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PISMA LUTRA WE WROCLAWIU W XVII XVII W. 

Luteranizm wroclawski si�ga swymi korzeniami niemal 1517 r. Po
czc4tek jego zwyci�stw symbolizujq lata 1523 i 1525 - wprowadzenic 
luteranskich nabozenstw w kosciolach Sw. Marii Magdalcny i Sw. Elzbie
ty, a nieco p6zniej u 11 000 Dzie,,.ric, Sw. Krzysztofa i Sw. Barbary. 
U poczc4tk6w nowego ruchu stojq postacie dwu wybitnych reformator6w, 
Ambrozego Moibana i Jana Hessa. Nigdy jednak miasto nie stalo si� sro
dowiskiem czysto luteranskim. We wladaniu biskup6w rzymskokatolic
kich znajdowal si� przede wszystkim kompleks kosciol6w na wyspach 
Tumskiej i Piaskowej oraz kilka innych swi::1tyn, w czasach p6foiejszych 
i wyraznie dochodzily do g!osu wplywy kalwinizmu. 

Czulym barometrem panujqcych w spoleczenstwie poglc4d6w i na
stroj6w byla niewqtpliwie ksic4zka. Swiezy, nie liczqcy jeszcze 100 lat, 
ale bardzo rozpowszechniony wymllazek druku umozliwiul sz:ybkic l'oz
szerzanie si� nowych kierunk6w myslowych. W XVI w. w szeregu kra
j6w zaszly 'powazne zmiany w zakresie produkcji ksicrzki. Z poczqtkiem 
stulecia mozemy obserwowac proces wypierania ksiqzki religijnej przez 
dziela autor6w starozytnych. Jednak Reformacja, a zwlaszcza, wystqpie
nie Lutra spowodowaly pojawienie si� ogromnej liczby nie tylko dziel 
jej tw6rcy, ale i druk6w religijnych innych autor6w, pism ulotnych oraz 
pamflet6w. 

Dla oceny roli, jakq pisma Lutra odegraly we Wroclawiu, nalezaloby 
okreslic liczb� jego dziel wydanych przez wroclawskie oficyny drukar
skie i oszacowac udzial pism wittenberskiego reformatora w og6lnej licz
bie ksiqg importowanych na Slc1sk. R6wnoczesnie jednak trzeba by pod
jqc prob� ustalenia wla:kicieli poszczeg6lnych ksiqg, a w konsekwencji 
cz�stotliwosci wyst�powania dziel Lutra we wroclawskich k::li�gozbio
rach. Nie wszystko to jednak jest mozliwe. 

Problematyka ta w zasadzie nie byla dotqd badana w sposob wyczer
pujqcy, a jej podstawa zr6dlowa nie przedstawia si� korzystnie. Dzi�ki 
pracom Marty Burbianki nie nastn;cza trudno.sci ustalenie r:::>zmiar6w 
produkcji druk6w luteranskich na terenie Wroclawia. Znacznie juz mniej 
posiadamy informacji o handlu ksiEigarskim, choc i tu podstawowe opra-
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cowanie wyszlo spod pi6ra tej samej autorki. Natomiast w zak:cesie ana
lizy ksi�gozbior6w wroclawskich sytuacja jest znacznie trudniejsza. In
wentarze ksiqg nalezq do rzadkosci. Nie byl obserwowany r6wnicz .tak 
powszechny na terenach centralnej Polski i Francji zwyczaj SFisywai;lia 
ruchomosci, w tym r6wniez i ksiqg, pozostalych na terenic miast po 
osobach zmarlych. Obieg biblioteczny ksiqi:ki trzeba wi�c odtwarzac na 
podstawie analizy znak6w wlasnosciowych, najcz�sciej podpis6w wyst�
pujqcych na poszczeg6lnych egzemplarzach, czasem superekslibris6w. 
W slabym tylko stopniu mozemy badac w scislym tego slowa znaczeniu 
czytelnictwo pism Lutra. 

Tak wic;c wypowiedz niniejsza jest oparta na dosc skromnych pod
stawach zr{Jdlowych, kt6re jednak pozwalajq na wyciqganie wniosk6w. 

Ksiqzka luterailska wyprzedzila wc Wroclawiu powstanie pierwszych 
osrodk6w rcformacy jnych. Juz od picrwszych chwil dzialalnosci Lutra 
jego pisma byly we Wroclawiu ch(;tnie nabywane 1, slad tego stanowi 
m. in. duza liczba wczesnych pism Lutra wystGpujqcych masowo w zbio
rach Biblioteki Uniwcrsyteckiej we Wroclawiu.

Niebawem jeclnak zaczl7to pisma wittenberskiego reformatora tloczyc 
i w stolicy S1<1ska. W 1518 r. osiedli! si<; wc Vlrocla\viu Adam Dyon, 
majqcy juz za sobq dosc dlugq dzialalnosc typograficznq. Dosk:Jllde po
trafü wyczuc koniunkturq i w rok potem, w 1519 r. na 9 wydanych przcz 
Dyona drukcJw 5 bylo autorstwa Lulra. Pu kn'1tkicj przcrwic, jalrn mi;1h1 
mi.ejsce w 1520 r., wydal Dyon w 1521 r. 5 clruk6w, z czcg0 ;� piöra 
Lutra. Byly to niczbyt dlugie teksty, prZL'Waznie kazania. Pfomiej jednak 
zachodza, wyraznc zmiany. Dyon nadal tloczy ksiqzk� protestanckq, a1e 
juz nie dzicla Lutra. Coraz cz�sciej icz pojawiajq si� w dyonowskim re
pertuarze wydawniczym ksiqzki o charaktcrze swieckim. 

W 1523 r. rozpoczql we Wroclawiu dzialalnosc drugi drukarz prote
stancki Kaspar Lybisch. I on zaczyna od druk6w o charakterzc reforma
cyjnym, zwlaszcza od dziel Lutra. Na 33 druki, jakie wyszly z jego ofi
cyny, autorem 14 byl Luter. Publikacje te pochodzq z picrwszych dwu 
lat dziahllnosci Lybischa, sq to przcwaznie poszczeg6lne kazania Lutra. 
Produkcja wydawnicza Lybischa nie miala jednak charakteru czysto lu
teranskiego. Puhlikowal on r6wnicz niclicznc pisma Ulryka Zwingliego, 
w latach p6znicjszych jcgo dzialalnosc wydawnicza przybrala charakter 
swiecki i konccntrowala si� gl6wnie na drukach okolicznosciowych doty
czc1cych aktualnych wydarzen politycznych. Odejscie od tcmc1tyki reli
gijnej spowodowc1ne bylo prawdopodobnie ostatecznym zwyci<;stwem Re
formacji, spaclkicm zapotrzebowania na literatur� polemicznq oraz nie
ograniczonym juz teraz naplywem pism luteranskich z Wittenbcrgi. Ale 

1 G. Ba LI c h. Gcsc:hi<.:hte cles I3rc,lnuc•r Schulwesens in cler Zeit der Reforma
tion, (Codex cliplomaticus Si!esiae, t. 26, Wroc1aw 1909, s. 2). 



Pisma Lutra wc Wrociawiu w XVI i XVII w. 
------·------

i w innych dziedzinach aktywnosc Lybischa spadala i ostatecznie zaprze
stal dzialalnosci ok. 1540 r. 2 

W 1539 r. pojawil si� we Wroclawiu nowy drukarz, Andrzej Winklcr. 
Oficyna jego jednak nie pozostawala bezposrednio na us!ugach koscio
l6w protestanckich, ale podporzqdkowana byla potrzebom szkoly przy 
koscielc Sw. Elzbiety. Totcz tcksty samego Lutra pojawily si� w jej 
repertuarze tylko raz, w momencie rozpoczqcia dzialalnosci - stawalo 
si� to wc wroclawskich drukarniach protestanckich nicmal Z\vyczajem. 
Dominowaly dziela innych autor6w reformacyjnych, przede wszysfäim 
Filipa Melanchtona o tematyce zar6wno teologiczncj, jak i filologicznc.i, 
oraz przewaznie juz religijnc w swcj tresci pisma Ambrozego Moibana 3. 

Moment zwrotny w recepcji wydawniczej pism Lutra nastqpil \\'i(;c 
we Wroclawiu na dlugo przed jego smierciq (1546 r.). Wrodawska dru
karnia Scharffenberg6w, dzialajqca od 1553 r, wydala tylko 2 tcksty, 
kt6re wyszly spod pi6ra Lutra. Byly to tlumaczcnia dwu fragment<iw 
Biblii: Apokryfu Jesus Syrach i ksiqg Salomona. Oba druki ukazaly si(; 
w 1559 r. • Tlocznia Scharffenbcrg6w, podobnic jak drukarnh1 Winkle
r6w, stala na uslugach gimnazjum przy koscielc Sw. Elzbiciy i .stqd 
obfitosc dzicl filologicznych ". 

W ostatnim dziesic;ciolcciu XVI w. ster spraw wydawniczych we Wro
clawiu objc;la rodzina Baumannöw. Jej monopol zostal zlamany �opicro 
u schylku XVII w. przez zalozenie drukarni biskupicj na Wyspie Tum
skiej (1699 r.) oraz z poczqtkiem XVIII w., gdy powstala jezuicka dru
karnia uniwersytecka (1726 r.). Drukarnia baumannowska, podobnic jak 
i poprzcdnic. byla nast,rn:iona na sv.riadczenie uslu.� szkolc. Liczb1 clru
kow o eharakterze rcligijnym byla nikla, a i tc nieliczne lqczyly sie; 
z procescrn nauczania szkolncgo. Ukazal siq wic;c w latach 1587 i 1611 
katechizm Lutra w wydaniach skr6conych, przeznaczonych dla szkoly, 
i w 1691 r. w wersji obszcrnicjszcj 6

• 

Jak widac, produkcja clrukarska dziel Lutra na lcrcnie \Vroclawia 
nie przeclstawiala siq imponuj11co. Podobnie bylo i w innych miastach 
Dolnego Slqska 7• Skromne rnozliwosci drukarstwa slf!skicgo nie pozwa-

2 :vr. B u 1· b i an k a, Adnm Dyon i Kasper Lybisch - icroclawscy clrttkar:cc
reformaq1jni (Roczniki Bibliotecmc. R. V, 1961, s. 6.'>-113).

s Ta z, .tln<lrzej Winkler drukarz wroclawski XVI w. (Roczniki Bib!iotecz:1e,
R. IV, 1960, s. 363).

4 T :1 z, Produkcja typografic::na Sc/wrffenbergow u:e Wroclawiu., Wroclaw
1968, s. 112. 

5 Tamzc, passim. 
e M. Bur b i an k a, Z dziej6w drukarstwa slqskiego w XVII w. Baumanno

wie i ich spadkobiercy, do druku .przygotowala H. Szwejkowska, Wroclaw 1977, 
s. 48, 50-51, 79-82.

7 B. K o c o w s k i, Zarys clziej6w clrukarstwa 1w Dolnym S,·Lqsku. (Sob6tka,
R. II, 1947, s. 200-276).
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lal:: 1�a wydanie komplctu dziel Lutrn, a nawct calosci jego tlumaczenia 
Bih!:i. Dzicla te ukazywaly si� przcdc wszystkim \V wielkich osrodkach 
lutE·ranizmu, jak Wittenbcrga, Xorymbcrga, Augsburg czy Jena. 

Kit' znamy wysokosci naklad6w tych druk6w, eo utrudnia okreslcnie 
ich zasi<;gu spolcczncgo. Niewqtpliwic Reforrnacja przyczynila su; do 
wzroslu naklad6w, np. dzielo Lutra An den christlicJum Adel cle1!lscher

Ncliicn ukazalo siE: po raz pienvszy w Wittenberdzc w 1520 r. \V liczbie 
4000 cgzcmplarzy, potcm bylo jeszczc wielokrotnie przedrukowywane �. 
Picn•:szc wydanie Nowl'go Testcnnl'11L11 Lutra z 1322 r. osic1gn�!o liczb� 
:'1000 l'gzemplarzy !J_ .J eclnak naldady sl4skie byly najprawdopodobniej 
znacznic nizsze. 

Skrornna slqska produkcja drukarska pisrn Lulra, tworzona najpraw
dopoclobniej z mysl4 o lokalnym odbiorcy, byla uzupelniana prz,)z import. 
Kiestcty, archhYalia niewiele 1116\vi4 o sprowadzanych na Shr.;k dziclach. 
:Mozna przypuszcznc, zc ksiqzka lulera11ska szla przez n;ce ksi<;garzy 
utrz:-:mujqcych intcnsywne kontakly handlowc z Wittcnbcrgq, jak Er
hard Schneutcl (okolo polowy stukcia) czy Jan Winkler (ok. 1!)80 r.) 10. 

Duzri roh; odgrywalo zapewne posredniclwo prywatnc oraz zakupy ksiqz
ki na targach lipskich i frankfurckich ' 1

• 

::\Iimo milczcnia archiwali6w niezbitym dowociem importu dzicl Lu
tra 11.1 Slcisk jcst masowe ich wysll;powanie w dzisiejszych zbiorach 
staryc11 druk6w I3ililiolcki Uniwernytcckiej wc \Vroclawiu. Mimo ze 
drogi, jakimi krqi.yly ksiqzki, byly skomp1ikownne i zawile, lrudno po
cla,,·:1L· W W[! tpliwo.;c, zc znacznu CZ<:SC tych clrukov.· juz ni0dlugo po 
opuszczcniu pras druk«rskich byln uzytkowana przcz odbiorc<; slqskicgo, 
a nit•rn;do znalazlo sio.; w rqkach \\Toclawian. Kicstcty, notatki prowc
nicncyjne nalczq lu do rzadkosci. Truclno wh;c wyciqgac og6lnr.' wnioski, 
trzcb:1 raczej operowac poszczeg6lnymi przykladami. 

l·zytkowanie ksiqzki luteraüskiej we Wroclnwiu rnozna rozpntrywac 
z r6znych punktow widzenia, jako (·,rnlucjq chronologicznq zjc\Wiska, rol� 
rozn:,:ch srodowisk, czy popularno:;c:- poszczegolnych tekst6\v Lutra. 

Z1wczna czqsc drukov:anych pi,;m Lutra wystt;pujc1cych w k,;ic;gozbio
rucL ,vroclawskich pochodzi z dwudzicstych lat XVI w., p{iznicj naby
wano r.1czcj tylko duze, kosztowm: wydania, przcznnczone dla wielkich 
biblio�ck. 

Spo.�r{id wroclawskich osrodk<'1\,. lutcranizmu dokladniejszq dokumcn-

� TI. Hirsch, Pri11tiw1, Sc!ling rmcl Heacling 1440-1.,:,0, sc:cond prn,•rno, Wies
bacic::, 1\)7,!. s. G7. 

11 IS:. Sc i1 o t t c! n l c, h c r, Biiclier l.,cu:egtcn ciie \Veii., Stuttgart !951-1952,
t. 1. ,. 201.

:i :\l. Bur b i ,\ :, ;;: a n:ieje hlwcii 11 1.-,;,:g(!r,/.; ;,·ao tl"c' Wroclcnci•t 1:n polou;y 
X\"ll ;cicku (Sobotlrn, R. IV, 1949, s. 52, 5-1). 

11 Por. K. GI o m bio\\" s k i, Probll"mu i,islorii c:yteinictwa, wr,1'"),t\\" 1965, 
s. 2:l, 2G.
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tacjq swych zbior6w posiadajq tylko koscioly Sw. Marii Magdalcny i po
bernardy11ski. Oba te osrodki zaopa trzyly siq przcde wszystkim w zbio
rowe wydania dziel Lutra. Pr6cz tcgo przechowywano w zbiorach niczbyt 
licznc drobnc pisma Lutra. Pisma Lutra przcnikaly rownicz do katolic
kich srodowisk koscielnych, gdzic budzily zaintercso\vanie, a t,,kze gro
madzone byly w celach polemiczno-apologetycznych. Obfitowala w dziela 
Lutra zwlaszcza biblioteka biskupa wroclawskiego Sebastiana von Ro
stock. 

Zbiory prywatne mieszczan wroclawskich znacznie slabiej uwzgl�d
niary pisma wittcnberskicgo rcformatora. U J an:1 Hessa stwierdzono do
tqd ob2cnosc zaledwie jedncj, i to niewielkicj, pozycji 12

. Podobnie \'v ... y
glqda!a sprawa w rodzinie l\Ioibanöw 13. Stosunkowo powazne kr.ic;gozbio
ry spotykamy wc wrochm·skil'.i rodzinie Appl'krn·. Jeden z jcj przcdsta
,vicie li, II ans Appcl, posiada l eo najmniej trzy � ·- bo tyle zdobno odna
lczc - dziclka autorstwa Lutra 11. Jednak ani razu nie skon;:,tn.towano
znalezienia sil; w r�kach pryvv,ünych zbiorowcgo wydania dzicl Lutra. 
Niektöre ksiqgozbiory nie posiadaly zadnych pism Lutra. I tak nie ma 
ich w spisanym w 1623 r. ksit�gozbiorze Jözda Fürsta 15

, w zcspolach 
ksiqg ofiarowanych kosciolowi Sw. :vlarii 1fagdalcny przez I\Tti�Jb.1ja Re
digera rn, Jerzcgo Fürsta i;' .Jerzcgo Althoffa 1S, Bartlomieja Ebena 19. Nie
,vielkq grupe; dziel Lutra spotykamy dopiero w tworzonej na przelomie 
XVI i XVII w. wielkiej, okolo 3-tysiGcznej biblioteki Reichl6w 20. 

Wielkie, pomnikowe, ale zarazcm koszta.wnc wydania dziel Lutra zna
lazly siq wylqcznie w duzych ksic:gozbiorach ko.�ciclnych. I tak biblioteka 
ko�·ciola Sw. }Iarii Magdakny clysponowala wychnymi w polm,ciP stu� 

'2 Bihliott:ka Uniwersytccka \n· ·wroclawiu (clak•.i ,krot: BUWr), Stan� druki, 
:l:2'.>76-L Prrtcfntio JiOH! D. i\1cir:i11i L11t.l1cri in l'scrlteri10n latinc raddita ))Cl' Iustum 
l!J,;am. Wittenberg 1529. 

'� BUYVr, Stare clruki, 4,i7778. De scrro <ll'bitrio .\fo rlini Luth eri nrl D. Erns
m::m Rotlicroclcun•tm, Wittenberg Li�,i. 

1! BUW:·. Sta!·e clruki, 3:30-+70. Der ::tcr:u 1111d ::1n•11tzigste Psarm Daviclis i·on 
.,ic1r, '.cyclcn Cl;ri.,ri. Deus meu.,·, <lcit., meu.s, Doc:t. :\I,1rt. Luther, Wittc.1bcrg 1525; 
:1:)0281. Die sieben Ilu.,spsrilmrn• mir c/eutsc/ier <111.,·.-:!cgung i·erbessert c/Hrch 1llartin 
Lu r,;c-r, \.Vittenbcr;:; 152;3; 330282 (w�Dölop!·a w:1t' z JH1p1·zcdni<1 pozycj:i). l'n::eich-
1rn nr,cn über das Jünfft Buch Mosc Deutoronomiiim gc>H(111rlt, welche in einer Kiir
L:;c desselben 1.luclts recht gruncltlichcn rersta11clt und erldii.r1rng geben, Slrn,drn r·g 
1 :525. 

:; :\I. B u t· b i all k a. Zarys cl::ic;ow hcrncllu 'r-;siqgarsk;c•go 1cc \Vrodatl'ia <lo 1io
iou·i, XVII u·. (Sob6tka, R. IV. l(J!'l. �. BJ-87). 

:, BUWr. Rkp Akc. 1949 ,:rn. Ill\·,�11tarium der Bibliotlwca zu St. :.Iaria 1\Iag-
dal.c:�;i Ao 1601, k.lr. 

:; Tamzc. k.t,·. 
:s Tainze, k.2r--2v. 
1 0 Tanüe, k.:lr. 
to BUWr, Rkp Akc. 194!'li7l'i. Inwentarz bibliolcki Scrwacego Re1chla, lsza 

po!. XVII ,\· .. passim.
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lecia w Jenie niemieckq i lacinskq wersjq jego dziel 21
. Natomiast biblio

teka pobernardynska posiadala r6w:niez wydane w J enie, ale juz w la
tach 1600-1615, lacinski i niemiecki tekst dziel Lutra, pr6cz tego wcze
smeJSZq edycjE; wydanq w Wittenberdze 22. W XVII w. dziela Lutra 
znalazly sii::; r6wniez w ksiGgozbiorze biskupa katolickiego Sebastiana von 
Rostock, w wydaniu jenenskim z 1555 r. oraz w wydaniu wittenberskim 
z 1567 r. 23 

Nieco juz szerszy zasiGg mialy wydania samej tylko Bib 1,ii Lutra. 
W XVII w. biblioteka przy kosciele Sw. Bernardyna posiadala eo naj
mniej 2 edycje kompletnego tekstu Biölii wydane w Wittenberdze w la
_'tach 1545 i 1599 oraz wydany w tymzc miescic w 1523 r. fragment 
Starego Testarnentu 2�. Spotyka siq BibLi� r6wniez w bibliotekach pry
watnych. U Reichl6w widzimy Bibh� Lutra wydanq w Wittenberdze 
w 1576 r. 20 Zachowaly sie; do dzis egzemplarz füblii luteranskiej wyda
nej w Amsterdamie w 1698 r., kt6ry w XVIII w. stanowil wlasnosc 
chirurga wroclawskiego Jana Güntzela 26

, oraz Nowy Testament wydany 
w 1619 r. w Strasburgu, kt6ry w polowic XVII stulecia widzimy w sro
dowisku katolickim w szpitalu Sw. Macieja v,.,e Wroclawiu 27

. Licznych 
odbiorc6w musialy tez znajdowac tloczonc przez \vroclawskich Scharflen
bergow w 1599 r. ,,KsiE;gi Salomona" i apokryf „Jesus Syrach". Za sto
sunkowo szerokim obiegiem spolecznym Biblii Lutra przemawia r6wniez 
liczbä jcj cgzemplarzy wchowc1nych do dzis w Bibliotcc<: Uniwcrsytcc
kiej we Wroclawiu, ktore, jak o tym byla juz mowa, aczkolwiek po
zbawione znak6w wlasnosciowych, najprawdopodobniej w znacznej swej 
czGsci zwiqzane byly ze srodowiskiem slqskim. Jednak w duzych bib1io
tekach, chocby najbardziej luterai'J.sko-ortodoksyjnych, tlumaczenie Lutra 
nie bywalo na og6l jedynym tekstem biblijnym. Z reguly gr0madzono 
wydania Biblii dokonane przez wybitnych humanist6w. Zjawisko to szcze-

u BUWr, Rkp. Akc. 1949/738, Inventarium der Bib1iothcca zu St. r-.Iaria 1\fag
dalena Ao 1601, k.7r. By!y to zapcwne: Martin Luther Werke, Jena Ch. Rödinger 
und Erben 1555-1558, i Martin Luther, Opera latina, Jena Ch. Rödingcr u. Erben 
1556-1558, por. J. G. G r a esse, Tresor de livres rares et precieux, t. IV,

Berlin 1922, s. 300. 
22 M. Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki przy koscid<' Sw. Bcr-

nardyna z 1657 r. (B. Kocowski, M. Burbianka, K. Glombiowski, 
Z dziejow ksiq±ki na Slq.sku, Wroclaw 1953. s. 43-44). 

z3 Oba wydania zdekompletowane. Bibl. Kapit. Wroclaw, VII,2 1---4 Fol., Mar
tin Luther, AUe Bücher und Schriften, Jena 1555, Teil 1-4; VII 3 7--12 Fol., 
Martin Luther, Bücher, Wittenberg 1567, Teil 7�12. 

24 Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki ... , s. 40; BUWr, Stare drn-
ki, 556520. 

2s BUWr, RKp. Akc. 1949/717, Inwentarz Biblioteki Serwacego Reichla, 1-sza

pot XVII w., s. 155.
28 BUWr, Stare druki, 328559. 
21 BUWr, Stare druki, 492533. 
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g6lnie widoczne jest w zbiorach kosciol6w Sw. Marii Magdaleny i Sw. 
Bcrnardyna. 

Prawdopodobnie znacznie wi�kszy zasiqg spoleczny mial Katechizm 
Lutra. Sluzyl do nauki szkolnej, byl wi�c sprowadzany, a takze wyda
wany we Wrodawiu przcz Baumann6w z koncem XVI i XVII w. Re; 
prezentacja Katechiznw Lutra w zbiorach nie odpowiada jego rzeczy
wistej roli, gdyz jako ksiqzka szkolna ulegal czE;sto zniszczcniu r.zy zagu
bicniu, niemnicj \vidzirny go np. u Reichlow \V v.rydaniu z 1530 r. �-

Masowo wystqpowaly röwniez drobne pisma Lutra, zwla:':zcza jcgo 
listy i kazania wydanc wczesnic, w dwudziestych Jutach XVI w. I tak 
u Sw. Bernardyna przechowywano „Das fünfte, sechste Hnc! siebenLe
Capilel Matthaei ausgelegt", ,,Von Abendmahl Christi, Ein Bericht ... 
von beider Gestalls des Sacmments 29

• W ksiqgozbiorze biskupa Seba
stiana von Rostock wiclzimy /1.ppellatio ab Consilium z 1518 r. oraz De 
captivitate Babylonica adversus Catharinmn Responsio z 1324 r. :io U Rei
chl6w znajdowaiy siq Predigren von der Ta uffe 31, u !Icssa Prae/l! tio 
nova in Psalterimn lr1tine recldita per fostmn Ionam :i\ u Moiban6\v De 
servo arbilrio :i:i, u Hansa Appela Die sieben Busspsa1men 34, Verzeich-
1wng('ll übC'r das fünff t Bw:/i Mose Deutoronomimn genandt :15, Der : u:ei 
11ncl Zirnntzigste Psalm. Daviclis von dem Leyden Christi :in, niemal wszyst
kie w wydaniach z dwudzicstych lat XVI w. Na pcwno tcz po Wroda,viu 
kr,rzyly licznie wydawane w tym czasie przez micjscowc drukarnic na 
lokalne potrzeby kazunia Lutra oraz inne jego drobne pisma. Z p6znicj
szych czas6w pochodzi tylko obszerny dwutomowy zbior list-'iw Lutra 
wydany przez Jana Aurifabrn w Jcnie w 1556 r., ktr'ffy znalazl si� ,v bi
bliotecc kosciola Sw. Marii Magdaleny :n. 

Ten skromny zcstaw informacji, jakim dysponujcmy, pozwala na 
pewne hipotetyczne wnioski. Pisma Lutra we Wroclawiu torowaly drog� 
Reformacji, stanowi!y, ;,;wlaszcza Biblia, obowiqzkowy nicmal element 
Wi(!kszych ksi�gozbior6w koscielnych. Jednak zjawisko masowego krq-

!s BUWr, Akp. Akc. 1949 KN 717, Inwentarz bibliolcki Scrwacego Rcichla,
1-sza pol. XVII w., s. 155. 

20 Bur b i an k a, Inwentarz wroclawskiej biblioteki .... s. 51.
ao Bibl. Kapit. Wroclaw, VII ;i3 Qu; W. Urban, S<1bastian lgnacy Rostock

(Ka�za Przesz1osc, 45, 1976, s. 95). 
31 Wydane w 1535 r., BUWr, Rkp. Akc. 1949/717, Inwenlarz biblioleki Ser-

waccgo Reichla, 1-;;za pol. XVII w., s. 163.

32 Wittenberg 1529, BUWr, Stare druki, 328764. 
33 Wittenberg 1525, BUWr, Stare druki, 457778.
34 Wittenberg 1525, BUWr, Stare druki, 330281. Informacji o tym druku <lo• 

starczyly mgr Bogumi!a Rcwcr;; i mgr Eli.biela Sawicz. 
85 Strasburg 1525, BUWr, Stare druki, 330282. 
ae Wittenberg 1525, BUDr, Stare druki, 330470. 
17 BUWr, Rkp. Akc. 1949/738, Inventarium der Bibliothcc.:a zu St. Maria :\L:ig• 

dalena Ao 1601, k. 24r, por. G r a esse, op. cit., t. IV, s. 306. 



. Kazimiera Maleczynska 

zenia po Wroclawiu tekst6w Lutra, zar6wno w formie repertuaru wy
dawniczego, jak i bibliotecznego, zalamalo si� stosunkowo wczesnie, 
jeszcze przed smierciq reformatora. Zostaly one zastc1pione przez dziela 
innych przyw6dc6w Reformacji, przede wszystkim Melanchtona, wyraz
ne stm,valo siQ r6wnicz zainteresowanie kalwinizmem. 

Wroclawskie dzieje pism Lutra przeszly wi�c ewolucj� bardzo typo
Wq: od ZY\violowego. wybuchu 'Zaintcresowania po szybkie, jeszcze za 
zycia odsuni�dc w cie11 przez autor6w nowszych i wreszcie po zaliczenie 
do niemal klasyk6w, kt6rych dziela zbiorowe zdobily z zasr.dy wi�ksze 
bibliotcki, a trwaly udzial w zyciu szerokich krqg6w ludnosci zyskalo 
tylko tlumaczenic Biblii.

Potwierdzcnia tego zjawiska mozna by szukac w badaniach kompara� 
tystycznych, kt6re jednak na terenie Slqska sq utrudnione przez olbrzy
mie braki w zakresic spisanych inwentarzy bibliotek. Do podobnych 
wniosk6w doprowadzila jednak r6wniez analiza spisywanych juz z re
guly poznanskich ksi�gozbior6w mieszczanskich 38•

DIE SCHRIFTEN LUTHERS IN WROCl:.AW IM 16. UND 17. JH. 

Lulhcrtexte traten im Wrodmvcr Eclitionsrepcrtuar schon 1519 auf. Seine 
Sc!Jriflr•n wu,·dcn hier au$ \Vitlembcrg u:id anderen gros�en Zentren des Luthe
rani,111L1., importiert. In Wroclaw wurden nur kleine ·werke Luthers verlegt, die 
gro�sc:1 Sammelausgabc,1 :ecine1· Werke stammten aus dem Import. Die grö,sle 
geacli:eehaftliche Reichweite h.:itten der Lutherkatechbmus und seine Bibelüber
setzung. Die Erscheinung des massenhaften Umlaufs der Schriften Luthers in Wro
da \\·, ,u\\"Ohl in den Edition,;repertuaren, ah auch in den Bibliotheken, kam re
lath· :�eilig, noch ,·or seinem Tode, zum Erliegen. Sie wu�·dcn durch die Werke an
dere�· Reformatim1sfi.ihre,·, \·o:· allem l\:lelanchto:1,;, ersetzt und auch das Inte
resse am Kalvini:;mus wurde dcutlichci·. 

Die Luthersc!wiftcn in W:·oclaw clun.:hlicfen also eine sehr typische Entwick
lung: 1·om elementaren Au,bruch des Interesses, über eine schnelle, noch zu Le
ben,;zdkn, Verdrängung durch neuere· Autoren, bis �chlies�lich zum Platz unter 
den K!a;:,ikcrn, deren We;·ke jede grösse:·c Bibiiothek zierten. 

is i\1. Krampe r o w a, W. :.\I a l;; e 1, lüic;gozbiory mieszczcm poznanskich
z cirugiej polowu XVI w. (Stuclh1 i Materialy do Dziej6w Wielkopol�ki i Pomorza. 
R. 11. t. VI, z. 1, s. 269. 270, 276·-277); lnweHiarze mie.;zc::ctnskie z lat 1528-1635

z ksir!(J miejskich Powanicc, przyg. du clruku S. Nawrocki i J. Wislocki, Pozna1'1
1961, �- 331.




