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N O T A T K I .

Z  teki bibliograficznej.

VII.1)

Eleganti|arum Viginti Pre|cepta ad epistolas eleganter | compo
nendas I Mathiae Franconii. Pod tem czterowiersz :

Qui cupit arpianam  concinne nectere phrasim  
E t g liscit lautas condere docte notas,
Horas non pigeat tenero im partire libello 
Hoc florent n itid is pulchra v ire ta  rosis.

4) Por, Pam iętnik L iteracki V s tr. 434— 437 ; VI str. 202— 207 
i 370— 374. Z ogłoszonej tamże na str. 372 przedmowy L ibaniusa do 
A ugustin i D athi Carmen de officiis Cancellariorum wynika, iż podana 
przez Janozkiego (Janociana I, 15) i ogólnie powtarzana do najnow
szych czasów przez Morawskiego , P taśn ika (Bonerowie — Rocznik 
K rakow ski , V I I , str. 96) i przezemnie samego wiadomość , jakoby 
A ichler był w Paryżu i słuchał tam Budeusa je s t nieprawdziwą, 
a pow stała ona z tą d , że Janozki tę w łaśnie przedmowę pobieżnie 
czytał lub źle ekscerpował. Sześcioletni pobyt w P aryżu odnosi się 
do P yrnera  , ośmioletni w F ry b u rg u , Bolonii i Rzymie (dodaj i P a 
dwie) w latach 1530— 1537, co się zgadza zupełnie z dawniejszemi 
mojemi badaniam i , i znajomość z Erazmem z R otterdam u do Aich- 
lera. Coraz więcej okazuje się , iż wiadomości Janozkiego przyjmo
wać należy z ostrożnością.

Prócz listów  Aichlera do Erazma ogłoszonych w moich ,,Eras- 
m iana’ch“ odnalazłem lis t jego do Amarbacha z Padw y dnia 16 
kw ietnia 1533 pisany w Cod. G. I I . 17 k. 302 biblioteki uniw ersy
teckiej w Bazylei. Treść zdawkowa.



N otatki 135

Po drugiej stronie dedykacya wierszowana : Spectabili et Ma
gnifico Domino Ludovico Aliphio Burggrabio Cracovien. Serenissima
rum Maiestatum Regis et Reginae Poloniae Oratori et Secretario 
etc. Math. Franconius S. P. D. Ponieważ nie jest bez znaczenia dla 
poznania charakteru człowieka, podaję ją tu w zupełności:

Si mea lauriferae cingebunt tempora musae 
Parnassoque dabunt carpere somna iugo,
Tunc tua divinae cantabo dona Minervae 
Atque v irtu tis  flumina magna tuae.
D ivitis ingenii est praeclaras condere laudes,
V ix diceret mores Cynthius ipse tuos.
Nam pius es, clemens, facundus, fortis et acer,
Strenuus, in rebus v ir gravis, ore puer.
Nec tamen u t m ulti blando teris ocia luxu 
Vel n ih il in longo tempore lentus agis.
Non canibus, non ense tumes studiove Dianae,
Non qui sun t nimiae queris avarus opes.
Aurea perpetuae v ir tu tis  praemia laudas 
E t quicquid pulchri flava Minerva docet.
Haec propter nostrae celebrant te carmina Musae,
Te maius cunctis numen habere canunt.
Iamque vale et summi clementia larga tonantis 
Det tib i nestoreos exuperare dies.

Na karcie następnej następuje treść sama. Jest to zwykły 
„Modus epistolandi“ w dwudziestu rozdziałach , rozwlekły i nudny 
nieraz (n. p. praeceptum XIX: in re laeta verbis tristibus et in re 
tristi verbis laetis minime utamur) z licznymi przykładami z auto
rów klasycznych. Druk obejmuje kart 22 w 4-ce. Na końcu czy
tamy: Elegantiarum praecepta viginti finiunt | foeliciter. Impressum 
Cracoviaj per | Mathiam Scharffenbergium. | Anno MDXXXHIL Znaj
dował się kiedyś egzemplarz w bibliotece Załuskich (Janozki, Jano- 
ciana I, 82) dziś jedyny znany przechowuje biblioteka Raczyńskich 
w Poznaniu (Sygn. III F. n. 19). Wskazał go za katalogiem biblio
teki tej (edd. Gurtzmann i Sosnowski) Wierzbowski (Bibliographia 
polon. III, nr. 2171). Druk ten razem jest oprawny z 2 innymi dru
kami podobnej treści. Na pierwszej karcie zapisano ręką współcze
sną: Exlibris Monasterii Premetensis. Fr. Stephanus Costensis com
paravit.
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