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ZAGADNIENIE EKSPORTU POLSKIEJ KSIĄŻKI 
NA ZACHÓD EUROPY W XVI W. W ŚWIETLE ÓWCZESNYCH 

TARGOWYCH KATALOGÓW RSIĘGARSKICH I BIBLIOGRAFII 

Dzieje polskiego księgarstwa w dobie Renesansu ciągle jeszcze nie 
są dostatecznie zbadane, mimo że handel książką był przecież w Pol
sce jednym z głównych czynników lrulturotwórczych w tej epoce. W do
tychczasowej literaturze zwracano uwagę głównie na problem znacz
nego importu książek do Polski z takich krajów, jak Niemcy, Włochy, 
Francja czy nieco później Niderlandy i Anglia, pisano również o ekspor
cie druków tłoczonych w Polsce na ziemie litewsko-ruskie i moskiewskie, 
a także do Węgier, głównie na tereny dzisiejszej Słowacji. Natomiast 
problem eksportu książek drukowanych w Polsce na zachód, zwłaszcza 
do Niemiec, nie został dotąd opracowany. 

Szlakiem handlowym, zresztą głównie importowym, była tu dla na
szych księgarzy droga prowadząca przez Wrocław do wielkich niemiec
kich ośrodków produkcji i handlu książką - do Lipska, Wittenbergi, 
Norymbergi, Augsburga, Kolonii i przede wszystkim Frankfurtu n. M., 
gdzie słynne nundinae, organizowane dwukrotnie w ciągu roku targi 
książkowe, sięgały tradycją niemail czasów J. Gutenberga. Możliwości 
importu i eksportu książek stwarzał również szlak morski wiodący 
z Gdańska do portów śrio�owej i zachodniej Europy. 

W różnych polskich rozprawach o historii księgarstwa w okresie Re
nesansu można spotkać jedynie ogólnikowe wzmianki na temat tego eks
portu, których tenor jest mniej więcej taki: eksport książek polskich 
na zachód był niewielki, gdyż na przeszkodzie stała przede wszystkim 
bariera językowa. Dopier10 pod koniec XVI w. zaczęto wywozić z kraju 
filologiczne wydawnictwa profesorów Akademii w Zamościu, niektóre 
druki toruńskie i gdańskie, a w 1 poł. XVII w. eksportowano już ma
sowo sławne publikacje ariańskie, tłoczone w Rakowie 1. Okazało się, że 

1 S pośród prac poświ ęconych polskiemu ksii:garstwu w XNI w. wymienić na
leży p rzede ws zystkim nastę pujące: K. Es trei cher, Księgarstwo (Ency klopedia 
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pogląd ten, w zasadzie słuszny, mcżna jednak przynajmniej w niewiel
kim stopniu skorygować. Bariera językowa oczywiście istniała, ale 
w XVI w. mimo bujnego rozw::>ju literatury w jęz. polskim, w nauce, 
w części literatury pięknej, w drukach politycznych i wyznaniowych kró
lowała nadal łacina. Ta część produkcji typograficznej była na zacho
dzie pod ,vzględem językowym łatwo dostępna, podobnie jak książki 
drukowane w Polsce po niemiecku, hebrajsku czy grecku. 

W ówczesnej uniwersalistycznej Europie kultura, a zwłaszcza nauka, 

była zresztą własnością wspólną, nie dającą się wtłoczyć ani w granice 

państwa, ani w o wiele trudniejsze do wytyczenia granice zajmowane 
przez poszczególne narodowości, oczywiście w ówczesnym pojęciu tego 
terminu. 

Czynnikiem ułatwiającym eksport druków polskich na zachód były 
liczne handlowe, kulturalne i naukowe więzy Polski z krajami zachod
nioeuropejskimi. Związki te dzięki reformacji stały się jeszcze silniejsze 
niż poprzednio. 

Problem eksportu książek z Polski na zachód Europy stanowi oczywi
ście przyczynek do ważkiego tematu, jakim jest zagadnienie polskiego 
wkładu w rozwój ówczesnej ogólnoeuropejskiej kultury. Wypada tu 
jednak dodać, że najwybitniejsze dzieła polskich autorów były druko
wane za granicą, przede wszystkim w Bazylei i w Kolonii, co wynikało 
ze specyfiki ówczesnego rynku wydawniczego w Polsce 2. 

Danych o eksporcie polskich książek na zachód w XVI w. mogą do
starczyć zbiory ówczesnej korespondencji, katalogi targowe z Frank
furtu n.M. i Lipska, międzynarodowe bibliografie z XVI i pocz. XVII w., 
a wreszcie same książki, których egzemplarze zachowały się do dziś 
i świadczą o przebytej wędrówce, a czasem ujawniają cenę i okolicznoś
ci sprzedaży. Podstawą niniejszego szkicu są głównie katalogi księgar
skie i bibliografie. 

Katalogi księgarskie, mimo że nie rejestrowały wszystkich druków 

rzeczywiście sprzedawanych na targach, a tym bardziej wszystkich ksią
żek wywożonych z Polski na zachód, dostarczają bardzo cennego ma
teriału, jednak dopiero od 1564 r., kiedy to wybitny księgarz augsbur
ski J. Willer wydał pierwszy katalog targów książkowych w Frankfur-

Orgelbranda, t. 16, Warszawa 1864, s. 352-360); K. Pi ekar sk i, Książka w Polsce

w XV i XVI wieku (Kultura staropolska, Kraków 1932, s. 370-376); A. K a  w e  c
k a - Gr y c z  o w a, Z dziejów polskiej książki w okresie renesansu, Wrocław 1975,

s. 127-132. Dziejami księgarstwa w poszczególnych miastach i regionach zajmo

wali się J. Ptaśnik (Kraków), A. Jędrzejowska (Lwów), M. Wojciechowska i Cz. Pi
lichowski (Poznań), Z. Mocarski (Toruń) i M. Burbianka (Wrocław).

2 P i e  k a  r s k i, op. cit., s. 370. 
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cie n.M. a W jego ślady poszli inni księgarze i drukarze 4, a od r. 1594 
H. Grosse publikował nowości wydawnicze targów lipskich 5• 

Orientację w materiale, który zawierają katalogi księgarskie, ułat
wiają zestawienia statystyczne opracowane przez G. Schwetschke 6

• Nie
które v,yniki jego badań wymagają jednak korektur (np. dane z ahisto
rycznego podziału wg miejsca druku). 

Z zestawienia Schwetschkego za lata 1564-1600 uzyskujemy nastę
pujące wyniki: 21 941 tytułów, z tego 14 476, a więc prawie 66°/� w jęz. 
łacińskim, 6617, tj. ponad 300/o, w jęz. niemieckim i 846 tytułów w in
nych językach - francuskim, włoskim, hiszpańskim, i holenderskim. 
Dopiero na tym tle możemy w pełni ocenić liczbę książek drukowanych 
w Polsce (w jej ówczesnych granicach). Jest to liczba stosunkowo nie
wielka, bo zaledwie 39 tytułów, w tym 36 łacińskich i 3 niemieckie, co 
stanowi ok. 0,20/o. Ze względów formalnych można dodać do tego jesz
cze 18 druków tłoczonych w Królewcu (13 niemieckich i 5 łacińskich), 
ale nie zmieniłoby to w istotny sposób naszego bilansu. 

Największa liczba tytułów, 22, pochodziła z oficyn krakowskich. In
ne ośrodki typogr:aficzne z te.renu Po1ski po:wstały dalelm z tyłu (To
ruń - 5, Poznań - 5, Gdańsk - 4, Ryga - 2, Wilno - 1). Mogłoby 
się wydawać, że 22 druki krakowskie ,to bardzo niewiele. Jednakże 
w tym samym czasie pojawiły się na targach tylko 33 pozycje wydaw
nicze wytłoczone w Pradze. Zaledwie 17 tytułów pochodziło z Wrocła
wia, którego drukarze i księgarze utrzymywali bardzo ścisłe kontakty 
przede wszystkim z Lipskiem, a 18 tytułów z Królewca, stolicy Prus 
Książęcych. Wydaje się więc, że na tym tle wspomniana liczba wydaw

nictw krakowskich nie jest taka mała. 
Wśród książek z terenu Polski najliczniejszą grupę stanowią wy

dawnictwa teologiczne - 19 tytułów, z czego 13 przypada na dzieła ka
tolickie, 5 na luterańskie i 1 kalwińskie. Dalsze miejsca zajmują ko
lejno: filozofia (4 tytuły), pedagogika, literatura nowołacińska oraz, jak 
byśmy to dziś określili, publicystyka polityczna i religijna (po 3), me-

8 R. B 1 u m, Vor- und Friihgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie

(Archiv fi.ir Geschichte des Buchwesens, t. 2, 1958/59, s. 237). 
' Od r. 1577 dziedzice J. Portenbacha i T. Lutz, w r. 1590 P. Schmidt, od r. 1598 

na zlecenie rady miejskiej Frankfurtu K. Schacher. B 1 u m, op. cit., s. 239-248. 
5 W r. 1598 przybył Grossemu w Lipsku konkurent w osobie drukarza i księ

garza A. Lamberga, który również zaczął wydawać katalogi księgarskie. Doprowa
dziło to do długotrwałych sporów. B I u m, op. cit., s. 258-264. 

8 G. S c h w e t  s c h k e, Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis.
Mess-Jahrbiicher des deutschen Buchhandels, t. 1-2, Halle 1850-1877. Wbrew in
formacji podanej w Encyklopedii wiedzy o książce (Wrocław 1971, szp. 2321) Schwe
tschke wcale nie „wydał" materiału zawartego w katalogach księgarskich, a tylko 
opracował go w formie bardzo użytecznych zestawień statystycznych. 
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dycyna i filozofia grecka (po 2) oraz historia, prawo i filologia łacińska 

(po 1 ). 

Interesujące wyniki daje przegląd druków krakowskich z punktu 

widzenia ich typograficznej proweniencji. Aż 16 z nich wyszło spod 

pras najwybitniejszego naszego drukarza tego czasu J. Januszowskie

go. Po 1 pozycji dostarczyły oficyny A. Piotrowczyka, A. Rodeckiego, 

M. Siebeneichera, M. Scharffenbergera i M. Wierzbięty 1. Z autorów

najliczniej są reprezentowane dzieła wybitnego katolickiego teologa i ka

znodziei, S. Sokołowskiego s.

Wyniki uzyskane z analizy wydawnictw teologicznych pokazują, jak 

bardzo skrzywiony obraz polskiego eksportu książek można otrzymać, 

gdyby traktować omawiane katalogi jako jedyne i w pełni miarodajne 

źródło. Są to przecież czasy bujnego rozwoju arianizmu i książki pol

ski.eh arian, drukowanych w XVI w. głównie w oficynie A. Rodeckie

go w Krakowie, budziły duże zainteresowanie także na zachodzie Eu

ropy i były tam oczywiście wywożone. Katalogi księgarskie, ze wzglę

du na cenzurę, nie wymieniają jednak ani jednej ariańskiej pozycji. 

Niewspółmiernie słabo, bo tylko 1 książką jest w katalogach reprezen

towana twórczość polskich zwolenników kalwinizmu, co również moż

na wytłumaczyć specyfiką targów we Frankfurcie i w Lipsku. Z in

nych źródeł jednak wiemy, że targi książkowe, które były wówczas 
czymś w rodzaju salonu literackiego i naukowego Europy, stanowiły

także „punkty kontaktowe" dla polskich i szwajcarskich wyznawców 

kalwinizmu i często dochodziło przy tym do zawierania księgarskich 

transakcji lub po prostu do wymiany publikacji i korespondencji 9. 

7 Targowe katalogi księgarskie z XVI w. są dziś bardzo rzadkie i trudno do
stępne, choć niektóre z nich zostały już wydane w formie facsimile (Die Messka
taloge des sechszehnten Jahrhunderts. Wyd. von B. Fabian, Hildesheim, t. 1, 1972; 
t. 2, 1973, t. 3, 1980). Korzystałem z ich największej kolekcji w Europie, znajdu
jącej się w Herzog August Bibliothek w Wolfenbilttel (RFN). Najwięcej materiału
przyniosła lektura obu kumulacji tych katalogów: N. B a s s e, Collectio in unum

corpus omnium librorum... qui in nundinis Francofurtensibus ab anno 1564 usque

ad nundinas Autumnales anni 1592 ... venales extiterunt desumpta ex omnibus Ca

talogis Willerianis ... , Frankfurt, N. Basse, 1592, 4°, t. 1-3; H. G r  o s  s e, El::mchus
seu index generalis in quo continentur libri omnes qui ultimo seculi 1500 lustro

post annum 1593 usque ad annum 1600... n:Jvi auctive prodierunt, [Leipzig, H. 
Grosse, 1600], 4°. W celu uzupełnienia kwerendy wykorzystałem jeszcze szereg po
jedynczych katalogów T. Lutza, dziedziców Portenbacha, H. Grossego, E. i G. Wil
lerów, A. Lamberga oraz uzupełnienia (Continuationes) do Elenchus Grossego. 

8 Wytłoczone w Drukarni Łazarzowej: Opera omnia, t. 1-2, Kraków 1591, 
1598. 2°; De verae et falsae Ecclesiae discrimine, 1583, 2°; Iustus Joseph, 1586, 4°;
Nuncius salutis, 1588, 4°; Partitiones Ecclesiasticae, 1589, 4 °.

o Wydana przez T. Wotschkego korespondencja polskich i szwajcarskich wy
znawców kalwinizmu pełna jest wzmianek o targach we Frankfurcie. Np. J. Wolf 
pisząc do M. Dłuskiego z Zurychu 11 XI 1565 r. proponuje przekazanie książek, po 
których odbiór miałby się zgłosić we Frankfurcie u drukarza Froschauera jakiś 
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Wszystko to świadczy, iż wyniki uzyskane z analizy katalogów księ

garskich należy oceniać bardzo ostrożnie. 
Katalogi mogą też przez wzmianki o edycjach nieznanych przyczy

nić się do uzupełnienia naszej bibliografii. W tym wypadku trzeba za
chować jednak daleko idącą ostrożność ze względu na małą precyzyj
ność opisów i możliwe błędy drukarskie (np. dat wydania) 10. 

Drugie ważne źródło stanowią międzynarodowe bibliografie z XVI 
i pacz. XVII w. Uzupełniają one w pewnym stopniu obraz eksportu pol

skich książek uzyskany dla lat 1564-1600 z katalogów i dostarczają 
nieco materiału do okresu wcześniejszego. Także i te źródła wymagają 

krytycznego podejścia, gdyż często zawierają niedokładne lub błędne 
opisy bibliograficzne. 

Już pierwsza bibliografia powszechna K. Gesnera, Bibliotheca uni

versa.lis 11, zarejestrowała książki wydrukowane w Polsce. Na uwagę 
zasługują też nowe opracowania tej bibliografii, dokonane przez J. Sim

lera (1574) 12 i J. J. Friesa (1583) 13. Odrębną pozycję stanowi 3-częścio-

polski księgarz: ,,In illis nundinis mittam, que partim mea, partim d. Martyris 

habeo commentaria in libros regnum impressa. Froschoverum Francofordiae fac 

quaerat Polonicus aliquis bibliopola". T. W o t  s c h k e, Der Briefwechsel der 

Schweitzer mit den Polen (Archiv fur Reformationsgeschichte, Ergbd. 3, Leipzig 

1908, s. 260). Bardzo żywe kontakty z Frankfurtem utrzymywał np. wybitny księ

garz krakowski, senior zboru kalwińskiego Z. Kessner (zm. 1602). Z inwentarza 

jego księgarni dowiadujemy się, że w r. 1602 współpracujący z nim J. Policjusz 

przywiózł z Frankfurtu 849 dzieł zakupionych na targach jesiennych. WAP Kra
ków, Advoc. Crac. 226, s. 1730-1755. 

10 Tak np. w jednym z katalogów (N. B a s s e, CoUectio, s. 397) znajdujemy po

zycję: ,,Livonicae constitutiones per submotum a Livonia Moschum, Cracoviae 1585, 

A. 4". Takiej edycji nasze bibliografie nie uwzględniają. Znane są natomiast wy

dania Kraków, M. Scharffenberger. 1583, 2
°
; Gdańsk, J. Rhode, po 1583, 4

°
; Kraków,

M. Scharffenberger, 1589, 2
°
. M. C y t  o w s k a, Bibliografia druków urzędowych

XVI w., Wrocław 1961, nr 156, 157, 162. Podobnie jest z pracą J. Górskiego De
figuris tum Gramaticis tum Rhetoricis libri quinque, Cracovii [!] 1573, A. 8

(N. B a s s e, CoZZectio, s. 483). W Bibliografii polskiej Estreicherów (t. 17, s. 260)

znajdujemy tylko wydanie: Kraków, M. Siebeneicher, 1560, 8°. Z przytaczania licz

nych dalszych przykładów rezygnuję.
11 T. l, Zurich, Chr. Froschauer, 1542, 2°; t. 2 - Pandectarum sive Partitionum 

universalium libri XXI. Cz. 1: Partitiones universales, Zilrich, Chr. Froschauer, 

1548, 2°, Cz. 2: Partitiones theologicae, 1549. 2°, Appendix bibliothecae C. Gesneri, 
Zurich, Chr. Froschauer, 1555, 2°

. Zob. H. E s c  h e r, Die Bibliotheca universalis 
Konrad Gessners (Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Ztirich, 

79, 1934, s. 174-194); P. E. S c h a z m a n n, Conrad Gesner et les debuts de la 
bibliographie universelle (Libri, 2, 1952-1953, s. 37-49); Z. G e r  s t  m a  n n, Polo
nica w pierwszej nowoczesnej bibliografii powszechnej Ką-n.rada Gesnera (1545) 

(Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN, 1, 1963, s. 5-50). 

U! Bibliotheca instituta a C. Gesnero in epitomen redacta et locupletata per 

I. Simlerum, Ziirich, Chr. Froschauer, 1574, 2
°
.

18 Jak wyżej, wyd. J. J. Frisius, Zilrich, Chr. Froschauer, 1583, 2
°
.
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we dzieło J. Drauda 14• Szereg uzupełnień wnoszą niektóre bibliogra
fie specjalistyczne, zawierające również opisy poszczególnych edycji. 
Te ostatnie dokładne informacje pojawiły się jednak dopiero pod ko
niec XVI w., po raz pierwszy w dziele P. Gallusa Bibliotheca medica 1s. 

Wszystkie one łącznie przyniosły sporo interesującego materiału. 
K. Gesner, który zresztą uczciwie przyznawał, że często dysponował

jedynie niedokładnymi informacjami - np. ,,ut in catalogo officinae 
cuiusdam Italicae" lub „in catalogo quondam nescio cuius Italicae bi
bliothecae legi" 16, cytuje bardzo wiele dzieł polskich autorów, w więk
szości są to jednak książki wytłoczone na zachodzie Europy 17. Jest np. 
rzeczą znamienną, że pierwsza drukowana relacja o nowej teorii Ko
pernika, którą opublikował J. J. Retyk, De Libris Revolutionum Nicolai 
Copernici narratio prima, była mu znana nie z pierwszego gdańskiego 
wydania (1540), a dopiero z późniejszej edycji bazylejskiej 1s. 

Niemniej jednak znajdujemy u Gesnera 9 na tyle dokładnych opisów 
różnych druków krakowskich z 1 poł. XVI w., że można przyjąć, iż 
miał on te książki w rękach. Są to bez wyjątku dzieła o dużym ciężarze 
gatunkowym, z dziedziny astronomii, matematyki, filologii łacińskiej i li
teratury pięknej, a także historii, pedagogiki, teologii i teorii społecz
no-politycznej 19. Fakt, że prócz druków krakowskich nie znajdujemy 

14 Bibiiotheca exotica sive Catalogu.s officinaiis librorum peregrinis iiqu.is u.su.a

!ibu.s scriptorum, videiicet Gallica, Italica, Hispanica, Belgica, Ang!ica, Danica, Bo

hemica, Ungarica etc. omnium, quotquot . . . in nundinis Francofurtensibus pro

stant ac venales habentur, Frankfurt am Main, Peter Kopf, 1610, 4°; Bibliotheca 

classica sive Catalogus officinalis in quo singuli singularum facuitatum ac pro

fessionum libri... recensentur, Frankfurt am Main, Nic. Hofmann nakładem P. Kop

fa, 1611, 4°; Bibiiotheca librorum Germanicorum classica ... , Frankfurt am Main, 

J. Saur nakładem P. Kopfa, 1611, 4
°

. Zob. B 1 u m, op. cit., s. 248-257.

u Bib!iotheca medica sive catalogus iUorum, qui ex professo artem medicam

in hunc usque annum scriptis illustraverunt ... , Base!, Konrad Waldkirch, 1590, 8°. 
10 Bib!iotheca universatis, t. 1, k. 460 recto, k. 482 verso. 
11 Z. G e r  s t m a  n n analizując opisy poloników u Gesnera stwierdził: ,,wśród

ogółu pism wydanych drukiem znajdujemy tylko 4 (cztery ) wydawnictwa polskie 

(Kraków, Toruń) ... wszystkie inne ... znane są Gesnerowi tylko w wydaniach 

zagranicznych (op. cit., s. 48). Jeśli weźmie się pod uwagę całe dzieło Gesnera wraz 

z dodatkiem (Appendix), to twierdzenie to trzeba nieco skorygować. 
is G e s  n c r, op. cit., t. 1, k. 269 v. (opis dot. edycji: Base!, R. Winter, 1541, 8° ).

n J. Da n t y s  zek, Ad Sigismu.ndum de Erberstein Soteria, Kraków, J. Hal

ler, po 4 II 1518, 4
° (t. 1, k. 411 r.); Ja n z G ł o go w a, Computu.s chirometra!is, 

Kraków 1513 (jak wyżej, Bibliografia polska Estreicherów w t. 17, s. 174 -175 no

tuje tylko wydania krakowskie z 1507 i 1511 r.); J a  n z Gło go w a, Introducto

rium in tractatum sphere, Kraków, Fl. Ungler, nakł. J. Hallera, 1513, 4° (Appendix,

k. 65 r.) i J a  n z K oźm i n  a, Epistoia ad ministros verbi Dei, Kraków , wdowa

Unglerowa, po 24 V 1549, 8° (Appendix, k. 61 v.), J a  n z K oźm i n  a, Oratio ad 

Iuiium III, Kraków, wda Nnglerowa, 1550, 8° (jak wyżej ); S z y m o n  M a r y
c j u s z z P i 1 z n a, De schoiis seu academiis libri 2, Kraków, H. Scharfenberg,

1551, 8° (Appendix, k. 97 r.); M a c  i e  j z M i e c h o w a, Chronica Polonorum, Kra-
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w bibliografii Gesnera żadnych innych druków polskich 20, nie może 
dziwić. W 1 poł. XVI w. historię drukarstwa w Polsce zapisały niemal 
wyłącznie oficyny krakowskie. 

W wydanej w 1583 r. w opracowaniu J. J. Friesa bibliografii pt. 
Bibliotheca instituta wśród licznych poloników znajdujemy dość do
kładne opisy 23 książek z terenu Polski, z czego 22 wytłoczono w Kra
kowie, a 1 w Wilnie. 11 z nich pochodzi z 1 poł. 'XVI w. i część została 

już wcześniej zarejestrowana przez Gesnera. Dalsze 12 wytłoczono w 2 
poł. stulecia, oczywiście przed 1583 r. 21 Zdecydowaną przewagę mają 

ków, J. Wietor, 1521, 2
° (t. 2, s. 139); A. F. Mo d r ze w s k i ,  De republica emendan

da libri 5, Kraków, Łazarz Andrysowicz, 1551, 2° (Appendix, k. 7 v.); Ja n ze S t  o b

n i c y, lntroductio in Ptolomaei Cosmographiam, Kraków, H. Wietor, 1519, 4
° (Ap

pendix, k. 71 v.). Prócz tego Gesner wymieni a jeszcze jako druk krakowski książ

kę: Li b a n  i u s S o p  h i s t  a A n t i oc h e n s  i s, Epistolae cum adiectis J. Som

merfelt argumentis, [b.m. dr.], nakł. J. Klemesza księgarza Jcrakowskiego [po 

23 III 1504], 4° . Wydaje się jednak, że tu się bi bli ograf pomyli ł, gdyż druk ten 

wytłoczono chyba w Niemczech, a nie w Krakowie (t. 1, k. 482 v.). O pi sy dzieł 

W. K o r  w i n a Latinum ideoma i Hortulus elegantiarum są natomiast tak nie

precyzyjne, że trudno stwierdzić, czy w ogóle i z j akiego wydani a Gesner ko

rzystał (t. 1, k. 476 v.).

20 Twierdzenie Z. Gerstmanna, iż Gesner wymieni a jakiś druk toruński (zob. 

wyżej przy.p. 17), jest oczywiście pomyłką. Pierwsza drukarni a została założona 

w Toruni u dopiero w r. 1568, a on zmarł w 1565 r. 
21 Z 1 poi. XVI w. Fries wymieni a dodatkowo następujące druki : R. A g  r i

e o l a, Ad Sigismundum de Herberstein congratulatio, Kraków, J. Haller, 1518, 4
° 

(s. 732); S z y m o n  z Ł o w i c z  a, Enchiridion medicinae, Kraków, FI. Ungler, 1537, 

8°; A. Mace r, De herbarum virtutibus, Kraków, FI. Ungler [b.r.] 8° (s. 756); S. 
Ma c ie j o ws k i, Sermo habitus in fv.ne'l'e Sigismundi Primi Regis P0Lon1ae [Kra

ków, FI. Ungler, 1548], 8° (s. 742); Mac i e  j z Mi ec h o w a, Conservatio sanitatis, 

Kraków, H. Wietor, 1522, 4
° (s. 595); St. Or ze c h o  w s ki ,  Pro ecciesia Christi ad 

Samuelem Macieiovium Episcopum Crac., Kraków, H. Wietor, 1546, 8° (s. 763). 

Druki z 2 poł. stuleci a: J. G ó r s k i ,  De figuris tnm Grammaticis tum Rhetoricis, 

Kraków 1573 [?] (s. 375, znane jest wydanie: Kraków, M. Siebeneicher, 1560, 8° , 

K. Es t re i c he r, Bibliografia polska, t. 1'7, Kraków 1899, s. 260); Sz.. Ma r y

c j u s z, De scholis seu academiis libri 2, Kraków H. Scharfenberg, 1551, 8° (s. 757);

A. F. M o d  r ze w s k i ,  De Repubiica emendanda libri 5, Kraków, Łazarz Andryso

wic, 1551, '2° (s. 43); P i  o t  r z P r  o b  os z c z  o w i c, Iudicium comoetis visi in ho

risonte Cracoviensi diebus Martii Anno 1556, Kraków, Marek Szarf fenberger, 1556,

8° (s. 681); A. Sc h n ee be r g e r, Catalogus Stirpium, Kraków, Ł. Andrysowic,

1557, 8°; te n że, De bona militum valetudine conservanda liber, Kraków, Ł. An

drysowic, 1564, 8°
; te n że, De multiplici salis usu libellus, Kraków, Ł. Andryso

wic, 1562, 8° ; te n że, Medicamentorum simplicium corpus humanum a pestilentiae

contagione praeservantium cathaloous, Kraków, Ł. Andrysowic, 1556, 18° (s. 67-68);
P. S k a r g  a, Pro Sacratissima Eucharistia contra Haeresim Zuinglianam, Wi lno

1580 [?] (s. 683, znane jest wydanie: Wi lno, M. K. Radzi wi łł, 1576, 8°, K. Es t re i 

eh e r, Bibliografia polska, t. 28, Kraków 1908, s. 139); S. S o k  o ł o w s k i ,  Censura

Orientalis Ecclesiae, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1582, 2
° 

(s. 763); F. S t  a n k a r,

Tria Papistarum fundamenta, Kraków, M. Wierzbięta, 1571, 4° ; te n że, De Tri

nitate et Mediatore Domino Nostro Jesu Christo, Kraków, Off ici na Scharffenber

gi ana, 1562, 8° (s. 245).
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wśród· tej ostatniej grupy dzieła teologiczne (6), prócz tego spotykamy 

tam książki medyczne (4) oraz prace z astronomii, pedagogiki, retory
ki i 1 rozprawę społeczno-polityczną. Wszystkie wspomniane książki zo

stały wydrukowane po łacinie. 
Wśród bio-bibliograficznych opisów w dziele Friesa znalazła się tak

że interesująca wzmianka o J. Łasickim, wybitnym historyku i biblio
grafie, który zresztą był współpracownikiem Gesnera, dostarczając mu 
materiałów do Bibliotheca universalis 22. Wzmianka dotyczy nie opubli

kowanych i nie zachowanych do dziś pism polemicznych Łasickiego: 

„Ioannes Lesicius Polonus, vir pius et eruditus, errores novorum 

Samcsathenianorum et Arianorum lingua Polonica erudite et solide ut 
audio confutavit; scripsit etiam Latine de eadem controversia ad An

dream Duditium" 2s. 
Niezależnie od prac bibliograficznych, stanowiących kontynuację dzie

ła K. Gesnera, na przełomie XVI i XVII w. powstało we Frankfurcie 
i w Lipsku na podstawie wydawanych tam targowych katalogów księ

garskich 5 wielkich międzynarodowych spisów książek. Pierwszy z nich, 
stanowiący zestawienie tytułów zaczerpniętych z katalogów J. Willera, 
wydał M. Basse pt. Collectio in unum corpus omnium librorum ... qui in 

nundinis Francofurtensibus ab anno 1564 usque ad nundinas Autumnales 

anni 1592 ... venales extiterunt ... (Frankfiuvt 1592) 24. Opisy bibliograficz
ne druków polskich w Collectio wykorzystane już zostały wraz z ma

teriałem z katalogów. Pominięte zostaną też bazujące na Collectio pra
ce J. Clessa (z 1602 r.) 2s oraz lipska bibliografia H. G!'osse ,(z 1600 r.) 2G. 

Na baczną uwagę zasługuje natomiast Bibliotheca classisa J. Drau
da 27, uznawana za szczytowe osiągnięcie w dziejach bibliografii nie
mieckiej do wojny 30-letniej. Odnotowała onc1 52 polskie edycje, w tym 
39 z 2 poł. XVI w. W tych wszystkich pozycjach znajduje się 39 druków 
krak,owskich, 4 poznańskie, 4 toruńskie, 3 gdańskie i 2 wileńskie. Za
pisy te przynoszą poza tym szereg bardzo interesujących informacji, np. 

notę o jednej „z map Sarmacji" B. Wapowskiego: ,,Floriani Sarmatia, 
Polonia, Hungaria, utraque Valachia, Turcia, Tartaria, Moscovia, Litua
nia. Cracoviae, 28", potwierdza słuszność hipotezy K. Buczka, iż tzw. 
mapa południowej Sarmacji wydana w Krakowie przez F. Unglera 

w r. 1526 doczekała się 2 wydania już w 1528 r. 29 

22 Były to notatki rejestrujące twórczość uczonych pisarzy francuskich, 
H. Bar ycz, Łasicki Jan, PSB, t. 18, Wrocław 1973, s. 219.

u Fr i e s, op. cit., s. 464.

:4 B I u m, op. cit., s. 242-245.

25 Tamże, s. 260. 
2e Tamże, s. 260. 
2; Tamże, s. 248-258.
2t1 Dr a u d, op. cit., s. 848.
2e K. B u c  z e k, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku, Wrocław 

1963, s. 26, przyp. 60. 
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Pomijając te szczegóły wypada stwierdzić, że najliczniejszą grupę 
książek drukowanych w Polsce, a odnotowanych przez Drauda, stanowią 
katolickie dzieła teologiczne. Absolutne pierwszeństwo mają tu prace 
S. Sokołowskiego (8). W dalszej kolejności wymienić należy A. Rosse
liusa (3), H. Powodowskiego i S. Warszewickiego (2), P. Skargę, M. Szyn
kowskiego, W. Vidaviusa oraz kilku innych mniej znanych autorów
(po 1).

Prócz tego w bibliografii zanotowano prace wybitnych przedstawi
cieli polskiego Renesansu: K. Janickiego, Macieja z Miechowa i A. F. 
Modrzewskiego. Typografem, którego książki były Draudowi najlepiej 
znane, okazał się właściciel krakowskiej Drukarni Łazarzowej J. Janu
szowski. 

Mniejsze znaczenie dla naszego tematu ma 2 wydanie bibliografii 
Drauda z 1625 r. 30, choć było ono znacznie poszerzone. 

Wspomniana poprzednio Bibliotheca medica P. Galla wśród not 
bio-bibliograficznych zawiera również hasła dotyczące lekarzy polskich 
lub działających w Polsce i od czasu do czasu wymienia konkretne pol
skie wydania ich dzieł. Przykładem może tu być wybitny humanista 
i lekarz Zygmunta Augusta J. Struś, lekarz i przyrodnik szwajcarski 
działający w Krakowie A. Schneeberger starszy oraz włoski teolog, filo
zof i medyk Sz. Simoni (Simonius), którego burzliwe losy przywiodły 
także do KTalmWla i lllJa dwór Baitorego 31. 

Wyłaniający się z omówionych tu źródeł obraz eksportu książek dru
kowanych w Polsce na zachód Europy jest ba11dzo niek:ompletny 'i powi
nien zostać uzupełniony innymi materiałami. Tak np. na podstawie kra
kowskiego rejestru celnego z lat 1591/1592 wiadomo, że książki wysyłali: 
J. Januszowski - 2 fasy do Niemiec i 1 do Wrocławia, żydowski dru
karz Izaak - księgi hebrajskie do Norymbergi, dwaj inni Żydzi kra
kowscy Lewek i Jeleń Poznański - do Norymbergi, a jeszcze inni
Żydzi do Austrii i na Morawy 32.

Niemniej jednak już z samego przeglądu XVI-wiecznych targowych 
katalogów księgarskich i ówczesnych opracowań bibliograficznych wy
nika, że ,ekspo.rt książek drulwwanych w P,olsce w kierunku zachodnim 
był większy, niż można by sądzić, i stanowił jeden z elementów integra
cji kulturalnej Polski z resztą Europy, integracji, z której zresztą dob
rze sobie zdawali sprawę już współcześni wybi1:n:i przedstawiciele kul
tury polskiej, tacy jak J. Kochanowski czy A. F. Modrzewski 33. Inna 

so B 1 u m, op. cit., s. 248-249. 
81 P a s c h  a 1 i s  Ga 11 u s, Bibliotheca medica, Basel, K. Waldkirch, 1590, 8°, 

s. 30, 199, 277.

n J. Ma ł e c k  i, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku,

Warszawa 1963, s. 54-55. 
aa J. P e 1 c, Europejskość i swojskość literatury polskiego renesansu (Litera

tura staropolska i jej związki europejskie, wyd. J. Pelc, Wrocław 1973, s. 48). 

7 - Sobótka 3-4/82 
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rzecz, że ów eksport nie był w tej dziedzinie ani sprawą najwazmeJszą, 

ani nawet jedną z ważniejszych, gdy się weźmie pod uwagę ogromne 

bogactwo i różnorodność związków kulturalnych Polski z resztą Europy 

i fakt istnienia nie tylko licznych zachodnioeuropejskich łacińskich edy

cji najwybitniejszych dzieł autorów polskich, ale i współczesne, a tak

że nieco późniejsze przekłady tych książek na wiele innych języków 34
• 

84 Por. uwagi J. Ta zbi r a, Die polnische Kultur des XVI. Jahrhunderts

(Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert, hrsg v. R. Olesch u. H. Rothe,
t. 1, Giessen 1980, s. 382).




