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REN A TA  W ILG O SIEW ICZ-SK U TEC K A

Komu było dedykowane dzieło Gwagnina 
Sarmatiae Europeae description 
- rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.

Wydane przez Macieja Wirzbiętę dzieło Aleksandra Gwagnina Sarmatiae 
Europeae descriptio pojawia się w literaturze najczęściej jako przykład XVI-wiecznej 
historii Polski, druk wyróżniający się bogatą szatą graficzną i wykorzystaniem ikonogra
ficznego zasobu przestawień ilustrujących wydarzenia i postacie z dziejów Polski, Litwy, 
Prus etc. Kolejne wydania dzieła, uzupełniane i wzbogacane, stanowią istotny element 
kanonu historiografii polskiej.

Uwagę zawsze zwracała wyjątkowa „uroda” książki. Franciszek Maksymilian So- 
bieszczański pisał w połowie XIX wieku: „Edycyja bardzo piękna, wytwornie drukowana 
i ozdobiona licznemi drzeworytami, które jednak po większej części już w innych dziełach 
krakowskich się znajdowały”1. Sto lat później Alodia Kawecka-Gryczowa pisała w po
dobnym tonie: „Jedno jest pewne, Rejowe Postylla i Zwierciadło, a nawet Descriptio 
Gwagnina stanowiły znakomicie zharmonizowane w swym wystroju typograficznym i 
graficznym, najpiękniejsze książki ilustrowane polskiego „złotego wieku”2.

Nazwisko Gwagnina występuje w licznych opracowaniach dziejów literatury pol
skiej oraz w opracowaniach historycznych, w bibliografiach, encyklopediach i słownikach 
biograficznych3. Najczęściej jest jednak cytowane w kontekście zarzucanego mu plagiatu 
innego dzieła historycznego, Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi Ma

1 F. M. S[obieszczański]: Gwagnin, Alexander, [w:] Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda. T. 11, Warszawa,
1862, s. 76.

2 A. Kawecka-Gryczowa: Polonia typographka seculi sededmi -  tłocznie polskie XVI stulecia, z. 11, Wrocław, 1981, s. 41.
3 Por m. in.: K. Estreicher: Bibliografia polska, cz. III, t. 6 (ogólnego zbioru t. XVII), Kraków, 1899 ; T. Wierzbowski: 

Bibliographia polonica XV ac XVI ss., vol. 1, Warszawa, 1889 ; W. Budka: Gwagnin Aleksander, [w:] Polski słownik 
biograficzny, t. 9, Wrocław, 1962 ; I. Lewandowski: Recepcja rzymskich kompendiów historycznych w dawnej Polsce, 
Poznań, 1976 ; Dawni pisarze polscy, 1.1, Warszawa, 2000 ; T. Ulewicz: Sarmacja : studium z problematyki słowiańskiej 
XV i XVI w., Kraków, 2006.
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cieja Stryjkowskiego. Hieronim Łopaciński nazwał go wręcz „najgłośniejszym plagiatem 
w XVI-ym wieku”4. Aleksander Gwagnin - naturalizowany Włoch pozostający w służbie 
polskiej od czasów Zygmunta Augusta, starosta filipowski i rotmistrz dowodzący załogą 
na zamku w Witebsku -  miał przywłaszczyć sobie rękopis Stryjkowskiego, „zabrał, może 
przerobił, i oddał do druku pod swoim nazwiskiem pracę Opis Sarmacji europejskief'5. 
Stryjkowski - w owym czasie podkomendny Gwagnina - dochodząc swych praw, otrzy
mał w lipcu 1580 roku królewski dokument potwierdzający, że „librum De Sarmatia Eu- 
ropea latine coscriptum” jest jego własnością literacką6. Praca Stryjkowskiego ukazała się 
drukiem w Królewcu w roku 1582 roku.

W całej historii jest jednak wiele niejasności. Gwagnin w czasie procesu nie bronił 
się, a w sierpniu 1580 w czasie wyprawy Stefana Batorego pod Wielkie Łuki ofiarował 
królowi egzemplarz swojej książki7, „czegoby pewno nie ośmielił się uczynić, gdyby pod 
tym zarzutem [ksiegokradztwa] zostawał”8. Późniejsi krytycy doszli do przekonania, że 
kronika Gwagnina jest swego rodzaju kompilacją i rzeczywiście zawiera przetłumaczone 
na łacinę fragmenty Stryjkowskiego, ale nie tylko -  „są tam także i inne, oryginalne, któ
rych u Strykowskiego nie ma”9.

Za datę pierwszego wydania dzieła Aleksandra Gwagnina Sarmatiae Europeae de- 
scriptio badacze zgodnie uznają rok 1578, a przemawiają za tym ważne i jednoznaczne 
argumenty. W  przedmowie do wydania Macieja Wirzbięty widnieje bowiem data: Craco- 
viae 20. die Iunii 1578, a rok ten pojawił się również w tytule polskiego wydania z 1611 
roku drukowanego u Mikołaja Loba w Krakowie: Kronika Sarmacyey europejskiej, w 
której się zamyka królestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xiçstwy y Prowincyami swe- 
mi [...] przez Alexandra Gwagnina z Werony, hrabię Pałacu laterańskiego, rycerza paso
wanego y Rotmistrza Jego K. M. pierwey roku 1578po łacinie wydana10.

Również Karol Estreicher w Bibliografii polskiej dokładnie opisał druk z 1578 
roku jako pierwszą edycję Sarmatiae Europeae descriptio11, a daty wydania nie opa
trzył żadnym komentarzem -  najwyraźniej nie miał w tej kwestii żadnych wątpliwo
ści. Jednak w uwagach do kolejnego, drugiego wydania (Spira, 1581) zanotował cie
kawą informację: „Maffei błędnie twierdzi, że Sarm. descrip. była edycya z r. 1574, 
dedykowana Henr. Walezyuszowi. Znamy dziś tylko z roku 1578, pewnie wcześniej-

4 H. Łopaciński: Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskim, [w:] Pamiętnik literacki, R .l, 1902, s. 
265-275.

5 J. Radziszewska: Maciej Stryjkowski, historyk-poeta z epoki Odrodzenia, Katowice, 1978, s. 73. Problem plagiatu 
porusza również m.in. A. Sajkowski: Czytając Stryjkowskiego, [w] Pamiętnik Literacki, R. 60, 1969, z. 4, s. 239-251; 
A. Biernacki: Histoire d ’un plagiat, [w:] Kwart. Hist. Nauki Pol, 1979, nr 3.

6 W. Budka: Gwagnin Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław, 1962, s. 204.
7 Zdarzenie to opisuje Sobieszczański opierając się na Kronice polskiej Stryjkowskiego, F. M. S[obieszczański], op.cit., s. 77.
8 Ibidem, s. 77.
9 H. Wolska: Aleksandra Gwagnina Kronika Sarmacji Europejskiej, [w] Bibliotekarz Lubelski, R 30 (1985), nr 116, s. 17.
10 K. Estreicher: Bibliografia polska, cz III, t. 6 (ogólnego zbioru t. XVII), Kraków, 1899, s. 481.
11 Ibidem, s. 484-485.
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szej nie było”12. Kim był wspomnia
ny przezeń Maffei, Estreicher nie spre
cyzował - nie podał żadnego źródła, 
wskazówki ani tytułu.

Przez wiele lat wątpliwości tej nie 
podjął nikt z badaczy. Co prawda J. Ra
dziszewska pisała o dziele Gwagnina, 
że „ukazało się drukiem w 1578 roku -  
według informacji K. Estreichera w 
1576 roku [...]”13, w przypisie precy
zując, że informacja o wydaniu z 1576 
roku pochodzi z Kroniki Stryjkowskie
go. Wątku tego jednak nie rozwijała, 
poprzestając na stwierdzeniu: „Czy K.
Estreicher w swej Bibliografii miał z 
tego [1576] roku egzemplarz, trudno 
rozstrzygnąć”14. W istocie problem je
dynie zaciemniła, bowiem Estreicher 
wyraźnie uznawał druk z 1578 za 
pierwszą edycję dzieła Gwagnina. Za
tem wcześniejszych egzemplarzy z 
pewnością nie widział. Pisał jedynie:
„Stryjkowski w Kronice ed. r. 1582, w _ . .. , . .Oprawa egzemplarza z Bibliothegue Mazanne
kartach na przodzie, przyznając sobie
tę pracę powiada: że wydana była r. 1576”15 - czyli cytował tylko Stryjkowskiego.

Aby odpowiedzieć na pytanie o pierwsze wydanie dzieła Aleksandra Gwagnina trzeba 
przede wszystkim dotrzeć do tekstu Maffei, o którym tak lakonicznie wspominał Estre
icher. Chodzi tu o dzieło Scipiona Maffei Verona illustrata16, którego drugi tom poświę
cony jest literaturze i zawiera informacje o urodzonych w Weronie pisarzach. Wśród nich 
Maffei wymieniał również Aleksandra Gwagnina pisząc o nim: ,J)'Alessandro Guagnino 
Descrizione della Sarmazia Europea, quae Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, 
Russiam, Massoviam, Prussiam, Pomeraniom, Livoniam, et Moscoviae, Tartarique par
tem complectitur. Di quest’ opera molto considerabile la prima edizione porto in fronte la 
Dedicatoria dell’autore al Re Enrico Valezio del 1574. Dice in essa, che gia da quindici

12 Ibidem, s. 486.
13 J. Radziszewska, op.cit., s.73.
14 bidem, s.73.
15 K. Estreicher: Bibliografia polska, cz HI, t. 6 (ogólnego zbioru t. XVII), Kraków, 1899, s. 486.
16 S. Maffei: Verona illustarta, P. 1-4. Verona, 1731-1732.
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anni dimorava in que paesi, impiegato nelle truppe, e in onorevoli comandi militari, e che 
vi si era portato abbandonando la patria per amor di liberta, e di gloria”'1. A zatem 
Maffei musiał znać wydanie z 1574 roku, jeśli tak szczegółowo odnosił się do dedykacji 
dla Henryka Walezego. Inaczej mówiąc, musiało istnieć wydanie z 1574 roku, a Maffei 
utrwalił informację o nim w swojej książce.

Dlaczego więc Estreicher uznał tę informację za mało wiarygodną i poddał w wątpli
wość, pozostając przy roku 1578? Zapewne sam nie znał dzieła Scipiona Maffei, à infor
mację o nim -  bo jakąś wszakże posiadał -  uznał za źródło zbyt mało wiarygodne. Być 
może była to jedynie notatka od jednego ze współpracowników. Trudno inaczej interpre
tować pominięcie w Bibliografii polskiej wydania z 1574 roku.

Informacja Scipiona Maffei nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że wydanie Sar- 
matiae Europeae descriptio Aleksandra Gwagnina ukazało się w 1574 roku. Więcej -  że 
było ono zadedykowane panującemu wówczas królowi polskiemu Henrykowi Walezemu. 
Nie mówi jednak nic o wydawcy druku, jego objętości, ilustracjach.

Kluczem do zagadki pierwszego wydania dzieła Gwagnina jest egzemplarz znajdu
jący się obecnie w paryskiej Bibliothèque Mazarine oznaczony sygnaturą 2° 6365 (Rés.), 
przechowywany wśród najcenniejszych zbiorów tej biblioteki {Réserve).

Książka nosi ten sam tytuł co wydanie z 1578 roku, oba druki posiadają bowiem taką 
samą kartę tytułową ozdobioną winietą w kształcie portalu z królewskim orłem Zygmunta 
Augusta u góry i herbem Krakowa u dołu (reprodukowaną w Polonia typographiea№ ). Na obu 
kartach brak roku wydania, natomiast poniżej herbu stolicy znajdują się charakterystyczne 
cztery kropki -  ślad po usunięciu daty wydania znajdującej się pierwotnie na klocku19.

Na karcie tytułowej verso obu druków znajduje się drzeworyt: Insigne Regni Polo- 
niae - herb Królestwa Polskiego otoczony tarczami herbowymi ziem i województw, a pod 
nimi 14-wersowy utwór łaciński temu herbowi poświęcony.

Bezpośrednio po karcie tytułowej na kartach sygn. A2 - A5 znajduje się dedykacja dla 
Henryka Walezego, którą kończy data: Cracoviae, Iunii 20 die 1574. Dedykacja zajmuje 8 
stron i w wydaniu z 1578 roku została zastąpiona dedykacją poświęconą Stefanowi Bato
remu, zajmującą dokładnie te same karty.

17 „ A le k s a n d r a  Guagniniego Descrizione della Sarmazia Europea, quae Regnum Poloniae, Lituaniam [...]. Pierwsze 
wydanie tego niezwykle ważnego dzieła zawiera na początku Dedykację do Króla Henryka Walezego z 1574 roku. 
Mówi w niej, że pozostaje już od piętnastu lat w tym kraju, zatrudniony w piechocie i w innych zacnych oddziałach 
wojskowych, a także że opuścił ojczyznę z miłości do wolności i chwały”. Zob. S. Maffei: Verona Illustarta. P. 2, 
Contiene 1’istoria letteraria, o sia la notizia de’ scrittori veronesi,Verona, 1731, szp. 216.

18 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 39, 49, drzeworyt 364, tabl. 529.
19 Klocek ten został wykonany pierwotnie dla Heleny Unglerowej i wykorzystany w 1542 do druku H. Spiczyńskiego O 

ziołach tutecznych i zamorskich, dlatego w dolnej części klocka wyryto tę datę. Jak większość zasobów Drukami 
Unglerowej winieta przeszła do Dziedziców Marka Szarfenberga i tu użyto ją w 1556 do druku P. Krescentyna Księgi 
o gospodarstwie, usuwając datę. Po zabiegu tym pozostał ślad w formie kropek i w tej postaci klocek ten został przejęty 
przez Macieja Wirzbętę i wykorzystany do druku A Gwagnina. Por. A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., s. 39.
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Henryk Walezy Stefan Batory

- obaj królowie tytułowani są w podobny sposób:

Serenissimo ac invictissimo Princi- 
pi, Henrico Walesio, Dei gratia Polonia- 
rum Regi Potentissimo, Magno Duci Li- 
tuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, 
Samogitiae, Kiouiae, Volbiniae, Pomera- 
niae, Liuoniae, ac vniuersae Sarmatiae 
Europeae, Monarchae Dominoąue &ce. 
necnon Duci Andium, Borboniorum, Alu- 
emorum, Comiti Montisforti, Marchiae 
Foresti, Quertij, Rouegij &c. Domino.

Serenissimo ac potentissimo Princi- 
p i Stephano, Dei gratia Poloniae Regi, 
Magno Dvci Litvanie, Rvssiae, Prussiae, 
Masouiae, Samogitiae, Kiouiae, Volbi
niae, Pomeraniae, Liuoniae, ac vniuersae 
Sarmatiae Europeae, Monarchae Domi- 
noq[ue] &c. necnon Transsyluaniae Do
mino.

- wykorzystano ten sam inicjał C:

Cvm svmma libertatis... Cvm iam annos complvres...

- autor szybko przechodzi do opowieści o swojej służbie w Witebsku:

[...] vbi ego Arci Vitebsko praefec- 
tus, id munus iniunctum qua potui cum in- 
dustria peregi, quod & data meafides, & 
Reipub. dignitas, & loci ipsius necessitas 
( est enim arx Moschis contermina) postu- 
lare videbatur, longa tandem consuetudi- 
ne linguam, mores, leges Polonorum  
edoctus sum: Situmq[ue] Regionum totius 
Sarmatiae Europeae cum magna ex parte 
propria experientia exploratum haberem, 
saepiusqfue] subijcerem oculis meis, na- 
cta occasione temporis duro marte inte
rim respirante quaedam scitu non indigna 
de moribus, Legibus, initio, incremento re
bus gestis Imperij Polonici, populoru- 
mq[ue] Sarmatiam incolentium. Praete- 
rea de situ, dispositione, regionum earum 
omnium, quas in se Sarmatiae orbis com- 
plexus est, militari stillo conscribere non 
dubitaui [...]

[...] Vbi ego arci Vitebsko praefectus 
eram, quod munus iniunctum qua potui in- 
dustria, peregi, sicut & data meafides, & 
Reipub. dignitas & loci ipsius necessitas 
(est enim arx Moschis contermina) postu- 
lare videbatur, longa tandem consuetudi- 
ne, linguam, mores, leges Polonorum edoc
tus sum, situmq[ue] regionum totius Sar
matiae Europeae cum magna ex parte pro
pria experientia exploratum habui, & sa- 
epissime subieci oculis meis. Quare nactus 
ego occasionem temporis, dum a duro 
Marte respirarem, quedam scitu non indi
gna de moribus, legibus, initio, incremen
to, rebus gestis imperij Polonici, populo- 
rumqfue] Sarmatiam incolentium, de- 
niq[ue] de situ, dispositioneq[ue] regionum 
earufm] omnium, quas in se Sarmatiae or
bis complexus est, militari stilo co[n]scri- 
bere non dubitaui I...]
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Już ta krótka analiza początku dedykacji pokazuje, że w obu tekstach powtarzają 
się całe zdania i akapity. Układ obu dedykacji i ich ton są bardzo podobne. Wrażenie 
powtórzenia w sposób nieuchronny potęguje dwukrotne użycie tej samej daty dziennej 
„Cracoviae, Iunii 20 die, 1574” oraz „Cracoviae, 20 die Iunii, 1578”.

Dalszy przebieg obu druków20, sygnowanie składek i oznaczanie kart21, powtórze
nie braku foliacji tej samej karty22, dokładnie taki sam układ typograficzny stron, poło
żenie sygnatur i kustoszy, użycie tych samych ilustracji drzeworytowych, inicjałów, 
przerywników i innych elementów zdobniczych, pozwala na stwierdzenie, że wydanie z 
1578 jest wariantem druku z 1574 roku.

Zapewne w trakcie przygotowania książki do sprzedaży drukarz na nowo złożył 
składkę A, wyjmując z niej cztery karty z nieaktualną już wówczas dedykacją i zastąpił 
ją  nową - poświęconą królowi Stefanowi Batoremu, znaną dziś powszechnie z wydania 
1578 roku.

Poza kartami zawierającymi dedykacje, oba druki różni jedynie rycina z herbem 
Aleksandra Gwagnina23. W wydaniu z 1574 roku herb z imieniem i nazwiskiem autora 
Alexander Guagninus wyrytym na wstędze stanowiącej integralną część drzeworytu, 
odbity jest na osobnej karcie i umieszczony bezpośrednio po rycinie Sejmu24, natomiast 
w egzemplarzach z roku 1578 rycina z herbem znajduje się na końcu książki po Indeksie 
na k. Bb3, a poniżej herbu dodany został napis Cum Gratia & Priuilegio Regio & Caesa- 
reo, którego w druku z roku 1574 nie ma.

Uznanie druku z 1578 roku jedynie za wariant wydania z roku 1574 pozwala zro
zumieć dlaczego Gwagnin zakończył opisywanie dziejów Polski na ingresie i koronacji 
Henryka Walezego De celeberrimo ingressu Cracoviam, & Coronatione praeclarissi- 
ma Henrici Valesii, Potentissini & Invictissimi Poloniae Regis25, po którym następuje 
przytoczony w całości Ordo coronationis26. Fragment ten, mocno rozbudowany w sto
sunku do opisu panowania innych władców, w sposób naturalny pasował do książki 
dedykowanej temu królowi. Mógł natomiast budzić zdziwienie w dziele dedykowanym 
Stefanowi Batoremu. Ponieważ jednak zamiana kart w części środkowej bloku książki 
byłaby zadaniem niezwykle trudnym, Gwagnin nie wprowadził w tym miejscu żadnych 
zmian i w druku nie znalazł się ani opis ucieczki Henryka Walezego z Krakowa, ani

20 Egz. znajdujący się w Bibliothèque Mazarine jest zdefektowany: brak w nim końcowych kart cz. 5 (skł. fffó, ggg- 
iii4) oraz cz. 6 (skł. Aaaa-Bbbb6 ) i Rejestru (skł. Aa-Bb4).

21 Por. A. Kawecka-Gryczowa, K. Piekarski: Katalog Bibljoteki Horynieckiej XX. Ponińskich. Cz. 1, Inkunabuły i 
polonica XVI wieku, Warszawa, 1936, s. 30.

22 Część 4 (Livonia) w obu wariantach: 1 k. nlb., 1-2, [3], 4-9; sygn.: aa6, bb4. K. sygn. aa nie jest oznaczona jako fol.3.
23 Por. A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., z. 11, drzeworyt 422, tabl. 556.
24 Dwustronicowa (rozkładowa) rycina przedstawiająca króla Zygmunta Augusta w otoczeniu Sejmu, por. A. Kawecka- 

Gryczowa, op. cit., z. 11, drzeworyt 418, tabl. 554. W obu wariantach rycina ta znajduje się zasadniczo w tym samym 
miejscu po cz. 1 (Polonia) po skł. O.

25 A. Gwagnin: Sarmatiae Europeae descriptio, Kraków, [1574-1578], fol. 49-52.
26 Ibidem, fol. 52v-56v.
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elekcji i koronacji Stefana Batorego na króla Polski, co z pewnością pojawiłoby się w 
dziele wydawanym w 1578 roku. Historia została uzupełniona i doprowadzona do cza
sów Zygmunta III dopiero w polskim wydaniu z 1611 roku.

Sama zmiana dedykacji, z jaką spotykamy się w przypadku Sarmatiae Europeaę 
descriptio nie była w tym okresie zabiegiem wyjątkowym. Sam Maciej Wirzbięta ucie
kał się do takich zmian już wcześniej. A. Kawecka-Gryczowa dokładnie opisuje historię 
zmiany dedykacji w Komentarzu na proroctwo Hozeasza27. W 1567 roku Wirzbięta 
uruchomił zalegający w składzie nakład Komentarza wydany w 1559 r. dodając doń 
jedynie dedykację dla nowego protektora -  Stanisława Myszkowskiego, wojewody kra
kowskiego. Pomimo deklaracji samego wydawcy - który w wydaniu z 1567 r. pisał „iż 
iuż pirwszego druku Exemplarzow nie stało było, znowu z więtszą pilnością wydruko
wawszy [...] miedzy ludzye Krześciańskie posyłam”28 - dokładna analiza obu warian
tów nie pozostawia wątpliwości, że chodzi tu o swoistą „mistyfikację” : po śmierci Mi
kołaja Radziwiłła zwanego „Czarnym” (w kwietniu 1565), Wirzbięta zmienił początek 
tekstu wstawiając nową dedykację i licząc, ”że ani Myszkowski, ani inni czytelnicy nie 
będą porównywali starego wydania z odnowioną publikacją”29.

*  *  *

Egzemplarz Sarmatiae Europae descriptio znajdujący się w Bibliothèque Mazari- 
ne należał zapewne do Henryka III Walezego. Wskazuje na to oprawa książki z jasno- 
brązowej skóry30 z herbem Henryka III zwieńczonym koroną królewską. Herb otoczo
ny stylizowanym łańcuchem Świętego Michała usytuowany jest centralnie w polu wy
pełnionym regularnie rozmieszczonymi tłokami lilii, całość w ozdobnym, ażurowym 
obramieniu -  wszystkie tłoczenia są złocone (il. 1). Jest to piękny przykład oprawy 
dedykacyjnej (reliure de dédicace)31, w której herb królewski i łańcuch zostały pieczoło
wicie wykonane element po elemencie przy pomocy kilku niewielkich tłoków, w celu 
nadania odpowiedniej rangi oprawie mającej zdobić książkę ofiarowaną królowi. Ten 
typ oprawy różni się znacznie od opraw królewskich (il. 2) zdobionych superekslibri- 
sem wykonanym przy pomocy jednolitego, oficjalnego tłoka z herbem Henryka III zwień
czonym zamkniętą koroną królewską i otoczonym łańcuchem Świętego Michała32. Tło

27 [M. Luther]: Hozeasz Prorok z wykładem, Kraków, 1559 (War. A) i 1567 (War. B).
28 Cyt. za: A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., z. 10, s. 9.
29 Ibidem, s. 9.
30 Oprawa, nosi ślady wiązań, w 1958.konserwowana była w pracowni konserwacji opraw Bibliothèque Mazarine.
31 Inne przykłady opraw dedykacyjnych zob.: F. Le Bars: Les reliures de Henri III, essai de typologie, [w:] HenriIII 

méccne des arts, des sciences et des letters / sous la dir. de Isabelle Conihout, Jean-François Maillard, Guy Poirier, 
Paris, 2006, s. 228-247, fot. 3, 4, 5, 6.

32 Przykłady opraw królewskich Henryka III zob.: ibidem, fot. 2, 7, 8, 9. Zob. również J. Guignard: A propos des 
reliures d ’Henri III, roi de France et de Pologne, [w:] Ville Congrès International des bibliophiles, Varsovie, 23-29 
juillet 1973, Varsovie, 1985, s. 54-55, tabl. 1.
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ku tego mógł używać jedynie introligator noszący tytuł „Relieur du Roy”33 wykonujący 
oprawy na zamówienie króla. Oprawa dzieła Gwagnina z 1574 roku nawiązująca stylem 
do opraw królewskich została zapewne wykonana przez jedną z paryskich pracowni. 
Oba typy opraw -  oprawy królewskie i oprawy dedykacyjne -  wskazują na przynależ
ność książek do biblioteki Henryka III. Jacque
line Boucher34 próbowała zrekonstruować i 
opisać tę bibliotekę. Jej losy były bowiem od
mienne od historii większości królewskich księ
gozbiorów, które po śmierci ich właścicieli tra
fiały najczęściej do zbiorów francuskiej Biblio
teki Narodowej35. Tymczasem biblioteka Hen
ryka III została po jego śmierci w 1589 roku 
rozproszona i częściowo rozgrabiona w nie
spokojnej epoce wojen religijnych. Wśród od
nalezionych i zidentyfikowanych przez J. Bo
ucher 166 książek z tego księgozbioru nie zo
stało jednak odnotowane dzieło Aleksandra 
Gwagnina. Natomiast Fabienne Le Bars36 prze
prowadzając analizę i typologię opraw ksiąg 
należących do Henryka III przedstawia druk z 
Bibliothèque Mazarine i jednoznacznie zalicza
go do księgozbioru króla (chociaż omyłkowo

, . Oprawa królewska Henryka 111
podaje 1578 jako rok wydania książki).

Nie wiemy, jakimi drogami książka trafiła do rąk kolejnego właściciela, który pozosta
wił rękopiśmienną zapiskę u dołu karty tytułowej: „Don J[ea]n des Hays [Heys?]”. On to 
najpewniej podarował druk paryskiemu klasztorowi dominikanów z ulicy Saint Honoré, 
zwanych jakobinami od wezwania kościoła Saint-Jacques (Jakobus), przy którym wcześniej 
funkcjonował klasztor. Tę proweniencję poświadcza pieczęć na karcie tytułowej: „JACO
BINS R[ue] S[aint] HONORÉ” oraz rękopiśmienna zapiska u góry strony dedykacyjnej: 
„Ex libris ff[ratru]m Praedicatorum Parisiensium ad S[anctum] Honoratum”.

Odnalezienie druku z 1574 stawia w nowym świetle niektóre fakty z życia Alek
sandra Gwagnina oraz z działalności Macieja Wirzbięty, zmusza do zrewidowania wcze
śniejszych sądów i analiz. A. Kawecka-Gryczowa opisując w Polonia typographica

33 W okresie panowania Henryka III tytuł ten nosili kolejno Claude de Picques (1574-1575), Nicolas Eve (1575-1581) 
oraz Clovis Eve (1584-1589). Zob. R. Devauchelle: La reliure, Paris, 1995, s. 70.

34 J. Boucher: Société et mentalités autor de Henri III, t. 3, Lille - Paris, 1981, s. 861-877.
35 Z okresu 1515-1565 w zbiorach BnF znajduje siç okolo 1300 książek, z księgozbioru Henryka III zachowało się ich 

zaledwie 30. Por. F. Le Bars, op. cit., s.228.
36 F. Le Bars, op. cit., s. 230.
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działalność wydawniczą oficyny Macieja Wirzbięty pisze o wcześniejszym, rozłożo
nym na lata przygotowaniu drzeworytów: „Przygotowanie serii portretowej i herbowej 
trwało długo, pierwsze bowiem zastosowanie dwu półfigur spotyka się już w r. 1574 
[,..]”37. Znając druk z 1574 należy raczej uznać, że drzeworytnik wykonał swą pracę sto
sunkowo szybko, może właśnie dlatego nie silił się na oryginalność i szukał inspiracji we 
wcześniejszych dziełach zawierających materiał ikonograficzny, wykorzystując głównie 
dwa źródła Chronica Polonorum Macieja z Miechowa i Kronika świata M. Bielskiego. 
Również nieaktualne stają się wnioski z analizy intensywności prac tłoczni Macieja Wirz
bięty podane w t. XI Polonia typographica38. Przedstawiając wydajność oficyny w po
szczególnych latach A. Kawecka-Gryczowa błędnie tłumaczy ubogą produkcję w latach 
1576-1577, sądząc, że „były poświęcone przygotowaniom do wydania Sarmatiae Europeae 
descriptio Gwagnina”39. Takim komentarzem należy raczej opatrzyć zmniejszoną produk
cję tłoczni w roku 1573, bezpośrednio poprzedzającym ukazanie się dzieła Gwagnina.

Wstrzymanie sprzedaży gotowego druku zaważyło też na losach autora. M. Wisz
niewski pisał, że Gwagnin sam ponosił koszta wydania książki40. Być może dlatego 
właśnie, że nie była ona sprzedawana w 1574 roku - jak to pierwotnie zakładano - po
padł on w długi. W. Budka przypisywał jego kłopoty jakimś nieznanym operacjom fi
nansowym41 prowadzonym ok. 1575, ale pisał tak nie wiedząc o finansowaniu książki w 
roku 1574. Długi zaciągane w 1576 musiały być znaczne. Budka precyzyjnie wymie
niał, że zaciągnięto je „u Jana Cetysa, pisarza żup wielickich, i u Pompiusza Laterciana, 
długi te później w r. 1579 wyzuły go z tenuty”42 (chodzi o starostwo filipowskie na 
pograniczu prusko-litewskim, które Gwagnin otrzymał w dożywocie w 1574, zapewne 
z nadania Henryka Walezego). Potwierdzeniem faktu, że edycja z 1574 roku nie była 
rozpowszechniana, może być również reakcja Macieja Stryjkowskiego, który dopiero w 
1578 „narobił ogromnego hałasu o nadużycie prawa własności autorskiej”43. Henryk 
Walezy otrzymał być może jedyny egzemplarz druku.

Zastanawiać może również dlaczego tak długo zwlekano z publikacją nowego 
wariantu, skoro wydanie było już niemal gotowe. Koronacja Stefana Batorego na króla 
Polski miała miejsce w Krakowie 1 maja 1576, czemu zatem czekano aż do 20 czerwca 
1578? Zapewne dalsze badania poświęcone życiu Aleksandra Gwagnina i działalności 
oficyny wydawniczej Macieja Wirzbięty pozwolą odpowiedzieć na pytania, jakie rodzi 
odnalezienie pierwszej edycji Sarmatiae Europeae descriptio.

37 A. Kawecka-Gryczowa, op. cit., z. 11, s. 37.
38 Ibidem, s. 28-29.
39 Ibidem, s. 29.
40 M. Wiszniewski: Historya literatury polskiej, t. 7, Kraków, 1845, s. 534, por. przyp. 463.
41 W. Budka, op. cit., s. 203.
42 Ibidem, s. 203.
43 F. M. S[obieszczański], op. cit., s. 76.
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To whom was the book Sarmatiae Europeae descriptio by A. 
Gwagnin dedicated? A solution of the puzzle of a well-known 
sixteenth-century material concerning Poland

This article addresses the problem of the original addressee of the dedication inscri
bed in the book entitled Sarmatiae Europeae descriptio by A. Gwagnin (Alessandro 
Guagnini). A unique copy of the book published in 1574 found by the author in 
Bibliothćąue Mazarine in Paris has shed light on the question posed in the title. 
Gwagnin’s work was originally dedicated to Henry of Valois and it was only after 
the well-know string of historical events and his notorious flight from Poland (as he 
secretly left Poland to ascend the French throne) that the dedication was changed, on 
the initiative of the publisher, to that of Stephen Batory of Poland. This discovery 
changes the dating of the book adopted hitherto in available monographs and biblio
graphies.

Ryszard Nowicki 
A section of the book collection of the Poniński family of Kościelec 
at the Municipal and Public Library in Bydgoszcz

This article attempts at reconstructing the history of a private book collection that belon
ged to the Poniński family from Greater Poland settled in Kościelec Kujawski, a small 
village near Inowrocław. However, the collection’s profile, size and its final shape can 
only be determined hypothetically since there are too many gaps to establish something 
with certainty. During the war the book collection was dispersed and only a small frac
tion, now held at the public library in Bydgoszcz, survived. Those items from the collec
tion that have been identified are described in detail. A further search for the books from




