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II. MISCELLANEA.
Podręcznik epistolograficzny Łukasza z Nowego Miasta.
Życie w ym ienionego Łukasza nie zasługuje zbytnio na
w yróżnienie. Zajm iem y się niem tutaj pokrótce, poniew aż rzuca
nieco św iatła na nasze krakow skie stosunki oraz zdaje się w y
jaśniać, dlaczego Ł ukasz jest autorem tylko jednego dziełka i.
Pochodził on z pod Przem yśla, skąd nigdy nie brakow ało
uczniów krakow skiej akadem ji. W r. 1517 był jej bakałarzem
na wydziale artystów , w cztery lata później m agistrem , poczem
zaraz objął uniw ersyteckie w ykłady i ćwiczenia w zakresie
bezpłatnego ex tran ea (d o ce n ta)2. Prelekcje Łukasza były cał
kiem średniow ieczne, a tylko lektura Cycerona S o m n iu m Sci
pionis m ogłaby świadczyć o jego zam iłow aniach hum anistycz
nych, choć trudno jest wnioskować po ówczesnych w ykładach
0 przynależności profesorów do tego lub owego kierunku. To
też o hum anizm ie Ł ukasza decyduje dopiero jego podręcznik
epistolograficzny z r. 1522.
N arzeka w nim młody docent na skażony język łaciński
w użyciu krakow skich studentów , którzy adeo ieiunos, avidos
et barbaros sese indicarunt, ut gotthico potius eos serm one
usos, quam latino non iniuria affirm aret. W łaśnie Łukaszow e
kom pendjum m iało się stać lekarstw em na ten barbarzyński
język, miało oduczyć akadem ików zdziczałego, zacofanego
1 ciem nego sposobu w ypow iadania się, a zachęcić ad lepidio
rem cultiorem que m o d u m scribendi.
1 Mówi o tej C om pendiosa in m odum construendarum epistolarum
m anuductio K. M o r a w s k i w przeglądzie naszych listow ników na początku
XVI w. (Hist. Uniw. J a g . II 224), w spom ina prof. W. B r u c h n a l s k i (E pistulografja, Encykl. Polska XXII 191), pom inął natom iast Estreicher w Bibljog rafji. Znam egzemplarz z Ossolineum Nr. 9006.
2 O życiu jego znajdują się wiadom ości w S tatu ta nec non liber p ro 
m otionum (ed. Muczkowski, str. 165, 171), w L iber diligentiarum (ed. Wi
słocki, str. 458), w A cta rectoralia alm ae Univ. stud. Cracou. (ed. W isłocki,
t. I, str. 605, nr. 2768, 2578, 2587).
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Z dedykacji, skierow anej do rek to ra Stanisław a Biela,
nie ta jedna tylko przem aw ia troska o język łaciński, ale obok
niej w idoczne jest jeszcze wielkie zakłopotanie autora o losy
swego podręcznika. Chce Łukasz uciec przed om nibus malwolorum m orsibus, przed com pedibus attiam eniariis, pragnie, by
dzieło jego opublikow ane zostało spokojnie i zaprotegow ane
pow agą znakom itego m ęża, którego w prost nazyw a : patronus
m eus, m earum rerum spes et solam en unicum .
Może rozsprzedaż tego podręcznika szkolnego m iała go
w esprzeć m aterjalnie, bo skądinąd wiadomem jest, że w tym
czasie nurzał się Łukasz w kłopotach pieniężnych a niezaw sze
szczęśliwie z nich wychodził. Co gorsza, Acta rectoralia w ska
zują, że żył on w biedzie i że chodził niestety krętem i dro
gami życia, czyto przyw łaszczając sobie ubranie pew nego stu 
denta, czy też w zbraniając się zwrócić pożyczone pieniądze
starszem u koledze, w skutek czego m iano mu naw et utrudnić
m ożność opuszczenia Krakowa. Nie pom ogła mu tedy i mecenasow ska dłoń rektora, odkąd swojem postępow aniem najm niej
sobie na jego protekcję zasłużył. Pożegnał więc progi uniw er
syteckie, opuścił Kraków i może już nie wrócił do czynnej
obrony hum anizm u. Ale na uniw ersytecie przecież o nim pa
m iętano, śledzono jego życie, a kiedy się ożenił w Sandom ie
rzu i został notarjuszem w Lublinie, skw apliw ie zanotow ano
to w L iber prom otionum .
O publikow anie wspom nianego podręcznika przypada na
ten rok kłopotów m aterjalnych, które być może w yw ołały lub
wzmogły to jego tru d n e położenie finansow e. Rzecz wyszła
u F lorjana p. t. Compendiosa in m odum construendarum epi
stolarum m anuductio, pro utili scholasticorum in studio Cracoviensi com m odo, per m agistrum Lucam de Nova Civitate
Rgssiae, m aiori qua poterat diligentia congesta.
W liście dedykacyjnym do rektora Stanisław a Biela opo
wiada Łukasz o wielkiej liczbie bardzo uczonych profesorów
akadem ji. wobec których jest on tak nic nie znaczącym, że
nie jest naw et godny dorównać ich cieniowi. Mogliby oni
łatwo napisać tego rodzaju podręcznik epistolografji z najw ięk
szym dla uczniów pożytkiem , ale, poniew aż potrzeba odpo
wiedniego kom pendjum jest oczywista, a on w łaśnie przyjął
obowiązki nauczyciela i praktycznie poznał znaczne braki sty 
listyczne swoich uczniów, przeto dla nauczenia ich dobrego
pisania ogłasza ten podręcznik. Chęć uniknięcia zębów krytyki
oraz nadzw yczajne stanow isko i zalety rek to ra każą mu po
święcić dziełko Stanisław ow i Bielowi tem bardziej, że okazał
m u dotychczas singularem am orem h
Bezpośrednio potem znajdujem y przed tetrastichonem Łu1 Datowany jest ten list Cracoviae, Idus Ianuarias A. D. 1522. Stąd
możnaby w nioskow ać, że listow nik był już napisany w r. 1521.
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k a s z a 1 dłuższy w iersz poety szw ajcarskiego, Ulderycha Fabra,
w ysław iający rów nież rektora uniw ersytetu. W iersz to nienadzw yczajny, typow o hum anistyczny panegiryk, w którym
bardzo ogólnie i nieznacznie w spom niano : laudes, virtutes,
bona vita, egregii m ores, studia varia Biela. Sam tylko koniec
ciekaw szy (w. 33 i n.) :
Te iuvenes venerantur, amant, te docta caterva
D iligit, et vitam tollit ad astra probam.
Hoc probitas, hoc cana fides et longa senectus
Promeruit dudum quicquid honoris habes.
Talibus insignem titulis miratur, et inde
Docta n ovis auctum Croca videre cupit.
Russia te primum teneris nutrivit ab annis,
Dignum pulchra ten et carmine Croca virum.
Te Latium vidit quondam et Germania fortis,
At nunc pace fovet Croca diserta virum.
Carmine praetenus celebrem te nostra salutat
Musa virum , et sacro dogmate conspicuum.
Dogmata sacra doces, sophiae atque arcana triformis
Eruis interpres sensa profunda d e i2.

W łaściwe kom pendj um składa się z dwóch części. W pierw 
szej w yjaśnia Łukasz definicję i etym ologię listu (littera, epi
stola), poczem zaznajam ia czytelnika z potrójnym stylem listów
i ich rozm aitością, z pluraty wnem przem aw ianiem do adresata,
z zasadniczem i częściami listu i ich porządkiem . W końcu znaj
dujem y Epistolae exem plum una et ordo partium illatarum
trium quom odo aptius situantur p. t. Pater hortatur ad capta
studia continuanda.
Część drugą rozpoczyna rozdział o hum anistycznej im i
tacji z taką laus Ciceronis: Si tam en quis im itatione potissi
mum et exem plis usus fuerit, illius eloquentiae parentis Cice
ronis in pauco tem pore plurim um fructus et utilitatis eum ex
oius campis uberrim is reportaturum non dubito. Is enim extat,
qui Cecropis fauo usus est, is denique, qui illi quem sua
scripta delectant, plurim um vim dicendi copiam que verborum
affert.
Zkolei następują Exornationes quaedam dictionum et sen
tentiarum , dalej czternaście reguł na ozdabianie listu, które
w tej liczbie widocznie nie m usiały w ystarczać zwolennikom
praw dziw ie klasycznej łaciny, jeżeli Łukasz zaleca tym gor
liw szym miłośnikom łacińskich elegancyj W aw rzyńca Valli,
Elegantiae linguae latinae oraz tra k tat A ugustyna Data, De
1 Brzmi on :
V ive, vale doctor Pylios foeliciter annos,
Et comm endatum me tibi sem per habe.
Det tibi post fatum spaciosi conditor orbis
F oelices campos Elysium que precor.
2 Nie zna Morawski w łoskiego pobytu Biela (Hist. Uniw. Jag. II. 223),
dlatego w łaściw a ta wiadomość. Sophiae arcana triform is w skazuje na
B iela, jako hom o trium linguarum .
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conficiendis e p isto lisг, obie rzeczy znane u nas już wcześniej
i stanow iące przedm iot wykładów od lat praw ie trzydziestu.
O w iele więcej podał Łukasz przykładów na colores rhetorici,
m ianow icie: repetitio, conversio, complexio, traductio, co n ten 
tio, sententia, articulus, continuatio, m em brum , annom inatio,
subiectio, gradatio, diffinitio, transitio, correctio, occupatio,
circuitio, dubitatio, perm issio, praenom inatio, denom inatio,
exem plum , conclusio, translatio, disiunctio, comm utatio, coniunctio, adiunctio, significatio, b re v ita s 2.
Że ta Compendiosa m anuductio ma być książeczką p ra k 
tyczną i napraw dę pomocniczą, na to zdają sią wskazywać
także dwa ostatnie rozdziały. Je st to : Tabella nonarum , iduum
calenda rum que oraz Tituli unicuique personae convenientes.
Ten ostatni rozdział jest dla stosunków krakow skich n a j
ciekaw szy. Poucza nas liściarz, jak m am y tytułow ać najroz
m aitsze osoby, podaje te tytuły, a w ten sposób w skazuje,
jak traktow ano ludzi na rozm aitych stanow iskach lub o różnej
kondycji społecznej. Dość wymienić, że jest tam mowa o: su m 
m us p onlifex (Leo X), m inores pontifices (Fredericus card.,
P etru s Tomicki, episc. posnan.), caesar (Karolus), rex (Sigism undus), palatinus (Christophorus de Szydlowiecz, pal. Cracoviensis), plebei, studiosi viri, theologi (Stan. Biel), iuris consulti
(Nicolaus de Comprovincia), m edici (M athias de Miechov), p h i
losophi dialeclicique (Ioannes de Leopoli), m athem atici (Stani
slaus de Cracovia, Nicolaus de Szadek), m usici (Udalricus F a 
ber), oratores (Philippus Gundelio), gram m atici (M artinus de
Lezieńsko), scholastici (Ioannes R uthenus), cognati (Nicolaus
e t A ndreas H erburth), fem inae (B arbara Fusca, A nna M onetaria).
Otóż na podstaw ie tytulacji powiedzieć m ożna, że za g ra 
m atyka uw ażany b y ł: latini serm onis explorator, poetarum in
terpres, hum anitatis studiorum princeps, mówca był : la
tin i eloquii m oderator, latinae linguae unicus splendor, decus
eloquentiae, filozof dialektyk znowu m usiał by ć: explorator
naturae, causarum speculator, hum anae sapientiae inquisitor,
bonarum artium interpres, a m atem atyk: arithm eticae vel geo
metriae vel sideralis scientiae professor, siderum speculator,
rerum fu tu ra ru m explorator lub indagator — głównie tedy
astronom czy astrolog, zgodnie zresztą ze stanem tej nauki
w Krakowie.
W reszcie interesuje dobór osób. Łatwo zauważyć i spraw 
dzić, że są to ludzie współcześni, w K rakow ie niew ątpliw ie
1 Qvi tam en curiosiores in in dagan dis exornationibusque rh etoricalibus fore volunt a d Vallensem A ugustinum que D acum ultra omnia autem a d
scripta Ciceronis eos rem ittim us,
* Wśród przykładów na subiectio czytam y: Velim scire, unde iste tam
m ultam acquisivit pecuniam . Alchim ia, opinor, eum esse usum et eam non
solum non didicit, sed neque vidit. W przykładzie na subiectio podano
p iu m desiderium każdego hum anisty: es hom o triu m lin g u aru m !
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znani L Так tedy Biel był istotnie teologiem , odkąd zrezygno
wał z kollegiatury in poesi, co się stało w r. 1491. Podobnie
Mikołaj z Pokrzyw nic przynajm niej lat dw adzieścia w ykładał
już praw o i z praw a zasłynął, w skutek czego często bywał
doradcą rektora lub sam zarządzał uniw ersytetem i jego m ie
niem . N ajsłynniejszym lekarzem był chyba w ym ieniony Ma
ciej M iechowita, a już nie tylko z swej wiedzy niezw ykłej, ale
także z powodu filantropijnej działalności. N ajsłuszniej też po
dano Jan a Lwowczyka za djalektyka, bo się on głównie filo
zof ją parał, a był, (jak świadczy notatka w Liber prom otio
num ), vir insigniter doctus et colum na universitatis. Z astanaw ia
tylko podanie dwóch m atem atyków i to w yróżnianie jednego
jako professor m athem aticae artis, drugiego zaś jako fu tu ra 
rum rerum indagator, bo Liber diligentiarum nie pozwala w zu
pełności stw ierdzić tego rozróżnienia. Jeżeli g ram atyk jest
poetarum et oratorum interpres, to słusznie nazw any nim został
M arcin z Leżajska, który czytał Cycerona, Owidjusza, Wal.
M axim usa, W ergiljusza, objaśniał listow nik Nigra oraz zajm o
wał się czysto gram atycznem i studjam i.
Najciekawsze pozycje są pod: m usici, oratores i fem inae.
F iguruje tedy jako M usarum cultor poeta z Szwajcarji F aber,
którego wiersz na cześć Biela załączył Łukasz po swojej de
dykacji. M usiały m iędzy nimi serdeczniejsze panow ać stosunki,
które nietrudne były z Szwajcarami, tem bardziej, że wiedli
życie dość wesołe, często urozm aicane m uzyką i śpiewem . Do
w iadujem y się naw et, że kilku z nich zasłynęło z tych sztuk,
jak np. Ludwik Öschlin czy Sebastjan Steinhofer. W iadomo
też, że kiedy przybył do K rakow a2 w r. 1519 najsłynniejszy
hum anista szw ajcarski, Joachim V adianus, że więc w tedy um i
lano sobie wycieczki w krakow skie okolice rów nież śpiewem
i m uzyką. Do grona tedy tej m łodzieży szw ajcarskiej, co na
studja rojniej przybyła w 1. 1510—1520, należał i F aber, u ż y 
w ający, jak inni jego ziomkowie, także tytułu p o e ta 3.
Podany za oratora Filip Gundelio był słynnym profesorem
elokw encji i poetyki w W iedniu, a w Polsce tylko przelotnie
zabaw ił. Mógł się tu pojawić w czasie pisania kom pendjum ,
z chwilą zaś jego ogłoszenia był może już z powrotem
w W iedniu, gdyż go tam znajdujem y w r. 1522. Zdaje się, że
wrócił on jeszcze do nas, bo świadczą o tem pew ne szcze
góły 4.
1 W szelkie o nich w iadom ości czerpiemy głów n ie z L iber d iligen tia
rum , L iber prom otionum i Acta rectoralia.
2 O m uzyce Szwajcarów w Krakowie na początku XVI w. w spom inał
K. M o r a w s k i , Hist. Uniw. Jagieł. II 232, 238
3 O jego chw ilow ym pobycie w Krakowie podał uw agę K. M o r a w 
s k i , Hist. Uniw. Jagieł. II 240.
4 Najprawdopodobniej o jego żonie czytam y: Rajcy m. Salzburga po
świadczają, że Barbara, żona Filipa Gundeliusa, dr-а obojga praw, dała mu
pełnom ocnictw o sprzedania należącej do niej w spadku po pierw szym mężu
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Rzuca wreszcie ten podręcznik nieco św iatła na św iat
kobiecy. Poucza Łukasz studentów , że kobietę będziem y n a 
zyw ali: castitatis decus, pudicitiae exem plum , honestatis spe
culum , że będą one w listach: castissimae, integer rimae, hone
stissim ae. Szanuje się tedy i pisze do kobiet cnotliwych i szla
chetnych. W praw dzie nic tu nie powiedziano o ich piękności,
0 której tak wiele czytam y w innych listow nikach, ale nie
zapom niał o niej Łukasz, bo poprzednio w jedenastej regule,
ozdabiającej list, napisał A n n a m , tum quia form osa, tum quia
pulcherrim ae pudicitiae virgo est, non possum vehem enter non
amare. Że ta Anna może być identyczną z A nną M onetarią,
na to w skazyw ałoby nietylko w obu ra z a c h 1 to samo użyte
imię, ale także określenie : virgo. Była to może bogdanka serca
nieszczęsnego extranea.
Dla pełnego poznania zaw artości podręcznika dodać n a 
leży, że zam ykają go dwa listy, jeden p. t. Novitates narrantur
amico, w którym jest mowa o łagodnym lwie, łaskaw ym dla
słabych zw ierząt, drugi A d lectorem studiosum z prośbą o w y
rozum iałość z powodu zwięzłości dziełka.
Bronisław Nadolski.

Autorstwo Historji prawdziwej o przygodzie żałosnej
książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny.
Historją praw dziw a wyróżnia się w śród utw orów tego
„ludow ego“ typu w XVI w. zarów no waloram i form alnem i, jak
1 swą oryginalną treścią, wziętą nie ze starożytności albo
średniow iecza, ale z jeszcze nieprzebrzm iałych w ydarzeń w są
siadującej z Polską przez B ałtyk i Inflanty Szwecji, co wię
cej — zajm uje się losami żyjącej wówczas siostry Zygm unta
A ugusta i jej męża. Ukazała się drukiem w r. 1570 z oficyny
S zarffenbergera anonim ow o; po częściowych przedrukach
w r. 1830 w P am iętniku Sandom ierskim i Czasopiśmie naukow em Ossolineum ogłosił ją z rękopisu M archockiego Przeździecki
w III tomie Jagiellonek, (str. 54—94), następnie A. K rau sh ar
w Bibljotece Pisarzów Pol. A k. Om. (Kraków, 1892) z jedynego,
dziś znanego egzem plarza Bibl. Ord. Zamoyskich.
O statni w ydaw ca zainteresow ał się także nieporuszaną
przedtem spraw ą autora, w yrażając przypuszczenie, że może
nim być M arcin Krom er, historyk i biskup w arm iński. Przy
puszczenie swoje oparł głów nie na słow ach sam ego drukarza,
który w dedykacji dziełka zaznacza, że „te książki od jednego
zacnego a wielkiego zawołania i tych rzeczy dobrze w iado
mego człow ieka sp isa n e “. W przygotow anym przez tegoż do
druku drugiem w ydaniu (Ms. Bibl. Jagiell. 59) znajduje się
Janie Śmiglu, dr. m edycyny, części domu przy ul. św. Anny, 31 stycznia
1531, por. K atalog A rchiw . aktów daw n ych m. K rakow a. I, Kraków 1907.
1 T. j. w regule XI oraz przy om ów ieniu tytulatury ad: fem inae.

