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S ' OsteitmÖa, piąta część książki1 zawieira cztery rozprawy: jedna- z mich dotyczy 
historii szkodnictwa wyższego w Bernie, trzy pozostałe poświecone są historii 
uniwersytetu bazylejskiego i dotyczą następujących problemów: założenia 
uniwersytetu, jego dalszego rozwoju oraz sprawy obsiadzeniai katedry historii 
po Jakubie Bu rckha rdt'cie. 

Bibliografia iprac Edgara Bonjour zawiera poza tym wiele pozycji1 dotyczą-
cych histoirffi historiografii w Szwajcarii i innych krajach, jak пр.. szereg 
prac dotyczących Johannesa von Müllera iltd. 

Niapilsame pięknym jięzykiem,, studia profesora BotnjofUir ukazują, zarówno 
olbrzymią erudycję autora, jak i! gruntowną znajomość materiału, znajdującego 
się w aröhliiwacih nie tylko Szwajcarii, leciz i wielu innych centrów życia inte-
lektualnego Europy. 

Waldemar Voisé 

KORESPONDENCJA AMEIRBACHÓW 

Die Amerbachkorrespondenz. Im Auftrag der Koimmdsion für die Öffen-
tlilche Bibliothek dier Universität Basel, bearbeitet 'Und herausgegeben von 
Airfred Hartmann. V. Band — Die Briefe aus den Jialhren 1537—15431. Miit Nach-
trägen ziu Band 1—IV, Registern, sechs Handschrifitsprtobeni und) acht Gut-
achten Amertoacihs. Basel 19(58, Verlag der Universitätsibibliothek. S. XV+525'. 

JeśM Bazylea zajmuje szczególnie doniosłe .miejsce w historii, europejskiego 
Renesansu, to rodzina Ameribaichów zajmuje pozycję specjalną w historii Ba-
zylei. Rodzina te pochodziła' z miasteczka Amerbach, skąd — po studiach, 
w Paryżu i pobycie w Wenecji — przybył dó Bazylei w r. 1478 drufcairz Johann 
W e i c k e r , znany odtąd (jak wykazały ositatmfe badania), pod nazwiskiem 
Amerbacha. Sprzęgło się ono nierozerwalnie z historią kultury prizez. zgórą sto' 
lat, do iroku 15Ш1, tj. roku śmierci Bazylego Amerfoacha. 
' Johann wydał w swej> bazylejskiej oficynie w latach 1480—1612 z górą 70 
dzieł, mi. im. pierwsze kompletne wydanie św.św. Augustyna i Ambrożego, a do 
grona jego współpracowników należeli m. ini Erazm, Reuchliin, Dürer ii inni 
uczeni oiraz artyści. Urodzony w r. 1496 Bonifacy — człowiek niezwykle za-
możny i starannie wykształcony — był profesorem prawa w Bazylei i syndy-
kiem tego miasta. Jego syn, Bazyli: (ur. 1Ö33) piastował te Same godności, prze-
szedł jednak do historii głównie jako fundator słynnego „gabinetu", w którym 
zgromadził bezcenne dzieła sztuki. 

Nic więc diziwmego, że Obfita korespondencja tej (rodziny (zresztą systema-
tycznie gromadzona, przez samych Amerlbachów) stanowi od wielu dziesiątków 
lait pierwszorzędne źródło dila historyków kultury i nauki. Zważywszy zaś 
niezwykle ożywioną wymianę naukową polskich ośrodków z Bazydeą, również 
i polscy uczeni — badający wiek XVI — czerpią z tej korespondiencji wiele 
informacji (Kalembach, Miaskowski, Łeimpicki, Kot). 

Na szczególną uwagę zasługują tu publikacje oryginalnych tekstów doko-
nanie pnzez K. Miaskowskiego. Oprócz korespondencji1 innych — poza Fry-
ezem Modrzewskim mniej znanych — Polaków z Amerbachem, ogłosił on 
komplet listów Łaskiego, którego jeden list do Amerbacha ogłosił już w XVII 
W. S. Gaibbema <Illustrium et clarorum virorum epistolae), potem dwa listy 
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Burckhardt-Biedermiainm (Bonifatius Amerbach und die Reformation, Basel 
1894)1, wirasiaciie obfitą korespondencję H. Daütorn (Lasciana, Berlin 1898).. 

'Wanto zresztą zaznaczyć, że Daltoin w wielu miejscach źle odczytał itelksty 
a także niekiedy posługiwał się kopiami Mstów znajdującymi się w różnych 
miastach Europy (nip. w Strasburgu). Te właśnie błędy pierwszy sprostował 
MLaiskowsfci, teraz zaś — opierając, s!ię na oryginałach z Biblioteki Uniwersy-
(teckiej w Bazylei — A. Hartmann opublikował oryginalne, nie skażone błę-
dami teksty. 

Torn pierwszy zbiorowego wydania korespondeniciji' Amertoachów ukazał się 
w r. 1042. W słowie wstępnym pisał wówczaisi A. Hartmann, że sumaryczny 
rachunek wykazuje istnienie około 6 tysięcy listów trzech generacji- rodziny, 
zgromadzonych w zbiorach rękopiśmiennych baizylejskiej Biblioteki! Uniwer-
syteckiej. W tomie tym wydawca zawarł około- 000 listów z czasów Johanna 
Amerlbacha z łat 1481—'1513. 

Tom 'drugi (1943) objął mniej więcej itaką samą ilość listów -z lat 1514—Ü524. 
Trzeci (1947) — również niiismal pięćset z okresu Ш512Б>—<1530, czwarty (1953) — 
z górą sześćset z lat 1631—1536. W roku 1058 okazał się wreszcie piąty: za-
wiera on około pięćset listów pochodzących z liait 15317—1643 pisanych do Bo-
nifacego Amerbacha 'bądź też przez niego- samego. 

Już w r. 1943 A. F. Johnson, gratulował wydawcy imponujących rezultatów 
żmudnej pracy pisząc, że Korespondencję Amerbachów można- porównać -chyba 
tylko z fundamentalnym dziełem Allena, tj. korespondencją Erazma. W laitach 
następnych posypały się innie entuzjastyczne opinie najwybitniejszych znaw-
ców epoki: pisał Caprairiiis -(„RtMsta stanica itailiana" 1-950)-, Bataillon („Biblioi-
thèque d'Humanisme et Renaissance" 1054)1, Cantimori („La Bibliofilia" 10S4/5) 
Vasiella („Erasmus" 1956), Voliz („Deutsche Literatur-Zeitung" 1956) i inni. 

Nic w tym dziwnego: wydawnictwo jest pod każdym względem wzorowet 
Każda, naiweit najdrobniejsza. pozycja zawiera szczegółowy komentarz infior-
maicyjny i przypisy objaśniające działalność wymienionych tam — nieraz za-
pomnianych i mało znanych — postaci oraz wskazówki- źródłowe dotyczące 
cytatów itp. Dodać też trzeba wykazy adresatów i: autorów listów, rejestr 
osób i miejscowości, indeks rzeczowy oraz liczne faksimile rękopisów zdobią-
cych 'każdy tom. Dzięki ternu nowoczesnemu aparatowi, wydawnictwo stanowi 
nie tylko źródło informacji, lecz i przewodnik w labiryncie ogromnego ma-
teriału. 

Tom poprzedni — czwarty z kolei — był już tomem w dużej mierze „praw-
niczym": występowały1 tam często takie nazwiska jak Aliciatus, Gańiticulus, 
Vigilius, Jean Montaigne, Gofoler i in. Podobnie i tom piąity jest tematem praw-
niczym —wszak były to lata wytężanej praicy profesorskiej Bonifacego. I choć 
spośród wybitnych prawiników po-zlositał tylko- Klaudiusiz Cantiiuncula (Chanso-
n-eitte), były rektor uniwersytetu bazylejsikiego, to jednak żywe jest jeszcze 
wspomnienie innych: Montaigne zmarł w r. 1538, stosunki z Vigliusem urwały 
się w r. 1540. Korespondencja dotyczy przeważnie zagadnień praktyczno-praw-
nych i związanych z nauczaniem, jednak często są problemy natury ogólnej. 
Nie zawsze waga nazwiska odpowiada wadze zagadnienia poruszanego w listach: 
np. korespondencja z Alciatem i jego uczniem Bellonim -dotyczy w tych latach 
niemal -tylko spraw wydawniczych. Ale też inni prawnicy i pisarze poliltycżno-
prawni piszą do Amerbacha i otrzymują od niego odpowiedzi (np. Oimpbailius, 
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Zasius i im). Widać wyraźnie, że Airlenbach uważał się niemal tylko za praw-
niika, d' że unikał poruszania zagadnień teologicznych. Mimo że w r. 1684 
(zresztą pod presją psychiczną) przyjął protestantyzm, to jednak rację miał 
jego bilograif, pisząc, że Bonifacy Amerbach był w zasadzie ,Д>ег Konfessions-
lose" '(Burckhardt-Biedermairan). 

Co silę tyczy zawartych w piątym tomie podatników, to — oprócz l'üstu Jana 
Łaskiego, Anzelma Eforyna i dwóch Mstów Jama Antonina — nai pierwszym 
mäietjaou wymienić trzeba cztery fflsity Frycza -Modrzewskiego' związanie ze spra-
wą biblioteki1 Erazma. Pisane ze Strasburga, Norymbergi i Frankfurtu w ła-
tach 1937/8 zawierają szczegóły naitury adminiistraoyjJruo-.handlowej. Natomiast 
list z 29 stycznia 1637 (Nr 21,10) jest niezwykle ciekawy, ina co zwtnairał już 
uwagę Stanisław Kot. Fryicz mianowicie uskarżai się przied prawnikiem-Amer-
bachem na niesprawiedliwość przepisów;, nakazujących cudzoziemcom płacić 
podaitek odi zakupionego towaru. Pisze, że rozumiałby jego cieOowość, gdyby 
dotyczył on towarów sprzedawanych przez kupca dla zysku. Wiadomo jed-
nak, że biblioteka Erazma została zakupiona dla celów nawkowydh (liberalium 
disciplinary,™ causa). Potępia więc ten przepis, oo jest dlai nas dowodem, że 
już wtedy zajmowała go 'kwestia sprawiedliwości prawa. Prócz tego znajdu-
jemy tu sformułowanie postulatu liberalnego — a, w każdym razie odmien-
nego — .traktowania międzynarodowej wymiany książek aniżeli zwykłych 
prziadimiiioiŁów handlu. 

Co się tyczy krótkiego listu Frycza do Amerbacha datowanego w Lip-
sku dnia 1 maja 11537 (w tejże sprawie), który został dawno ogłoszony przez 
K. Miaisfcowsfciego (Pięć listów Frycza Modrzewskiego — „Pamiętnik Literacki" 
10ОЭ, t. IV, 3.. 51i2), to wydawca podał tylko 'krótko jego treść przy Nr 2tl40 
przypis 1, co jest uzasadnione błahą zawartością tego listu W ogóle na--
tomiast znajomość innych prac Miaslkowskilego — nie tylko opublikowa-
nych po niemiecku Erasmianów — a 'głównie Listów Polaków do Bonifacego 
Amerbacha („Rocznik Tow. Przyj. Nauk" w Poznaniu, 1917, t. XLV) — po-
zwoliłaby wydawcy uzupełnić szereg drobnych co prawda; ale możliwych 
do usunięcia luk. 

Wydawca nie zidlmtyfikował dwócih postaci występujących w liście Frycza 
z 13 srtycznia 15Ö7 (Nr. 2103). Pierwszą z nich jest „Hieronymus Krigyer": 
zważywszy chwiejną wówczas pisownię nazwisk miożna niemal na pewno 
stwierdzić, że chodzi tu o męża siostry macochy Hozjusza, Hieronima' Krügela, 
często w intenesadh handlowych jeżdżącego do Niemiec (Hosii Epiet. П, 
LXXXVI), którego syn, też Hieronim, był studentem w Wiittemberdze (Foerste-
maran, Album Acad. Vittenb., I, 199). Drugi to Daniel „Shillinkh", niewątpli-
wie Schilling, przyjaciel Frycza, który — razem z rodziną — wyemigrował 
z Alzacji (miasteczko Wissemboiurg) i posiadał domy w Krakowie, Wrocławiu 
i Norymberdze. Jiego nagrobek zachował się dio dziś w kościele św. Elżbiety 
we Wrocławiu (obok nagrobka Dudycza), a biblioteka uniwersytecka, tego 
miasta przechowuje egzemplarz pierwszego wydania Poprawy z polską dedy-
kacją Frycza dla Schillinga, który w r. 1520 immatrykulował się w Wittenberdze 
(Foaratmainn jw.). Brat Daniela, Fryderyk założył w r. 1496 papiernię pod Kra-
kowem, a obaj pośredniczyli! między Oporynem a Fryczem: list Oporyna do 
Daniela Schiffinga dołączony jest na ostatni,eh kartach baizylejskiego wydania 
De Republica Emendanda z r. 1509 (szczegóły zob. praca niżej podpisanego pt. 

к . H. N. i т . — 14 
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Frycza Modrzewskiego nauka o państwie i prawie, Warszawa 1966, 's; 288 i n. 
oraz ilustracja po s. 16). -j • <t • • -
' " T e kilka drobnych braków wynikłych z przyćzyift natury „technicznej" 
(gfówmie nieznajomości, literatury polskiej, w tym zakresie dbść obfitej) nie 
zmienia, rzecz jasna, ogólnej opinii o całości wydawnictwa', które reprezentuje 
niezwykle wysoki potzńom niaiufcowy. Korespondencja Amerbachów jest dzie-
łem fundamentalnym z zafcnesu historii kultury europejskiego Renesansu. 

Waldemar Voisé 

Harns Georg W a c k e r n a g e l , Die Matrikel der Universität Basel, Verlag 
der Universitätsbibliothek, Bd. I (1460—1820), Basel 1991 s. XIV + 466; 
Bd. П (ГЭЗа/З — 1600/1) — unter Miitanbeiit von Marc Sieber und Hans Sutter, 
Basel 1966, s. X X V I + 634. 

Ukazanie się przed ośmiu laity pierwszego, a przed (trzema drugiego to-
mu metryki uniwersytetu foazylejsfciiago spoitkało się z żywym oddźwiękiem. 
Trudno się temu dziwić, zważywszy duże znaczenie teglo typu wydawnictw 
dla historyków kultury. Dotychczas głównie uniwersytety niemieckie po-
szczycić się mogą szczególnie obfitą ilością opublikowanych drukiem metryk, 
podczas gdy znacznie skromniej przedstawia się dorobek nauki francuskiej, 
włoskiej i szwajcarskiej w tym zakresie. 

Uczeni bazylejstcy od dawna stairali się uporządkować i uprzystępnić materiał 
zawarty w metryce swej rodzimej uczelni. U Schyłku X I X w. Fritz Weiss-Frey 
sporządził katalog alfabetyczny metryki do roku 1763 a w Hartach trzydzie-
stych Ruidloilf ВегпоиЫШ' opracował większość maiteriału dio roku 1920. Obecnie, 
w związku ze zbliżaniem się pięćseftnej rocznicy założenia Urnwersytetu, pracę 
nad wydawnictwem metryki podjął paleogratf i historyk kuiitury- H. G. Wacker-
nagei, 

Dwa tomy wydawnictwa1 obrazują półtorawiiekową niemal działalność 
uczelni, przerwaną tylko na kilka lat (1520'—1:531) skutkiem zaburzeń związa-
nych z ruchami1 refarraacy j nymi. Wydaiwca ugrupował studentów według ko-
lejności wpisywania sdę ich podczas kadencji poszczególnych rektorów, nie 
przeprowadzając dyferencjacgi według fakultetów, osiągniętych sitopni nauko-
wych irtp. 

Już pobieżny rzut oka wykazuje, że zaraz w pierwszym dziesiątku lait 
swego istnienia ośrodek bazylejski ściągnął .blisko półtora tysiąca słuchaczy. 
Portem jednak liczba ta spadła gwałtownie niemal o jedną trzecią, co wiąże 
się niewątpliwe itakże z powstaniem nowych uniwersytetów środkowoeuro-
pejskich. Okazuje się poza: îtym, że wielu situdlenitów gościło w Bazylei prze-
lotnie: bądź przybywali1 z innych miast, bądź też przenosili się gdzie indziej. 

W drugiej połowie XVI W. przez uczelnię przewinęło silę 6534 studentów, 
przy czym jedynie 70 niie wpisało siię — jak wykazały bliższe badania — do 
metryki rektorskiej. 

Wydawcy starali się zidentyfikować studentów i podać podstawowe infor-
macje biio- i bibliograficzne o większości postaci związanych kiedykolwiek 
z uniwersytetem. Cel1 ten osiągnięty został jedynie częściowo, głównie zaś 
w, (tych przypadkach, gdy studenci przestali przez inne uniwersytety, których 


