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NOTATKI.

Nieznany egzemplarz Zwierzyńca.

Z ośmiu znanych egzemplarzy Zwierzyńca jeden tylko znaj
duje się poza granicami Polski w brytyjskiem muzeum w Lon
dynie,1) drugi, który uszedł uwagi bibliografów, posiada biblio
teka uniwersytecka we Wiedniu: Sygn. I 227572. Oprawa w stylu 
flamandzkim 16. w., z drzewa i skóry barwy bronzowej, ozdo
biona postaciami muz i dobrego pasterza, pięknie wykonana, 
lecz dziś zupełnie zniszczona. Na pierwszej okładce widnieje ty
tuł, poniżej zaś złocony portret Ferdynanda I. z napisem „Fer- 
d ina“. Na poszarpanym grzbiecie: Vitae et Editiones Nonnulla
rum Praeclararum Virginum et Mulierum Bohemicè.(l) Oprawia
jąc ułożono fałszywie karty 68, 69,66 i 67. Notatki zawiera egzem
plarz u góry karty tytułowej ręką 17. w.: Ex Bibliotheca Wind- 
hagiana2) i na wewnętrznej stronie oprawy: Ach ich mus leiden 
(frakturą 16. w.), Rp. Contra pestem. Aloes bepaticae Cinamoni 
electi Mirrhae sing: 3 iij Cariophilorum Macis Ligni aloes Mas- 
tichis Bolij Armenij sing. 35. Misceatur fiat puluis. (anty
kwą 17. w .)3)

Lipsk. Dr. Józef Fritz.

*) W i e r z b o w s k i  Bibliografia tom 2. 1403 .
2) Bibliotheca Windhagiana ab illastr. S. R. I. Comite Joanne 

Joach. Ab. in Windhag, M.iintzbach, Pragthal etc. fundata. Viennae 
Austriae Schilgen 1733  str. 739. Zbiory z Windhag, wśród których były 
liczne Polonica, przeszły po śmierci właściciela w posiadanie Domini
kanów we Wiedniu, zaś w r. 17 8 7  do biblioteki uniwersyteckiej, por. 
F. L e i t h e :  Die k. k. Universitätsbibliothek in Wien, Wien 1 8 8 7  
i Zur Geschichte der Windhagschen Bibliothek von I. S c h w a r t z .

3) Receptę odpisano prawdopodobnie z dzieła : D. Alexii Pedemon- 
tani De secretis libri septem  A. I. I. Weckero ex italico serm one in 
latinum conversi Basil. Perna 1563 . str. 91 . Praeservativum contra Pes
tem  optimum, quod in Anglia, tempore magnae illius pestilentiae Anni 
1 3 4 8  ab omnibus medicis probatum fuit. W 17. w. przebyły Czechy 
ciężkie epidemie w latach 1605 , 6 i 15, w tym też czasie znajdował 
się  w ym ieniony egzemplarz w Czechach. Być może, że któryś z posia
daczy egzemplarza wtedy receptę w ynotow ał.


