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Brosciana

Andrzej Pelczar (Kraków)

JESZCZE O BROŻKU

Praca dotyczy polskiej wersji nazwiska znanego XVII-wiecznego matema-
tyka i astronoma krakowskiego, które w zlatynizowanej postaci miało for-
mę: Broscius. Przedstawiono argumenty przemawiające – zdaniem autora –
za tym, że właściwa jest forma: Brożek (powszechnie dotąd używana w lite-
raturze polskiej, co do której poprawności wysunięto jednak ostatnio wątpli-
wości.

1. W drugim tomie Antiquitates Mathematicae ukazała się bardzo interesu-
jąca nota profesora Krzysztofa Tatarkiewicza [10], w której Autor nawiązuje
do swoich wcześniejszych prac [6]–[8] podejmując raz jeszcze dyskusję na
temat polskiej formy nazwiska krakowskiego matematyka, żyjącego w latach
1585–1652, który podpisywał się jako Joannes Broscius i polemizuje z tym, co
napisałem w artykułach [3] i [4]. Znaczna część tego artykułu została przez prof.
Tatarkiewicza opublikowana równocześnie w czterdziestym czwartym tomie
Wiadomości Matematycznych (por. [9]). Dlatego też w obu tych czasopismach
przedstawiam odpowiedź.

Profesor Tatarkiewicz uważa, że można przyjąć, iż polską formą nazwiska
Brosciusa jest Brzozek, ja zaś wyrażałem i wyrażam nadal pogląd, że – jak
dotąd – nie ma dostatecznie silnych argumentów za odrzuceniem formy Brożek,
powszechnie używanej od czasu opublikowania książki Jana Nepomucena Fran-
kego [1]1. Franke przyjął za podstawę wpis do księgi immatrykulowanych na
Uniwersytecie Krakowskim (Metrica studosorum tertai pars, por. [0]). Stwier-
dza on w swej książce, że w wierszu 31 od góry na str. 163 recto wspomnianej
Metryki znajduje się wpis studenta, który figuruje jako Joannes Jacobi Brozek

1 Niezależnie od wspomnianej w [8] Historii Biblioteki Jagiellońskiej Bandtkiego z r. 1821.
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(z Kurzelowa, z diecezji gnieźnieńskiej). Ponieważ nie ma sporu o to, że jest to
scholar, który potem używał zlatynizowanej formy nazwiska Broscius, pytanie
o to, czy polską wersja jego nazwiska był Brzozek czy Brożek, sprowadza się
do pytania o to, czy zapisujący opuścił literę z przy literze r w zestawie rz (co
oznaczałoby, że poprawnie odgadujemy polską formę nazwiska przyjmując, iż
był to Brzozek), czy też nie było czego opuszczać po literze r, a litera z w słowie
Brozek zastępuje literę ż.

2. Przed kolejnym, z mojej strony, komentarzem dotyczącym tego, czy –
i jak – można odczytać napisane w Metryce, w wierszu 31 na str. 163 recto
nazwisko Brozek (z przekreślonym z) spróbujmy rozważyć problem w kon-
tekście opracowań na temat polskich nazwisk. Podstawowym dziełem w tym
zakresie jest słownik historyczno-etymologiczny Kazimierza Rymuta, któ-
rego tom I (por. [5]) obejmuje interesujące nas nazwiska. Nazwiska Brozek
i Brożek opisane są jako pochodzące od Ambrożego (por. [5], str. 5 oraz 58),
z tym, że w przypadku Brożka jest (w nawiasie) informacja, iż nazwisko to
może pochodzić także od brogu i jego formy – jak należy rozumieć – „po-
chodnej”, brożka2. Co do Brozka nie ma innych odniesień poza Ambrożym.
Nie widać powodów, dla których takie odniesienie miałoby mieć miejsce
w tym wypadku; przypomnijmy, że ojciec Jana Broscjusza miał na imię Jakub.
K. Rymut podaje też informacje o najwcześniejszych datowaniach (datach
najstarszych poświadczeniach historycznych) pierwszych odnotowanych poja-
wień się omawianych nazwisk. I tak przy Brożku jest to rok 1335, przy Brozku
zaś rok 16283. We wspomnianym słowniku K. Rymuta występuje też Brzozek
(z odniesieniem – jak łatwo przewidzieć – do brzozy). W przypadku Brzozka nie
ma daty (roku) najstarszego poświadczenia historycznego, co – według zasady
zadeklarowanej przez autora – oznacza, iż nie zna on takiego poświadczenia
sprzed roku 1800.

Sądzę, że to mocny argument przemawiający na rzecz mojego przekonania,
że Brozek z Metryki to jednak Brożek (ostatecznie z ewentualną możliwością
wariantu Brozek), a nie Brzozek. I nie jest tak bardzo istotne to, że występuje
tu przekreślone z. Jeśli zaś nawet przyjmiemy, że nie jest to Brożek, lecz „tylko”
Brozek – gdyż nie ma niezbitego dowodu na to, iż przekreślone z należy czytać

2 W [11] jest jeszcze informacja o innym możliwym pochodzeniu tego nazwiska, a miano-
wicie od brożka – pojazdu podróżnego lub reprezentacyjnego (terminu używanego w wiekach
XVI-XVII).

3 W [11] mamy na s. 72 informację o nazwisku Brożek jako pochodzącym od Ambrożego
względnie od brogu lub – o czym napisano już wyżej w przypisie 2 – od pojazdu o nazwie
brożek. Podano, że nazwisko jest znane od XIV w. Dodano też, że ok. 60% osób o nazwisku
Brożek mieszka obecnie w części doliny Wisły od Śląska po Warszawę. Jako przykład (na str. 73)
podano Jana Brożka (1585–1652).
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jako ż – to, opierając się na ustaleniach Rymuta, powinno się odrzucić hipotezę
mówiącą o formie Brzozek.

3. W swoich poprzednich artykułach [3] i [4] przedstawiałem na ilustracjach
fragmenty z rękopisu [0] analizując to, co – według mnie – można z nich wy-
wnioskować (zwracając też uwagę na to, czego nie można bezspornie wywieść
z takiej analizy). Ponieważ prof. Tatarkiewicz omawiając przedstawioną przeze
mnie ilustrację pokazującą fragmenty wierszy 30, 31 i 32 ze str. 163 recto Metry-
ki napisał, iż podaję reprodukcję tych wierszy, ale „niestety, nie całych”, przed-
stawiam niżej, na ryc. 1, wycinek omawianej strony z całymi ostatnimi siedmiu
wierszami.4

Ryc. 1

Do tej reprodukcji wrócę za chwilę, proponując przeanalizowanie raz jeszcze
(robiłem to już w [3] i [4]) powiększonego jej fragmentu przedstawionego
poniżej na ryc. 2. Warto zwrócić uwagę na to, że:

Ryc. 2

(a) Wpis tych dwóch scholarów został dokonany tą samą ręką (jak zresztą
wszystkie wpisy na tej stronie); jest wysoce prawdopodobne, że zrobiono to
tego samego dnia.
(b) Jeśli zgodzimy się z K. Rymutem, że forma Brzozek ma odniesienie do
brzozy oraz przyjmiemy – co chyba naturalne – że nazwa miejsca pochodzenia
wpisanego pod Broscjuszem scholara ma to samo odniesienie, to za zaskakujące
należałoby uznać zróżnicowanie sposobu zapisów w dwóch sąsiadujących ze
sobą wierszach, gdzie w jednym z nich opuszczono literę r w zestawie rz wystę-
pującym po literze B, w drugim zaś pozostawiono ją. Krótko mówiąc: w słowie

4 W artykule [3] jest reprodukcja całej strony 163 recto, ale ze względu na niedoskonałość
techniczną, nie jest zbyt dobrze czytelna.
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Brzezinen[sis] nie dokonano opuszczenia litery z w zestawie rz, dlaczego więc
miano by opuszczać ją w nazwisku wiersz wyżej?

Zestawy rz znajdują się w zapisach nazwisk i w innych miejscach Metryki
zapisywanych tą samą ręką. I tak np. w wierszu 5. od góry na tej samej stronie
mamy wpis przedstawiony niżej na ryc. 35, a w wierszu 18. wpis reprodu-
kowany6 na ryc. 4. Spośród szeregu innych przykładów wpisów, w których

Ryc. 3

Ryc. 4

występuje interesujący nas zestaw liter rz przedstawmy jeszcze jeden z wiersza 9
ze str. 162 verso (ryc. 5).

Ryc. 5

Na podstawie tej analizy sądzę więc, że więcej przemawia za tym, iż forma
Brozek (Brożek?) nie pojawiła się jako wynik opuszczenia litery z w zestawie
rz w słowie Brzozek, niż za tym, iż najpierw był Brzozek, a potem pojawił się –
w Metryce – Brozek (Brożek?).

To oczywiście nie jest formalny dowód poprawności formy Brożek (nie
twierdziłem, że znalazłem archiwalny dowód na to, że ów akademik na nazwisko
miał jednak „Brożek”, jak napisał prof. Tatarkiewicz w [9], s. 195), lecz tylko
argument za tym, że trudno uznać, iż wpisujący to nazwisko pominął literę
z w zestawie rz w nazwisku Brzozek. Mówiąc skrótowo, traktuję to przede
wszystkim jako argument przeciwko hipotezie „Brzozek”, a dopiero w następ-
nej kolejności jako ewentualny argument na rzecz hipotezy „Brożek”. Można
powiedzieć, iż „na razie” obstaję przy tym, iż chodzi nie Brzozka, lecz o – „co
najmniej”, jak napisałem wyżej w punkcie 2 – Brozka.

5 Zauważmy, że mamy tu zestaw rz po literze B, tak jak w przypadku analizowanego wyżej
wpisu z ryc. 2.

6 Zastosowano różne skale powiększenia (pomniejszenia), tak aby zmieścić teksty o różnych
długościach.
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4. Czy są argumenty za tym, iż – co więcej – był to jednak Brożek? Tu
argumentacja, oparta tylko na analizie formy graficznej wpisu w Metryce, jest
słabsza. Napisałem o tym wyraźnie poprzednio7. Przykłady podane przez prof.
Tatarkiewicza istotnie ją jeszcze osłabiają. Ale – według mnie – nie osłabiają
argumentu przemawiającego za tym, iż jednak trudno uznać za uzasadnione
przekonanie, że zapisujący nowego scholara „przerobił” Brzozka na Brozka
(Brożka?). Dalsze rozważania będę wiec prowadził przy założeniu, że to był –
„co najmniej”, jak napisałem wyżej – Brozek.

Chciałbym przypomnieć część argumentacji z moich poprzednich wypo-
wiedzi, zwracając uwagę na pewne szczegóły, o których uprzednio nie pisałem.

Wróćmy do ryc. 2 i zauważmy, że w obu wierszach występuje „zama-
szyste” z, przy czym w wierszu 31 litera ta jest przekreślona ukośną kreską,
w wierszu następnym brak takiego przekreślenia. Zauważmy ponadto, że na
końcu wiersza 31, w którym jest wpis Brozka (Brożka?), napisano (w skrócie)
iż pochodzi on z diecezji gnieźnieńskiej, przy czym użyto takiej samej jak
w nazwisku Brozka (Brożka?), „zamaszystej” litery z bez przekreślenia. Mamy
więc w dwóch kolejnych wierszach literę z występującą trzy razy, raz z prze-
kreśleniem, akurat w nazwisku Brozka (Brożka?). Prof. Tatarkiewicz uważa,
że jednak nie ma podstaw do uznania, iż to przekreślone z można tu czytać
jako ż, przedstawiając w [8] i [9] obszerną argumentację opartą na analizie
przytoczonych tam wielu przykładów z własnego archiwum. Sprowadza się
ona do pokazania na wielu przytoczonych przykładach, że przekreślano literę
z bez intencji zapisywanie w ten sposób ż. Muszę tę argumentację uznać za
bardzo mocną. Co więcej, pragnę dodać, że i w omawianej tu Metryce [0]
można znaleźć przykłady „przekreślonych” liter z, których odczytywanie jako ż
byłoby chyba pozbawione podstaw. Pragnę jednak równocześnie zwrócić uwagę
na pewien szczegół, o którym napisałem już wcześniej, ale pozwolę sobie go
powtórzyć. Sugestię, że w tym przypadku można domniemywać (a w każdym
razie – nie można tego wykluczyć), iż „przekreślenie” litery z miało na celu
zapisanie ż, opierałem na oglądzie kształtu liter w kolumnie, gdzie zapisywano
diecezje, z których pochodzili immatrykulowani. Otóż na stronach: od 161 recto
do 163 verso zapisanych tą samą ręką, która wpisała Broscjusza – Brozka (Broż-
ka?) dwadzieścia razy występuje (w skrócie) nazwa diecezji gnieźnieńskiej.
Przedstawiam te wpisy poniżej; są one – kolejno – ze str. 161 verso (z wierszy
10, 11, 21, 34 i 35), 162 recto (z wierszy 16, 22, 23 i 32) , 162 verso (z wiersza
11), 163 recto (z wierszy 10, 11, 19, 23, 24, 25, 31, 32 i 35) oraz 163 verso
(z wiersza 14).

7 W [3], na s. 129 (o czym wspomina też prof. Tatarkiewicz), podobnie w [4] przy końcu
ustępu 1.
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Ryc. 6 (161 verso)

Ryc. 7 (162 recto)

Ryc. 8 (162 verso)

Ryc. 9 (163 recto)

Ryc. 10 (163 verso)

W 17 (na 20) przypadkach litera z nie została przekreślona, w trzech przy-
padkach (na str. 163 recto, w wierszach 10, 19 i 32) przekreślono ją w taki
sposób, że można przypuszczać, iż zapisujący łączył niejako literę z z nastę-
pująca po niej literą n, podczas gdy w nazwisku Brozka (Brożka?) litera z jest
przekreślona zupełnie osobno zrobioną kreską. A to może sugerować celowe
„odróżnienie” tej litery od litery z bez przekreślenia. Zdaję sobie sprawę z tego,
że zbyt wiele jest tu zastrzeżeń wynikających z używania słowa „może”, aby te
uwagi uważać za mocne argumenty.
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Mam też pełną świadomość tego, że z powyższych uwag dotyczących
reprodukowanych fragmentów rękopisu [0] można wyciągnąć i taki wniosek:
skoro intencją zapisującego nazwę diecezji gnieźnieńskiej było napisanie litery
z, a nie ż, a „zdarzyło mu się” napisać trzy razy przekreślone z, to i w nazwisku
Brozka mógł napisać literę z z przekreśleniem, ale z intencją odczytywania
jej jako z, a nie ż. Za taką interpretacją optuje – jak rozumiem – Krzysztof
Tatarkiewicz, a przemawia za nią wszystko to, co napisał w swoich dwóch
przywołanych na wstępie artykułach. Przyjmując tę argumentację nadal jednak
nie widzę podstaw do stwierdzenia, że Brozek ma być czytany jako Brzozek.
Przeciwko takiemu odczytaniu przemawia – pomijając już analizę sposobu za-
pisywania innych nazwisk w Metryce, gdzie nie opuszczano litery z w zestawie
rz (por. wyżej ryc. 3, 4 i 5) – przede wszystkim studium Kazimierza Rymuta [5]
przywołane na początku niniejszej wypowiedzi.

5. Podsumowując to, co przedstawiono wyżej w punktach 2–4 pragnę
stwierdzić, że:
(a) Za wysoce mało prawdopodobną uważam hipotezę mówiącą o tym, że
nazwisko Brozek w Metryce zapisano opuszczając literę z w nazwisku Brzozek.
Tym samym nie widzę powodów, dla których miałoby się przyjąć, iż pierwotna
polska wersja nazwiska Broscjusza miała postać Brzozek (uzasadnienie w punk-
cie 3). Dla mnie co najmniej równie ważnym argumentem jest to, że pierwsze
udokumentowane pojawienie się nazwiska Brzozek nie miało miejsca przed
rokiem 1800 (por. pkt 2).
(b) Odrzucając hipotezę formy Brzozek, musimy się zgodzić na formę Brozek
lub Brożek. Analiza zapisów z Metryki nie daje wprawdzie niepodważalnych
dowodów na to, że poprawną jest forma Brożek, ale nie widzę też powodów,
aby tę formę wykluczyć. Mówiąc bardziej precyzyjnie: to, co przedstawiłem
w punkcie 4, może jednak skłaniać – i skłania mnie osobiście – do poglądu, że
poprawną jest forma Brożek. Uzasadnienie tego poglądu na pewno nie jest tak
mocne, jak uzasadnienie odrzucenia formy Brzozek. Natomiast mocniejszego
argumentu przemawiającego za tym, że poprawną formą jest Brożek, dostarcza
książka [5] (punkt 2), gdyż według niej pierwszym udokumentowanym rokiem
pojawienia się tej formy jest 1335, natomiast pierwsze odnotowane pojawienie
się formy Brozek odniesiono do roku 1628 (a więc 24 lata po immatrykulacji
Broscjusza na Akademii Krakowskiej).

6. Pan Prof. Krzysztof Tatarkiewicz przy końcu swego artykułu [10] nawią-
zuje do drugiego ustępu mojego artykułu [4] gdzie zreferowałem ustalenia J.
Mietelskiego (por. [2]), z których wynika, że nie ma sprzeczności w notatkach
Brożka co do daty jego urodzin, a wszystkie – autorskie – horoskopy znajdujące
się na kartach Efemeryd Origaniego określają (przyjmują) ten sam moment
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urodzin bohatera tych rozważań. Prof. Tatarkiewicz stwierdza, że za mało
podkreśliłem, (....) że podawanie czasu urodzenia w chłopskiej chałupie w IV
ćwierci XVI wieku z dokładnością do 1 minuty może być potraktowane tylko jako
konwencja. Przecież nie było w niej zegara czy zegarka. A nawet gdyby był cho-
dziłby (jak wszystkie ówczesna czasomierze) bardzo nieregularne. Ponadto nie
wiemy jak był wyregulowany. Ale taka konwencja może wpływać na podawaną
datę. Bowiem przyjęcie tego momentu chociażby o nieco niż o 1 godzinę wcze-
śniej przesuwać może – w tym wypadku – datę dzienną urodzenia. (....) Ale nie
tylko w chłopskiej chacie, w XVI wieku, nie umiano dokładnie określać godziny
porodu. Nawet na najwyższym szczeblu rodów królewskich było to niemożliwe.
Na przykład, w kronikach rodu Jagiellonów (...) najczęściej podawany był tylko
dzień urodzenia (a nawet i on bywa niedokładnie zapisany, zresztą zawsze –
oczywiście – w kalendarzu juliańskim). Rzadziej podana jest też i godzina, ale
prawie zawsze z dokładnością tylko do jednej godziny. (...) A więc w jaki sposób
mógł Brzozek znać z dokładnością co do minuty porę swego urodzenia.

Uważam, że powinienem tu poprosić Czytelników o zapoznanie się z mo-
im tekstem na str. 85 w artykule [4] (zakończenie ustępu 2). Pozwolę sobie
zacytować tylko fragment tego tekstu: Można mieć – nie pozbawione podstaw –
wątpliwości, co do tego, skąd Brożek wziął tak dokładne dane dotyczące czasu
narodzin, a więc co do tego, czy „miał prawo” przyjąć, że była to dokładnie
godzina 0.27 (naszego obecnego czasu zimowego). Dokładne określanie mo-
mentów narodzin każdego, komu układano horoskop potrzebne było ze względu
na reguły ustalone przez astrologię. Brożek nie „kończył” swych horoskopów
wnioskami typu przepowiedni; poprzestawał na ustaleniu podstawowych danych
wyjściowych, a więc de facto nie była to astrologia lecz „tylko” astronomia, ale
trzymał się reguł. Można chyba powiedzieć, że najważniejsze dane „wyjściowe”
tj. czas swoich urodzin (z dokładnością co do minut) ustalił raz na zawsze
i konsekwentnie trzymał się ich, gdy rozpoczynał układanie horoskopów przy
okazji urodzin. To, czy dane te ustalił na podstawie wiarygodnego przekazu, czy
też przyjął a priori z tego czy innego powodu, nie wydaje się istotne. Dodajmy,
że niezależnie od innych danych w omawianym tu szczegółowo horoskopie z r.
1630, Brożek napisał explicite, iż urodził się w nocy z 31. października na
1. listopada 1585: inter vigiliam et festum Omnium SS, czyli między wigilią
a świętem Wszystkich Świętych.

Jeżeli potrzebne jest „mocniejsze” podkreślenie zastrzeżenia co do tego,
czy Brożek mógł (czy też raczej nie mógł!) mieć podstawy do ustalenia z do-
kładnością minutową czasu swych narodzin, to czynię to niniejszym. Wydawało
mi się, że wyrażenie tak sformułowanych wątpliwości, jak w cytowanym wyżej
tekście, może być wystarczające; teraz widzę, że trzeba to było zrobić dobitniej.
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Co do tego natomiast, że jednak – nawet przy ewentualnej niedokładności
przekraczającej 27 minut – więcej wskazuje na datę 1. listopada niż na ostatni
dzień października, należy chyba uznać za obowiązującą datę z testamentu
Brożka, o którym jest mowa w [4] (przypis 11, s. 83), a tam jest podany
dzień Wszystkich Świętych. Zarówno więc horoskopy, jak i to, co podano
w testamencie, uzasadniają datę 1. listopada 1585 jako dzień urodzin Brożka.

Uwaga Pana Prof. Tatarkiewicza o zapisach dat w według kalendarza ju-
liańskiego nie ma – jak rozumiem – odniesienia do omawianej tu sprawy daty
urodzin Brożka, gdyż wtedy, od ponad trzech lat obowiązywał już w Polsce
kalendarz gregoriański8.

Zgadzając się w pełni z tym, że trudno oczekiwać, aby nawet na dworach
królewskich odnotowywano chwile narodzin z minutową dokładnością, pragnę
równocześnie zauważyć, że takie dokładne (czy też „dokładne”) dane dotyczące
chwil urodzin różnych osób, podawane z minutowymi dokładnościami były od-
notowywane i rozpowszechniane. Na wyklejce przedniej okładki egzemplarza
drugiego wydania Kopernika „O obrotach...” znajdującego się w Bibliotece
Jagiellońskiej, a będącego swego czasu własnością Brożka, są – zrobione jego
ręką – adnotacje o datach, godzinach i minutach narodzin różnych ważnych
osób, w tym np. Kopernika i Dürera. Dokładnie te same dane te znaleźć można –
jeśli idzie o Dürera w co najmniej jeszcze jednym innym miejscu, a co do Koper-
nika, w co najmniej trzech innych miejscach, a dokładniej w dwóch rękopisach
(znajdujących się w Niemczech i Francji) i w jednej książce drukowanej9. Tak
więc, takie ustalenia („ustalenia”) bywały przyjmowane i rozpowszechniane.
Trudno przypuszczać, aby dokonywano ich w oparciu o pewne źródła wyklu-
czające błędy liczone, jeśli nie w godzinach, to z pewnością w dziesiątkach
minut. Były one z pewnością przyjmowane jakoś a priori, ale – jak widać
z przykładów, którymi dysponuję – gdy już je przyjęto, konsekwentnie się ich
trzymano. W takiej konwencji należy traktować przyjęte przez Brożka dane
dotyczące chwili jego urodzin.
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Once more about Brożek
Summary

The author discusses the supposed Polish form of the Latin name Broscius
(Ioannes Broscius (1585–1652)) of a mathematician and an astronomer, a pro-
fessor at the Kraków University. Broscius was matriculated to the University
as Brozek or Brożek, but after that his name appeared only in a latinized
form Broscius (including his own signatures). J. N. Franke, the author of the
fundamental biography of Broscius (cf. [1] in references) recognized the Polish
version in the form Brożek (exposing his opinion even in the title of the book)
and after him all authors writing about Broscius shared his view. Krzysztof
Tatarkiewicz (cf. [6–10]) suggested that this form is most probably incorrect
and claimed that the Polish version of the name Broscius is Brzozek. The author
of the present note argues that such an opinion is not fully justified and presents
arguments based on an analysis of the shapes of records handwritten in the
original university matriculation book and – first of all – on historical data of
appearance of particular Polish names established by K.Rymut (cf. [5]). The
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conclusion is that the most probable version seems to be Brożek, a possible
one – Brozek, but absolutely improbable Brzozek, since the earliest date of the
appearance of Brożek is 1335, of Brozek – 1628, while Brzozek was not noted
before 1800.

Some remarks on the date of the birth of Brożek are added.
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