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Jeszcze o polonikach w humanistycznej 
epistolografii XVI-XVII wieku

O  znaczeniu epistolografii dla dawnej kultury przekonywać nie trzeba . 
Przynajmniej do końca XIX wieku była ona jednym z najważniejszych 

narzędzi komunikacji, a dla wczesnonowożytnej rei publicae litterariae  – po-
nadnarodowej i  ponadwyznaniowej wspólnoty uczonych – stanowiła, jak 
to określił Anthony Grafton  – prawdziwy „układ krążenia” (true circulatory 
system)1 . Nawet jeśli wspólnota ta miała do pewnego stopnia charakter wir-
tualny, analogicznie do społeczności funkcjonujących współcześnie w inter-
necie2, to było to przede wszystkim zasługą intensywnej, a  niekiedy wręcz 
zdumiewającej aktywności na polu epistolografii, której świadectwem są za-
chowane tysiące listów Erazma z Rotterdamu, Jana Dantyszka czy dziewięć 
tysięcy Filipa Melanchtona . Niewykluczone, że absolutnym rekordzistą w tej 
dziedzinie był Nicolas Claude Fabri de Peiresc (1580-1637), którego dorobek 
szacowany jest na ok . 10-14 tysięcy listów . Już za życia przyniosły mu one 
sławę, co więcej, uczyniły zeń człowieka-instytucję, swoiste centrum informa-
cyjne rzeczypospolitej uczonych, której, zdaniem Pierre’a Bayle’a, stał się „ge-
neralnym zarządcą” (procureur général de la littérature)3 . „Totus pene fuit in 

1 A .  Grafton, A  Sketch Map of a  Lost Continent: The Republic of Letters, „Republics of 
Letters” 1 (2009), nr 1, s . 9 . Tu i nieco dalej powtarzam tezy zawarte w: W . Pawlak, „Amicorum 
colloquia absentium”. Przyjaźń i epistolografia w humanistycznej respublica litteraria, w: Episto-
lografia w dawnej Rzeczypospolitej, t . 5: Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historycznolitera-
cka, red . P . Borek . M . Olma, Kraków 2015, s . 70-72 .

2 C .T . Callisen, B .A . Adkins, The Old Face of ‘New’ Social Networks: The Republic of Letters 
as a Virtual Community, http://eprints .qut .edu .au/38406/3/38406 .pdf (dostęp 01 IX 2018) .

3 Zob . H . Jaumann, Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, t . 1: Bio-bibliographi-
sches Repertorium, Berlin – New York 2004, s . 500; P . N . Miller, Peiresc’s Europe. Learning and 
Virtue in the Seventeenth Century, New Haven – London 2000 .
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conscribendis epistolis”, jak pisał jego biograf, Pierre Gassendi – zajęty kore-
spondencją do tego stopnia, że brakowało mu czasu na czytanie książek4 . Być 
może z tego samego powodu, jak sugeruje Gassendi, sam żadnej nie napisał, 
mimo wszechstronnej wiedzy i  ambitnych planów5, cały wysiłek wkładając 
w pisanie listów, odznaczających się jednak taką uczonością, że – jak podkre-
ślał biograf – dorównywały niejednej książce i z całą pewnością zasługiwały 
na druk6 . Oczywiście, pozycja Peiresca jako epistolografa wyróżniała go spo-
śród innych obywateli reipublicae litterariae, chodzi tu jednak raczej o różnicę 
ilościową niż jakościową, jako że pisanie listów stanowiło jedną z podstawo-
wych form aktywności w obrębie tego, co przez analogię do wymiany handlo-
wej określano dawniej jako commercium litterarium7, a co dziś nazwalibyśmy 
raczej obiegiem informacji czy po prostu komunikacją . Z tego też względu za-
chowane do dziś listy stanowią nieocenioną kopalnię wiadomości o funkcjo-
nowaniu środowiska dawnych uczonych i przyciągają uwagę współczesnych 
badaczy . Jako narzędzie komunikacji listy pełniły, podobnie jak to już było 
w starożytności, dwie podstawowe i do pewnego stopnia zazębiające się funk-
cje: służyły wymianie informacji i nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu relacji 

4 P .  Gassendus, Viri illustris Nicolai Claudii Fabricii de Peiresc, senatoris aquisextiensis, 
vita, A . Vlacq: Hagae Comitum 1655, s . 232: „Quod ad librorum lectionem spectat, parum pro-
fecto otii, quod posset ilii impendere, postremis vitae annis superfuit . Siquidem totus pene fuit 
in conscribendis epistolis […]”; [„Co się tyczy czytania książek, to w ostatnich latach życiach 
zostawało mu niewiele wolnego czasu, który mógłby poświęcić temu zajęciu, ponieważ cały 
pochłonięty był pisaniem listów”] . O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przekłady tekstów 
obcojęzycznych pochodzą od autora tego studium .

5 Tamże, s . 240: „componendis variis libris et tractatibus admoverit manum” [„przymie-
rzał się do pisania różnych ksiąg i traktatów”] .

6 Tamże, s . 241: „plaerasque exstare, quae eruditonis refertissimae pro totidem libris ha-
beri, ac in lucem edi omnino mereantur” [„jest wiele takich, które z powodu bogactwa zawartej 
w nich wiedzy niewiele różnią się od książek i z pewnością zasługują na publikację”] .

7 J .G . Pritius, Dissertatio academica de Republica litteraria, Ch . Götze: Lipsiae 1698, s . 32-
33 („Commercia litteraria, Conversationes eruditae”); zob . też: J .F . Hertel, Programma inaugu-
rale de mercatura litteraria et iustitiaria. Von der Gelehrten und Rechtlichen Handelschafft, Ret-
ter: Ienae [1739], k . a2 v .: „Ita absurdum non habetur quando scholas et academias appellamus 
Emporia eruditionis et bonarum artium, evulgationes scriptorum et litterarum pretiosarum 
nec non correspondentias virorum doctrina inclarescentium nominamus Commercia litteraria 
[…]”; [„Przeto nie należy uważać za niedorzeczne, kiedy szkoły i akademie nazywamy składami 
wiedzy i  szlachetnych umiejętności, a  publikacje autorów i  cennych dzieł jak również kore-
spondencję mężów słynących z wiedzy – uczonym handlem”] . Współcześnie do tej metaforyki 
nawiązał A . Grafton, dz . cyt ., s . 11, pisząc o republice uczonych jako „intelektualnym rynku” 
(intellectual market) .
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międzyosobowych8 . W niniejszym studium interesują mnie obie funkcje, tzn . 
jego przedmiotem jest korespondencja XVI- i XVII-wiecznych humanistów 
(a mianem tym określam praktycznie wszystkich, którzy w tym czasie odebra-
li humanistyczne wykształcenie, tj . zdecydowaną większość przedstawicieli 
ówczesnych elit9) traktowana jako świadectwo kontaktów polskiej i europej-
skiej elity umysłowej oraz źródło szeroko rozumianej informacji o Polsce .

Temat oczywiście nie jest nowy, o czym świadczą prowadzone co najmniej 
od XIX wieku badania nad korespondencją Polaków z  cudzoziemcami, by 
wspomnieć tylko opracowania dotyczące Erazma z Rotterdamu, Justusa Lip-
sjusza, Szymona Szymonowica czy trwające prace nad pełną edycją listów Jana 
Dantyszka . Do podjęcia tego tematu skłoniło mnie, po pierwsze, może nieco 
naiwne, ale chyba niepozbawione podstaw założenie, że nie wszystko jeszcze 
zostało pod tym kątem zbadane (by daleko nie szukać: czy ktoś badał pod ką-
tem poloników wspomnianą nieco wcześniej korespondencję Peiresca?), po 
drugie zaś, ułatwiony dzięki intensywnej digitalizacji dostęp do koresponden-
cji dawnych uczonych, także tej, która, jak sądzę, nie była do tej pory przed-
miotem eksploracji pod kątem zawartych w niej poloników .

Za szczególnie wdzięczny, zwłaszcza ze względów technicznych, tzn . 
z uwagi na wspomniany już ułatwiony dostęp i możliwość wykorzystania na-
rzędzi elektronicznych, obiekt badań uznałem przygotowaną w  Niemczech 
w ramach neolatynistycznego projektu CAMENA (Corpus Automatum Mul-
tiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum) kolekcję CERA – Corpus Epistoli-
cum Recentioris Aevi – obejmującą około dziewięćdziesięciu zbiorów listów 
drukowanych w  l . 1530-1770 – w  sumie blisko 55 000 stron10 . Kolekcja ta 
zawiera antologie – do największych tego rodzaju należą opracowana przez 

8 Zob . S .  Corbinelli, Amicorum colloquia absentium. La scrittura epistolare a  Roma tra 
comunicazione quotidiana e genere letterario, Napoli 2008, s . 56-67 .

9 Zob . P .O .  Kristeller, Ruch humanistyczny, przeł . G .  Błachowicz, w: tegoż, Humanizm 
i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985, s . 28: „praktycznie każdy uczony, zanim zdobył na 
uniwersytecie wykształcenie w  jakiejkolwiek innej dziedzinie, otrzymywał wykształcenie hu-
manistyczne w szkole średniej”; A . Grafton, dz . cyt ., s . 2: „In pre-modern Europe, specialists 
existed: but even those who proudly described themselves as mathematicians or critics practiced 
their arts in a broad context . […] Even the most gifted mathematicians studied Greek and La-
tin and history at school and logic and philosophy at college, before they turned to numbers”; 
[„W przednowoczesnej Europie istnieli specjaliści, ale nawet ci, którzy z dumą określali samych 
siebie mianem matematyków albo filologów, uprawiali swoją dziedzinę w szerszym kontekście . 
[…] . Nawet najbardziej utalentowani matematycy, zanim zaczęli posługiwać się liczbami, uczyli 
się w szkole greki i łaciny oraz historii, a na studiach logiki i filozofii”] .

10 http://www .uni-mannheim .de/mateo/camenahtdocs/cera .html (dostęp 01 IX 2018) .
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Pietera Burmana (1668-1741) Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum 
(Lejda 1727), licząca pięć tomów po ok . 800 stron każdy, oraz wydane przez 
Johanna Christiana Lüniga (1662-1740) Literae procerum Europae: Ab impera-
toribus, electoribus, principibus statibusque Sacri Imperii Romano-Germanici, 
ad reges, principes, respubl. liberas, et vice versa, […] Ab anno 1552 usque ad 
annum 1712 Latina lingua exaratae (Lipsk 1712), podzielone na trzy części po 
ok . 1000 stron każda . Większość jednak udostępnionych w  ramach kolekcji 
CERA druków to zbiory autorskie, choć należy pamiętać, że zawierają one 
zwykle nie tylko listy napisane przez danego autora, ale także do niego skiero-
wane, co nadaje im również charakter zbliżony do antologii . Wśród autorów 
dominują uczeni reprezentujący niemieckojęzyczny obszar kulturowy – są to 
m .in . August Buchner, Joachim i Ludwig Camerarius, Johannes Caselius, Chri-
stoph Cellarius, Hermann Conring, Conrad Gesner, Johann Georg Graevius, 
Daniel Heinsius, Eobanus Hessus, Georg Michael Lingelsheim, Georg Rich-
ter, Konrad Rittershausen, Johann Georg Styrzel, Georg Witzel . Oprócz nich 
do kolekcji trafiły zbiory korespondencji Rogera Aschama (Anglia), Thomasa 
Bartholina (Dania), Rolanda Desmarestsa (Francja), Eryciusa Puteanusa i Ge-
rarda Vossiusa (Niderlandy) czy związanego z Polską Fausta Socyna . W rze-
czywistości – o czym była mowa – lista ukrytych w poszczególnych zbiorach 
autorów, a co za tym idzie, reprezentowanych przez nich krajów czy nacji – jest 
znacznie większa . Nie zmienia to faktu, że trudno kolekcję CERA uznać za re-
prezentatywną dla całej Europy – choćby dlatego, że zabrakło w niej właściwie 
przedstawicieli Południa, tzn . Włoch czy Hiszpanii, choć oczywiście także ich 
znajdziemy wśród nadawców i odbiorców niektórych spośród tysięcy opubli-
kowanych w ramach projektu listów . Z drugiej strony, same rozmiary kolekcji 
pozwalają ją traktować jako materiał w wysokim stopniu reprezentatywny dla 
wczesnonowożytnej epistolografii i pozwalający na formułowanie różnego ro-
dzaju wniosków ogólnych . Również niniejsze studium jest co najwyżej sprawo-
zdaniem ze wstępnego rekonesansu, którego efekty nie zostały nawet w wystar-
czającym stopniu skonfrontowane z istniejącym stanem badań .

Mówiąc o polonikach w przebadanym wstępnie materiale, mam na myśli 
zasadniczo dwie kategorie listów: pisanych przez i do reprezentantów dawnej 
Rzeczypospolitej oraz w taki czy inny sposób odnoszących się do niej . Jeśli cho-
dzi o pierwszą kategorię, to najwięcej listów, których nadawcami i/lub odbior-
cami byli Polacy (sensu politico), znajdujemy we wspomnianym zbiorze Literae 
Procerum Europae, zawierającym dziesiątki listów, których sygnatariuszami 
względem adresatami byli polscy królowie, począwszy od Zygmunta Augusta, 
oraz dostojnicy państwowi i kościelni . Korespondencja ta w dużym stopniu ma 
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charakter oficjalny lub też, by tak rzec, dyplomatyczny, podobnie jak np . listy 
do Zygmunta Augusta i senatu gdańskiego w zbiorze Epistolarum libri quatuor 
(Oxoniae 1703) sygnowanym nazwiskiem angielskiego humanisty i sekretarza 
królewskiego Rogera Aschama (1515-1568) czy też dziesiątki listów w  zbio-
rze Epistolae publico nomine scriptae statum ecclesiae et reipublicae sub Augusto 
Saxoniae electore egregie illustrantes (Jena 1708) sygnowanym nazwiskiem Da-
vida Peifera (1530-1602), kanclerza elektorów saskich Christiana I i II . Nieco 
inny charakter mają niektóre listy w opracowanej przez Pietera Burmana Syllo-
ge epistolarum a viris illustribus scriptarum, gdzie znajdziemy znaną skądinąd 
korespondencję Justusa Lipsjusza z Polakami (m .in . z Dawidem Hilchenem, 
Stanisławem Reszką, Janem Alembekiem, Andrzejem Dudyczem), a także list 
Nicolaasa Heinsiusa do gdańskiego uczonego Vincentiusa Fabriciusa . Przy 
okazji – zarówno Literae Procerum Europae, jak i  Sylloge Burmana przynaj-
mniej od czasów Józefa Andrzeja Załuskiego znane są polskiej historiografii11, 
czy jednak w ostatnich czasach były przedmiotem gruntownych badań? Zadaję 
to pytanie chociażby z myślą o  liście Lipsjusza adresowanym do nieznanego 
bliżej „Adama Tholotiusa Polaka” („Adamo Tholotio Polono”) czy o obszernej 
epistole skierowanej do tegoż Lipsjusza przez Fabiana Birkowskiego . Z innych 
tego rodzaju „odkryć” tytułem przykładu wspomnę o listach Isaaca Casaubona 
(1559-1614) do Jana Stanisława Sapiehy i  Szymona Szymonowica; Johanne-
sa Caseliusa (1533-1613) do Tomasza Zamoyskiego i jego opiekunów oraz do 
Dawida Hilchena12; Augusta Buchnera i Johanna Heinricha Boecklera do Jo-
achima Pastoriusa czy Andrzeja Lubelczyka z Bochni do biskupa wiedeńskie-
go Friedricha Nausea . W tomie korespondencji Gerarda Vossiusa znalazły się 
znane skądinąd, bo wydane przed laty przez Stanisława Kota, listy do Jerzego 
i Krzysztofa Słupeckich13 .

Wspomniane tu tytułem przykładu listy są oczywiście niezmiernie intere-
sujące ze względu na zawarte w nich informacje, choć ważniejszy wydaje mi 
się ich walor jako świadectwa kontaktów, zwłaszcza intelektualnych, Polski 
z Europą, świadectwa mającego wielkie znaczenie dla rekonstrukcji związków 
łączących przedstawicieli polskich i europejskich elit . Równie, a może nawet 

11 Zob . J .A . Załuski, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich 
lub o Polsce piszących z przypisami Józefa Epifaniego Minasowicza, wyd . J . Muczkowski, Kraków 
1832, s . 133-135 .

12 Zob . S .  Kot, Helmstedt i  Zamość. Z  dziejów kultury humanistycznej, w: tenże: Polska 
złotego wieku a Europa. Studia i szkice, wyb . i wstęp H . Barycz, Warszawa 1987, s . 509-533 .

13 Korespondencja H. Grotiusa i G.J. Vossiusa z Słupeckimi, wyd . S . Kot, „Reformacja w Pol-
sce” 4 (1926), s . 198–206 .
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ważniejsza z tego samego, ale nie tylko, punktu widzenia, jest druga kategoria 
poloników, to znaczy wszelkiego rodzaju wzmianki o Polsce i Polakach w li-
stach europejskich humanistów . W materiale, który został poddany oglądowi, 
napomknień tych jest co najmniej kilkaset; choć liczba ta może się wydać duża, 
to jednak nie okaże się taką w proporcji do ok . 55 tys . stron druku . Krótko 
mówiąc, traktowany jako pewna całość korpus listów udostępnionych w ra-
mach programu CERA ujawnia fakt dość oczywisty, tzn . peryferyjne, natu-
ralnie z perspektywy elit zachodnioeuropejskich, położenie Rzeczypospolitej, 
przy czym peryferyjny oznacza tu, co bardzo chciałbym podkreślić, obszar od-
legły i niekoniecznie budzący największe zainteresowanie, ale jednak należący 
zasadniczo do tego samego kręgu kulturowego . Oczywiście, w odniesieniu do 
poszczególnych autorów to zainteresowanie Polską (czy raczej Rzecząpospo-
litą) wyglądało bardzo różnie . Zdarzają się w kolekcji CERA tomy, w których 
nie znalazłem ani jednej wzmianki o Polsce, ale są i takie, w których ich liczba 
sięga dziesiątek, a nawet setek .

Polonika, o których mowa, mają bardzo zróżnicowany charakter, poczyna-
jąc od króciutkich notatek, powielających i utrwalających stereotyp mroźnej 
Sarmacji zamieszkanej przez ludzi, którzy niekiedy zapadają na specyficzną 
dla tej krainy chorobę znaną jako plica polonica14 . A skoro już o stereotypach 
mowa, to warto też odnotować asylum heteroclitorum w  liście szwajcarskie-
go uczonego Conrada Gesnera, który dopytując humanistę i lekarza Achillesa 
Pirminiusa Gassera o  losy Bernardina Ochina, nie omieszkał wyrazić przy-
puszczenia, trafnego zresztą, że udał się on do Polski jako azylu heretyków . 
O niejakiej wiedzy Gesnera na temat stosunków religijnych w Polsce świadczy 
też np . list do Johanna Crato von Krafftheim, w którym wspomina o szerze-
niu się antytrynitaryzmu . Niejedyne to wzmianki o Polsce i Polakach w listach 

14 Zob . J . van Beverwijck, Epistolicae quaestiones, cum doctorum responsis […], A . Leers: 
Roterodami 1644, s . 63 („Rhetor apud Sarmatas friget”), s . 238 („Habet unaquaeque regio pri-
vata commoda, sed habet et privatos morbos; sic Hispaniam infestat struma, sic Poloniam plica, 
sic Balthici maris accolas Scorbutus”) . Nb . są to właściwie jedyne wzmianki o Polsce, jakie zna-
lazłem w tym tomie . O zainteresowaniu tą chorobą świadczy też jeden z listów T . Bartholina, 
Epistolae Medicinales, a Doctis vel ad Doctos scriptae, Centuria III, P . Gosse: Hagae Comitum 
1740, s .  275-276, gdzie wspomina o  traktatach Pedera Soerensena (Petrus Severinus, 1542-
1602): Idea medicinae philosophicae, S . Henricpetrus: Basileae 1571, oraz Williama Davidsona 
(ok . 1593–1669), szkockiego lekarza, chemika i botanika, nadwornego medyka Jana Kazimierza 
Wazy i Ludwiki Marii Gonzagi: Commentariorium in sublimis philosophi et incomparabilis viri 
Petri Severini Dani Ideam medicinae philosophicae propediem proditurorum, A . Vlacq: Hagae 
Comitum 1660 .
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Gesnera, choć nie ma ich zbyt wiele . Być może na szczególne przypomnienie 
zasługują te, które są świadectwem niezbyt częstych zainteresowań naukowych 
Polską oraz bezpośrednich kontaktów z jej mieszkańcami . O tych pierwszych 
świadczą m .in . listy, w których Gesner zdradza pewną wiedzę na temat polskiej 
fauny (tura i  żubra) i flory (dziewięćsił?), o  tych drugich – korespondencja, 
w której wspomina o gościnie udzielanej Polakom (m .in . Janowi Ostrorogowi) . 
Oba tematy doszły do głosu w liście Gesnera do wspomnianego już Gassera, 
gdzie pisze o pieniądzach otrzymanych od pewnego szlachetnego Polaka, któ-
ry, na co liczył Gesner, miał zastąpić zmarłego nieco wcześniej Bonera (Jana?) 
w funkcji informatora o polskich osobliwościach przyrody15 .

Jak już wspomniałem, świadectw stricte naukowych zainteresowań związa-
nych z Polską w omawianym materiale nie ma lub nie znalazłem ich zbyt wiele; 
wspomnieć tu można wzmianki o polskich miodach i  salinach w  listach De 
exoticis medicamentis Arabum, sero a Graecis cognitis i De salis speciebus, vete-
rum usu et condimento Johanna Lange (1485-1565)16 czy też o poszukiwaniu 
przez nieznanego bliżej Bigotiusa17 Dialektyki Cycerona (Dialectica Ciceronis) 
Adama Burskiego w listach Nicolaasa Heinsiusa do Johanna Georga Graeviusa 
i  Johannesa Scheffera . Ten ostatni w  odpowiedzi Heinsiusowi pisał, że Dia-
lektyki nigdzie nie widział, ale rozmawiał z niejakim Herbiniusem Polakiem, 
rektorem szkoły niemieckiej w Sztokholmie18, który wyrażał się o tej księdze 
z  niezbyt wielkim uznaniem, ale obiecał ją przysłać po powrocie do Polski . 
Ponieważ tego nie zrobił, Scheffer z kolei obiecał zwrócić się w tej sprawie do 
gdańskiego uczonego Johanna Petera Titiusa19 . Zatrzymałem się przy tych li-
stach nieco dłużej, ponieważ wydają się one bardzo charakterystyczne jako 
przykład obiegu informacji naukowej w nowożytnej Europie i roli, jaką w tym 
procesie odgrywała korespondencja uczonych .

Jeśli chodzi o  świadectwa bezpośrednich kontaktów z  Polakami, tzn . 
nieograniczonych wyłącznie do wymiany listów, to znaleźć je można m .in . 

15 C . Gesner, Epistolarum medicinalium […] libri tres, Ch . Frosch: Tiguri 1577, s . 2, 17-17 
v ., 24, 32 v ., 94 .

16 J . Lange, Epistolarum medicinalium volumen tripartitum, C . de Marne, J . Aubrius: Hano-
viae 1605, s . 317, 635-636 .

17 Być może chodzi o  Emeryka . Zob . L .E .  Doucette, Emery Bigot: Seventeenth-Century 
French Humanist, Toronto 1970 .

18 J . Reychman, Herbinius Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t . 9, red . K . Lepszy [et al .], 
Wrocław 1960-1961, s . 437

19 Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum […], per Petrum Burmannum, S . Lucht-
mans: Leidae 1727, t . 4, s . 99, t . 5, s . 123-124 .
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w korespondencji Justusa Lipsjusza i Gerarda Vossiusa . Przyznam, że ze szcze-
gólną sympatią czytałem te fragmenty listów, w których zachodnioeuropejscy 
uczeni wspominają o gościnie udzielanej polskim studentom lub polecają ich 
swoim przyjaciołom . Dziś wiadomo, że nie odbywało się to bynajmniej bez-
interesownie, niemniej jednak właśnie w  ten sposób nawiązywano kontakty, 
które owocowały w przyszłości choćby… listami pisanymi przez byłych pod-
opiecznych do swoich zagranicznych opiekunów i  protektorów . Zaliczyć do 
nich można z  pewnością Vossiusa, który napisał co najmniej cztery, niemal 
identycznie brzmiące listy, w których rekomendował swoim angielskim przy-
jaciołom prześwietnego „Comesa de Leshno”, tzn ., o ile się nie mylę, Andrze-
ja Leszczyńskiego, pragnącego poznać bliżej Anglię . Opiece Vossiusa z kolei 
polecali swoich polskich (a przynajmniej tak określonych, jako Poloni) pod-
opiecznych czy konwiktorów Ludwig Crocius (Laurentiusa Bodocusa) i Henri-
cus van Diest (Rutgerusa Hermannidesa)20 .

Niewątpliwie, polonika najobficiej reprezentowane w przebadanym wstępnie 
materiale to fragmenty listów odnoszące się do mniej lub bardziej bieżącej sytu-
acji w Polsce tudzież jej relacji z sąsiadami . Właściwie żadne z ważniejszych wy-
darzeń, począwszy od schyłkowych lat panowania Zygmunta Starego po czasy 
Augusta Mocnego, nie uszło uwadze autorów listów składających się na kolek-
cję CERA . Oczywiście, skala tego zainteresowania była różna, o czym świadczą 
z jednej strony sporadyczne, okazjonalne wzmianki o sytuacji w Polsce, z dru-
giej zaś – kolekcje listów, w których takich notatek są dziesiątki, a nawet setki . 
Oczywiście, na pierwsze miejsce wybija się tu wspomniany już, monumentalny 
zbiór Literae procerum Europae, zwracają też uwagę listy autorów w  taki czy 
inny sposób zaangażowanych w politykę – jako dyplomatów czy też funkcjo-
nariuszy państwowych . O  korespondencji dyplomatycznej Rogera Ashama 
i Davida Peifera była już mowa, tu wspomnieć należy też listy w zbiorach syg-
nowanych nazwiskami Ogiera Ghislaina de Busbecq (1522-1592) i Jacques’a de 
Bongars (1554-1612), dyplomatów francuskich, a zwłaszcza Huberta Langueta 
(1518-1581), Francuza w  służbie dyplomatycznej elektora saskiego Augusta . 
W jego wydanych w 1699 roku listach pt . Arcana seculi decimi sexti. Huberti 
Langueti […] epistolae secretae sd principem suum Augustum Saxoniae ducem 
znajduje się kilkaset wzmianek odnoszących się do Polski . Do innych autorów 
przejawiających analogiczne zainteresowania należeli David Chytraeus (1531-
1600), luterański teolog, historyk i pedagog, oraz Konrad Samuel Schurzfleisch 

20 Gerardi Joan. Vossii et clarorum virorum ad eum epistolae, collectore Paulo Colomesio, 
J .J . Schönig: Augustae Vindelicorum 1691, pars I, s . 261-263, 292; pars II, s . 269, 290 .
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(1641-1708), historyk, polihistor i bibliotekarz, w których listach znalazło się 
również po więcej niż sto napomknień o sprawach polskich . Wśród nich jako 
osobną kategorię można wyodrębnić kwestie religijne – tak np . François Hot-
man (1524-1590) w liście do Heinricha Bullingera z entuzjazmem donosił o po-
stępach reformacji w Polsce: „In Polonia mirabilis est progressus Evangelii . Om-
nes Episcopi, qui in Parlamentum recepti sunt, dicuntur Papam R . abiurasse” 
[„W Polsce niezwykły postęp Ewangelii . Mówi się, że wszyscy biskupi, którzy są 
członkami parlamentu, wyrzekli się papieża rzymskiego”]21 . Na szczególną uwa-
gę zdają się zasługiwać trzy listy pochodzącego z Wrocławia Friedricha Vicka 
(Fridericus Viccus 1629-1697), adresowane do Balthasara Bebela, z opisem po-
czątków i rozwoju luteranizmu w Polsce (De instaurando et conservando in Po-
lonia Lutheranismo), bieżącej sytuacji wspólnoty luterańskiej w Polsce (Ecclesiae 
Lutheranae in Polonia status porro descriptus) oraz trudności, z jakimi musi się 
borykać (Difficultates Lutheranismum in Polonia prementes)22 . Czy były lub są 
one znane polskim historykom, tego nie wiem .

Ograniczone rozmiary tego tekstu nie pozwalają referować wszystkich tego 
rodzaju fragmentów listów dotyczących takich czy innych aspektów związa-
nych z  sytuacją wewnętrzną i  polityką międzynarodową Rzeczypospolitej . 
Trudno też wyrokować, czy zawierają one jakieś informacje nieznane do tej 
pory historykom . Sądzę zresztą, że nie to jest najważniejsze, tylko walor tego 
rodzaju dokumentów jako źródeł pozwalających zrekonstruować obieg infor-
macji oraz kształtowanie się europejskiej opinii publicznej na temat dawnej 
Polski . Nie będzie chyba niczego odkrywczego w stwierdzeniu, że listy w du-
żym stopniu odgrywały rolę dzisiejszej prasy lub mediów elektronicznych . 
Dla zilustrowania tego faktu przytoczę jeden, ale charakterystyczny, jak są-
dzę, przykład . Oto w liście z 28 grudnia 1580 roku landgraf heski Wilhelm IV 
zwany Mądrym donosił Franciszkowi Hotmanowi, pośród paru innych spraw, 
o postępach kampanii moskiewskiej Stefana Batorego:

In Moscovia feliciter hactenus a Polono, haud tamen incruente, bellum geritur . 
Nuper ingentem urbem, Vlokooko nomine, vi, et paulo post Novigradum dedi-
tione eum cepisse, et signis cum Moscovitarum Principis filio collatis, ingentem 

21 Francisci et Joannis Hotomanorum Patris Ac Filii, Et Clarorum Virorum Ad Eos Epistolae. 
Quibus accedit, Epistolarum Miscellanearum Virorum Doctorum, qui hoc & superiore saeculo 
claruere […], G . Gallet: Amstelaedami 1700, s . 23 .

22 Deliciae Epistolicae sive Centuria epistolarum, memorabilia tum alia, tum in primis The-
ologica ac Historico-Ecclesiastica complectentium, wyd . I . H . a Seelen, A . Hartz: Lubecae 1729, 
s . 335-348 .
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exercitum ad internecionem usque caecidisse aiunt . Quam quidem prosperitatem 
ex animo ei gratulamur . Multo autem maxime optamus, ut in tanta rerum magni-
tudine moderationem conservare possit .

Niecały miesiąc później, 26 stycznia 1581 roku, Franciszek Hotman w liście do 
Rudolfa Gwaltera (1519-1586) pisał:

Quae nuper ad me Landgravius scripsit, haec sunt . […] „In Moscovia feliciter 
hactenus a Polono, haud tamen incruente, bellum geritur . Nuper ingentem urbem, 
Vlokooko nomine, vi, et paulo post Novigradum deditione eum cepisse, et signis 
cum Moscovitarum Principis filio collatis, ingentem exercitum ad internecionem 
usque caecidisse aiunt . Quam quidem prosperitatem ex animo ei gratulamur . 
Multo autem maxime optamus, ut in tanta rerum magnitudine moderationem 
conservare possit” . Haec ille23 .

Jak widać, metoda „kopiuj-wklej” nie była obca także dawnym humanistom, 
i nawet jeśli nie była normą, to potwierdza trudną do przecenienia rolę ko-
respondencji w  obiegu informacji we wczesnonowożytnej Europie, o  czym 
świadczą prośby w rodzaju: „tum si quid de Svecis et Polonorum rebus certi 
habes, ut certiorem me facias, rogo”; „De Hungaricis ac Polonicis rebus si quid 
habes certi, perscribe, et vale, mi Optime et Cl . Colere”; „De rebus Polonicis 
itemque Pannonicis, si quae habebis in posterum, nisi grave est, mone”; „De 
Poloni molitionibus si quid certi habes, quaeso, perscribe” w listach Augusta 
Buchnera (1591-1661)24 .

Na koniec tego pobieżnego przeglądu chciałbym zwrócić uwagę na tę ka-
tegorię listów, z myślą o których właściwie podjąłem te poszukiwania, tzn . na 
teksty w  taki czy inny sposób odnoszące się do szeroko rozumianej kultury, 

23 Francisci et Joannis Hotomanorum Patris Ac Filii, Et Clarorum Virorum Ad Eos Epistolae, 
s . 142: „W carstwie moskiewskim szczęśliwie, jak dotąd, dla Polaka [Stefana Batorego], toczy 
się wojna, jednak nie bez rozlewu krwi . Niedawno siłą zdobył potężne miasto Wielkie Łuki 
[?], a niedługo potem Nowogród [Novigradum], który się poddał, a stoczywszy bitwę z synem 
księcia moskiewskiego, doprowadził do masakry wielkiej liczby wojska . Których sukcesów co 
prawda z serca mu gratulujemy, ale życzymy wielce, by pośród tak wielkich dzieł potrafił zacho-
wać umiar”; s . 144: „A oto co niedawno pisał do mnie landgraf . […] «W carstwie moskiewskim 
[…]» . Tyle landgraf ” .

24 A . Buchner, Epistolarum partes tres, G . Leschius: Froncofurti et Lipsiae 1720, s . 400, 762, 
787, 793: „jeśli wiesz coś pewnego o sprawach szwedzkich i polskich, powiadom mnie, proszę”; 
„Jeśli wiesz coś o węgierskich i polskich sprawach, napisz i bądź zdrów, mój dobry i prześwietny 
Colerze”; „Gdybyś w przyszłości wiedział coś o tym, co dzieje się na Węgrzech i w Polsce, daj 
znać, o ile nie jest to zbyt trudne”; „Jeśli wiesz coś o zamiarach króla polskiego, napisz, proszę” .
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a  zwłaszcza literatury polskiej . Przyznam, że pod tym względem spotkało 
mnie spore rozczarowanie, bo okazało się, że nie było to zagadnienie równie 
interesujące dla uczestników dawnego commercium litterarium . Nie znaczy to 
jednak, że ta problematyka w przebadanym wstępnie materiale jest nieobec-
na, tylko że stanowi więcej niż wąski margines pośród tematów poruszanych 
przez autorów . Tym niemniej co najmniej kilka z nich zasługuje, jak sądzę, na 
przypomnienie . Za jeden z ciekawszych wątków odnoszących się do literatu-
ry polskiej skłonny byłbym uznać wymianę zdań między gdańskim uczonym, 
Wincentym Fabriciusem, a  jego niderlandzkim kolegą, Nicolaasem Heinsiu-
sem . Otóż w liście datowanym z Gdańska 3 marca 1663 roku Fabricius donosił, 
że trafił w jego ręce manuskrypt, przepisany w roku 1568 na użytek Jana Ko-
nieckiego, dworzanina i skarbnika Anny Jagiellonki, zawierający liczne utwory 
Andrzeja Krzyckiego, w tym miłosne i nieprzyzwoite . Spośród nich Fabriciuso-
wi najbardziej przypadł do gustu znany epigramat Ad Lydiam puellam, którego 
nie omieszkał zacytować w całości, wyrażając jednocześnie swoje uznanie dla 
niego, choć okraszone już nieco mniej entuzjastyczną opinią na temat innych 
utworów niegdysiejszego prymasa . Można sobie tylko wyobrazić, jaka była re-
akcja Fabriciusa, kiedy w odpowiedzi otrzymał list Heinsiusa z 25 maja tegoż 
1663 roku, w którym mógł przeczytać, że epigramat jest owszem, elegancki, 
tylko że bynajmniej nie należy do Krzyckiego, który jedynie nieznacznie prze-
robił wiersz znany z Antologii łacińskiej, dopuszczając się tym samym oszustwa 
i kradzieży literackiej25 .

O innym manuskrypcie, zawierającym liczne dokumenty z czasów soboru 
trydenckiego, w tym listy do Stanisława Hozjusza, można przeczytać w liście 
Zachariasa Conrada von Uffenbacha (1683-1734), a jeszcze więcej w komen-
tarzu wydawcy, Johanna Georga Schelhorna (1694–1773) . Dowiadujemy się 
z  niego, że rękopis ten, wraz z  innymi księgami zrabowanymi w  Lidzbarku 
Warmińskim, został podarowany przez króla szwedzkiego Karola XII luterań-
skiemu teologowi w Greifswaldzie, Johannowi Friedrichowi Mayerowi (1650-
1712), a następnie w drodze licytacji został zakupiony przez Uffenbacha, by 
wreszcie trafić w ręce Schelhorna26 . Warto dodać, że znaczna część zawartych 

25 Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum, t . 3, s . 801-803 . Po latach do sprawy tej 
powrócił Pieter Burman Mł . Zob . Petri Burmanii Junioris, Specimen novae editionis anthologiae 
latinae et animadversionum ad epigrammata et catalecta veterum poetarum latinorum prodro-
mus, J . Wetstenius: Amstelaedami 1747, s . 44 .

26 Commercii epistolaris Uffenbachiani selecta, variis observationibus illustravit vitamque 
B. Zach. Conr. ab Uffenbach praemisit Jo. Ge. Schelhornius, pars IV, J .F . Gaum: Ulmae et Mem-
mingae 1755, s . 343-351
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tu listów została wydana przez Ernsta Salomona Cypriana (1673-1745) w zna-
nym polskim badaczom tomie Tabularium Ecclesiae Romanae saeculi decimi 
sexti, in quo monumenta restituti calicis eucharistici, totiusque Concilii Tridenti-
ni historiam mirifice illustrantia continentur (Francoforti et Lipsiae 1743) . Ha-
bent sua fata libelli .

Do kategorii literackich, by tak rzec, poloników zaliczyć należy też wzmian-
kowany już list Andrzeja Lubelczyka z Bochni do biskupa wiedeńskiego Frie-
dricha Nausea, datowany we Lwowie 1546 roku, a to z racji wspomnianej tu 
„wydanej niedawno książeczki przeciw Turkom” („libellum adversum Turcam 
nuper a me editum”), czyli wydrukowanego rok wcześniej w Krakowie dzieł-
ka Bellum Theologicum ex armamentario omnipotentis, adversum Turcas, in-
structum ac ordinatum27 . Do tej samej grupy poloników należy też pochwal-
na wzmianka na temat Szymona Szymonowica w liście Augusta Buchnera do 
Caspara Conrada, odwołująca się do opinii Lipsjusza i do własnych doświad-
czeń lekturowych – Buchnerowi znana była bowiem lejdejska edycja łacińskich 
utworów poety (Poematia aurea cum antiquitate comparanda, 1619) . „Pauca 
illa quidem, et nimis, sed immane quantum bona et docta . Nihil affectatum 
inibi, pura omnia et naturaliter pulchra” – pisze o nich Buchner28 . Z  innych 
szymonowicianów wspomnieć należy przede wszystkim list Isaaca Casaubona 
(1559-1614) do polskiego poety z grudnia 1601 roku, a więc znacznie wcześ-
niejszy od opublikowanych przez Józefa Kallenbacha dwóch listów Szymo-
nowica do słynnego już wówczas filologa i odpowiedzi tegoż, pochodzących 
z  roku 1607 . Również wspomniany list Casaubona jest chyba responsem na 
wcześniejszy list poety, o czym świadczy wzmianka o młodzieńcu (być może 
był nim Tomasz Drezner) polecanym Casaubonowi, co wskazywałoby na 
uprzednie zadzierzgnięcie kontaktów przez obu humanistów . Co ciekawe, Kal-
lenbach, któremu znana była edycja korespondencji Casaubona z 1709 roku, 
z której tu korzystam, wspomnianego listu nie opublikował, choć oczywiście 
był on mu znany29 . Czy zrobił to ktoś inny, na razie nie wiem . O niejakiej sła-
wie Szymonowica za granicą świadczy też pochwalna wzmianka w liście Eryka 

27 [F .  Nausea], Epistolarum miscellanearum ad Fridericum Nauseam Blancicampianum, 
Episcopum Viennensem, etc. singularium personarum libri X, J . Oporinus: Basileae 1550, s . 408 .

28 A . Buchner, dz . cyt ., s . 536: „Niewiele ich wprawdzie co do liczby, lecz bardzo wiele pod 
względem jakości i uczoności . Nic w nich sztucznego, czyste wszystko i piękne z natury” .

29 Zob . I . Casaubon, Epistolae insertis ad easdem responsionibus, C . Fritsch, M . Böhm: Ro-
terodami 1709, s .  595-596; J .  Kallenbach, Les humanistes polonais, w: Index lectionum, quae 
in Universitate Friburgensi per menses hiemales anni MDCCCXCI-XCII inde a die XV. octobris 
habebuntur, Friburgi Helvetiorum 1891, s . 41 .
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Puteana do Jana Żółkiewskiego30 oraz znamienna prośba Johanna Georga Sty-
rzela (1591-1668) do Nicolausa Rittershausena (1597-1670): „Si in bibliotheca 
tua habes vel Torquati Tassi a Scipione Gentili Nostro b . r . in latinum conversos 
Boullionei libros; […] sive Simonis Simonidae Joelem, etiam etiamque rogo, ad 
aliquantum temporis eorum mihi liberaliter indulgere velis unum, bona fide et 
sine noxa, ita vivam! restituturo”31 . Nie był to bynajmniej odosobniony przejaw 
uznania bawarskiego humanisty dla polskiego poety, czego dowodzi późniejsza 
o sześć lat edycja Imagines diaetae Zamoscianae, ukryta w wydanym przez Sty-
rzela zbiorku Quinque Eximia & quantivis preti[i] Poemata (Augsburg 1665)32 .

Do bardziej interesujących literackich poloników zaliczyłbym też list Ro-
landa Desmarestsa (Maresiusa)33 do Jeana-François Sarrasina (1614-1654), za-
wierający tekst propemptikonu na pożegnanie Ludwiki Marii Gonzagi, świeżo 
poślubionej per procura królowi polskiemu Władysławowi IV (nb . wzmiankę 
o przybyciu polskiego poselstwa i o pożegnaniu królowej udającej się do swego 
„sarmackiego królestwa” znajdujemy też w liście Claudiusa Sarraviusa (Claude 
Sarrau, ok . 1600-1651) do Jacoba Candalia)34 . Jak wyjaśniał Maresius, wyda-
rzenie to uczciło wielu poetów, najczęściej w formie epitalamiów, a więc temat 
już był nieco wyeksploatowany . Z tego też względu postanowił to wydarzenie 
upamiętnić inaczej . Pomysł nasunął się niejako sam, w dniu kiedy niemal cały 
Paryż, z  wyjątkiem Maresiusa, który pozostał w  domu, wyległ, by pożegnać 
wyruszającą do dalekiego kraju królową . Wtedy właśnie autorowi listu i zara-
zem poecie przyszło do głowy, że zamiast pisać epitalamia, lepiej jest pomodlić 
się za królową, która u progu zimy udaje się w długą i niebezpieczną drogę 
przez krainy położone niedaleko bieguna północnego . Z  tej właśnie refleksji 
zrodził się liczący sześćdziesiąt osiem wersów utwór pt . Aloisiae Gonzagae ad 

30 E . Puteanus, Epistolae, Centuria IV, Officina Flaviana: Lovanii 1612, k . (…)3r .
31 J .G . Styrzel, Epistolae quaedam selectae […], wyd . G .T . Strobelius, M .I . Bauer: Norim-

bergae 1768, s . 52: „Jeśli masz w swojej bibliotece przełożoną na łacinę przez Scipiona Genti-
liego Jerozolimę wyzwoloną Torquata Tassa […] albo Joela Szymona Szymonowica, bardzo cię 
proszę, użycz mi łaskawie na jakiś czas, oddam na pewno i bez szkody, jakom żyw!” .

32 Zob . W . Pawlak, Nieznana edycja „Imagines diaetae Zamoscianae” i ich wydawca. Przy-
czynek do dziejów europejskiej recepcji Szymona Szymonowica, „Studia Classica et Neolatina” 14 
(2016): Quiddam novi? Certe, s . 9-25 .

33 Na jego temat zob . H .G . Hall, Roland Desmarets: épistolier, latiniste, féministe, w: Cor-
respondances. Mélanges offerts à Roger Duchêne, red . W . Leiner, P . Ronzeaud, Tübingen 1992, 
s . 287-294 .

34 Marquardi Gudii et doctorum virorum ad eum epistolae. Quibus accedunt ex Bibliotheca 
Gudiana clarissimorum et doctissimorum virorum […] Et Claudii Sarravii […] epistolae, F . Hal-
ma, G . vande Water: Utrajecti 1697, s . 152-153 .
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Ladislavum Poloniae Regem sponsum proficiscentis PROPEMPTICUM, w  ca-
łości przesłany do oceny adresatowi listu . Wiersz oczywiście wyraża radość 
z okazji ślubu tudzież uznanie dla panny, nie takiej znów, jak na tamte czasy, 
młodej (stąd może na pierwszym miejscu autor wymienia honestas morum, 
mira dulcedo i pudor, albowiem przede wszystkim te zalety, a nie corporis bona, 
wzbudziły miłość mądrego monarchy), wychwala rozległość państwa polskie-
go, ale też sugeruje, że królowa będzie tęsknić za ojczyzną i bliskimi, przede 
wszystkim zaś zawiera życzenia szczęśliwej podróży35 . Zaślubiny królewskie 
– tym razem Eleonory Marii i Michała Korybuta Wiśniowieckiego – zainspi-
rowały też Andreasa Koehne Jaskiego, autora przedmowy w zbiorze listów wy-
danym w Gdańsku w 1670 roku pt . Celebrium quondam eruditissimorumque 
virorum epistolae varii argumenti, do napisania krótkiego epigramatu gratula-
cyjnego, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć sarmackich śniegów (sar-
maticae nives)36 .

Rzecz jasna, daleki jestem od przeceniania tego rodzaju poloników, nawet 
jeśli wśród nich znajdują się nieznane dotychczasowym badaczom . Niemniej 
jednak jestem przekonany, że mogą one stanowić wystarczającą zachętę do dal-
szych badań nad humanistyczną epistolografią wczesnonowożytną . Ziemia to 
w dalszym ciągu w znacznym stopniu nieznana, nie można zatem wykluczyć, 
że kryje jeszcze sporo nowych informacji na temat kontaktów przedstawicieli 
polskich i europejskich elit oraz recepcji szeroko rozumianej kultury polskiej, 
przede wszystkim zaś – o czym już była mowa – jest nieocenionym źródłem, 
na podstawie którego można prześledzić przepływ informacji i kształtowanie 
się opinii publicznej – w tym również różnego rodzaju stereotypów – na temat 
dawnej Rzeczypospolitej, jej mieszkańców i kultury .

35 Rolandi Maresii Epistolarum Philologicarum Libri Duo cum aliquot amicorum ad eum 
epistolis, E . Martinus: Parisiis 1655, s . 112-116; W . Pawlak, Roland Desmarests’s „Aloisiae Gon-
zagae ad Ladislaum Poloniae Regem sponsum proficiscentis propempticum”. A Contribution to 
the History of Polish-French Cultural Links in the 17th Century, „PL .IT / Rassegna Italiana di 
Argomenti Polacchi” 8 (2017), s . 22-37 .

36 Magnorum quondam eruditissimorumque virorum epistolae ad Martinum Opitium, 
V. Cl., ex Museio Jaskiano, D .F . Rhete: Dantisci 1670, k . K6 v .


