


Recenzje 415 

kwestii związanych z danym faktem i dyskusji wokół niego. Autor zawsze powołuje 
się na źródło, z którego została przejęta zarówno informacja, jak interpretacja f ak -
tu. Na podaniu tych danytfh jednak nie poprzestaje; komentarz jest niejednokrot-
nie wzbogacony o interesujące szczegóły, o interpretację odautorską. Każda relacja 
jest poprzedzona numerem kolejnym oraz datą: łącznie jest 536 pozycji bio-biblio-
graficznych. Przyjęto podział roczny i podział topograficzny. 

Dzięki zaletom sumienności książka stanowi pierwszorzędną pozycję w zakre-
sie ustalania faktów z życia Kopernika. Przeoczenia wydarzeń, jak np. wmieszania 
się Kopernika w 1532 r. do sporów Dantyszka z Tiedemanem Giesem w zabiegach 
o koadiutorię warmińską przy biskupie Maurycym Ferberze są w tego rodzaju 
pracy zawsze możliwe, lecz nie umniejszają wartości tego, co zrobione zostało 
dobrze. 

Korzystanie z książki ułatwiają dodatki: wykaz kanoników i biskupów warmiń-
skich w czasach Mikołaja Kopernika, wykaz znanych nam posiedzeń kapituły w a r -
mińskiej w latach 1504—1543 oraz indefcs osób i miejscowości. 

Obszerne słowo wstępne wyjaśnia zastosowane metody i omawia liczne wątpli-
wości powstałe w trakcie porządkowania materiału, jakie miał do pokonania autor 
publikacji. 

Jadwiga Kozicka 

Maria C y t o w s k a , Od Aleksandra do Alwara. (Gramatyki łacińskie w Pol-
sce w XVI w.). Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Aka-
demii Nauk, Wrocław—Warszawa—Kraków 1968, ss. 105. 

W książce, stanowiącej t. 18 „Archiwum Filologicznego" Komitetu Nauk o Kul -
turze Antycznej 'PAN, autorka pisze na wstępie, że „historyk kultury, śledzący prze-
nikanie na ziemie polskie prądów humanistycznych, z niemałym zainteresowaniem 
zatrzyma się nad sprawą podręczników gramatyki łacińskiej, używanych w naszych 
szkołach w XVI w. Wprowadzenie poprawnych podręczników gramatyki języka 
łacińskiego, świadome porzucenie panującej scholastyki i jej uczoności, rozumia-
nej zbyt przesadnie przez rozentuzjazmowanych zwolenników nowych prądów jako 
barbarzyński balast i formalizm, było, jak wiemy, częścią programu kół humanis-
tycznych. Dlatego też zestawienie i analiza szkolnych gramatyk języka łacińskiego, 
ukazanie stopniowego wprowadzenia do szkół polskich edycji gramatyk starożyt-
nych, podręczników humanistów zachodnich, a także opracowań uczonych polskich, 
daje nam, choć niepełny, niemniej dość wierny obraz rozprzestrzeniania się no-
wych prądów na naszych ziemiach w XVI w." (s. 5). 

Analizę tę autorka przeprowadza w siedmiu rozdziałach książki. Jeden z nich 
dotyczy najstarszej gramatyki humanistycznej opracowanej w Polsce. Jest to Gram-
matices rudimenta seu octo partium orationis examen, dzieło wydane w Krakowie 
w 1518 r. (później kilkakrotnie wznawiane), napisane przez Stanisława Zaborow-
skiego. Według autorki, dzieło to pasuje Zaborowskiego na gramatyka dużej rangi. 
Na końcu książki Cytowska daje dwa tabelaryczne zestawienia. Pierwsze przed-
stawia układ najczęściej spotykanych podręczników gramatyki języka łacińskiego,, 
drugie to zestawienie wszystkich wydrukowanych w Polsce w XVI w. (od 1503 r. 
do 1594 r.) gramatyk łacińskich: jest ich 128. 

Z. Br. 

1 Chodzi o cyrkularz Kopernika Ad Palatinos castellanos canonicos etc., w któ-
rym popiera on kandydaturę swego przyjaciela, Giesego. Cyrkularz został odkryty 
przez Ł. A. Birkenmajera {por. jego Stromata Copernicana. Kraków 1924, ss. 288—• 
289). W całości cyrkularz ogłosił J. Wasiutyński w artykule: Uwagi o niektórych ko-
pernikanach szwedzkich. „Studia i Materiały z Dziejów Nguki Polskiej". Seria C: 
„Historia Naujt Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficz-
nych", z. 7, 1963, ss. 74—76. 


