
"Vox Patrum" 6/1986/ z. 11

KSIĄŻKI PATRYSTYCZNE WYDRUKOWANE 
W OFICYNACH POLSKICH DO POŁOWY XVI W.

W okresie średniowiecza, poza św. Augustynem, stosunkowo ma
ło zajmowano się systematycznym studium myśli teologicznej Ojców 
Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich, zadowalając się raczej 
wyciągami z ich dzieł /tzw. catenae/. Sytuacja ta zmieniła się 
na przełomie XV i XVI w., a zwłaszcza w wieku XVI. Epoka renesan
su i wpływ humanizmu, jako kierunku ideologicznego nawiązującego 
do starożytności oraz reformacja i kontrreformacja sprzyjały 
badaniom nad Ojcami Kościoła i pisarzami starochrześcijańskimi. 
Podczas sporów reformacyjnych korzystano szeroko z ich myśli, od
wołując się niejednokrotnie do nich zarówno w celu wyjaśnienia 
pewnych kwestii teologiezno-filozofioznych, jak i w celach pole
micznych. Często też, choć nie zawsze, zainteresowanie to było 
umotywowane nowymi prądami w teologii.

Jednym z pierwszych dzieł wielkich Doktorów Kościoła, wy
tłoczonym prawdopodobnie w Polsce, były "Sermones" papieża Leona I 
/+ 460/1, wydrukowane przez anonimowego typografa między 1477 
a i478 rokiem. Dzieło to już w średniowieczu cieszyło się wielką 
popularnością: ustawicznie je przepisywano, a w XV w. doczekało 
się aż 8 wydań drukiem^. Wspomniana publikacja anonimowego druka
rza różni się jednak zasadniczo od wydań zachodnich, zawierających 
- oprócz dedykacji wydawcy biskupa Alerii Jana Andrzeja de Bussi,

1 Por. Katalog nr 4. /przy końcu artykułu/.
2 A. Lewicka-Kamińska, Nieznany drukarz XV w. tzw. Typographus 

Leonis I papae Sermones, w: SOO-lecie polskiego słowa drukowa
nego na Śląsku, Wrocław 1978, 45.
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dla papieża Piusa II i rejestru kazań - jeszcze 5 listów, z któ
rych pierwszy umieszczono wśród kazań, a cztery następne dołączo
no na końcu. Takich dodatków a wydaniu Anonima brakuje, a zamiast 
nich zawiera ono kazanie o Absalomie oraz "In nativitate sanctorum 
septem fratrum Machabeorum", których brak jest w wielu rękopisaoh, 
a w drukach zachodnich w ogóle ich nie ma. W polskim wydaniu nie 
ma też spisu treści. Wskutek tego "Sermones" naszego Anonima za
miast 96 zawierają 94 kazania, które mają zmienioną kolej
ność, układ a miejscami i tekst*^. Wszystko wskazuje na to, że pod
stawą tej edycji był rękopis zachowany w Bibliotece Jagiellońskiej^ 
który ma taki sam układ treści .

Wielu najwybitniejszych humanistów występowało w obronie re- 
Jlgli i najwyższych wartości ludzkich, odwołując się przy tym do 
starożytnych powag Kościoła, przede wszystkim św. Augustyna /+ 430/ 
Biskup Hippony zajmował poczesne miejsce wśród Ojców, zarówno w ko
mentarzach do Pisma św. i do "Sentencji", jak i we wszelkiego ro
dzaju pismach religijnych. Już w XV w. publikowano wielokrotnie 
w Europie jego pisma. Do r. 1500 drukowano je aż 178 razy .

Już u zarania polskiego drukarstwa wytłoczono zbiór rozpraw 
św. Augustyna pod wspólnym tytułem "Omnes libri beati Augustini 
Aurelii: De doctrina Christiana tres, praeter ąuartum qui tractat 
de modo pronunclandi sermones catholicos" . Według wydawców "Incu- 
nabula Poloniae" zbiór ten został wydrukowany ok. 1476 r. przez 
pierwszego polskiego typografa Kaspra Straubego . Przypuszczalną 
datę podano na podstawie dzieła z zakresu prawa kanonicznego 
Franciszka de Platona "Opus restltutionum", w którym na końcu wy
mieniono datę 1475 r., a miejsce druku na podstawie dzieła "Ejcpla-

3 Tamże.
4 Hkps 1439.
5 Lewicka-Kamińska, art. cyt., 45.
6 F. Kopera, Spis druków epoki jagiellońskiej w zbiorze E. hr. 

Hutten-Czapsklego w Krakowie, Kraków 1900, 1.
7 Por. Katalog nr 2.
8 Incunabula, qune in bibliothecis Poloniae asservantur, mode- 

rante A. Kawecka-Gryczowa composuerunt M. Bohonos et E. Szan- 
dorowska, Vratislavlae 1970, poz. 616.
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natio in Psalterlum" Jana Torquemady, gdzie na końcu widnieje 
nazwa "Cracls". K. Estreicher, który zajął się tym problemem w swo
jej pracy doktorskiej, wykluczył niemieckiego typografa Zainera, 
ale nie udało mu się ustalić prawdziwego drukarza^; ten bowiem 
zwyczajem średniowiecznym nie umieszczał swojego nazwiska na żad
nym z druków. Nazwisko typografa przyjmuje się dzisiaj na podsta
wie odnalezionej przez Bolesława Ulanowskiego notatki w aktach są
du biskupiego w Krakowie O.

Powyższe dzieło św. Augustyna w latach 1472-1487 wydrukowa
no w Europie aż 25 razyH. Świadczy to niewątpliwie o niezwykłej 
popularności pism tego Ojca Kościoła w omawianym okresie. Druk 
krakowski zawiera w sobie i4 różnych rozpraw św. Augustyna, a mia
nowicie: "De doetrina Christiana", "De natura boni contra Mani- 
chaeos", "De vera et falsa paenitentla", "Spaeculum", "De fide ad 
Petrum diakonum", "Soliloąuia", "De fuga mullerum", "De contemptu 
mundi", "De corruptione et gratia", "De dogmatibus ecclesiasticls", 
"De disciplina Christiana", "De cura pro mortuis gerenda", "De con- 
fllctu vitiorum et virtutum", "De praedestlnatione sanctorum".
Druk ten jest bardzo starannie wykonany, tłoczony czcionkami go
tyckimi, choć nie wydrukowano w nim inicjałów, zostawiając miejsce 
dla lluminatorów. Na temat tego dzieła ukazało się już wiele opra
cowań, które wymieniają autorzy "Drukarzy dawnej Polski"^.

Powyższy wybór pism św. Augustyna został wydrukowany w Polsce 
do poł. XVI w. tylko ten jeden raz. Powtórnie wytłoczono we Wro
cławiu w oficynie Andrzeja Winklera w 1541 r. tylko "Soliloquia"^. 
Typograf wrocławski wydrukował tę książkę jako lekturę dla uczniów*',

9 K. Estreicher, GRnter Zainer i Świętopełk Fioł, Warszawa 1867.
10 H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys histo

ryczny, Wrocław 1980, 45, przyp. i5.
11 Kopera, dz. cyt., 1.
12 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska 

Cz. i: Wiek XV-XVI, Praca zbiór, pod red. A. Kaweckiej-Gryczo- 
wej, Wrocław i983, 223-225.

13 Por. Katalog nr 34.
14 M. Burbianka, Andrzej Winkler - drukarz wrocławski XVI wieku. 

"Roczniki Biblioteczne" 4/1960/ z. 3-4, 411.
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na eo faktycznie ais nadawała, ponieważ rozważania o Bogu i duszy 
zostały przez Biskupa Hippony ujęte w przejrzysty i logiczny tok 
myśli, jak to słusznie podkreślił sam Winkler we wstępie!".

W interesującym nas okresie jeszcze pięć razy sięgano do 
dzieł św. Augustyna, z których dwa okazały się w czasach nowszych 
pismami innych autorów, a dzisiaj zalicza się je do książek pseudo- 
augustyńsklch.

Pewnymi dziełami św. Augustyna wydrukowanymi w Polsce do 1550 
r. były: "De vita Christiana ad sororem suam viduam liber unus",
"De moribus Bcclesiae catholicae et de moribus Manicheorum" oraz 
"De musica dialogi VI Erasmi /Ciołek/ abbatis Mogilensis auspicio 
editi per Sebastianum de Felstin artium baccalarium et Sanocensls 
eccleslae paroccum"! . Pierwsze z nich wydrukował Hieronim Wietor 
w 1529 r. z przedmową Walentego Ecka, szwajcarskiego humanisty 
działającego w Polsce, dla Michała Falkenera z Wrocławia, profeso
ra Akademii Krakowskiej. Dwa następne tytuły nie zachowały się 
w Polskich bibliotekach. "De moribus Ecclesiae" znamy z informacji 
podanej przez Janockiego, dzięki której wiemy, że książkę tę wydru
kował Florian Ungler na zlecenie biskupa krakowskiego 12 czerwca 
1530 r., a do druku przygotował ją kanonik lwowski Jan Cervus 
z Tucholi /+ ok. 1557/1?. Q dziele zaś "De musica" informuje nas 
Estreicher, który jednocześnie podaje, że wydrukował je Hieronim 
Wietor w 1536 roku^ .

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że interesowanie się św. 
Augustynem przez naszych drukarzy w XVI w. było spowodowane od
działywaniem Erazma z Rotterdamu /+ 1536/19. gag Hieronim Wie
tor, jak 1 Andrzej Winkler, byli gorącymi entuzjastami niderlandz-

20kiego humanisty . Zaginione "De moribus Ecclesiae" też wydano pod

15 Por. Karta A2 r.
16 Por. Katalog nr 18, 19 i 22.
17 /J. D. Janocki/, Janosciana slve clarorum atque illustrium 

Poloniae auctorum maeoenatumque memorlae miscellae, Varsaviae 
1776, 34.

18 Estr XII, 293.
19 0 wyraźnym wpływie św. Augustyna na Erazma pisze J. Domański, 

Od tłumacza, w: Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy. Zachęta do 
filozofii chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, Zbożna 
biesiada. Przekł. 1 oprao. J. Domański, Warszawa 1960, 25-27.

20 OWletorze por. Drukarze dawnej Polski, dz. cyt., 337: OWin-
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patronatem erazmlańczyka - Piotra Tomickiego^^.
Brazm z Rotterdamu cenił jednak najwięcej z Ojców Kościoła

źw. Hieronima /+ 419/ 2, a następnie św. Jana Chryzostoma /+ 407/23 
tak że niemal wszystkie ówczesne polskie publikacje dzieł tych Do
ktorów Kościoła zostały wydrukowane przy jego współpracy lub za 
jego zachętą. Wydawano je pod jego wpływem w Krakowie i we Wro
cławiu, gdy w latach dwudziestych XVI stulecia zaistniały po te
mu odpowiednie warunki, a mianowicie dostateczna znajomość języ
ka greckiego 1 poparcie ze strony episkopatu polskiego, zwłaszcza 
wspomnianego Piotra Tomickiego 1 Piotra Gamrata /+ 1645/2*. 
opozycji w niektóryoh kołach teologów, upatrujących w studiach 
klasycznych źródło heretyckich nowinek, biskup Tomicki popierał 
je zdecydowanie na Akademii Krakowskiej2 . Wielką rolę w budze
niu zainteresowań twórczością Erazma z Rotterdamu na Akademii 
Krakowskiej odegrał też angielski humanista Leonard Cox /+ 1649/. 
Erazmiańskie upodobania Coxa znalazły swój wyraz w opublikowaniu 
dwóch listów św. Hieronima z tekstu zweryfikowanego przez Rotter- 
damczyka. Pierwszy z nich wydrukował Hieronim Wietor w 1518 r. 
pt. "Epistoła ad Rustlcum Monachum, qua vivendi formam praescri- 
blt"2", drugi-ten sam impresor w 1519 r. w publikacji pt. "Aliąuot 
eplstolae" , gdzie na karcie tytułowej I umieścił elegię innego 
entuzjasty Erazma - Rudolfa Agrykoli2 .

klerze por. H. Barycz, Znaczenie Uniwersytetu Krakowskiego 
w początkach rozwoju erazmianizmu w Polsce, "Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego" 33/1971/: Erazmiana Cracovtensla. 
W 500-lecie urodzin Erazma z Rotterdamu /1469-1536/, 36.

21 W. Szalińska, Wokół krakowskich przyjaciół książki erazmiań
skie j w wieku Wielkiego Holendra, tamże, 40 i 41.

22 S. Swleżawski, Dzieje filozofii europejskiej XVI wieku, t. IV: 
Bóg, Warszawa i979, 195.

23 Tamże.
24 J. Pijałek, Przekłady pism św. Grzegorza z Nazjanzu w Polsce. 

Studium o patrystyce naszej, "Polonia Sacra" 1/1918/, 47.
25 J. Czerniatowicz, Bazyli Wielki w nurcie humanistycznym w- Pols

ce. "Eos" 40/i982/, 75.
26 Por. Katalog nr 8.
27 Por. Katalog nr 9.
28 Por. "Epistolas Hieronymi lectissimas,

Qulbus suum probe nitorem reddidit 
Erasmus illo} quo nil absolutius
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Cox przyczynił się również do wydania trzeciego listu św. 
Hieronima pt. "De custodia virginitatis" wytłoczonego przez Wie- 
tora w 1519 roku^^. Druk ten jednak zachował się w stanie zdefekto
wanym w Ossolineum^", a jego lokalizacja nie była znana Estreichera 
wi** . W liście tym Hieronim pisze, że dziewiczy Chrystup i Jego 
dziewicza Matka dali przykład postępowania dla obu płci, Również 
Apostołowie byli ludźmi dziewiczymi. Stąd też biskupi, kapłani 
i diakoni są dziś także wybierani jako dziewice lub wdowcy, a po 
otrzymaniu kapłaństwa, czyści na zawsze.

Nim przejdziemy do jednego z najważniejszych druków św. Hie
ronima, opublikowanego razem z dziełem św. Bazylego, należy wspom
nień o wytłoczonym przez Kaspra Elyana we Wrocławiu między 1476 
a 1482 r. liście Strydończyka pt. "Epistoła ad Paulinum Presbite- 
rum"31, który stanowił dodatek do głównego dzieła Jana Gersona pt. 
"De modo vivendi omnium fidelium". Celem wydawcy było prawdopodo
bnie pragnienie podkreślenia znaczenia zasadniczego dzieła Gersona 
poprzez list św. Hieronima, w którym ten Doktor Kościoła zaleca ka
płanowi Paulinowi gorliwośó w posłudze duszpasterskiej.

Zupełnie inny charakter miała "Epistoła divi Ilteronymi ad 
magnum oratorem" załączona do dzieła św. Bazylego pt, "De evolven- 
dis libris"** , wydrukowanego razem przez Wietora w 1534 roku. 0 wy
danie tych dzieł postarał się Maciej Walerian z Warszawy /Praedi- 
catorlus/ /+ 154T/, który pragnął wykorzystań myśli Doktorów Koś
cioła w pewnym określonym celu. Otóż - jak już wspomniałem w XVI w. 
zrodziła się groźna opozycja wśród niektórych polskich teologów, 
upatrujących w studiach klasycznych źródła heretyckich nowinek. 
Opozycja ta nasiliła się szczególnie po wystąpieniu Marcina Lutra 
w 1517 r., kiedy to na Uniwersytecie Jagiellońskim zniesiono nawet

Sol Inter homines hocce vidit seculo.
Tibi, candidisslme lector, ezpressit suis 
Bellissimis typis Vietor optimus,
Apud inolytamPolonlaeCracoviam,
Cupiens, ut hoc doctore dlscas plenius 
Christum sapere, Christum loqui, Christum insuper 
Vitaque moribusque recte effingere".

29 Por. Katalog nr 10.
30 Sygn. XVI. Qu. i733.
31 Por. Katalog nr 3.
32 Por. Katalog nr 20.



633

na jakiś czas naukę Języka greokiego, który jednak wkrótoe przy
wrócono dzięki Tomickiemu. Ofiarą ataku opozycjonistów padł także 
Praedieatorius za przeprowadzenie wykładów na temat "Satyr" Hora- 
oego^ . Do obrony miały mu posłużyó wspomniane wyżej pisma Bazyle
go i Hieronima. Był to tradycyjny przekład z języka greckiego do
konany przez znakomitego grecystę włoskiego Leonarda Bruni'ego, 
ucznia pierwszego nauczyciela greki w Italii Manuela Chrysolorasa** 
Liczne późniejsze teksty, tak znajdujące się w rękopisach, jak 
i wydrukowane, zawierają woiąż ten sam przekład Bruni'ego. "De evo- 
lvendis libris" wydano z dodaniem innych pism uzupełniających apo- 
logię problemu. W przedmowie do wydania krakowskiego Maciej Wa
lerian zebrał argumenty w obronie pogańskiego piśmtenniotwa staro
żytnego, atakując zarazem niezrozumienie problemu przez niektóre 
źrodowiska teologiczne. List Hieronima, zawierający również obszer
ną apologię studiów nad piśmiennictwem pogańskim, został uzupełnio
ny przez znakomitego humanistę Lorenzo Vallę /+ i457/ podkreśleniem 
loh niezbędności.

We wspomnianej wyżej przedmowie Praedieatorius wskazuje na 
trzech szermierzy i obrońców artes - Bazylego, który poucza jak 
korzystaó z piśmiennictwa pogańskiego, Hieronima, który wyjaśnia, 
jak należy posługiwaó się tym piśmiennictwem i wykorzystywaó je dla 
celów teologicznych i Vallę, niestrudzonego bojownika sztuk wyzwo
lonych. W zamieszczonym liście "Hieronymus magno orator! Romano" 
Doktor Kościoła oświadcza, że cd najdawniejszych czasów korzysta
no w piśmiennictwie religijnym z bogactwa myśli pogańskiej. List 
ten był odpowiedzią na zarzuty oratora rzymskiego, który wytykał 
Hieronimowi, iż ten,korzystając z piśmiennictwa pogańskiego, kala 
Kościół chrześcijański. Powyższe dzieło zachowało się w unikalnym 
egzemplarzu w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie*^.

W zakończeniu wydawanego dzieła Maciej Walerian umieścił swój 
własny wstęp do "Topik" Cycerona, w którym Informuje o napaściach, 
jakich doznał w Akademii. Dodatki te znacznie wzbogaciły wydanie 
krakowskie w stosunku do innych wydań europejskich?^

33 Czerniatowicz, art. cyt., 74.
34 Tamże, 72.35 Sygn. XVI. 1989/1.
36 Pierwsze wydanie ukazało się już ok. roku 1470-i47i w Wenecji.
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Święty Bazyli Wielki nie doozekał się w Polsce do poł. XVI w. 
wydrukowania żadnego swojego dzieła jako osobnego tytułu. Jego pis
ma stanowiły zawsze tylko jakąś część dzieła zbiorowego. Tak teł 
było w 1522 r., kiedy to Hieronim Wietor wydrukował antologię zbio
ru modlitw dla przystępujących do komunii św. pt. "Sanotlssimorum 
Patrum eorundemęue eruditissimorumvirorum Basilii Magnl, Joannie 
Chrysostomi, Joannis Damasceni et Symeonum Metaphrastae ao Junio- 
ris Theologorum, Pauli quoque monachl Orationes in dirini Corporls 
oommunione, itemque alias quaedam diceńdae"^. Estreicher mylnie 
podał datę jej edycji na 1528 rok^^. Prostuje to ksiądz Jan Fijałek 
i ustala datę na 1522 rok** . Powyższa antologia, zebrana przez 
Franoiszka Holandella z Tarvisio, a przygotowana do druku przez 
profesora Akademii Krakowskiej Filipa Gundela, zapoczątkowała w Kra 
kowle - bez większego naukowego znaczenia - studia patrystyczne.
I tym razem zachował się tylko unikalny egzemplarz w Bibliotece 
Czartoryskloh w Krakowie^.

To samo dzieło, leoz pod zmienionym tytułem: "Orationes qua- 
edam devotissime Basilii Magni et Joannis Chrysostomi de Communlone 
Euoharistlae"*!, wytłoczono w Polsce jeszcze trzy razy: dwa razy 
uozyniła to Helena Unglerowa w latach 153T 1 1540, a raz Hieronim 
Wietor w 1539 roku. Ten ostatni zamieścił ponadto w swoim wydaniu 
drzeworyt przedstawiający kapłana słuchającego spowiedzi, natomiast 
Unglerowa w edycji z 1540 r. umieśoiła drzeworyt przedstawiający 
Chrystusa ukrzyżowanego. Po lewej stronie Zbawcy stoją Matka Boża 
1 św. Jan Ewangelista, a Maria Magdalena obejmuje u dołu krzyż. Po 
prawej stronie Chrystusa rozlega się widok na Jerozolimę. Takie 
przedstawienie ukrzyżowania jest niezwykle rzadkie. Pod tytułem 
w wydaniach z 1539 i 1540 r. znajduje się epigram pt. "Ad Leotorem 
libellus par Philippum Gundellum Boium", w którym zachęoa do lektu
ry Ojoów Koścloła*2.

3T Por. Katalog nr 13.38 Estr. XII, 400.
39 Fijałek, art. cyt., 49.
40 Sygn. Cim. 1606/1.
41 Por. Katalog nr 23, 25 i 27.
42 "Alter ad ezemplum doceat vl3tlsse libellus

Alter ad eloquium non grave pandat lter 
Nos tuvat aethereum precibus placare tonantam

Quls valeas, facile te doouisse modo.
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Już kilka razy podczas omawiania druków z zakresu patrysty- 
ki przewijało się imię ów. Jana Chryzostoma. Ten Doktor Kościoła, 
tak ceniony przez Erazma z Rotterdamu, doczekał się w Polsce naj
więcej druków. 0 kilku z nich była już mowa w związku z dziełami 
innyoh Ojców Kościoła. Drukowanie pism św. Jana Chryzostoma można 
by podzielić na trzy okresy. Pierwszy okres - to tylko jeden druk, 
ale u zarania dziejów polskiego drukarstwa, drugi - rok 1528, i trze- 
ol - lata 1538-i545.

Już ok. 14T5 r. Kasper Elyan we Wrocławiu na ostatnich 5 kar
tach dzieła św. Antonina z Florencji /+ 1459/ pt. "De instructione 
seu directione simplicium confessorum" wydrukował "Sermo beatl Jo- 
hannls Chrysostoml De penltencia"^*^. Kazanie wschodniego Doktora 
Kościoła odpowiadało ściśle treści dzieła głównego. Był to jednak 
jedyny druk św. Jana Chryzostoma wytłoczony poza Krakowem.

Wszystkie krakowskie druki tego Ojca Kościoła były bezpośred
nio lub pośrednio związane z Erazmem z Rotterdamu. Potwierdza to - 
już wcześniej zaznaczony - wpływ Wielkiego Holendra na wydawanie 
dzieł patrystycznych w Polsce. I tym razem prym w tłoczeniu tych 
książek wiódł Hieronim Wietor. Na 12 druków Chryzostoma, 10 wydru
kował właśnie Wietor, a 2 Maciej Szarfenberg.

O wydrukowanie u Wietora w 1528 r. pisma Chryzostoma pt. "De 
beato Philogonio deque digne sumenda Eucharistla concio"^ w łaciń
skim przekładzie dokonanym z gPeki przez Erazma, postarał się Paweł 
Deoentius, czyli Paweł Krasowski, krewny Stanisława Hozjusza. Był on 
wówczas proboszczem kolegiaty Wszystkich Świętych, kanonikiem kra
kowskim i sekretarzem kanclerza państwa Krzysztofa Szydłowieckiego^. 
Dzieło to miało za zadanie bronić sakramentu Eucharystii przed ataka
mi ze strony protestantów, którzy ten Sakrament albo odrzucali albo 
też inaczej Interpretowali. Dzieło natomiast św. Jana Chryzostoma po
twierdzało katolicki punkt widzenia w tym względzie.

Non sum sub trivlls toto haud incognita vulgo 
Pagina, sed Basilll, nobile lector, opus

Et qui divina verba aurea voce locutus
Me dedit, et graece tacta, latina legor".

43 Por. Katalog nr 1.
44 Por. Katalog nr 15.
45 Fljałek, art. cyt., 78.
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W r. 1526 Erazm z Rotterdamu wydał trzy homilie św. Jana 
Chryzostoma, z których dwie na temat listu św. Pawła do Filtpian 
przetłumaczył na język łaciński, a trzecią "0 królu i mnichu" opu
blikował tylko po grecku* . Stanisław Rozjusz, po zapoznaniu się 
z wydaniem powyższych homilii św. Jana Chryzostoma, postanowił 
przetłumaczyć tę trzecią z języka greckiego na łaciński i wydać 
ją w Polsce, co uczynił Maciej Szartenberg w 1528 r. pod greckim 
i łacińskim tytułem: "Libellus elegans in quo confert verum mona- 
chum cum principibus, dlvitibus ac nobillbus non huius mundi Sta- 
nislao Hosio interprete"* . Typograf poniżej tytułu umieścił drze
woryt przedstawiający herb biskupa krakowskiego Łodzią Piotra To
mickiego, do którego Hozjusz kieruje również swoją przedmowę.
W przedmowie tej wskazuje m.in. na wartości moralne, tkwiące w tek
stach autorów greckich, broni nauczania języka greckiego i przy
znaj e, że sam nieraz korzystał z rad pisarzy starożytnych, którzy 
polecali przekładanie tekstów, aby nabrać wprawy w języku*^. Ty
tuł całości przed samym tekstem tłumaczenia brzmi jednak nieco ina
czej: "Comparatlo Regiae potestatis, divitiarum, et nobilitatis cum 
Monacho, qul cum vera et Christiana philosophia familiaritatem ha- 
bet".

Treść powyższej homilii ów. Jana Chryzostoma jest niczym in
nym, jak obroną stanu zakonnego, który w czasach rozwijającej się 

reformacji był mocno atakowany. Hozjusz jednak nie pisze, że także
Erazm był przeciwnikiem zakonow w Kościele i być może dlatego

46 M. Borzyszkowski, Materiały do twórczości poetyckiej i działal
ności wydawniczej Stanisława Hozjusza w latach 1522-1548. "Stu
dia Warmińskie" 7/1970/ poz. 26.

47 Por. Katalog nr 14.
48 Borzyszkowski, art. cyt., poz. 26.
49 Książkę polemizującą z poglądami Erazma z Rotterdamu na temat 

zakonów wydał franciszkanin hiszpański Ludwik de Caravall
w 1529 r. W Polsce wydrukował ją Jan Halicz w 1540 r. pt. "Apo- 
logia diluens Erasmi in sacras religlones. Praeolpue assertio- 
nes Erasmi quibus in apologia respondetur".
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nie przetłumaczył te j hom ilii na język łaciń sk i. W każdym razie 
Hozjusz wykorzystuje homilię Chryzostoma w walce przeoiwko pro
testantom i  rozpoczyna nią swoją działalność kontrreformacyjną, 
ktćrą będzie prowadził do końca swojego żyoia /+  1679/.

Przez osiem la t ,  ożyli do 1538 r . , nie wydrukowano w Polsce 
ładnego dzieła  św. Jana Chryzostoma, ohoeiał często korzystano 
z jego myśli, szozegćlnle w dziełach polemicznych. Dopiero we wspo 
mnlanym wyżej roku Jerzy Liban / t  po 15*6/ umieśolł w swoim d zie le  
pt. "Epistoła collaudatorla ad amloum /Martinum Langlolum/, quem 
hortatus adversa Bocleslae fo r titer  tolerare", drukowanym przez 
Maoieja Szarfenberga, tekst przełożonego z języka greoklego na 
łaciński żywota św. Jana Chryzostoma, pt. "Dlvi Joannie Chrysosto- 
mi v ita  ex Suida"^.

Jerzy Liban w 1520 r . podjął wykłady gramatyki greckiej 
w Akademii Krakowskiej, ozym zapoczątkował w niej regularne studia  
greoystyczne. Koła uniwersyteckie, przeolwne nauce języka greokie- 
go, zaatakowały Libana jako potencjalnego szerzyolela luteranlzmu. 
Ataki te były tak mocne, że Liban musiał zaniechać wykładćw w Aka
demii. Ofiarą tych atakćw padł rćwnież jak już wspominaliśmy, Ma
d e j  Walerian z Warszawy. Liban jednak powrćoił na wspomniany uni
wersytet dopiero w 1528 r.* dzięki protekcji biskupa Piotra Tomic
kiego, i  dalej kontynuował swoje wykłady do 1535 roku"^. Wspomnia
ny druk Libana był jedynym tekstem na temat św. Jana Chryzostoma, 
ale nie jedynym, jak s ię  okaże, z zakresu patrystykl.

Największe jednak zasługi w tym czasie na polu popularyzacji 
dzieł św. Jana Chryzostoma miał inny wybitny humanista polski -  
Marcin Kromer /+  1589/. W ozasle pobytu we Włoszech /1537-15A0/ 
odnalazł on wśrćd rękopisćw bolońsklch nigdzie jeszcze nie wydru
kowane homilie Jana Chryzostoma 1 wydał je  częściami w przekładzie 
łacińskim u Hieronima Wietora w 1541 1 15*5 roku. Były to: "De 
d lv it lis  et paupertate", "De non contemnenda Ecclesia Dei et my— 
łte r lis" , "De humilitate"; "Do adversa valetudlne", "De lngluvle 
et ebrietate" 1 "De anima" Opublikowane w i5* l roku*2 o^az "De

50 Por. Katalog nr 2*.
51 H. Wyczawski, Liban Jerzy, w: Słownik Polskich Teologów Kato

lick ich , I I , Warszawa 1982, 522.
52 Por. Katalog nr 28, 29, 30, 31, 32, 33.
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avaritia" Ł "Orationes duae: De humilitate animi et de uxore et 
pulohritUdinC* wydane w 1545 roku"**. Estreicher nie odnotował jed
nego jeszoze wydania homilii "De anima",którego egzemplarz w do
brym stanie zachował się w Ossolineum" . Na druku tym nie podano 
ani lmpresora, ani roku wydania. Typografem książki był jednak na 
pewno Wietor, na oo wskazują typowe dla tego warsztatu drukarskie
go czcionki renesansowe.

Każde z powyższych dzieł miało swoje specyficzne cechy, nie 
występujące w innych drukach. Homilia "De humilitate" nie posiada 
daty, "De non contemnenda Del et mysteriis oratio" zawiera tylko 
tekst łaciński,a nie ma tekstu greckiego, do druku natomiast "De 
dlvitils et paupertate" dołączył swój epigram Klemens Janicki^.
To ostatnie dzieło było szozególnle cenne, ponieważ Kromer dedy
kował je arcybiskupowi Piotrowi Gamratowi z racji wyniesienia go 
na arcyblskupstwo gnieźnieńskie w I54i roku. Również następną ho
milię Kromer zadedykował Gamratowi, pisząc w pierwszych słowach 
dedykacji: "En alteram Chrysostomi orationem in latinum sermonem 
a nobis oonversam per te, Petre antistes amplissime, graeoe linguae 
ignarls pietatls seotatoribus damus, arcumento ad neryersa Haeo 
nostra temoora yąlde accomodato" /podk. J.D./. Z podkreńlonych 
przez nas słów wynika, że Kromer miał konkretny cel w publikowa
niu pism ów. Jana Chryzostoma, a mianowicie wydawał je ze względu 
na niespokojne ozasy spowodowane przez reformację. Mamy więc na
stępny przykład wykorzystania dzieł patrystycznych w toczącej się 
polemice pomiędzy katolikami a protestantami. Kromer j*dnak był 
ostrożny. Nie wymieniał Lutra ani Innych reformatorów, lecz pisał 
tylko o przewrotności niektórych chrześcijan, w tym także katoli
ków. Uważał, że homilie Chryzostoma nie straciły na aktualności, 
przez co podkreślał ciągłość Tradycji, atakowanej przez reformato
rów.

Również w celach polemicznych nominat biskup chełmski i pod
kanclerzy koronny Samuel Maciejowski /+ 1550/ wydał w 1539 r. u Wie

53 Por. Katalog nr 36 i 37.
54 Por. Katalog nr 38; Sygn. XVI. 6606.
55 Por. Clementis Janlci poetae laureum Carmlna. Ed. Ludcwious Ćwikliński, Cracoviae MDXXX, 143.
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tora  d z ie ło  zbiorowe oparte na tra k ta c ie  Wincentego z Lerynu /+  ok. 
480 r . /  p t . "Pro o a th o iica e  f id e i  a n tiq u ita te  e t  u n iv e r s i ta te , ad— 
versus profanas omnium haereseon n ovationes l i b e l l u s , ad haec n ostra  
tempora valde accomodatus"58. Do d z ie ła  Wincentego z Lerynu wydawca 
d ołączy ł także fragment tra k ta tu  T ertu lian a  /+  ok. 2 2 8 / p t. "De 
praeaorip tione haereticorum " .

Wydanie tra k ta tu  Wincentego z Lerynu m iało duże znaczen ie pod— 
ozas to czą cej a ię  polem iki r e l i g i j n e j .  Wincentego w tym ok resie  cy
towano c z ę s to ,  s z c z e g ó ln ie  gdy ch od ziło  o p od k reślen ie znaczenia  
Pisma św. i  nauczania K ośc io ła  przy odróżnianiu  nauki fa łszyw ej od 
prawdziwej58.

W p o lsk ioh  drukarniach wydrukowano także k ilk a  d z ie ł ,  b łęd nie  
przypisywanych Ojcom K o śo io ła . D z is ia j  wiemy, że ic h  prawdziwymi 
autorami b y li  in n i p isa r z e . N iektórych z n ich  zidentyfikow ano, in 
nych zaś je sz c z e  n ie  i  nadaje im s i ę  przedrostek  "Pseudo". Takim 
np. dziełem  j e s t  tłum aczenie n ie w ie lk ie j  k s ią ż e c z k i p t .  "Liber de 
v ita  C hristian a" , wydanej przez W ietora w i522  r .  pod polskim  ty 
tułem: "K sięgi św. Augustyna biskupa h ippońskiego o żywocie k r z e ś -  
cljańskim "59. Fragmenty tego  druku odkrył w 1911 r .  i  o p isa ł w 1914 
r .  Adam Chmielno. Z s z e ś c iu  zachował s i ę  ty lk o  o s ta tn i arkusz dru
ku, w związku z czym n ie  można podaó nazwiska tłum acza. Chmiel po
sta w ił h ip o te z ę , że tłumaczem był B altazar Opeó, znany z popularnej 
edyojl "Żywota Pana Jezu K rysta". Za h ip o tezą  tą  przemawia fa k t ,  
że omawiany przekład ukazał s i ę  w tym samym roku 1 w t e j  samej dru
karn i, co "Żywot"6*. Dó d z is ia j  n ie  j e s t  t e ż  do końca wyjaśniona  
kw estia autorstw a ory g in a łu . Na pewno n ie  był nim św. Augustyn, 
bowiem w rozd z ia łach  i i  i  13 I s t n ie j ą  wyraźne ślad y  pelaglanlzm u^^.

86 Por. K atalog nr 26 .
67 Na kartach Ką-Ką.
68 Borzyszkowski, a r t .  c y t . ,  poz. 32.
89 Por. K atalog nr 11.
60 "K sięgi św. Augustyna biskupa hippońskiego: o żywocie c h r z e śc i

jańskim . Druk Hieronima W ietora z 1822 r .  / z  podobizną/". Wydał 
Adam Chm iel. Uwagami językowymi op atrzy ł J .  Łoś, Kraków 1914.

61 A. Bober, Pseudoaugustyńskie d z ie ła  ascetyczn e w P o lsco , RTK 
4 /1 9 8 7 / z .  2 , 40 .

62 Tamże.
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Przez dłuższy czas wskazywano na pelaglańskiego biskupa Fastidiu- 
sza^S. Pllnwal jako pierwszy wskazał na autorstwo samego Pelagiu- 
sza^, oo później przyjął autor znanej "Patrologii", B. Altaner

W powyższym druku Wietora, odnalezionym przez Chmielą, na 
trzeoh ostatnich stronach zaohowały się także fragmenty z Innego 
dzieła przypisywanego św.Augustynowi pt. "Liber aachortatorius, wulgo 
de salutaribus documentis ad ąuaendam oomitem"^. Rzeczywistym auto
rem tego pisma okazał sis patriarcha Akwilei - Paulin /+ 802/^^, 
a jego treścią jest zachęta do kochania Boga i ostrzeżenie przed 
zgubną miłością świata.

Estreicher Informuje, że w 1511 r. w jednej z drukarń kra
kowskich miano wytłoczyć dzieło Pseudo-Dionizego Areopagity pt. 
"Alphabetum theologlcum" . Także Katalog Centralny mleszoząoy ais 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie podaje przy tytule tego dzieła 
"Kraków" 1 rok 15il, opierając się na wzmiance Estreichera. Nato
miast "Polonia Typographica", najnowsze źródło wiedzy o produkcji 
starodruków, nie wymienia tego druku w swoich zestawach. Nie można 
niestety zweryfikować tych zapisów, gdyż jedyny egzemplarz znajdu
jący się niegdyś w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie zaginął; jest 
całkiem prawdopodobne, że był to produkt zagraniczny.

W interesującym nas okresie wytłoczono również dwa druki 
wierszowane, których autorem był, jak mniemano, Laktancjuez /+ 330/. 
Pierwszy z nloh pt. "De resurrectione" został umieszczony w dziele
pt. "Pcenitentionarius de confesslone" z 1514 r., które wspólnie 

TOwytłoczyli Plcrlan Ungler 1 Wolfgang L e m  . Prawdziwym autorem

03 Tamże: "Holstensius w swoim wydaniu "De vita" z 1633 r. przypi
sał je na podstawie notatki w rękopisie z Monte Cassino, pela- 
giańsklemu biskupowi Fastidiuszowi z Brytanii".

64 0. Pllnval, decherches sur l'oeuvre lltteralre de Pelage, "iłevue
de Philologle" 60/1934/, 9-42.

65 Bober, art. cyt., 41.
66 B. Altaner, Patrologie, Freiburg 1980, 3T5.
6T Por. Katalog nr 12.
68 Bober, art. cyt., 42.
66 Por. Katalog nr 5.
TO Na kartach Eg-E^; P°r. Katalog nr T.
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wiersza okazał ais jednak późniejszy poeta łaoińeki Yenantiua 
Portunatus / + ok. 601/?^. Toń sam wiersz przedrukował jeszcze raz 
W 1528 r. Maciej Szarfenberg w addendaoh do dziełka Baptlsty Pal- 
lawloinusa pt. "In hlstoriam flendae cruols ln funeris Domini 
nostrl Jeau Chrlstl"?^.

Ostatnią grupę druków patrystycznych wytłoczonych do 1650 ro
ku stanowią dzieła apokryficzne. Niezwykle popularną książką z te
go gatunku były w wiekach órednloh "Hpistolae Seneoae ad Paulum et 
Pauli ad Seneoam", które wytłoczył Wolfgang Lem?**. Nie podał on 
na druku daty, jednak mająo na uwadze fakt, że w lataoh 1613-151* 
współpraoował z Unglerem, wydaje się prawdopodobne, iż książeczka 
ta została wydana mniej więcej w tyoh samych lataoh. Nie jest jed
nak wykluczone, że mogło to byó wczeónlej, albowiem L e m  przebywał

7*w Krakowie od 1509 roku . Domniemane listy budziły przez wieki 
zaufanie ze względu na notatkę ów. Hieronima w "De wiris lllustrl- 
bue", gdzie pisał: "Lucjusz Anneusz Seneka z Korduby /Hiszpania/, 
uozeń stoika Soojona 1 stryj poety Lukana, prowadził bardzo wstrze
mięźliwy tryb żyoia. Nie umieściłbym go w katalogu świętych, gdy
by mnie do tego nie skłoniły powszechnie czytane listy Pawła do 
Seneki i Seneki do Pawła. W listach tyoh Seneka, mimo że był wyoho- 
wawoą Nerona i człowiekiem w owym czasie niezmiernie wpływowym, 
twierdzi, że życzyłby sobie mleó takie znaczenie wśród swoich, ja
kie ma Paweł u ohrześoljan. Seneka został przez Nerona zamordowa
ny na dwa lata przed męczeńską śmleroią Piotra 1 Pawła"?**.

Nie mniej popularnym dziełem od "Listów Pawła i Seneki" były 
wyrocznie "Sybilli Hrytrejsklej",które wydrukowano w Polsoe w dwóoh 
opracowanlaoh 1 w trzech wydanlaoh. Pierwsze 1 drugie wydanie uka
zało się w lataoh 1528 i i535 w warsztacie typograficznym Unglera 
pt. "Carmlna Slbyllae krythreaeae, in ąuibus resurrectio corporum,

Tl K. Morawski, Historia literatury rzymskiej, VII, Kraków i93Ł, 
165.

7K Na kartaoh D-0.; por. Katalog nr 17.
73 Per^ Katalog nr 6.
T* Drukarze dawnej Polski, s. 116.75 A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, 219-220,
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m utatio saeoulorum, Del adventus ad lu d le iu a , praemla e t  su p p lio ia
hoainua deaoylbumtur" .  Pierwsza loh edycja, o której wspomina 

TT"Polonia Typographica" , n ie s te ty  zaginęła; zaohowały s ię  nato
m iast egzemplarze z 1535 roku.

Autorem powyższego opraoowania był wspomniany już profesor 
języka greckiego na Uniwersyteoie Jagiellońskim  Jerzy Liban. W przed
mowie skierowanej do P io tra  Tomickiego, któremu Liban dedykuje to  
d z ie ło , wysławia biskupa za szczególne umiłowanie języka greokiego 
i  hebrajsk iego. Liban an a lizu je  poszczególne zdania wyroczni, odwo- 
łu jąo s i ę  cz ęsto  do odpowiednich m iejsc w Piśmie ów., do pisarzy  
patrystycznych i  autorów starożytn ości pogańskiej. Na podstawie 
słów S y b il l i  udowadnia, że przew idziała ona p rzy jśc ie  Chrystusa 
Pana 1 Jego zmartwychwstanie.

Zupełnie inny charakter miało opraoowanie Stefana Crabeniusa 
p t. "Erythraeae S y b illa e  de C hrlsto mundl Salwatore"^ . J es t to  
k rótk i utwór wierszowany, dołączony do d z ie ła  tego samego autora 
p t. "H istoria n a tiw lta t ls  Domini n o str i Jesu C h rlstl" , które wy
drukował Hieronim Wietor 10 styczn ia  154* roku. J es t  to  przypusz
cza ln ie  l i s t  P iła ta  do Klaudiusza Tyberlusza, w którym ten plewszy 
opisuje skazanie na śmieró Jezusa Chrystusa .

Spoglądająo na produkcję d z ie ł  patrystyoznyoh w Polsoe do 
połowy XVI wieku można d ostrzec, że książką patrystyozną zaczęto  
s ię  interesowaó szczegó ln ie  w dobie renesansu 1 reform acji. Książka 
ta  m iała s łu ży ć  przede wszystkim celom kontrreformaoyjnym. Ukazy
wała bowiem c ią g ło ść  Tradyojl k a to lic k ie j ;  tę  samą doktrynę, która 
n ie  u lega ła  zmianom poprzez w iek i. Ponadto druk pism Ojców Kośoio- 
ła  miał ukazać współczesnym r o lę , jaką mogli sp e łn ić  p isarze s ta -  
roohrześcljańsoy w XVI wieku. Wielką n iew ątpliw ie ro lę  w upowszech-

T6 Por. Katalog nr 16 i  2 i .
TT Polonia Typographica sa e c u li sedeolm i. Zbiór podobizn zasobu 

drukarskiego t ło c z n i polskich  XVI s tu le c ia ,  z . VII: Druga dru
karnia Floriana Unglera 1521-1536. Oprać. H. Bułhak, Wrooław 
10T4, poz. 58 a.

T8 Por. Katalog nr 35.
TO Por. J . Czerniatowloz -  Cz. Mazur, Reoepcja antyku ch rześci

jańskiego w P o lsce . M ateriały B ib lio g ra ficzn e , t .  1: VI-XVIII 
w ., o z . 1: Autorzy 1 te k s ty , Lublin i9T8, poz. 15.
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nianiu dzieł patrystycznych odegrał Erazm z Rotterdamu, a pod jego 
wpływem polskie koła erazmlańskle, działające w Krakowie i Wrocła
wiu. W stosunku do drukarń krakowskich typografowie z innych ośrod 
ków nie wydali zbyt wielu dzieł patrystycznych. Drukarze zachodni 
tłoczyli z kolei znacznie więcej tego rodzaju dzieł niż impresorzy 
polsoy. Tym nie sprzyjały niektóre kręgi uczonych w Akademii Kra
kowskiej, którzy w powrocie do starożytności dopatrywali się źródeł 
herezji. Dzięki Marcinowi Kromerowi wydrukowano wiele dzieł św. Ja
na Chryzostoma. Największą zaś zasługę w ich tłoczenia miał bez 
wątpienia Hieronim Wietor. Nie należy także zapominaó o tym, że 
wiele ówczesnych książek poświęconych innym gatunkom teologicznym 
również zawierało niemałe mniejszych lub większych fragmentów pism 
patrystycznych^.

K A T A L O G  D R U K Ó W  P A T R Y S T Y C Z N Y C H  
/ok. 1475-1550/

I. WYKAZ SKRÓTÓW CYTOWANEJ LITERATURY

Cz. M. J. Czerniatowicz - Cz. Mazur, Recepcja antyku chrześcijań
skiego w Polsce. Materiały Bibliograficzne, t. 1: XV-XVIII < 
cz. 1: Autorzy i teksty, Lublin 1978.

Estr. K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. 1 i nast., Kraków 
1870 i nast.

Inc. Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae asservantur,
moderante A. Kawecka-Gryczowa composuerunt M. Bohonos et 
E. Szandorowska, Vratislaviae 1970.

Ja. /J.D. Janocki/, Janociana sive clarorum atque lllustrium 
Poloniae auctorum memoriae miscellae, t. 1-111, Varsoviae 
1776-1819.

PT. Polonia Typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zaso
bu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Red. A. Ka
wecka-Gryczowa, z. I-XII, Wrocław 1959-198i.
z. III: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516, 
oprać. H. Bułhak, Wrocław 1959. z. V: Druga drukarnia

80 Tamże. Autorzy podają wiele tego rodzaju przykładów
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Floriana Unglera 1521-1536, oprao. H. Bułhak, Wrocław 1964. 
z. VII: Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536, oprać. 
H. Bułhak, Wrocław 1970. z. XII: Maciej Szarfenberg 1527- 
1547, oprao. H. Bułhak, Wrocław 1981.

AAP
AGAD
BBK
BCM
BCzap.
BĆźart.
BG
BJ
BK
BKCz
BKG
BKK
BKRK

BKUL
BKWr
BŁL

BN
BOss

BPSK
BPTN
BPłTN
BRP
BSL
BSN
BSP
BSPł
BSS
BST

II. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW BIBLIOTEK

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.
Biblioteka Prowincji 00. Bernardynów w Krakowie.
Biblioteka 00. Cystersów w Mogile.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czapskich.
Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich.
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.
Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk.
Biblioteka Kurii Biskupiej w Częstochowie.
Biblioteka Kapitulna /Archiwum Archidiecezjalne/ w Gnieźnie. 
Biblioteka Kapitulna w Krakowie.
Biblioteka XX. Kanoników Regularnych Lateraneńskleh w Krako
wie.
Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Lopacińskie 
go w Lublinie.
Biblioteka Narodowa w Warszawie.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.
Biblioteka 00. Paulinów na Skałce w Krakowie.
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Biblioteka Płockiego Towarzystwa Naukowego im. Zielińskich. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu. 
Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie.
Biblioteka Seminarium Duchownego w Nysie.
Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Biblioteka Seminarium Duchownego w Płocku.
Biblioteka Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Biblioteka Seminarium Duchownego w Tarnowie.
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BSWł B ib lio te k a  Seminarium Duchownego we Włocławku.
BCW B ib lio te k a  U niw ersytetu  W arszawskiego.
BUWr B ib lio te k a  U niw ersytetu  W rocławskiego.
MDT Muzeum D iec ez ja ln e  w Tarnowie.

I I I .  ZESTAW DRUKÓW PATRYSTYCZNYCH

1. /Ok. 1475/ JOANNES CHRYSOSTOMUS: Sermo de p o e n ite n tia .  
/E ly a n /. 4 ° .
In c . poz. 394.
BO BJ BLL BSP BSWł BUWr .̂

Z. /Ok. 1475/ AURELIUS AUGUSTINUS: Omnes l i b r i  b ea ti A ugustini 
A u r e li i .  De d o ctr in a  C hristian a  t r e s ,  p raeter  
quartum qui tr a o ta t  de modo pronunoiandi sermones 
e a th o lic o s .  /S tr a u b e? /. 2".
Cz. M. poz. 25; E str . X II, 293; In c . poz. 616
AAP BCM BCzap. BCzart. BJ BK BKCz BKG BKK BKR BKUL
BOss. BPSK BSS MDT.

3. /1 4 7 6 - i4 8 2 / HIERONYMUS STRIDONENSIS: E p is to ła  ad Paullnum 
Presbyterum. /E ly a n /. 4" .
Cz. M. poz. 319; In o . 2381.
BUWr.

4. /1477-Ł 47S/ LEONIS 1 PAPAE: Sermones. /T yp. Sermones Leonls 1 
p p . / .  2".
Cz. M. poz. 463; In c . poz. 3391.
BG BJ BOss. BRP BSN BST BUWr.

5 . 1 5 il PSEUDO-DIONISIUS AREOPAGITA: Alphabetum th e o lo -  
gicum. /Kraków? H a lle r ? /.  4^.
E str . XXV, Dodatek VII.
BKG /egzem plarz z a g in ą ł/ .

8. /151 3 -1 5 1 4 / PSEUDO-SENECA: E p is to la e  Senecae ad Paulum e t
P au li ad Senecam. L em . 4 .
Cz. M. poz. 13; E s tr . XXVII, s .  376-377; PT. I I I  
poz. 46 .
BJ /egzem plarz z a g in ą ł/ .
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7. 1514

8. 1518

9. 1519

10. 1519

11. 1522

12. 1522

13. 1522

PSEUDO-LACTANTIUS /VENANTIUS FORTUNATUS/:
De resurreetione. Ungłer 1 tern. 4°;
Cz. M. poz. 461; Estr. XXIV, s. 19; PT. III. 
poz. 53.
BĆzart. BJ BN BOss. BPTN BUW BUWr.

HIERONYMUS STRIDONENSIS: Divi Eusebil Hieronyml 
Stridonensis Epistoła ad Rustlcum Monachum, qua 
vivendl formam praeeoribit, per Eraamum Roteróda- 
mum dlligentissime recognita. Wietor. 4**.
Cz. M. poz. 320; Estr. XVIII, s. 188.
BKCz BSWł.

HIERONYMUS STRIDONENSIS: Aliquot Epiatołae divi 
Euaebii Hieronyml Stridonensia, refertae saluber- 
rimia praeoeptla, ad vltaa reote lnatituendam mirę 
facientes, ao ab Eraamo Roterodamo prlstinae lnte- 
gritatl restltutae. Wietor. 4 .
Cz. M. poz. 313; Estr. XVIII, a. 188.
BBK BN BOss^.

HIERONYMUS STRIDONENSIS: Epistoła divi Eusebil 
Hieronyml Stridonensia ad Eustochium, łonge luou- 
lentissima, de custodia virginitatis. Wietor. 4°. 
Cz. M. poz. 316-317; Estr. XVIII, a. 188.
BOas.

PSEUDO-AUGUSTINUS: /PELAGIUS?/: O żywocie krze- 
ścijańskim. /Wietor/. 4°.
Cz. M. poz. 57; Estr. XII, a. 298.
AGAD.

PSEUDO-AUGUSTINUS /PAULINUS DE AQUILEA/: Liber 
azhortatoris, vułgo ad salutaribus doeumentis 
ad quaendam comitem. /Słietor/. 4°.
Jak wyżej.

SANCTISSIMORUM PATRUM eorundemaue eruditissimorum 
Yirorum Baailil Magni, Joannis Chrysostomi, Joan- 
nia Damasceni, Simeonum Metaphrastae ac Junioris
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14. 1528

15. 1528

16. 1528

17. 1528

18. 1529

theologorum, Pauli quoque monaohl, Oratlones im 
divlni corporis conmunlone itemque alias quaedam 
dicendae. Per Phlllppum Gundelium e graeco lam 
prlmum integre translatae. Wietor. 8".
Cz. M. poz. 155; Edtr. XII, s. 400.
BCzart.

JOANNES CHRYSOSTOMUS: Libellus elegans ln quo 
oonfert verum monachum cum prlnelplbus, dlvltibus 
ao nobilibus. Stanislao Hoslo lnterprete. Mad. 
Szarfenberg. 8".
Cz. M. poz. 356; Estr. XVIII, s. 404; PT. XII, 
poz. 24.
BCzart. BJ BOss.

JOANNES CHRYSOSTOMUS: Dlvi Joannie Chrysostoml 
Arohiepiscopi Constantlnopolltani de beato Phl- 
logonio, deque digne sumenda Euoharletia eonclo. 
Eraemo Roterodamo lnterpretae. Wietor. 8 .
Cz. M. poz. 338; Estr. XVIII, s. 403.
BUW BUWr.

GEORGIUS LIBANUS: Carmina Sybillae Erythraeae. 
Paraolesis id est Adhortatio ad Graeoarum lit- 
terarum studiosos cum sermone de Chrlsti resur- 
reetlone. Ungler. 8".
Ja. I, s. 167; PT. VII, poz. 58 a.
Brak egzemplarza.

PSEUDO-LACTANTIUS /VENANTIUS FORTUNATUS/: De 
resurrectlonls Dominioae die. De morte oarmen 
horrendum. Mać. Szarfenberg. 4°.
Cz. M. poz. 462; Estr. XXIV, s. 30; PT. XII, 
poz. 18.BCzart. BN BOss^. BRP^ BSPł.

AUKELIUS AUGUSTINUS: Divi Aurelii Augustini 
Hipponensis Episcopi. De vita Christiana ad 
sororem suam vlduam llber unus. Wietor. 4 .
Cz. M. poz. 50; Estr. XII, s. 298.
BN BSW.
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19. 1530

20. 1534

21. 1535

22. 1536

23. 1537

AURELIUS AUGUSTINUS: Dlvi Augustlni Aurelii de 
morlbus eooleslae catholicae liber unus. Sub 
auspicio Petri Tomici ed. per Ioannem Cervum 
Tuoholiensem. Ungler. 4°.
Cz. M. poz. 48; Estr. XII, s. 293; PT. V, poz. 67. 
Bratc egzemplarza.

BASILIUS MAGNUS, HIEHONYMUS STRIOONENSIS: Dlvl 
Basilius Magni virl sanotissimi iuxta ac eloquen- 
tissiml, De evolvendle libris scriptorum gentllium 
libellus sane aureus et incomparabilis. Elusdem 
praeterea argumbnti. Epistoła eruditissimi dlvi 
Hieronymi ad magnum oratorem. Praefatio Lorenzo 
Vallae in quartum librum elegantiarum praeleotio 
in topica Cioeronis Matthiae Valeriani Praedica- 
torii. Wietor. 8°.
Cz. M. poz. 166; Estr. XII, s. 400.
BCzart.

GEORGIUS LIBANUS: Carmlna Sybillae Erythaeae in 
quibus resurreotio oorporum, mutatio saeculorum, 
Del adventus ad iudicium, praemia et supplieia 
homlnum describuntur. Scholiis quae ad grammati- 
cam attlnent, additis. Paraclesis id est Adhor- 
tatio ad Graeoarum litterarum studiosos cum ser- 
mone de Chrlsti resurrectione. Ungler. 8 .
Cz. M. poz.14; Estr. XXI, s. 253-254; PT. VII, 
poz. 140.
BJ BKWr.

AURELIUS AUGUSTINUS: De musica dialogi VI Erasmi 
abbatls Mogilensis auspicio edlti per Sebastianum 
de Felstin artium baccalarium ad Sanocensis ec- 
clesiae paroccum. Wietor. 4 .
Cz. M. poz. 49; Estr. XII, s. 293.
Brak egzemplarza.

BASILIUS MAGNUS, JOANNES CHHYSOSTOMUS: Orationes 
ss. Patrum Basilil Magni et Joannis Chrysostoml, 
de communione Eucharistlae. Wdowa Unglerowa. 8°.
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24. 1538

25. 1539

26. 1539

27. 1540

28. 1541

Cz. M. poz. 159; Estr. XIV, a. 130.
BBK BCzart. BJ^ BK BŁL BN^ BOas. BSPł^ BSWł^ 
BUWBUWr.

GEORGIUS ŁIBANUS: Divi Joannia Chryaostomi vlta 
ez Sulda. Mać. Szarfenborg. 8°.
Cz. M. poz. 421.
BN BUW.

SANCTISSIMORUM PATRUM eorundemque eruditlaaimorum 
virorum Baailll Magnl, Joannia Chryaoatomi, de 
communione Euchariatiae. A Praneiaco Rholandello 
Tarvialensi a graeoo tranalatae. Wietor. 8 .
Cz. M. poz. 156; Eatr. XII, a. 401.
BCzart.

VINCENTIUS LERINENSIS.TERTULLIANUS: Pro catholicae 
fldel antiquitate et univeraitate, adveraua pro- 
fanaa omnlum haere8eon novationea libellu8, ad 
haec nostra tempora valde aoćomodatua. Caetera 
aequena pagina indicabit. Particula quaedam ez 
libro Tertullani de praeaoriptione haereticorum, 
quod contra haoreticoa di8putandum non alt, aed 
corrlplendl aunt tantum. Wietor. 8°.
Cz. M. poz. 487; Eatr. XXI, a. 330.
BK BKG BOaa. BSN^ BUW.

BASILIUS MAGNUS, JOANNES CURYSOSTOMUS: Orationea 
auaedam devotissime Basilii Magni et Joannis 
Chrysostomi^ De communione Eucharistiae. A Fran
cisco Rholandello Tarvisiensi a graeco translate. 
Wdowa Unglerowa. 8 .
Cz. M. poz. 157; Estr. XII, s. 401.
BJ BOss. BSPł BUW.

JOANNES CURYSOSTOMUS: Divi Joannis Chrysostomi, 
Archiepiscopi Cónstantinopolltani, De divitiis et 
paupertate, oratio. A Martino Cromero e graece 
latlne faota. Wietor. 8". /2 wydania/.
Cz. M. poz. 339; Estr. XVIII, s. 403.
BCzart. BJ BOaa^. /2 wydania/ BPłTN.
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2 9 . 1541 JOANNES CHRYSOSTOMUS: D iv i Joannla  C hryaoatom i,
A ro h iep ia co p i C o n a ta n tin o p o lita n i, De non eo n -  
temnenda E c e le s ia e  D el e t  m y s te r i ls  o r a t lo ,  e 
graeoe ln  la tin u m  v e r s a . M artlno Cromero au to ra . 
W ieto r . 8" .
Cz. M. p oz . 344; E a tr . X V III, a .  403 .
B C zart. BOaa.

3 0 . 1541

3 1 . 1541

3 2 . 1541

JOANNES CHRYSOSTOMUS: D iv i Joannla  C hryaoaton i, 
A rch lep la o o p l C o n a ta n tin o p o lita n i, De h u m illta te  
o r a t lo .  A M artlno Cromero ln t e r p r e t e .  W ietor . 8" 
Cz. M. p oz . 34 0 -3 4 1 ; E a tr . X V III, a .  405 .
BOaa. BPłTN.

JOANNES CIIHYSOSTOMUS: D iv i Joannla  Chryaoatomi, 
A ro h iep ia co p i C o n a ta n tin o p o lita n i, De adveraa  
v a le tu d in e  o r a t lo .  A M artlno Cromero ln t e r p r e te .  
W ieto r . 8 ° .
Cz. M. p o z .334; E a tr . X V III, 8 . 406.
BOaa. BPłTN.

JOANNES CHRYSOSTOMUS: D iv l Joannla  Chryaoatomi, 
A ro h iep ia co p i C o n a ta n tin o p o lita n i, De in g lu v le  
e t  e b r ie t a t e  o r a t io .  A M artlno Cromero e graeco  
l a t in a  f a c t a .  W ie to r . 8**.
Cz. M. p oz . 343; E a tr . X V III, a .  405 .
B C zart. BOaa. BPłTN.

3 3 . 1541 JOANNES CHRYSOSTOMUS: D iv l Joan n la  Chryaoatomi,
A ro h iep ia co p i C o n a ta n tin o p o lita n i, o r a t io  de 
anim a. M artino Cromero ln t e r p r e t e .  /W ie to r /.
8**. / 2  w y d a n ia /.
Cz. M. p o z . 33 5 -3 3 6 ; E 3 tr . X V III, a . 405 .
B088.

3 4 . 1 5 4 i AURELIUS AUGUSTINUS: D iv i A u r e li i  A ugu8tin l
S o l i lo q u la  ln  D ei eum oogn itlon em , tum amorem 
sa lu b err im e  ln tro d u o en tim . W inkler. 8 ° .
Cz. M. p o z . 99 .
BJ BOaa. BUWr.
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35. 1544 STEPHANUS CHEBENNIUS: Erlthreae Syblllae de Christo
mundi Salvatore carmen latinis verslbus donatum 
observatis aorostichigis. Wietcr. 4°.
Cz. M. poz. 15; Estr. XXI, s. 254; XIV, s. 444. 
BCzart. BJ BOss.

36. 1545 JOANNES CHRYSOSTOMUS: Dlvi Joannie Chrysostoml,
Archiepisoopl Constantinopolitani, De avarltia 
oratio. A Martino Cromero interprete. Wietor. 8°. 
Cz. M. poz. 337.
BSL.

37. 1545 JOANNES CHRYSOSTOMUS: Divi Joannie Chryeoatomi,
Arohlepiecopi Constantinopolitani, Oratlones duae: 
de humilitate animi et de morę et pulchrltudine. 
Martino Cromero interprete. Wietor. 8°.
Cz. M. poz. 342; Estr. XVIII, s. 405.
Brak egzemplarza.

38. B. r. JOANNES CHHYSOSTOMCS: Divl Joannie Chrysostoml,
Archiepisoopl Constantinopolitani, oratio de anima. 
Martino Cromero Interprete. Wietor . 8".
Katalog Centralny Poloników w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie.
BOss.

Ks. Janusz Dyl SAC - Lublin

DER DRUCH PATRISTISCHER B$CHER IN POLNISCOEN OFFIZINEN BIS ZUR 
HALFTE DES 16 Jhs.
/Zusammenfassung/

In polnischen Offizinen sind bis zur HHlfte des i6. Jhs. /etwa 
1475 bis i550/ ungefHhr 30 patristische BHcher gedruckt worden. Ein 
solches Buch diente damals vor allem gegenreformatorischen Zwecken. 
Ausserdem sollte der Druck der Schriften von KirchenvHtern den Zeit- 
genossen dle Rolle zeigen, welche die altchristlichen Schriftsteller 
im i6. Jh. erfHllen konnten.

Eine grosse Rolle bei der Verbreitung patristischer Werke spiel- 
te Erasmus von Rotterdam und die unter dessen Elnfluss in Schlesien 
und Krakau wirkeneden polnischen Kreise seiner AnhHnger. Im VerhHltnis 
zu den westlichen Druckereien gabcn polnische Typographen nicht viele 
patristische Werke heraus. Dagegen waren manche Kreise von Professoren 
der Krakauer Akademie, welche in der RHckkehr zur Antike Samen der 
HHresle sahen. Dank Martin Kromer gab man Hberwiegend Werke von Sankt Johannes Chrysostomus heraus. Den grHssten Verdienst bei dereń Abdruck 
hatte dagegen Hleronimus Wietor.




