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O WYDAWNICTWIE

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” wydaje 
półrocznik „Poznańskie Studia Polonistyczne” w dwóch 
redagowanych osobno seriach: literackiej i językoznawczej. 
W ramach obydwu serii publikowane są książki o charak-
terze monografii. Publikujemy również zbiory artykułów 
oraz książki pokonferencyjne, zawierające najciekawsze 
wypowiedzi badaczy z różnych ośrodków uniwersyteckich. 
Do tej pory opublikowano ponad sto tomów w ramach 
„Biblioteki Literackiej Poznańskich Studiów Polonistycz-
nych” oraz „Biblioteczki Poznańskich Studiów Polonistycz-
nych Serii Językoznawczej”.

Oferta wydawnicza kierowana jest nie tylko do poloni-
stów, lecz także do wszystkich zainteresowanych literaturą 
i kulturą: od specjalistów – historyków, historyków sztuki, 
filozofii – po nauczycieli, studentów i uczniów. Dbamy 
o poziom zarówno merytoryczny, jak i edytorski każdej 
publikacji.

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pokój 235

e-mail: psp@amu.edu.pl, tel. 61 829 45 90



LIBRI LIBRORUM

Pod wspólnym tytułem Libri librorum ukazują się w formie 
reprintów dwie serie wydawnicze: Bibliotheca paleotyporum 
in lingua Polonica impressorum i Eximiorum Poloniae libro-
rum bibliotheca. Pierwsza seria zawiera edycję wszystkich 
książek w języku polskim, które zostały wydrukowane do 
około roku 1543. Zachowały się one najczęściej w postaci 
unikatów, egzemplarzy zdefektowanych lub luźnych nie-
wielkich fragmentów, często wydobytych ze starych opraw. 
W ramach drugiej serii publikowane są najcenniejsze, rzad-
kie druki polskie z XVI–XVIII wieku, ważne dla dziejów 
polskiej kultury i literatury, historii książki i języka. Obie 
serie udostępniają badaczom bezcenne i trudno dostępne 
książki polskie, z których większość nie doczekała się dotąd 
edycji krytycznych. Redaktorami serii Librii librorum są 
Katarzyna Meller i Wiesław Wydra.

Bibliotheca paleotyporum 
in lingua Polonica impressorum
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Żywot błogosławionego Aleksego 
spowiednika
Drugi: Żywot Eustachiusza 
męczennika 
Kraków, Maciej Szarfenberg, 1529. 
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 205 mm
Liczba stron: 32

ISBN: 978-83-61573-68-5
Oprawa: miękka 
ze srzydełkami

Książeczka zawiera przekład dwóch popularnych 
w średniowieczu żywotów świętych, 
wyjętych z łacińskiego zbioru przypowieści 
moralistycznych Gesta Romanorum („Czyny 
Rzymian”), dzieła powstałego na przełomie XIII 
i XIV w. (prawdopodobnie w Anglii) dla celów 
kaznodziejskich. Redaktorem druku był Jan 
Sandecki [...].

Wiesław Wydra

Algoritmus, to jest Nauka liczby 
polską rzeczą wydana
Kraków, Helena Unglerowa, 1538
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 16

ISBN: 978-83-61573-66-1
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Jest to pierwszy drukowany podręcznik w języku 
polskim do nauki arytmetyki, rachunkowości 
na tzw. abakusie, poprzedniku liczydła. O 
osobie autora nie wiadomo nic ponad to, że 
(jak podano na karcie tytułowej) był księdzem. 
Zachowały się dwa mocno zdefektowane 
egzemplarze tego druku, jeden w Bibliotece 
Jagiellońskiej [...] oraz drugi w Bibliotece 
Czartoryskich w Krakowie [...].

Wiesław Wydra

Żywoty filozofów, to jest mędrców 
nauk przyrodzonych i też inszych 
mężów cnotami ozdobionych, ku 
obyczajnemu nauczaniu człowieka 
każdego wybrane
Kraków, Florian Ungler, 1535
do druku podał W. Wydra
Cena: 35 zł
Format: 145 × 205 mm
Liczba stron: 196

ISBN: 978-83-61573-69-2
Oprawa: miękka ze skrzy-
dełkami

Żywoty stanowią rodzaj słownika 
biograficznego, przedstawiającego życiorysy 
i poglądy starożytnych filozofów, poetów, 
mówców, pisarzy i wodzów. Nie jest to 
oryginalny utwór Marcina Bielskiego [...], lecz 
przekład czeskiej książki pióra Mikuláša Konáča 
z Hodiškova (1480-1546) Životové a mrávná 
naučenie mudrcuo přirozených [...].

Wiesław Wydra 

Istoryja o świętym Jozefie, 
patryjarsze Starego Zakonu, 
ktorego byli bracia zaprzedali
Kraków, Hieronim Wietor, 1530
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 48

ISBN: 978-83-61573-67-8
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Istoryja o świętym Jozefie [...] opowiada za Księgą 
Rodzaju (rozdz. 37 i 39–50) niezwykłe dzieje 
Józefa, syna Jakuba i Racheli. Do biblijnego 
tekstu włączono jednak (po wersecie 41,45) 
apokryficzną historię o nawróceniu pięknej 
Aseneth (w druku: Asenech), córki egipskiego 
kapłana Putyfara, i jej małżeństwie z Józefem..

Wiesław Wydra

6 7



Agenda Latino et vulgari
sermone Polonico videlicet
et Alemanico illuminata

Kraków, Jan Haller, 1514. 8°

Poznań 2014

do druku podał Wiesław Wydra

Agenda Latino et vulgari sermone 
Polonico videlicet et Alemanico 
illuminata
Kraków, Jan Haller, 1514. 8°
do druku podał W. Wydra
Cena: 25 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 216

ISBN: 978-83-61573-59-3
Oprawa: miękka 
ze srzydełkami

Wydana przez Jana Hallera Agenda (księga 
liturgiczna zawierająca przepisy i formuły 
modlitw przy sprawowaniu sakramentów, 
udzielaniu błogosławieństw oraz procesjach) 
zawiera najstarsze znane w języku polskim 
formuły udzielania chrztu [...] i ślubu [...]. 
Na końcu zostały nadto wydrukowane trzy 
dłuższe teksty modlitewne w językach polskim 
i niemieckim z zaleceniem odmawiania ich za 
duszę konającego.

Wiesław Wydra

Michał z Wiślicy
Praktyka gwiazd biegu po polsku 
w Krakowie uczyniona na rok 1536
Kraków, Florian Ungler, [1535/1536]. 16°
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 24

ISBN: 978-83-61573-04-3
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Praktyka zawiera przepowiednie „na rok 
boży 1536”. Osobno jej redakcje, łacińska 
i niemiecka, ukazały się w oficynie Macieja 
Szarffenberga w Krakowie. Autorem druku jest 
Michał z Wiślicy (ok. 1499–1575), profesor 
astrologii i teologii Akademii Krakowskiej.

Wiesław Wydra

Agenda Latino et vulgari
sermone Polonico videlicet
et Alemanico illuminata

Kraków, Jan Haller, 1514. 8°

Poznań 2014

do druku podał Wiesław Wydra

Praktyka gwiazd biegu
po polsku w Krakowie
uczyniona na rok 1536
Kraków, Florian Ungler, [1535/1536]. 16°

Poznań 2008

Michał z Wiślicy

Powieść rzeczy istej o założeniu 
klasztora na Łysej Górze
[Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538?]
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 16

ISBN: 978-83-61573-61-6
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Julian Krzyżanowski [...], tę jakby najstarszą 
znaną kronikę klasztoru łysogórskiego, zaliczył 
do romansu religijnego, ale bardziej należy 
uważać ją za jedną z pierwszych polskich 
powieści historycznych. Zawiera niezwykłe 
legendy i miejscowe podania związane 
z fundacją i dziejami benedyktyńskiego 
klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze oraz 
przechowywanymi w nim relikwiami 
fragmentów drwena z krzyża, na którym miał 
umrzeć Chrystus.

Wiesław Wydra 

[Powieść rzeczy istej
o założeniu klasztora

na Łysej Górze]
[Kraków, Wdowa Unglerowa, 1538?]

Poznań 2014

do druku podał Wiesław Wydra

[Tzw. Ewangeliarz]
[Kraków, Florian Ungler, po II 1527–1528]

Poznań 2014

do druku podał Wiesław Wydra

[Jan Sandecki]
[Jan Sandecki]
[Tzw. Ewangeliarz]
[Kraków, Florian Ungler, po II 1527–1528]
do druku podał W. Wydra
Cena: 20 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 182

ISBN: 978-83-61573-60-9
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Nadany przez Jana Janowa tytuł Ewangeliarz 
wydaje się przesadzony, raczej książka stanowiła 
rodzaj modlitewnika  służącego do codziennej 
medytacji, której dodatkowo sprzyjać miały 
liczne drzeworyty i określenie Aleksandra 
Brücknera „polska biblia pauperum” w pewien 
sposób dobrze charakteryzuje tę książkę

Wiesław Wydra
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Fortuny i cnoty rozność w historyji
o niektorym młodzieńcu ukazana,
w ktore jest wypisan żywot świetski,

a zwłaszcza żywot dworski
Kraków, Hieronim Wietor, 1524. 8°

Poznań 2008

Fortuny i cnoty rozność w historyji 
o niektorym młodzieńcu ukazana, 
w które jest wypisan żywot dworski
Kraków, Hieronim Wietor, 1524. 8°
Cena: 20 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 44

ISBN: 978-83-61573-03-6
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Fortuny i cnoty rozność to drugie wydanie pod 
zmienionym tytułem książki Historyja barzo miła 
i wesoła ku czcieniu, ktora jest rzeczona i wypisana 
o Szczęściu a o Swejwoli, a zwłaszcza o żywocie 
dworskim, która w 1522 r. ukazała się w oficynie 
Hieronima Wietora. Jest to moralizatorska 
opowieść alegoryczna, będąca przekładem 
czeskiego utworu Traktátec, kterýž má jméno Pán 
Rady [...].

Wiesław Wydra  

Zachowanie żywota panieńskiego 
przez trzynaście artykułów, 
których panny naśladować mają
Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°
do druku podał W. Wydra
Cena: 15 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 18

ISBN: 978-83-61573-02-9
Oprawa: miękka ze skrzy-
dełkami

Książeczka zawiera zbiór rad moralno- 
-obyczajowych dla panien [...]. Reprodukujemy 
tutaj  unikatowy egzemplarz Biblioteki 
Kórnickiej, sygn. Cim. 0. 10, który jest 
zdefektowany [...]. Inny, kompletny egzemplarz 
tego druku posiadał w swoim księgozbiorze [...] 
Jan Michalski [...]. 

Wiesław Wydra

Zachowanie żywota panieńskiego 
przez trzynaście artykułow, ktorych

panny naśladować mają
Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°

Poznań 2008

Eximiorum Poloniae 
librorum bibliotheca
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Jan Seklucjan
Pieśni chrześcijańskie dawniejsze 
i nowe, których chrześcijani, tak 
w kościele jako i doma używać 
mają
Królewiec, Jan Daubmann, nakł. Autora, 
X 1559. 8°
Cena: 25 zł
Format: 145 × 210 mm
Liczba stron: 292

ISBN: 978-83-88176-97-5
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Podajemy tu w reprodukcji kancjonał Jana 
Seklucjana [...]. Jest to trzecia ze znanych dziś 
edycji tego zbioru pieśni, wobec poprzednich 
(z lat 1547 i 1550) znacznie poszerzona i nieco 
poprawiona.

Wiesław Wydra

Pieśni nabożne na święta 
uroczyste według porządku 
Kościoła Ś. Katolickiego na 
cały rok z wielką pilnością 
zebrane. Przydane są niektore 
Psalmy Dawidowe ku śpiewaniu 
ludziom zwyczajne
Kraków, u Antoniego Wosińskiego, 1627
do druku podał W. Wydra
Cena: 25 zł
Format: 145 × 105 mm
Liczba stron: 388

ISBN: 978-83-61573-34-0
Oprawa: miękka

Pieśni nabożne na święta uroczyste
według porządku Kościoła Ś. Katolickiego na cały rok 
z wielką pilnością zebrane. Przydane są niektore Psalmy 

Dawidowe ku śpiewaniu ludziom zwyczajne.

Kraków, u Antoniego Wosińskiego, 1627

Poznań 2011

do druku podał Wiesław Wydra

Pieśni chrześcijańskie dawniejsze 
i nowe, ktorych chrześcijani, tak w 
kościele jako i doma używać mają

Królewiec, Jan Daubmann, nakł. autora, X 1559. 8°

Poznań 2008

Jan Seklucjan

Varia
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Mikołaj Rej
Kupiec to jest Kstałt 
a podobieństwo Sądu Bożego 
Ostatecznego
Królewiec, [Aleksander Augezdecki], 
nakładem Jana Seklucjana, VIII 1549
Cena: 40 zł 
Liczba stron: 461

ISBN: 978-83-88176-98-2
Oprawa: twarda

Reprodukowany tu egzemplarz Kupca Mikołaja 
Reja przechowywany jest w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. Cim.O. 1526.  
[...]jednym z najdawniejszych właścicieli tej 
książki był bliżej nieznany Baltazar Fentzel 
z Wrocławia [...].

Katarzyna Meller i Wiesław Wydra

Kazanie na dzień Wszech Świętych 
(tzw. Praskie)
Wstęp: Roman Mazurkiewicz i Wiesław Wydra
Komentarz źródłowy: Roman Mazurkiewicz 
i Paweł Stępień
Transliteracja: Wiesław Wydra we współpracy 
z Wacławem Twardzikiem
Transkrypcja: Elżbieta Belcarzowa i Wacław 
Twardzik we współpracy z Romanem Mazur-
kiewiczem i Wiesławem Wydrą
Cena: 25 zł
Format: 210 × 297 mm
Liczba stron: 66

ISBN:  978-83-61573-00-5
Oprawa: miękka 
ze skrzydełkami

Kupiec
to jest Kstałt a podobieństwo 
Sądu Bożego Ostatecznego

Królewiec, [Aleksander Augezdecki],
nakładem Jana Seklucjana, VIII 1549.

Po z n a ń
2 0 0 8

[Mikołaj Rej]
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