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Wyspy Islandiy 

 

 

 

 



 

 

ISLANDIA 
álbo 

Krotkie opisanie Wyspy Islandiy. Ná ktorey, 
co śię kolwiek rzeczy Cudownych, 

niezwycźáynych, y w tech Kráyách nászech 
nigdy niesłychánych ábo ná oko widźieć/ ábo 
teź od Obywátelow teyźe Wyspy luźdi wiáry 

godnych/ słyszeć mogło/ to wszytko tu 
prawdźiwie jest poznáczono/ á teraz nowo, k 

woli wszytkim práwym Krześćianom/ ná 
dźiełá reku Páná Zastepow/ jáko pátrzác/ták y 
o nich słycháć prágnącym na Swiátło Wydano 

 
 
 
 
 
 

W Lesznie 
Roku Páńskiego 

M. DC.   XXXVIII. 

 

6,724 



 

 

Jáśnie Wielmożnemu Pánu, 

JE◦Mći 

Pánu Hieronymowi 

z Radomická Rádomickiemu/ Wojewodźie 

Inowłocłáwskiemu/ Wschowskiemu zć zć Stárośćie. 

 

Ich Mciom Pánom P.P. 

JE◦ Mći Pánu 

MARCINOWI 

Y JE◦Mći Pánu 

KAZIMIERZOWI 

z Rádomická Rádomickim Inowłocłáwskim 

zć Wojewodźicom 

 

Jáśnie Wielmoźny á mnie wielce Mćiwy Pánie Wojewodo, y 

moi Mćiwi 

Pánowie Wojewodźicowie. 

 

 

 

 



 

 

Wiádomy, tuszę, jest, W Mćiom M. M. Panom on 

niepośledniego jednego z Poetow Łáćinskich Scribentá, 

imienem Propertiuszá wierszyk: 

 

Na vita de ventis, de tauris narrat Arator 

enumerat Miles vulnera, Pastor o ves. 

 

Ktoremi słowy do czegoby własnie zmierzał,ábo ná coby 

tákiego godzieł, ja zgołá inszego nic baczyc y znaleść nie 

mogę, telko, że káżde o rzeczách swoich mowic y drugim o 

nich bezpiecznie powiádáć wolno: á wszákże o tákich, 

mowię, rzeczách, ktoreby sprosną jáką ábo nieuczćiwośćią/ 

ábo bezbożnośćią nie trąćieły, ( takich bowiem y Boskie y 

ludskiepráwá áni wspomináć nie dádzą) / ále o tych telko, 

ktoreby ku osławie chwały wielmożnośći y dobroći samego 

nawyższego Paná y zbáwiennemu bliznich nászych 

zbudowániu służeły. A tákoweć są wszytkie spráwy y dźiełá 

Boze wszechmocne/ ktorych on jako w stworzeniu rzeczy 

wszytkich z niczego, wielmoźnie raz dokazáć raczeł, ták 

jeszcze y po dźiś dzien Cudownie w rządzieniu, 



 

opátrowániu y zátrzymawániu ich dokázowáć nie 

przestawa/ osobliwie gdźie y co śię tknie rozumnego 

stworzenia jego; to jest, ludźi, ktorych on ná mieyscách 

rozmáitych, w Krolestwách, Prowinciách y Wyspách 

roznych, roznym, rozmaitym á Cudownym też sposobem 

zátrzymuje y záchowywa. Czego wszytkiego, áczbysmy y 

sámi ná sobie,y ná przyległych nam inszych Kráinách jásne 

mogli mieć dokumenta y znáki, á wszákże przećie, przyznáć 

śię to muśi/ że nieták zás bárzo tego przy nas sámych znać, 

jáko przy tych, ktorzy w srodze odległych y zámorskich 

swiátá tego Krájách mieszkáją. Bo coż mi to zá rzecz 

niepodobna/ choć my tu pod czás mądremi y uczonemi 

bywamy/ poniewasz ták wiele Kiąg do tego potrzebnych y 

Nauczyćielow dobrych dostátkiem mamy/ że, mym 

zdániem, ráczeyby śię temu podobno dźiwowáć beło 

potrzebá, gdybysmy tákiemi nie beli/ niź kiedy jestesmy: 

Abo, co to zá cud/ źe my tuta żyć dobrze śię mieć, y wesołą 

myśl stroić możemy/ gdysz śię wszytkich rzeczy/ ktorejedno 

nie mowię do zywnośći/ ale y do rekreácyi á ućiechy 

ludzkiey wszelákiey należą, co nie miárá u nas znáiduie: 

Nuż że hándlujemy/ przedájemy/ kupujemy/ y wszelákim 

sposobem o sobie rádźiemy; y temu śię by namniey 



 

dźiwowáć nie potrzebá: bo Złotá, Srebrá, Ceny, Zelázá, 

Ołowiu, Miedźiy inszych tym podobnych, ktore nászá 

źiemiá z siebie wydawa/ rzeczy obfićie zdobywamy: przy 

jákowych srzodkách kiedy jeszcze komu Pan Bog 

pobłogosáłwi/ skłádnie wewszytko to com powiedźiał/ káżdy 

potráfić umie. Ale tám kędy niczego zpomienionych rzeczy 

ábo zgołá nie mász/ ábo jesli jest/ tedy bárzo o male/ nie ták 

łácno/ jakoby kto rozumiał. ludźiom rzeczy idą: á przecie 

nie mniey nád nas ludźmi są y mądremi, y żywemi, y 

dostátek wszytkiego, co im potrzebá, májącemi/ ták iż nie 

bez przyćynyby śię kádzy temu zádziwić, y Bogá z 

wielmozney jego opátrnośći pochwalić mogł. A tákowáć jest 

ISLANDIA Wyspá od nas dáleko w Pulnocnych stronách 

odległa /ktora rządow Bożych dźiwnych, y jego około niey 

opátrznośći cudowney pełna jest/ lubo to ná nię sáme, 

luboteż ná ludźie ná niey mieszkájące y insze z bydlęty 

zwierzętá poirzysz. Ktoram ja zá Bozą pomocą przeszedszy 

/dobrze śię iey przypátrzeł/ y to co na niey uważenia y 

pámięći godnego beło osobliwym scriptem poznáczeł, y ták 

długom to przy sobie chował/ ázem to teraz ná świátło, zá 

prosbą y nálegániem ludźi wielu dobrych á ná cudá Bożskie 

/jáko pátrzáć/ ták y onich słychać żądośćiwie prágnacych 



 

podać muśiał. Ktorey to pracy mojey (á moiey nie telko 

względem sámey Máteryi /ále y względem nákłádu) żem W 

Mćiom M. M. Panow zá Pátrony y Stronce obrał cále onę 

Fraillustribus Nominilus W Mć. dedicowawszy y 

przypisawszy: z wielu inszych przyczyń/ W Mc sam Mćiwy 

Pánie Wojewodo, dałeś mi do tego przyczynę/ oną swoja 

niekiedy w Wolszteinie y Chobienicách ze mną o tych 

rzecźách rozmowa y pilnym się wszytkiemu temu com o tey 

Wyspie, W Mć. M.M. Pánu powiádał przysłuchywániem. A 

ták łáskáwie to więc y wdżiecznie W Mć. M.M. Pánowie ode 

mnie przyjąc y czytáć ráczćie proszę: Ktorych śię ja zátym 

Mćiwey łásce, z uniżonemi słuzbámi mojemi pilnie 

oddawam. Z Leszná 20. Ianuary, Roku Pánskiego 1635. 

 

W Mciow M M Pánow uprzeymie 
zyczliwy y powolny sluga 

 

Daniel Vetterus. 

 

 

 

 


