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Daemonolatria  (1598); F. Spee'a Cautio  criminalis  (1631); A. Prätoriusa Von  Zauberey  und  Zauberern  gründtlicher  Bericht 
(1598); B. Carpzova Practica rerum criminalium  (1635); J. Keplera Der Traum  vom mondflug  (1609); G. Leibniza Theodicée 
(1710); Ch. Thomasiusa De crimine magiae (1701) oraz wielu innych. 

Najznaczniejszy jednak procent źródeł umieszczonych w Hexen  stanowią  akta procesowe — kościelne, wiejskie i miej-
skie. Są  to kwestionariusze pytań zadawanych świadkom i oskarżonym podczas procesów, protokoły z przesłuchań, senten-
cje wyroków, opinie wydawane w poszczególnych sprawach przez fakultety  prawnicze rozmaitych uniwersytetów, statystyki 
egzekucji, opinie biegłych itp. 

Poza wyjątkami  z dzieł zawartych w pracy W. Behringera znaleźć można także cytaty z ówczesnej prasy i pism ulot-
nych: „Erschreckliche Nüwe Zytung" (München 1562); „Wahrhafftige  Zeittung von Gottlosen Hexen" (Frankfurt  1586); 
„Wahrhafftige  und glaubwirdige Zeyttung" (Strassburg 1583); „Zwo Hexenzeitunhg, die erste aus dem Bisthumb Wür-
zburg, ... Die Ander auss dem Herzogthumb Würtenberg" (Tübingen 1616); „Druten-Zeitung" (Nürnberg 1627); „Zei-
tung von sechshundert Hexen" (Bamberg 1630) i in. Tak bogaty zestaw źródeł przynosi liczne informacje  istotne zarówno 
dla historyków prawa, badaczy etnografii  historycznej, jak i kulturoznawców czy językoznawców. 

Publikacja obejmuje 286 tekstów źródłowych, dla porównania praca J. Hansena obejmowała ok. 400 cytatów. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt,  iż J. Hansen cytowanie ogranicza do kilku, a czasem nawet tylko jednego wersu. W. Behrin-
ger przyjął  nieco inną  metodę wydawniczą,  zwracając  uwagę na szeroki kontekst dokumentów i ich całościową  wymowę. 
Wydaje się, że przyjęto sposób optymalny — przy ograniczonej objętości wydawniczej przedstawiono względnie dużo 
wyciągów  źródłowych. 

Znaczna część materiałów była już publikowana, jednak zasadnym było powtórzenie edycji ze względu na fakt,  że 
poprzednie wydania miały charakter wybitnie regionalny. Tym samym umożliwiono szerokiemu gronu badaczy dotarcie 
w ten sposób do skoncentrowanej bazy źródłowej. Jedynym wyraźnym zarzutem w stosunku do pracy W. Behringera może 
być to, że zupełnie niepotrzebnie powtórzył za J. Hansenem 14 tekstów, zajmując  miejsce dokumentom mniej znanym. 

Książkę  zamyka ułatwiający  pracę indeks nazw miejscowych i osobowych oraz przegląd  literatury tematu z ostatniego 
pięciolecia. 

Krzysztof  Szkurłatowski 
(Gdańsk) 

[Francisci Mymeri] Dictionarium  trium  linguarum,  (Biblioteka Tradycji Literackich. Die 
Bibliothek der Literarischen Traditionen nr/Nr. 13 A); Dictionarius  Ioannis  Murmellii  va-
riarum rerum, (Biblioteka Tradycji Literackich. Die Bibliothek der Literarischen Tra-
ditionen nr/Nr. 13 B), Collegium Columbinum, oprac. językoznawcze Włodzimierz 
G r u s z c z y ń s k i , oprac. polonistyczne Wacław Wa l e c k i, Kraków 1997, ss. nlb. 87 + 
+ 345 podobizn. 

Z ukontentowaniem należy odnotować fakt,  że dwa najstarsze słowniki łacińsko-niemiecko-polskie po 470 latach od 
ich pierwodruku ponownie zostały udostępnione badaczom i studentom. Stało się to możliwe — co warto podkreślić — 
dzięki wsparciu finansowemu  ze strony Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii 
oraz Wilhelm Ekmans Minnes Fond w Szwecji. Reprintowe reprodukcje wraz z komentarzem w językach polskim i nie-
mieckim ukazały się w niskonakładowej kolekcji naukowo-bibliofilskich  edycji dzieł piśmiennictwa polskiego, wydawanych 
pod redakcją  Wacława Waleckiego, w serii pierwszej (o numeracji arabskiej) Biblioteki Tradycji Literackich. Ich obecna 
edycja została przygotowana przez specjalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie  nad Odrą  w ramach tematu: Polacy w kulturze  niemieckiej  — Niemcy  w kulturze  polskiej  jako twórcy europejskie-
go dziedzictwa  kulturowego.  Patronat nad całością  przedsięwzięcia objął  premier Brandenburgii Manfred  Stolpe. 

Słowniki Jana Murmeliusza i Franciszka Mymera, chociaż były już przedmiotem szczegółowych studiów (H. Łopaciń-
ski, É. Decaux, Z. Cygal-Krupowa, E. Kędelska, H. Skoczylas-Stawska), w zasadzie pozostają  nie znane szerszemu gronu 
uczonych. Niepośledni wpływ na ten stan wywierał praktyczny brak kontaktu z oryginałami pierwodruków. Stąd  też w wie-
lu opracowaniach przeważają  charakterystyki tych słowników oparte na ich późniejszych edycjach. Zawarte w recenzowa-
nej publikacji wydanie faksymilowe  dwu najstarszych drukowanych słowników polskich wykonane zostało na podstawie 
oryginałów przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu Uppsalskiego. 

Wydany w Krakowie w oficynie  Hieronima Wietora w 1528 r. Dykcjonarz  Murmeliusza jest najstarszym drukowa-
nym zabytkiem leksykografii  polskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się zaledwie pięć egzemplarzy pierwszego wydania 
(w Polsce trzy, w tym jeden zdefektowany).  Autorem części łacińskiej i być może niemieckiej Dykcjonarza  był Murmeliusz, 
humanista z Roermond, żyjący  w latach 1480-15171. Natomiast w kwestii autorstwa części polskiej do niedawna w literatu-

1 Podstawową  biografią  jest wciąż  D. Reichling, Ioannes  Murmelius,  sein Leben und  seine Werke,  Freiburg 1880. Opis bibliograficzny  cyt. za recenzowa-
ną  publikacją. 
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rze przedmiotu występowały rozbieżności. Ostatecznie sprawę wyjaśniła H. Skoczylas-Stawska, która przekonująco  utożsa-
miła Hieronima z Wielunia z Hieronimem Spiczyńskim, znanym głównie z tłumaczenia pierwszego drukowanego w Polsce 
fragmentu  Biblii — Księgi Ecclesiastes  z 1522 r.2 Zasadnicza część słownika dzieli się na 47 rozdziałów. W każdym z nich 
zostało zebrane słownictwo związane  z różnymi tematami. W obrębie każdego rozdziału porządek  wyrazów też jest raczej 
rzeczowy, a nie formalny.  Hasła łacińskie bardzo często są  rozbudowane, opatrzone informacją  gramatyczną  (przy domi-
nujących  rzeczownikach rodzaj i numer deklinacji), a czasem też stylistyczną.  Po wielu artykułach hasłowych podawane są 
również łacińskie synonimy lub warianty wyrazów hasłowych, które zwykle nie są  już tłumaczone ani na niemiecki, ani na 
polski. Polskie i niemieckie odpowiedniki wyrazów łacińskich nie są  opatrywane w zasadzie żadnymi dodatkowymi infor-
macjami. Z kolei w wielu artykułach hasłowych odpowiedniki niemieckie i polskie mają  postać rozbudowanych definicji. 
Bez odpowiedników polskich pozostały niektóre nazwy pokrewieństw, większość liczebników (te nie mają  również odpo-
wiedników niemieckich) i niektóre inne wyrazy. Ponadto słownik zaopatrzono w niezwykle użyteczny indeks wyrazów 
łacińskich zawartych w Dykcjonarzu  oraz spis rozdziałów, których tytuły zostały uporządkowane  w kolejności alfabetycznej. 
Obecność tego rodzaju udogodnień świadczy o swoistej nowoczesności słowniczka jako niezawodnej pomocy przy czytaniu 
tekstów łacińskich w pierwszym okresie nauki. O jego niesłabnącej  w Polsce przez ponad półtora wieku popularności 
świadczą  dobitnie rozliczne wznowienia i przeróbki. 

Drugi ze słowników — Dictionarium trium linguarum  Franciszka Mymera3 wydany został również w Krakowie w oficy-
nie Macieja Scharffenberga.  Na podstawie daty zamieszczonej w zakończeniu przedmowy autorskiej, a nie w kolofonie, 
w którym drukarz zawarł tylko informację  o miejscu wydania, przyjmuje się powszechnie, że dzieło Mymera ogłoszono 
w 1528 r. Nie jest to jednak całkiem pewne. Zwykle przedmowy są  pisane i datowane wcześniej niż odbywa się druk. Tak 
było zapewne w wypadku Dykcjonarza  Murmeliusza, poprzedzonego listem dedykacyjnym Hieronima Wietora z datą  1526 
(zachowanym we wszystkich wznowieniach), co prowadziło badaczy do wyciągania  błędnych wniosków. Poza tym jak 
wynika z drobiazgowej analizy przeprowadzonej przez E. Kędelską,  Mymer, przygotowując  do druku swój słownik, korzy-
stał z materiału polskiego zamieszczonego w Dykcjonarzu  Murmeliusza4. Nadto w kolofonie  słownika Murmeliusza znaj-
duje się informacja,  że książka  została wydrukowana w październiku 1528 r. Stąd  dochodzimy do konkluzji, że Dykcjonarz 
Mymera ukazał się dopiero w 1529 r. Niestety, unikatowy egzemplarz pierwszej edycji słownika Mymera dotrwał do dnia 
dzisiejszego w niekompletnym stanie: brak w nim karty tytułowej i początku  przedmowy, czy też raczej listu dedykacyjnego 
autora. Na zachowanych kartach nie występuje nazwisko autora. Jak trafnie  zauważyła znawczyni problemu E. Kędelska, 
jego odtworzenie jest możliwe na podstawie edycji królewieckiej z 1592 r., w której przedmowa Mymera została w całości 
przedrukowana5. 

W porównaniu z Dykcjonarzem  Murmeliusza słownik Mymera jest raczej tzw. nomenklatorem, ponieważ w przeci-
wieństwie do pierwszego nie podaje żadnych informacji  gramatycznych i pragmatycznych o łacińskich wyrazach hasłowych. 
W każdym z języków występuje kolumnowy układ haseł. Inny jest też układ haseł w obrębie każdego z 39 rozdziałów. 
Zasadniczo Mymer uporządkował  hasła onomazjologicznie (tematycznie), a w obrębie grup tematycznych — formalnie. 
Według podsumowującej  charakterystyki W. Gruszczyńskiego, Dykcjonarz  Mymera „zawiera ok. 2400 haseł, a więc prawie 
tyle samo, co Dykcjonarz  Murmeliusza artykułów hasłowych z ekwiwalentami polskimi. Mimo to wyrazów polskich (lekse-
mów) jest u Mymera mniej, a to dlatego, że rzadko występują  tu dłuższe objaśnienia zamiast jednowyrazowych ekwiwalen-
tów. Zakres tematyczny zgromadzonej w słowniku Mymera leksyki jest bardzo podobny jak u Murmeliusza. Oryginalny 
jest przede wszystkim rozdział O barwach albo maściach (karta 19 recto), nie zaświadczony w żadnym z potencjalnych 
źródeł Mymera". Dzieło Mymera nigdy nie osiągnęło  takiej popularności, jak słowniczek Murmeliusza, ale było jeszcze 
wznawiane w XVII w. 

Krótko reasumując:  oba słowniczki mają  dziś niezwykłą  naukowo-źródłową  wartość jako zabytki szesnastowiecznej 
polszczyzny i niemczyzny a także świadectwa wielu zagadnień historyczno-kulturowych tamtych czasów. 

Na zakończenie oceniając  techniczne opracowanie w formie  obróbki elektronicznej (skaning?) wydania faksymilowe-
go, musimy zgłosić drobne zastrzeżenia co do uzyskanej jakości niektórych podobizn stron lub kart reprodukowanych 
słowników (czyżby było to następstwem pomniejszenia oryginalnego formatu?).  Trudnością  w korzystaniu z tego wydaw-
nictwa (szczególnie z komentarza W. Gruszczyńskiego) może być też brak numeracji stron. Te marginalne uwagi nie 
umniejszają  jednak w żaden sposób doniosłości przedsięwzięcia edytorskiego. 

Przemysław  Nowak 
(Poznań) 

2 H. Skoczylas-Stawska, W  sprawie autorstwa tekstu  polskiego  w Dykcjonarzu  Murmeliusza,  w: Język  polski  — historia i współczesność. Materiały  z sesji 
naukowej zorganizowanej  dla  uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu  im. Adama  Mickiewicza  (Poznań,  4-5 maja 1994 r.), red. Z. Krążyńska, 
Z. Zagórski, Poznań 1995, passim. 
3 Zob. o nim obszerny artykuł H. Barycza, w: PSB t. 22,1977, s. 357-358 (tu źródła i wybór dawniejszej literatury). 
4 E. Kędelska, Łacińsko-polskie  słowniki  drukowane  pierwszej połowy XVI  wieku i ich stosunek  do  źródeł  czeskich,  Wrocław 1986, s. 74-77. 
5 Ibid., s. 64. 


