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 WproWadzenie 

Ambroży Grabowski (1782-1868)1, krakowski księgarz i  historyk, 
teść Karola Estreichera, twórcy Bibliografii polskiej, na kartach swo-

jego egzemplarza O ślachetności a  zacności płci niewieściej…, wydanego 
w 1575 r. w typografii należącej do Macieja Wirzbięty (il. 1), zanotował 
takie oto dwie informacje o podobnej treści: „Pisemko to jest arcyrzad-
kiem i prawie nieznanem” oraz „Prawdziwy to arcy-kruk najbielszej bia-
łości, nieznany bibliografom”2. Między nimi zamieścił słowa wyjaśniające 
przyczyny tak nikłego zainteresowania tą niewielkich rozmiarów książką:

Wirzbięta był mężem uczonym oraz drukarzem. Nie ulega wątpli-
wości, że był wyznania Lutra, bo piastował urząd w ich zgromadze-
niu. Duchowieństwo nasze paliło księgi wydane w drukarni jego bez 
względu na ich treści – z tego też powodu są bardzo rzadkie. […] Pi-
sma Henryka Korneliusa Agryppy są zakazane w Indeksie Librorum 
Proibitorum wydanym w Krakowie w 1603 r. (karta C 10).3

Mimo upływu czasu trudno odmówić słuszności sądowi Grabow-
skiego, ponieważ utwór O ślachetności a zacności płci niewieściej, będący 
tłumaczeniem deklamacji Heinricha Corneliusa Agrippy von Nettes
heim pt. De nobilitate et praecellentia foeminei sexus (1529), nie doczekał 

1 Por. K. Estreicher, Grabowski Ambroży, [w:] PSB, t. 8, Ossolineum, Wro-
cław 1959-1960, s. 481-483.

2 Zapiski Grabowskiego znajdują się na kartach nienumerowanych unikal-
nego egzemplarza przechowywanego obecnie w Bibliotece Narodowej w Warsza-
wie (M. Wirzbięta, O ślachetności a zacności płci niewieściej książki od Henryka Kor
neliusa łacińskim językiem napisane. Teraz nowo na polski język wyłożone, Kraków, 
Maciej Wirzbięta, 1575, BN, sygn. BN. XVI.O.908).

3 Tamże.
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się dotychczas ani obszerniejszego, krytycznego omówienia4, ani edycji5. 
W  niniejszym studium podejmuję próbę uzupełnienia pierwszej luki, 
żywiąc jednocześnie nadzieję, że praca krakowskiego drukarza znajdzie 
współczesnego wydawcę.

Celem książki jest zbadanie przekładu szczególnego, bo – po pierw-
sze – mamy do czynienia ze spolszczeniem jednego z  najsłynniejszych 
utworów poświęconych płci niewieściej, chętnie oddawanego w  języ-
kach wernakularnych szesnasto- i  siedemnastowiecznej Europy. Po De 
nobilitate… sięgali tłumacze francuscy, włoscy, niemieccy, angielscy, 
holenderscy, nie licząc autorów jedynie nawiązujących – w  mniej lub 
bardziej wyrazisty sposób – do pracy Nettesheimczyka. Po drugie, dzie-
ło Macieja Wirzbięty – jeśli umiejscowimy je na szerszym tle renesan-
sowych translacji powstałych w  Rzeczypospolitej XVI w. – dziwi i  za-

4 Obszerniejszą wzmiankę o dziele zamieściła M. Bogucka (por. taż, Biało
głowa w dawnej Polsce: kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle po
równawczym, Trio, Warszawa 1998, s. 135). Przywołała ona tłumaczenie Wirzbięty 
jako przykład jednego z nielicznych tekstów w języku polskim (obok Gadek… Gla-
bera, Dworzanina polskiego Górnickiego oraz Sjemu niewieściego Bielskiego) ujmu-
jących kwestię kobiecą w korzystny dla niewiast sposób. Uznała także, że dziełko 
Agrippy przetłumaczone przez Wirzbiętę mogło się przyczynić do obudzenia „pro-
kobiecych nastrojów” wśród pisarzy staropolskich. B. Stuchlik-Surowiak określiła 
O ślachetności… jako „najbardziej wyrazisty głos w obronie kobiet”, który zaistniał 
na gruncie literatury staropolskiej. Streściła ona poglądy Agrippy, opierając się 
na pracy krakowskiego drukarza, i fragment jej książki trzeba uznać za najobszer-
niejsze, jak dotychczas, omówienie dzieła Nettesheimczyka w polskiej literaturze 
przedmiotu. Por. B. Stuchlik-Surowiak, Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” 
utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk 
XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowi-
ce 2016 (PNUŚ, 3417), s. 36-40.

5 Ostatnie i  dotychczas jedyne wydanie dzieła na podstawie egzemplarza 
Grabowskiego przygotował S. Tomkowicz. Por. Henryka Korneliusza Agryppy O śla
chetności a zacności płci niewieściej. Przekład Macieja Wirzbięty 1575, wyd. S. Tom-
kowicz, AU, Kraków 1891 (BPP, 14). Na s. 5 Przedmowy do tej edycji znajduje się 
sprostowanie uwag Grabowskiego o obecności druków Wirzbięty na Indeksie oraz 
wyznaniu pisarza. Wszystkie cytaty z O ślachetności... pochodzą z tego wydania (da-
lej jako: M. Wirzbięta, O ślachetności…). Teksty dawne transkrybuję, opierając się 
na instrukcji dla wydań typu B. Por. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, 
oprac. K. Górski i in., red. M. R. Mayenowa, przykłady oprac. J. Woronczak, Osso-
lineum – PAN, Wrocław 1955.
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stanawia, ponieważ nie jest to adaptacja bądź parafraza, w mniejszym 
lub większym stopniu modyfikujące pierwowzór, lecz próba wiernego 
przekazania treści oryginału. Pierwszy typ tłumaczeń, za których najdo-
skonalsze realizacje w  szesnastowiecznej polskiej literaturze uznaje się 
Dworzanina polskiego (1566) Łukasza Górnickiego, Wizerunk własny ży
wota człowieka poczciwego (1558) Mikołaja Reja czy Pieśni (1586) Jana 
Kochanowskiego, ceniony był wyżej, zwłaszcza w  kontekście renesan-
sowych teorii imitacji i emulacji. Ich twórcy, nawiązując do rozważanej 
już w starożytnej retoryce metody verbum de verbo lub ad verbum, utrzy-
mywali, że należy stosować, znaną już choćby z  listów św. Hieronima, 
zasadę sensum de sensu lub ad sensum bądź ad sententiam, pozwalającą 
na przerabianie pierwowzoru, jego upiększanie, skracanie i poszerzanie, 
a przez to – na twórczą imitację. Ten typ translacji, określony przez Er-
nesta Bertiego mianem „swobodnego przekładu retorycznego” („tradu-
zione oratoria libera”)6, doczekał się dość licznej grupy prac w  języku 
polskim7. Włoski badacz wyróżnił jeszcze dwa inne typy tłumaczeń, po 
które sięgali humaniści drugiej połowy XV i  XVI stulecia: verbum de 
verbo (praktykowane w  szkołach z powodów dydaktycznych i  głównie 
jako ćwiczenie stylistyczne) oraz „wierny przekład retoryczny” („tradu-
zione oratoria fedele”), łączący wierność oryginałowi, choć nie przesad-

6 Por. E. Berti, Traduzioni oratorie fedeli, „Medioevo e Rinascimento”, 2, 
1988, s. 250-266.

7 Odnośnie do przekładu literackiego (taki termin, obecny w  polskoję-
zycznej literaturze przedmiotu, odpowiada, moim zdaniem, tłumaczeniom okre-
ślanym przez Bertiego jako „traduzioni oratorie libere”) por. przede wszystkim: 
Przekład literacki. Teoria – historia – współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, 
D.  Knysz-Tomaszewska, PWN, Warszawa 1997, s.  5-11 (A. Nowicka-Jeżowa, 
Słowo wstępne), s. 29-39 (J. Ziętarska, Etyka – estetyka – filologia. U źródeł dawnej 
myśli translatorskiej), s. 40-50 (A. Legeżyńska, Tłumacz jako drugi autor – dziś), 
s. 51-66 (J. Święch, Przekład na warsztacie badacza literatury). Szerzej o przekła-
dzie humanistycznym i renesansowym por. A. Fulińska, Renesansowa aemulatio: 
alegacja czy intertekstualność?, „Teksty Drugie”, 4, 1997, s.  5-15; taż, Naślado
wanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Leopoldinum, 
Wrocław 2000 („Monografie FNP. Seria Humanistyczna”); W.  Olszaniec, Od 
Leo narda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki prze
kładu, IFK UW, Warszawa 2008.
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ną, z dbałością o elegancję stylistyczną przekazu8. W tej grupie można 
umieścić renesansowe tłumaczenia Biblii i katechizmów na język polski 
oraz właśnie Wirzbiętową wersję De nobilitate… Agrippy.

Metodę podejścia translatora do tekstu warunkowały jeszcze trzy 
czynniki determinujące sposób i zakres ewentualnych ingerencji w treść 
pierwowzoru: projektowany odbiorca (lub odbiorcy) utworu, przezna-
czenie utworu oraz kontekst, ponieważ przekład, o czym należy pamiętać 
zwłaszcza w  odniesieniu do literackich produktów dawnej kultury, jest 
zawsze – zgodnie z etymologią wyrazów translatio oraz traductio9 – prze-
niesieniem wytworu jednej kultury na płaszczyznę drugiej, nierzadko od-
miennej i mającej swoisty charakter, ujawniający się w dziele powstającym 
pod piórem tłumacza. Z tego przeświadczenia wynika także zastosowana 
w  niniejszej pracy metoda badania przekładu: polega ona nie tylko na 
drobiazgowym porównaniu translacji z jej podstawą, lecz również na roz-
poznaniu kontekstu – podkreślmy – innego dla De nobilitate…, innego 
dla O ślachetności…, i umieszczeniu na jego tle interpretowanych dzieł. 
Podstawą takiego działania jest, obecne w hermeneutyce literaturoznaw-
czej10, przekonanie, że powierzchowna obserwacja nie ujawnia znaczenia 
utworu, które odsłania się dopiero poprzez połączenie szczegółowej ana-
lizy tekstu z całościowym ujęciem badanego przedmiotu, co w praktyce 

 8 E. Berti, dz. cyt. Omówienie klasyfikacji Bertiego w: W. Olszaniec, dz. cyt., 
s. 28-31.

 9 Szerzej na ten temat w odniesieniu do humanistycznej teorii przekładu 
por. W. Olszaniec, dz. cyt., s. 35.

10 O  hermeneutyce (i  metodzie hermeneutycznego koła) por. choćby: 
P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybór i oprac. K. Rosner, przeł. 
P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989; tenże, Egzystencja i hermeneutyka. Zarys 
wniosków, PLit, 3, 1980, s. 297-313; H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice 
wybrane, wybór i oprac. K. Michalski, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, PIW, 
Warszawa 1979; tenże, Prawda i  metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. 
i oprac. B. Baran, PWN, Warszawa 2004 („Biblioteka Współczesnych Filozofów”). 
Por. także, uwzględnione w pracy, następujące komentarze do metody hermeneu-
tycznej: J. Tischner, Perspektywy hermeneutyki, „Znak”, 200-201, 1971, s. 145-173; 
J. Sławiński, Hermeneutyka. Hermeneutyczne koło, [w:] Słownik terminów literackich, 
red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 179; M. P. Markowski, Hermeneu
tyka, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, 
Znak, Kraków 2007, s. 173-195.
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oznacza i pochylanie się nad samym tekstem, i wpisywanie go na drodze 
postępowania komparatystycznego w szerszy kontekst.

Z  powyższych założeń wynika konstrukcja książki. Pierwsza część 
zawiera omówienie najważniejszych problemów związanych z De nobilita
te…, niejednokrotnie wpływających na właściwe zrozumienie deklamacji 
Agrippy von Nettesheim. Chodzi tu o okoliczności powstania i wydania 
łacińskiego utworu oraz o wzorzec gatunkowy, jaki w zamierzeniu Hein-
richa Corneliusa realizować miało jego dzieło. Ponadto w rozdziale I po-
mieszczono rozważania o europejskiej karierze De nobilitate… i o kierun-
kach recepcji (związanej z querelle des femmes), w której na utwór Agrippy 
powoływali się zarówno zwolennicy, jak i – chociaż zdecydowanie rzadziej 
– przeciwnicy kobiet.  Rozdział II przybliża czytelnikom postać Macieja 
Wirzbięty, nie tylko drukarza, wydawcy Mikołaja Reja, Jakuba Lubelczy-
ka, lecz także redaktora (m.in. Konfesji sandomierskiej) i pisarza. Dokład-
niej scharakteryzowano jego teksty (od listów dedykacyjnych po wiersze 
i inne przekłady) powstałe do 1575 r., czyli do ukazania się O ślachetno
ści…, łącząc je z  aktywnością Wirzbięty jako mistrza sztuki drukarskiej 
i aktywnego działacza małopolskiej Jednoty, żywo reagującego na dyna-
micznie zmieniającą się sytuację religijno-polityczną. W rozdziale III za-
nalizowano najważniejsze wypowiedzi polskich twórców. Ich dzieła można 
zaliczyć – podobnie jak O ślachetności… – do grupy tekstów sławiących 
kobiety albo/i pisanych w celu ich obrony. Rozdział IV, najobszerniejszy, 
stanowi właściwe studium przekładu. Podzielono go na sześć podrozdzia-
łów. Początkowy omawia przyczyny powstania translacji, odwołując się do 
ramowych wypowiedzi pióra Wirzbięty, które zostały dołączone do edy-
cji z  1575  r.: dedykacji dla Krystyny ze Zborowskich Chodkiewiczowej, 
przedmowy Ku wszem cnym białymgłowam i ku każdemu czytelnikowi oraz 
wierszowanego Zamknienia. Kolejne – zgodnie ze strukturą dzieła – poru-
szają poszczególne zagadnienia związane z konstruowanym przez Agrippę 
i Wirzbiętę dyskursem o godności kobiecej i  z  jej obroną opartą na od-
niesieniach literackich, filozoficznych, mitologicznych, religijnych. Wśród 
ujętych w obu tekstach, a omówionych w niniejszej książce przyczyn wspa-
niałości i szlachetności niewieściej znalazły się: imię, swoistość stworzenia 
kobiety, piękno fizyczne, fizjologia kobiecego ciała oraz niewieście zasługi 
i cnoty. Książkę zamyka Zakończenie zawierające podsumowanie i wnioski.
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 Summary 

The sources and method of presenting  
the issue of women’s dignity 

 in O ślachetności a zacności płci niewieściej  
by Maciej Wirzbięta

O ślachetności a zacności płci niewieściej (On the Nobility and Excellence 
of the Female Sex) is so far the only Polish translation of the famous 

declamation by Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-
1535) entitled De nobilitate et praecellentia foeminei sexus (Antwerp 
1529). The  translation by Maciej Wirzbięta (1523? – before 17  June 
1605) was published in 1575 in the Krakow printing house of this out-
standing printer.

The purpose of this book is to examine the translation of the text 
that was rightly called one of the most famous works dedicated to femi
nine sex and willingly rendered in the vernacular languages of the six-
teenth- and seventeenth-century Europe. For De nobilitate... was used 
by French, Italian, German, English and Dutch translators, not count-
ing the authors that, in a more or less explicit way, referred to the Nette-
sheimer’s work. Morever, the work by Maciej Wirzbięta – if situated 
against the broader background of the Renaissance renderings created 
in the sixteenth-century Polish-Lithuanian Commonwealth – surpris-
es and puzzles, because we are not dealing here with an adaptation or 
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paraphrase that to a lesser or greater extent modifies the original but 
with an attempt to faithfully render the content of the Nettesheimer’s 
work. The translations of the former type were valued more, especially 
in the context of the Renaissance theories of imitation and emulation. 
The following works are considered to be the most perfect materializa-
tion of this translation type in the sixteenth-century Polish literature: 
Dworzanin polski (The Polish Courtier, 1566) by Łukasz Górnicki, Wi
zerunk własny żywota człowieka poczciwego (The Self-Image of the Life of 
a Righteous Man, 1558) by Mikołaj Rej or Pieśni (Songs, 1586) by Jan 
Kochanowski. On the one hand, the authors of such renderings referred 
to the verbum de verbo or ad verbum method, which was already pres-
ent in ancient rhetoric. But on the other hand, they claimed that the 
sensum de sensu or ad sensum or ad sententiam principle should be used. 
This principle was already known, for instance, from the letters of St. 
Jerome and allowed the author to rewrite the original and to beautify, 
shorten or extend it, which resulted in a creative and therefore signifi-
cant imitation. This type of translation, which Ernesto Berti defined as 
‘free rhetorical translation’ (‘traduzione oratoria libera’), was the subject 
matter of a fairly large group of works in Polish. In addition, this Italian 
researcher distinguished two other types of translation used by the hu-
manists of the second half of the fifteenth century and of the sixteenth 
century, namely verbum de verbo (practiced in schools for teaching rea-
sons and mainly as a stylistic exercise) and ‘faithful rhetorical transla-
tion’ (‘traduzione oratoria fedele’), which combined moderate faithfulness 
to the original with attention to the stylistic elegance of the content. 
This is the  group to which the Renaissance translations of the Bible 
and catechisms into Polish belong, including Wirzbięta’s version of De 
nobilitate... by Agrippa.

The method in which the translator approached the text he trans-
lated was conditioned by three other factors determining the manner 
and extent of interference, if any, in the content of the original, namely 
the projected reader (or readers) of the text, the purpose of the work 
and the context. For one should always keep in mind, particularly with 
respect to the literary products of early modern culture, that translat-
ing always involves – according to the etymology of the terms translatio 
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and traductio – transferring the product of one culture into the plane 
of another, often different, culture having its own characteristics that 
materialize in the work created by the translator. The translation exam-
ination method used in this book also stems from this belief. It involves 
not only meticulous comparison of the rendering to its source but also 
the recognition of the context and placing the works being discussed 
against it. It should be stressed here that the context is different for De 
nobilitate... and for O ślachetności....

O ślachetności a zacności płci niewieściej was published more than 
forty years after editio princeps of Agrippa’s work. If we are to believe the 
Nettesheimer that he wrote the first version of his text in 1509, then 
there is an almost sixty-year gap between the two works. The work by 
Heinrich Cornelius was written, as shown by a discussion on the let-
ters to Transylvanus and Archduchess Margaret of Austria, to convince 
the opponents of women about their nobility and to praise them. By 
implementing especially the latter goal, Agrippa also wanted to draw 
attention to the figure of Charles V’s mighty aunt, who was presented 
as the model of all virtues and the living proof of the nobility of Eve’s 
daughters. The addressees of the dedication, namely Emperor Maximi
lian I’s daughter and Maximilian von Sevenborgen, were not selected by 
Agrippa randomly, because, as pointed out by the Nettesheimer’s biog-
raphers, he hoped to receive tangible support in the form of a lucrative 
and prestigious job.

The patron of the edition of O ślachetności... was also selected in-
tentionally by Maciej Wirzbięta. He turned to Krystyna, Jan Chodkie
wicz’s wife, who was the patron of two editions of Rej’s Źwierzyniec... 
(The Bestiary, 1562, 1574). As demonstrated, Wirzbięta did not fail to 
omit women from his works. Women were mentioned in the works he 
issued or they were referred to in dedication letters. Such action was 
undoubtedly associated with the  specific social role of women. They 
were wives of wealthy and influential politicians, and in the old cul-
ture, they were not infrequently treated as effective intermediaries who 
helped gain favour with their husbands. It also needs to be added here 
that epistola dedicatoria and the preface to the readers replaced in the 
1575 edition letters to Archduchess Margaret and Transilvanus. Those 
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letters were often faithfully translated by the authors of other vernacu-
lar versions (French, Italian, German), who however omitted a poem by 
unknown L. Beliaquetus included in some editions of the Latin original. 
Zamknienie (Closure) can be regarded as its counterpart in the Polish 
version, but it was placed at the end rather than at the beginning of the 
book.

The presentation of De nobilitate..., as suggested by Agrippa, as 
a piece directed against the critics of women and addressed to ladies un-
doubtedly contributed to the success of this work, which was often used 
in the sixteenth-century querelle des femmes and, in a broader context, 
in discussions on the dignity of man. The choice of arguments and the 
manner of their presentation were not without significance here. They 
helped not so much to prove, in a compelling way, the thesis that wom-
en are equal to men, but rather to express the view that women surpass 
men in terms of their given name, specific nature of creation, physiology 
and physical beauty, and moreover – their virtues and services rendered 
to ensure happiness and prosperity of mankind. The variety of topics 
raised in De nobilitate..., which was decisive for the semantic capacity 
of the text, influenced the fact that the work was used not only by the 
defenders and worshipers of women, but also by their opponents, and 
Agrippa himself became an emblematic figure of the sixteenth century. 
He was the subject of not only admiration but also of crude jokes, as 
signified in the most expressive way by Rabelais’s Her Trippa.

Undoubtedly, the querelle des femmes in Poland neither took on 
such proportions nor reached such a temperature as in France, the Ital-
ian Peninsula, Germany or England. On the other hand, the statements 
by the advocates of women in the sixteenth-century Polish-Lithuanian 
Commonwealth did not sound all that quiet and indistinct, although 
the issues that were expressed in the most positive manner and with-
out raising any doubts concerned a pious and virtuous wife. Moreover, 
the Polish participants in the debate, who stemmed from different, both 
Catholic and Protestant, backgrounds, reminded about the creation of 
the woman by referring to the Book of Genesis. They constructed ca
talogues of typically feminine virtues, but also defended enthusiastically 
albeit rarely the intellectual equality of both sexes, and even women’s 
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greater ability to acquire knowledge, their perfection and moral supe-
riority over men (Andrzej Glaber of Kobylin, Łukasz Górnicki, Marcin 
Bielski). The texts that emphasise feminine uniqueness and nobility in-
clude O ślachetności a zacności płci niewieściej by Maciej Wirzbięta.

Another issue taken up in this book is the classification of the 
works by Agrippa and Wirzbięta under a particular genre. As demon-
strated, Heinrich Cornelius included De nobilitate... in the specific set of 
his short writings whose title contained the term declamatio. By doing 
so, he referred to Erasmus of Rotterdam and his definition of declama-
tion, which was used not so much to formulate an unchanging dog-
matic position as for the purposes of a discussion on arguments, which 
was held using dialectical techniques that give the text the character 
of a free and open debate. The Nettesheimer returned to this concept 
in the final part of De nobilitate... when he subjected his work to the 
judgment of readers and critics and considered the woman issue open 
for further discussion. For his aim was, as for Desiderius, both to initiate 
a debate among scholars and, if not primarily, to force readers to reflec-
tion. The reader was led to moral perfection by understanding what 
previously could not be understood or what was understood wrongly. 
A variety of sources were mentioned in order to lend credence to, and 
reinforce the power of, arguments used by Agrippa. Among the sources 
mentioned were, first of all, the Holy Scripture, the main inspiration of 
the Nettesheimer, as well as legal writings and works of philosophers, 
theologians, moralists and historians. Despite their variety, these re
ferences were used so as to show the validity of the thesis formulated 
at the beginning of the work on the nobility and excellence of women. 
The consistency in moving from the multiplicity of arguments to the 
unity of the subject in question also affected the consistency of the dis-
quisition. The consistency was also achieved thanks to the speech for 
the defence formula used by Heinrich Cornelius, which was typical of 
genus iudiciale, although the evidence to show the excellence of women 
included references to features for which the man should be praised, 
which was undoubtedly related to the aims set for Agrippa’s work.

Maciej Wirzbięta rendered faithfully, similarly as other, French, 
Italian, English and German, translators of this work, the structure of 



Summary

— 366 —

the original by also indicating the Erasmian sources of inspiration, which 
were important for Agrippa. By quoting a fragment of the author’s let-
ter to Thomas More, which preceded The Praise of Folly, he defended 
the rightness of taking up the woman question, which was important 
enough to be raised in a separate piece. As for the text itself, he intro-
duced few, but quite significant changes. The first one appeared in the 
section dedicated to the name of Eve. It was inspired by the studies on 
‘the kabbalah made Christian’, which were vital to Heinrich Cornelius 
and popularised by the thinkers he knew, namely Johann Reuchlin and 
Jacques Lefèvre d’Étaples. When explaining the etymo logy of the name 
of Adam and combining this etymology with the first letters derived 
from the Greek names of stars (also denoting the cardinal directions), 
the Nettesheimer published the original, namely Greek names. Wirzbię-
ta resigned from mentioning them, and for this reason, this passage in 
his translation could be illegible to the reader who did not know Greek. 
If we look at this change from a broader perspective of a certain strate-
gy that distinctly reveals itself in Tablica Cebesa (The Tablet of Cebes..., 
1581), we can regard it as evidence of a decision taken consciously by the 
translator, who did not want the attention of the reader to be occupied 
and distracted by issues requiring comments by a philologist and expert 
on ancient culture. Another group of transformations appeared in the 
section discussing the physiology of the female body. These transforma-
tions involved, firstly, the resignation from some specialist terms relating 
to the female anatomy, or the replacement of words which could not be 
concisely rendered in Polish with other words better known to potential 
readers. Secondly, the translator eliminated passages that might seem 
controversial, if only for the venerable matron, the addressee of the de
dication. This concerns, of course, a statement taken from the writings 
of Averroes about the ability of the womb to attract the male sperm. 
The last group of modifications (only at the level of the terminology 
used) was found in the section on statutes and laws extolling women 
and, as shown by the analysis, the reason for these modifications could 
be willingness to remove the references typical of a foreign culture (for 
example, the references to feudal relations between the feudal lady, 
a woman, and her vassal, a man).
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The author (and printer) of O ślachetności... tried not only to ren-
der the meaning of the original as accurately as possible but also to 
adapt the annotations in the margins that referred to the sources of 
Agrippa’s disquisition and were willingly duplicated in the editions of 
De  nobi litate.... Not all of them were included in the book embossed 
in the Krakow printing house in Sławkowska Street because most of 
the references to legal writings were consistently omitted. Instead, brief 
summaries of the content of each part (in the form of gerund clauses or 
isolated words relating to the subject under consideration) were placed. 
Similar summaries appeared only in the edition of the German transla-
tion by Johannes Heroldt (Vom Adel und Fürtreffen Weibliches geschlechts; 
1540, 1566) and certainly their purpose was to facilitate and specifically 
direct reading, but also, quite simply, to draw the attention of a potential 
reader while he was looking through the book.

What still needs to be considered are the causes of the translation’s 
faithfulness. As mentioned, word-for-word translations were not that 
uncommon, also in Polish literature, but comprised mainly the trans-
lations of the Word of God, catechisms and doctrinal texts, such as 
Opisanie wiary chrześcijańskiej (Describing the Christian Faith, 1573), faith-
fully rendered in Polish and attributed to Krzysztof Trecy and Wirzbięta, 
or Wirzbięta’s translations of psalms and prayers contained in Elemen
taria institutio Latini sermonis et pietatis christianae (1575). Moreover, it 
is worth emphasising that also Maciej was familiar with the method of 
creating a foreign-language text’s vernacular version that differed from 
the original. The rhyming Table of Cebes... is a perfect example here. 
It constitutes an attempt to render poetically a text written in prose. 
These circumstances and phenomena raise a question about the causes 
of the scrupulosity of Wirzbięta, who tried not to miss anything from the 
content of Agrippa’s declamation. We believe that the reasons lie in the 
nature of the work and the functions assigned to it. In his framework 
statements, the printer described the work as ‘defence’ and at the same 
time ‘treatise’. In the preface addressed ‘to all noble ladies’, a distinct 
reference was made to equality between the sexes, which was implied 
by the way of creation, the same responsibility for the sin and, finally, 
equality to God’s mercy and grace. Already these facts lend credence 
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to a hypothesis that Wirzbięta wanted his work to be read as a kind of 
commentary on important and, at the same time, controversial theolog-
ical issues, which nevertheless were treated very generally. The adopted 
approach surprises, especially considering the printer’s other framework 
statements actively involved in religious disputes. Perhaps the reason 
here was a desire to create demand for the work and to  interest the 
widest possible range of readers. For it was to be or not to be for Ma-
ciej’s printing house to find as many buyers as possible and no attempts 
should be made to hide it. Apart from that, the fact that disquisitions 
were based on fragments (sometimes literally quoted) of the Holy Scrip-
ture lent O ślachetności... the nature of an exegetical work which popu-
larised knowledge about female characters and events associated with 
women, as recorded in the pages of the Old and New Testament. This 
aspect of the text combined with popularising the specific role model of 
a brave, steady, virtuous and wise woman was perfectly suited to pro-
mote the work as a text for educational purposes, useful not only for 
female readers.

The penultimate issue that needs to be addressed is perhaps the 
most important. Wirzbięta took stance on the main thesis of the origi-
nal, namely the belief that women are superior to men. This matter is 
not easy, because, as mentioned above, the translator did not change 
much in the text of the declamation itself. As a result O ślachetności... 
is considered in the Polish literature on the subject as a pro-feminist 
text, which is unique compared to other similar text of this type in the 
sixteenth century Polish Republic, for it proved the need for the eman-
cipation of women. It was also regarded as the most expressive voice in 
defence of women in the early modern Polish literature. On the oth-
er hand, Wirzbięta provided his work with prefaces in which indeed 
he defended women and praised them, and moreover reproved ladies’ 
criticizers, but at the same time he warned both sides against excessive 
exaggeration. He warned men against too fierce criticism, and women 
against pride which could lead them to the path of the ancient Ama-
zons. For both of these types of negatively evaluated behaviours threat-
ened to undermine equality but also to destroy the unity of mankind, 
which was created, in the image of God, as a man and a woman. These 
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entirely original author’s statements should be regarded as a testimony 
that is more credible to the real views of the author of O ślachetności.... 
In the light of other texts of women’s ‘defenders’ in the sixteenth-century 
Polish literature, they can hardly be regarded as particularly revolutionary 
and disparate.

A remarkable thing here is also Zamknienie (Closure) directed at 
women and unfavourable readers. It situated Wirzbięta’s translation in 
an entirely different context compared to Agrippa’s work: books were 
to provide readers with knowledge conditioning their proper move-
ments on the stage of the great theatre of the world. The references 
to the toposes of the theatrum mundi and the man as a puppet which 
the world leads by the nose, deludes and plays with give deeper mean-
ing to considerations about women’s issues. For every game ends with 
death, and only the eschatological perspective (and the related salva-
tion or damnation), which is concisely sketched in the last verses of the 
work, shows whether the choices made were right or wrong. Therefore 
– in banal terms, although the things involved are not banal – it is all 
about awareness. One has to make decisions, and each of them entails 
far-reaching consequences. This aspect of human existence was empha-
sised by Wirzbięta in other framework statements with which the books 
he printed or the works he authored were provided. There is no doubt 
that in this he was inspired by the talent and similar activities of Mikołaj 
Rej, one of the most prominent writer of his printing house.
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