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I JEGO PODRÓŻE

W polskiej historiografii postać Melchiorre Guilandiniego jest zupełnie nieznana. Je-
dynie Stanisław Windakiewicz (1891), Stanisław Łempicki (1917, 1921) oraz Henryk
Barycz (1935) zamieścili o nim kilka zdań. Znajdujące się w ich pracach informacje
zawierały jednak wiele nieścisłości. Pionier w badaniach historii uniwersytetów
w Bolonii i w Padwie Stanisław Windakiewicz w opublikowanym w 1891 roku stu-
dium o uniwersytecie padewskim przyjął, że Melchiorre Guilandini urodził się
w Malborku lub w Królewcu i był największym botanikiem polskim XVI wieku1.
Również S. Łempicki uważał go nie tylko za poddanego polskiego pochodzącego
z Malborka lub z Królewca, ale największego botanika polskiego XVI wieku2. Dopiero
znakomity badacz historii uniwersytetów Henryk Barycz w 1935 roku stwierdził, że
Melchiorre Guilandini był Niemcem pochodzącym z Królewca3. Stosunkowo wcześnie
postać padewskiego profesora dostrzegli uczeni niemieccy. W 1785 roku Georg Chri-
stoph Pisanski, rektor uniwersytetu królewieckiego, opublikował 16-stronicową roz-
prawkę pt. Nachricht von dem gelehrten Königsberger Melchior Guilandin, w której
nie wypowiada się jednoznacznie za Królewcem jako miejscem urodzenia tego uczo-
nego. O Malborku pisał szesnastowieczny kronikarz włoski Giovanni Michele Bruti
(Brutus), związany w latach 1576–1586 z polskim dworem Stefana Batorego4. Autor
ten w liście skierowanym do nadwornego lekarza cesarza Rudolfa II Johana Crato

                                                          
1 S. Windakiewicz, Padwa. Studyum z dziejów cywilizacji polskiej, „Przegląd Polski”, t. III, R. 25,

1891, s. 295.
2 S. Łempicki, Jan Zamoyski jako reformator wyższego szkolnictwa, Rozprawy Akademii Umiejętności

Wydział Filologiczny, Seria III, t. XI, ogół zbioru t. 56, 1917, s. 293; Idem, Jan Zamoyski protektor medy-
cyny i medyków, Lwów 1921, s. 15, 16.

3 H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie humanizmu, Kraków 1935, s. 476.
4 G.Ch. Pisanski, Nachricht von dem gelehrten Königsberger Melchior Guilandin, Königsberg 1785,

s. 3, 4; Giovanni Michele Bruti [w:] Dizionario Biografico degli Italiani, t. XIV, Roma 1972, s. 732–733.
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von Krafftheim z  9 grudnia 1577 roku opublikowanym w dziele pt. Selectarum
epistolarum, libri V, napisał:

Inde soluta obsidione, reditum Marienburgum Prussiae urbem olim nobilem, equitum
Marianorum conventu, et si hoc ad rem pertinet, Guilandini patriam5.

Profesor uniwersytetu w Leiden Joseph Justus (Caesar) Scaliger w Opusculis variis,
umieścił następującą informację:

Melchior Guilandinus natus, altus, educatus in Prussia, Prutenum se negabat, atque in genere
omnes teutonas bardos, stipites, barbaros, ebriosos vocabat, Amici et admiratores eius, qui de
multis hodie non pauci supersunt, sciunt, me vera dicere, nihil ipsum existimasse magis in contu-
meliam suam dici potuisse, quam si Prutenus aut Germanus haberetur, poczym opuścił swój kraj
i nigdy do niego już nie powrócił6.

W opublikowanym w Lipsku w 1872 roku dziele pt. Thesaurus literaturae botani-
cae, G.A. Pritzel wypowiedział się za Malborkiem jako miejscem urodzenia M. Gui-
landiniego. G.B. De Toni w 1912 roku nie podał miejsca urodzenia M. Guilandiniego,
przyjmując, że pochodził z Prus. Pojedyncze wzmianki o nim znajdują się w nauko-
wych leksykonach, opracowaniach dotyczących botaniki i ogrodów botanicznych,
a także w historiach uniwersytetu padewskiego. Kwestią sporną było miejsce urodzenia
M. Guilandiniego, a co za tym idzie jego pochodzenie narodowe. Może tu należy szu-
kać powodów tego, że nie zajęli się nim poważnie ani Niemcy, ani Polacy, a tylko czę-
ściowo Włosi. Ostatnio w 1995 roku Renata Trevisan w krótkim, trzystronicowym
biogramie profesora padewskiego wypowiedziała się jednoznacznie za Malborkiem
jako jego miejscem urodzenia. Jest to zresztą najdokładniejszy i jedyny dotąd opubli-
kowany życiorys naszego bohatera7. Nie umieszczono bowiem nawet jego biogramu
w Dizionario Biografico degli Italiani.

Zachowało się natomiast wiele informacji o M. Guilandinim w obfitym materiale
źródłowym w Archivio Universitario di Padova z siedzibą w del Bò oraz Biblioteca
Universitaria di Bologna. Przechowywane są tam metryki wpisów studentów, księgi
promocji, księgi poszczególnych nacji, Rotoli – ze spisami wykładów uniwersyteckich,
ale także bardzo obfita korespondencja prowadzona między profesorami włoskimi ze
znanymi uczonymi ówczesnej Europy. Na podstawie tego materiału (tylko w pewnym
zakresie przeglądniętego) został opracowany ramowy biogram Melchiorre Guilandi-
niego. Już z pierwszych ustaleń wynika, że zasługuje on na szersze opracowanie, które
będzie mogło być zrealizowane po dłuższej i wnikliwej kwerendzie w zbiorach archi-
walnych Bolonii, Padwy i Wenecji oraz zapoznaniu się z treścią wielu drukowanych
szesnastowiecznych kodeksów listów ówczesnych ludzi nauki.

Właściwe jego nazwisko brzmiało Wieland, którego nigdy nie używał, już od cza-
sów studiów podawał bowiem zlatynizowaną formę nazwiska Guilandinus, czasem

                                                          
5 J. Michalis Bruti, Selectarum epistolarum, libri V, Cracoviae 1583, list Jo. Michaelis Bruti ad

Joannem Cratonem a Craffthein, f. 125 v.
6 J.J. Scaliger, Opusculis variis, Francofurti 1664, f. 426.
7 G.B. De Toni, Gli scienziati italiani dall’inizio del Medio Evo di nostri giorni, a cura di A. Mieli,

Roma 1921, t. I, s. 231; R. Trevisan, Melchiorre Guilandino [w:] L’orto botanico di Padova 1545–1995,
a cura di A. Minelli, Venezia 1995, s. 59–61: G.A. Pritzel, Thesaurus literaturae botanicae, Lipsia 1872,
s. 131.
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Villandinus. W listach pisanych do różnych osób w okresie pobytu we Włoszech pod-
pisywał się z włoska Melchiorre Guilandino lub Guilandini, dodając zawsze Borussus.
Reasumując wyniki badań, przyjąć można, że był on urodzonym w Malborku podda-
nym Korony Polskiej, co poświadcza zapisek w aktach uniwersytetu padewskiego z 27
kwietnia 1574 roku: domino Melchiore Guilandino Polono, simplicista8. Czuł się na-
tomiast Niemcem, o czym sam pisał w liście do sławnego botanika bolońskiego Ulisse
Aldrovandiego 9 czerwca 1559 roku: sono reale Tedesco9.

Większość wspomnianych już badaczy przyjmuje, że Melchior Guilandini urodził
się w 1520 roku i, jak się zdaje, pierwsze nauki pobierał w swym rodzinnym mieście.
Następnie udał się do Królewca, gdzie 31 lipca 1544 roku za rektoratu Jerzego Sabinu-
sa rozpoczął studia wyższe, wpisując się do metryki uniwersytetu królewieckiego,
zwanego Albertiną10.

Co do dalszych studiów M. Guilandiniego, zdania badaczy są podzielone, nie wia-
domo tak naprawdę, gdzie uzyskał stopnie naukowe. Jest pewne, że wkrótce po stu-
diach w Królewcu wyjechał, zatrzymując się jakiś czas w Niemczech, do Włoch.
S. Łempicki utrzymuje, że we Włoszech podjął studia medyczne na uniwersytecie
rzymskim w Sapienzy, by następnie udać się na Sycylię. Tam utrzymywał się ze sprze-
daży ziół leczniczych, po czym skierował swe kroki do Wenecji i Padwy, gdzie skoń-
czył studia medyczne11. Sugeruje to również C. Raimondi, pisząc, że Guilandini naj-
pierw udał się do Rzymu, a następnie do Padwy. Podjął to w pewnym sensie P. Di Pie-
tro, ujmując to w następujących słowach: Guilandini venendo a Padova da Roma,
presentato dall’ambiasciatore veneto a Gabriele Falloppia12. Ostatnio R. Trevisan
jednoznacznie stwierdziła, że kontynuował on studia na uniwersytecie bolońskim, na

                                                          
8 Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1566–1575), a cura

di E. Martellozzo Forin, Roma–Padova 2008, s. 589, nr 906.
9 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc. 38/2, vol. I, f. 135 r; G. Fantuzzi,

Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, Bologna 1774, s. 219.
10 J. Jasiński, Historia Królewca, Olsztyn 1994, s. 48, 49; Die Matrikel der Universität zu Königsberg und

die Promotions verzeichnisse der Albertus Universität zu Königsberg. I Band, Die Immatrikulationen von
1544–1656, herausgg. von G. Erler, Leipzig 1910, s. XII, 2 (31 Juli 1544, rector Georg Sabinus); J. Lehmann,
Die örtliche und sociale Herkunft der Königsberger Studenten 1544–1649, Leipzig 1929, s. 22, 47, 66.; G.A.
Pritzel, op.cit., s. 131. W 1541 roku książę Albrecht Hohenzollern zorganizował w Królewcu szkołę średnią
o szerokim profilu humanistycznym, tzw. Partykularz, a w trzy lata później został on przekształcony w Peda-
gogium z czterema katedrami. Nie udało się księciu uzyskać przywileju fundacyjnego ani od cesarza, ani od
papieża. Wówczas książę zwrócił się do polskiego króla, jako zwierzchnika lennego Księstwa Pruskiego,
o potwierdzenie przywileju fundacyjnego. Akt ten był niezmiernie ważny ze względu na uznanie naukowych
tytułów uniwersytetu królewieckiego za granicą. Zygmunt August przychylił się do życzeń księcia i aktem
z 28 marca 1560 roku potwierdził fundację i nadał uniwersytetowi w Królewcu takie same prawa, z jakich
korzystała Akademia Krakowska; Matricularum Regni Poloniae summaria, t. IV, pars 3, nr 127; H. Barycz,
O właściwej roli i przemianach ideowych Uniwersytetu Królewieckiego, „Rocznik Olsztyński”, t. II, 1959,
s. 252, 253; Władztwo polskie w Prusach Zakonnych i Książęcych (1454–1657). Wybór źródeł, pod red.
A. Vetulaniego, Wrocław 1953, s. 118–123; Götz von Salle, Geschichte der Albertus Universität zu Köni-
gsberg in Preussen, Würzburg 1956, s. 22; J. Małłek, Dwie części Prus, Olsztyn 1987, s. 193.

11 S. Łempicki, Jan Zamoyski protektor medycyny i medyków..., s. 15.
12 C. Raimondi, Lettere di Pietro Andrea Mattioli ad Ulisse Aldrovandi, „Bulletino Senese di Storia

Patria”, A. XIII, 1906, s. 8; Epistolario di Gabriele Falloppia, a cura di P. Di Pietro, „Quaderni di Storia
della Scienza e della Medicina”, t. X, 1970, s. 25, przypis 8.
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którym w 1555 roku uzyskał tytuł doktora (conseguito di laurea)13. Jeśli dać wiarę tej
informacji (choć w metryce uniwersytetu bolońskiego jego nazwisko nie figuruje), to
trzeba przyjąć, że wówczas studiował on pod kierunkiem znanego bolońskiego profe-
sora Ulisse Aldrovandiego. W tym samym czasie, jak uważa G.B. De Toni, potwier-
dzona jest także obecność Melchiorre Guilandiniego na uniwersytecie padewskim,
gdzie pod opieką znakomitego chirurga Gabriela Falloppia (1523–1562), kierującego
od 1551 roku katedrą anatomii, zgłębiał tajniki wiedzy medycznej14. Potwierdza to
treść listu samego M. Guilandiniego, napisanego we wrześniu 1554 roku do swego
bolońskiego mistrza. Czytamy w nim m.in., że zadomowił się doskonale w Padwie
i znalazł schronienie w domu samego Gabriela Falloppia, informując go o rychłym
przyjeździe do Bolonii15. Prawdopodobnie przyciągnięty sławą G. Falloppia i okazy-
waną mu nadzwyczajną dobrocią (może został mu polecony przez U. Aldrovandiego),
osiadł na stałe w Padwie. Kolejny list do U. Aldrovandiego pochodzi z października
1554 roku. Guilandini dziękuje w nim za ostatni list otrzymany od mistrza 9 lipca te-
goż roku. Daje w nim dowód dobrego rozeznania w świecie medycznym, pozdrawia
profesora Lucę Ghini, który właśnie otrzymał nominację na katedrę praktycznej medy-
cyny w Pizie. Ofiaruje mu swe usługi, gdyby czegoś potrzebował16. W pozostawionej,
szerokiej korespondencji wymienianej między G. Falloppia a Aldrovandim, postać M.
Guilandiniego pojawia się bardzo często. Równocześnie w zbiorach Biblioteca Univer-
sitaria di Bologna w Fondo Aldrovandi zachowało się 18 listów Guilandiniego skiero-
wanych do jego bolońskiego mistrza17. W jednym z nich z 4 stycznia 1555 roku donosi
mu o nagłej chorobie il nostro signor et padre G. Falloppia, który już 17 dni pozostaje
w łóżku z wysoką gorączką, bólami żołądka, głowy i innymi dolegliwościami. Pomię-

                                                          
13 R. Trevisan, op.cit., s. 59; S. Mazzetti, Repertorio di tutti professori antichi e moderni di Bologna,

Bologna 1848, s. 18–19. Nie widnieje nazwisko M. Guilandiniego w: Deutsche Studenten in Bologna
1289–1562. Acta nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, heraussg. von G.C. Knod, Königsberg
1899, ani w: A. Alidosi Pasquali, I dottori bolognesi di teologia, filosofia, medicina e d’arti liberali
dall’anno 1000 per tutto marzo 1623, Bologna 1980.

14 G. Ongaro, La medicina nello studio di Padova e nel Veneto [w:] Storia della cultura veneta dal
primo Quattrocento al concilio di Trento, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, t. 3, cz. III, Vicenza
1981, s. 110, 111, 128.

15 G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane. Intorno alle relazioni del botanico Melchiore Guilandino
con Ulisse Aldrovandi [w:] Atti del I Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto,
Serie III, vol. XVII, fasc. II, Rovereto 1911, XI, lettera 1a, s. 5, 9–12: Biblioteca Universitaria di Bologna,
Fondo Aldrovandi, msc 38, t. I, f. 130r, 130v, 131r, 131v; Epistolario di Gabriele Falloppia, s. 25, nr 4.

16 G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane, XI, lettera 2a, s. 12–14; Biblioteca Universitaria di
Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, f. 132 r, 132 v, 133 r.

17 Czternaście spośród nich zostało opublikowanych przez G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane,
XI, Intorno alle relazioni del botanico Melchiorre Guilandino con Ulisse Aldrovandi [w:] Atti del I Reale
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto, Serie III, vol. XVII, fasc. II, Rovereto 1911,
s. 9–24, trzy opublikował jeszcze w 1774 roku w Bolonii G. Fantuzzi, Memorie della vita di Ulisse
Aldrovandi, s. 219–224. Oryginały tych listów znajdują się w Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo
Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 130r, 130v, 131r, 1341v (20 września 1554 roku); f. 132r–133 r. (4 stycznia
1555 roku); f. 134 r. (20 kwietnia 1557 roku); f. 135 r–136 r (9 czerwca 1559 roku); f.137 r–137v (19
września 1561 roku); f 138 r (1 lutego 1562 roku); f. 139 r (30 lipca 1562 roku); f. 140 r, 140 v (3 września
1562 roku); f.141 r (3 grudnia 1562 roku); f.142 r, (20 września 1566 roku); f. 143 r (15 października 1566
roku); f. 144 r (16 grudnia 1566 roku); f. 146 r (17 stycznia 1567 roku); f. 145 r (16 marca 1567 roku);
f. 147 r (16 stycznia 1569 roku); f. 148 r (29 października 1569 r); f. 149 r (22 lutego 1570 roku); 18 list nie
został dotąd opublikowany i znajduje się w msc 38/2, vol. I, f. 150 r (24 maja 1573 roku).
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dzy styczniem 1555 a kwietniem 1557 roku Guilandini nie napisał ani jednego listu do
Aldrovandiego, nie chcąc mu przeszkadzać, jak sam pisał: con le mie cianze parole
puocho aconcie c’hanno più dei barbaro che del italiano18.

Z obszernej korespondencji wymienianej między U. Aldrovandim a G. Falloppia
wynika, że w tym okresie M. Guilandini cieszył się poważaniem obu uczonych, często
jeździł do Bolonii, spełniając różne ich polecenia19.

Z początkiem 1558 roku M. Guilandini zdecydował się wyruszyć w niebezpieczną,
jak na owe czasy, podróż do krajów wschodnich. Przed wyjazdem wszystkie swoje
pisma zdeponował u przyjaciela, zapewne G. Falloppia, z prośbą o zniszczenie ich,
jeśli nie powróci z wyprawy do 8 lat. Równocześnie G. Falloppia, u którego mieszkał
Guilandini, zaopatrzył wyruszającego w daleką podróż w 70 skudów, a U. Aldrovandi
w listy polecające do bailo weneckiego w Konstantynopolu, który gościł M. Guilandi-
niego w swym domu20.

Jego rozpoczęta w 1558 roku wyprawa objęła wybrzeża Morza Adriatyckiego,
znajdujące się w przeważającej mierze w rękach tureckich, o czym powiadamiał Ulisse
Aldrovandiego z Jeruzalem, ale list ten się nie zachował. Niektóre fragmenty relacji ze
swej dotychczasowej podróży powtórzył w kolejnym liście pisanym w Kairze 9 czerw-
ca 1559 roku21. Wiemy stąd, że badał i interesował się nazwami istniejących, a posia-
dających starą tradycję miast, rzek, jezior, gór, lasów, a przede wszystkim rejestrował
(zapewne sporządzając ich rysunki) napotkane okazy rzadkich roślin oraz zwierząt.
Dalej skierował się (zapewne korzystając z włoskiej galery) przez Peloponez i Morze
Egejskie do Konstantynopola, następnie do Judei, zwiedził Palestynę z miejscami
świętymi, na dłużej zatrzymał się w Jerozolimie, aby następnie wyruszyć do Wielkiej
Pustyni Saracenów zwanej Pharam (dziś di et Tih). Kolejno zwiedził Cades, Egipt oraz
wybrzeża Morza Czerwonego, tereny Nabateh znane pod łacińską nazwą Arabia Pe-
trea, aby dotrzeć aż do góry Synaj. W Kairze zatrzymał się około trzech miesięcy,
dzięki czemu mógł przedsięwziąć wiele wypraw w głąb terytorium afrykańskiego.
Z informacji zawartych w korespondencji wymienianej między profesorami z Bolonii
i z Padwy wynikało także, że nasz podróżnik interesował się starożytnymi pozostało-
ściami na tym terenie. Zakupywał, dostępne wówczas w sprzedaży, rozmaite przed-
mioty wykradane z grobowców starożytnych. Jako wnikliwy obserwator już wtedy
zauważył, że we współczesnej literaturze naukowej funkcjonuje wiele błędów w odnie-
sieniu do nazw niektórych miejscowości, np. Kair to nie Memphion, oraz roślin, które
noszą nieodpowiednią nazwę. Ponadto podczas swych wędrówek natknął się na wiele
nowych okazów drzew, krzewów i ziół leczniczych, zupełnie w Europie nieznanych.
Kategorycznie zaprzeczył, by balsam rósł w Egipcie. Podał również szereg nazw ro-
ślin, które wymagają sprostowań, bądź dlatego, że od dawna znane są w świecie
wschodnim pod inną nazwą, bądź w Europie są błędnie rozpoznane. Równocześnie
                                                          

18 G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane, XI, s. 14–15, nr 3 a, list z 2 kwietnia 1557 roku;
Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, f. 134 r.

19 Epistolario di Gabriele Falloppia, nr 11, s. 35 (22 kwietnia 1557 roku), nr 12, s. 36 (25 sierpnia 1557
roku).

20 G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane, XI, s. 6, 7, przypis 3; Epistolario di Gabiele Falloppia,
s. 11.

21 G. Fantuzzi, op.cit., s. 219–221; Bibloteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2,
vol. I, f. 135 r, 135 v, 136 r.; C. Raimondi, op.cit., s. 9.
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dziękował U. Aldrovandiemu za listy polecające jego osobę konsulom weneckim
w Kairze, od których doznał wielu uprzejmości, m.in. Giovanni Battista Quirini przyjął
go do swego domu, gdzie mógł się zatrzymać aż do sierpnia22. Powiadamiał także
swego patrona o tym, że powróci do Europy na galerze weneckiej razem z wyżej
wspomnianym konsulem. Podzielił się również swymi planowanymi zamierzeniami.
Chciałby bowiem natychmiast po powrocie z Egiptu pojechać do Portugalii, skąd ra-
zem z galerami wypływającymi z Lizbony dostać się do Indii i Moluków. Nie zamierza
korzystać z arabskiej drogi przez Morze Czerwone, którą uważa za niebezpieczną23.
Z tej podróży kierował również listy i drobne przesyłki także do swego przyjaciela i
patrona – Gabriela Falloppia. W czerwcu 1559 roku Falloppia pisał do U.
Aldrovandiego, że da messer Melchioro ho avuti alcuni semi24.

Jak zaplanował, tak też się stało. Po powrocie z Egiptu, chcąc zrealizować swe za-
mierzenie, wsiadł na statek udający się do Portugalii. W pobliżu portu Cagliari ich
galera została zaatakowana przez dziesięć triremów algierskich piratów, w wyniku
czego Guilandini dostał się do niewoli. Został wraz ze swymi towarzyszami zamienio-
ny w niewolnika i w ciężkich warunkach (prawdopodobnie pracując jako galernik na
galerze) spędził kilkanaście miesięcy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wiadomość
o przygodzie Guilandinusa dotarła do Włoch, a przede wszystkim do Padwy. Zatroska-
ny o los swego ucznia i przyjaciela G. Falloppia wyłożył żądaną kwotę 200 złotych
skudów, wykupując go z niewoli25. Nie skończyły się na tym przygody naszego boha-
tera. Podczas powrotu galera, którą płynął, rozbiła się podczas sztormu u wybrzeży
afrykańskich, stąd prawdopodobnie na galerze genueńskiej dotarł on najpierw na Sy-
cylię, następnie przez Rzym do Genui26 i kolejno do Wenecji. Tu został otoczony opie-
ką i protekcją wpływowych możnych weneckich, m.in. senatora Marina Cavalli27. Do
Padwy dotarł przed końcem września 1561 roku, skąd natychmiast 19 września tegoż
roku skierował list do Ulisse Aldrovandiego. Podkreślił w nim, że dzięki Bogu powró-
cił zdrów i cało do Europy, zmieniony i skłócony, chory na duszy, ale nie chce za
wcześnie wiele mówić, dopóki nie dokona badań i porównań. W dalszej części swego
listu M. Guilandini wykazał m.in. Pietro Andrei Mattiolemu liczne błędne nazwy roślin

                                                          
22 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38 /2, vol. I, f. 135 r, 135 v; G. Fantuzzi,

Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi, Bologna 1774, s. 219–221.
23 G. Fantuzzi, op.cit., s. 221; Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, f. 135

v; G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 6, przyjął, że M. Guilandini dotarł wówczas do Indii, skąd okrętem dojechał do
Egiptu. Nie podał jednak źródła tych informacji.

24 Epistolario di Gabrielle Falloppia, nr 20, s. 49.
25 Ibidem, s. 11, 60; G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 6, 7.
26 M. Guilandini, wydając w 1572 roku swe dzieło pt. Assertio sententiae in Galenum a se pronuntiatae,

wdzięczny za okazaną mu pomoc w trudnej dla siebie sytuacji, dedykował: ex Mauritanica captivitate gravi
(me) obstrictum aere Genuam reversum, tu Baptista Grimalde magnanime, una cum Paulo Spinola, Nico-
lao Doria (Hieronymi mox Cardinalis filio), Balthasare Lomelino et Franco Lercaro, viris splendidissimis
atque innocentissimis.... acceptissimum illud munus donavisti: G.E. Ferrari, Le opere a stampa del
Guilandino per un paragrafo dell’editoria scientifica padovana del pieno Cimquecento [w:] Libri e
stampatori a Padova, Padova 1959, s. 432, przypis 73. Równocześnie sam napisał, że jego galera została
zaatakowana przez algierskich piratów: apud Carallitanum Sardyniae promontorium (G.E. Ferrari, op.cit.,
s. 436).

27 R. Trevisan, op.cit., s. 60.
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i ziół, znajdujące się w jego pracach, dając ich sprostowania28. Miał zamiar napisać
dzieło na wzór De Naturali Historia Pliniusza, co było motywem jego peregrynacji.
Teraz będzie to utrudnione, gdyż nieszczęśliwie stracił wiele zgromadzonych materia-
łów, a więc: scritture e tutti i suoi libri29.

Niemal równocześnie po powrocie M. Guilandiniego do Padwy rozporządzeniem
Ducale doży Aloisio Mocenigo z 20 sierpnia 1561 roku powierzono mu opiekę nad
ogrodem botanicznym, czyli custodire e governare l’Orto dei Semplici di Padova,
z wynagrodzeniem 124 dukatów. Już w październiku tegoż roku G. Falloppia, kierując
list do Ulisse Aldrovandiego, donosił mu: Messer Melchioro la saluta infinitamente, il
quale e stato posto qua da gli Signori in luogo di Messer Luigi (Aquillara). Poświadcza
to dobitnie przyjacielskie i serdeczne stosunki istniejące nie tylko między obu profeso-
rami, lecz także z samym Guilandini30. Równocześnie w 1562 roku sam Ulisse Al-
drovandi zaproponował M. Guilandiniemu przeniesienie się do Bolonii i objęcie tu
katedry botaniki. Propozycji tej jednak nie zaakceptował, jak sam napisał, z dwóch
powodów. Uzyskany kontrakt na uniwersytecie padewskim, także dzięki poparciu Ma-
rino Cavalli, został podpisany na cztery lata, a po drugie nie chciałby być w środowi-
sku bolońskim intruzem i narazić się na nieporozumienia, które mogłyby zaszkodzić
jemu i innym. W Padwie powierzono mu nowe obowiązki, z których nie chce zrezy-
gnować31.

Już wówczas cieszył się on opinią uczonego dużej klasy, znał grekę i łacinę, był
znawcą flory europejskiej, azjatyckiej i afrykańskiej, którą przez lata studiował oraz
poznał także z autopsji. Władze uniwersyteckie, doceniając jego doświadczenie oraz
dogłębną wiedzę, najpierw (po zmarłym niespodziewanie w 1562 roku Gabriele Fal-
loppia) powierzyły mu cattedra di lettura e di ostensione dei semplici, a następnie
20 lutego 1564 roku również prowadzenie wykładów. Obejmowały one czytanie, poka-
zywanie roślin i ziół leczniczych uprawianych w ogrodzie oraz wyjaśnianie ich zasto-
sowania i działania w praktycznej medycynie32. W takich okolicznościach tylko po
18 latach od założenia ogrodu botanicznego M. Guilandiniemu została powierzona
pierwsza rzeczywista katedra botaniki w Padwie. Nieco dziwi zapisek w Rotoli de

                                                          
28 G. Fantuzzi, op.cit., s. 222–224; Bibloteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, f.

137 r, 137 v.
29 R. Trevisan, op.cit., s. 60; Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, f. 137 v;

P. Findlen, Possessing nature. Museums, collecting and scientific culture in early modern Italy, Berkeley–
Los Angeles–London 1994, s. 69–70.

30 R. Trevisan, op.cit., s. 60; Epistolario di Gabriele Falloppia..., s. 58 (list nr 30 z października 1561
roku). W kolejnym liście z listopada 1561 roku (s. 68–69, nr 35) Falloppia donosił Aldrovandiemu, że
Guilandini chciałby wykładać; Historia o philosophia vera et certa delle piante et metalli; P. Findlen,
op.cit., s. 181; J.Ph. Tomasini, Gymnasium Patavinum, Utimi 1654, s. 97; G.B. De Toni, Spigolature
Aldrovandiane..., XI, s. 25.

31 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 141 r. (list M. Guilandini
do Ulisse Aldrovandiego z 3 grudnia 1562 roku).

32 Università di Padova. Otto secoli di storia, a cura di P. di Negro, Padova 2002, s. 173; R. Trevisan,
op.cit., s. 60; B. Bertolaso, Ricerche d’archivio su alcuni aspetti dell’insegnamento medico presso
l’Università di Padova nel cinque e seicento, „Acta Medicae Historiae Patavina”, t. 6, 1959–1960, s. 31;
G. Ongaro, op.cit., s. 110, 111, 128; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 97, 305; Archivio Antico dell’Università di
Padova, Rotoli de proffessori che leggevano nell’università artista con l’indicazione delle materie da
ciascuno di essi insegnate 1520–1740, msc 242, f, 24–39; vol. 666, f. 29 (wyklady Ad lecturam simplicium);
Ch. Bertolotto, L’orto botanico di Padova, Roma 2006, s. 36.
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professori, który stwierdza locus vacat in Gymnasio w prowadzonych wykładach Ad
lecturam simplicium pomiędzy 1568 a 1593 rokiem. Trzeba to tłumaczyć tym, że M.
Guilandini odbywał te zajęcia w ogrodzie, a nie w budynku uniwersyteckim – il Bò33

(il. 58). Bowiem od 16 grudnia 1567 roku jego wykłady Ad lecturam simplicium zo-
stały poszerzone o tzw. De materia medica. Odtąd obejmowały one obok zagadnień
teoretycznych również ćwiczenia praktyczne prowadzone w Orto Botanico, zapocząt-
kowując nową dziedzinę – botanikę farmaceutyczną. Zajęcia te były ilustrowane i kon-
frontowane przez pokaz żywych roślin i ziół. Od tej pory patronat nad ogrodem był
związany z kierowaniem katedrą Ad lecturam simplicium, którą to M. Guilandini kie-
rował do końca życia34. Cechą charakterystyczną zajęć M. Guilandiniego było to, że
kiedy w maju kończyły się zwykle uniwersyteckie wykłady, w Ogrodzie dei Semplici
odbywały się normalnie i w następnych letnich miesiącach. Słuchacze przebywali na
terenie ogrodu od godziny 14 do 22, poznając praktycznie działanie rozmaitych roślin
leczniczych35.

W 1578 roku Melchiorre Guilandiniemu przyznano tytuł profesora do końca życia,
co znalazło potwierdzenie w Rotoli z 1583 roku: Dominus excellentissimus vir Mel-
chior Guilandinus, ut sui mune est, docebit in Horto Medicinali suo tempore et more
solito. Wiązało się to z obowiązkiem ciążącym na nim i na studentach, aby uczestni-
czyli w wykładach nie w palazzo il Bò, lecz w ogrodzie botanicznym. Mógł prowadzić
wykłady w języku łacińskim, greckim i niemieckim dla każdego, kto zechciał, nawet
w miesiącu lipcu, po święcie św. Marka od godziny 2136. Był bardzo czynny w życiu
naukowym uczelni padewskiej. Uczestniczył w wielu przewodach doktorskich na wy-
dziale medycznym, po raz pierwszy 6 sierpnia 1556 roku, a następnie po przerwie
17 września 1565 roku. W kolejnych latach spotykamy go m.in. 26 września 1570
roku, 6 lipca 1571, 26 sierpnia, 22 września oraz 1 października 1572, 9 lipca oraz 26
sierpnia 1573, 27 kwietnia, 1 lipca 1574, 3 marca, 18 marca oraz 30 sierpnia 1575, 13
lutego 1577, a następnie 14 maja 1578 roku. W aktach tych występuje m.in. z następu-
jącymi tytułami: simplicium professor, artium et medicinae doctor, excellentissimus
dominus, excellente dominus simplicium professor37. Był katolikiem i w swych dzie-
łach wypowiadał się przeciw reformacji38.

                                                          
33 G. Olmi, Contributi alla biografia di Prospero Alpini, „Acta Medicae Historiae Patavina”, vol. 8–9,

1961–1962 i 1962–1963, s. 91; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 426.
34 I.B. Bertolaso, op.cit., s. 31; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 97; A. Favaro, L’università di Padova,

Venezia 1927, s. 41.
35 B. Bertolaso, op.cit., s. 31–32; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 97.
36 R. Trevisan, op.cit., s. 60; B. Bertolaso, op.cit., s. 3; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 426; G. Olmi, op.cit.,

s 91; J. Facciolati, Fasti Gymnasii Patavini ab anno universitatis primo ad principium Carrariensium
ultimum, Patavii 1757, s. 402. Wedle tego autora M. Guilandini pobierał 600 florenów rocznego
wynagrodzenia.

37 Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini... 1566–1575, nr 554 (s. 324, przypis 1), nr 647
(s. 391, przypis 1), nr 753 (s. 474, przypis 4), nr 767 (s. 484, przypis 1), 769 (s. 486, przypis 3), nr 837
(s. 533, przypis 2), nr 851 (s. 544, przypis 1), nr 906 (s. 589, przypis 1), nr 934 (s. 606, przypis 1), nr 987
(s. 640, przypis 1), nr 989 (s. 642, przypis 1), nr 1055, nr 1056 (s. 696, przypis 4); Acta graduum
academicorum Gymnasii Patavin... (1576–1590), nr 1248 (s. 834, przypis 1); Acta graduum academicorum
Gymnasii Patavini ab anno 1551 ad annum 1565, a cura di E. Dalla Francesca i E. Veronese, Roma–
Padova 2001, nr 593, 1417.

38 G.E. Ferrari, op.cit., s. 435, przypis 77.
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Aby poznać bliżej działalność i zasługi M. Guilandiniego jako botanika teoretyka
i praktyka, musimy przybliżyć okoliczności założenia oraz organizacji ogrodu bota-
nicznego w Padwie. Orto dei Semplici został ufundowany aktem Consiglio dei Pregadi
w Wenecji 29 czerwca 1545 roku jako pierwszy tego rodzaju obiekt w Europie. Doku-
ment ten regulował również kwestię zakupu potrzebnego pod obiekt terenu39. Miał stać
się pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym, żywym zielnikiem, pozwalającym
przezwyciężyć trudności przy zastosowaniu w medycynie roślin lekarskich. Pierwszym
jego opiekunem (custodia horti) został w 1546 roku Luigi Squalermo zwany Anquilla-
ra (1512–1570), który sprawował swą funkcję do 1561 roku. Sama katedra Ad lectu-
ram simplicium powstała na uniwersytecie padewskim w 1533 roku i była pierwszą
tego rodzaju w Italii. Powierzono ją wówczas profesorowi medycyny uniwersytetu
padewskiego – Francesco Bonafede (1474–1558), który wykładał medycynę praktycz-
ną. Nowoczesne podejście do tych wykładów wprowadziło obok teorii zawartych w De
materia medica libri sex Dioskoridesa, De simplicium medicamentorum temperamentis
et facultatibus – Galena oraz dzieł Pliniusza Większego również praktyczne zastoso-
wanie w medycynie produktów mineralnych, zwierzęcych oraz roślinnych, czyli far-
makologicznych, dając początek nowej nauki farmakologii. W tych to warunkach po-
wstawała sztuka przygotowywania nowej generacji leków40.

Już w 1545 roku w ogrodzie rosło około 1000–1500 rozmaitych odmian roślin,
krzewów i drzew, a organizacja ogrodu postępowała tak szybko, że już w rok później
można go było zwiedzać. Aby Orto Botanico stał się il più bello giardino d’Europa,
M. Guilandini powiększał jego zbiory, nie tylko zakupując potrzebne okazy, lecz
przede wszystkim poprzez wymianę okazów rzadkich i egzotycznych. Powiększaniem
jego eksponatów interesowali się i wspomagali różnymi sposobami bogaci Wenecjanie,
którzy z pasją sami sprowadzali i hodowali rozmaite egzotyczne rośliny i krzewy. Jed-
nym z nich był Pietro Antonio Michiel, który posiadał własny ogród przy swej wenec-
kiej rezydencji. Rezultatem jego zainteresowań była publikacja bogato ilustrowanego
zielnika. Patronat nad ogrodem uniwersyteckim początkowo nie zawsze wiązał się
z przyznaniem katedry Ad lecturam simplicium. Dopiero kiedy jego dyrektorem został
M. Guilandini w 1561 roku, w trzy lata później otrzymał on również katedrę Ostensio
simplicium, tj. prawo do nauczania praktycznego41.

W okresie sprawowania patronatu nad ogrodem botanicznym przez M. Guilandi-
niego, wykłady w nim prowadzili również inni profesorowie. Jednym z nich był uczeń

                                                          
39 R. Santi, Considerazioni di un farmacologo sull’opera scientifica di Prospero Alpini, „Acta Medicae

Historiae Patavina”, t. 8–9, 1961–1962 e 1962–1963, s. 71; E.M. Cappelletti, L’orto botanico
dell’Università di Padova: una eredità culturale patrimonio mondiale Unesco [w:] Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere ed Arti di Modena. Memorie scientifiche, giuridiche, letterarie, Ser. VIII, v. VIII, Modena
2005, s. 41; Ch. Bertolotto, op.cit., s. 34; Università di Padova..., s. 173.

40 L’università di Padova..., s. 171, 172; Ch. Bertolotto, op.cit., s. 33; Biogram Francesco Bonafede
[w:] Dizionario Biografico degli Italiani, t. 11, Roma 1969, s. 491.

41 Ch. Bertolotto, op.cit., s. 35, 36. W 1738 roku Lettura i Ostensione dei Semplici zostały połączone,
tworząc pierwszą katedrę botaniki. G. Ongaro, op.cit., s. 110, 111, 128; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 97;
G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 8; A. Ubrizcy Savoia, L’orto di Padova all’epoca del Guilandino [w:] L’orto
botanico di Padova 1545–1995, a cura di A. Minelli, Venezia 1995, s. 175, 176; o kontaktach ze światem
naukowym P.A. Michiel zob.: G.B. Toni, Contributo alla conoscenza delle relazioni del patrizio veneziano
Pietro Antonio Michiel con Ulisse Aldrovandi, „Memorie delle Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
iin Modena”, S. III, vol. IX, 1910, s. 21–70.
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M. Guilandiniego, doktor medycyny i filozofii Prospero Alpini, który o swym mistrzu
pisał: praeceptor meus nunquam satis laudatus Patavii. Naśladował go i był mu bliski
także w doświadczeniach dalekich podróży oraz w poznawaniu flory orientalnej. Kon-
tynuował jego dzieło w publikacjach i kolokwiach, które realizował za jego życia, jak
i po śmierci42. W dziele pt. De medicina Aegyptiorum libri quatuor, wydanym w We-
necji w 1591 roku, zamieścił m.in. następującą dedykację swemu mistrzowi: Melchio-
rem Guilandinum virum in omni genere scientiarum clarissimum, ac in plantarum
cognitione nulli hoc aevo secundum mihique plurima necessitudine conjunctissimum
salutationis gratia convenirem43.

Założenie Orto Botanico dało początek rozwojowi nowej nauki – farmakologii, co
wiązało się z podniesieniem wiedzy i troską o dobro i zdrowie publiczne. Była to także
promocja samego uniwersytetu padewskiego, wzbogacenie bowiem o nowy kierunek
badań naukowych mogło ściągać w jego mury rozlicznych słuchaczy z różnych stron
Europy. Wreszcie założenie ogrodu botanicznego miało też znaczenie dla handlu we-
neckiego ze Wschodem, skąd przywożono korzenie i zioła lecznicze. Powołanie przy
studium padewskim równocześnie katedry zatrudniającej specjalistów pozwalało na
precyzyjną identyfikację ziół leczniczych rosnących w ogrodzie i uniknięcie błędów
oraz pomyłek. Stało się to gwarantem uzyskiwania najlepszego produktu leczniczego,
dając równocześnie priorytet oraz monopol tej weneckiej uczelni. Ale wkrótce poja-
wiły się i problemy. Orto medicinale wyrosło na terenie własności należącej do bene-
dyktyńskiego klasztoru Santa Giustina, którą należało wykupić. Pierwotnie miało for-
mę trapezu, otoczonego z trzech stron spływającymi strumieniami44. Z czwartego boku
wykopano fosę, modelując powstały obiekt jako oddzielną wyspę. Wkrótce ogród zo-
stał zaprojektowany przez architekta z Bergamo Andrea Moroniego, który zmienił jego
kształt w formę koła, podzielonego na cztery części. Przy pracach budowlanych za-
trudniono m.in. D. Barbaro oraz Pietra De Noale. Niespodziewanie pojawił się nowy
problem. Już za czasów kuratorstwa Luigiego Aquillary wiele spośród zebranych przez
niego rzadkich okazów roślin zostało skradzionych przez złodziei45. Prawdopodobnie
on to rozpoczął budowę muru okalającego cały ogród botaniczny (il. 59).

Na głównej bramie do jego wejścia umieszczono rzeźbiony w kamieniu herb Sere-
nissimy – lwa św. Marka. Równocześnie, już w okresie patronatu M. Guilandiniego,
cały obiekt został precyzyjnie podzielony na sektory, które odpowiadały specyfice
rosnących tam ziół, krzewów i drzew. Całość wzbogacono przez zaprojektowanie fon-
tann, sadzawek, większych basenów oraz krytych oranżerii (il. 60).

                                                          
42 S. Premuda, Prospero Alpini: Il rilancio delle antiche dottrine fisiche in medicina nella Padova di

Galileo Galilei, „Acta Medicae Historiae Patavina”, vol. 8–9. 1961–1962 e 1962–1963, s. 18; R. Santi,
op.cit., s. 71. Patronami ogrodu botanicznego po śmierci M. Guilandiniego byli od 1590 do 1594 roku
Giacomo Cortusio, potem Joannes Hortelius Transilvanus, a następnie Prospero Alpini do 1596 roku,
J. Facciolati, De gymnasio Patavina syntagmata, Patavii 1752, s. 402.

43 R. Santi, op.cit., s. 72; F. Coletti, Ricordi storici della Cattedra e del Gabinetto di materia medica
nella Università di Padova, Padova 1871, s. 87.

44 E.M. Cappelletti, op.cit., s. 42, 43, 50.
45 Ibidem, s. 43–46; Biogram Francesca Bonafede [w:] Dizionario Biografico degli Italiani, t. 11, Roma

1969, s. 491.
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Od czterech głównych alei dochodziło się do czterech znacznych rozmiarów bram,
będących częścią murów. Ten zaś został upiększony marmurową balustradą, na której
umieszczono popiersia sławnych botaników46 (il. 61, 62).

W okresie sprawowania patronatu nad Orto Botanico przez M. Guilandiniego do-
szło do wzbogacenia jego zasobów o unikatowe i nieznane rośliny, jak i rozbudowania
jego terenów (il. 63).

Trudności pojawiły się jednak przy nazewnictwie rzadkich i sprowadzanych do Eu-
ropy roślin, ponieważ ich nazwy pochodziły z dzieł greckich, arabskich lub łacińskich.
W sukurs przyszły szczegółowe studia, w które zaangażowani byli najsławniejsi bota-
nicy ówczesnej Europy. Sprzyjały temu wzmożony ruch wydawniczy, wędrówki na-
ukowe uczonych oraz twórcza, naukowa dyskusja47. Wkrótce M. Guilandini zdołał
uzyskać potrzebne środki finansowe na odnowę oranżerii oraz budynków służących
jako sale ćwiczeniowe, na zakup nowych roślin oraz podejmowanie wypraw przyrod-
niczych. Sam przedsięwziął ekspedycje w doliny werońskie i w okolice Vicenzy,
w celu zdobycia nowych eksponatów. Ponadto wystarał się o zatrudnienie ogrodników
– fachowców, m.in. Francesca Farinante oraz Mattea Borghesana48. Ponieważ wiele
rosnących w ogrodzie roślin potrzebowało odpowiedniej wilgoci, rozpoczął budowę
kanałów nawadniających. Gdy nie zdały one egzaminu, w 1571 roku zatrudnił fla-
mandczyka Marka Manante, który sporządził specjalne tuby ołowiane, za których po-
mocą rozprowadzano wodę po ogrodzie. Wreszcie w 1575 roku wprowadził specjalne
urządzenie – prototyp maszyny hydraulicznej, która bez trudu doprowadzała wodę do
wszystkich części ogrodu49.

Z działalnością ogrodu była ściśle związana wymiana doświadczeń z najznakomit-
szymi botanikami z kraju i ze świata. Osoba kuratora Orto Botanico i jego działalność
naukowa były szeroko komentowane w pozostawionej, bogatej i interesującej kore-
spondencji, zachowanej w archiwach uniwersytetu bolońskiego i padewskiego. Szcze-
gólnie ważne są obszerne zbiory międzynarodowej korespondencji, kierowanej na ręce
profesora medycyny uniwersytetu bolońskiego Ulisse Aldrovandiego. Ten znakomity
uczony uchodził bowiem za wielkiego przyjaciela i protektora M. Guilandiniego,
z którego zdaniem liczył się bardzo ówczesny świat naukowy. Wzmianki o naszym
Prusaku znajdujemy m.in. w listach Francesca Calzolari (1571 rok), padewskiego pro-
fesora, filologa i medyka, Geronima Mercuriale (1573 rok), z którym M. Guilandini
polemizował na temat teorii Galena50.

                                                          
46 Ibidem, s. 46–48. W XVII wieku zadbano również o otoczenie ogrodu, wystawiono nowe budynki

z laboratoriami i wielką salę zw. Teatro botanico, gdzie odbywały się zajęcia teoretyczne. Współcześni
badacze na podstawie zachowanych źródeł opracowali dokładne plany tak szesnastowiecznego Orto Bota-
nico, jak i późniejszych jego kształtów. Niestety, szesnastowieczny portal główny runął w 1875 roku pod-
czas powodzi; A. Ubrizsy Savoia, op.cit., s. 180–181, 188, 191, 193.

47 A. Ubrizsy Savoia, op.cit., s. 180.
48 R. Trevisan, op.cit., s. 61.
49 Ibidem, s. 61; G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane, XIX. Il botanico padovano Giacomo

Antonio Cortuso nelle sue relazioni con Ulisse Aldrovandi e con altri naturalisti [w:] Contributo del
R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti alla celebrazione del VII centenario della Università di
Padova, Venezia 1922, s. 219; Biogram: Giacomo Antonio Cortusiego [w:] Dizionario Biografico degli
Italiani, t. 29, Roma 1983, s. 809.

50 G. Fantuzzi, op.cit., s. 243, 244, 256; G.R. Ferrari, op.cit., s. 388, 437, 439, 440.
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Sam Guilandini prowadził również rozległą korespondencję, która niestety w dużej
części zaginęła lub znajduje się w zbiorach archiwalnych różnych ośrodków europej-
skich. Utrzymywał kontakty ze znanym naturalistą i lekarzem szwajcarskim z Zürychu,
Konradem Gesnerem (1516–1565), który śledził polemikę padewskiego uczonego
z Pietro Andreą Mattiolim i podzielał w wielu wypadkach jego opinie naukowe.
W obronie M. Guilandiniego wystąpił profesor medycyny w Wittenberdze – Paul Hes-
se, publikując w 1562 roku w Padwie dziełko pt.: Hessi Pauli, Defensio viginti proble-
matum Melchioris Guilandini adversus quae Petrus Andreas Mattheolus ex centum
scripsit. Sam M. Guilandini w liście do U. Aldrovandiego z 1 lutego 1562 roku pisał
o nim: amico mio cordialissimo 51.

Wśród uczniów i słuchaczy M. Guilandiniego wymienić można: Johanna Georga
Schencka a Grafenberg, autora Hortus Patavinus: cui accessere Melchioris Guilandini
conjectanea synonymica plantarum etc., dalej Kaspra Bauhina (1560–1624), później-
szego profesora na uniwersytecie w Bazylei. Przyjacielem M. Guilandiniego ze stu-
diów był Bartłomiej Wagner z Królewca, który uzyskał doktorat medycyny i filozofii
w Bolonii 25 sierpnia 1555 roku. O duplikat jego dyplomu prosił Guilandini samego
U. Aldrovandiego w liście z 20 września 1566 roku. B. Wagner znany był jako profesor
i rektor uniwersytetu w Królewcu, a później w środowisku miejskim Gdańska jako
znakomity lekarz52. Studentem Guilandiniego (wpisał się do metryki uniwersytetu
padewskiego 18 czerwca 1576 roku) był pochodzący z Wrocławia Lorentz Scholtz
(Scultetus), który studiował w Padwie cztery lata medycynę i historię naturalną. Po
powrocie na Śląsk dał się poznać jako zawołany lekarz i organizator w 1587 roku
ogrodu botanicznego na wzór padewski53. M. Guilandini był mistrzem znanego padew-
skiego profesora medycyny (doktoryzował się w Padwie 18 sierpnia 1578 roku) Pro-
spera Alpini, który uważał go za swego il maestro amatissimo, nie tylko naukowego,
ale i życiowego (plurima necessitudine coniunctissimus). Wielki wpływ na niego miały
wrażenia i doświadczenia wyniesione przez Guilandiniego z dalekich podróży. Wyraził
to w swym dziele opublikowanym w 1614 roku, pisząc m.in. Melchior Guilandinus
praeceptor meus nunque satis laudatus Patavii54. Swemu mistrzowi dedykował trzy
kolejne prace: De medicina Aegyptiorum libri quatuor (1584 rok), De plantis Aegypti
                                                          

51 G.A. Pritzel, op.cit., s. 120, 142; G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane..., XI, s. 16.
52 Matricula nationis Germanicae artistarum in Gymnasio Patavino (1553–1721), a cura di L. Rossetti,

Padova 1986, nr 346, s. 41. Do metryki nacji germańskiej artystów wpisał się 11 października 1577 roku.
Późniejsza ręka dopisała do tej notatki: professor basiliensis clarus et celeberrimus. Anatomicus et botani-
cus obsolutissimus, iam archiater et professor practicus. Obiit 1625 in patria; G.B. De Toni, Spigolature
aldrovandiane..., XI, s. 8, nr 8 a; J.G. Schenck wydał w 1591 roku we Frankfurcie dzieło M. Guilandiniego
pt. Conjectanea synonynica plantarum (G.E. Ferrari, op.cit., s. 386); Historia nauki polskiej, t. IV, pod red.
B. Suchodolskiego, Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 722.

53 S. Windakiewicz, Padwa..., s. 295, 296; R. Trevisan, op.cit., s. 59; G.A. Pritzel, op.cit., s. 17, 281;
A. Ubrizsy Savoia, op.cit., s. 183; Laurentius Scultetus w 1577 roku był konsyliarzem wydziału artystów
i medyków uniwersytetu padewskiego (Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini..., nr 1205); Ma-
tricula nationis..., nr 335, s. 39, przy jego imatrykulacji późniejsza ręka dodała: Doctor, medicus celeberri-
mus Vratislaviae, obiit eidem anno 1600. G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 8 przyjmuje, że pierwszy profesor
medycyny w Albertynie w Królewcu Paul von Stein kształcił się w Padwie pod kierunkiem M. Guilandi-
niego. W dziele Laurentii Scholzii, Epistolarum medicinalium ac chymicarum, Francofurti 1598, znajduje
się wiele listów znakomitych botaników i medyków europejskich, ale nie ma w nim korespondencji
z M. Guilandinim.

54 L. Premuda, op.cit., s. 18; R. Santi, op.cit., s. 71.
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(1592 rok) oraz Rerum Aegyptiarum libri IV, opublikowaną dopiero w 1735 roku.
Wszystkie były rezultatem dłuższego pobytu P. Alpiniego w Egipcie. W 1580 roku
bowiem został zatrudniony jako przyboczny lekarz konsula weneckiego Giorgio Emo
w Kairze. Przy jego boku przebywał w Egipcie przez trzy lata i do Italii powrócił wraz
z nim dopiero w październiku 1584 roku55.

Jako profesor uniwersytetu padewskiego M. Guilandini zetknął się zapewne
z wszystkimi Polakami, Ślązakami i Prusakami studiującymi w Padwie filozofię i me-
dycynę. Jednym z nich był rector artistarum w Padwie w 1563 roku Jan Zamoyski,
z którym się bliżej poznał i zaprzyjaźnił. Kiedy król Stefan Batory i sam Zamoyski
opracowali projekt powołania nowej wyższej uczelni – Collegium Regium, 29 maja
1577 roku zwrócił się Zamoyski do Guilandiniego z propozycją przybycia do Krakowa
i objęcia w nowej placówce naukowej katedry botaniki. Guilandini zgodził się wpraw-
dzie przybyć do Krakowa, ale zaniechał jednak podróży do Polski, pragnąc zrealizo-
wać swój wcześniejszy zamiar wyprawy do Indii56. Przy tej okazji, powołując się na
nam et veteram amicitiam nostram, prosił swego dawnego przyjaciela o wyjednanie
jakiegoś stypendium (może królewskiego) w Polsce. Liczył na objęcie przez Zamoy-
skiego naukowego patronatu nad planowaną podróżą zamorską oraz hojność dostojne-
go kolegi i jego mecenasowskie wsparcie finansowe.

M. Guilandini poznał też innych Polaków, wśród których wymienić można Stani-
sława Różankę (Stanislaus Rosarius), Andrzeja Patrycego Nideckiego i Stanisława
Sabinkę. Pierwszy z nich zdobył tytuł doktora filozofii i medycyny na uniwersytecie
padewskim 12 maja 1556 roku, drugi 22 marca 1559 roku oraz trzeci 12 listopada 1561
roku. Polscy uczniowie padewskiej uczelni nie zapomnieli swego mistrza. I tak Stani-
sław Różanka, już po powrocie do Polski w 1557 roku, skierował list do Guilandinie-
go, Andrzej Patrycy Nidecki zaś polecał studentom jego pracę De stirpibus aliquot
epistolae57.

Jednym z uczniów M. Guilandiniego był Szymon Syrenius (Sacranus) (1540–
1611), lekarz i botanik, profesor Akademii Krakowskiej. 13 lutego 1577 roku uzyskał

                                                          
55 G. Olmi, op.cit., s. 91, 93, 94; R. Trevisan, Prospero Alpini [w:] L’orto botanico di Padova 1545–

1995, a cura di A. Minelli, Venezia 1995, s. 64–65; Biogram Alpina Prospero [w:] Dizionario Biografico
degli Italiani, t. 2, Roma 1960, s. 529. On to jako pierwszy zwrócił uwagę na roślinę o nazwie bun lub
buna, inaczej caova, z której przyrządza się w Egipcie napój; R. Santi, op.cit., s. 71–72, w pracy pt. De
medicina Aegiptorum P. Alpini pisał m.in.: Melchiorem Guilandinum virum in omni genere scientiarum
clarissimum.

56 Archiwum Zamoyskich, t. I, wyd. W. Sobieski, Warszawa 1904, nr 183; S. Łempicki, Jan Zamoyski
protektor..., s 18, 19; Idem, Jan Zamoyski jako reformator..., s. 28, 281, 293, przyp. 1. Autor ten uważał
Guilandiniego za poddanego polskiego, a gdy J. Zamoyski zaprosił go do Polski, napisał, że „teraz miał
zaszczepiać rudymenta nowej nauki w Polsce, którą uznawał za swą ojczyznę. H. Barycz, op.cit., Kraków
1935, s. 476.

57 Acta graduum academicorum Gymnasi Patavini ab anno 1551 ad annum 1565, a cura di E. Dalle
Francesca e E. Veronese, Roma–Padova 2001, nr 559, 871, 1146; S. Windakiewicz, Padwa, „Przegląd
Polski”, t. 3, R. 25, s. 295. W 1558 roku M. Guilandini wydał listy m.in. skierowane do K. Gesnera, Nicoli
a Salmo, Andrzeja Patrycego, Gabriela Faloppia oraz Stanisława Różanki (z włoska zwanego Rosario);
Historia nauki polskiej, t. VI, s. 575; H. Barycz, Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia, Warszawa
1957, s. 220; Biogram Andrzeja Patrycego Nideckiego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 714; Biogram Stanisława Rożanki [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 32, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989–1991, s. 431; G.E. Ferrari, op.cit., s. 418–419, 421; K. Estreicher,
Bibliografia polska, t. XVII, Kraków 1899, s. 463.
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w Padwie stopień doktora medycyny, po czym powrócił do Polski, oddając się praktyce
lekarskiej. W 1588 roku inkorporował się do Wydziału Lekarskiego Akademii Kra-
kowskiej, ale działalność dydaktyczną rozpoczął dopiero w 1590 roku. Główne dzieło
jego życia Herbarium, czyli Zielnik zostało wydane już po jego śmierci (1611 rok)
w 1613 roku w Krakowie, nakładem finansowym miłośniczki botaniki, królewny Anny
Wazówny. On to jako pierwszy uczony w Polsce rozpoczął naukowe zastosowanie
botaniki w medycynie. Założył ogród koło Golubia (H. Barycz), który był przeznaczo-
ny do uprawy rzadkich roślin i ziół leczniczych. Osobiście dokonywał badań tereno-
wych w różnych regionach Polski, które pomogły mu w przygotowaniu Zielnika. Jesz-
cze przed opublikowaniem tego dzieła objaśniał jego treść na wydziale lekarskim,
zapoczątkowując farmaceutyczne poradnictwo lekarskie58.

Serdeczne stosunki łączyły M. Guilandiniego z późniejszym wybitnym historykiem
i powiernikiem króla Stefana Batorego, rodem z Królewca – Reinholdem Heidenstei-
nem. On też był słuchaczem Albertiny w Królewcu w 1566 roku oraz studentem uni-
wersytetu padewskiego w 1575 roku. W drugiej połowie 1577 roku lub z początkiem
roku następnego odbył podróż po Włoszech i przy tej okazji zwiedził w Bolonii zbiory
muzealne Ulisse Aldrovandiego59. Po powrocie do Padwy R. Heidenstein nawiązał
z nim korespondencję, mile przyjmowaną przez wielkiego uczonego. Chcąc dowieść
(choćby drobnym czynem) swej wdzięczności za udzielane mu wszystkie rady i wyja-
śnienia, przesłał mu w darze dla muzeum 29 sierpnia 1579 roku z Padwy otrzymane od
przyjaciela figurki Ozyrysa i Izydy, znalezione przy jakiejś mumii60. Ponieważ Al-
drovandi miał wątpliwości co do ich autentyczności, R. Heidenstein skierował doń
9 września tegoż roku z Padwy osobny list, w którym usprawiedliwiając się, pisał:

cieszę się, że dar mój przypadł ci do gustu. Chciałem zaś, aby był tego rodzaju, żeby ciebie
i twego przesławnego Muzeum był godzien. Jest on z pewnością starożytny i wydobyty z grobów
zmarłych, nie potrzebujesz w to wątpić. Albowiem ów, od którego to mam, jest człowiekiem
godnym wiary, gdyż jest nim nasz Guilandini, profesor botaniki lekarskiej w uniwersytecie pade-
wskim, Prusak, rodem z Królewca, mąż wielkiej nauki i doświadczenia. Twierdzi on niezbicie, że
w swej podróży egipskiej niezliczone tego rodzaju posążki w samych ciałach poznajdował i że
każde ciało, które tylko zachowało się cało, nie było pozbawione takiego posążka Ozyrysa61.

Interesujące, że weneccy arystokraci interesowali się żywo osiągnięciami nauko-
wymi z dziedziny botaniki i medycyny. Jednym z nich był wpływowy polityk Republi-
ki, senator, prokurator św. Marka, ambasador wenecki przy Wielkiej Porcie w latach

                                                          
58 H. Barycz, Dzieje nauki w Polsce..., Warszawa 1957, s. 61, 81, 182, 193, 202; Idem, Historia Uni-

wersytetu Jagiellońskiego..., s. 590, 598, S. Windakiewicz, Padwa..., s. 296; Historia nauki polskiej, t. VI,
s. 14, 666–667; Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1576–
–1600), a cura di E. Martellozzo Forin, Roma–Padova 2008, nr 1248 (s. 834, przypis 1). Wśród obecnych
przy jego egzaminie doktorskim 13 lutego 1577 roku znajdował się: excellentissimo herbariorum corifeo d.
Melchioro Guilandino Borusso.

59 H. Barycz, Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1933, s. 64: Biblioteca Universi-
taria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 110, Catalogus virorum qui visitarunt Museum nostrum.

60 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 136, t. IX, f. 19 v, 20 r, 20 v; H. Barycz,
Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 260.

61 H. Barycz, Jak Heidenstein został historykiem, „Pamiętnik Literacki”, t. 26, s. 6–7; Idem, Szkice
z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 65; Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc
136, t. IX, f. 5 r.
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1557–1560 – Marino Cavalli, który utrzymywał kontakty m.in. z Ulisse Aldrovandim,
Pietro Andrea Mattiolim oraz samym M. Guilandinim. Istnieją potwierdzenia źródło-
we, że otrzymywali oni od niego ze Stambułu nasiona nieznanych i rzadkich roślin
orientalnych (w latach 1557–1559). Sprawując godność podesty w Padwie w latach
1562–1563, Marino Cavalli wspierał finansowo działalność M. Guilandiniego, łożył na
zakupy poszukiwanych roślin oraz naukowe wyprawy odkrywcze62. Z listów samego
M. Guilandiniego skierowanych do Ulisse Aldrovandiego wynika, że także inni człon-
kowie tej rodziny, m.in. synowie Marino Antonio i Sigismondo Cavalli, utrzymywali
kontakty ze światem medycznym uniwersytetu padewskiego63.

Znajomość z możnymi rodami weneckimi, zawarta już podczas pierwszego (1561
rok) pobytu M. Guilandiego w Wenecji, dała o sobie znać w sposób szczególny w 1574
roku. Republika od dawna podejrzewała, że w Stambule działa na znaczną jej szkodę
niejaki Mustafa di Cordoani, renegat, którego rezydenci weneccy przy Wysokiej Porcie
radzili usunąć. Dwaj z trzech Capi del Consiglio dei Dieci 6 kwietnia 1574 roku podjęli
zamiar zlikwidowania go, ponowne głosowanie z 25 kwietnia potwierdziło pierwszą
decyzję. Wówczas to ośmiu członków kolegium zadecydowało ostatecznie, by usunąć
zdrajcę za pomocą trucizny64. W celu zrealizowania podjętego zamierzenia postano-
wiono zwrócić się do M. Guilandiniego (il fedel nostro Marchio Vilandrino), zobowią-
zując Sigismonda Cavalli, aby sprowadził go do Wenecji. Miał on w wielkiej tajemnicy
przygotować receptę na truciznę. Trudno stwierdzić, jakie miał nasz bohater w tym
zakresie doświadczenie. W tomie szóstym dzieła De materia medica Dioskuridesa,
którego treści były wykładane studentom, znajdował się rozdział o truciznach i ich
działaniu. W Orto Botanico były pielęgnowane (i są do dziś dnia) (il. 64) rośliny trują-
ce, znane już w starożytności, i to mogło spowodować, że zwrócono się do Guilandi-
niego. Przybył on więc do Wenecji i wkrótce przygotował trujący napój. W tym samym
czasie do Wenecji z poselstwem tureckim przyjechał Mustafa, któremu zaufany sekre-
tarz Vincenzo Degli Alessandrini podawał truciznę dwa razy, między 10 a 19 paździer-
nika 1574 roku. Spodziewanego rezultatu jednak nie osiągnięto. Zdesperowana Rada
poinformowała bailo w Istambule, że podejrzany Mustafa powraca przez Raguzę do
Stambułu65. Osoba M. Guilandiniego nie pojawia się już więcej w aktach Consiglio dei
Dieci. Jej członkowie zwrócili się wówczas do znanego lekarza Comasco, który pró-
bował równie bezskutecznie przygotować truciznę. Tymczasem Mustafa ponownie
przybył do Wenecji w lipcu 1576 roku i wówczas 19 lipca tegoż roku bliżej nieznany
kapitan Trec udusił go w jakimś prywatnym domu. Następnie 18 sierpnia do Stambułu
doniesiono, że Mustafa zmarł podczas drogi, co miało uśpić podejrzenia tureckich
ministrów66.

                                                          
62 Ulisse Aldrovandi e la Toscana. Carteggio e testimonianze documentarie, a cura di A. Tosi, Firenze

1989, s. 269; Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi. msc 38/2, vol. I, f. 24 r, 34 v;
F. Preto, Un infortuno professionale di Melchiore Guilandino direttore dell’Orto Botanico di Padova,
„Quaderni per la storia dell’Università di Padova”, vol. 22–23, 1989–1990, s. 233; Biogram Marina Cavalli
[w:] Dizionario Biografico degli Italiani, t. 22, Roma 1979, s. 751–752.

63 G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane..., XI, s. 16–20; Biblioteca Universitaria di Bologna,
Fondo Aldrovandi, msc 38, t. 1 s. 138 r, 139 r, 140 r, 141 r.

64 F. Preto, op.cit., s. 234.
65 Ibidem, s. 235.
66 Ibidem, s. 236.
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Duża wiedza i doświadczenie sprawdzone w licznych podróżach i zweryfikowane
z autopsji sprawiły, że w swych publikacjach M. Guilandini począł korygować błędy
innych kolegów i prostować je. Wywołało to ostre polemiki wśród współczesnych
uczonych, które były zresztą rzeczą zwykłą i spotykaną. Głównym jego adwersarzem
stał się Pietro Andrea Mattioli ze Sieny (1500–1577), doświadczony i znakomity le-
karz, praktyk, który nie był związany z żadnym środowiskiem uniwersyteckim. Po-
czątkowo pracował on jako lekarz w Sienie, Rzymie, Trydencie i w Gorycji, w 1555
roku dostał się na dwór cesarza Ferdynanda I, a następnie został nadwornym lekarzem
cesarza Maksymiliana II. Nie ukrywał on niechęci, a może i wrogości wobec M. Gui-
landiniego, czemu m.in. dał wyraz w liście do U. Aldrovandiego, pisząc: Questi barba-
ri traditori, quello che hanno di buono lo imparano in Italia, dove vengono bestie e se
ne partono huomini67. Bronił samego Guilandinusa, a po trosze wszystkich
cudzoziemców, Gabrielle Falloppia, odpowiadając Mattiolemu: Questi barbari
traditori non possono partire che noi italiani leviamo la testa, et nondimeno quello che
hanno di buono lo imparano in Italia68. O sporze M. Guilandiniego z P.A. Mattiolim
głośno było w naukowym świecie, pisał o nim do Ulisse Aldrovandi Costanzo Felici
w 1555 i w 1558 roku. Polemika między tymi dwoma badaczami przybrała oficjalny
charakter, gdy Guilandini swą opinię, m.in. o ziemnym migdale opisanym przez Mat-
tiolego, wyraził w liście do Konrada Gesnera z Zürychu. Uprzejmą jego odpowiedź
wraz ze swym listem M. Guilandini opublikował w 1558 roku w Padwie w dziełku
zatytułowanym Melchioris Guilandini ac Conradi Gesneri de stirpibus aliquot Epi-
stolae. To zapoczątkowało wymianę poglądów w szerszym gronie botaników. Na za-
rzuty Guilandiniego P.A. Mattioli odpowiedział swemu adwersarzowi w dziele pt.
Adversus viginti problemata Melchioris Guilandini disputatio, wydanym w 1561 roku
w Pradze69. Umieścił w nim listy M. Guilandiniego, Gesnera oraz swoją odpowiedź
skierowaną do Gabriele Falloppia. M. Guilandini ubiegł go, publikując dziełko Gui-
landini Melchioris Apologiae adversus Petrum Andream Matthaeolum liber primus qui
inscribitur Theon w Padwie (1558 rok). To wywołało przeświadczenie u Mattiolego, że
Falloppia występuje przeciw jego osiągnięciom naukowym i kwestionuje jego badania.
G. Falloppia nie zerwał jednak serdecznych stosunków z Mattiolim, zdając sobie spra-
wę z jego trudnego charakteru i wynikających z tego nieporozumień70.

Podjęcie przez Guilandiniego dalekiej podróży w 1558 roku nie położyło kresu
obustronnej dyskusji. Już po jego powrocie ze wschodniej wyprawy w 1561 roku Mat-
tioli w liście do U. Aldrovandiego wyrażał obawy, że teraz rozpocznie on z nim na

                                                          
67 R. Trevisan, op.cit., s. 59. Pietro Andrea Mattioli ur. w 1500 roku, zm. w 1577 roku, doktor medycy-

ny. Zafascynowany botaniką korespondował z Luigim Aquillara, Amato Lusitano; G.E. Ferrari, op.cit.,
s. 403, 407. W dziele pt. Epistolarum medicinalium libri quinque (Praga 1561) P.A. Mattioli opublikował
wiele swych listów skierowanych do znanych lekarzy i botaników europejskich oraz ich odpowiedzi; G.A.
Pritzel, op.cit., s. 208–209; Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 13–
45, znajdują się oryginalne listy P.A. Mattiolego.

68 C. Raimondi, op.cit., s. 9.
69 Costanzo Felici. Lettere a Ulisse Aldrovandi, a cura di G. Nonni, Urbino 1982, s. 19, nr 2, 10; La

scienza a corte. Collezionismo eclettico natura e immagine a Mantova fra Rinascimento e Manierismo,
a cura di F. Costa, Roma 1970, s. 42, 43; G.A. Pritzel, op.cit., s. 108.

70 Epistolario di Gabriele Falloppia..., s. 10, 11, nr 14, list P.A. Mattioliego z Pragi do G. Falloppia ze
stycznia 1558 roku; s. 11, nr 18, list z grudnia 1558 roku; G.E. Ferrari, op.cit., s. 386, 395.
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nowo polemiki. Sam zresztą nie zaniechał sporu i opublikował w Padwie w 1562 roku
dzieło polemiczne pt. Adversus XX problemata Melchioris Guilandini Disputatio71.
Prawdopodobnie sam zdawał sobie sprawę, że mógł w swych publikacjach popełniać
nieścisłości. W liście z 25 lutego 1566 roku do Ulisse Aldrovandiego P.A. Mattioli,
usprawiedliwiając się niejako, załączył spis roślin zamieszczonych w swych pracach,
których nie widział z autopsji, ale niektóre wziął z opisu Moscovia Zygmunta Herber-
steina, a inne przysłał mu ze Stambułu wenecki ambasador Marino Cavalli. Także pu-
blikacja kolejnego dzieła Mattiolego pt. De simplicium medicamentorum facultatibus
secundum locos et genera, spotkała się z polemiką i uwagami przedstawicieli świata
naukowego. Większość korespondencji wymienianej między wspomnianymi już uczo-
nymi P.A. Mattioli opublikował raz jeszcze w dziele pt. Petri Andreae Matthioli
Senesis medici, Epistolarum Medicinalium, libri quinque w 1564 roku72.

Miał też Guilandini wielu przyjaciół i zwolenników. Serdeczne stosunki łączyły go
z mistrzami i patronami: z Gabrielem Falloppia, jak i z Ulisse Aldrovandim. Ten ostat-
ni zaopatrywał swego ucznia w rzadkie i nieznane nasiona różnych roślin, które na-
stępnie odbiorca zasadzał w Orto Botanico w Padwie. Równocześnie odwzajemniał się
mu, przekazując korzenie i nasiona egzotycznych roślin oraz sporządzając ziołowe
lekarstwa na dolegliwości żołądkowe. W bibliotece tego znanego uczonego bolońskie-
go do dziś dnia zachowały się dzieła naszego Guilandinusa, m.in. Melchioris Guilan-
dini assertio sententiae in Galenum a se pronuntiata, Venetys 1572; Apologiae adver-
sus Petrum Andream Matthiolum Senenensis, Padua 1558; Papyrus hoc est Commenta-
rius in tra C. Plinij maioris, Venetys 1572; De stirpibus epistola quinta; Defensio
conproblematum adversus Matthioliim; Litere ad Ulissem Aldrovandum; De balsamo.
Iudicium manoscriptum; Epistolae quinque ad diversos73. Sam M. Guilandini w wier-
nej pamięci zachował swego opiekuna i dobrodzieja G. Falloppia, wcześnie zmarłego,
któremu dedykował wstęp do dzieła Melchioris Guilandini Papyrus, hoc est Commen-
tarius in tria Caji Plinii Maioris de Papyro capita, opublikowanego w Wenecji w 1572
roku. W zachowanej korespondencji M. Guilandiniego dosyć często spotkamy opinie

                                                          
71 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 33 r, 35 r, 35 v, 44 r, 46 v;

Epistolario di Gabrielle Falloppia..., s. 11.
72 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 12–35 v; Ciekawostką

może być informacja zamieszczona w liście P.A. Mattiolego z Pragi z 1566 roku o pracującym przy jego
boku na dworze cesarskim Polaku Edwardzie, rysowniku, który cztery lata spędził w Egipcie i wykonał
szereg rysunków nieznanych roślin orientalnych, m.in.: Persea- n’hebbi il ritratto da me Odoardo Polacco
l’ anno 1538 il quale era stato quattro anni in Aegitto, oraz druga wzmianka: Faba Aegiptia n’hebbi il
ritratto in pittura dall’istesso Odoardo Polacco; G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 11; Petri Andrae Matthioli
Senessis medici, Epistolarum medicinalium, libri quinque, Lugduni, apud Caesarem Farinam 1564, f. 241
(list M.Guilandiniego do K. Gesnera), f.253 (K. Gesner do M. Guilandiniego), f. 267 (P.A. Mattioli do
G. Falloppia), f. 357 (P.A. Mattioli do U. Aldrovandiego), f. 379 (J. Crato de Krafftheim do P.A.
Mattioliego), f. 383–87 (J. Crato do P.A. Mattioliego), f. 420 (P.A. Mattioli do U. Aldrovandiego), f. 452
(J. Crato do P.A. Mattioliego), f. 532, 581, 634, (trzy listy P.A. Mattioliego do Jacobo Antonio Cortuso), we
wszystkich wzmiankowanych listach postać i poglądy M. Guilandiniego pojawiają się bardzo często.

73 BIblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 147 r, 149 r; ibidem, msc
147, Ulissis Aldrovandi philosophi ac medici Bonon. Bibliotheca secundum nomina authorum, f. 420 v;
ibidem, msc 136, Catalogus seminum quae missi D. Melchiori Guilandino, Patavium, (1569 r.), f. 37 r;
f. 187 v Patavii in horto Pubblico Melchioris Guilandini (1571 rok); G.E. Rerrari, op.cit., s. 388, 389, 391,
394, 431; G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane..., XI, s. 23, nr 12 a. Dzieło M. Guilandini: Stirpibus
aliquot, epistolae V, Patavii apud Gratiosum Perchacinum 1558 zanotował też K. Estreicher, op.cit., s. 463.
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o innych, współczesnych mu naukowcach. Cenił znanego botanika padewskiego Gia-
como Antonio Cortuso (1513–1603), który posiadał swój własny ogród botaniczny
w Padwie. W liście do U. Aldrovandiego z 1562 roku, już po opublikowaniu przez
G.A. Cortuso pracy pt. Catalogus plantarum quae sunt in privato horte Cortusii
patavini, Guilandini pisał: unico thesaurario di quante belle cose che si trovano
a Padova74. Serdeczne stosunki łączyły go z Lucą Ghinim (1524–1584), założycielem
ogrodu botanicznego w Pawii, a następnie profesorem uniwersytetu bolońskiego.
W 1562 roku pośredniczył w pertraktacjach dotyczących przeniesienia go na katedrę
w uniwersytecie bolońskim75.

Jak już powyżej stwierdziliśmy, Melchiorre Guilandini czuł się Niemcem, co po-
twierdzał w pozostawionej korespondencji, jak i w żywych związkach z nacją nie-
miecką działającą na uniwersytecie padewskim. Na terenie Republiki Weneckiej pa-
nowała dość duża tolerancja religijna, ze względu na liberalną politykę kościelną pań-
stwa, więc do Padwy napływali licznie słuchacze niemieccy, także wyznania
protestanckiego. 2 lipca 1553 roku została powołana osobna nacja germańska, jedno-
cząca legistów z artystami, a więc medyków, filozofów z teologami. Ale już 11 listo-
pada 1553 roku oddzielili się artyści od prawników, tak żywi, jak i zmarli. Od tego
czasu bowiem zmarli legiści byli chowani w kościele degli Eremitani, artyści zaś
w kościele Santa Sofia76 .

Zachowany akt notarialny z 23 sierpnia 1565 roku potwierdzał, że konsyliarze arty-
stów ofiarowali 23 coronatos pro aedificatione sepulturae quae est in templo S. Sophiae.
Zostało też wyznaczone locum in pariete petitum pro tabella lapidea inscriptionis affi-
genda. Dokument nosił nazwę Instrumentum factum de sepultura Nationis Germanicae
Artistarum et Medicorum Patavii in aede S. Sophiae z prawem concessio Nationi Ger-
manae loci in ecclesia Sanctae Sophiae pro humandis cadaveribus77 (il. 65, 66).

Swą przynależność do nacji germańskiej potwierdził w 1563 roku, wpłacając przy-
pisaną składkę: Melchior Guilandinus Borussus MDLXIII dedit dimidium coronatum.
Doctor (olim professor Patavinus celeberrimus rei botanicae, dopisano później)78.

Melchiorre Guilandini zmarł w Padwie 8 stycznia 1589 roku, o czym informują za-
piski, pierwszy w aktach nacji niemieckiej fakultetu filozoficznego o następującej tre-
ści: excellentissimus Melchior Guilandinus Borussus, vir multiiuga eruditione et scien-

                                                          
74 Epistolario di Gabrielle Falloppia..., s. 11, 78–79; G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane. XI...,

s. 233; G.A. Pritzel, op.cit., s.131; Ponadto M. Guilandini opublikował w 1557 roku dzieło pt. De stirpium
aliquot nominius vetustis ac novis, w 1600 roku wydano jego kolejną pracę Hortus Patavinus, a w 1908
roku G.B. De Toni ogłosił następną jego pracę pt. Judicium Melchioris Guilandini de quibusdam plantis
horti Petri Ant. Michaelis.

75 Biblioteca Universitaria di Bologna, Fondo Aldrovandi, msc 38/2, vol. I, f. 131 v, 133 r, 139 r, 140 r,
140v; G.B. De Toni, Spigolature Aldrovandiane.., XI, s. 12, 14, 16 nr 1a, 2 a, 5 a; G. Ferrari, op.cit., s. 446,
przypis 90. Jacopo Antonio Cortuso opublikował ponadto w Wenecji w 1591 roku dzieło pt. L’orto dei
semplici in Padua.

76 B. Brugi, Gli scolari dello studio di Padova nel Cinquecento, Padova 1905, s. 35; A. Favaro, Intorno
degli atti della nazione germanica nello studio di Padova ed alla scissura tra giuristi ed artisti, Venezia
1911, s. 14, 19.

77 A. Favaro, op.cit., s. 19–21 oraz przypis nr 1.
78 Matricula nationis germaniae artistarum in Gymnasio Patavino (1553–1721), a cura di Lucia Roset-

ti, Padova 1986, Tabula nominum dominorum artistarum, medicorum et theologorum nationis germanicae
nobilissimae in Gymnasio Patavino 1563, 19, nr 161.
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tiae medicea peritia longe praestantissimus, et ad vespram sine ferali pompa ad
D. Antonii humatus est, oraz drugi w aktach uniwersyteckich: 8 Januarii 1589 Mel-
chior Guilandinus Borussus vita functus est, et absque pompa in D. Antoni ac de hu-
matus. In Horto-Simplicium ei succectus est Aloysius Saracenus Vicentinus79. Jak więc
wynika z powyższego zapisku, zmarł prawdopodobnie w dzień, a już wieczorem tego
samego dnia 8 stycznia został pochowany, bez żadnych uroczystości i ceremonii,
w kaplicy św. Feliksa klasztoru franciszkanów, znajdującego się przy padewskim ko-
ściele św. Antoniego. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego nie został pochowany tak jak
inni członkowie nacji niemieckiej i artyści w kościele św. Zofii?80

Wcześnie, bo 22 grudnia 1585 roku, sporządził testament, w którym w podzięce za
pomoc i okazaną życzliwość w trudnych momentach życia cały swój bogaty księgo-
zbiór zapisał weneckiej Bibliotece San Marco, Republice Weneckiej zaś ponad tysiąc
złotych dukatów. W zbiorach archiwalnych w Padwie, jak i w Bolonii nie zachował się
tekst testamentu (a nawet jakakolwiek kopia), nie możemy więc podać innych jego
szczegółów. Ponieważ przez wiele lat życia M. Guilandiniego łączyły wielorakie kon-
takty prywatne z wybitnymi przedstawicielami weneckiej arystokracji oraz bezpośred-
nio z najwyższymi władzami Republiki, można sądzić, że w bogatych zbiorach Ar-
chivio di Stato w Wenecji natknę się w przyszłości na interesujące materiały dotyczące
naszego bohatera81.

Podsumowując, Melchiorre Guilandini był człowiekiem niemałych zasług i znacze-
nia, znanym w środowisku naukowym Italii, jak i w całej Europie. Dogłębna i wszech-
stronna jego wiedza z zakresu botaniki była doceniana przez współczesnych, ponieważ
została zdobyta z wyrzeczeniem i odwagą podczas jego burzliwych peregrynacji na-
ukowych. Wykształcił wielu uczniów i następców, tak w Italii, jak w innych państwach
europejskich, którzy kontynuowali wytknięty przez niego nowy kierunek badań nad
farmakologią. Miał licznych przyjaciół w Polsce, w samym Krakowie i na dworze
królewskim Stefana Batorego. O zauważeniu i docenieniu jego rozległej wiedzy może
świadczyć propozycja powierzenia mu przez samego wielkiego kanclerza i hetmana,
wychowanka uczelni padewskiej, Jana Zamoyskiego w 1577 roku katedry botaniki
w organizowanym w Krakowie Collegium Regium. Równocześnie olbrzymie zasługi
położył przy organizacji, modernizacji i kierowaniu padewskim ogrodem botanicznym.
Do dziś dnia rosną – w co trudno wprost uwierzyć – drzewa zasadzone w okresie życia
Melchiorre Guilandiniego, do dziś Orto Botanico w Padwie, nieznacznie zresztą zmo-
dyfikowany, przyciąga tłumy zwiedzających z całego świata. Jako dziedzictwo kultu-

                                                          
79 Atti della nazione germanica artista nello studio di Padova, a cura di A. Favaro, vol. I, Venezia

1911, s. 284; J.Ph. Tomasini, op.cit., s. 430; W większości starsza literatura przyjmuje 1587 rok jako datę
śmierci M. Guilandiniego. G.Ch. Pisanski, op.cit., s. 5, 12 przyjął, że zmarł on w podeszłym wieku
25 grudnia 1587 roku.

80 Biogram Gabriele Falloppia [w:] Dizionario Biografico degli Italiani, t. 44, Roma 1994, s. 485. Ga-
briele Falloppia został pierwotnie pochowany w bazylice św. Antoniego. W XVIII wieku, w związku
z otwarciem bramy północnej prowadzącej do bazyliki, musiał zostać rozebrany nagrobek uczonego. Jego
resztki przeniesiono do kaplicy św. Feliksa do tego samego grobu, gdzie został pochowany w 1589 roku
jego drogi przyjaciel Melchiorre Guilandini; G.E. Ferrari, op.cit., s. 382.

81 R. Trevisan, op.cit., s. 61; G.E. Ferrari, op.cit., s. 382, przypis 5, s. 383, przypis 6; G.Ch. Pisanski,
op.cit., s. 12.
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ralne najwyższej rangi i najstarszy obiekt tego rodzaju w świecie, w grudniu 1997 roku
został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO82 (il. 67).

FROM PRUSSIA TO ITALY. PROFESSOR MELCHIORRE GUILANDINI

OF UNIVERSITY OF PADUA AND HIS JOURNEYS

Summary

The main aim of this article is to present a brief biography of Melchiorre Guilandini, a professor at
the University of Padua, who lived and worked in the 16th century. Although Gulandini was quite an
outstanding figure in his times, he is practically unknown in Polish literature. His real name was
Wieland, although he preferred to use its italianicised form – Melchiorre Guilandini. He was born
around 1520 in Prussia, which back then was part of the Kingdom of Poland. Having completed his
studies at the universities in Königsberg, Padua and Bologna, where he obtained the degree of Doctor
of Medicine, he settled down in Padua. Here, under the supervision and patronage of Gabrielle Fal-
loppio, a famous surgeon and one of the professors at the University of Padua, he continued to in-
crease his knowledge in the fields of medicine and botany. In 1558 Guialdini set out on a dangerous
journey to the Eastern countries. He explored the shores of the Adriatic and Aegean Seas and the
regions between Istanbul and Cairo, which at that time belonged to the Ottoman Empire. During his
journey he examined rare species of flora and fauna. Intending to travel to India, he boarded a ship
headed to Portugal. Near the harbour of Caligari their galley was attacked by Algerian pirates. Gui-
landini was enslaved by the pirates and spent several months on their ship until, by some lucky coin-
cidence, he was found by his patron and redeemed.

After he returned to Padua in 1561 he was appointed head and curator of the Botanical Garden. At
that time he had already acquired a reputation as a world class expert on European, Asian and African
flora. It was exactly for this reason that the university authorities appointed him head of the newly
established Department of Botany. He taught most of his classes in Orto Botanico and in doing so he
triggered the development of a new science – pharmacology. In 1578 he was awarded a lifelong
professorship. Guilandini rendered considerable services to the Botanical Garden in Padua – he reor-
ganised and modernised it as well as improved the way it was managed. Under his management the
Garden collection was considerably enriched and the grounds housing it were enlarged. Guilandini
imported rare and unknown plants, roots and medicinal herbs, enlarged the orangery and the buildings
which were used as classrooms. He also organised and led many new scientific expeditions.

Guilandini corresponded with the most famous European botanists of his times. His works often
appeared in print and he was repeatedly invited to participate in international debates during which
the greatest scientific minds shared their views on a variety of botanical and medicine-related issues.
He educated many outstanding students, who continued his work on the further development of
pharmacology. Among this elite group there were some Polish students, for example Jan Zamoyski,
Lord Chancellor of the Crown, who offered him the position of the chair of botany at Collegium
Regium, a newly organised University in Kraków. Guilandini was on friendly terms with the mem-
bers of the Venetian intellectual elite, who often supported his scientific endeavours. It is claimed that
Guilandini was asked to concoct a poison, which was given to a Turkish envoy. Yet, according to the
sources, the poison failed to achieve the desired effect.

Melchiorre Guilandini considered himself German, which he repeatedly emphasised in the sur-
viving correspondence (e.g. the letters located in Biblioteca Universitaria di Bologna). He also ac-
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centuated his German identity in his daily contacts with German scholars working at the University of
Padua. Guilandini died on January 8th, 1589. On his deathbed he managed to make a will, in which he
bequeathed his entire book collection to St. Mark’s Library in Venice. He also donated over one
thousand gold ducats to the Republic of Venice in acknowledgement of the help and support received
from the Venetian government. Orto Botanico was inscribed onto UNESCO World Heritage List in
December 1997.


