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Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór po do bizn
za so bu dru kar skie go tłocz ni pol skich XVI stu le cia.
Wro cław–War sza wa–Kra ków 1936–..., Osso li neum.
[277 x 405 mm, bro szu ra oraz luź ne kar ty w te ce 
kar to no wej; od nr . VIII w pół płó cien nej te ce 
in troligatorskiej]
– teka I – Kasper Hochfeder (1503–1505), wyd. II 1968;
– teka II – Jan Haller (1505–1525), wyd. II 1963;
– teka III – Florian Ungler (1510–1516), wyd. 1959;
– teka IV – Jan Haller (1505–1525), wyd. 1962;
– teka V – Florian Ungler (1521–1536), wyd. 1964;
– teka VI – Florian Ungler (1521–1536), wyd. 1966;
– teka VII – Florian Ungler (1521–1536), wyd. 1970;
– teka VIII – Aleksander Augezdecki (1549–1561?), 

wyd. 1972;
– teka IX – Maciej Wirzbięta (1555/7–1605), wyd. 1974;
– teka X – Maciej Wirzbięta (1555/7–1605), wyd. 1975;
– teka XI – Maciej i Paweł Wirzbiętowie (1555/7–

–1609), wyd. 1981;
– teka XII – Maciej Szarfenberg (1527–1547), wyd. 1981.
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KRAKÓW: Hieronim Wietor [1518 –1547]
Drzeworyt 1.              TABL. 601.

Biblioteka PAN. Gdańsk.           H.B.

LEO X PAPA: Bulla contra errores Martini luterij et secquacium...
[Kraków, Hieronim Wietor, po 13 XII 1520]. 4°.

Karta tytułowa

Estreicher XXI 177. Bohonos Ossol. 1433. BJP XVI 1423.

Pismo 3: wiersze 1–2. – Pismo 4: wiersze 3–5.

Polonia Typographica

KRAKÓW: Hieronim Wietor [1518 –1547]
Drzeworyty 27–30.              TABL. 610.

Polonia Typographica

Biblioteka Jagiellońska. Kraków (war. B) drzeworyt 27.
Biblioteka Czartoryskich. Kraków (war. C) drzeworyty 28–30.          H.B.

MATTHIAS DE MIECHOW: Chronica Polonorum. War. B. Kraków, Hieronim Wietor, 1 XII 1519. 2°.

Karta c1b.

Estreicher XXII 356–357. Wierzbowski 55. Podlaszewska s. 189–196. BJP XVI 1514.

MATTHIAS DE MIECHOW: Chronica Polonorum. War. C. Kraków, Hieronim Wietor, 1 XII 1519. 2°.

Karty c6a, d2b, d3b.

Estreicher XXII 356–357. Wierzbowski 55. Podlaszewska s. 189–196.

Drzeworyt 27 (karta c1b).

Drzeworyt 28 (karta c6a). Drzeworyt 30 (karta d3b).

Drzeworyt 29 (karta d2b).



KRAKÓW: Hieronim Wietor [1518 –1547]
Drzeworyty 2–4.              TABL. 602.

Biblioteka Narodowa. Warszawa.           H.B.

4. IODOCUS LUDOVICUS DECIUS: Diarii et earum quae Memoratu digna in... Sigismundi Poloniae Regis,
et... Bonae... nuptiis gesta... Descriptio. Kraków, Hieronim Wietor, 31 V 1518. 4°. War. A.

Karta h6b.

Estreicher XVI 102. Wierzbowski 941. Bohonos Ossol. 598. BJP XVI 622.

10. IOANNES DE NOVA DOMO: Libellus de constitutionibus humani corporis.
Kraków, Hieronim Wietor, 15 V 1518. 4°.

Karta a6b.

Estreicher XXII 181/2. Wierzbowski 945. BJP XVI 1190.

Polonia Typographica

Drzeworyt 2 (4). Drzeworyt 3 (4).

Drzeworyt 4 (10).

KRAKÓW: Hieronim Wietor [1518 –1547]
Drzeworyt #.              TABL. 019.

Polonia Typographica

Biblioteka Uniwersytecka. Warszawa.          H.B.

#. PSEUDO-BONAVENTURA: [Meditationes vitae Christi. Trad. polon. Balthasar Opec]. 
Żywot Pana Jezu Krysta. War. #. [Kraków], Hieronim Wietor, 5 V 1522. 2°.

List LXXXVIII b.

Estreicher XIII 254–255. Wierzbowski 60. BUW XVI 1430.
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<k. A2> miła panno1, chceszli przyć2 ku stadłu doskonałemu, masz sie3 w żywocie Jezusa 

miłego często obierać, a tako sie upokoj i też smysły twoje4 ułoż, jakoby przy tym była 

i oczyma widziała to, co rozmyślasz. Chceszli, abyś Pana Jezusa nalazła i5 słodkości 

jego zakusiła, rozmyślajże ty rzeczy pilnie z kochanim dusze twej6 i chciej pracować 

w tej7 nauce aż do końca żywota twojego8. Po ktorem9 ten Pan da-ć dostępić krolestwa10 

swego wiecznego.

Rozmyślanie, co sie działo przed wcielenim Syna Bożego11

Kiedy przez pięć tysięcy lat i dłużej mizerny rodzaj ludski skazan był na potępienie 

dla grzechu pirwszego człowieka, tak iż żadny człowiek nie mogł przyć12 do chwały 

krolestwa niebieskiego, anjołowie13 święci żałując upadu stworzenia tak ślachetnego14 

i spustoszenia krolestwa niebies kiego, aczkoli15 często a pilno pierwej16 przedtym sie 

modlili, a wszakoż tedy nawięcej, gdy sie czas spełnienia wolej boskiej17 przybliżał, 

pilniej i na bożniej padając18 wszytcy na swe oblicze przed majestatem boskim tako 

mowili: „O, Stworzycielu wszytkiego stworzenia, tak naszego, jako ludskiego, zlubiło 

sie twej boskiej19 dobrotliwości człowieka na podobieństwo twe stworzyć, aby s nami 

był twej20 chwały uczęśnikiem21, a oto wszytcy na potępienie idą, przez tak wiele22 

lat żadnegosmy nie widzieli, aby ktory był zbawion. Nieprzyjaciele naszy moc nad 

wszytkimi23 mają a nie nasz upad, ale piekło s nimi24 napełniają. Czemu je, miły Panie, 

stwarzasz i rodzić sie im dopuszczasz, czemu dawasz w ręce złym wrogom stworzenie 

twoje, izali na wieki odrzucisz i zapomnisz sie smiłować nad człowiekiem, aczkolwie25 

to podług26 sprawiedliwości czynisz jako Pan? Oto już, miły Panie, czas miłosierdzia 

przychodzi, raczy27 sie już smiłować i zapomnieć, iż pirwszy człowiek przykazanie 

przestąpił, racz już jego plemię wspomoc z miłosierdzia swego. Racz, miły Panie, 

pamiętać, iż na twe podobieństwo stworzyłeś go28. Otworz rękę miłosierną twoję, zapa-

miętaj gniewu twego, smiłuj sie nad nimi, bo w tobie nadzieję swą pokładają, raczy 

je już dziś wspomoc”. Wysłuchał Pan Bog tę prośbę i rzekł: „Żal mi, iżem stworzył 

człowieka, bo muszę sam zań29 ucierpieć30 i gorzko umrzeć”. 

 Przy tym tu rozmyślić możemy żywot Panny Maryjej31, ktora, gdy we trzech leciech 

przez rodzice swe, ojca32 i matkę, na służbę bożą do kościoła <była> ofiarowana33.

1 miła panno – Najaśniejsza Panno 1522S; wszelka cna 
pani lubo panno 1538.    2 przyć – przyść 1538.    3 sie – się 
1538.    4 twoje – twe 1522S; swoje 1538.    5 i – brak 1538.    
6 twej – twe 1522S.    7 tej – te 1522S.    8 twojego – twego 
1522S.    9 ktorem – ktorym 1522S.    10 krolestwa – krolew-
stwa 1522S.    11 Rozmyślanie, co sie działo przed wciele-
nim Syna Bożego – brak 1522S i 1538. W wyd. 1522S tytuł:  
Żywot Pana Jezu Krysta, zbawiciela rodzaju ludskiego, 
wedle ewanjelist świętych z rozmyślanim nabożnym 
doktorow Pisma świętego krotko zebrany. Księgi 
pirwsze. [dalej tytuł rozdziału:] Anjeli święci przed 
majestatem boskim upadając na swe oblicze sie modlili, 
aby Bog Ociec raczył wybawić rodzaj ludski. Kapi<tu-
lum> pirwsze. W wyd. 1538 tytuł: Poczyna sie nabożne 
rozmyślanie żywota Pana naszego namiłościwszego 
Jezu Krysta, ktore gdy kto będzie nabożnie przeczytał 
a rozmyślał, weźmie w żywocie swym pocieszenie, a po 
śmierci otrzyma wieczne krolowanie. Tu czci a pamię-

taj, o ktorym masz rozmyślać, iż o Nawyższym. [dalej 
tytuł rozdziału:] Anjeli święci przed majestatem boskim 
upadając na swe oblicze modlili sie, aby Bog Ociec 
raczył wybawić rodzaj ludski. Kapi<tulum> pirwsze.   12 
przyć – przyść 1538.    13 anjołowie – anjeli 1522S.    14 śla-
chetnego – szlachetnego 1522S.   15 aczkoli – aczkolwiek 
1522S.    16 pierwej – pirwej 1522S, 1538.    17 wolej boskiej – 
wole boskie 1522S.    18 padając – upadając 1522S.    19 twej 
boskiej – twe boskie 1522S.    20 twej – twe 1522S.    21 uczę-
śnikiem – uczęstnikiem 1538.    22 wiele – mnogo 1522S.    
23 wszytkimi – wszytkiemi 1522S.    24 s nimi – nimi 1538.    
25 aczkolwie – aczkolwiek 1522S.    26 podług – według 
1522S.   27 raczy – raczyż 1522S.    28 go – jego 1522S, 1538.    
29 sam zań – sąm ząń 1538.    30 zań ucierpieć – ucierpieć 
zań 1522S.    31 Maryjej – Maryje 1522S.    32 ojca – otca 
1522S, 1538.   33 <była> ofiarowana – była ofiarowana 
1522S.

















Przyk∏ad 9. Ligatury

























Almanach Cracoviense ad annum 1474
Biblioteka Jagiellońska
sygnatura: BJ St. Dr. Inc. 1998

W50-lecie 
mojej posługi typograficznej

W545-lecie drukarstwa w Polsce
czyli
założenia w Krakowie drukarni
Kaspra Straubego
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