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Wstęp

Józef Adam Kosiński w monografii poświęconej bibliotece fundacyj
nej Józefa Maksymiliana Ossolińskiego czas powstawania i trwania 
księgozbioru podzielił na trzy różne, ale wyraźne etapy: okres od 
lat siedemdziesiątych XVIII wieku do 1795 roku, obejmujący studia 
J.M. Ossolińskiego i jego pobyt w Warszawie, następnie lata 1795–
1804, to jest czas przebywania Samuela Bogumiła Lindego w Wiedniu 
i jego pracy u późniejszego fundatora, oraz okres od 1805 do śmierci 
twórcy biblioteki w 1826 roku 1. Pomnażanie i uzupełnianie księgo
zbioru było procesem ciągłym, także w następnych latach. Zbiory 
gromadzone były przez cały XIX wiek, do odzyskania niepodległości 
w 1918 roku, następnie w latach 1919–1939, a także w dramatycznym 
okresie wojennym 1939–1945, w trakcie okupacji niemieckiej i sowiec
kiej oraz w czasie rozdzielania księgozbioru na część polską i ukraiń
ską. Ostatni okres, który trwa już we Wrocławiu, po przewiezieniu 
tam zbiorów w latach 1946–1947 ze Lwowa, jest też, pomimo różnych 
trudności, okresem długotrwałym, znacznie spokojniejszym. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich – od 1952 roku podporządkowany Pol
skiej Akademii Nauk – w roku 1997 odzyskał utracone prawa fundacji.

W  pierwszym okresie J.M. Ossoliński kolekcjonował przede 
wszystkim europejską literaturę obcą, źródłową i historyczną. Drugi 
i trzeci okres pierwotnego księgozbioru J.M. Ossolińskiego to czas 
gromadzenia poloników oraz współpracy z S.B. Lindem, który do two
rzonego słownika języka polskiego potrzebował utworów powstałych 
w języku polskim od XVI do XVIII wieku w granicach Rzeczypospolitej. 

 1 J.A. Kosiński, Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wroc
ław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 47.

Druki -- 15kR.indd   7 2019-06-19   13:07:51



8

Zarówno Ossoliński, jak Linde zwrócili się w stronę zbiorów zgro
madzonych w bibliotekach parafialnych, klasztornych i prywatnych 
oraz składach księgarskich, do których zwożono kasowane w klasz
torach księgozbiory. Do 1804 roku zgromadzili wiele bardzo cennych 
druków, ich zbiór spowodował też konieczność wydzielenia znacz
nej liczby dubletów. Był to najlepszy i najbardziej owocny okres dla 
tworzonej przyszłej biblioteki fundacyjnej, wstępnie zostały spisane 
inwentarze różnych kolekcji – rękopisów, druków, głównie poloników, 
druków obcych, map i planów miast, rycin i portretów oraz numiz
matów 2. W trzecim okresie, tj. do śmierci J.M. Ossolińskiego (1826), 
pomnażanie zbiorów straciło dynamikę, co spowodowane było nie 
tylko porządkowaniem zgromadzonych już zbiorów, ale także spra
wowaniem przez fundatora funkcji cesarskiego bibliotekarza, jego 
pracą pisarską, jak również wiekiem i postępującą chorobą. Fundacja 
została ostatecznie zatwierdzona przez cesarza Józefa II w 1817 roku. 
Zbiory przygotowywano do przewiezienia z Wiednia do Lwowa, co 
nastąpiło po roku 1826.

Jednym ze źródeł, wprost niewyczerpanym, do którego sięgał 
Ossoliński, były biblioteki kościołów i klasztorów. Nie zachowało się 
jednak wiele szczegółowych dokumentów bibliotecznych potwierdza
jących zabiegi Ossolińskiego zbierającego druki z bibliotek prywatnych, 
kościelnych i klasztornych, nie licząc korespondencji i pamiętników 
Ambrożego Grabowskiego, Franciszka Ksawerego Preka i S.B. Lindego. 
Są jednak zapisy i znaki własnościowe poprzednich właścicieli, też 
niestety zdekompletowane. Józef Adam Kosiński pisze, iż „konieczne 
jest jednak zastrzeżenie, że uzyskane w ten sposób informacje doty
czą mniej więcej 1/5 księgozbioru. Charakterystyczną bowiem cechą 
księgozbioru zebranego przez Ossolińskiego jest brak jakichkolwiek 
not własnościowych poprzednich posiadaczy książek, występujący 
na przeważającej liczbie egzemplarzy […]. Winić za ten stan rzeczy 
wypada przede wszystkim akcję rozdzielania klocków bibliotecznych 
podjętą w Ossolineum w pierwszej połowie XIX wieku” 3. Źródło pozys
kiwania druków do zbiorów Biblioteki Ossolineum nie wysychało 
przez cały XIX wiek, czemu sprzyjały głównie liczne dary od osób pry
watnych w latach 1817–1848, a zwłaszcza po 1826 roku, już w okresie 
lwowskim Ossolineum. Od 1828 roku prowadzony był w Bibliotece 
Ossolineum „Pamiętnik darów obywatelskich”, później dary notowano 

 2 Tamże, s. 49, 51. 3 Tamże, s. 51.
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w „Czasopiśmie Naukowym Księgozbioru Publicznego im. Ossoliń
skich” (1828–1833), a od 1842 do 1846 roku w „Bibliotece Naukowego 
Zakładu im. Ossolińskich”. Po długiej przerwie wznowiono druko
wanie informacji o napływających darach w czasopiśmie „Biblio
teka Ossolińskich” (1862–1869). W latach 1870–1880 dary notowano 
w „Sprawozdaniach z czynności Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich”, potem zaniechano ich publikacji, wzmiankowano tylko naj
cenniejsze lub najbardziej hojne darowizny 4. Niestety nie zawsze 
zapisywano pochodzenie książek, można jednak przypuszczać, że 
wśród napływających darów znajdowały się dokumenty z dawnych 
bibliotek zakonnych. Przez cały bowiem XIX wiek dysponowały nimi 
antykwariaty i składy księgarskie, a biblioteki klasztorne nadal były 
penetrowane przez zbieraczy druków, głównie w latach siedemdzie
siątych XIX stulecia 5. Dzieje dziewiętnastowiecznego Ossolineum, 
zwłaszcza gromadzenia i pomnażania zbiorów, nadal czekają na szcze
gółowe analitycznosyntetyczne opracowanie.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nastąpił względny spo
kój dla Biblioteki i jej zbiorów, podjęto wówczas intensywniejsze prace 
porządkowe w zgromadzonym księgozbiorze. Niemały wpływ na losy 
gromadzonych druków mieli kolejni dyrektorzy Biblioteki, poczy
nając od ks. Franciszka Siarczyńskiego. Powiększano zbiory, ale nie 
podejmowano większych prac nad ich pochodzeniem, nie notowano 
także zapisów i znaków własnościowych, z nielicznymi wyjątkami 6.

Dramatyczny czas wojny 1939–1945 wprowadził zamieszanie do 
ossolińskiej biblioteki, która poniosła straty przez nierozważne decy
zje władz sowieckich w sprawie koncentracji zbiorów bibliotecznych 
i przemieszczanie książek w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 

 4 J.A. Kosiński, M. Turalska, Ofiarodawcy Biblioteki Ossolineum 1817–1848, Wroc
ław 1968, s. 8–9.

 5 J. Nowak, Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasz
tornych 1871–1876. Przyczynek do dziejów „książkołapstwa” w Galicji, „Nasza 
Przeszłość” 1997, t. 88, s. 329–352; tegoż, Ksiądz Ignacy Polkowski – kolekcjoner 
i „książkołap” w latach 1872–1888, „Nasza Przeszłość” 1998, t. 89, s. 245–272; 
tegoż, Karola Druziewicza podróże biblioteczne po Kongresówce i Galicji w latach 
1860–1879, „Przegląd Humanistyczny” 1994, t. 38, nr 3, s. 87–98.

 6 Zapisy proweniencyjne na rękopisach i drukach z XV i XVI wieku odczytywał prof. 
Stanisław Łempicki, kartoteka pozostała prawdopodobnie we Lwowie, liczyła 
ok. tysiąca zapisów. S. Łempicki, Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1948, s. 5 
(Wstęp).
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aż do wybuchu wojny niemieckosowieckiej w 1941 roku. Okupacja 
niemiecka Lwowa 1941–1944 dla Ossolineum oznaczała kolejne nowe 

„porządki” oraz wywożenie z miasta najcenniejszych zbiorów. W okre
sie 1939–1945 ossoliński księgozbiór powiększył się także o cenne 
zbiory z bibliotek prywatnych, m.in. Baworowskich ze Lwowa, Dzie
duszyckich z Poturzycy, Chrzanowskich z Moroczyna, oraz z bibliotek 
klasztornych. Podjęta przez polityków decyzja o rozdzieleniu kolekcji 
ossolińskich na część ukraińską i polską była dla księgozbioru naj
bardziej dramatycznym posunięciem, bo zbiory starych druków roz
dysponowano bez jakiegokolwiek kryterium, rozbito wcześniejsze 
kolekcje, nie sporządzono też żadnych szczegółowych spisów wydzie
lonych dla Polski książek. We Lwowie pozostały m.in. rutenica, czyli 
druki wydane cyrylicą w oficynach typograficznych funkcjonujących 
w granicach historycznych Rzeczypospolitej, przede wszystkim we 
Lwowie, Poczajowie, Uniowie, a także cenne archiwalia Biblioteki, 
dostępne obecnie badaczom.

Wrocławski okres Biblioteki Ossolineum rozpoczął się od porząd
kowania przywiezionego ze Lwowa księgozbioru, głównie nowych 
książek ze względu na wielkie zapotrzebowanie środowiska studenc
kiego i naukowego na książki polskie. Stare druki porządkowano 
dopiero od 1948 roku, gdy uporano się z organizacją prawną i lokalową 
Biblioteki w nowym miejscu oraz wstępnym opracowaniem zbiorów 
głównych. Druki z XV–XVIII wieku liczyły, po włączeniu zbiorów pod
worskich z Suchej (Biblioteka BranickichTarnowskich) i Przewor
ska (Lubomirskich), ok. 48 tysięcy woluminów. W latach 1946–1952 
kolekcja starych druków powiększyła się jeszcze o dary z Biblioteki 
Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zakupiono zbiory 
Jerzego Samuela Bandtkego z Cieplic, wpłynęły też zbiory pozosta
wione przez Niemców na Dolnym Śląsku. Biblioteka Ossolineum zmie
niała swój profil – z instytucji archiwizującej swoje zbiory wchodziła 
w rolę instytucji użytecznej, nastawionej na czytelnika. Porządkowane 
stare druki mogły być już naukową bazą informacyjną, komunikować 
się z innymi polskimi zbiorami. Ponownie zainteresowano się two
rzeniem kartoteki proweniencji, ale przerwano te prace w połowie lat 
sześćdziesiątych. Pierwszy we Wrocławiu jubileusz 150lecia powoła
nia Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 1967 roku był 
czasem podsumowania osiągnięć instytucji, zaś transformacja poli
tyczna w roku 1989 skłoniła pracowników i miłośników Ossolineum do 
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starań o przywrócenie fundacji, co nastąpiło w 1997 roku, a w latach 
następnych do podjęcia współpracy z Biblioteką Naukową Akademii 
Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie. Pozwoliło to na żmudne 
porządkowanie wiedzy o losach pozostawionych we Lwowie zbiorów 
Ossolińskiego i archiwaliów Biblioteki, ich digitalizowanie oraz podej
mowanie przez wrocławskich ossolińczyków zabiegów konserwator
skich i dokumentacyjnych.

W kręgu zainteresowań autorki pozostają stare druki z dawnych 
bibliotek klasztornych zgromadzone we współczesnych zbiorach Biblio
teki Ossolineum, przede wszystkim badanie ich znaków własnościo
wych, które są podstawą źródłową niniejszego opracowania. Badania 
proweniencyjne starych druków w jednym zbiorze, jakim jest obecnie 
zbiór ossoliński, sygnalizują konieczność rozszerzenia prac badaw
czych na księgozbiory hipotetyczne, czyli istniejące współcześnie, ale 
nieuporządkowane i ukryte przed środowiskiem naukowym. Zali
czyć do nich trzeba przede wszystkim nierozpoznane jeszcze stare 
druki zgromadzone i przechowywane w bibliotekach klasztornych, koś
cielnych, także nielicznych już państwowych. Celem podjętych przez 
autorkę badań jest m.in. zweryfikowanie sądu J.A. Kosińskiego, który 
uważał, że druki z bibliotek klasztornych nie stanowią zasadniczego 
trzonu zbiorów ossolińskich, jak również przedstawienie drogi książek 
z księgozbiorów klasztornych do zbiorów J.M. Ossolińskiego, a później 
do Biblioteki Ossolineum oraz wykazanie przydatności znaków włas
nościowych do badań dziejów bibliotek zakonnych. Zarówno w okre
sie kasat majątków klasztornych, jak też później, w połowie XX wieku, 
losy bibliotek zakonnych, zwłaszcza na ziemiach wschodnich Rzeczy
pospolitej, były dramatyczne. W okresie ich świetności, w wiekach 
XVI–XVIII, księgozbiory klasztorów pomnażane były o książki druko
wane w krajowych oficynach typograficznych, sprowadzono również 
niemałą ich liczbę z zagranicy. Proweniencje umożliwiają wykazanie 
m.in. treści sprowadzonych druków obcych, co daje podstawę do prze
śledzenia prądów naukowych, kulturalnych, społecznych i religijnych 
przenikających do zakonów ówczesnej Rzeczypospolitej. Zapisy i znaki 
własnościowe, dedykacje pozwalają także przyjrzeć się technice biblio
tekarskiej w bibliotekach klasztornych, wycenić dokonywane zakupy 
pojedynczych druków oraz oszacować wartość informacyjną zachowa
nych znaków własnościowych. Pośrednim celem, ale równie ważnym, 
jest ukazanie osiągnięć polskich bibliotekarzy i bibliologów w zakre
sie badań proweniencyjnych od XIX do XXI wieku.
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Rozdział 2

Badania proweniencyjne w Polsce

Ustalenie liczby i treści pochodzących z dawnych bibliotek klasztor
nych książek, opatrzonych znakami własnościowymi, znajdujących 
się obecnie w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum we 
Wrocławiu, pozwoli wskazać ich różnorodność proweniencyjną, etapy 
i sposoby pomnażania zbiorów starych druków, celowość lub przy
padkowość decydującą o profilu gromadzonych w klasztorach księgo
zbiorów, a także określić kolejnych posiadaczy książek klasztornych. 
Współcześnie ujawniane księgozbiory zakonne i kościelne wymagają 
przede wszystkim dokładnego naukowego opracowania, rozpoznania 
proweniencji, porównania z zachowanymi i dostępnymi archiwaliami 
oraz włączenia do obiegu naukowego. Dotychczasowe niezorganizo
wane i niekoordynowane szczegółowe badania proweniencyjne, które 
są udziałem bibliotek naukowych, na pewno nie pozwolą na całkowitą 
rekonstrukcję kolekcji klasztornych, wskażą jednak niezagospodaro
wane jeszcze pole badawcze dla czytelnictwa.

Początek badań proweniencyjnych w  Bibliotece Ossolineum 
nad wydzielonymi z  ogólnego zbioru książek inkunabułami i  dru
kami XVI stulecia przypadł na lata dwudzieste XX wieku. Rozpoczęła 
je sporządzona przez Eugeniusza Barwińskiego i Eugenię Kurkową 
inwentaryzacja inkunabułów, którą w  latach 1936–1937 przerobił 
i uzupełnił Kazimierz Piekarski, znający ossolińskie zbiory. W Biblio
tece Ossolineum  – jak wspomniano wcześniej  – pracował krótko 
(15  XII  1920  – 30  VI  1921), zatrudniony przez dyrektora Ludwika 
Bernackiego. Rozpoznanie zbioru druków XV  wieku zaowocowało 
tzw. prymarną rejestracją z  uwzględnieniem cech nabytych przez 
druki, czyli proweniencji i wszelkich notat właścicieli, oraz charakte
rystyką opraw. Zeszyt rejestracyjny K. Piekarskiego ocalał i był pod
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stawą do później szego, opracowanego po roku 1945, katalogu inku
nabułów. Alodia KaweckaGryczowa, która we Wrocławiu w  latach 
pięćdziesiątych XX wieku, korzystając z notatek rejestracyjnych Pie
karskiego, stworzyła katalog inkunabułów, które wróciły do Pol
ski po rozdzieleniu księgozbioru, napisała we wstępie, że: „Trudno 
odtworzyć pełny obraz inkunabułów w Ossolineum w stosunku do 
inwen taryzacji z 1936 roku. Wartość bibliograficzna i proweniencyjna 
niektórych brakujących obecnie inkunabułów była dość znaczna” 1. 
Katalog A. KaweckiejGryczowej zawiera 349 druków. Eugenia  Triller, 
która w  latach sześćdziesiątych uzupełniła go o  46 pozycji, dodała 
we wstępie do swojego opracowania uwagę, że zbiór opisany przez 
Piekarskiego był po 1945  roku pomniejszony o  12 inkunabułów 2. 
W  latach dwudziestych–trzydziestych ubiegłego wieku zaledwie 
kilka niewielkich publikacji dotyczyło starych druków zgromadzo
nych w Bibliotece Ossolineum. Pierwszą wzmiankę o drukach cyry
lickich, autorstwa ukraińskiego historyka literatury Iwana Ogijenki, 
zamieścił „Przewodnik Bibliograficzny” w  roku 1928, autorką dru
giej pracy była E. Kurkowa, która uzupełniła trzecią część Bibliografii 
polskiej Karola Estreichera o druki odnalezione w zbiorach ossoliń
skich 3. Wcześniejsze informacje o starych drukach w Bibliotece Osso
lineum sporządził Julian Aleksander Kamiński w 1859 i E. Barwiń
ski w 1911 roku 4. Do wojny 1939 roku nie ukazała się żadna większa 
praca na temat starych druków w ossolińskich zbiorach. Nie można 
natomiast pominąć pierwszych informacji o starych drukach w zbio
rze Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, które zamieścił Franciszek 

 1 A. KaweckaGryczowa, Wstęp, w: Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, na podstawie materiałów K. Pie
karskiego oprac. A. KaweckaGryczowa, Wrocław 1956, s. V.

 2 E. Triller, Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu. Kontynuacja katalogu Alodii KaweckiejGryczowej, „Ze Skarbca 
Kultury” 1963, t. 11, nr 15, s. 263–290.

 3 I. Ogijenko, Starodruki i rękopisy cyrylickie w bibliotece hrabiego Józefa Ossoliń
skiego w roku 1818, „Przewodnik Bibliograficzny” 1928, seria 2, t. 9, z. 18, s. 423–
424; E. Kurkowa, Uzupełnienie części III Estreichera. Z zasobów Ossolineum, 
Lwów 1932 (odb. z „Lwowskie Studia Biblioteczne” 1932, t. 1, s. 121–132).

 4 J.A. Kamiński, Zbiory naukowe, mianowicie Biblioteka Józefa Maksymiliana hr. 
Ossolińskiego w Wiedniu i pierwsze jej urządzenie we Lwowie, „Skarbiec Polski” 
1859, t. 1, z. 2, s. 90–102; E. Barwiński, Inkunabuły w Bibliotece Ossolińskich, 

„Kwartalnik Historyczny” 1911, R. 25, s. 118.
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Siarczyński w prowadzonym w latach 1828–1829 Dzienniku czynno
ści urzędowych Księgozbioru. Siarczyński sprawdzał dobyte ze skrzyń 
książki i ich spisy, prowadził ożywioną korespondencję z Gwalbertem 
Pawlikowskim w sprawie pozostawionych w Wiedniu książek funda
tora, upominał Mikołaja Michalewicza w sprawie spisywania napły
wających we Lwowie darów i „w Bibliotece trawił czas dla poznania 
ksiąg bibliograficznych, zbiór inkunabuł i map najstarszych” 5, zapo
znawał „stan książek znajdujących się w jakim rodzaju zbiór ich naj
bogatszy, czy dostatecznie w potrzebie opatrzony”, znakował pieczę
ciami Biblioteki napływające dary i włączał je do zbiorów. Podjął też 
decyzję o  uporządkowaniu reszty zbioru Ossolińskiego przybyłego 
z Wiednia 6. O docierających darach zamieścił notatkę: „do dnia tego, 
t.j. 15 maja roku bieżącego 1828 liczy księgozbiór dawców 53, daro
wanych książek rękopiśmiennych 18, drukowanych 645, razem 663” 7.

Pierwsze informacje o zbiorach starych druków pojawiają się 
w Dzienniku czynności jesienią 1828 roku. Siarczyński zapisał, że: 

„Spis książek polskich za Ossolińskiego sporządzony przeglądam 
dla wyciągnięcia pierwszych druków polskich i poznania i  stanu 
rzeczywistego” 8. W  maju 1829  roku Siarczyński zanotował: „obe
znawam się z skarbami księgozbioru naszego przez czytanie ksią
żek polskich, ile się prawie w nim znajduje […]. Te w rzeczy samej, 
lubo są dosyć bogate, co do starych ksiąg polskich, a  zwłaszcza 
drobnych dziełek, małej wartości wprawdzie wewnętrznej, ale 
mających ją dla swej rzadkości” 9. Ostatni zapis F. Siarczyńskiego 
odnosi się do starych druków polskich i  zawiera tytuły rzadkich 
dzieł: „Gramatyka polska Stojeńskiego, Dorohostajskiego Hippika, 
Zwierzyniec Mikołaja Reja, Zielnik Marcina z Urzędowa, Przestrogi 
Bartosza Paprockiego” 10. Druki te zostały wystawione na sprzedaż 
aukcyjną jako dublety Biblioteki Puławskiej Czartoryskich, o czym 
powiadamiał Siarczyńskiego bibliotekarz zbiorów puławskich, Karol 
Sienkiewicz (1793–1860).

 5 F. Siarczyński, Dziennik czynności urzędowych Księgozbioru Narodowego imienia 
Ossolińskich we Lwowie, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył 
Zbigniew Rzepa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968. Dnia 31 marca 1828 Siar
czyński pisał: „W bibliotece czas trawię dla poznania ksiąg bibliograficznych, 
zbiór inkunabuł i map najstarszych”.

 6 Tamże, s. 29.  7 Tamże, s. 38. 8 Tamże, s. 78.
 9 Tamże, s. 105, 123. 10 Tamże, s. 123.
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A . 1

Imitatio Christi, Norymberga 1492 
sygn. Oss.xv.1
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A . 11

Joannes de Vigo, Opera in chirurgia…, Lyon 1521
sygn. Oss.xvi.Qu.11733
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A . 25

Index librorum prohibitorum…, Zamość 1604
sygn. Oss.xvii.606
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