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1. O Reju, co nie ho dowa pi knej zasadzie Górnickiego

Dworzanina polskiego

Ksi ga wtóra

Dworzanin polski Biblioteka Narodowa
Dworzanina polskiego



Ksi gi wtórej

Figlików Fraszek



Figlików

Jan Kocha-
nowski i kultura odrodzenia

Jana Kochanowskiego ywot i sprawy: Materia y, komentarze, przypuszczenia

Z dziejów renesansu w Polsce: Studia i szkice.
Studia Staropolskie. Series Nova

Miko aj Rej w pi setlecie urodzin Interpretacje, recepcja

Z dziejów literatury polskiej
Miko aj Rej z Nag owic

Miko aj Rej: Studium krytyczne
ukasz Górnicki

i jego czasy
Dawna facecja polska

Figliki
Nagrobek G sce Fraszek

Fraszki
Biblioteka Narodowa

Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Renesans
Lektury polonistyczne

Wokó Kochanowskiego i jego
czasów: Materia y sesji nuakowej po wi conej kulturze literackiej Ma opolski w dobie renesansu.
Kielce, 10 11 pa dziernika 1992



Pirwszej ksi gi
Il Cortegiano

Dworzanina

Ksi gi czwartej

Sowi -
rza krotochwilny i mieszny: Krytyczna edycja staropolskiego przek adu �Ulenspiegla�

Mi dzy literatur a kultur : Studia o �literaturze mieszcza skiej� prze o-
mu XVI i XVII wieku

Prace Filologiczne

miech w czasach ostatecznych: Tematyka religijna w �Figlikach� Miko aja
Reja

Ku temu , co czy b dzie



Figlikach

naturalia non sunt turpia

De muliere, amatoris discessum flente

Jako ona m a a owa a

Rozprawy Akademii Umiej tno ci. Wydzia
Filologiczny

Jako ona
m a a owa a Ezop

Mi o nice
s drapie nice

Jako ona m a a owa a



De muliere ama-
toris discessum flente

De muliere amatoris discessum flente

Jako ona m a a owa a
De muliere amatoris discessum flente

Locorum communium collectanea pleraque tum ex
lectionibus domini Philippi Melanchthonis, tum ex aliorum doctissimorum uiro-
rum relationibus excerpta

Fabul[a]e per latinissimum uirum Laurentium Abstemium nuper
composite Fabulae ex graeco in latinum per Laurentium Vallam, uirum clarissimum, uersae

Mi o nice s drapie -
nice

Abstemiusa De muliere, amatoris discessum flente

Locorum communium collectanea pleraque tum ex lectionibus domini
Philippi Melanchthonis, tum ex aliorum doctissimorum uirorum relationibus excerpta in quibus
varia exempla, similitudines, sententiae, consilia, bellici apparatus, stratagemata, historiae, apologi,
allegoriae, sales continentur

In librum Ioannis Manlii, ad
lectorem



Postylli
Kazaniu na Wielki Pi tek Przedmowie do czytania Pasyjej

Poena contemptus officiorum filii Dei
officium Christi Vorlesungen über die

christliche Glaubenslehre nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche

Postylla Ko cio a powszechnego apostolskiego

Festa Christianorum, hoc est De origine, progressu, ceremoniis
et ritibus festorum dierum Christianorum
De Septimana in Albis De origine festorum christianorum



Co na krzy u ch opy posra

Figlikach

Od Renesansu do O wiecenia



Dworzanina

Dworzanina polskiego

Figlików

Pirwszej ksi gi

Dworzanina



Figlików

Dworzanina polskiego

2. Bia og owy i czaple, czyli foremnie przystosowane podobie stwo

Dworzanina

Il libro del Cortegiano
La biblioteca digitale della letteratura italiana

S ownik polszczyzny XVI wieku foremnie



De oratore

Sylwan: Dziennik Nauk
Le nych i owieckich

Nauka owiectwa

S ownik polszczyzny XVI wieku czapla
Reformacja obyczajów polskich

Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów a do chwil obecnych

Gry i zabawy ró nych stanów w kraju ca ym lub niektórych tylko
prowincjach

Przypowie ci polskie
S ownik j zyka polskiego

czapla S ownik j zyka polskiego
mi osierny



Dworzanina polskiego

ywocie cz owieka poczciwego

Zwroceniu Matyjasza z Podola

Sejmie piekielnym

Wiersz o fortelach
i obyczajach bia og owskich

ywot cz owieka poczciwego Biblioteka Narodowa

Mishellanea

Zwrócenie Matyjasza z Podola: Dialog z pierwszej wierci XVII wieku

Sejm piekielny: Satyra obyczajowa (1622 r.)

Polska satyra mieszcza ska: Nowiny sowi rzalskie



Dworzaninie
O mówcy

De animalibus

Wierszu
o fortelach i obyczajach bia og owskich

O mówcy
De oratore

De oratore
De animalibus libri XXVI

Polska satyra mieszcza ska



Staropolskie wariacje na temat kaszy

Herbarz, to jest Zió tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie
Czosnku albo cebule z ust mierdzenie

Przeciw cuchnieniu z ust
Trois livres de l�embellissement et ornement du corps humain

Historia urody: Cia o i sztuka upi kszania od renesansu
do dzi

S ownik polszczyzny XVI wieku komorka



3. Panie, a wszak u Tar a?, czyli najsubtelniejsza trefno

Dworzaninie

Pirwszej ksi gi

come può esser egli dotto, se non ha letto?

S ownik polszczyzny XVI wieku
potrzebny



Dworzaninie polskim

De oratore



Sylva sermo-
num iucundissimorum, in qua nouae historiae et exempla uaria, facetiis undique
referta, continentur

Sylva sermonum
Przypowie ci przy-

pad ych Figlików
Dworzaninie polskim

Ancilla non tersit podicem uno anno

Sylva sermonum iucundissimorum, in qua nouae historiae et exempla
uaria, facetiis undique referta, continentur

Werke

The Time Traveler�s Guide to Medieval England: A Handbook for Visitors
to the Fourteenth Century

Zur Geschichte der Preisrevolution des XVI. und XVII. Jahrhunderts



Figlików

Pirwszej
ksi gi

Dworzanina
polskiego

Dworzanin polski

De oratore De oratore De ora-
tore



The Polish Courtier The
Book of The Courtier

The Book of The
Courtier De oratore


