ELŻBIETA KĘDELSKA
Instytut Slawistyki PAN, Poznań

NOWO ODKRYTA EDYCJA DYKCJONARZA
FRANCISZKA MYMERA Z PIERWSZEJ POŁOWY XVI WIEKU
W ZBIORACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ
Odkrycie nieznanej czwartej edycji Dictionarium trium linguarum: Latine, Teutonice et Polonice Franciszka Mymera. Próba ustalenia daty druku na podstawie analizy zawartości unikatowego
egzemplarza i innych wydań (1528, 1530, 1541, 1550, 1592) dostępnych w bibliotekach polskich.

W „Roczniku Biblioteki Narodowej” ukaże się wkrótce artykuł Bożeny Sajny
informujący o odkryciu w 2007 roku (w antykwariacie w Wiedniu), a następnie o zakupieniu przez Bibliotekę Narodową w Warszawie dwu cennych druków
polskich z XVI i XVII wieku. Są to – oprawione w jedną całość – Wokabularz
z 1603 r. i szesnastowieczny dykcjonarz Franciszka Mymera. Oba druki były niegdyś własnością Pawła Nitscha z Wrocławia1. Dla historyków polszczyzny i dawnego drukarstwa polskiego jest to wiadomość godna największej uwagi. Drugim
– obok „rozmówek” (Wokabularza) z 1603 r. – w owym „klocku” współopraw1

Zob. Bożena SAJNA, „Dictionarius” Mymera i „Wokabularz” Koteniusza – unikatowe
edycje w zbiorach starych druków Biblioteki Narodowej. Komunikat, Rocznik Biblioteki Narodowej (w druku). Serdecznie dziękuję Autorce za udostępnienie mi nieopublikowanej jeszcze wersji
tekstu.
Odnaleziony w Wiedniu razem z dykcjonarzem Mymera tzw. Wokabularz, czyli „rozmówki”,
toruński druk Koteniusza z 1603 r., to kolejne już wydanie krakowskiego druku Wietora, o którym
pisał Zygmunt KLIMEK, Język polski w rozmówkach polsko-niemieckich „Książeczek polskich”
z r. 1539, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978. Słownik polszczyzny XVI w. pod red. Marii
Renaty Mayenowej, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1966 i nast. (zob. np. t. 24, s. 349, hasło Plotka) cytuje to źródło – spoza kanonu podstawowego – jako „Wokabularz 1539”. Z. Klimek
podaje różne wersje tytułu tego druku, występujące w literaturze (Wokabularz rozmaitych i potrzebnych sentencji…, Książeczki itd.); powołuje się przy tym na pracę A. Lewickiej-Kamińskiej (1972),
która ustaliła, że „zarówno Książeczki, jak i Wokabularz… są w rzeczy samej jednym dziełkiem pt.
Polskie Książeczki, wydrukowanym u H. Wietora w dwóch wariantach typograﬁcznych, z których
jeden ukazał się w r. 1539, drugi w tym samym lub następnym roku” – zob. Z. KLIMEK, Język
polski…, s. 6.
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nym drukiem jest bowiem nieznana dotąd bibliografom i językoznawcom edycja
trójjęzycznego słownika Mymera: Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice et Polonice, n u n c q u a r t o plurimis in locis auctus, titulis per seriem alphabeti concinnatus, cum peregrinantibus, tum domi desidentibus, et quibuslibet tribus
linguis loqui cupientibus, non tam utilis ac necessarius [podkreślenie moje, E.K.].
Jest to z pewnością krakowski druk Macieja Szarfenberga z 1. połowy XVI w.
Zdefektowany egzemplarz nie posiada wprawdzie ostatnich kart, a więc i kolofonu z datą i miejscem druku, jednak dane te można ustalić, o czym pisze B. Sajna.
Próbą odpowiedzi na pytania wiążące się z nowo odkrytym unikatem jest też niniejszy artykuł. W ciągu ostatnich kilkunastu lat jest to już drugie rewelacyjne odkrycie nikomu wcześniej nieznanego, kolejnego już wydania słownika Mymera.
Trzeba tu bowiem przypomnieć, że inny unikat, egzemplarz edycji z roku 1530,
ujawniony dzięki Katalogowi paleotypów Centralnej Biblioteki Naukowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie w opracowaniu Margerity Šamraj z 1995 r.,
także – jak pisał w roku 1998 Henryk Bułhak – „stanowi całkowite novum bibliograﬁczne, a więc pozycję nienotowaną w dotychczasowych drukowanych katalogach i bibliograﬁach, a także w Centralnym Katalogu Poloników XVI w. Zakładu
Starych Druków Biblioteki Narodowej”2. Te same słowa można dziś powtórzyć
w odniesieniu do nowo odkrytego egzemplarza „wiedeńskiego” – czyli czwartej,
jak głosi sam tytuł (a także zamieszczony tuż po nim łaciński wierszyk pt. Libellus
Lectori), edycji słownika3.
Pierwsze wydanie słownika Mymera (a także dykcjonarz Murmeliusza
z 1528 r.) jest już od roku 1997 szerzej dostępne dzięki pracy Wacława Waleckiego i Włodzimierza Gruszczyńskiego, którzy opublikowali dziełko Mymera
(z roku 1528 – lub „nieco później”) na podstawie unikatu z Uppsali, przedtem
udostępnionego przez profesora Józefa Trypućkę jedynie Słownikowi polszczyzny
XVI w. (dalej skrót SP XVI w.)4. Najstarsze łacińsko-polskie słowniki drukowane
2

Henryk BUŁHAK, Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Florian Ungler.
Maciej Szarfenberg, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej (48) 1998, s. 5.
3 Do czytelnika zwraca się tu książeczka (Libellus), czyli słownik, mówiąc, że uzyskała wystarczającą sławę, gdyż drukowano ją już t r z y r a z y (Quod iam t e r fuerim praelo conscriptus)
dzięki sztuce drukarskiej, którą upowszechniły zdolności Niemców (vivax Theutonis ingenium);
teraz zaś, ponieważ nakładca (Bibliopola) polecił wydrukować po raz c z w a r t y jej wszystkie, rozproszone po świecie egzemplarze (Distracta… sint mea cuncta exempla per orbem, I m p r i m e re u t
q u a r t o Bibliopola daret), wyszła oczyszczona z błędów i wytworna (A mendis igitur purgatus et
undique tersus). W ostatnim dwuwierszu (całość ma wierszy 12) książeczka zachęca do nauki języków: „piękną jest rzeczą zwiedzać różne ziemie, ale zawsze piękniej mówić innym językiem”. Za pomoc w przekładzie wierszyka dziękuję Pani dr Arlecie Łuczak [podkreślenia w tekście moje, E.K.].
4 Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum; [Francisci Mymeri] Dictionarium trium
linguarum, oprac. Włodzimierz Gruszczyński, Wacław Walecki, Kraków: Collegium Columbinum
1997 (Biblioteka Tradycji Literackich; nr 13A, 13B), recenzję tej książki opublikowałam w Slavii
Occidentalis (55) 1998, s. 169–172; uwagi na jej temat zob. też H. BUŁHAK, Miscellanea…, Maciej
Szarfenberg, s. 8. Data pierwszego wydania słowników Mymera i Murmeliusza była już od dawna
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w Krakowie, m.in. polskie tłumaczenie dzieła Jana Murmeliusza, słownik Mymera czy Jana Cervusa z Tucholi, od wielu lat są przedmiotem badań językoznawczych, także moich5. Pisząc o szesnastowiecznej leksykograﬁi łacińsko-polskiej
(w tym także o słownikach kilkujęzycznych), nie podejrzewałam nawet istnienia
jeszcze jednej, tak wczesnej edycji dykcjonarza Mymera6, której chcę poświęcić
tu kilka uwag. Możliwość tę zawdzięczam wielkiej uprzejmości Pani mgr Marii
Bryndy, Kierownika Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej, której serdecznie dziękuję za udostępnienie mi kopii unikatu odnalezionego w Wiedniu.

I. EGZEMPLARZ MYM IV

Omawiany egzemplarz druku Mymera (nazywam go w skrócie MymIV –
ze względu na zawartą w tytule i wierszyku informację, iż jest to wydanie czwarte) zachował się w dobrym stanie. W przeciwieństwie do zdefektowanego unikatu
edycji pierwszej z 1528 r. (z Uppsali; dalej skrót Mym28) posiada on – tak samo
jak kijowski egzemplarz wydania z 1530 r. (Mym30) – kartę tytułową i obie części łacińskiej przedmowy Mymera. Jest to właściwie list dedykacyjny skierowany do Jana Bonera, z datą 19 kwietnia 1528, podający kilka ważnych informacji
o słowniku i jego autorze. MymIV zawiera także na karcie tytułowej wspomniany
już anonimowy łaciński wierszyk (zapewne autorstwa samego Mymera), którego
nie ma w żadnej innej dostępnej mi edycji. Tylko w dedykacji występuje nazwisko twórcy słownika, który zwraca się do Bonera słowami: […] felicitatem optat
dyskutowana (por. przyp. 24). Włodzimierz GRUSZCZYŃSKI, Dwa najstarsze słowniki polskie
w wydaniu faksymilowym, [w:] Dictionarius…, s. [120] pisze: „albo istniało wcześniejsze wydanie
Dykcjonarza Murmeliusza, w szczególności to z 1526 roku, albo Dykcjonarz Mymera ukazał się
dopiero po roku 1528”. Autor uznaje, że „druga hipoteza jest bardziej prawdopodobna” i uzasadnia
to datą w kolofonie Murmeliusza (październik 1528 r.). Jak wiadomo, przedmowa Mymera powstała w kwietniu tegoż roku, Mymer nie mógłby więc korzystać z Murmeliusza z 1528 r. SP XVI w.,
t. I, Wrocław 1966, s. LXXVIII zamieszcza dokładny opis egzemplarza z Uppsali, który uznaje
za wydanie pierwsze, tj. z 1528 r., a także opis edycji Wietora z 1541 r. („wydanie drugie”); w SP
XVI w. znajdzie się całe polskie słownictwo Mymera z obu wydań. Jest tu także krótki biogram
Franciszka Mymera (s. CXXV).
5 5. Zob. np. Zoﬁa CYGAL-KRUPOWA, Szesnastowieczne edycje „Dictionarii Ioannis Murmellii variarum rerum…”, cz. I, Warszawa: Państwowe Wydawawnictwo Naukowe 1979; Maria
KARPLUK, Regionalizmy w języku Jana Cervusa z Tucholi, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich
1971; tejże, Słownik Jana Cervusa z Tucholi, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1973; Elżbieta
KĘDELSKA, Pierwsze wydanie słownika Mymera i jego stosunek do źródeł, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej [dalej: SFPS] (18) 1979, s. 81–92; tejże, Jeszcze o tzw. słowniku Murmeliusza,
SFPS (21) 1983, s. 23–40; tejże, Łacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku
i ich stosunek do źródeł czeskich, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1986; tejże, Nieznane edycje
słowników: Mymera z 1530 r. i Murmeliusza z 1526 r., SFPS (37) 2001, s. 61–79.
6 Czy raczej nomenklatora: hasła, najczęściej rzeczowniki i przymiotniki, zebrane w tematycznych rozdziałach, nie mają żadnych objaśnień rzeczowych lub gramatycznych.
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Franciscus Mymerus S i l e s i u s [podkreślenie moje, E.K.]. To łacińskie określenie nie występuje – podobnie jak wierszyk – w żadnym innym znanym mi wydaniu dykcjonarza, chociaż pojawia się w różnych utworach Mymera, urodzonego
ok. 1500 r. w Lwówku Śląskim. Przypomnieć trzeba, że znane wcześniejszym
badaczom egzemplarze wydań tego dzieła z 1. połowy XVI w. nie zawierały nawet nazwiska Mymera. Było ono zapewne w pierwodruku z 1528 r., lecz – jak
wiadomo – w egzemplarzu uppsalskim nie zachowała się karta tytułowa, na której
odwrocie (tak jak to widzimy w egzemplarzu kijowskim, a teraz także w MymIV)
znajdowała się na pewno pierwsza część przedmowy Mymera z jego imieniem
i nazwiskiem. Wydania późniejsze, z lat 1541 (tu: Mym41) i 1550 (Mym50),
nie miały w ogóle przedmowy, a więc i nazwiska autora. Zatem – aż do chwili
odkrycia unikatu z Kijowa oraz MymIV – jedyną znaną edycją ujawniającą miano
twórcy słownika – w dodatku z błędem: Munerus (!) – była ostatnia, z roku 1592
(Mym92), na podstawie której dawniejsi badacze pisali o autorstwie dykcjonarza
z 1528 i 1541 roku7. Nie wiadomo, jak te szczegóły wyglądają w niedostępnych
mi edycjach z lat 1558 i 1570, których egzemplarze znajdują się w Niemczech.
Informuje o nich B. Sajna we wspomnianym artykule z „Rocznika Biblioteki Narodowej”.
Charakterystyka druku MymIV i kilka fotograﬁi (m.in. karty tytułowej) znajdą się w przywoływanym już artykule B. Sajny. Tu zatem tylko krótko uzupełnię
ten opis. Druk krakowski z oﬁcyny Macieja Szarfenberga ma format ósemki i liczy
niespełna 50 kart. Brakuje kart ostatnich, gdzie powinny się znajdować dwa końcowe spisy tytułów rozdziałów słownika, w wersji niemieckiej i polskiej, a także
kolofon – który zapewne zawierał datę druku. Ten brak powoduje, że dziś możemy jedynie próbować ustalić rok wydania MymIV. Na karcie [48v] – ostatniej
spośród zachowanych – widnieje jedynie pierwszy z trzech, łaciński spis rozdziałów pt. Index titulorum (w edycjach z lat 1528, 1530 i nast. zachowały się spisy
tytułów także w dwu pozostałych językach, czyli Register i Prawidło; na pewno
były one również w MymIV). Słownik w tym wydaniu ma 40 rozdziałów (w końcowym Indeksie wymienia się tylko 39 tytułów; nie uwzględniono tam, podobnie
jak w innych wydaniach, rozdziału pt. Figure Numerorum, z liczbami – do tysiąca
– zapisanymi w postaci cyfr rzymskich i arabskich). Zawiera około 2340 haseł
łacińskich – w układzie alfabetycznym wewnątrz rozdziałów – z niemieckimi
i polskimi odpowiednikami. Tytuły rozdziałów zebrane w Indeksie różnią się nie7 Np. Hieronim Łopaciński, Marian Plezia – zob. E. KĘDELSKA, Pierwsze wydanie…, s. 82–
84. Większość autorów piszących o słowniku Mymera wymienia tylko trzy wydania, por. np. Stanisław URBAŃCZYK, Słowniki i encyklopedie, ich rodzaje i użyteczność, Kraków: Tow. Miłośników
Języka Polskiego 1991, s. 16. Z dawniejszych badaczy tylko Bolesław Erzepki znał egzemplarz
edycji Mymera z 1550 r. (z Biblioteki Kórnickiej), o czym pisał w 1900 r., wydając rękopiśmienny
słownik Bartłomieja z Bydgoszczy; zob. E. KĘDELSKA, Łacińsko-polskie słowniki…, s. 66. Natomiast Kazimierz PIEKARSKI w swoim Katalogu Biblioteki Kórnickiej, t. 1 Polonica XVI-go wieku,
Kraków: Nakł. Biblioteki Kórnickiej 1929, s. 49, uznał ten egzemplarz za anonimowy.
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kiedy od tytułów w tekście8; żywa pagina powtarza skrócony tytuł dzieła: Dictionarius na stronie verso i Trium linguarum na recto. Egzemplarz MymIV – oprócz
kart końcowych – nie ma również jednej karty ze środka, a mianowicie fol. 34
i 34 verso (czyli zakończenia rozdziału De domo… oraz początku De Vestibus).
W słowniku zdarzają się pomyłki w foliacji kart9, dostrzegamy je też w końcowym Indeksie tytułów – o czym niżej. W MymIV – w przeciwieństwie do innych
edycji dykcjonarza, zwłaszcza Mym30 – nie zastosowano osobnych czcionek dla
polskich samogłosek tzw. pochylonych (dawnych długich) i jasnych (krótkich);
nie występuje tu więc kreskowane a, e, o, y. Na ogół poprawnie są rozróżniane
samogłoski nosowe ą, ę oraz spółgłoski l, ł (oprócz nagłosowych, pisanych wielką
literą i oznaczanych wspólną czcionką L-, podobnie jak nagłosowe Z- dla z, ź, ż).
Skomplikowana ówczesna pisownia szeregów spółgłosek c, č, ć oraz s, š, ś stanowi osobne zagadnienie i zasługuje na odrębne opracowanie.
Omawiany druk nosi ślady niewątpliwego używania przez współczesnych;
są tu nieliczne glosy, m.in. na k. 43v (tu nieporadnie podpisał się jeden z dwu
glosatorów: „Ego se voso [? – zam. voco] Mathias malcarik [?]” – możliwa lekcja
„malcavik”; jest to zapewne nazwisko „Malcarzyk” [?], utworzone od wyrazu
„malcerza” lub „mielcerza” ‘słodownia, browar’, por. „mielcarz” ‘słodownik’,
z niem. Malz ‘słód’)10 i 44. Na karcie tytułowej widnieje podpis posiadacza książki, Pawła Nitscha z Wrocławia, który zapisał też łacińskie i greckie nazwy chorób
na k. 47 (w tekście błędnie k. „34”).
8

W Indeksie (w edycjach z zachowaną niemiecką i polską wersją językową, jak Mym28,
Mym30 i inne) obowiązuje schemat „Imiona (zwierząt, ryb, robakow itp.)”, natomiast w tekście
słownika najczęściej jest „O (zwierzętach, rybach, robakach itp.)”; widoczne są też inne różnice,
skracanie lub dodawanie tekstu itd. Np. rozdział De cibo et potu ma w Indeksie Mym28 tytuł Von
mancherley speyse vnd trank, Imiona karmi rozlicznich y piczia, a na k. 40: Von essen vnd trincken,
O karmiach y picżiu; rozdział De Armis to w Indeksie Mym28 Namen mancherley streyts waffen,
Imiona rozlicznich rzecży woiennich, a na k. 15: Namen der Vopffen, Imiona Zbroy. Wyjątkowo
tytuł O barwach jest w Mym28 zarówno na k. 19, jak i w Indeksie (w tekście dodano jeszcze: „albo
masciach”). Nie można niestety porównać w tym zakresie Indeksu i tekstu MymIV, w którym zachował się tylko łaciński Index titulorum, brakuje zaś niemieckiego i polskiego. Można zakładać,
że MymIV był tu zbliżony do Mym28 i Mym30.
9 W tekście słownika MymIV zamiast karty „7” jest bł. „9”, zam. „32” jest bł. „23”, zam. „36”
jest bł. „38”, wreszcie zam. „47” jest bł. „34”. Inne błędy były w Mym28 – tam zdublowane zostały
karty „29” oraz „31”, o czym pisał już W. GRUSZCZYŃSKI, Dwa najstarsze słowniki…, s. [123].
Autor zauważył, że „dwie karty o numerze 29 i dwie o numerze 31 to zresztą nie jedyne pomyłki
w numeracji: numery stron [czy raczej „kart”, E.K.] podawane w indeksie rozdziałów bardzo często
nie pokrywają się z tymi, na których odpowiednie rozdziały rozpoczynają się w rzeczywistości (być
może część stron słownika została przeskładana po z a k o ń c z e n i u s k ł a d u i n d e k s u)” (podkreślenie moje, E.K.). To ostatnie, interesujące przypuszczenie W. Gruszczyńskiego można by dziś odnieść także do MymIV; tam jednak, o czym piszę dalej, powtórzono wiernie łacińską wersję Indeksu
z Mym28 wraz z oczywistymi błędami.
10 Zob. Aleksander BRÜCKNER, Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2, Warszawa: Wiedza Powszechna 1970, s. 332, hasło Mielcuch.
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II. MYM IV A INNE EDYCJE. PRÓBA USTALENIA DATY DRUKU MYM IV

We wcześniejszym artykule, z 2001 r., poświęconym odkrytemu wówczas
unikatowi Mym30 z Kijowa, pisałam: „Franciszek Mymer nie wspomina nigdzie
o tym, jakie były źródła jego dykcjonarza. Ustaleniem ich zajęłam się w pracach
z 1979, 1983 i 1986 r. […] Mymer wykorzystał anonimowy, łacińsko-czesko-niemiecki Dictionarius trium linguarum, czyli tzw. DictBoh, wiedeński druk Wietora
i Singreniusa z 1513 r. (wskazany jako źródło Mymera już w r. 1899 przez Hieronima Łopacińskiego), a także – wydany w Krakowie u Wietora tzw. dykcjonarz
Murmeliusza: Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum […] Nie udało się
jedynie znaleźć źródła dla rozdziału De Coloribus, Von den farben, O bárwach
albo másciach – który […] występuje t y l k o w j e d n y m , p i e r w s z y m w y d a n i u : M y m 2 8”11 (podkreślenie moje, EK). Nie przypuszczałam, że już dziś
będę mogła skorygować to ostatnie, podkreślone tu stwierdzenie, bowiem rozdział De Coloribus znajduje się t a k ż e w n o w o o d k r y t y m d r u k u M y m I V.
Jest to bardzo istotne dla ustalenia kolejności wydań słownika, którego dwie (jak
sądzę, najwcześniejsze) edycje, Mym28 i MymIV, są niedatowane.
Franciszek Mymer był krewnym rodziny Szarfenbergów12. We wspomnianej
już przedmowie do Mym28 (powtórzonej następnie w MymIV, Mym30 i Mym92)
pisze o swym wuju, właścicielu drukarni, który nakłonił go do napisania słownika: Superioribus mensibus, dum avunculus meus adornaret ofﬁcinam librariam,
ego monitis ipsius inductus, ut dictionarium colligerem (in quo ex ordine alphabeti nomina Germanica, Polonica, Latinis responderent) – kończąc słowami:
Cracoviae ex ofﬁcina literaria. Decimanona Aprilis. Anno ab orbe redempto.
M.D.XXVIII. W oﬁcynie Macieja Szarfenberga ukazało się nie tylko wydanie
Mym28 (zdaniem większości badaczy reprezentuje je zdefektowany egzemplarz
z Uppsali, który w kolofonie ujawnia tylko miejsce druku: Impressum Craccouie
in ofﬁcina Matthie Scharfenberg opera atque diligentia non vulgari), lecz także Mym30 (unikat z Kijowa) oraz nowo odkryty MymIV. Kolejne – jak pisałam
niegdyś, zapewne „korsarskie” – wydanie to edycja Hieronima Wietora z roku
1541. Dopiero w 1550 r. słownik wraca do drukarni Szarfenbergów, natomiast
edycje z lat 1558 i 1570 ukazują się w Królewcu. Tam też wydrukowano ostatnie
znane nam wydanie dykcjonarza (Królewiec 1592). W tym miejscu trzeba dodać,
11 E. KĘDELSKA, Nieznane edycje…, s. 65. W XVI w. rozdziały z nazwami barw były jeszcze w zaginionym dziś tzw. Słowarzu z 1532 r. (11 haseł; tak w edycji tegoż z 1566 r.) i Nomenklatorze P. Artomiusza z 1591 r. (64 hasła), zob. Elżbieta KĘDELSKA, Studia nad łacińsko-polską leksykograﬁą drugiej połowy XVI wieku, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 1995, s. 122;
tamże, na s. 131, wyraziłam przypuszczenie, iż Mymer przejął może „rozdział De Coloribus z bliżej
nieznanej edycji słownika Nomenclatura rerum… (nie było go bowiem w pierwowzorze Mymera,
wiedeńskim dykcjonarzu z 1513 r.)”.
12 Zob. biogram F. Mymera, pióra Henryka BARYCZA, [w:] Polski Słownik Biograﬁczny,
t. 22, Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1977, s. 357–358.
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iż – dzięki ustaleniom B. Sajny – obecnie znamy już nie pięć, jak pisałam w roku
2001, lecz osiem szesnastowiecznych wydań słownika Mymera, poświadczonych konkretnymi egzemplarzami.
W artykule z 2001 r., zestawiając kolejne, dostępne mi wtedy edycje dykcjonarza (bez nieznanego wówczas MymIV), polemizowałam z przypuszczeniem H. Bułhaka z roku 199813 opartym na analizie typograﬁcznej Mym28 i Mym30, a także
na braku daty druku Mym28 (data „1528” jest tylko w przedmowie, nie można więc
wykluczyć, iż wydawca nie zamieścił jej w – zachowanym! – kolofonie właśnie
dlatego, że była zgodna z datą przedmowy). H. Bułhak sądził, iż tzw. unikat uppsalski (Mym28) nie reprezentuje najwcześniejszej edycji słownika, lecz pochodzi z lat
trzydziestych XVI w. (a najstarszym, zachowanym i datowanym egzemplarzem
byłby wtedy Mym30). Nie wypowiadając się na temat czcionek użytych w druku,
zajmę się tu porównaniem innych elementów, które wskazuje, iż Mym28 (z roku
1528 lub „nieco później”, por. przyp. 4, ale przed rokiem 1530) jest jednak najstarszą edycją, która istotnie różni się od następnych – z wyjątkiem MymIV. Pozwala
to przypuszczać, iż Mym28 i MymIV wydano krótko po sobie, zachowując pewne charakterystyczne szczegóły. Jak już wspomniałam, tylko w Mym28 i MymIV
znajduje się interesujący rozdział zawierający 33 nazwy barw: De Coloribus…
Wszystkie 33 hasła łacińskie oraz ich niemieckie i polskie odpowiedniki wystąpiły,
niemal bez zmian, w obu wydaniach. Wymienię tu wszystkie, na ogół bardzo drobne, różnice (w cytatach stosuję transliterację, jedynie tzw. długie „s” zamieniam
na „s”): Albus, Weysser, Biały – tak w Mym28, natomiast Weysse, Biała w edycji
MymIV (pozostałe polskie nazwy barw są już w obu wydaniach zawsze w rodzaju
żeńskim); Cinereus w Mym28 – Cynereus w MymIV (niem. Aschenfarb i pol. Popielista w obu); Ferrugineus, Eysenfarb (tak w obu) to Zieliezista w Mym28, a Zielieżysta w MymIV; Puniceus, Duuckelbraun (!), Brunatna – tak Mym28, w MymIV
już poprawnie: Dunckelbraun (reszta bez zmian); Pallidus, Bleich to w Mym28
barwa „Blada”, a w MymIV „Bliada”, a Rubeus, Rodt (tak w obu) to w wersji
polskiej: Czerwona w Mym28, Czyrwona – w MymIV; Rarius (!), wolfsfarb, wylcza – w Mym28, natomiast Ranus (!) w MymIV (reszta tak samo) (w obu edycjach Mymera hasło jest błędne; poprawna łacińska nazwa to „ravus” ‘szarożółty,
wypłowiały’, por. np. Nomenclator… Piotra Artomiusza z 1591 r.: Rauus, Schwarczgeel, Wolfsfarb, Czarnozolty; podobnie Dictionarium trilingue tripartitum…
Mikołaja Volckmara z 1596 r.: Rauis…, Rauus…, Item graw, wolfsfarb, schwarzgelb…, szary, wilczaty, ćiemnożołty…, płowy; podobnie w wielojęzycznym Dictionarium Ambrożego Calepina z 1585 r.)14, wreszcie Viridum hispanum, Gruenspan, to w Mym28 Griszpan, a w MymIV – Grispan (reszta tak samo). Zaledwie dwa
13

15. Zob. H. BUŁHAK, Miscellanea… Maciej Szarfenberg, s. 8; por. E. KĘDELSKA,
Nieznane edycje…, s. 66.
14 O słownikach Mączyńskiego, Calepina, Artomiusza i Volckmara zob. E. KĘDELSKA,
Studia…, s. 10–20 i n.
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odpowiedniki polskie różnią się trochę bardziej: Lividus, Molschwarcz, Szinyała
(‘siniała’, ‘sina’) w Mym28 – Szmiada (‘śmiada’, dziś ‘śniada’; tu: ‘sina’) w MymIV, a także Ruber, Blutrod, Krwáwa w Mym28, a Ruber, Blutrodt, Jako krew
– w MymIV. Pozostałe 23 hasła łacińskie oraz ich niemieckie i polskie synonimy
są identyczne: Ater, Kolschwarcz, Węglista; Aquilus, Wasserfarb, Wodna; Badius,
Appelgraw, Jablczysta; Color, Farbe, Barwa; Ceruleus, Himelblaw, Błękitna; Croceus, Saffrangel, Szaffranna; Canus, Graw, Siwa; Cerusea, Bleyweis, Blywisz;
Fuscus, braunschwarcz, Greczka; Fulvus, Goldfarb, Zołtagorąca; Gylvus, Fahl,
Gniada, Jecorinus, Leberfarb, Dzika; Luteus, Dotergeel, Zołta; Luridus, Totenfarb,
Trupia; Murinus, Meuszfarb, Mysza; Mustellinus, Sprencklicht, Przekropiona; Niger, Schwarcz, Czarna; Pullus, Erdfarb, Ziemista; Ruffus, Fuchsrodt, Lysia; Roseus,
Rosenfarb, Rożana; Thalassius, Sadt blo., Modra; Viridis, Gruen, Zielona; Violaceus, Feilfarb, wiolkowa. W zasadzie nie ma więc różnic między nazwami kolorów
w obu porównywanych egzemplarzach, Mym28 i MymIV.
Opuszczenie rozdziału O barwach… we wszystkich pozostałych wydaniach
dowodzi, że kolejni wydawcy sięgali po edycję z roku 1530 (w której już nie było
De Coloribus) i wzorowali się właśnie na niej, a nie na Mym28 czy MymIV (powtarzali też zmienioną w roku 1530, nieco dłuższą wersję tytułu słownika, a nie tę,
którą cytowałam wyżej z MymIV)15. Zgodne w Mym28 i MymIV, a odmienne od następnych (Mym30, Mym41 itd.) są też pewne charakterystyczne błędy
(np. w numeracji kart w spisie rozdziałów słownika) czy też niektóre sformułowania w tytułach rozdziałów, o czym niżej.
O ﬁliacji wydań mówią też inne szczegóły. I tak, Mym41, 50 i 92 wykazują
zgodność z Mym30 – a nie z Mym28 lub MymIV – także w licznych poszczególnych hasłach z różnych rozdziałów słownika. Przytoczę tu kilka spośród wielu
tego przykładów, a także podam ogólną liczbę haseł, która (co trzeba podkreślić)
w kolejnych edycjach maleje. Unikat uppsalski Mym28 według moich obliczeń
zawiera 2395 haseł (w 39 rozdziałach, nie licząc rozdziału z „cyfrowymi” odpowiednikami łacińskich liczebników); MymIV ma około 2340 haseł, egzemplarz kijowski Mym30 – 2348 haseł (38 rozdziałów oraz liczebniki wyrażone
cyframi; brakuje tu nie tylko rozdziału De Coloribus, lecz także ok. 50 innych
haseł z Mym28), Mym41 zaś ma tylko 2304 hasła (rozdziały – jak w Mym30).
15

Zmieniony – w porównaniu z cytowanym wyżej w artykule tytułem MymIV – tytuł pojawia
się w Mym30: Dictionarius trium linguarum, Latine, Teutonice et Polonice, p o t i o r a v o c a b u l a
c o n t i n e n s, nunc d e n u o p l u r i b u s in locis auctus, i n titulis per seriem alphabeti concinnatus,
cum peregrinantibus, tum domi desidentibus et quibuslibet tribus loqui linguis cupientibus m a x i m e
necessarius e t v t i l i s s i m u s (tak też w 1541 r.; w Mym50 nastąpiły dwie drobne zmiany: „continuatus” w miejsce „concinnatus” i „residentibus” zamiast „desidentibus”; kolejne niewielkie różnice
w edycji z 1592 r.). W cytacie z Mym30 podkreśliłam fragmenty różniące się od analogicznych sformułowań w tytule MymIV (inna jest też kolejność kilku wyrazów; w MymIV jest: „linguis loqui”,
a na końcu „non tam utilis ac necessarius”).
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Nie podaję dokładnej liczby haseł Mym50 (egzemplarz Biblioteki Kórnickiej,
sygnatura Cim. O. 163; edycja wierna Mym41) i ostatniego, królewieckiego wydania z 1592 r. (egz. Bibl. Czartoryskich, sygn. XVI. 2266/I) – w którym z kolei
widać nawiązania do najwcześniejszych edycji Mymera (jest tu przedmowa i liczne hasła opracowane zgodnie z Mym28) oraz większy niż przedtem wpływ dykcjonarza Murmeliusza – ale powyższe dane ukazują wyraźnie, że kolejne edycje
mają coraz mniej haseł. Nie są zatem „powiększone”, jak przypuszczano dawniej,
sugerując się zapowiedzią w tytule: „nunc denuo pluribus in locis auctus”, którą
czytamy w Mym30, a także w Mym41, 50 i 92 (tytuł kolejnych edycji niewiele się
zmienia; wszystkie – oprócz MymIV – dostępne mi wydania mają tu sformułowanie „nunc denuo”, jedynie MymIV ma „nunc quarto plurimis in locis auctus”,
a jego nieco inny od pozostałych, krótszy tytuł zapewne jest zbieżny z nieznanym
dziś tytułem Mym28; zob. przyp. 15). Także alfabetyczny układ łacińskich haseł
– wewnątrz rozdziałów – nie jest późniejszą innowacją; występuje zawsze, począwszy od Mym28. Nadal jednak nie wiadomo, kto po roku 1528 dokonywał
w słowniku licznych zmian i poprawek, widocznych zwłaszcza w wydaniach z lat
1530 i 1541. Nie był to na pewno Hieronim Wietor (jak wcześniej sądziłam) ani
też sam Franciszek Mymer; w Mym30 spotykamy bowiem wyrazy i formy silnie
zbohemizowane, odbiegające, także pisownią, od analogicznych odpowiedników
polskich z Mym28 (wydanie to było chyba najbliższe rękopisowi autora), a także
od MymIV i następnych. Jak już pisałam w artykule z roku 2001, owym „czechizatorem” dykcjonarza Mymera, któremu właśnie Mym30 zawdzięcza tak liczne,
a przy tym wyjątkowe bohemizmy, był zapewne Jan Sandecki-Malecki, do roku
1530 współpracujący z oﬁcyną Szarfenbergów. Tak więc Mym30 stanowi edycję
wyjątkową, szczególną; taką też edycją – nie tylko ze względu na bohemizmy
wyrazowe, występujące zresztą (mniej lub bardziej licznie) w słowniku Ślązaka
Mymera od początku – jest też nowo odkryty egzemplarz MymIV. Tylko w nim
znajdują się: wzmianka o wcześniejszych (trzech) wydaniach, zawarta w tytule i wierszyku (por. przyp. 3), nieco inna od pozostałych, krótsza wersja tytułu (por. przyp. 15), wspomniany łaciński wierszyk Libellus Lectori, informacja
o autorze rodem ze Śląska („Silesius”). Oczywiście jest możliwe, że podobnie
było w Mym28, którego pierwsza karta się nie zachowała. Z kolei uderzająca
jest zgodność wydania MymIV z Mym28 w kwestii występowania rozdziału De
Coloribus oraz tytułów (polskich) kilku innych rozdziałów słownika (które następnie w Mym30, a za nim Mym41 i kolejnych, zostały zmienione).
Identyczna okazuje się także liczba (przeważnie 29) i układ haseł na początkowych i końcowych kartach słownika w Mym28 i nowo odkrytym MymIV. Tak
samo złożone zostały w obu wydaniach karty: od 2 verso do 8 verso oraz od 38
verso do końca (włącznie z ostatnią zachowaną w MymIV k. [48v] z łacińskim
spisem rozdziałów), identyczna jest również lokalizacja rozdziału Quatuor no-
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vissima16. Często nawet takie samo użycie małych i wielkich liter czy podział
wyrazów, które nie zmieściły się w jednym wersie tekstu, dowodzą, że drukując MymIV, wzorowano się na Mym28 (lub niezachowanych – dwu? – edycjach
„hipotetycznych”, wspomnianych w tytule i wierszyku w MymIV). O kolejności
wydań świadczą też dobitnie, moim zdaniem, charakterystyczne błędy, widoczne tylko w Mym28 i MymIV. Trzeba tu wspomnieć zwłaszcza o identycznych
pomyłkach w końcowym łacińskim Indeksie tytułów rozdziałów. Index titulorum z Mym28 przedrukowano w MymIV bez zmian, czasem tylko zastępując
wielkie litery małymi (pojawił się też błąd: zamiast De herbis… et aromatibus
jest „armatibus” (!); w Mym28 bezbłędnie). Stąd też wszystkie numery kart podane w Indeksie są identyczne w obu wydaniach (najczęściej nie odpowiadają
one rzeczywistym lokalizacjom rozdziałów w tekście, szczególnie w MymIV).
W MymIV powtórzono więc także za Mym28 dwie oczywiście błędne lokalizacje
kart słownika dotyczące rozdziałów De mari et navibus oraz Quatuor novissima.
Według Indeksu, rozdz. De mari… znajduje się na karcie „50” (w rzeczywistości
jest on na k. 36 w Mym28, a na k. 40 w MymIV). Korektorzy Mym28 i MymIV
nie dostrzegli, iż jest to niemożliwe, albowiem następny rozdział, De Balneo…,
ma w Indeksie lokalizację „41” (w tekście Mym28 jest on na k. [36v], a w MymIV
na k. [40v]). Niemiecka i polska wersja Indeksu, zachowana tylko w Mym28,
informuje natomiast, że rozdział Von dem mher vnd schifen, Imiona rzeczy morskich y łodzi znajduje się na k. „40”, co już jest bliższe rzeczywistej lokalizacji.
Poza tym żaden rozdział nie może znajdować się na karcie „50” tego niewielkiego
druku (mogłaby ona jedynie zawierać końcowy Indeks). Druga charakterystyczna
pomyłka – taka sama w Mym28 i MymIV – to k. „37” podana w łacińskim Indek16

Jak słusznie zauważył W. GRUSZCZYŃSKI, Dwa najstarsze…, s. [124], ten krótki,
czterohasłowy rozdzialik jest identyczny u Mymera i u Murmeliusza. Nieprzypadkowo występuje
(w obu) na końcu, mówi bowiem o tym, co każdego człowieka spotka u kresu życia (analogicznie
– oba słowniki rozpoczynają się rozdziałem o Bogu, niebiosach itd.). Quatuor Novissima – czyli
Die vier leczte dynger, C z t y r y poslednie rzeczy (tak w Mym28, k. 43, w Indeksie: Die vier leczten
dinge, Imiona c z t y r z e c h rzeczy poslednich) mają w tekście MymIV ten sam tytuł, jedynie wersja
polska różni się oboczną do Mym28 postacią liczebnika: „C z t y r z y” w MymIV; jak wiadomo,
nie ma tu niemieckiej i polskiej wersji Indeksu. Hasła są w obu edycjach identyczne: Mors, Todt,
Smiercz; Judicium dei, Gericht gotes, Sąd boży; Paradisus, Paradeys, Ray; Infernus, Helle, Piekło
(zresztą trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek zmiany tego „katechizmowego” zestawu). W Mym28
i MymIV następuje po nim słowo „Finis”, chociaż na samym końcu słownika jest jeszcze zbiór liczb
(Figure Numerorum, Czeychen der czalen, Figury wszelkiego pocztu – nieujęte w Indeksie rozdziałów). Ważnym szczegółem wiążącym się z rozdziałem Quatuor Novissima jest jego lokalizacja. Jak
już wspomniałam, końcowe karty Mym28 i MymIV (podobnie jak początkowe) są złożone niemal
identycznie. Stąd też rozdział Quatuor Novissima jest w o b u wydaniach w tym samym miejscu:
po rozdz. Nomina numeralia cardinalia, Namen der czalen, Imiona wszelkiego pocztu, a p r z e d
Figure numerorum. Już inaczej jest w Mym30, gdzie przestawiono kolejność i Quatuor… są p o Figurae Numerorum, „Figurach wszelkiego pocztu”, a nie przed. Taki sam układ jak w Mym30, a więc
różny od Mym28 i MymIV, jest też w Mym41 i Mym50.
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sie jako lokalizacja dla Quatuor novissima. Ten ostatni (nie licząc zbioru liczb)
krótki rozdzialik oczywiście nie mógł znaleźć się na tej karcie (w rzeczywistości jest na k. 43 w Mym28, a na k. 47 (w oryg. błąd: k. „34”) w MymIV, skoro
poprzedzają go rozdziały, mające w łac. Indeksie lokalizacje „41–46” (!) I znów
wersja niemiecka i polska Indeksu (z Mym28) są tu bardziej poprawne niż łacińska: zarówno Die vier leczten dinge, jak i Imiona cztyrzech rzeczy poslednich
odsyłają tu do karty 47, a nie 37. Ostatnie pozycje łacińskiego spisu wyglądają
więc w obu wydaniach następująco: De viciis 39, De mari et navibus 50 (!), De
Balneo et pertinentibus eius 41, De Piscibus 41, De Genealogia 42, De morbis
43, De cibo et potu 44, De pecuniis 46, Nomina numeralia cardinalia 46, Quatuor
novissima 37 (!). Takich błędów nie ma w późniejszych wydaniach dykcjonarza;
w Indeksie nie powtarzano już lokalizacji rozdziałów z poprzednich edycji (może
ze względu na brak, od roku 1530, rozdz. De Coloribus). Zatem identyczność
w Mym28 i MymIV tych dwu całkowicie nielogicznych, błędnych lokalizacji dowodzi, moim zdaniem, niemal mechanicznego kopiowania łacińskiego Indeksu
z 1528 r. (lub też z, wiernych w tym szczególe, dwu „edycji hipotetycznych” powstałych między Mym28 a MymIV) przez składacza „wydania czwartego”.
O ﬁliacji wydań, która w przypadku niedatowanych, a zapewne najwcześniejszych, edycji Mym28 i MymIV jest dziś trudna do ustalenia, mówią także zmiany
dokonane w poszczególnych hasłach słownika. Kierunki tych zmian, jak sądzę,
także potwierdzają przyjętą tu kolejność wydań: najstarsze są dwa niedatowane:
Mym28 i MymIV, a nieco późniejsze – datowane: Mym30, Mym41, Mym50 itd.
Porównanie ich egzemplarzy dowiodło bowiem, że Mym28 zawiera takie hasła,
które później nie wystąpią już wcale; ma też takie, które okazują się wspólne
t y l k o z MymIV, a znikają w edycji z 1530 r. (oraz w Mym41 i następnych).
Są w MymIV również hasła „nowe”, nieobecne jeszcze w Mym28, ale wspólne
z następną, już datowaną edycją Mym30 – co świadczy o tym, iż redaktor Mym30
(Sandecki?) posługiwał się MymIV, opracowując swoją wersję dykcjonarza. Zatem Mym30 jest już piątą edycją, skoro MymIV jest czwartą, a więc dwa, dziś
niezachowane, „hipotetyczne” wydania słownika musiały ukazać się w bardzo
krótkim czasie, po roku 1528, a przed MymIV i przed Mym30! Trudno bowiem
przypuszczać, iż informacja o trzech poprzednich wydaniach, zawarta w wierszyku z MymIV, odnosi się nie do omawianej tu polskiej – Mymerowej – wersji
słownika, lecz do wcześniejszej wersji czeskiej. Wspomniany wyżej pierwowzór
Mymera, anonimowy Dictionarius trium linguarum: Latine, Teutonice, Boemice,
potiora vocabula continens, peregrinantibus apprime vtilis, czyli tzw. DictBoh
z 1513 r., miał na pewno trzy wydania z czeską wersją językową przed rokiem
152817, ale Mymer, pisząc o czwartym wydaniu, miał raczej na uwadze swoją,
tzn. polską wersję dykcjonarza.
17 Bedřiška WIŽĎÁLKOVÁ, Nejstarší známý tištěný vokabulář latinsko-česko-německý, [w:]
Miscelanea oddělení rukopisů a vzácných tisků, cz. I: Státní knihovna ČSR, Praha: Státní kniho-
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Jest jednak rzeczą oczywistą, że zasadniczy, najliczniejszy zbiór haseł dykcjonarza Mymera nie zmienił się na przestrzeni lat. Większość stanowią identyczne – lub różniące się tylko nieznacznie, np. pisownią lub postacią słowotwórczą – hasła łacińsko-niemiecko-polskie, które nie mogą być argumentem
w dyskusji nad kolejnością wydań. Niewiele mówią też odpowiedniki polskie
nieco odmienne w prawie każdym analizowanym egzemplarzu (jak np. Blesus:
Szepliący [Mym28, k. 24], Szepluniwy [MymIV, k. 25; tak też Mym30, k. 23v],
ssepietliwy [Mym41, k. 23], szepietliwy [Mym50, k. 23], szepluniący [Mym92,
k. 29]). Dlatego właśnie na szczególną uwagę zasługują hasła istotnie zmienione,
opuszczone (lub dodane), błędne (lub poprawione) zawierające wyrazy rzadko
spotykane w polszczyźnie XVI w. (o czym świadczy SP XVI w.), np. efemeryczne bohemizmy – o których pisali Mieczysław Basaj i Janusz Siatkowski18.
Należy do nich m.in. nieznany innym źródłom wyraz „celp”. SP XVI w. notuje
go tylko raz, z pierwszego wydania Mymera z 1528 r., i opatruje znaczeniem
‘warkocz’. W Mym28, w rozdziale De Vestibus, Namen der klayder, Jmiona szat
rozlicznich, k. [31v], czytamy: Trica, Czopff, Celp; tamże (ale w innym rozdziale, pt. De hominis partibus et etate, Von den glidern des mensches vnd aldern,
O członkach człowieczych y letnosczi), k. [23v] występuje to samo hasło Trica,
Czopff, jednak z innym, niebudzącym wątpliwości, odpowiednikiem: Warkocz.
Niezwykły „celp”, którego brak w znanych mi dotąd wydaniach dykcjonarza
(poza Mym28), wystąpił też, jak się teraz okazuje, w nowo odkrytym egzemplarzu MymIV. Ma tu już nieco inną postać: „czełp” (w rozdz. De Vestibus, którego
początek jest tu zdefektowany, na k. 35 czytamy: Trica, Czopff, Czełp). Również
w MymIV występuje drugie hasło Trica, Czopff, Warkocz, k. [24v], w rozdz. De
hominis partibus…. Mymerowy „celp” lub „czełp” (? – ten drugi zapis zapewne
błędny; zresztą „czełp” z MymIV można czytać także jako „celp” – ewentualnie
„cełp” lub „czelp” – dwuznak „cz” oznacza bowiem zarówno głoskę „cz”, jak
vna ČSR 1971, s. II/3 – II/160. Autorka tej monograﬁi DictBoh 1513 pisze o jego kilku późniejszych
edycjach (m.in. z 1514 i 1532 r.) i omawia źródła czeskiego słownika. Nie zajmuje się dykcjonarzem Mymera, chociaż wie o jego istnieniu (z Bibliograﬁi Estreichera). Stwierdza, że nie można łączyć F. Mymera, autora polskiej przeróbki dykcjonarza, z czeskimi wersjami słownika. O DictBoh,
wydanym w Wiedniu przez Wietora, pisał też Henryk BUŁHAK, Wiedeńska oﬁcyna Hieronima
Wietora. Materiały do dziejów zasobu typograﬁcznego oraz bibliograﬁi druków z lat 1510–1518,
[w:] Z badań nad dawną książką. Studia oﬁarowane Profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85lecie urodzin, t. 2, Warszawa: Biblioteka Narodowa 1993, s. 341. Autor podaje, w których polskich
bibliotekach znajdują się egzemplarze DictBoh 1513 (są to m.in. Biblioteka Kórnicka i Biblioteka
Ossolineum we Wrocławiu).
18 Zob. np. Mieczysław BASAJ, Janusz SIATKOWSKI, Bohemizmy w języku polskim. Słownik, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2006; Janusz SIATKOWSKI, Czesko-polskie kontakty językowe, Warszawa: „Energeia” 1996 oraz inne prace tych autorów, w których omówiono liczne
wyrazy pochodzenia czeskiego zaczerpnięte ze słownika Mymera, zwłaszcza z 1541 r. (jak mężatki ‘Amazonki’, golicz ‘fryzjer, postrzygacz’, kanownik ‘kanonik’, zrzek ‘sylaba’, cztena ‘litera’,
zrciadło ‘lustro’ i wiele innych).
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i „c”, np. „czynicziel” ‘czyniciel’, „czegielnik” ‘cegielnik’, „cziało” ‘ciało’, ale
„cedzidło”, „cycaszek” i inne; zdarza się też mylenie czcionek oznaczających „l”
i „ł”, np. „Motył”, „kłucznik”, „sluga”) jest może papierowym, efemerycznym
germanizmem – od „Zopf”? czy też bohemizmem – od staroczeskiego „chlp”,
późniejsze „chlup” (‘włos, kosmyk; sierść’, por. staropolski przymiotnik „chlupaty, chłupaty” ‘kosmaty’). Słownik Lindego ma tylko jeden cytat z wyrazem
„celp” (w liczbie mnogiej): „celpy z knaﬂami”, ze znaczeniem ‘strój białogłowski’ (według SP XVI w. – błędnym19; może jednak była to także ‘ozdoba stroju,
plecionka’, o czym niżej). Jakiś związek z „celpem” Mymera może mieć – występujące w dwu późniejszych słownikach XVI w., Artomiusza i Volckmara – słowo
„ceplik” (tej osobliwości nie notuje SP XVI w.) oznaczające warkocz, splecione
włosy (lub ozdobę stroju?). U Artomiusza, 1591 r., w rozdziale De Vestitu, czytamy: Spirae, Die Zoepffe, Vplotki, Cepliki (tamże hasło Tricae, Verworren haar,
Kołtuny; w innych leksykonach XVI w., np. u Mączyńskiego z 1564 r., Calepina
z polską wersją językową z 1585 r., łac. Tricae to ‘splecione kosmyki, pióra na nogach kurcząt lub gołębi’; podobnie u Volckmara: Tricae…, „włochaciny…, w ktorych kokoszy nogami vwięzną”). W części łacińsko-polskiej słownika Volckmara
z 1596 r. jest również, przejęte chyba niedokładnie z Artomiusza, hasło: Spira…
Item, ein Weiberzopff, Haarband, Pol<onice> plotká, ceplik. Oba polskie odpowiedniki, „ceplik” i „plotka”, nie występują niestety w drugiej, polsko-łacińskiej
części Dictionarium Volckmara, nie ma ich też Calepin (tu łac. Spirae to m.in.
„warkocz koło głowi obwiti”, a w objaśnieniu czytamy, iż jest to kobieca ozdoba
oplatająca głowę: …sunt revolutiones sive circuli, qui in seipsos non recurrunt:
unde in matronarum ornamentis spirae dicuntur quidam quasi circuli caput aliquoties ambientes) ani Mączyński (tu Spira to m.in. ‘sznur, tzw. podgardłek u czapki’
lub ‘ozdoba, np. łańcuch owinięty na szyi lub na głowie; zawój turecki’ itp.).
Aleksander Brückner uznaje „ceplik” ‘warkocz’ za germanizm, i pisze: „cepliki,
warkocze, w wokabularzach krakowskich od r. 1537 [! – E.K.]; z niem. Zöpfel,

19

SP XVI w., t. III, s. 150, w haśle Celp, przytaczając słownik Lindego, nie motywuje, dlaczego uznaje znaczenie podane przez Lindego za błędne. „Celpy” według Lindego to nie są ‘warkocze’, ale i „celp” Mymera nie musi być ‘warkoczem’, choć takie znaczenie wydaje się oczywiste
ze względu na synonim niemiecki („Czopff”). Jednak Trica Celp występuje w rozdziale z nazwami
ubiorów i ozdób, obok takich haseł, jak Tunica Suknia, Sotular Trzewik czy Ligula Wstęga, Nodulus
Knaffel (‘knafel, ozdobny guzik, węzeł’), Fibula Przęcka (‘sprzączka’) itp. Tu więc hasło Trica,
Czopff, Celp (Czełp w MymIV) może oznaczać plecioną ozdobę, np. sznur czy łańcuch – tak jak
„celpy z knaﬂami” (ozdobnymi guzami) ze słownika Lindego. Natomiast niewątpliwy „warkocz”
Mymera jest w rozdz. O członkach człowieczych…; sąsiaduje tu z nazwami anatomicznymi, jak
Głowa, Goleń, Palec itp., i z hasłami dotyczącymi włosów, jak Cani Sżywe włosi (‘siwe włosy’),
Calvaria Lysina itp. W świetle zebranych tu przykładów można więc zakładać, że „celpy” to ‘warkocze’ lub ‘plecione ozdoby, wstęgi, ozdobne sznury, obręcze’ itp. (por. przypisy 20 i 21 o wyrazach
„ceplik” i „plotka”).
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od Zopf, co i plotkami tłumaczą”20. Jest to zgodne z wersją Volckmara i innych
słowników (np. u Lindego: „ceplik, warkoczyk, z niem. das Zöpfchen; cepliki,
tkanki, bramki, należą do stroju niewieściego”) oraz hasłem Plotka w SP XVI w.21
Na pewno jednak „celp” (może u Mymera błędnie, z przestawieniem liter, zamiast
„cepl”? – wtedy „ceplik” Artomiusza i Volckmara byłby od niego zdrobnieniem),
osobliwość leksykalna, której nie powtarzają późniejsze, znane mi wydania Mymera, jest kolejnym dowodem związku Mym28 i MymIV – czyli dwu wczesnych
edycji dykcjonarza.
Poniżej podaję wybrane przykłady różnych zmian odpowiedników polskich,
dostrzeżonych w kilku kolejnych edycjach (nie uwzględniam tu Mym50, zgodnego na ogół z Mym41, a także niedostępnych mi Mym58 i Mym70).
Hasło łac.

Mym28

MymIV

Mym30

Mym41

Mym92

October

Winnik, k. 5

Winnik, 5

Winnik, 5

Pazdżiernik, 4

Pazdziernik, 4

Cuprum

Miedz, 5v

Miedz, 5v

Mosiądz,5v

Mosiądz, 5

Miedz, 5

Hostia

Oﬁara, 7v

Oﬁara, 7v

Ostia, 7v

Ostyia, 6v

Ostya, 7v

Codex

Registrz, 10

Registrz, 10

–

–

–

Pagina

List, 10v

List, 10v

Karta ksiąg, 10 Karta xiąg, 9v

Karta wxięgach, 11v

Litera

Litera, 10v

Litera, 10v

Cżtena, 10

Cztena, 9v

Buchstab, 11v

Regula

Lineał, 10v

Lineal (!), 10v

–

–

–

Pluteus

Palpit (!), 10v

Pulpit, 10v

–

–

–

Satrapa

Wysze<go>
Ziemsky woyt,
prawa woyt,
11v
11v

Wysze<go>
wyssego práwá
jak w Mym41
prawa woyt, 11 woyt, 10v

Fullo

Szat wyprawiac, 14

Szat wyprawnik, 13 v

Szat wyprawnik, 14

ssat wypráwnik, 13

Co szati wyprawuie, 16

20 A. BRÜCKNER, Słownik etymologiczny…, s. 58. Podana tu data druku „wokabularzy
krakowskich”, „1537”, jest o dwa lata wcześniejsza niż u Z. KLIMKA, Język polski…, s. 6. Również
SP XVI w. korzysta z „Wokabularza” z roku 1539 (por. przypis 1). Nie można wykluczyć, że autor Słownika etymologicznego nie popełnił błędu w dacie druku, lecz że znał inny egzemplarz „Wokabularza” (czyli „Książeczek”, rozmówek – por. przypis 1), w którym były „cepliki” i „plotki”.
21 Por. SP XVI w., t. XXIV, s. 349, hasło Plotka: ‘coś uplecionego, plecionka; o ubiorach lub
ich elementach zdobniczych’. Wśród zebranych tu przykładów, takich jak np. „8 par plotek jedwabnych rozmaity (‘rozmaitej’) farby”, jest też cytat z „krakowskiego wokabularza” z 1539 r., czyli
„Książeczek polskich” ; zapewne tego samego, o którym pisał A. Brückner, zob. przypis 1 i 20. Cytat ten: „Ian mi moie trzewiki przedał y pomokrzył mi pliotki”, zasługuje tu na uwagę, gdyż w towarzyszącej mu wersji niemieckiej: „Hans hat mir mein schue vorkaufft vnd hat mir dv c z e p p e nasz
gemacht” występuje (tu podkreślony) niejasny wyraz „czeppe”, który redakcja SP XVI w. uznała
za błąd, pisząc: „[lege: treppe]”. Raczej jednak jest to dokładny niemiecki odpowiednik polskich
„plotek”, czyli zniekształcone „Zopf, Zöpfel” (por. w Mym28 i MymIV zapis „Czopff”), z których
powstały polskie „celpy” i „cepliki”?
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Scoreator

łupy skora,
14v

Odzieracz
skor, 14v

Odzeracż(!)
skor, 14

Odzierzácz(!)
skor, 14

Odrzyskora,
17

Bombarda

Rusznica, 15

Rusznicza, 15

–

–

–

Spiculum

Strzała, 15

Ztrzała(!), 15v

–

–

–

Labrusca

Dzika mácyca,
Agrest, 21v
20v

Agrest, 20

Agrest, 19v

Agrest, 24v

Lachryma

Slza, 22v

Slza, 23

Slza, 21v

Lza, 21v

łza, 27

Slezka, 23

Slezka, 21v

Lzezka(!), 21v łezka, 27

Lachrymula Slezka, 22v

95

Masculus

Chłopiątko,
22v

Chłopiątko,
23v

Samiecz, 22

Samiec, 21v

Samiec, 27

Sinus

Zanadro, 23v

Wzenadro(!),
24v

–

–

–

Gallus

Kokot, kur, 25

kokot, kur, 26

Kogut, kur,
24v

kogut, kur, 24

kur, 30v

Tigris

Tigriss, 27

Sąmbr(!), 28v

Ząmbr, 26v

zambr, 26v

Zambr, 33v

Fucus

Osza, 28

Cżerw, 29

Cżerw, 27v

czerw, 27v

Czerw, 34v

Alarium

Wilk, 28v

wilk, 30

Zelazny podklad, 28

żelázny podkład, 28

Wilk żelazny,
35v

E m u n c t o - szwieczne
noszicze, 29
rium

Uriwadło knotowe, 30v

Uriwadlo
knotowé, 29

Urywadło
knotowe, 29

Kleszcze
co swiece
uciraią, 36v

Casa

Chałupa, 30

Dom wieski,
32v

Dom wiesky,
30v

dom wieski,
31

Dom wieyski,
39v

Holandus

Holandcik,
32v

Holandczyk,
38

Holandczik,
34

holánder, 34

Holand, 43v

Holandia

Holuńska zie.,
32v

Holunska zie.,
38

Holandska
ze., 34

holandska zie., holandska zie.,
34
43

Iberia

–

–

Hispanska
zie., 34

hisspańska
zie., 34v

Hispanska
ziemia, 43v

Hovisator

–

–

Gamrath, 36v

Gamrat, 37

Gamrath, 47

Gener

–

Zięcz, 42

Zięcz, 39v

Zięć, 40

Zięć, 50v

Gemini

Bliznięta, 38

Bliznięta, 42

–

–

–

Decime

Dziesięcina,
42

Dziesięczina,
46

–

–

–

Koronnym dowodem w ustalaniu kolejności wydań słownika jest, jak już pisałam, nieobecność rozdz. De Coloribus we wszystkich edycjach oprócz Mym28
i MymIV. Również inne przykłady braku poszczególnych haseł rozsianych w różnych rozdziałach dowodzą, że edycja Mym28 jest najwcześniejsza, potem było
MymIV, następnie Mym30 i inne. Jeśli bowiem jakieś hasło z Mym28 i MymIV
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zostało opuszczone w Mym30, to nie pojawia się także w Mym41 i następnych
(jak przytoczone tu w tabeli Codex, Regula, Pluteus, Bombarda, Sinus, Gemini itd. czy też nazwa rośliny Endivia: w Mym28, k. 18, niem. Gensetzung, pol.
Gęsi iężyk, podobnie w MymIV, k. 18; brak w Mym30 i wszystkich następnych);
Mym30 powstało więc p o MymIV. Przyczyną usuwania niektórych haseł łacińskich (wraz z odpowiednikiem niemieckim i polskim) była zapewne często
ich zła kolejność alfabetyczna w Mym28 i MymIV22, w edycji z roku 1530 nie ma
już bowiem pewnych haseł, które w Mym28 i MymIV umieszczono w niewłaściwym porządku. Stąd m.in. stopniowe zmniejszanie się ogólnej liczby haseł słownika. Z kolei hasła, które wprowadzono dopiero w Mym30 – nieobecne w Mym28
i MymIV – przejmują redaktorzy Mym41 i następnych. Jak sądzę, jest to kolejny
argument świadczący o kolejności wydań. Dopiero więc w Mym30, k. 26v, a później w Mym41, pojawia się (w rozdziale o zwierzętach) zwarta grupa kolejno
po sobie następujących sześciu haseł, której nie ma jeszcze ani w Mym28, ani
w MymIV. Są to: Porcellus (pol. Wieprzek), Pullus equinus (Zrzebię), Pullus asininus (Osielek), Putorius (Kuna), Ratus (Szcżurek) i Sciurus (Wiewiorka). Inne
przykłady takich nowych (wobec Mym28 i MymIV) haseł z późniejszych edycji
dykcjonarza ukazuje podane wyżej zestawienie (np. Iberia, Hovisator); należą
tu też m.in. Viale (brak w Mym28 i MymIV, jest w Mym30, k. 38, niem. Steck,
pol. Scieszka; podobnie Mym41 i nast.), nazwa miasta Velunia (brak w 1528 r.
i w MymIV, jest w Mym30, k. 35: „Wielun” – oraz w Mym41 i nast.) i inne.
Dopiero w Mym30 pojawiają się też charakterystyczne bohemizmy – synonimy
polskich odpowiedników haseł Cutis, Pellis i Ciconia. W rozdz. De hominibus
partibus et etate w haśle Cutis (odnoszącym się do człowieka) dwie wcześniejsze
edycje mają tylko jeden polski odpowiednik: Skora (Mym28, k. 21v oraz MymIV,
22 Nieobecność tego typu haseł w Mym30 okazuje się kolejnym dowodem bliskiego związku
Mym28 i MymIV (w których są te „zbędne” hasła) oraz tego, że edycja z 1530 r. jest późniejsza
od obu niedatowanych. Jeśli bowiem Mymer w Mym28 i MymIV miał takie hasła, jak (wymienione wyżej w tabeli) Codex, Pluteus, Regula, Bombarda czy też Tacitus (po Turpis i Tremulus,
na końcu rozdziału O postawach ciał…, k. 24v) i inne, które zniknęły z Mym30 (i nast.) zapewne
ze względu na złą kolejność w alfabetycznym porządku haseł, to znaczy, że redaktor późniejszego Mym30 (Sandecki?) uważnie przeglądał i korygował tekst. Świadczy też o tym zlikwidowanie
niepotrzebnych dubletów, czyli haseł, które w Mym28 i MymIV powtarzają się dwa razy w tym samym rozdziale (i wówczas jedno z nich jest w niewłaściwym porządku alfabetycznym). Przykładem
jest Pugnus, Faust, Piąsc, w Mym28, k. 23 (między hasłami Papella a Pectus – w złej kolejności);
tamże Pugnus, Faust, Pięscz – między Precordia a Pulmo, już we właściwej kolejności (tak samo
w MymIV, k. 24 – i tu Pugnus Pięscz jest dwa razy, w tych samych miejscach). W Mym30 hasło
Pugnus (Pięscz, k. 22v) jest już tylko raz; zniknęło to, które źle umieszczono w rozdziale. Podobnie
Capus Kapłun, z rozdz. De Avibus (Mym28, k. 25, dwukrotnie: pomiędzy Canapeus a Carduellus
– kolejność właściwa – oraz pomiędzy Coturnix a Krista (! – zam. Crista; zob. niżej) – w złej kolejności). Dokładnie tak samo jest w MymIV, k. 26. Natomiast w Mym30 w rozdziale o ptakach, k. 24,
jest już tylko jedno hasło Capus, we właściwej kolejności. Widać tu, jak „wspólne” błędy łączące
Mym28 i MymIV były poprawiane w edycji z roku 1530.
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k. 22v). Zapewne pod wpływem czeskim w Mym30, k. 21 pojawia się tu synonim: K o ż a, Skora (por. DictBoh, k. A 5v: K u ż e; por. też staropolskie „koszki”,
„kożka” ‘futro, ubiór futrzany’; „kuża”, „koża” ‘futro, skóra’). W późniejszych
edycjach zostaje on pomylony z przymiotnikiem „kozi” (chociaż nadal jest w rozdziale dotyczącym człowieka!): „ k o ż i a (!) skora w Mym41, k. 20v; K o z i a (!)
skora w Mym50, k. 20v. Podobnie w haśle Pellis z rozdz. De Vestibus (w czeskim
DictBoh: k u ż e, k. B 1), które w Mym28 i MymIV ma jeden odpowiednik: Skora,
a w następnych już: K o ż a, Skora (Mym30, k. 32v), k o ż i a (!) skora (Mym41,
k. 33), K o z i a (!) skora (Mym50, k. 33) – dopiero w Mym92 jest znowu tylko
„skora”. Wreszcie polski „bocian” (tak w Mym28, k. 25 i MymIV, k. 26), odpowiednik łac. hasła Ciconia z rozdz. De Avibus uzyskuje w Mym30, k. 24 synonim
„ c z a p” (czeska nazwa bociana, por. w DictBoh: Ciconia c ż a p, k. A 6), później
przekręcony na „czaplę” (Mym41, k. 24: c z a p l a (!), bocian; tak też w Mym50,
k. 24; dopiero w Mym92, k. 30, znów poprawnie „bocian”) – mimo iż właściwe
hasło Ardea, Czapla, występuje nieco wyżej w tymże rozdziale. Trzeba wspomnieć, iż znacznie rzadziej zdarzają się „nowe” hasła wprowadzone już w MymIV,
a nie dopiero w Mym30. Są to np. Gener ‘zięć’, Porrum ‘łuk’ (nazwa rośliny
– dzisiejszy „por”) czy Apoteca ‘apteka’, których nie było jeszcze w Mym28,
a są już w MymIV i następnych.
Inny materiał do porównań stanowią występujące w kolejnych edycjach bez
zmian hasła łacińskie (często wieloznaczne!), do których wprowadzono inne
niż w Mym28 odpowiedniki niemieckie, a jednocześnie także polskie. Widać
to np. w rozdziale De Iudicialibus, liczącym w MymIV prawie 100 haseł, gdzie
(oprócz zmiany w tytule, o czym niżej) w kilku hasłach zmieniono (w porównaniu
z Mym28) odpowiedniki niemieckie i polskie. Są to: Absolutio (w Mym28, k. 11v,
Abfertiguus (?), Odprawienie – w MymIV, k. 12, Entpyndung, Rozwiązanie; tak
też Mym30 i nast.); Advocatus (Mym28, 11v, Beistender, Pomocnik – w MymIV,
k. 12, Redner, Mowcza; tak też Mym30 i nast.); Contumacia (Mym28, k. 12,
Vngehorszam, Nieposlusze<ń>stwo – w MymIV, k. 12, tak samo; od Mym30,
k. 11v: Vormessung, Zuffalstwo); Concessio (Mym28, k. 12, Zugebung, Dopusczenie – w MymIV, k. 12, Leyhung, Pożyczanie; tak też Mym30 i nast.); Executio
(w Mym28, k. 12, Volbringung, dokonanie – w MymIV, k. 12, Cżuladung, przypozwanie; tak też Mym30 i nast.); Guerra (w Mym28, k. 12, Auffrue, Rostirck –
w MymIV, k. 12v, Krieg, Walka; tak też w Mym30 i nast.) oraz Sopitus (w Mym28,
k. 13, Gestilter, Vthuliony – w MymIV, k. 13, Vorschlossen, Zamkniony; tak też
w Mym30 i nast.). Dwa inne hasła z tego rozdziału, Querela i Vallum, zmieniły
tylko odpowiedniki polskie; niemieckie pozostały takie same (Mym28, k. 13, Querela, Klage, Załoba – tak też MymIV, k. 13; począwszy od edycji Mym30: Skarga;
oraz Mym28, k. 13, Vallum, Planckenn, Ogrodzenie – w MymIV, k. 13v, Wał;
podobnie Mym30 i nast.). Spoza tego rozdziału można tu dodać zmianę nazwy
potrawy z „klusek” na „marcepan” (wraz z wyrazem niemieckim) w haśle Pastil-
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lus (Mym28, k. 41 oraz MymIV, k. 45: niem. Kluszlein, pol. Kluski; w Mym30,
k. 42v, jest już niem. „Marcipaen” i pol. „Marcypan”, podobnie Mym41 i nast.)
czy przemianę „siodlarza” w „stolarza” w haśle Sellarius, z rozdziału z Imionami
Rzemieśników (w Mym28, k. 14v, jest niem. Satler, pol. Sziodłarz; już w MymIV,
k. 14v – „Stulmacher, Stolarz”, podobnie Mym30 i nast.) itp.
Inną sprawą jest wpływ niemieckiej wersji językowej dykcjonarza na polską,
widoczny w tytułach rozdziałów. Niekiedy tytuł polski nie jest tłumaczony bezpośrednio z łaciny, lecz z niemieckiego, jak np. (cytuję z Mym28): De terra, metallis
et lapidibus, Von der erden, erczen vnd e d l e n gesteinen, O ziemi, krusscach y
kamieniach d ro g i c h czy De Vermibus et Monstris, Won wurmen vnd m e e rw u n d e r n, O Robakach y m o r s k i c h dziwach. W zakresie niemieckiej wersji
dykcjonarza też uderzająca bywa zgodność Mym28 z MymIV. Tylko w tych dwu
edycjach rozdział De Arboribus, O rodzaiu drzewa rozlicznego, ma wspólną,
krótszą wersję niemiecką: Von den (tak w Mym28; „dem” w MymIV) bewmen;
od 1530 r. już Von dem g e s c h l e c h t der beume; zdarza się też poprawianie błędu
Mym28 (tytuł rozdz. De Vineis et Hortis, O Winniczach y ogrodach, to w Mym28:
Vnd (!) gerten (!) weingarten, w MymIV – i następnych – poprawione na Von
garten wnd weingarten).
Polskie słownictwo dykcjonarza autorstwa Ślązaka Mymera obﬁtuje, jak
wiadomo, w liczne i ciekawe germanizmy, bohemizmy oraz tzw. regionalizmy,
zwłaszcza śląsko-małopolskie (wśród nich są także pożyczki niemieckie i czeskie). Nieraz są to wyrazy poświadczone tylko w tym źródle, o czym mówi SP
XVI w. W kolejnych edycjach słownika widać znaczące zmiany także wśród tych
wyrazów. Na przykład germanizm „ﬂader” był tylko w Mym28 jako synonim
„klonu” (k. 20: Acer, Fladerbaum, Klon, ﬂader); usunięto go już w MymIV (i następnych), pozostawiając sam „klon”. Z kolei czechizmy, nie tylko wyrazowe,
są szczególnie liczne w wydaniu z 1530 r., o czym już pisałam. Regionalizmy
Mymera to np. śląski „kokot” Gallus (zob. wyżej – w tabeli), występujący tylko we wczesnych Mym28 i MymIV, później zastąpiony „kogutem”; podobnie
„jużyna” ‘podwieczorek’ (tylko w Mym28, k. 41: Merenda, Vesperbrot, Jusżyna) – później już „przedwieczerza” (tak w MymIV, k. 45 oraz Mym30, Mym41
i nast.). Do regionalizmów Mymera należą też „gąsienica” (Mym28, k. 27v,
Eruca, Raup, Gąsiecina (!); w MymIV, k. 29, już poprawnie: Gąsienicza, tak
też Mym30 i nast.), wspomniane wyżej „kluski” z Mym28 i MymIV (Pastillus),
zmienione potem na „marcypan”, a także „mucka” ‘mycka, czapeczka’ (Mym28,
k. 31: Mitra, Mucz, Muczka; w MymIV brak karty; w Mym30 i nast. hasło zostało opuszczone), „krepel” ‘ciasto, pączek’ (Mym28, k. 40: Artopesia (!), Krepffel,
Krepel; w MymIV, k. 44: Artoptesia, Krepffel, Krepel, tak też Mym30 i nast.)
i inne. Tu trzeba wspomnieć o ewentualnej roli redaktorów czy korektorów, którzy mogli dokonywać zmian w tekście. Najważniejsze zmiany w słownictwie
dawnych druków, a więc i dykcjonarza Mymera, to jednak z pewnością nie była
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domena korektora, lecz autora lub redaktora (jak „bohemizowanie” Mym30, zapewne przez J. Sandeckiego-Maleckiego). Nie wiadomo np., kto w miejsce starszych form wyrazów polskich (jak „słza” i „słezka” z Mym28, MymIV i Mym30)
wprowadzał nowsze („łza” i „łezka” w Mym41 – zob. tabela, s. 95), zmieniał
pisownię itd.23
Jak już wspomniałam, o kolejności wydań słownika mówią też zmiany dokonywane w tytułach rozdziałów. Spośród wszystkich (około 40) tytułów zamieszczonych w tekście dykcjonarza zmieniło się tylko kilka. Wymienię tu niektóre z ważniejszych różnic (pomijam najczęściej wersję niemiecką). Są to np.:
w Mym28 – De festis et feriis, Von den Feiertagen vnd w e rg t a g e n, O swiętach
y ro b o t h n i c h dnyech, w MymIV zaś i nast.: O swiętach y y n y c h dnyech (bez
zmian w wersji łac. i niem.); Mym28: De statu spirituali, O duchownym stanie
– O stanie duchownym (MymIV, taki szyk też w nast.); De scriptoribus, O Pisarzach (tak w Mym28 i MymIV) – O Pisarzoch (w Mym30 i nast.); Mym28: De
Iudicialibus, O sądnich rzecach – MymIV i Mym30: Imiona rzecży sądowých,
Mym41 – Imioná rzetzy sądu; De Agris et suis pertinentiis (Mym28: O p o l i a c h
y ych przysluchaynoscziach, MymIV – O R o l i y przysluchaniach (!), Mym30 –
O R o l i y i e y przisluchaniach (!), Mym41 – O R o l i y i e y przysluchaynosćiach).
Tu też należy cytowany już wyżej – w związku z wpływem niemieckiej wersji językowej na polską – rozdział De Vermibus et Monstris (Mym28 i MymIV: O Robakach y morskich dziwach – Mym30: O Robakoch y morskich dziwoch; tak też
Mym41: robakoch… dżiwoch; Mym50: O robakoch y morskich dziwiech. Tu trzeba dodać, że małopolska końcówka liczby mnogiej -och występuje u Mymera
dość często, już od Mym28: O Ptakoch, O Pieniędzoch, O oraczoch – zwłaszcza
jednak w Mym30 i Mym41). Ciekawe zmiany i poprawki dostrzec można w tytule rozdziału zawierającego nazwy geograﬁczne. W końcowym Indeksie Mym28
rozdział ten nazwano: De variis terris, gentibus et civitatibus, Mancherley namen
der lender, volcker vnd stete, Imiona rozlicznich ziemy, ludzi y s l a w n i e y s z y c h
miast (podkreślenie moje, E.K.). Natomiast w tekście Mym28 ma on błędny tytuł, w którym opuszczono istotny fragment wersji łacińskiej: Terrarum, gentium
et civitatum (! – bez „vocabula”, „nomina” itp.); Namen der lender, volcker vnd
stedte, Imiona ziemie, liudzi y miast. W edycji MymIV uzupełniono łaciński tytuł
w tekście aż dwoma wyrazami: Terrarum, gentium et civitatum c e l e b r i o r u m
v o c a b u l a – poprawiając błąd Mym28 i powodując, że teraz wersja łacińska bar23 O szesnastowiecznych regionalizmach (wśród których są także zapożyczenia niemieckie
i czeskie) pisali m.in. M. KARPLUK, Regionalizmy…; Z. KLIMEK, Język polski…, np. na s. 172
autor stwierdza, że „drukarnia miała pewien wpływ na normę pisarską w szeregu zjawisk, szczególnie fonetycznych […], najrzadziej słownikowych”, i inni. O tym, że regionalizmy Mymera nie były
częste w polszczyźnie XVI w., świadczy SP XVI w. Na przykład „kokot” notowany jest tam tylko
4 razy, „kogut” – 14, a powszechny wówczas „kur” aż 285 razy. Podobnie „kluski” w SP XVI w.
(hasło Klosek, w rodzaju męskim) są tylko 4 razy; „mucka” – 3 razy (ale „mycka” 31 razy; zob. SP
XVI w., hasło Mycka), „gąsienica” ‘larwa owadów’ 4 razy, „jużyna” 5 razy itd.
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dziej odpowiada polskiej z Indeksu (imiona… „sławniejszych” miast); niemiecka i polska wersja jak w Mym28. Poprawiony tytuł z MymIV przejmuje edycja
Mym30 (i następne), gdzie czytamy w tekście: Terrarum, gentium et civitatum
v o c a b u l a (lecz już bez „celebriorum”, taki wariant ma tylko MymIV).
O kolejności i „kierunku” zmian (Mym28, MymIV, a potem Mym30
i Mym41) mówią też inne błędy i ich poprawki. Wcześniej pisałam o ważnych,
wspólnych dla Mym28 i MymIV błędach w końcowym Indeksie tytułów, dotyczących dwu złych lokalizacji rozdziałów. Różne pomyłki są oczywiście w każdej edycji, nie wszystkie mają „wartość dowodową” przy próbie ustalania powiązań między poszczególnymi edycjami. Nie mają takiej wartości np. „osobne”,
„nowe” (wobec Mym28) i niepowtarzające się później błędy MymIV, takie jak:
Rkała (! – zam. „Skała”, Saxum, k. 6v), Tył słowny (! – zam. „głowny”, Occiput,
k. 23v), Korowe (! – zam. „korkowe”) drzewo, Suber, k. 21v czy Wzydchanie
(! – zam. „wzdychanie”), Suspiratio, k. 39v, i inne. MymIV poprawia czasem
błędy z Mym28, np. w haśle Cydonius (Mym28 ma „pigowe (!) drzewo”, k. 20v;
już w MymIV, k. 21, a potem w Mym30, k. 19v, i w nast. edycjach – poprawnie:
„pigwowe”). Wspólne natomiast dla obu niedatowanych, wczesnych wydań dykcjonarza są takie charakterystyczne zapisy, jak: Motył (!), Papilio (Mym28, k. 28
i MymIV, k. 29v – we wszystkich następnych wydaniach już „Motyl”) czy Swarek (!), Cremium (Mym28, k. 40v i MymIV, k. 44v – od Mym30 już zawsze poprawnie: „Skwarek”). Identyczny jest też w obu wydaniach zapis dwu kolejnych
łac. haseł „krista” i „kristula” w rozdz. De Avibus (Mym28, k. 25 i MymIV, k. 26;
w obu takie same odpowiedniki niem. i pol.: Kamp, Kemleyn, Grzebień, Grzebik). W następnych, późniejszych niż Mym28 i MymIV edycjach oba łacińskie
hasła mają już nagłosowe „c-” (crista, cristula); o tym, że zapisy z „k-” są błędne,
przekonuje też ich miejsce w rozdziale (pomiędzy „Capus” a „Cuculus”). Wspólny błąd Mym28 i MymIV to także brak spójnika „i” zniekształcający polski tytuł
rozdziału De 4. elementis et eis, que in aere generantur. W obu edycjach czytamy:
O 4. żywiołach, rzeczach ktore się w powietrzu rodzą (k. 4) – poprawiona wersja
wystąpi dopiero w Mym30 (i nast.): O 4. żiwiolach y rzeczach… Można sądzić,
że – podobnie jak wcześniej tu omówione błędy w lokalizacji z Index titulorum
i inne – składacz MymIV przejął także i te pomyłki z Mym28.

WNIOSKI

Bezcenny egzemplarz nowo odkrytej, czwartej edycji słownika Franciszka
Mymera z pierwszej połowy XVI wieku zasługuje na dalsze, szczegółowe badania. Pomogą one może bliżej określić datę jego druku. Była ona, co próbowałam
tu wykazać, na pewno bliska dacie najwcześniejszej edycji z roku 1528 (jednak
przed rokiem 1530). Między Mym28 a MymIV powstały zapewne jeszcze dwie
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– niezachowane – edycje, jeśli dosłownie rozumieć „nunc quarto” z tytułu MymIV
i słowa o trzech wcześniejszych wydaniach z wiersza Libellus Lectori. Niemożliwe, by jedną z nich było Mym30 (choć ma pewne podobieństwa z najwcześniejszymi Mym28 i MymIV). Jest to jednak bardzo szczególna, wyjątkowo – przez
J. Sandeckiego? – opracowana i najsilniej ze wszystkich „zbohemizowana” redakcja dykcjonarza (bez rozdziału De Coloribus i innych, wspólnych t y l k o dla
Mym28 i MymIV szczegółów), po której następuje wydanie Wietora z 1541 r.
Pisząc w MymIV o trzech wcześniejszych wydaniach, Mymer nie myślał raczej
o czeskiej wersji dykcjonarza (choć taka hipoteza też się nasuwa); dedykował
przecież synowi mecenasa, Seweryna Bonera, swoje własne dzieło, czyli słownik z polską wersją językową. W kwietniu roku 1528 pisał zaś w przedmowie
do Mym28, że wuj nakłonił go do ułożenia słownika „superioribus mensibus”,
„przed miesiącami”, a więc – w niezbyt odległej przeszłości. Wtedy wykorzystał
DictBoh z 1513 r. i przerobił, poszerzając go znacznie, ale i naśladując nieraz
czeskie odpowiedniki. Analiza słownictwa i innych elementów Mym28 i MymIV
pozwala sądzić, że właśnie te dwa zdefektowane egzemplarze reprezentują najwcześniejsze, znane dotąd i zachowane, wydania słownika Mymera.
Jak już pisałam wcześniej, istnieje związek słownika Mymera z polską wersją
dykcjonarza Murmeliusza, z którą również wiązała się zagadka daty pierwszego
wydania (1526?) (zob. przypis 4). Odkrycie i opisanie przez H. Bułhaka w roku
1999 lapidarnej notatki pióra Kazimierza Piekarskiego dowodzi, iż w Bibliotece
Narodowej był (do roku 1944; nie ocalał ze zniszczeń po Powstaniu) egzemplarz
dykcjonarza Murmeliusza z 1526 r. Kazimierz Piekarski zakupił go i wpisał do inwentarza starych druków BN w roku 193324. Może w następnych latach doczekamy się kolejnych podobnych odkryć, a także rozwiązania różnych problemów
dotyczących unikatu egzemplarza czwartego wydania słownika Mymera.

ELŻBIETA KĘDELSKA

NEWLY DISCOVERED EDITION OF FRANCISZEK MYMER’S DICTIONARY
FROM THE FIRST HALF OF THE 16TH CENTURY IN THE NATIONAL LIBRARY
Summary
In December 2007 the National Library bought a unique copy, discovered in Vienna, of the
fourth edition of Franciszek Mymer’s Dictionarius trium linguarum, Latine, Teutonice et Polonice.
This discovery was extremely valuable, because the edition have not been known before; it
have not been recorded in any bibliography. The author of the present article obtained information
about this antique book from still unpublished article by Bożena Sajna which will be published
soon in “Roczniki Biblioteki Narodowej” [“National Library Annals”], article that contains, among
24 Zob. Henryk BUŁHAK, Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Florian
Ungler, Hieronim Wietor, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej (49) 1999, nr 1/2, s. 133.
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others, a full list of all editions of Mymer’s dictionary from the 16th century. Today we know no
fewer than eight editions of the dictionary; earlier scholars mentioned only three or four (from 1528,
1541, 1550 and 1592). From 1998 – thanks to the work of Henryk Bułhak – we have also known the
so-called Kiev copy from 1530, edited probably by Jan Sandecki-Malecki. The latest list of editions
includes editions from 1558 and 1570 as well as the copy from the National Library analysed in
the present article (defective, without the date of printing). An analysis of the vocabulary and other
elements suggests that this copy represents one of the earliest editions of the dictionary from the
Szarfenberg printing house in Kraków.
Some signiﬁcant details make it different from the 1530 and 1541 editions, but it does resemble the so-called Uppsala copy regarded by most authors to be a copy from the ﬁrst edition in 1528.
The present author puts forward a hypothesis that the newly discovered copy from the fourth edition
of Mymer’s dictionary was made shortly after the “Uppsala copy.” However, many problems related
to this valuable book are still waiting to be solved.
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