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W PISY DANIELA NABOROW SKIEGO DO ALBA AM ICORUM

Jednym ze źródeł do odtworzenia pewnych fragmentów biografii Daniela 
Naborowskiego, wybitnego poety z kręgu radziwiłłowskiego, są — poza jego 
obficie zachowaną korespondencją1 oraz stosunkowo skromnymi wiadomoś
ciami zawartymi w utworach poetyckich — wpisy do alba amicorum. Nazywa
ne też sztambuchami, imionnikami czy księgami przyjaźni, alba amicorum były 
świadectwem nie tylko więzi przyjaźni łączących nadawców i adresatów, lecz 
także odbiciem spotkań z wybitnymi ludźmi, z którymi zetknęli się właściciele 
sztambuchów w czasie zagranicznych peregrynacji, najczęściej podejmowanych 
w celu zdobycia odpowiedniego wykształcenia.

Przyczyny powstawania sztambuchów i ich ewolucję na przestrzeni stuleci 
obrazuje książka Roberta i Richarda Keilów2. Autorzy ci początki wpisów 
widzieli w tradycji rycerskiej. Konieczność szybkiego udokumentowania po
chodzenia przez potencjalnego uczestnika turnieju powodowała opatrywanie 
herbu przez krewnych czy inne wiarygodne osoby dodatkowymi informacjami 
genealogicznymi. Potem uczeni przebywający na książęcych dworach stopnio
wo rozszerzali zawartość sztambuchów o cytaty z literatury antycznej, dzięki 
czemu utraciły charakter ksiąg czysto genealogicznych, zyskując charakter 
wspomnieniowy. Prace Keilów i Wolfganga Klosego3 zawierają bogaty mate
riał ilustracyjny prezentujący wpisy sztambuchowe, przede wszystkim z XVI 
wieku. Szczegółowej natomiast analizy pojedynczych alba amicorum związa
nych z kulturą staropolską dokonali Stanisław Bodniak, Henryk Barycz, Czes
ława Pirożyńska i Katarzyna K otońska4. Analiza ta objęła informacje o losie 
sztambucha, jego właścicielu i o osobie nadawcy.

W badaniu informacji zawartych w alba amicorum ważne jest, że nadawca 
najczęściej podawał adresata oraz dokładną datę i miejsce wpisu. Zatem docie
kania poniższe będą miały na celu uściślenie chronologii pewnych fragmentów

1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Archiwum Radziwiłłowskie. Dz.V. T. 222, 
kop. 10194: Daniel Naborowski. Cz. 1: 1608 — 1620 — 49 listów, Cz. 2: 1621 — 1639 — 71 listów.

2 R. i R. K eil, Die deutschen Stammbücher des XVI bis X IX  Jahrhunderts. Berlin 1893.
3 W. K lo se , Corpus Alborum Amicorum. Beschreibendes Verzeichnis der Stammbücher des 

16 Jahrhunderts. Stuttgart 1988.
4 S. B o d n ia k , Album amicorum Jana Zborowskiego. „Silva Rerum” 1927. — H. B arycz, 

Sztambuch J. A. Załuskiego. Jw., 1928. — Cz. P iro ży ń sk a , Sztambuch Daniela Naborow
skiego. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” XXI, 1971. — К. K o to ń sk a , Album przyjaciół Jana 
Naeranusa. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” XXXIV, 1990.
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życiorysu Naborowskiego w oparciu o daty jego wpisów oraz ustalenie miejsca 
pobytu poety w momencie dokonywania wpisu.

Po wyjeździe z Polski w 1590 roku udał się Naborowski najpierw do Wit- 
tenbergi. Jego celem było podjęcie studiów medycznych w mieście Lutra i Me- 
lanchtona, w jednej z najbardziej znanych protestanckich uczelni XVI wieku. 
Najprawdopodobniej w środowisku uniwersyteckim Wittenbergi zetknął się 
przyszły poeta radziwiłłowski z modą na posiadanie alba amicorum, która nie
wątpliwie spowodowała założenie przez poetę swego własnego sztam bucha5. 
Z okresu studiów w Wittenberdze (1590—1593) pochodzi też chronologicznie 
pierwszy, znany wpis Naborowskiego w sztambuchu przyjaciela, Daniela Cra
mera z Reetzu (1568 —1637)6, późniejszego pastora i profesora gimnazjum 
w Szczecinie.

Szczegółowo przedstawił ów wpis Alojzy Sajkowski7. W badaniach uwzglę
dnił jego układ i język oraz podał osobę adresata. Pominął tylko fragment 
łacińskiej części dedykacyjnej, obejmujący 5 wersów (od „vere...” do „invisu- 
ru s...”), co wiąże się prawdopodobnie z bardzo niewyraźną w tym miejscu 
grafią Naborowskiego. Nie wspomniał również o interesującym układzie słów 
wpisu, zamkniętych w kształt kielicha. Jedyny wśród badaczy zajmujących się 
życiem i twórczością Naborowskiego podał jako datę wpisu 4 V 1593, a nie 
6 V. Natomiast według nazewnictwa przejętego z kalendarza rzymskiego dzień 
pridie nonas maii to właśnie 6 V.

6 V 1593 jako datę wpisu naszego poety do sztambucha Daniela Cramera 
przyjął także Jan D iirr-D urski8 i zamknął nią okres studiów poety w W itten
berdze. Nie zgadza się to z ustaleniami Pirożyńskiej9, która na podstawie 
badań wpisów w sztambuchu Naborowskiego przesunęła dzień wyjazdu 
z Wittenbergi przyszłego radziwiłłowskiego poety na 12 V 1593. W tym bo
wiem dniu uwieczniły się w album amicorum Naborowskiego 4 osoby: Iacobus 
Cocus, Lohalmus ab Estorp, Samuel Fridericus Fischerus i Kaspar Schacher. 
Ponadto Diirr-Durski załączył w swej monograficznej pracy fotokopię orygi
nału omawianego wpisu i dokładną informację o greckim motcie i jego au to
rze10. Identyczne m otto umieścił Jan Windig wpisując się Janowi Naeranusowi 
do jego im ionnika11. Zbieżność ta wskazuje na podobny model wykształcenia 
humanistycznego w szkołach ówczesnej Europy. Szkoła zapewniała biegłość 
w posługiwaniu się językiem Cycerona w mowie i piśmie, a lektura nie tylko 
oryginalnych tekstów antycznych, ale i popularnych zbiorów sentencji um oż
liwiała obrazowanie odpowiednią myślą starożytnego filozofa lub poety każdej 
życiowej sytuacji12.

Po wyjeździe z Wittenbergi Naborowski udał się na studia medyczne do 
Bazylei. W tym mieście wpisał się do sztambucha Tomasza Platera. Ten

5 Zob. P iro ży ń sk a , op. cit., s. 103.
6 Bibl. Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, rkps 2504, k. 260. Zob. Ch. G. Jöch er , 

Allgemeines Gelehrten-Lexicon. T. 1. Leipzig 1756, szp. 2166.
7 A. S a jk o w sk i, Od Sierotki do Rybeńki. Wkręgu radziwiłłowskiego mecenatu. Poznań 1965, 

s. 4 9 -5 0 .
8 J. D iirr -D u rsk i, Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu i baroku w Polsce. 

Łódź 1966, s. 17.
9 P iro ży ń sk a , op. cit., s. 94—97.

10 D û rr -D u rsk i, op. cit., s. 17.
11 Zob. K o to ń sk a , op. cit., s. 197.
12 Zob. P ir o ż y ń sk a , op. cit., s. 101. — K eil, op. cit., s. 28.
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w chronologii drugi wpis wymieniła M aria Skolimowska, powołując się na 
zbiory Stanisława K o ta 13. Autorka podała datę wpisu 26 III 1595 i jego 
adresata, profesora Platera. Skolimowska jednak, jak również D iirr-D urski14, 
przyjęli za datę wyjazdu naszego poety z Bazylei dzień 26 III, nie uwzględniając 
tego, że Naborowski rzeczywiście wpisał się 26 III, ale według kalendarza 
juliańskiego, co w przeliczeniu na kalendarz gregoriański, wprowadzony 
w Polsce już w 1582 roku, przesunęło datę jego wyjazdu na 6 IV.

Autor monografii Naborowskiego w dodatku jeszcze mylnie uzupełnił dane 
adresata, nadając profesorowi Platerowi imię Feliks. Bazylejski oryginał15 wy
mienionego przez oboje badaczy wpisu Naborowskiego wykazuje bowiem, że 
adresatem jest Tomasz Plater (1536 — 1614), profesor medycyny w Bazylei, któ
ry zdobył uznanie dzięki pismom medycznym16, nie zaś jego brat Feliks Plater 
(1536—1614), od roku 1571 profesor medycyny praktycznej w Bazylei, który 
przez 5 lat przebywał w Montpellier. Po powrocie do Bazylei także zaczął 
publikować podręczniki z zakresu medycyny praktycznej i klasyfikacji chorób 
(jedno ze swych dzieł, zatytułowane De febris, wydane we Frankfurcie przypisał 
późniejszemu chlebodawcy naszego poety, Januszowi Radziwiłłowi)17. Oto 
tekst bazylejskiego oryginału:

Consilium sapiens, occasio felix 
Exitus, unius sunt tria dona d e l  

’υκ ’εν τώ μεγαλω το’ ’ευ 
’αλλ’ ’εν τώ ’ευ τώ μεγα 

Hane tu 
Doctissime t h o m a  p l a t e r e  

manum 
D A N I ELIS  N ABO RO VI Pol. 

obsidem 
mei erga te amoris 

habeto 
Cuius ego nomen 

Quod semel animo inscriptum gero 
prout tua virtus et 

eruditio meruere 
nunquam oblivioni tradam 

A T H E N IS  H E L V E T IS  
A  CIC IC X C V

VII Cal 
Aprilis Iuliani

Dalszemu uściśleniu chronologii życiorysu Naborowskiego służy nie noto
wany dotąd wpis poety do sztambucha norymberskiego patrycjusza M arcusa 
Christopha Gugela von Diepoldsdorf (1573 — 1626), syna Christopha Fabiusa. 
M arcus Gugel studiował w Altdorfie (1585/86), w Heidelbergu (1590), w Bazylei

13 M. S k o lim o w sk a , Daniel Naborowski. Szkic biograficzny poety-dworzanina. „Reformacja 
w Polsce” VII/VIII, 1935-1936, s. 187.

14 D ü r r -D u r sk i, op. cit., s. 26.
15 Universitätsbibliothek, Basel, rkps AN VI Ba, k. 128. W znajdującym się w Bibliotece 

Jagiellońskiej (rkps przyb. 10/92) tekście pióra J. L ach  sa, zatytułowanym Wypisy źródłowe do prac 
o lekarzach krakowskich. Z  zapisek bazylejskich prof. Stanisława Kota, wpis Naborowskiego znaj
duje się na drugim miejscu, po wpisie M. Pniewskiego (Codiciusa).

16 Zob. Jôcher, op. cit., t. 3 (1760), szp. 1623.
17 Ibidem, szp. 1622—1623. Zob. też S. K o śm iń sk i, Słownik lekarzów polskich. Warszawa 

1888, s. 391.
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(1593/94) i w Ingolstadzie (1594)18. Poeta skonstruował wpis dla Gugela analo
gicznie jak dla Platera, w tekst łaciński wplatając wers grecki:

Non fasces, nec opes, sola sceptra perennant,
Et quam dant Musae sola corona mihi 

Δις και’ τρις το καλόν
Ut manus sic et animi 

tesseram assignabat 
Nobilissimo D. Marco Christo 

phoro Gugel.
Daniel Naborovius Polonus.

Francoforti ad Maenum a 1594 
23 Martii Iuliani.

Zaznaczyć przy tym należy, że Marcus Gugel nie był jedynym właścicielem 
wspomnianego imionnika. Jego współwłaścicielami byli też Paulus Christophor, 
Augustus oraz Fridericus Gugelowie. Naborowski wpisał się do sztambucha Guge- 
lów we Frankfurcie nad Menem, według kalendarza juliańskiego 23 Ш  1594. Na 
podstawie zapisu w metryce studentów uniwersytetu w Bazylei19 Diirr-Durski 
przyjął, że między czerwcem 1593 a 6 IV 1595 poeta przebywał w Bazylei. Brak 
bowiem było jakichkolwiek źródeł potwierdzających jego wyjazd z tego miasta 
w owym czasie. Tymczasem przytoczony wpis pozwala wnioskować, że Naborowski 
6 IV 1594, na 5 miesięcy przed ogłoszeniem we wrześniu rozprawy De venenis, 
przebywał we Frankfurcie nad Menem, najprawdopodobniej ze względu na od
bywające się w tym mieście, w drugą niedzielę przed świętami wielkanocnymi, znane 
targi książek20. Zamiłowanie bowiem do podróżowania, poznawania obcych kra
jów i ludzi czy zdobywania wiedzy na najlepszych uczelniach nie było Naborows- 
kiemu obce. Świadectwem tego są przecież jego wieloletnie studia w Wittenberdze, 
Bazylei, Orleanie, Strasburgu i Padwie, którym zawdzięczał swoje wszechstronne 
wykształcenie humanistyczne, medyczne i prawnicze. Przy dużej w tym czasie 
mobilności ludzi nie można raczej domniemywać, że poeta przesłał swój wpis 
Gugelowi za pośrednictwem innej osoby. Wspomniana wcześniej moda na alba 
amicorum już jakby z góry narzucała posiadanie swego sztambucha przy sobie 
i bezpośredni kontakt między właścicielem a wpisującym się21.

Wyrazem tego jest nie znany dotąd wpis Naborowskiego do sztambucha 
Georgiusa, pochodzącego ze znanej edynburskiej rodziny Craig22. Wpis ów 
składa się z hiszpańskiego m otta oraz łacińskiej dedykacji:

18 Herzogin Anna Amalie Bibliothek, Weimar, Stb. 165. — Die Matrikel der Universität Basel. 
Hrsg. H. G. W a ck ern a g el. T. 2. Basel 1956, s. 411. — Katalog der Uffenbach-Wolschen. Hrsg. 
N. K ruger. T. 1. Hamburg 1978, s. 358.

19 Die Matrikel der Universität Basel, s. 409.
20 W roku 1594 święta wielkanocne przypadały 31 III według kalendarza juliańskiego (1 0 IV 

według gregoriańskiego), zatem skoro targi we Frankfurcie w r. 1594 odbywały się 17 III, a Nabo
rowski wpisał się do sztambucha Gugelów tylko 5 dni po tym terminie, można przyjąć, że brał 
w nich udział. Zob. H. W id m ann, Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. 
Wiesbaden 1975, s. 88: „Ein während der Herbstmesse 1710 vom Rat der Stadt Frankfurt gefaßter 
Beschluß, künftig die Frühjahrmesse („Fasten” — oder „Osternmesse") nicht mehr am zweiten 
Sonntag vor Ostern, sondern am zweiten Sonntag nach diesem Fest

21 Zob. P ir o ż y ń sk a , op. cit., s. 96. W wieku XVI pojawił się zwyczaj posyłania kart — szcze
gólnie do współtowarzyszy studiów ze sfer arystokratycznych — z prośbą o wpis do sztambucha. 
Zob. K eil, op. cit., s. 33.

22 L. R o sse tt i, Gli stemmi dello studio di Padova. Padova 1983, s. 416. Równocześnie 
z Georgiusem Cragiusem studiuje w Padwie Joannes Cragius, którego herb został wymalowany na 
krużgankach nacji szkockiej uniwersytetu padewskiego.
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Tiempo, lugar, y  ventura 
Muchos ay los que los han tunido.
Mas pocos los que han sabido 

Gozar de la coniuntura.

SU PERAN D A FERENDO  
VIRO DOCTISS.

D. GEORGIO GRAGIO SCOTO  
hanc sui M.

P A T A V I R.
Daniel Naborowski. Pol 

c i c  DC II  
X IV  CAL A U G 23.

Wiadomo, że w r. 1602 Naborowski przebywał w Padwie. Pełnił tu funkcję 
ochmistrza na dworze Rafała Leszczyńskiego, którego znał z czasów swego 
pobytu w Strasburgu, gdzie w 1596 r. zadedykował mu łacińską odę24. W Pad
wie razem z Leszczyńskim uczęszczał w marcu i kwietniu na lekcje mechaniki 
do Galileusza. Z kopii przytoczonego wpisu wynika, że Naborowski i zapewne 
jego podopieczny, Rafał Leszczyński mieszkali w jednej gospodzie ze szkockim 
arystokratą. Dzięki wpisowi do sztambucha Cragiusa poszerzył się krąg zna
nych nam osób, wśród których przebywał poeta we Włoszech. Naborowski 
powróciwszy do kraju, po 12 z górą latach pobytu za granicą podjął służbę 
u Janusza Radziwiłła. Wpis dla Cragiusa pozwolił ustalić datę wieńczącą za
graniczne itinerarium poety — 19 IV 1602.

N a koniec parę uwag o treści i konstrukcji sztambuchowych wpisów z XVI 
i XVII wieku. Jednostajność formalna mogła wynikać z ogólnie przyjętej mody 
każącej umieszczać obok autografu także herb wpisującej się osoby. Jego wy
konanie zlecano zwykle zawodowemu malarzowi, pomimo bardzo nieraz wy
sokich kosztów z tym związanych25. Gdy zwyczaj wpisywania się do alba 
amicorum dotarł do młodzieży akademickiej i jej nauczycieli, miejsce prostego 
aforyzmu zajął własny, świadczący o zdobytym wykształceniu wybór „myśli”,

23 Univ. Library, Edinburgh, nr 525. Obok oryginału wpisu Naborowskiego istnieje kopia 
wpisu, najprawdopodobniej zrobiona przez samego Cragiusa, zawierająca wszystkie rozwiązania 
skrótów zastosowanych przez przyszłego poetę radziwiłłowskiego:

Grassa cucina, magro testamento.
Tiempo, Lugar, y  ventura 

Muchos ay los que los han tenido 
Mas pocos los que han habido 

Gozar de la coniuntura.
Superanda ferendo fortuna est

Viro doctissimo, amico et convictori 
suo charissimo Domino Georgio Cragio 

hanc sui memoriam reliquit 
Daniel Naborowski pol. Patavii 

C IC DC I I  
X IV  Calend. Aug.

24 Oda ta wydrukowana została na końcu rozprawy Rafała Leszczyńskiego Disputatio ethica 
de Beatitudine (Strasburg 1596).

25 W. K lo se , Stammbücher — eine kultur-historische Betrachtung. „Bibliothek und Wissen
schaft” XVI, 1982, s. 56: „1598 kosten diese kleinen Kunstwerke in Straßburg zwischen 6 Batzen und 
3 Talern (1 Taler =  20 Batzen). Ein Kurfürst zahlte sogar 100 ungarische Dukaten für sein Wappen”. 
Zob. też: Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639 — 1643. Opracowała i wstę
pem poprzedziła K. M u szyń sk a . Warszawa 1974, s. 223, 225, 280 (o kosztach wpisów J. Ługow
skiego do sztambuchów kolegów w Ingolsztadzie w 1640 roku).



a językiem sztambucha stała się ceniona za zwięzłość łacina. Podniosły styl, 
widoczny w momencie deklarowania przyjaźni, pragnienie zapisania się w pa
mięci odbiorcy, amplifikacja uczuć nadawcy to cechy charakterystyczne wpisu.

W sztambuchowej twórczości Naborowskiego znajdują one częściowe od
zwierciedlenie. Nie zawężał on bowiem treści wpisu tylko do krótkich konwen
cjonalnych cytatów, podania adresata, daty i miejscowości, lecz budował go 
z greckiej lub łacińskiej sentencji w funkcji motta, wiersza łacińskiego bądź 
greckiego oraz końcowej łacińskiej dedykacji. Podobna konstrukcja pojawiała 
się w niektórych staropolskich wpisach do alba amicorum, np. Jana Zborow
skiego, Józefa Andrzeja Załuskiego czy Jana Naeranusa. Naborowski w odróż
nieniu od innych wpisujących się stosował ową konstrukcję zawsze i w sposób 
konsekwentny. W sztambuchu Daniela Cramera poeta umieścił dwuwersowe 
m otto greckie, po którym następuje urzekający ciepłem przyjaźni wiersz łaciń
ski, ujęty w 4 dystychy elegijne, a całość kończy łacińska dedykacja, graficznie 
ułożona w kształt kielicha. We wpisie dla Tomasza Platera zastosował N abo
rowski jako m otto wysławiający boskie dary dwuwiersz łaciński, potem umieś
cił traktujące o wielkości dobra 2 wersy greckie, by wszystko zakończyć pełną 
pochwał dla zalet, wiedzy i erudycji adresata łacińską dedykacją.

Uwieczniając się natomiast w sztambuchu M arcusa Gugela, przyszły radzi- 
wiłłowski panegirysta uczynił mottem łaciński dwuwers sławiący wielkość twór
czości poetyckiej w opozycji do marności dóbr doczesnych. Po motcie umieś
cił jednowersowy, będący pochwałą piękna wiersz grecki i łacińską dedykację, 
krótszą od wyżej wspomnianych prawie o połowę. Wpis dla Georgiusa Cragiu- 
sa poeta rozpoczął czterowersowym hiszpańskim mottem, po którym pojawił 
się pojedynczy lakoniczny wers łaciński i końcowa, w krótkich słowach („vir 
doctissimus”) charakteryzująca adresata łacińska dedykacja. Łaciński wiersz 
i dedykacja znajdują w kopii owego wpisu (zob. przypis 23) nie tylko roz
wiązanie skrótów zastosowanych przez nadawcę, lecz także dodatkowe, bardzo 
osobiste i nie występujące w oryginale określenia osoby adresata („amicus et 
corwictor suus charissimuś").

Wyjątkowe wśród znanych nam wpisów Naborowskiego było poprzedzenie 
przez poetę konwencjonalnej łacińskiej dedykacji skierowanej do Georgiusa 
Cragiusa mottem w języku hiszpańskim. Poeta polski, polecany jako nauczy
ciel francuskiego dla Janusza Radziwiłła, tłumacz utworów Petrarki i Du Bar- 
tasa, poseł na angielski dwór Jakuba I, dał popis znajomości także języka 
hiszpańskiego. Podobnie zamknięcie przez poetę dedykacji dla Cramera 
w kształcie kielicha było czymś niespotykanym w dobie bardzo skonwencjona
lizowanych wpisów do alba amicorum. Ten szczególny sposób konstrukcji 
dedykacji wynikał ze związków przyjaźni między nadawcą a odbiorcą, kielich 
zaś oznaczał przynależność do jednego, przyjacielskiego grona, w konkretnej 
natom iast sytuacji oddawał — towarzyszące rozstaniu — uczucie żalu podczas 
spełniania pożegnalnego toastu.

Spośród wpisów do alba amicorum twórczość Naborowskiego wyróżnia się 
dużym stopniem zindywidualizowania. Poeta stosował, jak inni sztambuchowi 
twórcy, powtarzający się niekiedy cytat z literatury klasycznej czy tekstów 
biblijnych, ale dawał też wyraz osobistego zaangażowania, gdy odbiorcą był 
kolega z uniwersyteckiej ławy. Wtedy przyszły panegirysta radziwiłłowski sam 
układał — w postaci dystychu elegijnego — pożegnalny wiersz. Pisząc po
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chwały adresatów starannie dobierał epitety, które stawiał zwykle w stopniu 
najwyższym. I tak Platera i Cragiusa nazwał: „doctissimuś\ Gugela zaś: 
„nobilissimuś”. W odniesieniu do Cramera zastosował natomiast całą gamę 
określeń — od „viro conspicuo, ornato, exculto”, poprzez „propugnatori stre- 
nuo”, aż do ,fratri” i „amico”, dokumentując ostatnie określenie przytoczonymi 
z antyku znanymi przykładami przyjaźni Eurialosa i Nizosa, Pyladesa 
i Orestesa, Pejritoosa i Tezeusza czy Pytiasza i Damona.

Podane tu teksty wpisów Daniela Naborowskiego do sztambuchów to no
wy materiał do analiz dla badaczy jego życia i twórczości26. Szczególnie ważne 
są wpisy dla Gugela i Cragiusa, które wzbogacają naszą wiedzę o podróżach 
Naborowskiego i o kręgu osób, w jakim się obracał.

26 Już w ostatniej fazie przygotowywania artykułu do druku autorka odkryła w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Pradze jeszcze jeden wpis Naborowskiego, dedykowany Lambertowi 
Richemiusowi, dokonany w Lesznie, 10 XII 1602. Wpis ów przynosi wiadomości o miejscu pobytu 
poety po powrocie z zagranicy. Przebywał on mianowicie na dworze Leszczyńskich, zanim prze
niósł się na dwór Janusza Radziwiłła. Wpis ten będzie przedmiotem artykułu dotyczącego sztam
bucha Richemiusa.


