym rzemieślnicy róż
nych zawodów łączą się w cechy, otrzymują zatwierdzone przez 
Radę Miejską statuty cechowe i mają zwykle przydzielone po
szczególne ulice, przy których zamieszkują. Handel zaś skupia 
się zwykle w okolicach rynku i jako zajęcie publiczne i uprzywi
lejowane znajduje się pod nadzorem stowarzyszenia i podlega 
przepisom, które regulują formy i zakres działania przedsię
biorstw handlowych, starając się zapobiec konkurencji oraz 
utrzymać liczbę osób uprawnionych do określonego handlu 
w' tych samych granicach251).

Na zasadzie katalogów collegiorum civium z lat 1470— 1640 
wiemy, jakie cechy i stowarzyszenia istniały w tym okresie we 
Wrocławiu. Liczba ich z początkowej cyfry 41 w drugiej połowie 
XIV w., wzrosła następnie do 58. Wśród nich nie są wymienieni 
papiernicy i drukarze, którzy zależnie od okoliczności należeli 
do tego lub innego z pośród wymienionych stowarzyszeń. Księga

250) J  e s s e n, Der Breslauer Buchdruck, s. 494.
,251) M a r k g r a f  H., Der breslauer Ring und seine Bedeutung fur die 

Stadt, Breslau 1894, s. 4.



rze należeli do stanu kupieckiego. Stan zaś kupiecki rozpadał się 
we Wrocławiu w zależności od sprzedawanych towarów i rodzaju 
sprzedaży na trzy grupy: 1) mercatores, 2) institores divites lub 
Reichkramer, 3) institores pauperes, Partirer lub Sonnenkra- 
mer 252). Księgarze jako też sprzedawcy papieru należą zwykle 
do pierwszej grupy i zazwyczaj są wpisani do ksiąg przyjęć do 
prawa miejskiego jako mercatores. Zajm ują się też nieraz, jak  
to widzieliśmy z poprzednich przykładów obok sprzedaży ksią
żek handlem innymi towarami i podlegają przepisom, dotyczą
cym stanu kupieckiego.

W miarę rozwoju handlu księgarskiego powstaje koniecz
ność ściślejszego współdziałania księgarzy w obronie swoich in
teresów. Nie tworząc osobnego cechu, zjednoczyli się księgarze 
w obronie swoich interesów dla walki przeciwko tym, którzy za
grażali rozwojowi ich przedsiębiorstw. Początkowo, dopóki cho
dziło o ukrócenie działalności wędrownych przekupni i domo
krążców oraz roszczeń introligatorów, występują z księgarzami 
wrocławskimi solidarnie i drukarze Andr&ej Winkler a potem 
Jerzy Baumann. Lecz w końcu'1590 r. wyraźnie zarysowuje się 
sprzeczność pomiędzy interesami drukarza i nakładcy Baumanna 
a księgarzy wrocławskich i wówczas rozgorzeje między nimi 
zawzięty spór.

Potrzeba solidarnego występowania na zewnątrz doprowa
dziła do powstania pewnego rodzaju stowarzyszenia księga
rzy 253 *), które troskliwie przechowywało wszelkie dekrety Rady 
Miejskiej, dotyczące uprawnień w handlu księgarskim. To jakby 
archiwum korporacji złożone było przez wiele lat u Andrzeja 
Wolckego. Po jego śmierci zażądało stowarzyszenie księgarzy, 
aby te dokumenty zostały mu zwrócone przez spadkobierców 
zmarłego. Gdy żądaniu ich nie zadośćuczyniono, zwrócili się księ
garze z prośbą o interwencję do Rady M iejskiej251).

Kiedy powstał ten związek księgarzy, nie wiemy dokładnie. 
Pierwszą wzmiankę o solidarnym ich wystąpieniu w obronie swo
ich interesów znajdujemy w przedłożonej Radzie Miejskiej skar

252) E u l e n b u r g  Fr., Drei Jahrhunderte stadtischen Gewerbes zur Ge- 
werbestatistik Alt-Breslau 1470— 1730, Leipzig (1904), s. 255—275.

253) Występują księgarze w aktach jako ,,Die Samblunge der Buchhannd- 
tler“ . Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 39, 40, 46 lub ,,Commun“ , ibidem, 
B. 6, s. 112.

25i) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 38.



dze na przygodnych przekupni, którzy podczas jarmarków 
i w okresie między jarmarkami sprzedają pieśni, obrazki i pisma 
ulotne. Również niektórzy introligatorzy wystawiają w niedziele 
i święta w czasie nabożeństwa podobne druki na sprzedaż, 
a w dnie powszednie roznoszą je po domach. Pod taką skargą 
podpisał się Andrzej Winkler i pięciu księgarzy. W odpowiedzi 
na to wydany został przez Radę Miejską dekret, zabraniający 
sprzedaży druków w niedziele i święta. Dekret nosi datę 15 stycz
nia 1575 r. Petycja musiała być złożona na krótko przedtem 255).

Pomyślny skutek solidarnego wystąpienia skłonił księgarzy 
do podjęcia w 1590 r. ponownej akcji przeciwko wędrownym 
kramarzom, którzy, jak  wynika ze skargi, w liczbie 7 czy też 8 
zatrzymali się w Nowym Mieście i sprzedają „kalendarze, książki, 
obrazki i inne niemoralne pisemka", zanoszą je też na sprzedaż 
do piwiarni i winiarni. Księgarze protestują przeciwko temu, nie 
tylko ze względu na szkodliwą konkurencję, która się odbija 
mocno na ich położeniu materialnym, ale powodowani również 
troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu książek, znajdują
cych się w sprzedaży. Podaż pisemek gorszących obniża szacunek 
dla książki. Z tego powodu proszą księgarze, by Rada zabroniła 
kramarzom wędrownym i domokrążcom trudnić się handlem 
księgarskim 256).

Przychylając się do tej prośby Rada zabrania sprzedaży ksią
żek, kalendarzy i pism ulotnych przez wędrownych kramarzy 
w okresie między jarmarkami, lecz podczas jarmarków każdy 
ma prawo wystawić swój towar na sprzedaż. Sprzedaż ta jed
nak, jak  widać, musiała się odbywać publicznie pod nadzorem 
władz miejskich. Nie wolno było roznosić książek po domach. 
W 1591 r. Adam Tham obiecuje w imieniu swoim i swoich towa
rzyszy, że nie będzie uprawiał handlu domokrążnego książkami 
ani podczas jarmarków, ani po ich zamknięciu. Surowa kara 
grozi mu w razie niedotrzymania obietnicy 257).

Księgarze bronili swoich uprawnień nie tylko przed obcymi 
intruzami, których konkurencja mogłaby przynieść uszczerbek 
ich interesom. Wzorując się na stosunkach, panujących w ce
chach, dążyli do tego, by wszyscy mieli jednakowe możliwości, 
jeżeli chodzi o wzbogacenie się i zakres działania. Stąd nikt

253) Ibidem, s. 36.
256) Ibidem, s. 37.
25T) Ibidem, s. 38.



z nich, prowadząc własne przedsiębiorstwo, nie mógł być wspól
nikiem w przedsiębiorstwie innego, nikomu też nie wolno było 
prowadzić kilku księgarń w jednym mieście. Znamy kilka skarg 
przeciwko łamaniu tych przepisów, złożonych Radzie Miejskiej 
we Wrocławiu. Pierwsza z nich, pochodząca prawdopodobnie 
z końca XVI wieku, lub pierwszych lat XVII, dotyczy Dawida 
Albrechta, który według przedstawionej relacji miał być wspól
nikiem spadkobierców Wolckego, wspólnie z nimi pod jedną pie
częcią i w tych samych beczkach sprowadzał książki, wspólnie 
podpisywał rachunki a jednocześnie obok tego prowadził dwie 
księgarnie. Te wyjątkowe warunki, w jakich rozwijały się po
myślnie interesy Albrechta, wzbiły go w dumę, zaczął się wyno
sić ponad innych i lekceważył skierowane ku niemu uwagi. Za 
przykładem Albrechta mogą również inni zacząć łamać prze
pisy, sprzedawać w kilku punktach, a wówczas runie ustalony 
porządek. Przypominają księgarze, że w swoim czasie skarżył 
się Andrzej Wolcke wraz z innymi na Jana Eyringa i Wawrzyńca 
Hoffmana, którzy prowadzili na raz po dwie księgarnie i Rada 
przychyliła się do wniosku księgarzy i zabroniła im tego. Niech 
więc Dawid Albrecht albo pracuje tylko w przedsiębiorstwie 
spadkobierców Wolckego, albo jeżeli udowodni, że książki w wy
mienionych powyżej księgarniach są jedynie jego własnością, 
niech rozwiąże swój stosunek ze wspólnikami i sprzedaje książki 
na własny rachunek, ale tylko w jednym punkcie, jak  to czynią 
wszyscy inni 258).

Druga skarga, prawdopodobnie chronologicznie wcześniej
sza, jest skierowana przeciwko Wawrzyńcowi Hoffmanowi. Przy
pominają księgarze, że już przed kilku laty na skutek ich inter
wencji zabroniono Hoffmanowi sprzedaży książek w dwóch pun
ktach, ale on teraz wbrew temu postanowieniu w czasie świąt Bo
żego Narodzenia znowu wystawił książki na sprzedaż w dwóch 
składach. Księgarze proszą o ukrócenie tego, gdyż w przeciwnym 
razie upadnie ład w mieście i „jeden drugiemu będzie chleb z ust 
wyrywał" 259).

O ile wobec krystalizujących się coraz bardziej form życia 
cechowego dążenie do zapewnienia wszystkim jednakowych wa
runków w rozwoju przedsiębiorstwa, jak  również wystąpienie 
przeciwko konkurencji wędrownych kramarzy było zupełnie na

258) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 5, s. 152 i n.
259) Ibidem, s. 154.



czasie i usprawiedliwione w oczach Rady, to znacznie trudniejsza 
była walka, jaką podjęli księgarze w obronie swoich interesów 
przeciwko introligatorom.

Uprawianie handlu księgarskiego przez introligatorów było 
w Niemczech zjawiskiem powszechnym. W wielu mniejszych 
miasteczkach księgarz sam nie mógłby się utrzymać bez pobocz
nego zajęcia, a znowu introligatorzy zarabiali zbyt mało, więc 
usiłowali zwiększyć dochody przez handel księgarski. Zwykle 
jednak ograniczali się introligatorzy do sprzedaży pewnych tylko 
książek: były to śpiewniki, kalendarze, małe podręczniki szkolne, 
książki do nabożeństwa. Książki tego rodzaju, przeznaczone do 
natychmiastowego użytku, kupowano zwykle już oprawione. 
Sprzedaż ich odbywała się często w mieszkaniu introligatora, ale 
nieraz wyruszał on także z zapasem oprawionych książek na 
targi i jarmarki. Z biegiem czasu zaczynają introligatorzy sprze
dawać również książki oprawione nie przez nich samych, a na
wet i nieoprawne.

Na Śląsku i w Polsce spotykamy też nieraz introligatorów, 
trudniących się handlem księgarskim. Przeważna część księgarzy 
legnickich to byli introligatorzy 260). Venditor librorum Jan Pfef- 
fer, który w 1486 r. przebywał w Krakowie, a stamtąd udał się 
do Lwowa zwany jest w aktach współczesnych introligatorem261). 
Gdy księgarz krakowski Reismoller zbankrutował i musiał 
w 1534 r. zamknąć księgarnię, zjaw iają się u niego w domu za
ufani introligatorzy po książki i handlują nimi, wysyłając je na
wet do Siedmiogrodu 262). Introligatorem * i księgarzem zarazem 
był w Poznaniu Jan  Patruus, założyciel znanej firmy 263).

W miarę rozwijającego się coraz bardziej handlu zaczęli 
księgarze wyodrębniać się coraz bardziej w osobną grupę, która 
dążyła do rozszerzenia i utrwalenia swoich uprawnień. Usiłowali 
więc księgarze zniweczyć konkurencję introligatorów, ale ci za
częli rościć sobie prawo do monopolu sprzedaży oprawionych ksią
żek i nie przyjmowali zamówień księgarzy lub przetrzymywali je 
bardzo długo. Gdy zaś niektórzy księgarze starali się wyuczyć

2e0) B a h l o w  H., Aus der Friihzeit d. Lign. Buchhandels u. Bucbgewer- 
bes, passim. Michał Nickisch introligator legnicki miał skład książek na sprze
daż w Legnicy i Wrocławiu.

201) P t a ś n i k, Monumenta, s. 88.
262) Ibidem, s. 92.
263) W o j c i e c h o w s k a ,  Z dziejów książki, s. 10.



rzemiosła introligatorskiego swoich pracowników lub przyjęli 
czeladnika, znającego ten kunszt, natychmiast następowały 
skargi, że zostały pogwałcone przywileje cechowe. W 1536 r. 
Rada w Bazylei musiała udzielić księgarzowi Konradowi Ró- 
schowi specjalnego przywileju, by mógł trzymać sługę, któryby 
mu oprawiał książki. W Lipsku pod koniec XVI w. toczy się spór 
pomriędzy księgarzami i introligatorami o prawo sprzedaży ksią
żek. Podobne fakty dadzą się zanotować i w innych m iastach261) • 

Introligatorzy wrocławscy zorganizowali się w cech w dru
giej połowie XVI w. W 1564 r. 16 majstrów należących do tego 
zawodu wnosi petycję do Rady Miejskiej o nadanie im ustaw, jak  
to m ają inni rzemieślnicy. Najdawniejsze ustawy cechu pochodzą 
z 1573 r., a w 1584 r. Rada Miejska nadaje im statut, złożony 
z 10 punktów 2Gr). Występując solidarnie w obronie swoich inte
resów uchwalili introligatorzy podwyższyć cenę za oprawę ksią
żek. Następnie chcąc podnieść zarobki, zaczęli dążyć do połącze
nia w jednym przedsiębiorstwie oprawiania i sprzedaży książek 
z tym zastrzeżeniem, że monopol na to posiadać może wyłącznie 
ich cech, lecz w żadnym razie nie może to być przywilejem księ
garzy. Takie stanowisko doprowadza w ostatnim ćwierćwieczu 
XVI stulecia do zaciętego sporu pomiędzy księgarzami a introli
gatorami wrocławskimi. Księgarze wnoszą do Rady Miejskiej 
skargę przeciwko niektórym introligatorom; wymienieni są Ma
gnus Reussner, Bartel Thaniegel, Sebastian Mertz i Michał Cram- 
pitz, którzy nie zadawalając się wykonywaniem swego za
wodu, zajęli się handlem księgarskim. W obronie zaatakowanych 
stanął cały cech. Introligatorzy przedstawiają Radzie, że wszę
dzie początkowo sprzedaż książek należała do tych, co je opra
wiali i dopiero stopniowo z pośród introligatorów wyodrębniła się 
grupa samodzielnych księgarzy. We Wrocławiu jeszcze przed 50 
laty introligatorzy trudnili się sprzedażą ksążek, a jako przykład 
wymieniają Stenzela Witticha. Zawód introligatorski nie przy
nosi wielkich korzyści, miejscowi księgarze nie dostarczają więk
szej ilości zamówień, więc by zdobyć środki na utrzymanie ro
dziny muszą mieć introligatorzy poboczne zajęcie. 264

264) K i r c h h o f f ,  Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 7, s. 123 i n. Meyer, 
ibidem, B. 10, s. 159 i n.

269) O k r u s c h  A., Geschichte der Buchbinder-Innung zu Breslau. 111. Ztg 
fur Buchbinderer, Dresden 1881, B. 27, Nr 2.



W odpowiedzi na to księgarze starają się udowodnić, że 
twierdzenia te są pozbawione słuszności. Księgarstwo i introliga
torstwo były od dawna dwoma odrębnymi zawodami. Co się zaś 
tyczy Stenzela Witticha, to wszyscy mogą stwierdzić, że jak sięga 
ich pamięć od 30 lat zgórą nie tknął rzemiosła, a zajmował się 
tylko handlem. Rozgraniczenie obu zawodów było od dawna ści
śle przestrzegane. Kiedy zmarły Kryspin Scharffenberg chtiał 
mieć u siebie czeladnika introligatorskiego, któryby mu książki 
oprawiał, to Rada mu zabroniła i nikt z księgarzy odtąd nie 
próbował konkurować z introligatorami i nie psuł dobrych 
stosunków z nimi. Zresztą ustawy miejskie wyraźnie zabraniają 
zatrudnienia w dwóch zawodach naraz. Jeżeli innym rzemieśl
nikom jak  np. krawcom zabroniono sprzedaży gotowych ubrań, 
to tak samo handel książkami nie może być zatrudnieniem ludzi, 
którzy należą do cechu introligatorów. Co się zaś tyczy zbyt ma
łych zarobków, to księgarze przyznają, że istotnie przez pewien 
czas dawali niewiele zamówień, ale to była własna wina introli
gatorów, którzy wykonują powierzone obstalunki niesumiennie 
i niedbale. To też księgarze nie rozdzielają książek pomiędzy 
wszystkie warsztaty introligatorskie, ale powierzają oprawę 
tylko kilku majstrom, którzy wykonują robotę najstaranniej. Lecz 
przecie nie bronią nikomu dawać książek do oprawy, gdzie kto 
chce, podczas gdy introligatorzy zawarli pomiędzy sobą godzącą 
w interesy księgarzy umowę, ustanawiając nową znacznie pod
wyższoną taksę za robotę. Przyczyną więc zbyt małych zarobków 
introligatorów nie są jakieś nieprzyjazne wystąpienia księ
garzy, lecz jedynie ich własne lenistwo, niedbałość i nieumiejęt
ność, zbytnia skłonność do piwa i zamiłowanie do strojów ich nie
wiast. Nadmieniają wreszcie księgarze, że zanoszone przez nich 
skargi nie są wywołane jedynie obawą pogorszenia bytu mate
rialnego. Powoduje nimi również troska o dobro handlu księgar
skiego, który upadnie wskutek konkurencji introligatorów i żadne 
obce druki', wymagające wielkiego nakładu lecz znajdujące mało 
odbiorców, nie będą sprowadzane z Frankfurtu, Francji i innych 
oddalonych miejsc, co się odbije ujemnie na korzyści i dobrej sła
wie miasta.

Rada Miejska nie umiała widocznie rozstrzygnąć, kto miał 
słuszność, zaleciła bowiem księgarzom sprawę umorzyć z tym, 
że jeżeli w przyszłości ktokolwiek z introligatorów weźmie się



do handlu księgarskiego, m ają donieść o tym Radzie, która po
czyni odpowiednie kroki 266).

W związku z tym wybucha znowu spór w 1590 r. Księgarze 
wnoszą skargę przeciwko Dawidowi Straussowi, który obok in
troligatorstwa zaczął trudnić się handlem książkami. Przyzwany 
przed Radę, Strauss został upomniany, że według ustaw miej
skich nie wolno mu uprawiać dwóch zawodów. Obiecał wówczas 
pozostać przy swoim rzemiośle, a posiadane książki odsprzedać 
księgarzom. Ponieważ jednak część tych książek była wówczas 
w oprawie, prosił o zwłokę w ich przekazaniu zanim nie skończy 
roboty, o czym wówczas powiadomi Radę. Tymczasem, zachę
cony widocznie wystąpieniem cechu w jego obronie, prowadził 
nadal handel książkami, co spowodowało złożenie petycji przez 
introligatorów i repliki księgarzy 267).

Introligatorzy starają się znowu udowodnić, że handel księ
garski jest nieodłączny od rzemiosła introligatorskiego, nie tylko 
na Śląsku, ale w całych Niemczech i chrześcijańskim świecie. 
Wiedzą dobrze o tym wszyscy, którzy przebywali w innych mia
stach, a i sami księgarze nabywają tam książki od introligatorów. 
Księgarze nie tworzą przecież zamkniętego stowarzyszenia, do 
którego nie mieliby dostępu ludzie innych zawodów. Roznoszą 
wszak książki po winiarniach i piwiarniach wędrowni przekup
nie, sprzedają je drukarze i drzeworytnicy, którzy przecież łat
wiej mogą zarobić na utrzymanie swoim rzemiosłem. Introliga
torstwa uczą się ludzie przeważnie dlatego, by móc uprawiać 
handel książkami. Samo oprawianie książek przynosi tak małe 
zyski, że trzeba byłoby umrzeć z głodu. Obszernie przedstawiają 
introligatorzy swoje opłakane położenie materialne i twierdzą, 
że księgarze usiłują im płacić mniej niż inni klienci i dają mało 
zamówień, w każdym razie za mało, by wystarczyło dla 12 istnie
jących w owym czasie warsztatów. Stąd znalezienie pobocznego 
zajęcia jest rzeczą konieczną. Błagają więc introligatorzy Radę, 
by wzięła ich w opiekę i nie pozbawiła możności egzystencji 268).

Księgarze usiłują obalić twierdzenia, przedstawione w tej 
petycji. Zaznaczają, że nikomu nie bronią dostępu do za

266) Odnośne dokumenty wydrukowane są w Archiv f. Gesch. d. d. Buch- 
handels, B. 4., s. 41 i n.

267) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 40.
208) Ibidem, s. 46 i n.



wodu, lecz stoją na stanowisku przyjętym w uchwałach miej
skich, że nikt nie może uprawiać na raz dwóch zawodów. Nie 
mają nic przeciwko temu, by Dawid Strauss trudnił się księgar
stwem, lecz w takim razie niech porzuci rzemiosło; o ile zaś nie 
chce się wyrzec introligatorstwa, niech zaprzestanie handlu. Ci, 
którzy studiują lub przebywają czasowo w innych znaczniejszych 
miastach, wiedzą, że wszędzie księgarstwo i introligatorstwo sta
nowią odrębne zajęcia. Książki nie są kupowane u introligato
rów, lecz sprowadzane z innych miast z wielkim kosztem, co 
można udowodnić pokwitowaniami. Wprawdzie kilku introliga
torów w Lipsku sprzedaje oprawione przez siebie książeczki do 
nabożeństwa, lecz te są kupowane dla ich artystycznej oprawy. 
Gdyby wrocławscy introligatorzy byli zdolni do wykonywania 
podobnych arcydzieł, księgarze chętnie by je nabywali, zamiast 
ich poszukiwać w obcych miastach.

Co się tyczy zaopatrzenia 12 warsztatów w. odpowiednią ilość 
zamówień na oprawę, to należy przede wszystkim zaznaczyć, że 
tylko cztery z nich przyjmują zamówienia. Dwóch introligatorów 
pełni służbę przy kościołach św. Barbary i św. Ducha, inni trudnią 
się handlem i nie przyjmują zamówień od księgarzy. Zamó
wienia są wykonywane niedbale, termin wykonania przeciąga się 
zbyt długo, nieraz dla wykonania zamówienia brak najpotrzeb
niejszych materiałów, jak  deski i skóra, gdyż wszystko, co lepsze, 
introligatorzy chowają dla siebie na oprawę tych druków, które 
sami wystawiają na sprzedaż. Klienci zamiejscowi nieraz zwra
cają księgarzom książki, nie chcąc ich przyjąć z powodu złej 
oprawy (poobcinane źle kartki, pozmieniana ich kolejność 
i t. p.), co naraża księgarzy na wielkie straty i wstyd.

Co się tyczy ciężkiego położenia materialnego introligato
rów, to przede wszystkim bezpodstawne jest oskarżenie, że 
księgarze płacą mniej, niż inni klienci, gdyż introligatorzy za
warli między sobą umowę co do wysokości pobieranych opłat 
i klienci są zdani na ich łaskę. Niedbalstwo w robocie i niesu
mienne wykonanie zamówienia są przyczyną biedy, na którą 
się uskarżają. Twierdzą, że uczą się introligatorstwa, by móc 
handlować książkami, lecz przecież księgarstwo wymaga długo
letniego, bo od 10 do 12 lat trwającego przygotowania do tego 
zawodu. Introligatorzy biorą się do niego bez fachowej umiejęt
ności i stąd, podczas gdy im się poprzednio jako rzemieślnikom 
dobrze powodziło, wpadają teraz w długi, nie mogą uiścić zobo



wiązań, zaciągniętych w innych miastach, na co się niejedno
krotnie uskarżają księgarze w Lipsku. To wszystko obniża dobre 
imię księgarzy wrocławskich, którzy z przykrością muszą wysłu
chiwać tych narzekań, a nieraz i płacić za zaciągnięte przez in
nych zobowiązania.

Wreszcie podkreślony jest jeszcze inny poważny uszczerbek, 
jaki przynosi konkurencja rzemieślników. Introligatorzy sprze
dają książki potrzebne w życiu codziennym, głównie podręczniki 
szkolne, nie sprowadzając poważniejszych i kosztowniejszych 
dzieł. Otóż sprzedaż tych podręczników szkolnych zapewnia 
obecnie księgarzom stały określony dochód, co umożliwia im 
sprowadzanie rzadkich i cennych druków, które w oczekiwaniu 
nabywcy leżą nieraz długo na składzie. Pozbawieni przez kon
kurencję stałych wpływów nie będą mogli księgarze dostarczać 
miastu dzieł wartościowych, upadnie więc znaczenie Wrocławia, 
który dotąd szczycił się bogato zaopatrzonymi księgarniami.

Rada Miejska wzięła bardziej do serca narzekania introliga
torów na ciężkie warunki materialne niż obszernie umotywo
wane wywody księgarzy, toteż dnia 14 kwietnia 1590 r. powzięła 
uchwałę, że „w obecnych ciężkich czasach sprawa z introliga
torami nie może być tak surowo traktowana, niech więc księ
garze mają cierpliwość w stosunku do biednych ludzi, ale Rada 
przychyla się do tego, aby bez ich wiedzy i zgody więcej osób nie 
mogło trudnić się księgarstwem"260).

Z tego sporu, jak widać, Jcsięgarze wynieśli tylko ten zysk, 
że otrzymali rodzaj prawa protestu przeciwko otwieraniu no
wych księgarń.

Niemniej trudną sprawą było uregulowanie stosunków księ
garzy z wrocławskimi drukarzami-nakładcami. Ci ostatni zao
patrywali się w przywileje, zapewniające im monopol na druko
wanie i sprzedaż niektórych książek. Tak np. Andrzej Winkler, 
potrzebując podręczników i tekstów klasycznych dla swej szko
ły, wystarał się w 1538 r. u Rady Miejskiej o 10-letni, potwier
dzany później parokrotnie przywilej na prowadzenie drukarni, 
a obok tego na wyłączne drukowanie niektórych podręczników 
szkolnych, jako to Donata wraz z gramatyką, Terencjusza, wy
branych listów Cicerona i katechizmu. W 1549 r. w uznaniu po
łożonych zasług zezwala mu Rada wydrukowane książki podczas

*••)  Arch. f. Gesch. d. d. Buchhandels, B. 4, s. 48 i n.



jarmarków i w okresie między jarmarkami bez cła wywozić 
i sprowadzać i na sprzedaż wystawiać. Od cesarza Ferdy
nanda uzyskał też Winkler prawo wyłączności na druk szeregu 
książek 270).

Podobnie jak  Winkler uzyskał w 1553 r. Kryspin Scharffen- 
berg od Rady przywilej, który następnie przechodzi na jego 
spadkobierców271). W ten sposób drukarze wrocławscy zastrze
gli sobie prawo zaopatrywania księgarzy w pewne książki, gdyż 
nie wolno było nikomu tych książek przedrukowywać ani też dru
kowanych gdzie indziej oficjalnie czy potajemnie sprzedawać.

Z Winklerem i Scharffenbergami utrzymali księgarze przy
jazne stosunki handlowe. Nie zanotowano żadnego konfliktu, 
nie mamy żadnych danych, by usiłowano łamać czy obchodzić 
wydawane tym drukarzom przywileje. Widocznie wrocławscy bi- 
bliopolae zaopatrywali się w książki, opatrzone napisem „Cum 
privilegio“ lub „Cum gratia et privilegio“ u Winklera a potem 
u Scharffenbergów, ci zaś dostarczali księgarzom żądanych dzieł, 
nie próbując stwarzać konkurencji w dziedzinie handlu sorty
mentowego. Naprężenie atmosfery wywołał dopiero Jerzy Bau- 
mann starszy. Wprawdzie Baumann stanął po stronie księgarzy 
w ich sporze z introligatorami, ale w tym wypadku sprawa za
haczała o jego własne interesy. Dnia 8 sierpnia 1590 r. uzyskuje 
on od Rady Miejskiej potwierdzenie na swoje imię wydanego po
przednikom przywileju. Rada zezwala mu, aby dla studiującej 
młodzieży wszelkie podręczniki i traktaty, jako to Donata z gra
matyką, komedie Terencjusza, wybrane listy Cicerona, katechizm 
i inne książki, które są potrzebne uczniom, drukował i na sprze
daż wystawiał. Miejscowi oraz obcy księgarze nie mają mu w tym 
czynić przeszkód, ani podobnych książek skądinąd sprowadzać 
i rozpowszechniać. Baumann natomiast powinien zawiadomić 
księgarzy, jakie książki zamierza drukować, aby takowych na 
próżno nie sprowadzali, nie powinien im też utrudniać nabycia 
u niego książek przez zbyt wygórowaną cenę. Wydrukowane 
przez siebie książki może bez cła swobodnie podczas jarmarków 
i w międzyczasie wywozić i sprowadzać i na sprzedaż wysta
wiać 272).

270) S che i bel ,  Geschichte der Stadtbuchdruckerey, s. 16; Bauch, Cod. 
dipl. Sil., B. 26, s. 102 i n.; Kocowski, Zarys dziejów drukarstwa, s. 16.

271) S c h e i b e l ,  Geschichte, s. 22.
272) Ibidem, s. 29; Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 95.



Ten przywilej, podobny w treści do przywileju wyda
nego Winklerowi, miał na celu zabezpieczenie prawa wyłączno
ści druku pewnych dzieł oraz zapewnienie ich zbytu. Zmuszając 
księgarzy do zaopatrywania się u Baumanna w podręczniki 
szkolne, na które było stałe zapotrzebowanie, zapewniał druka
rzowi pomyślne warunki dla rozwoju jego przedsiębiorstwa. Lecz 
Baumann interpretował inaczej swoje uprawnienia. Poczuł moc
ny grunt pod nogami i postanowił zmienić istniejące dotąd zwy
czaje handlowe, wziąć w swoje ręce obok sprzedaży nakładów 
własnych również handel sortymentowy i w miarę możności 
obejść się bez pośrednictwa księgarzy.

Zaledwie upłynęło kilka miesięcy od uzyskania przez Bau
manna potwierdzenia przywileju, a już księgarze zanoszą na 
niego 13 grudnia 1590 r. skargę, że ich krzywdzi przy kupnie 
kalendarzy, książek i wydawnictw, które się świeżo ukazały, nie 
chce im odstąpić pewnej ilości egzemplarzy dzieł, które dopiero 
co wyszły spod jego prasy, zanim sam większej ilości nie roz
przeda. Kierując się chciwością, wyznacza też przy sprzedaży 
ceny zbyt wygórowane. Nie pamięta o tym, że księgarze wro
cławscy dopomogli mu do wzbogacenia się, gdyż uprzednio przy
czynili się wybitnie do rozprzedania druków przez niego wyda
nych. Księgarze domagają się, by Baumann zachował tradycje 
swoich poprzedników i dał im możność uczciwego kupna, a nie 
wykorzystywał sytuacji, że jego drukarnia jest jedyną we Wro
cławiu i wszyscy muszą się stosować do podyktowanych przez 
niego warunków 273) .

Baumann odpiera zarzuty, twierdząc ogólnikowo, że są one 
bezpodstawne a wywołane jedynie uprzedzeniem do niego ze 
strony jednej lub kilku osób. Szeroko odmalowuje zatarg, jaki 
z powodu sprzedaży wydrukowanych z polecenia Rady kalenda
rzy miał z nim Andrzej Wolcke i stara się insynuować, że to ob
rażony Wolcke stara się na nim zemścić, składając skargę. Wy
sokie ceny sprzedawanych przez siebie druków usprawiedliwia 
wielkimi kosztami, jakie poniósł przy ich produkcji. Skarży się, 
że księgarze łamią uzyskany przez niego przywilej i przywożą 
skądinąd podręczniki szkolne, by je następnie rozprzedać. Prosi, 
by Rada dopilnowała wykonania postanowień zawartych w przy
wileju tak, aby żaden księgarz odtąd nie mógł książek gdzie in

273) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 99.



dziej drukowanych przywozić, a tych, które już są sprowadzone 
i których ilość jest znaczna, nie mógł rozprzedawać 274).

Rada przesłała replikę Baumanna na ręce Andrzeja Wolcke- 
go i wyznaczyła dzień 21 stycznia 1591 r. na przesłuchanie obu 
stron i uzgodnienie postępowania na przyszłość. O przesunięcie 
terminu stawienia się prosi Wolcke, motywując, że w tym czasie 
większość księgarzy znajduje się poza Wrocławiem na jarmarku 
odbywającym się w Nysie, on zaś nie chce decydować sam w tak 
ważnej spraw ie275).

Kirchhoff przypuszcza, że wkrótce po tym terminie stawili 
się księgarze przed obliczem Rady, która usiłowała doprowadzić 
ich do zgody z Baumannem. Wyjaśnienia i skargi, złożone wów
czas ustnie przez księgarzy, zostały następnie przedstawione 
Radzie na piśmie w formie repliki 4 lutego 1591 r. Próby po
jednania spełzły jednak na niczym 276).

Księgarze podkreślają znowu wyzysk ze strony Baumanna, 
który wbrew zawartym w przywileju zastrzeżeniom stawia zbyt 
wygórowane ceny. Przytaczają cyfry, z których jasno widać, jak 
rażąca jest różnica pomiędzy kosztami książek a żądaną za nie 
przez Baumanna zapłatą. Zaznaczają, że klienci skarżą się nie
raz, że druki wrocławskie są o wiele droższe od zagranicznych. 
Ponawiają zażalenie, że Baumann nie tylko ich wyzyskuje, lecz 
stara się w swoje ręce ująć cały handel sortymentowy, odstę
pując księgarzom egzemplarze wydrukowanych książek dopiero 
wtedy, gdy już większą część ich sam rozprzedał. Wreszcie 
zwracają uwagę, jak  szkodliwy jest monopol na drukowanie 
pewnych książek. Nieraz klienci nie zadowalają się drukami 
wrocławskimi i żądają dzieł Terencjusza wydanych w Lionie, 
Lipsku czy Frankfurcie, tymczasem stosownie do przywileju nie 
można przywieźć ani jednego egzemplarza tego autora. Wro
cław, który dawniej w handlu księgarskim znany był z tego, że 
można było dostać w nim wszystko, będzie musiał teraz ustąpić 
miejsca małym miastom 277).

Konflikt księgarzy z Baumannem wyrósł głównie z pod
łoża finansowego, toteż księgarze sformułowali 13 punktów, 
określając ceny na różne druki, które wyszły spod prasy Bau-

274) Ibidem, s. 100 i n.
275) Ibidem, s. 103.
27G) Archiv f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 103.
277) Ibidem, s. 104 i n.



manna. Jest tu mowa przeważnie o różnego rodzaju kalenda
rzach i almanachach. Zwracają naszą uwagę wydane przez Jana 
Scharffenberga „S tatu ta"2T8), których cena 3 groszy za 12 ar
kuszy jest uważana za zbyt wysoką.

Obok księgarzy wystosował do Rady osobne pismo Andrzej 
Wolcke, czując się dotkniętym przez zarzuty, jakie Baumann 
skierował osobiście ku niemu. Wykazując bezpodstawność tych 
zarzutów, powoływał się Wolcke na to, że prowadził przez długie 
lata handel księgarski i nikt nie uskarżał się na niego, dopiero 
Baumann podniósł pretensje, kierując się jedynie osobistą nie
chęcią 278 279).

Brak nam dokumentów ilustrujących wzajemne stosunki 
Baumanna i księgarzy w ciągu następnych kilku lat, lecz jak  
widać ze wszystkiego, zatarg nie został rozstrzygnięty. To skło
niło prawdopodobnie Baumanna do szukania mocnego oparcia 
w potwierdzeniu i rozszerzeniu posiadanego przywileju przez 
cesarza Rudolfa II. Uzyskał wyłączne prawo na drukowanie nie 
tylko podręczników szkolnych, nie tylko kalendarzy i almana
chów, zawierającyoh obliczenia krakowskich czy też innych 
astrologów, jakie poprzednio wydawał, lecz ten monopol został 
rozszerzony na szereg innych książek, między innymi zaś figu
rują dzieła takiego autora jak  Caspar Velius Ursinus 280 281).

Czując mocny grunt pod nogami, zwłaszcza że zostało pod
kreślone dobitniej wyłączne jego prawo na drukowanie czego
kolwiek bądź we Wrocławiu, a drzeworytnikom i grawerom za
broniono posiadahia dla własnego użytku pras, nie waha się 
Baumann prowadzić śmiało handel sortymentowy. Sprzedaje 
nadal, unikając pośrednictwa księgarzy, kalendarze i książki, 
które wychodzą spod jego prasy. Wreszcie próbuje rozprzeda- 
wać w niedziele i święta przed drzwiami kościołów parafialnych 
kolportowane z Siedmiogrodu ,,Neue Zeitungen“ , zawierające 
sprawozdania o zaszłych w różnych krajach ostatnich wydarze
niach, związanych z grożącym niebezpieczeństwem tureckim2S1).

278) Cathedralis Ecclesiae Wratislavien. Statuta synodalia antiąua. Est
reicher, t. 29, s. 244. Scheibel, Geschichte, s. 27. Egzemplarz w B. U. Wr. sygn. 
8F 4091, 3.

27°) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 103 i n.
28°) Ibidem, s. 95 i n.
281) Zob. T e u t s c h F r . ,  Geschichte des deutschen Buchhandels in Sieben- 

burgen. Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 6, s. 30—37.



To wywołuje znowu oburzenie i energiczny protest księgarzy 
wrocławskich 282) .

Chcąc podkreślić swoje uprawnienia i podać je do wiado
mości ogółu, przedstawia Baumann Radzie w 1603 r. potwier
dzony przez cesarza przywilej 283).

W tymże roku dochodzi znowu do nieporozumienia między 
Baumannem a księgarzem Dawidem Albrechtem. Po stronie tego 
ostatniego znowu staje solidarnie stowarzyszenie księgarzy, uwa
żając, że sprawa dotyczy ich wszystkich i przedstawia Radzie 
spór do rozstrzygnięcia. Wysuwa się tu całkiem nowe podłoże 
konfliktu. O ile dotychczas chodziło o konkurencję w detalicznej 
sprzedaży książek i kwestię uszczuplania z tego powodu zarob
ków, to teraz wysuwa się zasadnicze zagadnienie praw autor
skich i sprawa przedruku.

Baumann uważa, że posiada prawo własności na wszystkie 
książki, które wychodzą spod jego prasy i nikt nie może tych 
dzieł gdzie indziej drukować ani skądinąd sprowadzać.

Księgarze dowodzą, że Baumann posiada przywilej na ka
lendarze, scholasticalia i kilku wyszczególnionych w przywileju 
autorów, których dzieła zakupił. Drukuje zaś również książki 
teologiczne, na które nie posiada prawa wyłączności i nie może 
księgarzom zabronić sprowadzania ich z innych miast. Zezwole
nia, dawane Baumannowi przez Radę na drukowanie różnych 
dzieł, nie oznaczają bynajmniej prawa własności na nie, a są 
tylko wynikiem przysługującego Radzie prawa cenzury.

Baumann wykorzystuje swoje położenie, że jest właścicielem 
jedynej w mieście drukarni, chce doprowadzić do tego, by unie
możliwić księgarzom wydawanie dzieł własnym nakładem czy to 
we Wrocławiu czy w innych miastach. Jego nieprzyjazny stosu
nek zarówno do nakładców jako też i autorów doprowadził do 
tego, że każdy woli drukować raczej w obcych miastach. Wy
mieniają księgarze dzieła, które zostały wydane we Frankfur
cie i w Lipsku i podkreślają, jak  żywy udział w ruchu wydaw
niczym wzięli księgarze wrocławscy, co stwierdzają katalogi 
książek, znajdujących się na targach we Frankfurcie i Lipsku.

Wysuwają księgarze zatem wniosek, aby ustalić dobre sto
sunki księgarzy z drukarzami na podstawie wzajemności. Podob
nie jak  sami nie przeszkadzają Baumannowi w sprzedaży dzieł

282) Arch. f. Gesch. d. d. Buchh., B. 4, s. 39.
283) Ibidem, B. 6, s. 108.



teologicznych i innych wydanych za zezwoleniem Rady, na które 
nie posiada specjalnego przywileju, jak  również nie m ają nic 
przeciwko temu, aby miał księgarnię i sprzedawał książki, tak 
też i Baumann nie powinien im przeszkadzać w sprzedaży dzieł, 
które gdzie indziej zakupili lub też wydali własnym nakładem. 
Po raz pierwszy mówią księgarze wrocławscy o tym, że zada
niem ich jest nie tylko handel, lecz przede wszystkim wydaw
nictwo. Książka, która ukaże się spod prasy drukarskiej, jest 
własnością nakładcy. Baumann lub inni drukarze m ają prawo 
sprzedawać to, co wydają na własny koszt; dzieła, których druku 
podjęli się za umówione wynagrodzenie, pozostają własnością 
nakładcy. Z wyjątkiem książek, na które Baumann uzyskał 
specjalny przywilej, księgarz tak jak  i drukarz powinien mieć 
prawo wydawania dzieła, które zakupił i na które cenzura Rady 
dała placet 284).

Na tym kończą się akta. Nie wiemy nic o wyniku sporu, wy
toczonego przed forum Rady. Czy Baumann obronił swoje sta
nowisko jako jedynego przedsiębiorcy we Wrocławiu, upraw
nionego do handlu nakładami? Raczej nie, bo w pierwszej po
łowie XVII wieku wzrasta coraz bardziej udział księgarzy wro
cławskich w ruchu wydawniczym, coraz częściej na karcie tytu
łowej książki widać będzie napis ,,Sumptibus Bibliopolae Vrati- 
slaviensis“ .

Z a k o ń c z e n i e .
Resumując krótko przeprowadzone badania, możemy stwier

dzić co następuje: Geneza handlu księgarskiego we Wrocławiu 
wraz z rozwojem życia umysłowego na Śląsku znajduje się 
w ścisłym związku zarówno z rozwpjem kultury na Zachodzie, 
jak  też z oddziaływaniem kultury polskiej i zadzierzgnięciem 
stosunków przez mieszkańców Wrocławia z miastami polskimi.

Jeżeli chodzi o najdawniejsze druki liturgiczne, to Wrocław 
był zaopatrywany w tej dziedzinie zarówno przez drukarzy nie
mieckich jak  też i krakowskich. Dowodem tego są druki z po
czątku XVI w .: Viaticum Vrat. wydane przez Hybera w 1501 r. 
i Missale Vrat. z 1505 r., wydane przez Hallera i Hybera.

Wybitniejsi księgarze wrocławscy XV i' pierwszej połowy 
XVI wieku mają nawiązane trwałe stosunki z miastami polskimi,

284) Ibidem, B. 6, s. 108 i n.



Poznaniem i Krakowem. Pierwszy zaś poważny księgarz-na- 
kładca wrocławski Franciszek Kloss wydaje „Statuta sinodalia et 
provincialia“ , przeznaczone nie tylko dla prowincji wrocławskiej, 
lecz i gnieźnieńskiej, poznańskiej i krakowskiej oraz uzyskuje 
przywilej Zygmunta I na sprzedaż książek w Polsce. Fakt ten 
podkreśla ścisły związek kulturalny Wrocławia z Polską.

Stosunki handlowe i kulturalne łączyły również Śląsk i Wro
cław ze Lwowem. Wystarczy zacytować takie prace jak  J  ę- 
d r z e j o w s k a  A., Książka polska we Lwowie w XVI wieku, 
Lwów 1928; S k o c z e k  J v Stosunki kulturalne Śląska ze Lwo
wem w wiekach średnich, Katowice 1937; S k o c z e k  J., Lwow
skie inwentarze biblioteczne w epoce renesansu, Lwów 1939; 
C h a r e w i c z o w a  Ł., Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 
1925. Na ich podstawie stwierdzamy, że ze śląska pochodzą 
w pierwszym rzędzie patrycjuszowskie rody średniowiecznego 
Lwowa, wielcy kupcy, zasłużeni dla miasta rajcy i ławnicy, któ
rzy wywierają wpływ na rozwój życia miejskiego, jego mate
rialną i umysłową kulturę. Wybitni kupcy lwowscy, jak  np. Piotr 
Lindner, Klemens Kaden młodszy i inni, prowadzą ożywiony 
handel z Wrocławiem. Ze Śląska pochodził największy biblio- 
pola lwowski XVI wieku, Balcer Hybner. Nie udało mi się jed
nak znaleźć wzmianek źródłowych o bezpośrednim kontakcie 
księgarzy wrocławskich z lwowskimi. Przypuszczać trzeba, że 
raczej pośrednikiem między nimi był Kraków. To zagadnienie 
należałoby jeszcze zbadać.

W drugiej połowie XVI wieku stosunki Wrocławia z Polską 
stają się słabsze: Handel księgarski Wrocławia skierowany jest 
raczej na zachód, a w wieku XVII księgarze wrocławscy utrzy
mują stosunki przeważnie tylko z Lipskiem. Jednak polonica 
docierają do Wrocławia, jak świadczy o tym dodatek nr 3, 
a w wieku XVIII nastąpi odrodzenie wpływów polskich w księ
garstwie wrocławskim.

Wytyczenie kierunków handlu księgarskiego nie było nor
mowane przez stowarzyszenie kupców, do którego należeli księ
garze. Każdy kupiec miał możność nawiązania indywidualnych 
stosunków z innymi miastami. Powstałe w drugiej połpwie XVI 
wieku stowarzyszenie księgarzy miało na celu tylko obronę in
teresów zawodowych na terenie samego Wrocławia.



D o d a t k i .

I .

W y ją te k  z te stam e n tu  k s. A p eczk i z Z ąb kow ic  285).

In nomine Domini amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo CCC quin- 
quagesimo secundo indictione quinta mensis January die XXIIII hora quasi 
tertia in domo habitationis Venerabilis in Christo Patris dominis Apeczconis' 
Lubucensis Episcopi in Wratislavia in mei Notari publici infrascripti et testium 
subscriptorum presentia predictus Venerabilis Pater dominus Apeczco Lubu
censis Episcopus... suam ultimam voluntatem fecit ordinavit et disposuit in 
hunc modum qui sequitur...

...et nichilominus quod si morte perveniretur antequam quitquam ordina- 
ret de libris suis quorum nomina subsecuntur videlicet Decretum, Decretales, 
Sextus Decretalium, Innocencius quartus super Decretales, Clementine, Speculum 
Judiciale, Archidiaconus super Decreto, Item Archidiaconus super Sexto Decre
talium, Item Mandegotum de Electione, Item biblia, Concordancie, libri Sen- 
tentiarum, Manipulus florum, super Ysayan, Liber de Trinitate beati Augu- 
stini, et in eodem volumine de Doctrina Christiana, et super Genesym Item ser- 
mones Bertrandi, Sermones fratris Hermanni de Bella visu, Scolastica historia 
Item aliud volumen sermonum fratris Bertrandi Item super Epistolas De aliis 
quoque rebus quid foret faciendum quod predicti executores seu commisari de 
omnibus et singulis suis disponeant...



Lucilli commentary in Aristotel
Gosneri historia Animalium Lib. 1. 2. 3. Item Lib. 4-tus Tres Tomj 
Justini et Trogi historiae 
Opera Angeli Politianj 
Virgilius Maro
Francisci Patricy Discussionum Peripateticarum Tom: 4tus
Epistolae familiares Ciceron cum Comm. Manuty
Opera Mathematica Schonerj
Orationes Ciceron: cum comment. Manuty
Opera Tertullianj
Ovidy Metamorphosis
Syntaxes medicae Jacobi Weckerzj
Misale Romanum
Miscellanea Zanchy
Bonvinius de rebus Ungaricjs
Academicae contemplationes Stephani Teuplonj
Homiliae Brenty in Acta Apost.
Bullingerus in Apocalypsin
Dictionarium Nizoly
De Comitys Imperatorum Panviny
Aristoteles de secretis Secretorum, darbey Comoediae Plautj 
Consuetudines Regni Ungariae Stephani de Werbowiz 
Acta et scripta Lutheri. Joh: Cochlaej 
Tabulae Dialecticae Joh: Sturmy 
Euclides
Commentaria in Libros Aristotelis Porphyry 
Copulata Petri Hispanj 
Questiones Metaphysicae Antony Andreae 
Commentary Manuty in Eplas Ciceronis 
Johannis Regiomantanj Sphaerica 
De Philosophia Benedictj Borery
Commentary in Librum Aristotelis de caelo Manetti Manetty
Julius Caesar de bello gallico
Commentary Romany in Physicam Aristotelis
Gilberta Cognati opera
2dus et tertius Tomus Lexicj
Historiae Hussittarum
Opera Mirandulae
Ptolomeus graece
Salustius
Iliades Homerj graece 
Postilla Zachar. Hermannj 
Postilla Lucae Pollionis



Collectanea varia
Hypocratis Epidemiorum liber Sextus 
Di fesa de Gli Nicolao Tristano
Sebastianus Regulus in primum lib. Aenaidos Virgily 
Caroli Sigony Scipio Aemilianus 
De arte navigandi Italice
Dictionarium abstrusorum yocabulorum Robertj Constantinj 
Observationes militares Italice
Commentary in 4 Sententiarum Libros Gabrielis Biel tres Tomj
Historia Augustinae Confessionis Davidis Chytraej
De re nautica Erasmi Michaelj Lethj
Historia Florentina Italice
Hieronymi Mercurialis variae Lectiones
De duello dialogus Italicus
Laurea Appolinis Andreae Gragy
De praedestinatione Ambrosy Catharinae
Theologia Moschowitica
Oratio Johann Crassiny
Commentationes in Plin: Anto: Fabr. •
Latina monumenta Cassy
Discursus historicus Bartolj
Xenophontis de Cyvi disciplina
Dionisy Longini de Sublimi genere discendj
Bullingerus de Mutys Italicae
Epistolae familiares Greigory Cortesy
Questiones in Organum Aristotelis
Heinrici Blissemy de Eucharistica
Grammatica Hebraea, Johann Isacj
De Conficiendis Epigrammatibus Thomae Cuvaej

In  o c t a v o

Lamberti commentary in Eplam Pauly ad Thimoth.
Johannis Scotj ąuestiones Theologicae 
Nicolaj Selneccerj Paedagogiae Christi pars 1 et 2da 
Lambertj Danaej Responsio ad Laconicam Spongiam 
Opera Dionysy Areopagitae
Andreae Sadeclis responsiones contra Turrhianum Monachum 
Justi lipsy antiąua Lectiones 
Geometria Euclidis
Analysis Scoti in physiologiam Aristotelis 
Forestus de febribus 
Petrus Salidus de febri pestilentj 
Orationes Antony Viperony 
Piuclidis posteriores Libri 6 
Odeporicon Reusnerj



Psalterium graecolat. Aemily Franci
Johannis Scoti ąuestionum pars secunda
Commentary Dominicj Scoti in Organum Aristotelis
Ecclesiastici Lib. 3. Francisci Juny
Sphera Brucaej
Apologia gallicarum Ecclarum
Ratip resoluendie linguae Latinae
Rhetorica Cyp: Soary
Illysticus Aquilo Graminaej
Disputationes Collationales Sćotj
Itinerarium Benjaminj
Consultatio Cassandrj
Montanus in Avicennam pars secunda
Lectiones Stephani Conventy
Quaestionum Joh: Scoti Lib. 4
Scholia in Libro Dionisy graece
Justj Lipsy comment: ad Annales Comely Tacitj
Theophrasti Characteres graece
Stephanus Atheniensis in Galenum
Resolutiones Joh: Scoti, super secundum Librum Sententiarum
Historia novi orbis urbani Calphetonis
Chytraeus de morte et vita aetema
Opera Varronis
Ethica Cornely Valery
Exercitationes Lo|gicae Joh: Piscatoris
Sententia Patrum de Eucharistia Occolampady
De venae Soctione Trincavelly
Directorium in Logicam Sarnany
De Schiśmate An|glicano Nicolaj Sandery
De humani corporis fabrica Leonhardj Fuchsy
Eutropy historiae Romanor: Breviarium
Josephus de Antiąuitatibus Judaeorum
Epistolae familiares Ciceronis
Discursus de morte et executione Gabriellis Gallice 
Rhetorica ad Herennium
Orationum Ciceronis pars 2-da Item pars Ima 
Historia Justinj
Fragmenta Ciceronis Carolj Sigony 
Epistolae Ciceronis ad Atticum 
Rhetorica Ciceronis ad Herennium 
2 Epistolae familiares Ciceron.
Orationis (sic) Ciceronis 
De Republ. Galliae Claudy Seselly 
Lettere amorosae Italice 
Josephus de Antiąuit. Judaeorum 
Epistolae Ciceronis Italice 
Josephus de bello Judaico 
Orationum Ciceronis pars 4ta



III.
C a ta lo g u s  se lec tiss im o ru m  lib roru m . A u c to re  M. H . c o n fe c tu s  ab  A . C .

M D C L V II 2*8 ).

P o l o n i c a 288 289 *) .
Alexandri Maximiliani Frederi gęsta populi Poloni sub Henrico Valesio. Danti- 

sci 1652 in f. 2eo)
Ejusdem fragmenta. Dantisci 1660 in 12.291 292 293)
Herburti de Fulstein statuta regni Poloniae. Dantisci 1610 in f. 202)
Aegidii Geleni Historiae et vindiciae B. Richeze Palatinae reginae Poloniae 

cum ejusdem genealogia. Col. Agr. 1659 in 4 .283)

288) Rpis B. U. Wr. Nr. R. 820, pochodzący z dawnych zbiorów Rehdige- 
rowskich. W dawnym, katalogu rękopisów tego zbioru zaznaczony jest pod tytu
łem : Martin Hanke. Katalog seiner Bibliothek. Porównanie z rękopisami Nr. Nr. 
R. 795— R. 798 „Martini Hankii Nummorum Inscriptiones quos cudi jusse- 
runt“ upewnia nas, że autorem rękopisu był rzeczywiście Marcin Hanke, wy
chowanek gimnazjum wrocławskiego przy kościele św. Elżbiety, od r. 1661 
profesor filozofii, historii i wymowy w tymże gimnazjum. W 1670 r. został on 
mianowany bibliotekarzem zbiorów Rehdigerowskich, złożonych w kościele św. 
Elżbiety, przekazanych ostatecznie miastu w 1645 r., a oddanych do użytku 
publicznego w 1661 r. (Por. N e u m a n n  C a s p a r ,  Martinalia Christiana oder 
der Nahmens-Tag Martini am Tage Gotthard gefeyert Bey der Beerdigung des 
Herrn Martin Hankes... welcher an 1709 den 24 Aprilis ...entschlaffen, oraz 
W a c h l e r  A l b r e c h t ,  Thomas Rehdiger und seine Buchersammlung in 
Breslau). Ponieważ biblioteka wzbogacała się wciąż nowymi bogatymi darami, 
bibliotekarz oprócz katalogu zbiorów, (którego niestety nie znamy zob. Wa c h 
ler ,  o. c., str. 73) postanowił sporządzić wykaz najcelniejszych nabytków, 
który miał być nadal uzupełniany, gdyż rpis posiada wiele kart niezapisanych. 
Zbiory Rehdigera weszły potem w skład Biblioteki Miejskiej Wrocł. a obecnie 
Uniwersyteckiej. Jak wskazują sygnatury egzemplarze wymienionych dzieł, 
znajdujące się dziś w Bibliotece pochodzą rzeczywiście ze zbiorów Rehdigera. 
Dając wykaz najcelniejszych nabytków wymienił Hanke spośród poloników 
tylko niewielką ilość. Być może, że w ogóle pracy nad wykazem nie ukończył. 
W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się oprócz wymienionych znaczna ilość 
poloników, pochodzących z biblioteki u św. Elżbiety.

289) str. katalogu 1279 i n.
29°) Andreae Maximiliani Fredro gestorum Populi Poloni. E. t. 16, s. 307. 

B. U. Wr. sygn. 4F 1696, 2.
2D1) Scriptorum seu Togae et Belli notationum fragmenta. E. t. 16, s. 312. 

B. U. Wr. sygn. 8E 1472 (zaginione).
292) E. t. 18, s.-132 podaje r. 1620. B. U. Wr. sygn. 2L 222 (zaginione).
293) E. t. 17, s. 80 podaje r. 1649. W katalogach B. Wr. nie figuruje.



Stanislai a Kobierzycko Historia Vladislai Polon, et Sveciae Principis. Dantisci 
1655 in 4 (s. a. 6b.). 294)

Ejusdem obsidio Chestocoviensis. Dantisci 1659 in 4. 295 296)
Stanislai Orichovii annales Polonici. Dantisci 1643 in 12. 29fl)
Joh. Innocentii Petricii rerum in Polonia gestarum historia anni 1620 et 1621. 

Cracoviae 1637 in f. 297) '
Simonis Staravolscii de rebus Sigismundi I Polonorum regis.298) / ,
Stanislai Sarnicii annales de origine et gestis Polonorum et Lithuanorum 1587. 

in f. 2" )
Joh. Demetrii Sulikovii commentarius rerum Poloniae ab anno 1572. Dantisci 

1647 in 4. 309 *)
Jacob. Sobieskii commentaria Chotiensis belli libris (sic) III. Dantisci 1646 

in 4. 301)
Wassenbergii gęsta Ladislai IV partibus II, Gedani 1643 in 4. 302)

L i t h u a n i c a  303).
Alberti Wijuk Kojalowiczkii Historia Lithuaniae pars prior. Dantisci 1650 

in 4 304).
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