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Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji „Książka 
dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, 
zorganizowanej w 2016 roku przez Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich we współpracy z Consortium of European Research 
Libraries. Sympozjum dotyczyło badań proweniencyjnych prowa-
dzonych w europejskich bibliotekach naukowych, publicznych 
i kościelnych. Badania te umożliwiają rekonstrukcję księgozbiorów 
historycznych oraz pozwalają na prześledzenie dziejów niemal 
każdej książki i jej obiegu społecznego.

W tomie pierwszym zebrano artykuły poświęcone zespołom pro-
weniencyjnym w zbiorach starych druków największych polskich 
bibliotek oraz teksty poruszające problematykę związaną z bada-
niami i opracowaniem inkunabułów.
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1 Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1951, s. 5.

Słowo	wstępne

Tomy zatytułowane Książka dawna i jej właściciele zawierają materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Consor-
tium of European Research Libraries na przełomie września i października 2016 r. 
Konferencja, pomyślana jako kolejne spotkanie fachowców skupionych wokół Gru-
py Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, spotkała się z dużym 
zainteresowaniem środowiska badaczy reprezentujących nie tylko duże placówki, 
lecz także mniejsze lub mniej znane książnice. Podczas obrad wygłoszono przeszło 
50 referatów, których wysłuchało ponad 100 gości z europejskich bibliotek nauko-
wych, publicznych i kościelnych. Konferencję docenili także przedstawiciele władz: 
patronatem honorowym objął ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław 
Gowin, dotację przyznał Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz za pośrednictwem 
Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Celem, który od chwili rozpoczęcia prac przyświecał organizatorom konfe-
rencji, było wydanie drukiem referatów wygłoszonych podczas sesji naukowych. 
Opublikowanie tekstów po upływie roku od zakończenia obrad było możliwe 
dzięki pomocy finansowej Fundacji Lanckorońskich, organizacji wspierającej 
materialnie rozwój badań humanistycznych, jednej z nielicznych w Polsce insty-
tucji przyznających dotacje na druk materiałów pokonferencyjnych. 

Pragnę wyrazić wdzięczność prezesowi Piotrowi Pinińskiemu oraz całemu 
Zarządowi i Radzie Naukowej Fundacji Lanckorońskich, którzy docenili wartość 
naukową publikacji na temat badań proweniencyjnych i pozytywnie zaopiniowali 
skierowany do Fundacji wniosek, umożliwiając tym samym szybkie jej wydanie.

W 1929 r. Kazimierz Piekarski, znawca dawnej książki polskiej 1, w niewielkim 
tekście zatytułowanym O zadania i metody badań proweniencyjnych określił sposoby 
oraz cele prowadzenia tego typu studiów. Dla Piekarskiego książka była jednym 
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„z najdonioślejszych czynników kultury we wszelkich jej przejawach”, badania 
proweniencyjne zaś miały pomóc odzwierciedlić „oddziaływanie książki na społe-
czeństwo”. W swoich rozważaniach uczony zwrócił uwagę na „zagadnienie «wła-
ściciela» w badaniach proweniencyjnych”, co zainspirowało organizatorów konfe-
rencji do skoncentrowania jej wokół tak ujętego problemu2. Zaczerpnięte z jednej 
z prac Piekarskiego motto stanowi próbę uhonorowania jego osoby oraz osadzenia 
zebranych w tomie tekstów w kręgu tematów uznanych przez niego za ważne.

Po 1929 r. badania proweniencyjne powoli się rozwijały. Druga wojna świato-
wa przerwała jednak ten proces. Była ponadto czynnikiem, który spowodował 
duże zmiany w zawartości polskich kolekcji publicznych i kościelnych. Z jednej 
strony zniszczenia wojenne oraz przesunięcie granic pogłębiły straty i rozpro-
szenie polskich księgozbiorów historycznych zapoczątkowane w czasach potopu 
szwedzkiego i rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z drugiej strony zaś 
do polskich bibliotek wpłynęły kolekcje z Ziem Zachodnich i Północnych oraz 
zbiory z prywatnych książnic dworskich, znacząco zmieniając strukturę prowe-
niencyjną zasobów większości instytucji publicznych. 

Po 1945 r. konieczne okazało się przede wszystkim opracowanie i udostępnie-
nie zasobów bibliotecznych. Nie pomijano jednak szerszego dyskursu i refleksji 
naukowej. W 1951 r. ukazały się Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Pie-
karskiego, których celem było zgromadzenie prac „z zakresu dziejów oraz metodyki 
badań dawnej książki”, przygotowanych w myśl wytycznych tego uczonego. W la-
tach 50. i 60. xx w. większość placówek przechowujących stare druki prowadziła 
proweniencyjne katalogi kartkowe, które stały się podstawą do późniejszego 
naukowego opracowania księgozbiorów historycznych. Sukcesywnie powstawały 
artykuły oraz prace monograficzne dotyczące księgozbiorów historycznych osób 
prywatnych, instytucji lub określonych grup społecznych.

W 1975 r. we wstępie do pierwszego numeru czasopisma ukierunkowanego 
na badania proweniencyjne „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycz-
nymi” Barbara Bieńkowska stwierdziła: „Aktualny stan wiedzy w zakresie historii 
książki wymaga […] szerokich i wszechstronnych, ale ukierunkowanych, zorga-
nizowanych i zdyscyplinowanych metodologicznie badań źródłowych, prowa-
dzących do wykrycia i zinterpretowania jak największej liczby śladów obecności 
książki w dawnej Polsce. Nasze zbiory historyczne były katastrofalnie niszczone 
i rozpraszane. Obecnie dysponujemy tylko nieznanym procentem niewiadomej 
całości. Ale, choć może to wyglądać paradoksalnie, lepiej wiemy, co utraciliśmy, 
niż czym dysponujemy obecnie”3. W periodyku tym ukazało się wiele artyku-
łów mających za swoje podstawy badania proweniencyjne. Do najważniejszych 
z punktu widzenia analizy lub odtwarzania księgozbiorów historycznych należy 
zaliczyć tekst Marii Sipayłło określający metody i porządkujący zasady prowa-

2 K. Piekarski, O zadania i metody badań proweniencyjnych, Kraków 1929.
3 „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, s. 5.

D. Sidorowicz-Mulak
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dzenia badań proweniencyjnych w myśl idei sformułowanych przez Piekarskie-
go4. W 2006 r. pod kierunkiem Jacka Soszyńskiego zaczęło się ukazywać wy-
dawnictwo pod tytułem „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 
stanowiące kontynuację periodyku redagowanego przez B. Bieńkowską. Przez 
30 lat ukazało się wiele prac, które stopniowo wypełniały luki w tym obszarze 
wiedzy. Między innymi w dwutomowych studiach dedykowanych Alodii Kawec-
kiej-Gryczowej Z badań nad dawną książką pod redakcją Pauliny Buchwald-Pelco-
wej5. Nadal jednak, jak napisała B. Bieńkowska, a powtórzył za nią J. Soszyński: 

„Szczególnie ważne są […] prace z zakresu specjalistycznej informacji i doku-
mentacji zbiorów. Ale przecież zbiory historyczne mogą odpowiedzieć ponadto 
na wiele bardzo złożonych pytań, zwłaszcza z dziedziny recepcji idei i dziejów 
mentalności społecznej. Wyniki uzyskane dzięki badaniom zbiorów metodami 
księgoznawczymi znakomicie dopełniają i wzbogacają wiedzę zdobytą innymi 
sposobami”6. 

Chciałabym w tym miejscu przywołać publikację Dawna książka i kultura, za-
wierającą materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 1974 r. z okazji 500-lecia 
sztuki drukarskiej w Polsce. Celem tamtej konferencji i publikacji było dopro-
wadzenie „do przeglądu stanu badań w zakresie tych problemów, które dopiero 
w całości składają się na historię dawnej książki: zarówno jej formy, jak i treści”. 
Jesienna konferencja w Ossolineum nawiązywała swym tytułem do tej sprzed 
ponad 40 lat, lecz jej zakres tematyczny był inny. Zamiarem organizatorów było 
zestawienie stanu badań nad właścicielami dawnej książki oraz opracowania in-
kunabułów w ośrodkach akademickich i kościelnych. Staraliśmy się zrealizować 
postulaty postawione wiele lat temu przez K. Piekarskiego i B. Bieńkowską.

Na temat konferencji Książka dawna i jej właściciele do czerwca 2017 r. ukazało 
się kilka artykułów7. Kolejne zostały oddane do druku i zostaną opublikowane do 
końca tego roku8. Zawartość niniejszej publikacji w znacznym stopniu odzwiercie-
dla przebieg sesji, choć nie wszyscy prelegenci nadesłali materiały do planowanej 

4 M. Sipayłło, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Histo-
rycznymi”, z. 1, s. 9–30.

5 Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, 
red. P. Buchwald-Pelcowa i in., t. 1–2, Warszawa 1991.

6 „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2006, t. 1, s. 7.
7 M. Osuch, Pokrótce o konferencji „Książka dawna i jej właściciele” [on-line] [dostęp: 1.07.2017]. Dostępny w World 

Wide Web: http://buwlog.uw.edu.pl/pokrotce-o-konferencji-ksiazka-dawna-i-jej-wlasciciele; tejże, 
Konferencja naukowa „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy”, Wrocław, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 29 ix–1 x 2016 r., „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, 
s. 417–421; A. Wójcik, Sprawozdanie z konferencji „Książka dawna i jej właściciele”, Wrocław 2016, „Rocznik Biblioteki 
Narodowej” 2016, t. 47, s. 233–238; M. Kycler, B. Warząchowska, „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, 
opracowanie, perspektywy”. Konferencja naukowa (Wrocław, 29 września – 1 października 2016 r.), „Przegląd Biblio-
teczny” 2017, z. 1, s. 85–92.

8 D. Sidorowicz-Mulak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Książka dawna i jej właściciele = Early Printed 
Books and their owners”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 227–232; W. Kar-
lak, Konferencja naukowa „Książka dawna i jej właściciele”, Wrocław 29 września – 1 października 2016 r., „Roczniki 
Biblioteczne” 2017 [w druku].

Słowo wstępne
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książki. Tom pokonferencyjny podzielony został na pięć bloków tematycznych, 
które w znacznej mierze oddają tok obrad. 

W części pierwszej zatytułowanej Struktura proweniencyjna kolekcji starych 
druków w polskich bibliotekach naukowych i publicznych zebrano artykuły prezentu-
jące zespoły starych druków przechowywanych w bibliotekach uniwersyteckich 
we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich i Bibliotece Kórnickiej pan, a także w książnicach wojewódz-
kich Szczecina i Bydgoszczy. 

W drugiej części zamieszczono teksty związane z badaniami proweniencyj-
nymi i opracowaniem inkunabułów w bazie Material Evidence of Incunabula, Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie, pan Bibliotece Gdańskiej, Książnicy Pomorskiej, 
w bibliotece kapitulnej w Gnieźnie, w kolekcji klasztorów Paulinów na Jasnej Górze, 
Karmelitów na Piasku w Krakowie oraz w książnicach litewskich.

W kolejnym bloku tematycznym zestawiono referaty dotyczące prywatnych 
kolekcji historycznych: Świętosława Milczącego z Krakowa, arcybiskupa Jana Ła-
skiego i jego bratanka Jana Łaskiego młodszego, biblioteki Nostitzów z Pragi, ka-
nonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego, ksiąg bazylianów prowincji ruskiej, 
starych druków z Biblioteki Tulczyńskiej Potockich, zbiorów Oppersdorffów 
z Głogówka, kolekcjonerów wrocławskich z Johannem Ephraimem Scheiblem, 
kolekcji Johanna Fidalkego z Gdańska oraz posesorów i czytelników xix-wiecz-
nych książek z zakresu fizyki.

Część czwarta poświęcona została historycznym i współczesnym księgozbio-
rom bibliotek kościelnych: cymeliom ze zbiorów księży misjonarzy w Krako-
wie, historycznej kolekcji bonifratrów z Krakowa, pozostałościom po bibliotece 
augustianów w Książu Wielkim, śladom klasztornego księgozbioru supraskiego, 
księgozbiorowi kapituły kieleckiej i znakom własnościowym podominikańskich 
starych druków przechowywanych we Włocławku i w Sieradzu.

W kolejnym rozdziale zamieszczono teksty dotyczące polskich księgozbiorów 
historycznych znajdujących się obecnie w Szwecji i Rosji. W ostatniej części zebra-
no miscellanea: artykuł prezentujący proweniencyjną bazę bibliotek francuskich, 
badania dotyczące starych druków wydanych w Lublinie, rozprawę o staropolskim 
ekslibrisie i jego związku z formami emblematycznymi oraz o starych drukach 
pochodzących z oferty poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego.

Zakres tematyczny publikacji pokonferencyjnej jest szeroki, ale skoncentro-
wany wokół badań proweniencyjnych. W dwóch tomach udało się zgromadzić 
wyniki badań przedstawicieli licznych placówek naukowych i bibliotecznych, 
finansowanych ze środków publicznych i prywatnych w Polsce oraz poza jej 
granicami: w Czechach, na Litwie i Ukrainie oraz we Francji, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii. Lektura zamieszczonych tekstów pozwoli zapoznać się z metodami 
opracowania proweniencji w Polsce i Europie, z historią zbiorów polskich książ-
nic oraz mniejszych, rozproszonych w toku dziejów kolekcji historycznych. 
Wykaz literatury zebrany w przypisach i wybranej bibliografii stanowi dodatko-

D. Sidorowicz-Mulak



wą wartość publikacji, gdyż daje czytelnikowi możliwość samodzielnego zgłębia-
nia przedstawionej problematyki.

Chciałabym podziękować współorganizatorom konferencji: Mariannie Czap-
nik, Mariuszowi Dworsatschkowi oraz Agnieszce Franczyk-Cegle za pomysły 
i pracę włożoną w urządzenie spotkania oraz Radzie Naukowej konferencji za 
cenne uwagi dotyczące jej zawartości i układu tematycznego: prof. Marcinowi 
Cieńskiemu, prof. Mieczysławowi Mejorowi, prof. Marii Pidłypczak-Majerowicz, 
prof. Jackowi Soszyńskiemu, prof. Teresie Szostek, dr hab. Jolancie Talbierskiej 
oraz prof. Annie Żbikowskiej-Migoń. Pragnę wyrazić wdzięczność także Lechowi 
Czyżewskiemu. Szczególne podziękowania kieruję do recenzentów publikacji 
pokonferencyjnej: prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej oraz prof. Jacka Soszyńskiego, 
którzy podjęli się lektury i pomogli zwiększyć wartość merytoryczną artykułów.

Dorota Sidorowicz-Mulak

Słowo wstępne



Część	1
Badania proweniencyjne kolekcji starych druków  
w polskich bibliotekach naukowych i publicznych
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Główne	zespoły	proweniencyjne	 
zbioru	starych	druków	Biblioteki	 
Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu	 
odbiciem	jego	zawiłych	losów

Weronika Karlak
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

W dotychczasowych dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej (dalej: bu) we Wrocławiu 
szczególnie dwie daty odgrywają znaczącą rolę. To rok 1815 – wtedy formalnie 
rozpoczęła działalność Königliche und Universitäts-Bibliothek zu Breslau (Królew-
ska i Uniwersytecka Biblioteka we Wrocławiu) – oraz rok 1945 – kiedy Staats- und 
Universitätsbibliothek zu Breslau (Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka we Wro-
cławiu) zakończyła funkcjonowanie, a jej spadkobierczynią i kontynuatorką została 
bu w polskim Wrocławiu. W obu przypadkach mamy do czynienia z jednoczesnym 
przemieszczaniem tysięcy książek. Można by sparafrazować powiedzenie, że jedne 
biblioteki musiały przestać istnieć, by z ich zbiorów narodziła się nowa instytu-
cja. Również w obu przypadkach duży wpływ na tę migrację miała m.in. sytuacja 
polityczna.

Na początku xix w. zaangażowanie Prus w wojnę z Napoleonem wiązało się 
z coraz większymi wydatkami, konieczne więc stało się szukanie nowych źródeł po-
zyskiwania funduszy. Na losy biblioteki istotny wpływ miały dwa powiązane ze sobą 
wydarzenia. Pierwsze to edykt Fryderyka Wilhelma iii z 30 października 1810 r. do-
tyczący sekularyzacji klasztorów na Śląsku. Mocą tego rozporządzenia cały majątek 
klasztorny, w tym księgozbiory, przechodził na własność państwa. Dzięki wpływom 
ze sprzedaży dóbr uzyskano środki na sfinansowanie utworzenia pruskiego pań-
stwowego uniwersytetu we Wrocławiu1. W kwietniu 1811 r. Fryderyk Wilhelm iii wy-
dał rozkaz gabinetowy przeprowadzenia do stolicy Śląska podupadającej uczelni 
z Frankfurtu n. Odrą – ewangelickiej Viadriny. Kolejnym zarządzeniem z 3 sierp-
nia 1811 r. połączył Viadrinę z wrocławską Akademią Leopoldyńską, dając początek 
nowoczesnej pięciowydziałowej Universitas Litterarum Vratislaviensis. Połączenie 
uniwersytetów było równoznaczne z połączeniem ich zbiorów bibliotecznych.

1 T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, Wrocław 2002, s. 40–41.
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The	15cbooktrade	project	 
and	the	Material	Evidence	 
in	Incunabula	database

Geri	Della	Rocca	de	Candal
University of Oxford

15cbooktrade is an international project that uses the material evidence from 
thousands of surviving 15th-century printed books to assess the distribution, 
sale and reception of books during the Renaissance, and therefore the impact of 
the introduction of printing on early modern society.1 We capture ownership in-
scriptions, stamps, prices, binding and decoration styles, along with manuscript 
annotations, and transform them into historical evidence (il. 1).

The five-year project is funded by the European Research Council (erc)2 and 
led by Cristina Dondi, the Oakeshott Senior Research Fellow in the Humanities at 
Lincoln College, Oxford.

Books printed between 1450 (Gutenberg’s invention) and 1500 (conventional 
cut-off date) are known as incunabula. Some 30,000 editions survive today, in some 
450,000 copies, located in about 4,000 different public libraries, mostly in Europe 
and North America. 

Each of these copies has a different history, which can be reconstructed with 
the help of material evidence and of documentary and bibliographical evidence 
(historical library catalogues, booksellers’ and auction catalogues, etc.) This is 
known as copy-specific information, or provenance, or material evidence, or 
post-production evidence. 500 years of existence can hardly pass unnoticed!

The idea that underpins the project is to use a bottom-up approach to address 
four fundamental objectives relating to the introduction of printing in the West 
which have so far eluded scholarship, partly because of the lack of evidence, and 
partly because of the lack of effective tools to deal with existing evidence: 

1 http://15cbooktrade.ox.ac.uk/. All areas of investigation are extensively displayed here.
2 The European Research Council (erc) is a European funding initiative, designed to support the best scien-

tists, engineers and scholars in Europe. Its mandate is to encourage the highest quality research in Europe, 
selected by peer review evaluation, through competitive funding and to support investigator-initiated 
frontier research across all fields of research, on the basis of scientific excellence.
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1 Biblioteka karmelitów w Krakowie (dalej: bkkr.), sygn. xv.328: „me Swanthoslaum de Shoczecz in Cracovia 
morantem Silencium”.

2 Cz. Skowron, hasło: Świętosław Milczący [w:] Hagiografia polska, t. 2, Poznań–Warszawa–Lublin 1972, s. 472.
3 bkkr., sygn. xv.328: „fundatorem […] hospitalis oppidi Mechoviensis licet non facto tamen voluntate […] est 

non ad missam pro principaliter sacerdotum Mechoviensem”.

Księgozbiór	Świętosława	 
Milczącego	w	świetle	zapisek	 
proweniencyjnych

Elżbieta	Knapek
Biblioteka Naukowa pau i pan w Krakowie

Księgozbiór Świętosława, zwanego Milczącym, spośród innych xv-wiecznych 
polskich, a ściślej krakowskich, bibliotek prywatnych wyróżniają obszerne zapi-
ski proweniencyjne, które przynoszą wiele cennych wiadomości na temat twórcy, 
sposobu gromadzenia przez niego kolekcji, jej profilu, a wreszcie dyspozycji co 
do jej dalszych losów.

Wszystkich informacji na temat życia i działalności Świętosława dostarczają 
zapiski proweniencyjne oraz notki autobiograficzne zamieszczone na kartach in-
kunabułów. Mimo szeroko zakrojonej kwerendy archiwalnej do tej pory nie udało 
się potwierdzić jego tożsamości na podstawie żadnych innych współczesnych 
mu źródeł. Uważna lektura zapisek własnościowych doprowadziła ostatnio do 
rewizji jego oficjalnej biografii. Na wyklejce norymberskiego wydania Vite sancto-
rum patrum Pseudo-Hieronima Świętosław zapisał, że pochodzi z miejscowości 
Schoczec1, którą utożsamia się ze wsią Susiec k. Pszczyny lub ze Skocicami w po-
łudniowych Czechach2. W tym samym miejscu Świętosław zanotował także, że 
przed rokiem 1479 podjął starania o założenie w Miechowie szpitala, lecz z powo-
du braku zgody prepozyta miechowskiego jego zamierzenie nie doszło do skut-
ku3. Po tym niepowodzeniu przeprowadził się do Krakowa, gdzie początkowo 
zamieszkał na terenie parafii św. Anny, naprzeciw Bursy Ubogich, a pod koniec 
następnego roku przeniósł się do kamienicy rajcy i patrycjusza krakowskiego 
Piotra Salomona, położonej nieopodal kościoła Mariackiego, a dokładnie na rogu 
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1 Na temat historii i działalności bonifratrów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej powstało w ostatnich 
latach kilka opracowań, zob. H. Komaryńska, Lokalizacja, wyposażenie i stan zabudowań bonifraterskich w Kra-
kowie w xvii i xviii wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2005, t. 83, s. 251–283; Bracia, czyńcie dobro. 
400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009; I. Pietrzkiewicz, Miser res sacra. 
Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2009. Najważniejszą pozycją na temat krakowskiego konwentu 
i szpitala jest książka H. Komaryńskiej, Szpital Bonifratrów w Krakowie w xvii–xviii wieku, Lublin 2010.

2 Na temat historii krakowskiego klasztoru trynitarzy nie powstało dotąd pełne źródłowo-krytyczne opraco-
wanie. Informacje o tej instytucji odnaleźć można m.in. w pracach księdza Andrzeja Witko, tam też dalsze 
wskazówki bibliograficzne. Zob. m.in.: A. Witko, Trynitarze, Kraków 1999; tenże, Sztuka w służbie Zakonu 
Trójcy Świętej w siedemnastym i osiemnastym stuleciu, Warszawa 2002.

Struktura	proweniencyjna	 
historycznego	księgozbioru	 
krakowskich	bonifratrów	–	 
zarys	problematyki

Marek	Bebak
Biblioteka i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Niniejszy artykuł stanowi próbę charakterystyki małego, ale bardzo interesują-
cego i cennego księgozbioru zakonnego przechowywanego w Bibliotece i Archi-
wum Konwentu Bonifratrów w Krakowie (dalej: abkr). Losy tego księgozbioru 
historycznego, obejmującego 1873 pozycje bibliograficzne, były niezwykle skom-
plikowane, na co wskazują liczne znaki własnościowe (notatki, ekslibrisy i super-
ekslibrisy) umieszczone w poszczególnych egzemplarzach. Książki przechodziły 
z rąk do rąk, a zmiany te były zaznaczane poprzez zamazanie starych wpisów 
własnościowych i dodanie aktualnej proweniencji. Celem niniejszego artykułu jest 
przedstawienie struktury proweniencyjnej historycznego księgozbioru i wskazanie 
głównych cech pomocnych przy identyfikacji wcześniejszych właścicieli książek 
wchodzących w jego skład. Należy zaznaczyć, że prezentowany tekst ma charakter 
przyczynku, a temat wymaga dalszych, szerzej zakrojonych badań.

Dzisiejsza biblioteka bonifratrów powstała wskutek połączenia dwóch samo-
dzielnych bibliotek – bonifratrów z pierwszego na ziemiach polskich, nieist-
niejącego dzisiaj konwentu pw. św. Urszuli (który znajdował się na zbiegu ulic 
św. Marka i św. Jana, niedaleko krakowskiego Rynku1) oraz trynitarzy rezydują-
cych od 1690 r. na krakowskim Kazimierzu przy dzisiejszej ul. Krakowskiej2. Za-
kon trynitarzy pod koniec xviii w. został skasowany, natomiast bonifratrzy jako 
zgromadzenie bezpośrednio służące ludności miejskiej, poprzez prowadzenie 
szpitala, przetrwali kasatę, lecz borykali się z ogromnymi problemami finanso-
wymi i lokalowymi. W związku z tym decyzją ówczesnych władz państwowych 
zostali przeniesieni do klasztoru potrynitarskiego. W chwili przeprowadzki 
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1 The question of war booty in Swedish institutions returns in newspaper headlines and tv programmes 
at certain intervals. When, for instance, a member of the Polish parliament, Marek Poznański, wrote in 
2013 to the Swedish government and demanded that the war booty material from Poland should be given 
back, based on an erroneous interpretation of the peace Treaty of Oliwa in 1660, there was very much at-
tention given to the matter in Swedish media. In Poland itself, however, this event seems to have been gone 
somewhat unnoticed. See: L. Munkhammar, Dessa eviga krav på återställande. In P. Sjökvist [ed.]. Bevara för 
framtiden. Texter från en seminarieserie om specialsamlingar. Uppsala 2016, p. 88.

Polish	collections	at	Uppsala	 
University	Library	–	a	history	 
of	research

Peter	Sjökvist
Uppsala University Library

The Polish collections kept at Uppsala University Library rightfully have a spe-
cial place in the minds of the library’s rare-book librarians, and for several 
reasons. Much could be said about the uncomfortable feelings that arise when 
we are confronted with the fact that our country took these collections as war 
booty during the 17th century – and we are usually asked about them, as soon 
as we show our collections to any of the library’s visitors. Perhaps this phe-
nomenon is not an important matter in other countries today – taking cultural 
property as war booty was common all over Europe during the early modern 
period – but in Sweden it still seems to be so. Our country has not been at war 
for more than 200 years, and has neutrality as a guiding principle in its foreign 
policy. The war booty material kept in Swedish libraries, archives, museums 
and churches stands in striking contrast to this peaceful reputation. Therefore, 
the Swedish media loves to discuss it, but for some reason only the material in 
libraries is usually brought into focus1. Both to the media and to library visitors 
we librarians often have to explain – defend, as it were – the behaviour of the 
Swedish armies in the 17th century that nobody today would consider as any-
thing but disgusting.

During the long-lasting conflicts between Sweden and Poland in the 17th 
century, Swedish armies repeatedly and systematically took libraries as war 



Część	6
Miscellanea



269

1 The Consortium of European Research Libraries (http:www.cerl.org) plays a leading role in current reflec-
tion on provenance integration, in particular with the cerl Thesaurus and the mei (Material Evidence in 
Incunabula) database, hosted and developed by the Consortium. mei itself is the core of the 15cbooktrade 
project (http://15cbooktrade.ox.ac.uk/), a project funded by the European Research Council.

2 J.-B. Labiche. Notice sur les dépôts littéraires et la révolution bibliographique de la fin du dernier siècle d’après les 
manuscrits de la Bibliothèque de l’Arsenal. Paris 1880. The manuscripts of the Bibliothèque de l’Arsenal (Ms 
6487-6513) are now accessible via Gallica: http://gallica.bnf.fr/.

Provenance	data	integration	 
in	France:	the	Bibale	database

Monique	Hulvey
Bibliothèque municipale de Lyon

With provenance databases multiplying in France, the library community has felt 
the need to organise provenance data at the national level, keeping in view the 
larger international picture. Provenance research being an international matter, 
national integration is the first step towards the larger effort of bringing together 
all available provenance data1.

The French heritage collections have been scattered throughout a great num-
ber of libraries, large and small, since the French Revolution – mostly public ones. 
Indeed, the collections previously owned by religious communities, emigrated 
noble families, or universities, learned societies and academies, were confiscated 
in several steps between 1789 and 1793. In Paris, they were then assembled in sev-
eral buildings, the dépôts littéraires (literary depositories)2. In other cities around 
the country, many of these depositories led to the foundation of public libraries. 
So we have a great variety of sources and situations to deal with.

It was particularly difficult to build a unified approach, since we lacked com-
mon terminology and had no systematic training in the field. Moreover, the 
cataloguing recommendations in France are coordinated by two distinct national 
bibliographical agencies: the Bibliothèque Nationale de France and the Agence Bib-
liographique de l’Enseignement Supérieur. Therefore cataloguing practice itself 
varies greatly across the country.




