HENRYK BUŁHAK
Biblioteka Narodowa, Warszawa

KRAKOWSKIE DRUKI OKOLICZNOŚCIOWE Z OKAZJI ZAŚLUBIN
ZYGMUNTA I Z BONĄ SFORZĄ (18 KWIETNIA 1518).
PRZYCZYNEK DO BIBLIOGRAFII
Korespondencja Joachima Vadianusa (von Watta) i Melchiora von Watta jako źródło informacji o utworach okolicznościowych z okazji królewskiego ślubu. Edycje Epithalamium Andrzeja
Krzyckiego w opisach bibliografów polskich. Hipoteza o dwóch r ó ż n y c h wydaniach utworu.

Zaślubiny króla Zygmunta I z Boną Sforzą 18 kwietnia 1518 roku były niewątpliwie wydarzeniem, które odbiło się głośnym echem na znacznym obszarze
ówczesnej Europy. Literaci, poeci, a za nimi krakowscy drukarze nie pominęli
okazji, aby uczcić to wydarzenie, publikując liczne utwory okolicznościowe1.
Oprócz zasłużonej oﬁcyny Jana Hallera drukiem wspomnianych utworów zajął się przybyły świeżo z Wiednia drukarz-humanista Hieronim Wietor2.
Wśród pierwszych jego edycji tłoczonych w Krakowie znalazł się utwór znanego
Wietorowi szwajcarskiego humanisty Joachima Vadianusa (von Watta), przebywającego wówczas w stolicy nad Dunajem: De nuptiis Poloniae Regem et Bonae
Sforzae carmen elegiacum, noszący datę 13 kwietnia. Nie znamy wprawdzie żadnego istniejącego egzemplarza tego druku, ale jego opis w Janocianach przy1 Szerzej o zaślubinach królewskich Władysław POCIECHA, Królowa Bona (1494–1557).
Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 1, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1949, s. 216–
258. Teksty niektórych utworów okolicznościowych (Andrzeja Krzyckiego, Laurentiusa Corvinusa)
publikowanych współcześnie przedrukowują Acta Tomiciana, t. 4: 1516–1518, Posnaniae: typis
Ludovici Merzbachi 1855, s. 281–292, 293–296. Zob. także Mieczysław BROŻEK, Epitalamia
Zygmuntowskie, [w:] Łacińska poezja w dawnej Polsce. Pod. red. Teresy Michałowskiej, Warszawa:
Wyd. Instytutu Badań Literackich 1995, s. 50–52; tenże, Szesnastowieczne epitalamia łacińskie
w Polsce. Przełożył i opatrzył komentarzem…, oprac. i wstępem poprzedził Jakub Niedźwiedź,
Kraków: Księgarnia Akademicka 1999, s. 36–38, 181–209.
2 Alodia KAWECKA-GRYCZOWA, Anna MAŃKOWSKA, Wietor Hieronim, [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI. Pod red. Alodii
KAWECKIEJ-GRYCZOWEJ, Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 1983, s. 325 i nast.
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taczający treść kolofonu z pełnym adresem wydawniczym oraz dokładną datą
możemy przyjąć jako całkiem wiarygodny3.
Utwór ukazał się przed samym ślubem, a zatem jego tekst musiał być dostarczony wcześniej do Krakowa. Nie było to przy tym pierwsze wydanie owej
Carmen elegiacum, ponieważ już w marcu 1518 roku Vadianus opublikował ją
w wiedeńskiej oﬁcynie byłego wspólnika Wietora – Jana Singreniusa4. Możemy
więc przypuszczać, że tekst utworu przesłał Vadianus Wietorowi przez kogoś, kto
towarzyszył orszakowi Bony z Wiednia do Krakowa.
Swój utwór Vadianus wygłosił z pewnością podczas pobytu Bony w Wiedniu (między 18 a 24 marca)5. Nie wiemy jednak, czy zdążył opublikować go
u Singreniusa jeszcze przed przybyciem Bony, podczas jej pobytu czy już po jej
wyjeździe. Wietorowskie zatem wydanie Carmen elegiacum mogło być zarówno przedrukiem edycji wiedeńskiej, jeśli jakieś egzemplarze dotarły wówczas do
Krakowa, jak i powstać z tekstu rękopiśmiennego. Faktem jest, że oba wydania
rozeszły się całkowicie, skoro nie ujawniły się dotąd żadne ich egzemplarze ani
w austriackich, ani polskich księgozbiorach.
Zajmijmy się teraz przekazem, który zawiera pewne istotne wskazówki dotyczące publikacji utworów okolicznościowych z okazji uroczystości królewskiego
ślubu. Jest nim list brata Joachima Vadiana – Melchiora von Watta, przebywającego wówczas w Krakowie i mającego dobrą orientację oraz stosunki w miejscowym środowisku intelektualnym6.
List pisał Melchior 25 kwietnia, czyli zaledwie tydzień po uroczystościach
weselnych. Czytamy w nim między innymi, że „wyjątkową świetność uroczystości ślubnych w pieśniach rozsławią (vulgabunt) tacy autorzy, jak Corvinus,
3 Jan Daniel Andrzej JANOCKI, Janociana sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum mecenatumque memoriae miscellae [cyt. dalej jako Janociana], t. 1, Varsaviae: apud Michaelem Groellium 1776, s. 294.
4 Egzemplarz tego druku pozostaje nieznany. Podstawowa bibliograﬁa druków wiedeńskich
XV i XVI stulecia Michael DENIS, Bibliotheca typographica Vindobonensis ab Anno 1482 usque
ad Annum 1560… ex magno, quo de Vindobonensis typographia condidit, opere (Wiens Buchdruckergeschicht) excerpsit, Vindobonae: C.F. Wappler 1782, s. 204 opisuje utwór Vadianusa za Janockim (Janociana, T. 1, s. 294). Nie notuje wspomnianej pozycji ani miarodajny dla drukarstwa
wiedeńskiego katalog Helmut Walter LANG, Irene LENK, 1482–1982. 500 Jahre Druck in Österreich. Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, 7. Mai bis 1. Oktober
1982, Wien: Gesellschaft der Freunde der Österreichischen Nationalbibliothek 1982 ani Verzeichnis
der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts. VD 16, I. Abteilung:
Verfasser- Körperschaften-Anonyma, Bd. 21: Va-Wei, Stuttgart: Hiersemann 1994, s. 3–10. Zob. też
W. POCIECHA, op. cit., s. 251, 321, przyp. 626.
5 W. POCIECHA, op. cit., s. 224.
6 Vadianische Briefsammlung (der Stadtbibliothek St. Gallen). [Teil]1, Hrsg. von Emil Arbenz, St. Gallen: [s.n.] 1890 [cyt. dalej: Vadianische Briefsammlung 1], s. 214 (138)–215 (139).
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Dantyszek, Agricola, Ursinus, Celius”. Autor dodał jeszcze: „wiersz Krzyckiego
– jak sądzę – czytałeś”7.
Użycie przez Melchiora czasu przyszłego (vulgabunt) mogłoby wprawdzie
sugerować, że utwory wspomnianych luminarzy (poza Krzyckim) dopiero ukażą
się drukiem, ale też mogło wyrażać zwyczajne przekonanie o ich przyszłej roli
w rozsławianiu doniosłego wydarzenia. A zatem użycie futurum bynajmniej nie
przesądza, czy w chwili pisania listu utwory te były już, czy nie były jeszcze publikowane. Natomiast jest niemal pewne, że Melchior mógł je słyszeć osobiście,
wygłaszane podczas uroczystości lub poznać, przynajmniej niektóre, z przekazów
niedrukowanych. Dowodem na to, jak szybko krakowscy impresorzy reagowali
na istniejące zapotrzebowanie, było ukazanie się drukiem utworu wspomnianego
w liście Caspra Veliusa Ursinusa Epithalamion, in nuptiis Sigismundii Jagielloni
Regis […] et Bonae Sfortiae. Druk wytłoczony u Hallera ma datę 24 kwietnia,
wyszedł więc sześć dni po uroczystościach i jeden dzień przed napisaniem listu,
dlatego też mógł nie dotrzeć jeszcze do rąk Melchiora8.
Nie wiemy natomiast, o jakim utworze innego znanego humanisty, Rudolfa
Agricoli Młodszego, wspominał Melchior w cytowanym liście. Mógł to być Regina Bonae paraceleusis napisany na przyjazd Bony i wydany – jak stwierdza
Władysław Pociecha – przed jej przyjazdem do Krakowa, również w oﬁcynie
Hallera9.
Mógł to być jednak jeszcze inny utwór, Epithalamion na zaślubiny, o którym
wspominał sam Agricola w liście do Joachima Vadiana z 30 kwietnia 1518 roku10.
Nie znamy tej pozycji, jakkolwiek z listu Agricoli zdaje się wynikać, że czekał on
na jej publikację obok utworów Ursinusa oraz Dantyszka11. O utworze Agricoli
jest także wzmianka w Epithalamium Corvinusa wydanym w tym samym czasie,
do którego jeszcze wrócimy. Utwory wspomnianych autorów wyszły niebawem
drukiem, istnieje zatem duże prawdopodobieństwo ukazania się także Epithala7

Pragniemy z wdzięcznością przypomnieć cenne konsultacje, jakich nie szczędziła nam
w pracy nad tematem wybitna znawczyni polsko-łacińskiej literatury XVI wieku, śp. prof. dr Maria Cytowska.
8 Polonia typographica saeculi sedecimi, z. IV: Jan Haller. Kraków 1505–1525. Wstęp. Wykaz druków. Oprac. Helena Kapełuś, Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 1962 [cyt. dalej:
Polonia typographica IV], s. 58, poz. 161. Zob. też Stanisław SKIMINA, Twórczość poetycka Jana
Dantyszka, Kraków: Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności 1948, s. 48; W. POCIECHA, op. cit.,
s. 249–250, 321, przyp. 624, 625 (błąd w dacie druku: XXII die Aprilis zamiast XXIV).
9 W. POCIECHA, op. cit., s. 249, 321, przyp. 622; Polonia typographica IV, s. 58, poz. 159
(pod datą: 1518 po 18 IV). Uwzględniając stwierdzenie W. Pociechy, należałoby zrewidować tę
datację, przesuwając ukazanie się Paraceleusis przed 18 kwietnia 1518 roku.
10 Vadianische Briefsammlung 1, s. 215 (139)–216 (140); W. POCIECHA, op. cit., s. 249, 320,
przyp. 621.
11 „Ceterum mitto Corvini Epithalamion, donec Casparis Ursini et meum itemque Dantisci
impressum fuerit”. Zob. przyp. 9.
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mionu Agricoli, które, niestety, mogło podzielić los wielu podobnych, dziś zaginionych publikacji okolicznościowych.
List Melchiora von Watta do Joachima każe nam zastanowić się nad jeszcze
jednym ważkim problemem. Jest nim wzmiankowany w liście utwór Andrzeja
Krzyckiego, związany niewątpliwie z królewskim ślubem, a który Joachim – jak
przypuszczał Melchior – miał już okazję przeczytać przed krakowskimi uroczystościami. O jakim więc utworze Krzyckiego wspominał Melchior i w jakiej formie, rękopiśmiennej czy drukowanej, mógł zapoznać się z nim przebywający
w Wiedniu Joachim?
W obu przypadkach utwór Krzyckiego musiałby powstać ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanej daty królewskiego ślubu, po czym
rękopis wiersza albo jego druk mógł zostać szybko wyekspediowany do Wiednia.
Przy ożywionych stosunkach między obu stolicami było to w pełni możliwe.
Treść samego utworu, znanego w literaturze przedmiotu jako Epithalamion,
wskazuje, że Krzycki przedstawił w nim przewidywany dopiero bieg zdarzeń
związanych z podróżą Bony do Polski, osadzonych w poetyce renesansowo-mitologicznej. Zatem utwór powstał rzeczywiście przed uroczystościami weselnymi,
a Joachim Vadianus mógł poznać go w Wiedniu przynajmniej w postaci rękopiśmiennej12.
Po raz pierwszy opisał Epithalamion Jan Daniel Andrzej Janocki w sposób,
który mógłby wskazywać na znajomość druku z autopsji, zwłaszcza jego karty
tytułowej13. Zwraca uwagę treść i konstrukcja tytułu odpowiadająca ówcześnie
spotykanym schematom w jego redagowaniu, a także zapis adresu wydawniczego: Andreae Cricii, Posnaniensis Cathedralis et S.Floriani apud Cracoviam
Praepositi Epithalamium Divi SIGISMUNDI Primi Regis, et Inclytae BONAE
Regine Poloniae carmina heroico Cracoviae, è typographeo Halleriano, Anno
MDXVIII.4. Autentyzmu temu opisowi dodaje stosowany przez Janockiego druk
imion Zygmunta i Bony wersalikami. Mniej autentyczny wydaje się zapis adresu
wydawniczego, jakkolwiek wskazuje on wyraźnie na miejsce wydania i drukarza,
a także na rok wydania i format druku in 4°. Wszelako sam Janocki zastrzegł,
że nie dotarł do egzemplarza tego niezwykle rzadkiego druku, którego zabrakło
w Bibliotece Załuskich, będącej – dodajmy – głównym źródłem bibliograﬁcznej
wiedzy zasłużonego bibliografa. Utwór Krzyckiego poznał on więc – jak stwierdził Karol Estreicher – z jego przedruku w Tomicianach14.
Ostatecznie decydujemy się uznać, że opis Janockiego, niezależnie z jakiego źródła zaczerpnięty, przynosi w formie nader wiarygodnej informację o ist12

W. POCIECHA, op. cit., s. 251–253.
Janociana III, Varsaviae: typis Colegii Scholarum Piarum 1819, s. 352.
14 Karol ESTREICHER, Bibliograﬁa polska [cyt. dalej: Estreicher], t. XX, Kraków: Czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1905, s. 330; Acta Tomiciana, t. 4, s. 281–292.
13
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nieniu druku Krzyckiego Epithalamion, wydanego przez Hallera w roku 1518,
w formacie in 4°. Pozycję tę będziemy dalej cytowali jako Epithalamion carmine
heroico.
W XIX-wiecznej Historii literatury polskiej Michała Wiszniewskiego pod
hasłem ‘Krzycki’ znajdujemy pozycję zatytułowaną inaczej: Epithalamion divi
Sigismundii et Bonae cum aliis lectu non iniocundis z ujętym w nawias adresem
wydawniczym (Kraków, J. Haller, 1518) oraz opisem drzeworytów na karcie tytułowej druku15. Ten ostatni szczegół może świadczyć, że autor znał opisywaną pozycję z autopsji, chociaż nie powołał się na żaden jej egzemplarz. Mógł natomiast
skontaminować informacje (być może z drugiej ręki) pochodzące z istniejącego
egzemplarza wspomnianej pozycji, takie jak tytuł, miejsce druku oraz drzeworyty
z opisem Janockiego, w którym jest pełny adres wydawniczy oraz data druku. Tę
pozycję Krzyckiego będziemy cytowali jako Epithalamion cum aliis.
Karol Estreicher odnotował utwór Krzyckiego dwukrotnie. U schyłku wieku
XIX umieścił tę pozycję pod hasłem tytułowym Epithalamion, powtarzając opis
znany już z Wiszniewskiego i podając tylko miejsce wydania, format (in 8°) oraz
objętość (16 kart). Po raz pierwszy, jak się zdaje, został też wskazany egzemplarz
druku z Biblioteki Ossolineum. Nie wiemy jednak, czy Estreicher poznał go z autopsji czy raczej z drugiej ręki16. Kilka lat później Estreicher pod hasłem ‘Krzycki’ podał opis pozycji dokładnie za Janockim, streszczając przy tym jego adnotacje oraz powołując się na Wiszniewskiego oraz Tomiciana17. Wielki bibliograf nie
skojarzył więc zupełnie ani nie porównał obu dokonanych przez siebie opisów.
Nie sięgnął do Estreichera ani do wcześniejszych bibliografów wydawca
Historii literatury polskiej Piotra Chmielowskiego, skoro publikując podobiznę
karty tytułowej Epithalamion cum aliis z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej uznał
ten egzemplarz za unikatowy i dotąd nieznany18. Opisał go kilkanaście lat później Kazimierz Piekarski w postaci notatki bibliograﬁcznej w katalogu poloników
XVI wieku tej biblioteki, cytując przy tym Estreichera opisującego Epithalamion
carmine heroico19.
Pierwszym, który zwrócił uwagę na zachodzące różnice między Epithalamion opisywanym przez Janockiego a egzemplarzem Epithalamionu z Biblioteki Ossolineum, był Bronisław Nadolski, wyrażając przypuszczenie, że „Krzycki
15

Michał WISZNIEWSKI, Historia literatury polskiej, t. 4, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu
Jagiellońskiego 1844, s. 236.
16 ESTREICHER, XVI, s. 70.
17 ESTREICHER, XX, s. 330.
18 Piotr CHMIELOWSKI, Historia literatury polskiej. Od czasów najdawniejszych do końca
wieku XIX. Wydanie nowe przygotował Stanisław KOSSOWSKI, t. 1: Od czasów najdawniejszych
do wystąpienia Mickiewicza, Lwów: E. Wende 1914, s. 167.
19 Kazimierz PIEKARSKI, Katalog Biblioteki Kórnickiej, t. 1: Polonica XVI wieku, Kraków:
Druk. Anczyca 1929, s. 104, poz. 796.
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ogłosił dwa druki Epithalamionu”20. Chodziło tu – oczywiście – o dwa wydania
tej pozycji.
Istnienie dwóch wydań przyjęto za Nadolskim w Bibliograﬁi literatury polskiej okresu Odrodzenia21. Nie podjęto jednak tej kwestii przy opracowaniu druków Jana Hallera w Polonia typographica, gdzie opisano (mając do wglądu oba
egzemplarze bibliotek Kórnickiej i Ossolineum) Epithalamion cum aliis lectu
non iniocundis. Powtórzono przy tym cytatę z „niewłaściwym” Estreicherem22.
Podobny opis znajdujemy w katalogu poloników XVI wieku Biblioteki Ossolineum23. Natomiast autorzy „Nowego Korbuta” podtrzymali wersję o dwóch różnych wydaniach Epithalamionu24.
Spróbujmy teraz domyślić się, choćby w przybliżeniu, kształtu owego nieznanego nam z autopsji, ale przecież bardzo prawdopodobnego wydania Epithalamion carmine heroico. Mógł to być zatem druk kilkukartkowy in 4°, zawierający tylko ten jeden utwór Krzyckiego, z rozwiniętym – jak pamiętamy – tytułem,
wymieniającym na pierwszym miejscu autora pleno titulo. Druk zaopatrzono
w kolofon z adresem wydawniczym i datą roczną. Moglibyśmy datować to wydanie na okres poprzedzający przyjazd Bony do Krakowa, a więc przed 18 kwietnia
1518 roku.
W odróżnieniu od tego typowego pod względem cech wydawniczych druku okolicznościowego, jakim był zapewne Epithalamion carmine heroico, jego
inne wydanie (podkreślamy: nie tyle drugie, co i n n e wydanie) sprawia wrażenie
retrospektywnego zbiorku kilku utworów Krzyckiego, głównie jego poetyckiej
korespondencji z Chrysostomem Calumninusem, wysokim dworzaninem królowej Izabeli Aragońskiej, matki Bony. Utworem centralnym zbiorku (przedmowę
do niego napisał sam Krzycki) jest oczywiście Epithalamion na cześć Zygmunta
i Bony, a od niego wziął tytuł cały zbiorek, w którym – dodajmy – znalazł się je20

Bronisław NADOLSKI, Poetycka wymiana myśli A. Krzyckiego z Neapolitańczykiem Calumninusem. Pamiętnik Literacki (31) 1934, z. 3/4, s. 388–393.
21 Bibliograﬁa literatury polskiej okresu Odrodzenia (Materiały). Oprac. Kazimierz Budzyk,
Roman Pollak, Stanisław Stupkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, s. 125,
poz. 5. Na marginesie egzemplarza biblioteki podręcznej Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej przy Epithalamionach Krzyckiego odręczna uwaga kierownika Zakładu prof. dr Alodii
Kaweckiej-Gryczowej: „? Chyba tylko t[o] II”. Może ona świadczyć, że uczona miała wątpliwości
i za autentyczne uznała owo drugie wydanie, tzn. Epithalamion cum aliis.
22 Polonia typographica IV, s. 58, poz. 160.
23 Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku
XVI. Z materiałów rejestracyjnych zebranych zespołowo pod kierownictwem Kazimierza Zatheya
oprac. Maria Bohonos, Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 1965, s. 377, poz. 1375.
24 Bibliograﬁa literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 2: Piśmiennictwo staropolskie. Hasła
osobowe A–M. Oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1964, s. 425, poz. 5. Zob. też Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograﬁczny i bibliograﬁczny, t. 2: I – Me, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne
2001, s. 292, poz. 5.
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den wiersz Jana Dantyszka. Zwróćmy przy tym uwagę na różną stylistykę tytułu
obu druków. Na karcie tytułowej Epithalamion cum aliis nie jest wymieniony
autor, sam druk stanowi zaś poręczną książeczkę w „kieszonkowym” formacie
in 8°. Miejsce wydania „Kraków” umieszczono w środku książeczki (na k. 14
recto), zachowując anonimowość typografa i nie podając daty. Słusznie jednak
przyjęto w Polonia typographica oraz katalogu Biblioteki Ossolineum datację
po 18 kwietnia 1518 roku. Z pewnością właśnie wtedy, już po hucznych uroczystościach weselnych, można było spokojniej zebrać, zredagować i przygotować
do druku garść utworów Krzyckiego poświęconych – co ważniejsze – nie tylko
królewskim zaślubinom, lecz także ich dyplomatycznym antecedencjom (misja
Calumninusa w Polsce w 1517 roku)25.
Wróćmy jeszcze do cytowanego już listu Rudolfa Agricoli do Joachima Vadiana z 30 kwietnia 1518 roku26. Zawiera on ważną informację o druku Laurentiusa Corvinusa (Rabego), którego egzemplarz właśnie wysyła Joachimowi.
Chodzi więc o Epithalamium […] In nuptiis sacrae regiae Maiestatis Poloniae
wydane u Wietora27.
Jeżeli Melchior von Watt zapowiedział – jak pamiętamy – w liście do brata
Joachima z 25 kwietnia utwór Corvina, a już 30 kwietnia Agricola mógł egzemplarz tego druku wysłać do Wiednia, to możemy przypuszczać, że ukazał się on
w przedziale czasowym między 18 lub 25 a 30 kwietnia, czyli na pewno przed
30 kwietnia 1518 roku.
Dodajmy jeszcze jedno spostrzeżenie. Zakończenie druku Epitalamium Corvinusa w postaci osobnego wiersza Laurentii Corvini ad famam… zawiera odwołanie się do wspomnianego już utworu Agricoli28. Zdaje się przy tym świadczyć,
że Corvinus znał już ten utwór, skoro wspomniał, z jakim triumfem i splendorem
według opisu Agricoli Bona mogła wjeżdżać do Krakowa29. Można by zatem
przyjąć ukazanie się utworu Agricoli drukiem za nader prawdopodobne, chociaż
niestety wciąż niepotwierdzone istnieniem egzemplarzy.
Powinniśmy jeszcze wyjaśnić krótko wątpliwość, jaką wyraził edytor korespondencji Vadianusa, dotyczącą daty omawianego listu Agricoli. Podał ją przy
tym bardzo lakonicznie, zapytując w przypisie: „30 albo 3”30. Jeżeli bowiem przyjąć, że liczba 30 oznaczałaby kalendy według kalendarza rzymskiego, to wówczas
datą napisania listu byłby dzień 3 kwietnia. Prowadzi to jednak do całkowite25

Szerzej B. NADOLSKI, op. cit., s. 388–393.
Zob. przyp. 10, 11.
27 ESTREICHER, XIV, s. 421.
28 Znamy go z zachowanych egzemplarzy druku. Zob. też Acta Tomiciana IV, s. 295–296;
W. POCIECHA, op. cit., s. 248; M. BROŻEK (Szesnastowieczne epitalamia łacińskie…, s. 202–209)
pomija ten utwór.
29 „Quo redimita modo? et quanto regine triumpho? Quo splendore potens Graccovinem ingressa sit urbem Rudolphi Agricolae disces de carmine vatis”. W. POCIECHA, op. cit., s. 248.
30 Vadianische Briefsammlung 1, s. 216 (140), przyp. a.
26
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go absurdu, ponieważ w swoim liście Agricola opisuje wydarzenia, które miały
miejsce po 3 kwietnia! Skrupulatny wydawca korespondencji Vadiana nie wziął
jednak tego pod uwagę. Natomiast Agricola, pisząc swój list, nie obliczał daty
według kalendarza rzymskiego, ale podał po prostu bieżący dzień – 30 kwietnia.
Staraliśmy się uporządkować, przynajmniej w paru kwestiach, problematykę okolicznościowych druków związanych z ożywioną działalnością literacką
przy okazji niewątpliwie ważnej daty w dziejach Polski – zaślubin Zygmunta I
i Bony. Zostawiamy miejsce na dalszą korektę, rewizję i uzupełnienia dotychczasowych ustaleń, nie tracąc przy tym nadziei na możliwość odnalezienia jeszcze
przynajmniej niektórych druków, tak dotkliwie brakujących w naszej narodowej
bibliograﬁi.

HENRYK BUŁHAK

PUBLICATIONS PRINTED IN KRAKÓW ON THE OCCASION OF THE MARRIAGE
BETWEEN SIGISMUND I AND BONA SFORZA (18 APRIL 1518).
A CONTRIBUTION TO BIBLIOGRAPHY
Summary
The marriage between King Sigismund I and Bona Sforza in 1518 was an opportunity to publish numerous occasional materials, printed in Kraków by Jan Haller and Hieronim Wietor. Authors
who published various works to stress the occasion included Joachim Vadianus (von Watt), Andrzej
Krzycki, Rudolf Agricola and Dantyszek. Given the fact that copies of these publications have not
survived and that old bibliographers held contradictory opinions about them, it is difﬁcult to establish their number, authorship, chronology and relations between various editions. An analysis of
various testimonies allowed the author of the article to put forward a hypothesis that there were two
different editions of Andrzej Krzycki’s Epithalamium.
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