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7Słowo wStępne

Dorota Sidorowicz-Mulak

SŁOWO WSTĘPNE

Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w wyniku wydarzeń lat 
1939–1945 i powojennej zmiany granic zostały rozdzielone między 
Ossolineum funkcjonujące od 1946 r. we Wrocławiu a Lwowską Na-
rodową Naukową Bibliotekę Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. W 2003 r. 
dyrektorzy Adolf Juzwenko i Mirosław Romaniuk zawarli porozumienie 
w sprawie opracowania i digitalizacji zasobów przedwojennego Osso-
lineum przechowywanych we Lwowie. Pierwsze działania skierowane 
zostały na uzyskanie elektronicznej wersji zakładowego archiwum oraz 
rozpoznanie i digitalizację rękopisów1. Kolejne prace skupiały się wokół 
badań największego przed 1939 r. zasobu czasopism oraz zeskanowania 
tytułów i roczników niedostępnych w bibliotekach polskich2.

W 2013 r., po dziesięciu latach owocnej współpracy, przyszedł czas 
na badania dotyczące kolekcji starych druków lwowskiego Ossolineum, 
przechowywanej w Dziale Książki Rzadkiej Biblioteki im. Stefanyka 
przy ul. Łysenki (dawniej ul. Kurkowa) w secesyjnym gmachu dawnego 
Narodnego Domu. Zrealizowanie zamierzeń, dotyczących wspólnego 
opracowania zasobu druków XVI w. z kolekcji Ossolineum, było moż-
liwe dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach programu Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki”. Celem działań było przygotowanie publikacji 
prezentującej kształt ossolińskiej kolekcji druków tego stulecia sprzed 
1946 r., kiedy dokonano oficjalnego podziału zbiorów między Ossoli-
neum a Bibliotekę im. Stefanyka. Współpraca obu instytucji nad rozpo-
znaniem, opracowaniem i digitalizacją zbiorów lwowskiego Ossolineum 
jest kontynuowana i przynosi pozytywne efekty3.

Projekt badawczy o numerze 0113/NPRH3/H12/82/2014 obej-
mował nie tylko opublikowanie katalogu druków XVI w. z historycznej 
kolekcji Ossolineum przechowywanych we Lwowie i Wrocławiu, lecz 
także przygotowanie internetowego inwentarza druków XVII i XVIII 
stulecia z tejże kolekcji przechowywanych w Bibliotece im. Stefanyka. 
Podczas kwerend we Lwowie zostały również rozpoznane inkunabuły 
o ossolińskiej proweniencji, wśród nich kilka woluminów uznanych za 
straty wojenne. Inkunabuły te opracowała Iryna Kachur4. Ponadto grupa 
młodych badaczy przygotowała artykuły dotyczące wybranych zagad-
nień z zakresu nauk humanistycznych (bibliologia, literaturoznawstwo, 
muzykologia, oprawoznawstwo), które zostaną opublikowane w „Cza-
sopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”5.

1. Informator o polonikach w zbiorach ręko-
piśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, 
cz. 1: Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowe-
go im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 
1945 r., oprac. M. Matwijów, E. Ostromęc-
ka, Wrocław 2010; cz. 2: Zbiór Aleksandra 
Czołowskiego, oprac. K. Rzemieniecki, 
Wrocław 2015. Zeskanowane archiwum 
ZNiO dostępne jest zdalnie ze strony www.
ossolineum.pl.; szerzej o digitalizacji zob. 
E. Dmytryk-Klempel, K. Rzemieniecki, Di-
gitalizacja zbiorów przedwojennego Ossolineum 
oraz innych bibliotek i kolekcji prywatnych w za-
sobach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblio-
teki im. W. Stefanyka, „Czasopismo Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich” [dalej: „Cza-
sopismo ZNiO”] 2012, z. 23, s. 271–278.

2. R. Nowakowski, Prasa polska z lat 
1801–1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej 
Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charak-
terystyka zbioru, „Czasopismo ZNiO” 2014, 
z. 24/25, s. 159–270, oraz inne prace tego 
autora.

3. W 2015 r. rozpoczęto badania zbioru 
rysunków przechowywanych w Bibliotece 
im. Stefanyka, zob. A. Soroko, Kwerenda ry-
sunku polskiego z Muzeum Książąt Lubomirskich 
w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej 
Biblioteki im. W. Stefanyka – komunikat z re-
alizacji grantu MKiDN, „Czasopismo ZNiO” 
2017, z. 28, s. 223–225 [w druku; tu też 
pozostała literatura].

4. I. Kachur, Inkunabuły z historycznej 
kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Naro-
dowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Ste-
fanyka, ibidem, s. 41–53.

5. Artykuły: A. Bielak, A. Franczyk -Cegły, 
G. Joachimiaka, M. Muraszki, F. Rozena, 
ibidem; szerzej o całym projekcie zob. D. Si-
dorowicz-Mulak, Katalog druków XVI wieku 
z historycznej kolekcji Ossolineum – projekt 
realizowany w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki na lata 2014–2018, 
ibidem, s. 119–126.
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8 Słowo wStępne

Prezentowany katalog obejmuje rozpoznane druki XVI w. z lwow-
skiej kolekcji Ossolineum w jej historycznym kształcie z 1945 r., prze-
chowywane w Bibliotece Ossolineum oraz w Bibliotece Stefanyka. Dzieje 
budowania tej kolekcji oraz jej podziału między Lwów i Wrocław zostały 
szczegółowo omówione w innym miejscu niniejszej publikacji6. W tym 
miejscu należy podkreślić, że na tę kolekcję, oprócz starych druków 
zgromadzonych przez Ossolineum do 1939 r. i oznaczonych piecząt-
ką własnościową Ossolineum lub przynależnych mu depozytów Paw-
likowskich, Chrzanowskich i Cieńskich, złożyły się nabytki wojenne 
z lat 1939–1945, które w tym czasie opatrzono pieczątką własnościową 
Ossolineum. Były wśród nich egzemplarze pochodzące z Biblioteki Po-
turzyckiej Dzieduszyckich.

W 1939 r. kolekcja druków XVI w. liczyła 5170 egzemplarzy. Na 
podstawie materiałów archiwalnych można oszacować, że w latach 
1940–1945 zespół tych druków wzrósł do około 6000 egzemplarzy. 
W spisie z 18 maja 1945 r. odnotowano, że zbiory Ossolineum liczą 5232 
druki XVI w., a w kolekcji Pawlikowskich znajduje się 2948 druków 
XV–XVIII w.7 Liczbę druków XVI w. z tego zespołu oszacowano na 
401 jednostek inwentarzowych8. Książki z depozytu Chrzanowskich 
i Cieńskich znajdowały się w grupie zbiorów nieopracowanych. W doku-
mentach nie zachowały się szacunki pozwalające określić liczbę tomów 
z biblioteki Dzieduszyckich z Poturzycy9.

We Wrocławiu, w odtworzonym w 1948 r. Dziale Starych Dru-
ków, rozpoczęto porządkowanie i inwentaryzowane druków XVI w. 
W pierwszych sprawozdaniach określono ich liczbę na 5600 wolumi-
nów10. W szacunkach tych uwzględniono także kilkaset tomów z ko-
lekcji Baworowskich, których podczas wojny nie opatrzono pieczątką 
własnościową Ossolineum. Na liczbę 5600 tomów złożyło się ponad 
5000 jednostek inwentarzowych lwowskiego Ossolineum, około 270 
jednostek z kolekcji Pawlikowskich i około 230 egzemplarzy z kolekcji 
Dzieduszyckich. Należy pamiętać przy tym, że szacowano liczbę wolu-
minów, a znajdowały się wśród nich klocki introligatorskie, zawierające 
po kilka dzieł razem oprawnych, oraz nieliczne druki wielotomowe 
[il. 1]. W ówczesnej Lwowskiej Naukowej Bibliotece Akademii Nauk 
USRR (obecnie LNNBU im. W. Stefanyka) pozostało około 500 jed-
nostek inwentarzowych o ossolińskiej proweniencji, głównie z kolekcji 
Pawlikowskich [il. 2].

W obu instytucjach, we Wrocławiu i Lwowie, nie postarano się 
o zachowanie odrębności księgozbiorów pochodzących z historycznej 
kolekcji Ossolineum, wchodzących w skład kolekcji starych druków. 
Zbiór przewieziony ze Lwowa podzielono we Wrocławiu na polonika 
i druki obce, które w następnych latach sukcesywnie uzupełniano 
o nowe nabytki oraz nadano im nowe sygnatury. Te zmiany w organi-
zacji i stanie zbiorów znalazły odzwierciedlenie w wydanym w 1965 r. 
katalogu poloników XVI w. opracowanym przez Marię Bohonos11. 

6. D. Sidorowicz-Mulak, Kształtowanie 
kolekcji druków XVI wieku w lwowskim Ossoli-
neum, s.15–43.

7. Papiery Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Lwowie dotyczące zbio-
rów bibliotecznych z lat 1939–1945, ZNiO, 
rps 17066/II, k. 13–14.

8. Wykazy zbiorów i akta Oddziału Sta-
rych Druków Biblioteki ZNiO we Lwowie, 
ZNiO, rps 17076/II, k. 15–19.

9. Różne wykazy zbiorów ZNiO we 
Lwowie (w tym przekazanych do kraju za 
pośrednictwem różnych osób i instytucji 
w latach 1945–1946), ZNiO, rps 17072 II; 
tu znajdują się także wykazy starych 
druków z kolekcji Dzieduszyckich prze-
kazanych do Polski za pośrednictwem do-
minikanów.

10. Sprawozdania z działalności [ZNiO] za 
lata 1944–1949, Archiwum ZNiO we Wro-
cławiu [dalej: AZNiOW], sygn. IX/1, k. 89 
i nn.; Akta różne Towarzystwa Przyjaciół 
Ossolineum, AZNiOW, sygn. LVIII 3, k. 57.

11. Katalog starych druków Biblioteki Zakła-
du Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku 
XVI, oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965.
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9Słowo wStępne

Oprócz druków z dawnego lwowskiego Ossolineum uwzględniono 
w nim także wszystkie druki o innej proweniencji, jak bibliotek Bawo-
rowskich i Tarnowskich z Suchej Beskidzkiej, oraz nowe nabytki z lat 
powojennych. Podobne rozwiązanie zastosowano w katalogu paleoty-
pów Biblioteki im. W. Stefanyka, obejmującym druki wydane w latach 
1501–1550. Zarejestrowano w nim bowiem woluminy pochodzące 
z dawnego Ossolineum (w tym z kolekcji Pawlikowskich) oraz zbio-
ry z innych kolekcji przyłączonych podczas wojny i w latach następnych, 
w tym z Biblioteki Baworowskich12.

Podczas realizacji projektu badawczego finansowanego z Narodowe-
go Programu Rozwoju Humanistyki pominięto opracowanie i ponowną 
rejestrację zbiorów z lwowskiej kolekcji Ossolineum, które odnotowano 
w katalogu M. Bohonos. Wyjątek stanowiły te dzieła, których drugi 
egzemplarz został zakwalifikowany we Wrocławiu do zespołu druków 
obcych i nie został uwzględniony przez Bohonos. W niniejszym ka-
talogu zamieszczono także opracowania dotyczące historii i geografii 
krajów, w których Polska traktowana była jedynie marginalnie, oraz 
dzieła nienotowane w bibliografii Karola Estreichera, ale uwzględnione 
przez Bohonos. Wpływ na podjęcie decyzji o rezygnacji z ponownego 
opracowania poloników miało przekonanie o potrzebie jak najszybszego 
oddania do użytku badaczy nowego katalogu, stanowiącego zarówno 
uzupełnienie katalogu Bohonos, jak i pierwszą tak szeroką rejestrację 
zbiorów starych druków z historycznej kolekcji Ossolineum znajdują-
cych się obecnie we Lwowie.

Kolekcja poloników zebranych w katalogu Bohonos obejmuje 
2367 numerów inwentarzowych dawnego Ossolineum, około 230 dzieł 
z kolekcji Pawlikowskich, podobną liczbę tytułów z biblioteki Dziedu-
szyckich oraz po kilka woluminów z depozytów Chrzanowskich z Mo-
roczyna i Cieńskich z Okna. Można je łatwo odnaleźć, korzystając 

12. Katałog paleotypow iz fondow Lwows-
koj Naucznoj Biblioteki im. W. Stefanyka 
AN USSR, sost. R. S. Charabadot, R. M. Bi-
ganskij, Kijew 1986.

Il. 1. Magazyn starych druków 
w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich we Wrocławiu
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10 Słowo wStępne

z konkordancji dawnych (czyli lwowskich) i nowych (wrocławskich) 
sygnatur oraz z indeksu proweniencji odnotowującego pozycje z de-
pozytu Pawlikowskich, Chrzanowskich, Cieńskich i z kolekcji Dziedu-
szyckich13.

Zasadniczy zespół opisany w katalogu druków XVI w. z lwowskiej 
kolekcji Ossolineum obejmuje te druki, które po 1946 r. we Wrocławiu 
przypisano do grupy dzieł niezwiązanych z Polską (tzw. druki obce), 
a przed 1945 r. zostały opatrzone lwowską sygnaturą i pieczątką wła-
snościową Ossolineum lub tylko pieczątką własnościową (bez sygnatury 
lwowskiej), tomy z kolekcji Gwalberta Pawlikowskiego (z odrębnymi 
znakami własnościowymi) oraz z Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich 
(z pieczątką ZNiO). Łącznie to ponad 2850 jednostek inwentarzowych. 
Warto podkreślić, że większość z tych książek, zanim trafiła do Osso-
lineum, znajdowała się w posiadaniu Polaków lub polskich instytucji 
kulturalno-naukowych, religijnych i innych.

Odmiennie postąpiono w przypadku druków o ossolińskiej pro-
weniencji zarejestrowanych w katalogu paleotypów Biblioteki im. Ste-
fanyka. W pracy tej autorzy Rima S. Charabadot i Roman M. Biganskij 
uwzględnili znaki własnościowe z historycznej kolekcji Ossolineum 
znajdujące się na kartach książek (pieczątki Instytutu Ossolińskiego 
i Biblioteki Ossolineum oraz pieczątki i ekslibrisy Gwalberta Pawlikow-
skiego). Z tego względu, że katalog ten nie został jednak wyposażony 
w aparat pomocniczy i trudno odnaleźć 59 odnotowanych w nim druków 
o ossolińskiej proweniencji, w niniejszym katalogu zarejestrowano je 
po raz drugi. Opisano w nim wszystkie odnalezione do tej pory druki 
z historycznej kolekcji Ossolineum w liczbie 476 jednostek inwentarzo-
wych. Przeważająca większość z nich pochodzi z kolekcji Pawlikowskich 
(386 egzemplarzy). Dominującą grupę stanowią wśród nich polonika 
z drukarń działających na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów14.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum jest efek-
tem pierwszych wspólnych działań Biblioteki Ossolineum i Biblioteki 
im. Stefanyka nad opracowaniem zbiorów starych druków. Głównym 
celem projektu badawczego o tej samej nazwie było zarejestrowanie 
i scalenie lwowskiej kolekcji druków XVI w. zgromadzonych w Osso-
lineum przechowywanych w obu instytucjach. Dzięki realizacji tego 
zamierzenia został odtworzony kształt tej kolekcji z 1945 r. Ze względu 
na duże znaczenie niniejszego katalogu dla obu współpracujących in-
stytucji postarano się, aby przygotowana publikacja nie odbiegała od 
innych tego typu wydawnictw znajdujących się w obiegu naukowym. 
W związku z tym wyposażono ją w część wprowadzającą oraz rozbu-
dowany aparat pomocniczy.

W części pierwszej – o charakterze historycznym – dwie autor-
ki, jedna z Ossolineum, druga z Biblioteki im. Stefanyka, przedstawiły 
dzieje kształtowania lwowskiej kolekcji druków XVI w. dzięki darom, 
zakupom i depozytom. Opisały największe zespoły proweniencyjne 

13. Katalog starych druków…, s. 914–930; 
zespół ten scharakteryzował B. Bednarek 
w artykule Polonika XVI wieku ze zbiorów 
Ossolineum, który ukaże się drukiem 
w „ Czasopiśmie ZNiO” w 2018.

14. Dziękuję Irynie Kachur za udostęp-
nienie materiałów archiwalnych zachowa-
nych w Dziale Książki Rzadkiej Biblioteki 
im. Stefanyka.
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11Słowo wStępne

występujące w tej grupie zbiorów, wskazały cymelia oraz sposoby opra-
cowania i przechowywania starych druków stosowane w Ossolineum do 
1939 r. Odmienna narracja historyczna autorek dotycząca lat 1940–1945 
stanowi dowód na to, że mimo różnic w ocenie wydarzeń z tego okresu, 
przedstawiciele instytucji przechowujących druki XVI w. z lwowskiego 
Ossolineum mogą opracować katalog, który będzie ważną publikacją 
naukową dla badaczy dawnej książki i jej obiegu społecznego w Polsce 
i na Ukrainie.

W części zasadniczej katalogu zamieszczono opisy bibliograficzne 
3178 druków XVI w. z lwowskiej kolekcji Ossolineum, uzupełnione 
opisami cech szczególnych egzemplarzy: not rękopiśmiennych, defek-
tów, proweniencji i opraw. W obrębie numerów 1–3167 znalazły się 
opisy druków XVI w. ułożone alfabetycznie. Od numeru 3168 do 3178 
zamieszczono uzupełnienia. W jednym ciągu alfabetycznym uwzględ-
niono druki przechowywane we Wrocławiu i we Lwowie. Zespoły te 
zostały wydzielone w konkordancji sygnatur odsyłającej od symbolu 
biblioteki (BO – Ossolineum, CT – Biblioteka Stefanyka) do konkretnej 
pozycji katalogowej.

Opracowanie proweniencji przebiegało dwutorowo. Najpierw wy-
korzystano wpisy i inne znaki własnościowe (superekslibrisy, ekslibrisy, 
pieczątki) zamieszczone na drukach przez kolejnych prywatnych lub 
instytucjonalnych posiadaczy książek. W drugiej kolejności informacje 
te uzupełniono danymi zaczerpniętymi z Archiwum ZNiO oraz wyka-
zów darczyńców zamieszczonych w czasopismach Zakładu i sprawoz-
daniach z działalności placówki. Pozwoliło to nie tylko podać nazwiska 
kolejnych właścicieli druków, ale także ustalić personalia ofiarodawców 
Ossolineum oraz krąg antykwariuszy i bibliofilów współpracujących 
z instytucją w XIX i XX w. Dzięki tym informacjom, podanym w niniej-
szym katalogu, nastąpił przełom w badaniach nad dziejami budowania 

Il. 2. Jeden z magazynów Działu Książki 
Rzadkiej Biblioteki im. Stefanyka
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12 Słowo wStępne

kolekcji druków XVI w. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich do 
1945 r.

Materiał źródłowy umożliwił w pewnym stopniu odtworzenie 
kształtu kolekcji założycielskiej Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. 
W XIX i XX w. część wpisów inwentarzowych naniesionych na wolu-
miny z jego wiedeńskiej kolekcji została usunięta w trakcie prac intro-
ligatorskich związanych z ponownym oprawianiem książek. Katalog 
został uzupełniony o te numery (podane w nawiasach kwadratowych), 
przejęte ze zdigitalizowanych lwowskich inwentarzy bibliotecznych. 
W początkowym okresie były one bowiem uzupełniane o dane akce-
syjne. Po raz pierwszy także zostały rozpoznane i uwzględnione książki 
Ossolińskiego przywiezione do Lwowa z jego majątku Zgórsko.

Podczas opisywania innych proweniencji i znaków bibliotecznych 
duży nacisk położono na ustalenie i ujawnienie nazwisk darczyńców 
Zakładu, czego życzył sobie już fundator J.M. Ossoliński. Wykorzysta-
nie materiałów archiwalnych pozwoliło po raz pierwszy w powojen-
nej historii placówki odnotować w katalogu duże zespoły książkowe 
przekazane przez arcybiskupa ormiańskiego Grzegorza Szymonowica 
w 1866 r. i przez książąt Ponińskich w 1925 r., a także znacznie mniejsze, 
ale ważne dary od licznych ofiarodawców. Pozwala to ocenić, jak dużą 
rolę w świadomości mieszkańców Lwowa i Galicji odegrało Ossolineum 
w XIX w. Przekazy płynęły bowiem głównie od przedstawicieli arysto-
kracji, ziemiaństwa, inteligencji i mieszczaństwa z tych terenów, którzy 
pragnęli przyczynić się do rozwoju narodowej książnicy.

Rozpoznanie materiału archiwalnego pozwoliło także ustalić na-
zwiska antykwariuszy współpracujących przez lata z Zakładem. Ta 
grupa osób sprzedawała za gotówkę lub wymieniała książki za dublety 
i nowe wydawnictwa Biblioteki Ossolineum. W katalogu odnotowano 
po raz pierwszy książki zakupione od Salomona Igla, Kajetana Ja-
błońskiego, Karola Piotrowskiego, Erwina Redla i wielu innych osób. 
Dzięki źródłom udało się wskazać duży zespół książek (z licznymi 
cymeliami), kupionych na przełomie grudnia 1844 i stycznia 1845 r. 
podczas licytacji sądowej, po proboszczu bełskim Józefie Kraińskim, 
a także nabytki z mniejszych aukcji organizowanych we Lwowie: po 
Józefie Dobku Dzierzkowskim w 1840 r. i Franciszku Urbaniku, pro-
boszczu lwowskiego kościoła św. Marcina, w 1844 r. Informacje te są 
bardzo cenne dla badaczy dziejów Ossolineum, gdyż pokazują politykę 
gromadzenia zbiorów Biblioteki w pierwszym okresie jej działalności 
i w latach następnych.

Dołączone do katalogu indeksy mają stać się pomocą w dotarciu 
do szczegółowych informacji zawartych w katalogu. Indeks drukarzy, 
nakładców i księgarzy uszeregowano w układzie alfabetycznym według 
miast ich działalności. Indeks proweniencji uzupełniony został infor-
macjami biograficznymi, które rozbudowano w przypadku osób mało 
znanych. W celu uzupełnienia biogramów osób związanych z kościołami 
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Dorota Sidorowicz-Mulak

KSZTAŁTOWANIE KOLEKCJI DRUKÓW XVI WIEKU 
W LWOWSKIM OSSOLINEUM

Podstawę kolekcji druków XVI w. stanowi zbiór Józefa Maksymiliana 
Ossolińskiego zgromadzony przez niego w Wiedniu. W inwentarzu spo-
rządzonym w 1827 r. w związku z jego wysyłką do Lwowa mieścił się 
w obrębie numerów 1–10.012, naniesionych ołówkiem lub pomarań-
czową kredką przez Gwalberta Pawlikowskiego i jego pomocnika Bar-
tłomieja Kopitara1. Zespół ten pozostaje najważniejszą częścią zasobów 
całej biblioteki, gdyż pod względem wartości i liczebności górował nad 
wszystkim, co później zgromadzono. W 1828 r. Franciszek Siarczyński, 
pierwszy dyrektor biblioteki, opisał księgozbiór fundatora w Sprawie 
o stanie księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich we Lwowie w 1828 r. 
następującymi słowami: „Skarb […] cały piśmienny w 50. skrzyniach 
jak najlepiej ułożony, liczbami […] oznaczony, z przydanym do skrzyni 
spisem liczbowym ksiąg w niej zawartych bez najmniejszego uszkodzenia 
dowieziony [z Wiednia] i odebrany został. Składa się […] cały księgozbiór 
Ossolińskiego z ksiąg 19 055, nie licząc podwójnych, których jest 456, 
pism wiązek 76”2.

Zalążek zbiorów druków XVI w. Ossolińskiego stanowiły książki 
odziedziczone po rodzinie. Ciekawym przykładem może być podręcznik 
do nauki języka francuskiego Institutio Gallicae Linguae Jeana Garniera, 
który młody hrabia przejął po ojcu Michale Ossolińskim3. Przynależność 
do swej biblioteki poświadczył wpisem na karcie tytułowej: „Josephi co-
mitis de Tenczyn Ossolinski” [il. 3]. W dalszej części książki znajdziemy 
francuską odmianę czasowników dopisaną na marginesach ręką młodego 
Józefa Maksymiliana.

Do największych zespołów proweniencyjnych, które weszły w posia-
danie Ossolińskiego dużo później, bo w latach osiemdziesiątych XVIII w., 
należały druki pojezuickie zakupione przez niego po likwidacji klasz-
torów na terenie Galicji. Były to głównie dzieła z księgozbioru domu 
profesów pw. św. Barbary oraz z kościoła i kolegium św. św. Piotra i Pawła 
w Krakowie4.

Do kolekcji fundatora należały także książki przechowywane w jego 
majątku Zgórsko, położonym koło Mielca. Siarczyński następująco wy-
powiedział się na temat tej części kolekcji: „Do zbioru ksiąg Ossolińskie-
go należały i te, które we włości Zgórsko złożone były. Nie omieszkał 
Książę Imć Kurator ściągnąć je jak najrychlej […]. Spis liczbę wszystkich 
tych książek okazał 863, oprócz wiązek uszkodzonych druków od gradu 
i wilgoci sztuk 62 […]. Sama powierzchowność tych książek po części 

1. Inwentarz zbiorów Józefa Maksymilia-
na Ossolińskiego oraz akta dotyczące prze-
wiezienia ich z Wiednia do Lwowa w latach 
1826–1827, ZNiO, Dz. Rps, sygn. 1302/III; 
Relacja Gwalberta Pawlikowskiego złożona 
Wydziałowi Stanowemu z czynności odebrania 
zbiorów bibliotecznych po Ossolińskim (Wiedeń 
30 czerwca 1826 r.), [w:] Zakładu Narodowego 
imienia Ossolińskich ustawy, przywileje i rzeczy 
dziejów jego dotyczące, zebrał i wyd. W. Bruch-
nalski, Lwów 1928, s. 324–325.

2. F. Siarczyński, Sprawa o stanie księ-
gozbioru publicznego imienia Ossolińskich we 
Lwowie w 1828 r., „Czasopism Naukowy 
Księgozbioru Publicznego Imienia Ossoliń-
skich” 1828, R. 1, z. 1, s. 132.

3. J. Garnier, Institutio Gallicae Linguae, 
Genevae: Apud haeredes E. Vignon, 1591, 
poz. kat. 1185.

4. Szerzej o całej kolekcji Ossolińskiego 
zob. J.A. Kosiński, Biblioteka fundacyjna Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław 1971.
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16 KSztałtowanie KoleKcji druKów XVi wieKu w lwowSKim oSSolineum

ogołoconych z oprawy, poszarpanych i nadpsutych w składzie wilgotnym 
dowodzi, w jakiem zaniedbaniu zostawały”5. Zapewne te woluminy 
oznaczono ołówkowymi literami Z.O. [Zgórsko Ossolineum]. Świadczą 
o tym niskie numery inwentarzowe nadane dziełom oraz wcześniejsze 
proweniencje pojezuickie na książkach pochodzących z domu profesów 
pw. św. Barbary i z kolegium św. św. Piotra i Pawła.

Wśród książek przywiezionych ze Zgórska znajdowało się sporo 
druków ulotnych. Fragment jednego z nich zachował się przez przy-
padek na wyklejce oprawy woluminu opatrzonego numerem Z.O. 295. 
Introligator Stanisław z Białej zastosował do usztywnienia okładki uni-
katowy prognostyk Jana z Głogowa na 1505 r. Okazały foliał pochodził 
ze zbiorów Jana z Koszyczek, tłumacza działającego w pierwszej połowie 
XVI w.[il. 4]6.

Szczególną grupę ksiąg pochodzących od Józefa Maksymiliana sta-
nowią książki w języku czeskim. Zespół ten był potem sukcesywnie 
powiększany, zgodnie z wolą hrabiego wyrażoną w Oryginalnej pierwiast-
kowej ustanowie Biblioteki imienia Ossolińskich: „Ponieważ biblioteka moja 
już zawiera rzadki zbiór ksiąg ojczystych i słowiańskich, tenże ma być 

5. F. Siarczyński, op. cit., s. 133.

6. Ludolphus de Saxonia, Ludolphi Car-
thusiensis in Psalteriu[m] expositio, Parisis: 
U. Gering, B. Rembold Socios, 1506, poz. 
kat. 1851. Szerzej o tym zob. A. Franczyk-
-Cegła, Nieznany prognostyk astrologiczny Jana 
z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo ZNiO”, 
2017, z. 28 [w druku, s. 145–158].

Il. 3. Karta tytułowa dzieła J. Garniera 
Institutio Gallicae Linguae z podpisem 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
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17KSztałtowanie KoleKcji druKów XVi wieKu w lwowSKim oSSolineum

najtroskliwiej uzupełniany”7. Do cymeliów ze zbiorów hrabiego Mak-
symiliana zaliczyć należy „monumenta” z biblioteki Zygmunta Augusta 
zakupione na aukcji po bibliofilu krakowskim Kazimierzu Ostrow-
skim8, wolumin z kolekcji Melchiora Krupki, z oprawą nawiązującą 
bezpośrednio do Zygmuntowskich „monumentów” [tabl. 1]9, niewielki 
niemiecki druczek podarowany przez królową Cecylię Renatę, żonę 
Władysława IV Wazy, wiedeńskim jezuitom10, wolumin z supereksli-
brisem Piotra Kmity, wpływowego polityka czasów Zygmunta Starego11, 
unikatowy prognostyk ofiarowany przez Jana Dantyszka wojewodzie 
bełskiemu Mikołajowi Pileckiemu, o czym świadczy napis wytłoczony 
na oprawie w 1518 r.12 [il. 5] czy kilka dzieł z kolekcji Macieja z Krajny, 
lekarza nadwornego Zygmunta Starego i Bony Sforzy, z jego licznymi 
notatkami i marginaliami13.

W Oryginalnej pierwiastkowej ustanowie Ossoliński wskazał rody ma-
gnackie, które miały spełniać zadania kuratorów Zakładu, i zalecał 
osobom pełniącym tę zaszczytną funkcję: „obdarzyć Bibliotekę jakim 
dziełem podług swego upodobania, któreby miało napis jego i służyło 
za pamiętnik początku jego urzędowania”14. Książę Henryk Lubomirski, 
pierwszy kurator literacki instytucji, przekazał do biblioteki znacznie 
więcej niż jedno dzieło pochodzące z kolekcji rodowej. Wśród ponad 
dwustu starych druków ofiarowanych przez niego do 1848 r. znala-
zły się także książki zakupione dla Ossolineum podczas zagranicznych 
podróży. Dzieła te miały stanowić w bibliotece Zbiór Lubomirskich 
[il. 6]15. Na nielicznych woluminach oprócz pieczątki herbowej Henryka 
Lubomirskiego i Zbioru Lubomirskich zachowały się wpisy kuratora, 

7. Oryginalna pierwiastkowa ustanowa 
biblioteki imienia Ossolińskich w obwodowem 
mieście Tarnowie założyć się mającej, [w:] Zakła-
du Narodowego imienia Ossolińskich ustawy…, 
s. 37.

8. J.A. Kosiński, Monumenta Zygmunta 
Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki 
Biblioteczne” 1967, R. 11, z. 1–2, s. 407–
423; D. Sidorowicz-Mulak, Królewskie księgi 
w Ossolineum i ich proweniencje. O kilkunastu 
woluminach z biblioteki Zygmunta Augusta, 
[w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady 
ossolińskie z lat 2014–2016, red. T. Sokół, 
Wrocław 2016, s. 151–172.

9. Guillaume de Tyr, Belli Sacri Historia 
Libris XXIII comprehensa, Basileae: N. Brylin-
ger, J. Oporinus, 1549, poz. kat. 1334.

10. Zwo Catholische Leichpredig, Munchen: 
[A. Berg], 1597, poz. kat. 3166.

11. J.A. Kosiński, Fragment księgozbioru Pio-
tra Kmity w Bibliotece Ossolineum, „Ze Skarbca 
Kultury” 1964, z. 16, s. 116–132.

12. [Sortilegium], Wenecja: B. Bernali, 
1515, poz. kat. 2777.

13. M.in. Grammatici illustres XII. Musarum 
charitu[m]q[ue] numerum æquantes hac serie 
sequuntur, Parisis: in aedibus Ascensianis, 
1516, poz. kat. 1277; inne zob. Indeks prowe-
niencji s. 486–487.

14. Oryginalna pierwiastkowa ustanowa…, 
s. 37.

15. J.A. Kosiński, M. Turalska, Ofiarodawcy 
biblioteki Ossolineum 1817–1848, Wrocław 
1968, s. 211–212; zob. też „Pamiętnik 
darów obywatelskich dla księgozbioru 
narodowego 1827–1841”, ZNiO, rps 1314/
III, s. 54.

Il. 4. Wpis własnościowy Jana 
z Koszyczek na prognostyku Jana 
z Głogowa na 1505 r.
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poświadczające miejsce i datę zakupu dzieła, oraz naniesione piórem 
litery Z.L. oznaczające Zbiór Lubomirskich [il. 7].

Nie wszystkie woluminy przekazane przez Lubomirskiego opatrzo-
no znakiem własnościowym rodzinnego zbioru. Dotyczy to dzieła Vita 
Del Gloriosissimo Papa Pio Qvinto Girolama Catena16 zakupionego przez 
Lubomirskiego w 1833 r. we Florencji. Wynikało to zapewne ze zwykłego 
niedopatrzenia i dużej liczby darów wpływających w tym okresie.

Józef Maksymilian określił w Ustanowie profil książnicy, wskazując 
główny cel jej założenia oraz potencjalnego czytelnika: „Biblioteka, któ-
rej za główny cel zamierzam pożytek krajowy i nauk, powinna być raczej 
usposobiona do używania uczonych”. Fundator – jak wcześniej wspo-
mnieliśmy – zalecił nabywać druki polskie i słowiańskie oraz rzadkości 
bibliograficzne, podobnie jak on to czynił. Życzył sobie również, aby 
kuratorzy Zakładu zabezpieczyli środki finansowe na udział w „licyta-
cjach zagranicznych i krajowych”. Ossoliński określił także metody zna-
kowania książek pochodzących z darów: „Na książkach, przychodzących 
z zapisania lub daru czyjego, wybite będzie imię i nazwisko ofiarującego, 
które też dołoży się w katalogu tak pisanym, jak i drukowanym”17.

Pomny tych słów F. Siarczyński założył „Pamiętnik darów obywatel-
skich dla księgozbioru narodowego”18, w którym odnotowane zostały 
nazwiska licznych w pierwszej połowie XIX w. ofiarodawców. Pierw-
szy dyrektor rozpoczął tradycję upubliczniania personaliów tych osób 

16. G. Caten, Vita Del Gloriosissimo Papa 
Pio Qvinto, Roma: A. Gardano & F. Coattino, 
1587, poz. kat. 583.

17. Oryginalna pierwiastkowa ustanowa…, 
s. 36–37; zob. też Akt dodatkowy do ustawy 
Fundacyjnej, [w:] Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich ustawy…, s. 234–235: „każdemu 
wolno zostaje przedmioty naukowe […] 
w składzie biblioteki mojej umieszczać 
[…a] kuratora wydziału literackiego będzie 
powinnością starać się pamięć takowych 
oświeceniu publicznemu uwieczniać oraz 
potomności przypominać”.

18. Zob. przypis 15.

Il. 5. Oprawa Sortilegium podarowanego 
przez Jana Dantyszka Mikołajowi 
Pileckiemu w 1518 r.
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w specjalnych wykazach zamieszczanych w zakładowych periodykach. 
Ich mnogość mogła wynikać z żywej po rozbiorach idei biblioteki na-
rodowej oraz z polityki gromadzenia przyjętej przez Siarczyńskiego, 
którą przedstawił w preambule do zakładanej księgi: „Dary dla zakładu 
narodowego uczynione są darami uczynionymi dobru publicznemu, są 
cząstkami tej ogólnej składki, do której każdemu szlachetnie myślącemu 
chęć chwalebna przyłożenia się do powszechnego obecnych i przyszłych 

Il. 6. Wpis dotyczący Zbioru 
Lubomirskich w „Pamiętniku darów 
obywatelskich…”

Il. 7. Karta tytułowa z pieczątkami 
własnościowymi Henryka Lubomirskiego 
i Zbioru Lubomirskich
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WYKAZ SKRÓTÓW

 abp. arcybiskup
 a.C. ante Christum 
 acc. accedit
 adl. adligat
 adr. ded. adresat dedykacji
 adr. wyd. adres wydawniczy
 Akad. Akademia
 aram. aramejski
 aut. autor
 BD. Band
 BO. Biblioteka Ossolineum
 bp. biskup
 brąz. brązowa
 b-teka. biblioteka
 ca. circa
 cd. ciąg dalszy
 cf. confer
 c.k. cesarsko-królewski
 CT. Biblioteka 

im. W. Stefanyka
 cz. część, czysta
 czes. czeski
 częśc. częściowo
 d. dawny
 ded. dedykacja
 def. defekt
 domn. domniemany
 dot. dotyczy
 dr. doktor
 druk. drukarnia, drukarz
 drzewor. drzeworyt
 dz. dzieło, dzieła
 ed. editio, editor, edidit
 egz. egzemplarz
 filoz. filozofia, filozoficzny
 fl. floravit
 fr. francuski
 fragm. fragment
 front. frontyspis
 fund. fundowany
 GP [e, p].  Gwalbert Pawlikowski – 

ekslibris, pieczątka
 gr.-kat. greckokatolicki
 grec. grecki
 hebr. hebrajski
 hrsg. herausgegeben
 i.e. id est 

 il. ilustracja, ilustracje
 in. inni
 inc. incipit
 inst. instalowany
 jęz. język
 JMO + numer Józef Maksymilian 

Ossoliński + sygnatura 
zbiorów wiedeńskich

 jw. jak wyżej
 k. karta, koło
 k. cz. karta czysta
 k. nlb. karta nieliczbowana
 kk. karty
 kolof. kolofon
 końc. końcowe
 l. lata
 lib. liber
 łac. łaciński
 m. miejsce
 mgr. magister
 miedzior. miedzioryt
 m.in. między innymi
 nast. następny
 NB. nota bene
 niem. niemiecki
 niesygn. niesygnowane
 ob. łac. obrządek łaciński
 obj. objętość
 ok. około
 okł. okładzina
 oo. ojcowie
 opr. oprawa
 oryg. oryginał, oryginalny
 ost. ostatnia
 piecz. pieczątka
 pl° in plano
 poch. pochodził
 pocz.  początek, początkowy
 pol. polski
 poł. połowa
 poz. pozycja
 prof. profesor
 prow. proweniencja
 ps. pars
 pseud. pseudonim
 pt. parte, pod tytułem
 pw. pod wezwaniem

 r. recto, rok
 rozróż. rozróżnienie
 rps. rękopis, rękopisy, 

rękopiśmienny
 s. sanctus, strona
 scs. staro-cerkiewno-

-słowiański
 skł. składka
 SL. sygnatura lwowska
 S.l. sine loco
 s.n. sine nomine
 ss. strony
 SW [e, n, p]. Stanisław Wronowski – 

ekslibris, nazwisko, 
pieczątka

 s.v. sub voce
 sygn. sygnowany
 syr. syryjski
 szp. szpalta
 sztych. sztychowana
 św. święty
 t. tom
 tabl. tablica, tablice
 tł. tłoczenia
 tł. śl. tłoczenia ślepe
 tł. złoc. tłoczenia złocone
 tyt. tytuł
 uszkodz. uszkodzony
 uzup. ręcz. uzupełniony/a ręcznie
 v. verso
 var. wariant
 vol. volume, volumen
 w. wiek
 wg. według
 wł. włoski
 wol. wolumin, woluminy
 współopr. współoprawny
 współwyd. współwydany
 wyd. wydanie, wydawca
 wytł. wytłoczone, wytłoczenia
 wzm. wzmianka,  

wzmiankowany
 założ. założony
 zaw. zawiera
 złoż. złożona, złożone
 zob. zobacz
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Pseudo-Abdias
1 Abdiae Babyloniae Primi Episcopi Ab Apostolis Constitvti, 

de historia certaminis Apostolici, libri decem / Iulio Africani 
interprete. Item Ioachimi Perionij de rebus gestis & vitis 
Apostolorum liber. Quibus adiunximus propter argumenti 
affinitatem vitas BB. Matthi[a]e Apostoli, atque Marci 
Evangelist[a]e, ex scrinijs Notariorum primitiu[a]e Ecclesi[a]e 
depromptas […]. 

 · Coloniae : Apud Maternum Cholinum, 1569.
 · [4] k., 603, [1] s., [18] k. ; 12°.
 · Adams A 16; BJ16 A 2; IA 100.087; VD 16 B 5298

Egz. a

 · Prow.: 1. Ex Bibliotheca Peutingiana – rps; 2. Collegij 
S.J. Augustae – rps; 3. SW [n, p] W.O. 4048.

 · Opr.: pergamin na kartonie – XVI w.; niebieski papier – XIX w.
BO-XVI.O.8411 (SL-21.009)

Egz. b

 · Prow.: 1. Gregorij sum N[eudor?]fferj Qui me 1573 sibi suisque Brixinae 
emit – rps, częśc. wydrapany; 2. Ad usum fr. fr. Mon. S. Lansp. – rps; 
3. Polycarp Stürchius 1607 – rps; 4. GP [p].

 · Opr.: skóra brąz. na desce, tł. śl. – XVI w., obcięcia barwione 
na niebiesko.

BO-XVI.O.8705

Abū al-Qāsim Khalaf ibn ʻAbbās al-Zahrāwi (936–1013)
2 Methodvs Medendi Certa, Clara Et Brevis […] / Autore 

Albvcase […]. Rolandi […] Lib. IIII.in quibus […] tradit 
rationem mede[n]di morbis interiorum & exteriorum partium 
humani corporis. Rogerij liber breuiter perstringens quicquid 
de omnium uenarum phlebotomia scire bonum medicum. 
Constantini Africani de humana natura Lib.I. […].

 · Basileæ : Per Henricvm Petrvm, (1541).
 · [16] k., 342 s., [1] k. : il. drzewor. ; 2°.
 · Adams A 71; IA 100.200; VD 16 A 62
 · Prow.: 1. Ex lib[ris] Joannis Jan[…] – rps; 2. Inscriptus Cata[logo] lib. 

Petri Katecki – rps; 3. Apud Crac. St. Res. – rps; 4. Apud Collegi[um] 
Cracoviense ss. Apostolorum Petri & Pauli – rps; 5. JMO [1495].

 · Opr.: przeoprawa, pergamin na tekturze, wiązania – XXI w., 
zachowane obleczenie oryg.: pergamin – XVI w.

BO-XVI.F.13.218 (SL-21.257)

Academia Vitebergensis
3 Scripta Pvblice Proposita a Professoribus in Academia 

 Witebergensi ab anno 1540. usq[ue] ad annum 1553.
 · Witebergae : Excvdebant Haeredes Petri Seitzii, 1553.
 · [494] k., sygn. A-Z8, a-z8, Aa-Pp8, Qq 6 ; 8°.
 · Adams W 222; VD 16 W 3758
 · Prow.: JMO 941.

 · Opr.: biała skóra na desce, tł. śl., niekompletne klamry – XVI w.
BO-XVI.O.8739 (SL-36.605)

Accarisi Alberto (14..?–15..)
4 Vocabolario Et Grammatica Con L’Ortographia Della Lingva 

Volgare D’Alberto Acharisio Da Cento, Con L’Espositione 
Di Molti Lvoghi Di Dante, Del Petrarca Et Del Boccaccio.

 · In Venetia : alla bottega d’Erasmo di Vicenzo Valgrisio, 1550.
 · [4], 316 k. ; 4°.
 · IA 100.232
 · Prow.: [XX. Ponińscy – dar].
 · Opr.: papier marmurkowy na tekturze – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.446 (SL-170.097)

Accoramboni Felice (15..–15..)
5 Felicis Accorombonii […] Interpretatio Obscvriorvm locorum 

& sententiarum omnium operum Aristotelis […] & omniu[m] 
ferme controuersiarum, quæ versantur inter Platonicis, 
Galenum & Aristotelem examinatio. Et de fluxu & refluxu maris 
brevis tractatus. His Additvr Non Pavcarvm Sententiarvm 
difficilium Theophrasti in libris de Plantis explanatio 
& in librum Galeni de Temperamentis Annotationes […].

 · Romæ : Apud Sanctium & Soc., 1590.
 · [2] k., 822 s. ; 2°.
 · Adams A 100; Edit 16 CNCE 163; IA 100.316
 · NB. na oprawie błędnie wklejone przy konserwacji zapiski 

proweniencyjne z innego egz.: 1. Franz, Joseph Kunl das kauf 
Diözese […] in Sinsheim 1823 – rps; 2. Martin Hemmer Pfarrer 
Schmottseiffen – piecz.; 3. Von. Bened. Kloster Grüssau – rps.

 · Prow.: [kupno na aukcji po Józefie Kraińskim w 1844/45 r.].
 · Opr.: półskórek na tekturze, płótno, obcięcia 

marmoryzowane – XX w.
BO-XVI.F.13.576 (SL-40.786)

Acquapendente Girolamo Fabrizi d’ (ca 1533–1619)
6 Pentateuchos Cheirurgicum Hieronymi Fabricii 

Ab Aqvapendente […] : Pvblicis in Academia Patauina 
lectionibus ab Auctore propositum, iam vero, contractione 
paullo forma, capitibus distinctum lucique datum / Opera 
Iohannis Hartmanni Beyeri […]. – [Var. B].

 · Impressum Francofurti ad Mœnum : Impensis Petri Fischeri : 
[Martin Lechler ?], [post 8 IX] 1592.

 · [8] k., 554 s., [3] k. ; 8°.
 · BUW XVI 3638; cf. VD 16 F 498 (var. A)
 · Var. B: na s. tyt.: Cum Priuil. Caes. Maiest. 
 · Prow.: Krausneker – piecz.
 · Opr.: półskórek na tekturze, tł. złoc., obcięcia prószone 

na czerwono – XIX w.
BO-XVI.O.8904 (SL-26.576)
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Acquaviva Claudio (1543–1615)
7 Epistola R. P. N. Generalis Clavdii Aqvavivæ Ad patres, & fratres 

Societatis, de studio perfectionis, & caritate fraterna.
 · (Romae) : [s.n.], (19 V 1586).
 · 31 s. ; 16°.
 · Edit 16 CNCE 52103
 · Prow.: 1. Domus Prob[ati]o[n]is Cracoviens[is] Socie[ta]tis Jesu – rps; 

2. JMO 3082.
 · Opr.: karton, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.O.8200 (SL-21.664B)

Acta Capituli
8 Haec Svnt Acta Capitvli Generalis Romae Celebrati In Conuentu 

S. Mariæ super Mineruam in festo Sanctiss. Pentecostes, Anno 
Domini M. D. LXXX. Die vigesima prima Maij / Svb […] Pavlo 
Constabili Ferrariense […].

 · (Romæ : apud hæredes Antonij Bladij […] ), [post 21 V 1580].
 · 40 s. : il. drzewor. ; 4°.
 · Edit 16 CNCE 17523; Ossol. XVI 4
 · Prow.: 1. Fr Paulus constabilis ferrarien. totius ordinis fratru[m] 

Praedicator[um] Magr generalis et seruus manu propria – rps; 
2. JMO 8998/0.

 · Opr.: karton, papier marmurkowy – XIX w.
BO-XVI.Qu.3604 (SL-21.114B)

Acta Consistorii
9 Acta Consistorii Pvblice Exhibiti a A. S. D. N. Gregorio Papa 

XIII. Regvm Iaponiorvm Legatis Romæ, Die XXIII. Martii. 
M.D.LXXXV.

 · Dilingæ : Apud Ioannem Mayer, 1585.
 · [1] k., 19 s. ; 4º.
 · VD 16 A 140
 · Prow.: 1. Ex Catalogo Libror[um] Eccle[si]ae Pauli [?] […] – rps; 

2. JMO 5004/12 [Inw. Ossol. 5404].
 · Opr.: karton, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.032 (SL-21.118B)

Ad sanctissimum
10 Ad sanctiss. D. Hadrianum in summu[m] electum Pontificem 

epistola exhortatoria vt Romam veniat.
 · [Romae ? : s.n.,  ca 1522].
 · [9] k. : il. drzewor. ; 4°.
 · Edit 16 CNCE 59558
 · Def.: brak końca po k. A5.
 · Prow.: D[omin]o et mag[ist]ro Jo[anni] Brandy – rps.
 · Opr.: karton, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.947 (SL-26.159)

Adam z Veleslavína, Daniel (1546–1599)
11 Kalendář Hystorycský To gest Krátké poznamenánij wssech 

dnuow gednohokaždého Měsýce přes celý Rok : k nimžto 
přidány gsau některé paměti hodné Historiae, o rozličných 
přijhodách a proměnách yak Národůw giných a Zemij w Swětě 
tak také a obzwlásstně Národu a Králowstwij Cžeského […] / 
Od M. Danyele Adama Pražského s pilnostij sebraný. A nynij 
wnowě pro obecný vžitek wssech Cžechuow wydaný […]. 

 · Wytisstěný w Starém Městě Pražském : v Giřijho Melantrycha 
z Awentýnu, A. M. Danyele Adama Pražskeho, 1578.

 · [6] k., 376 s., [12] k. ; 2°.
 · BJ16 A 72; BJ Pol. 10; IA 100.539; Knihopis 58; Ossol. XVI 10

 · NB. Liczne glosy i marginalia kronikarskie w jęz. czeskim XVI–XVIII w.
 · Prow.: 1. Jan […] – rps, nieczytelny; 2. Ex libris Francisci Innocentij 

Chladek – rps; 3. 1819 Ex libris Decani Beraunentis Jos. Ant. 
Seydl – rps; 4. Musei Bohemici Dupl. – piecz.; Bibl. Mus. Nat. 
1818 – piecz.; 5. [Z dubletów Muzeum Czeskiego kupionych w 1833 r.] 
O K 6299.

 · Opr.: skóra biała na tekturze, tł. śl., ślady po klamrach – XVI w.
BO-XVI.Qu.3686 (SL-29.866)

12 Kalendař historycký : Krátké a Summownj poznamenánj 
wssechněch dnůw gednohokaždého Měsýce, přes celý Rok. 
A nimžto s doloženjm Let, buďto od Stwořenj Swěta, aneb 
od Narozenj Božjho, přidány gsau wjry a paměti hodné 
Historyae o rozličných proměnách a přjhodách […] obecných 
y osobnjch yak w giných Národech a zemjch, tak obzwlásstně 
w slawném Národu a Králowstwj Cžeském, zběhl’ých […].

 · (Wytlačeno w Starém městě Pražském : v Danyele Adama 
z Weleslawijna), 1590. 

 · [31] k., 636 s., [22] k. : il. drzewor. ; 2°.
 · BJ16 A 73; BJ Pol. 10a; IA 100.541; Knihopis 59; Ossol. XVI 637

Egz. a

 · Prow.: 1. Leta MDCXCVI dne XXXI. Decembri […] – rps, zamazany; 
2. Franz Xav. Raymann mpp – rps; 3. JMO 4519.

 · Opr.: półskórek na tekturze, papier marmurkowy, tł. złoc., obcięcia 
prószone – XIX w.

BO-XVI.F.4615 (SL-39.128)
Egz. b

 · Def.: brak kk. [1–16] na pocz., w tym k. tyt., oraz ss. 619–636, kk. 
[1–22].

 · NB. liczne glosy i marginalia kronikarskie w jęz. czes. (XVI–XVIII w.). 
 · Opr.: skóra brąz. na desce, klamry, tł. śl., obcięcia barwione 

na niebiesko.
CT-IV 49195 (SL-29.867)

Adelphus Johannes (1485–1523)
13 Seque[n]tiarum lucule[n]ta interpretatio : nedu[m] 

scholasticis sed & ecclesiasticis cognitu necessaria / p[er] Johan. 
adelphu[m] […] collecta.

 · [Argentinae] : (Jmpressi per Joannem knoblouch insigne[m] 
Argentinor[um] impressorem), [31 III] 1513.

 · CXXXVI, [4], LXXX k. ; 4°.
 · Adams S 957; IA 100.597; Muller, Strasbourg 2, 126.113; 

VD 16 S 5978 (Sequentiae); VD 16 H 6500 (Hymni)
Egz. a

 · Def.: zaw. tylko acc.
 · Opr.: półpłótno na tekturze, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.322 (SL-29.371)
Egz. b

 · Def.: brak k. tyt. i acc.
 · NB. marginalia.
 · Prow.: 1. Ad […] Dom. S. Annae […] Mielec – rps; 2. Z.O. 472.
 · Opr.: półpłótno na tekturze, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.913 (SL-36.726)
14 Sequentiarum lucule[n]ta interpretatio : nedum scholasticis, 

sed & ecclesiasticis cognitu necessaria / per Joan. Adelphum […] 
collecta.

 · (Hagenaw : Jmpressi per […] Henricu[m] Gran […] ) ; [Augustae 
Vindelicorum] : (expensis & sumptibus […] Joa[n]nis Rynman 
de Oringaw, 15 III) 1519.

 · CX, [4], LXI, [1] k. ; 4°.
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 · Adams L 1130; Benzing, Haguenau 41; BJ16 A 78; IA 100.604; 
VD 16 S 5981

Egz. a

 · Def.: zaw. tylko acc.
 · NB. marginalia.
 · Prow.: JMO 9770/a.
 · Opr.: półpłótno na tekturze, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.093 (SL-29.372)
Egz. b

 · Def.: brak acc.
 · Prow.: 1. Ex lib. Alberti Marzecki – rps; 2. Ze zbiorów 

X. J. Polkowskiego – piecz.; 3. [XX. Ponińscy – dar].
 · Opr.: półskórek na tekturze, tł. złoc. – XX w.

BO-XVI.Qu.11.494 (SL-170.098)

Adrichem Christiaan van (1533–1585)
15 Iervsalem, Sicvt Christi Tempore Florvit Et suburbanorum 

insigniorumq[ue] historiarum eius breuis descriptio : Simvl 
Et Locorvm, Qvae Iesu Christi & Sanctorum passione gestisq[ue] 
decorata sunt, succinctus commentarius […] / Christiano 
Adrichom Delpho Avtore […].

 · Coloniae Agrippinae : Excudebat Godefridus Kempensis, 1584.
 · 228 s., [10] k. : il. drzewor. ; 8°.
 · BJ16 A 90; IA 100.706; VD 16 A 297
 · Prow.: SW [n, p].
 · Opr.: półskórek na tekturze, płótno, XX w.

BO-XVI.O.8852 (SL-21.972)
16 Vrbis Hierosolymæ Qvemadmodvm Ea Christi Tempore 

Florvit Et suburbanorum eius breuis descriptio : De Locis 
Item Qvae Iesv Christi & Sanctorum Passione ac gestis 
nobilitata sunt aliarumque insigniorum historiarum breuis 
Commentarius […] : Adivncta Est Topographica Delineatio […] / 
Christiano Adrichomio Delpho Avctore […].

 · Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica : sumptibus 
Arnoldi Mylij, 1597.

 · [16] k., 136 s., [10] k. ; 8°.
 · IA 100.717; VD 16 A 302
 · Def.: brak k. tyt. i kolejnych [15] kk., ss. 1–14.
 · Prow.: SW [e, n, p] W.O. 4043.
 · Opr.: półskórek na tekturze, płótno – XX w.

BO-XVI.O.9613 (SL-25.285)

Aegidius Romanus (ca 1243–1316)
17 Tres Tractatus do[omi]ni Egidii de Roma […] : quorum 

prim[us] e[st] de partibus philosophie essentialibus ac aliarum 
scientiarum d[oct]r[in]a ; secund[us] de differentia rhetorice 
politice & ethice […] ; tertius vero de gradibus formarum.

 · [Olomucii ?: s.n., ca 1500].
 · [10] k., sygn. a6, b4 : il. drzewor. ; 4°.
 · Cf. Hain 116
 · NB. na wyklejce egz. notatka rękopiśmienna: Druk w Ołomuńcu, 

początek XVI w.
 · Prow.: JMO 5387.
 · Opr.: tektura.

BO-XVI.Qu.11.267 (SL-25.965)

Aelianus Claudius (ca 190–260)
18 Æliani De Varia Historia Libri XIIII. / Nunc primum & latinitate 

donati & in lucem editi Ivsto Wlteio Weterano interprete ; Item 

De Politijs, siue Rerumpublicarum descriptiones ex Heraclide, 
eodem interprete.

 · Lvgdvni : Apvd Ioan. Tornaesivm, 1567.
 · 279, [1] s., [12] k. ; 16°.
 · FB 51882; Gültlingen 9, 229, 560; IA 100.778 
 · Def.: brak k. t8.
 · Prow.: [X. Grzegorz Szymonowicz – dar w 1866 r.].
 · Opr.: skóra czarna na tekturze – XXI w.

BO-XVI.O.8103 (SL-55.632)
19 Æliani Variae Historiæ libri XIIII. Item Rerumpublicarum 

descriptiones ex Heraclide / Cum Latina interpretatione 
Justi Wlteij Wetterani, vtriq[ue] e regione accommodata, 
& ad Græcu[m] exemplar, multo quam antehac emendatius, 
nunc denuo quam diligentissime recognita.

 · [Lugduni] : Apvd Ioan. Tornaesivm […], 1587.
 · [8] k., 460 s., [10] k. ; 16°.
 · Adams A 220; Gültlingen 9, 255, 710; IA 100.782; Moeckli 120
 · Prow.: [XX. Ponińscy – dar].
 · Opr.: półskórek na tekturze, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.O.8195 (SL-170.096)

Aemilius Paulus (1460–1529)
20 Pavli Aemylii Veronensis […] De Rebvs Gestis Francorvm Libri 

X. Arnoldi Ferroni […] de rebus gestis Gallorum Libri I X. 
ad historiam Pauli Aemylij additi. Chronicon I. Tilii De Regibvs 
Francoru[m], A Pharamundo usque Ad Henricum II.

 · Parisiis : Apud Vascosanum […], 1555.
 · 448 k. ; 8°.
 · Adams A 239; IA 100.831
 · Prow.: 1. Jul. Ven. Leszczyński [1]838 – rps; 2. [XX. Ponińscy – dar].
 · Opr.: skóra brąz. na tekturze, tł. złoc. – XVIII w.

BO-XVI.O.9006 (SL-170.095)
21 Historiae Iam Denvo Emendatae Pavli Aemylii […], De Rebvs 

Gestis Francorvm, A Pharamvndo Primo Rege Vsque 
Ad Carolvm octauum, Libri X. Arnoldi Ferroni Bvrdigalensis, 
Regii Consiliarij, de rebus gestis Gallorum libri IX. ad historiam 
Pauli Aemylij additi, a Carolo octauo usq[ue] ad Henricum 
II. Ioannis Thomae Freigii Paralipomena, ad Aemylium 
& Ferronum adiecta, usq[ue] ad annum Christi M. D. LXIX. […].

 · Basileæ : Per Sixtvm Henricpetri, 1569.
 · [8] k., 593 [i.e. 595], [1] s., [4] k., 414 s., [2] k., 50 s., [47] k. : 

il. drzewor. ; 2°.
 · Adams A 241; BJ16 A 123; BUW XVI 48; IA 100.835; VD 16 

E 1058
 · NB. druk rozdzielony w XIX w. na dwa egz.: dzieło główne 

(XVI-13.236) oraz acc. (XVI-13.421). 
Egz. a

 · Def.: zaw. tylko dzieło główne.
 · NB. nota rps w jęz. łac. (informacje biograficzne, XVI/XVII w.).
 · Prow.: 1. Paulus Aemilius Veronensis [następuje cd. noty 

biograficznej, sygn.:] Krafft – rps; 2. Ex Libris F. Mathiae Fuhrmann 
Ord. S. Pauli pr. Eremitae – rps; 3. JMO 3705. 

 · Opr.: przeoprawa – XX w., zachowane obleczenie wcześniejsze: skóra 
biała, tł. złoc., obcięcia barwione na czerwono – XIX w.

BO-XVI.F.13.236 (SL-21.182)
Egz. b

 · Def.: zaw. tylko acc.
 · Prow.: JMO 3705/b.
 · Opr.: półpłótno na tekturze, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.F.13.421 (SL-26.772)

katalog drukow xvi w.indb   65 2017-12-13   20:52:50



66 Katalog

Aeneas Sylvius  
zob. Pius II (papa; 1405–1464)

Aeschines (390–ca 330 a.C.)  
zob. Demosthenes (384–322 a.C.);  
Aeschines (390–ca 330 a.C.)

Aesopus (ca 600–ca 500 a.C.)
22 [Fabulae, grec., łac.] Æsopi Phrygis Fabvlæ : Elegantissimis 

eiconibus veras animaliu[m] species ad viuu[m] adumbrantibus. 
Gabriæ Græci fabellæ XXXXIIII. Vatrachomyomachia Homeri, 
hoc est, ranarum & murium pugna. Galeōmyomachia, hoc 
est, Felium & murium pugna, Tragœdia Graeca. Hæc omnia 
cum Latina interpretatione. Nunc primum accesserunt Auieni 
antiqui auctoris fabulæ nusquam antehac editæ.

 · Lvgdvni : Apvd Ioannem Tornaesium, 1570.
 · 410 s., [3] k. : il drzewor. ; 16°.
 · Gültlingen 9, 232, 577; FB 51963; IA 101.233
 · Prow.: 1. Iohann Katzung Oeniponti – rps; 2. Michael a Porta 

A MDCXXIX – rps; 3. I. Z. 1671 – superekslibris; 4. Ex libris Ioannis 
F[aese]rij – rps, Sum Joannis [zamazane] – rps; 5. Est mihi G[…] 
ab iuniore Joanne Fæsero muneri datus – rps; 6. Eks bibliou Markou 
Friesnekerou – rps w jęz. grec.; 7. d’Aurac 1761 – rps.

 · Opr.: skóra biała na tekturze, tł. śl. – XVII w.
BO-XVI.O.8209 (SL-134.474)

23 [ –, łac.] Fabvlarvm quae hoc libro continentur interpretes, 
atq[ue] authores sunt hi. Guilielmus Goudanus. Hadrianus 
Barlandus. Erasmus Roterodamus. Aulus Gellius. Angelus 
Politianus. Petrus Crinitus. Ioannes Antonius […]. Plinius 
Secundus […]. Nicolaus Gerbellius […].

 · In Libera Argentina : apud Matthia[m] Schurerium, (XII 1516).
 · [38] k., sygn. A4, A4, B8, C4, D8, E4, F6 ; 4°.
 · IA 100.989; VD 16 A 452
 · NB. noty rps.
 · Prow.: O.D. 10302 [Müntz Mayer – dar].
 · Opr.: karton, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.151 (SL-40.416B)
24 [ −, łac.] Fabvlarvm Quae Hoc libro continentur interpretes, 

atq[ue] authores sunt hi. Guilielmus Goudanus. Hadrianus 
Barlandus. Erasmus Roterodamus. Aulus Gellius. Angelus 
Politianus. Petrus Crinitus. Ioannes Antonius […]. Plinius 
Secundus […]. Nicolaus Gerbellius […].

 · (Argentorati : Apud Ioannem Knoblouch, 1527).
 · [13], 98 k., sygn. A-O8 ; 8°.
 · Adams A 295
 · Prow.: 1. [Zamazane] 1825 – rps; 2. J. Hordyński – rps; 3. W.O. 3825.
 · Opr.: płótno na tekturze – XIX w.

BO-XVI.O.8540 (SL-21.191)

Affelen Johannes von (1588–1624)
25 Vir Politicvs : Genio & Virtuti Illustrissimorum Principum […] 

Henrici Ivlii postulati Episcopi Halberstadensis & Dn. Philippi 
Sigismvndi postulati Episcopi Verdensis & Osnabrugensis […] 
Dedicatus / per Ioannem Affelen […].

 · Hanoviae : Apud Guilielmum Antonium, 1599.
 · 153, [1 cz.] s., [1 cz.] k. ; 12°.
 · IA 101.338; VD 16 A 575
 · Prow.: 1. Romani […]ka – rps, zamazany; 2. [XX. Ponińscy – dar].
 · Opr.: pergamin na tekturze – XVI w.

BO-XVI.O.8183 (SL-170.131)

Agathias Myrinaeus (ca 536–582)
26 Agathivs De Bello Gothoru[m], & alijs peregrinis historijs 

temporum suoru[m] / per Christophoru[m] Persona Romanum 
e græco in Latinum traductus.

 · (Augustæ Vindelicorum : in officina Sigismundi Grim[m] […] 
atq[ue] Marci Wirsung, 20 IX 1519).

 · [82] k., sygn. A-T4, V6 ; 4°.
 · Adams A 325; IA 101.418; VD 16 A 612 (bez inicjału w ramce)
 · Prow.: 1. Ein bd 10 okt 1841 Weigel App. lit. N. 9149 1 Thl 4 Grs 

Kozma – rps; 2. [Galicyjski Bank Kredytowy – dar].
 · Opr.: tektura, papier marmurkowy – XIX w.

BO-XVI.Qu.11.318 (SL-77.606)

Agathias Myrinaeus (ca 536–582)  
zob. też Procopius (ca 490–ca 562)

Agenda seu ritus caeremoniarum
27 Agenda Sev Ritvs Caeremoniarvm Ecclesiasticarvm, 

Ad vniformen Ecclesiarum per vniuersas Prouincias Regni 
Poloniae vsum, officio Romano conformati, Ex decreto Synodi 
Prouincialis Petricouiensis denuo conscripti & editi / Studio 
& opera […] Hieronymi Pouodouij […].

 · Cracoviae : In Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari, 
1591.

 · [4] k., 290 s., [4] k., sygn. **4, Aa-Zz6, Aaa6, Bbb5 : 
il. drzewor. ; 2°.

 · BJ16 A 168; BJ Pol. 13; Estr. XV–XVIII 12, 72; Ossol. XVI 15
 · Prow.: GP [p].
 · Opr.: półskórek na tekturze, papier czarny, obcięcia barwione 

na żółto – XIX w.
CT-IV 5938 

Agenda seu ritus sacramentorum
28 Agenda Sev Ritvs Sacramentorvm Ecclesiasticorvm : 

Ad vniformem Ecclesiarum per vniuersas Prouincias Regni 
Poloniae vsum, officio Romano conformati, Ex decreto Synodi 
Prouincialis Petricouiensis denuo conscripti & editi / Studio 
& opera […] Hieronymi Pouodouij […].

 · Cracoviae : In Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari, 
1591.

 · [1] k., 276 s., [1 cz.] k., sygn. *4, A-Y6, Z4 ; 2°.
 · BJ16 A 168; BJ Pol. 13; BUW XVI 78; Estr. XV–XVIII 25, 186-

187; Ossol. XVI 17
 · Def.: brak k. tyt., ss. 193–206.
 · Prow.: GP [p].
 · Opr.: półskórek na tekturze, papier czarny, obcięcia barwione 

na żółto – XIX w.
CT-IV 5937 

Agricola Georgius (1494–1555)
29 Georgii Agricolae De mensuris & ponderibus Romanorum 

atque Græcorum Lib. V ; De externis mensuris & ponderibus 
Lib. II ; Ad ea, quæ Andreas Alciatus denuo disputauit 
de mensuris & ponderibus, breuis defensio Lib. I ; De mensuris, 
quibus interualla metimur Lib. I ; De restituendis ponderibus 
atq[ue] mensuris Lib. I ; De precio metallorum & monetis 
Lib. III.

 · Basileae: (Apvd Hier. Frobenivm Et Nic. Episcopivm, III) 1550.
 · [4] k., 179, [1 cz.] s., [1] k., s. 181–192, [1 cz.] k., s. 193–340, [8] 

k. ; 2°.
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