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Nowe i Nowo odkryte iNkuNaBuły  
w zBioraCh BiBlioteki  

zakładu Narodowego im. ossolińskiCh:  
uzupełNieNie katalogów  

alodii kaweCkiej-gryCzowej i eugeNii triller

inkunabuły znajdujące się w  zbiorach zakładu Narodowego im. ossolińskich 
zostały spisane w dwóch publikacjach: Katalogu inkunabułów Biblioteki Zakładu 
im. Ossolińskich we Wrocławiu, wydanym w 1956 roku przez alodię kawecką-
-gryczową1, i  w  Katalogu inkunabułów opublikowanym w  1963 roku przez 
eugenię triller2. pierwszy z  nich sporządzono w  oparciu o  materiały zgro-
madzone w  latach 1936–1937 przez kazimierza piekarskiego, który nie zdążył 
ich opublikować przed śmiercią. piekarski, historyk książki, bibliofil i  znawca 
inkunabułów, był pracownikiem ossolineum we lwowie w  latach 1920–1921. 
przewodniczył także komisji dla Centralnego katalogu inkunabułów w Biblio-
tece Narodowej w warszawie i w ramach tych obowiązków zajmował się spisy-
waniem druków piętnastowiecznych znajdujących się w  polskich bibliotekach. 
pomagali mu w tym eugeniusz Barwiński i eugenia kurkowa. Niestety, większa 
część ich pracy, z  wyjątkiem spisu druków ossolińskich3, uległa zniszczeniu 
w pożarze w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku.

kawecka-gryczowa widziała potrzebę uzupełnienia pracy piekarskiego o sze-
reg inkunabułów, które wpłynęły do ossolineum w czasie drugiej wojny światowej, 
chodziło tu m.in. o druki pochodzące z księgozbioru Biblioteki fundacji im. Ba-

1  a. kawecka-gryczowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu. Na podstawie materiałów Kazimierza Piekarskiego opracowała A. Kawecka-Gryczowa, wrocław 
1956.

2  e. triller, Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Konty-
nuacja Katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej, wrocław 1963.

3  a. kawecka-gryczowa, op. cit., s. V.
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worowskich ze lwowa. autorka musiała również odjąć od zasobu ossolińskich 
druków 12 pozycji, które zostały odnotowane przez piekarskiego, a zaginęły pod-
czas zawieruchy wojennej4. Nie zdążyła jednak uwzględnić wielu późniejszych na-
bytków: kilku książek pozyskanych drogą kupna oraz inkunabułów pochodzących 
ze zbioru benedyktynów z  pocysterskiego klasztoru w  krzeszowie, które trafiły 
do ossolineum w 1954 roku. ponadto, w trakcie dokładniejszego opracowywania 
książek przez pracowników działu starych druków, okazało się, że część inkuna-
bułów była wcześniej mylnie rozpoznana i zinwentaryzowana jako druki szesna-
stowieczne. książki te również nie zostały uwzględnione w katalogu kaweckiej-
-gryczowej. w rezultacie tych ustaleń zaistniała potrzeba wydania uzupełnienia 
katalogu ossolińskich inkunabułów. zadania tego podjęła się eugenia triller, pra-
cownica ossolineum, do którego przyszła z archiwum miejskiego w jeleniej gó-
rze. w jej Katalogu zawarto 46 dodatkowych inkunabułów. Były to nabytki z lat 
1954–1956, książki przejęte z  księgozbioru benedyktynów w  krzeszowie i  kilka 
druków wcześniej mylnie zinwentaryzowanych jako publikacje szesnastowieczne5.

obecnie zakład Narodowy im. ossolińskich ma w  swoich zbiorach 417 in-
kunabułów (nie licząc dubletów), z czego 24 nie zostały ujęte w katalogach alo-
dii kaweckiej-gryczowej i eugenii triller. przyczyn takiego stanu rzeczy jest kil-
ka: część z tych 24 inkunabułów została zakupiona przez dział starych druków 
w późniejszych latach, już po wydaniu katalogów kaweckiej-gryczowej i triller, 
kilka książek oznaczonych sygnaturami XVi wieku okazało się inkunabułami6, 
dwa egzemplarze zostały odkryte wśród tzw. defektów7, osobno wydzielonych, do-
tychczas niezinwentaryzowanych i niezidentyfikowanych druków, które obecnie 
są systematycznie identyfikowane i opracowywane. pracownicy działu przygoto-
wali też do druku katalogi książek obcych XVi wieku8, co poprzedzone było bar-
dzo dokładnymi badaniami księgozbioru i odkrywaniem kolejnych inkunabułów. 
prace badawcze stają się dziś łatwiejsze niż dawniej, ponieważ niemal wszystkie 
inkunabuły zostały zdigitalizowane i są dostępne w domenie publicznej, co ułatwia 
porównywanie książek oraz ich identyfikację.

warto omówić niektóre z ujętych w poniższym spisie inkunabułów, gdyż są to 
egzemplarze o dużej wartości bibliofilskiej i ciekawej proweniencji. godne uwa-
gi jest np. dzieło johannesa andreae Super arboribus consanguinitatis, affinitatis, 

4  Ibidem, s. iX.
5  e. triller, op. cit., s. 264.
6  Np. zidentyfikowane przez byłego kierownika działu starych druków wiesława tyszkow-

skiego, Lavacrum conscientiae, sygn. XV.275, poz. 15, które pochodzi z dawnych zbiorów lwowskich. 
w Incunabula Poloniae figuruje jako egzemplarz zaginiony (iBp †1430). podobnie dzieło o sygn. 
XV.278, poz. 7, nienotowany w iBp traktat Coniuratio daemonum, zidentyfikowany przez dr ag-
nieszkę franczyk-Cegłę, pracownicę działu starych druków.

7  poz. 13, sygn. XV.550 i 18, sygn. XV.549.
8  Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum, red. d. sidorowicz-mulak, 

zbiory wrocławskie oprac. a. franczyk-Cegła, m. minkowska, g. rolak, zbiory lwowskie oprac. 
i. kachur, wrocław 2017.
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et cognationis spiritualis et legalis9 pochodzące z ok. 1500 roku. autor był włoskim 
jurystą, specjalistą prawa kanonicznego, określanym jako fons et tuba iuris. jego 
nazwisko brzmiało właściwie giovanni d’andrea. urodził się ok. 1270 roku we 
florencji, ale działał głównie w Bolonii, gdzie zmarł w roku 1348. książka, o której 
mowa, posiada interesujący wpis proweniencyjny piotra z obornik, czyli piotra 
wedelicjusza (ok. 1483–1543), lekarza nadwornego zygmunta starego, profesora 
medycyny i  rektora akademii krakowskiej. Był on także znanym bibliofilem10. 
w  klocku razem z  tym drukiem znajdują się także: dzieło prawnicze johanna  
auerbacha Processus iudiciarius z 1489 roku11 i rozprawa marcina polaka (ok. 1208 
– ok. 1279) Margarita decreti12 z ok. 1491 roku. polak, nazywany również mar-
cinem z  opawy, był dominikaninem, arcybiskupem nominatem gnieźnieńskim 
i prawnikiem. według jana długosza pochodził z polskiego rodu strzemieńczy-
ków, urodził się jednak i  początkowo działał w  Czechach. Margarita decreti to 
dzieło dotyczące prawa kanonicznego, stanowiące kompendium wiedzy kanonicz-
nej średniowiecza. książka była wydaniem popularnym, wielokrotnie wznawia-
nym. w zakładzie Narodowych im. ossolińskich znajduje się jeszcze jeden klocek 
inkunabułów zebranych przez piotra wedelicjusza13.

w zbiorach ossolineum jest także inne wydanie dzieła Super arboribus con-
sanguinitatis johannesa andreae, wytłoczone w  Norymberdze w  1478 roku14, 
które również ma ciekawą proweniencję. książka należała do pochodzącego ze 
śląskiej rodziny szlacheckiej Nicolausa stertzego (stercz), kustosza i plebana koś-
cioła św. mikołaja we wrocławiu. egzemplarz został ozdobiony malowanym ręcz-
nie herbem właściciela, przedstawiającym kruka na tarczy znajdującego się pod 
rogatym hełmem. dzieło ma ponadto trzy kolorowane ilustracje drzeworytowe: 
Arbor consanguinitatis, Arbor affinitatis i Arbor cognationis spiritualis (Drzewo po-
krewieństwa, Drzewo powinowactwa i Drzewo pokrewieństwa duchowego). w klo-
cku razem z tym drukiem znajduje się również Scrutinium scripturarum15 pawła 
z Burgos (znanego też jako paulus de sancta maria). autor pochodził z kastylij-
skiego miasta Burgos i był hiszpańskim żydem, który po przejściu na chrześcijań-
stwo zrobił karierę jako duchowny i polityk. w wyniku konwersji odwrócił się od 
swoich korzeni i  został antysemitą. wymienione wyżej dzieło zawiera motywa-
cję jego przejścia na katolicyzm, które dokonało się pod wpływem lektury pism 
tomasza z akwinu, i odznacza się wymową antyżydowską16. Na pierwszej karcie 
dzieła znajduje się efektowna, barwna floratura ze złoceniami i przedstawieniem 
wspinającej się małpy.

9  poz. 4, sygn. XV.454.
10  j. sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kraków 2012, s. 990 i nast.
11  poz. 5, sygn. XV.457.
12  j. kłoczowski, Marcin Polak, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, wrocław [et al.] 1974, 

s. 560 i nast.
13  sygn. XV.155-169.
14  poz. 3, sygn. XV.458.
15  poz. 21, sygn. XV.459.
16  p. królikowski, Paweł z Burgos, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 15, lublin 2011, s. 130.
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w 1983 roku ossolineum zakupiło weneckie wydanie dzieł rzymskiego poety 
wergiliusza17. druk pochodzi z oficyny filippa pinziego i ukazał się pod koniec 
XV wieku. jego najstarszym znanym właścicielem był johannes rode, dziekan 
z lubeki, który przekazał książkę w darze laurentiusowi suriusowi (1522–1578) 
i jego bratu Nicolausowi. pierwszy z nich był znanym pisarzem katolickim, także 
pochodzącym z lubeki mnichem z zakonu kartuzów. książka wielokrotnie zmie-
niała później właściciela: w 1594 roku weszła w posiadanie georga stegemanna, 
który przekazał ją w roku 1640 paulowi möllerowi, następnie zasiliła zbiory nie-
mieckich hrabiów von Blome, o czym świadczy umieszczony w publikacji herbo-
wy ekslibris Ex Bibliotheca Blomiana. księgozbiór ten znajdował się na zamkach 
salzau i  heiligenstedten18. ostatnim znanym właścicielem druku był dr hütter 
z wrocławia, który nabył ją w 1930 roku. książka oprawiona została w deski po-
wleczone brązową skórą, ozdobioną w stylu gotyckim ślepymi tłoczeniami z mo-
tywem ruty i metalowymi zapinkami.

unikalnym w  polsce, nienotowanym przez Incunabula Poloniae, egzempla-
rzem jest Coniuratio daemonum (roma, ca 1492–1493)19, pierwotnie błędnie 
opracowanym jako druk szesnastowieczny. dzieło pochodzi z  przedwojennych 
zbiorów lwowskich, gdzie trafiło jako dar stanisława wronowskiego (1733–1839), 
mecenasa sztuki, kolekcjonera i  jednocześnie największego darczyńcy Bibliote-
ki zakładu Narodowego im. ossolińskich20. jego imponujące zbiory, składające 
się z ok. 30 000 obiektów, obejmowały pamiątki narodowe, stare druki i rękopisy. 
w 1838 roku zapisał zakładowi w testamencie 10 000 książek, z których ossoline-
um otrzymało 6671 druków polskich i obcych, głównie z XVi i XVii wieku, oraz 
27 rękopisów21. Coniuratio daemonum jest tekstem anonimowym, który po raz 
pierwszy został wydany w rzymie ok. 1477 roku w oficynie johanna Bullego. peł-
niejszy tytuł publikacji brzmi: Coniuratio malignorum spirituum in corporibus ho-
minum existentium [...] – Sprzysiężenie złośliwych duchów, zamieszkujących w cia-
łach ludzkich [...]. dzieło składa się z fragmentów ewangelii, mów i egzorcyzmów 
przeciwko demonom.

podobnie jak w przypadku Coniuratio daemonum niedawno zidentyfikowano 
inny inkunabuł, pierwotnie skatalogowany jako druk szesnastowieczny, pod syg-
naturą XVi.Qu.1132922. książka pochodzi ze zbiorów lwowskiego ossolineum. 
przeprowadzone z  zespołem gesamtkatalog der wiegendrucke online23 konsul-

17  poz. 24, sygn. XV.545.
18  zob. h. götz, Die Bibliothek der Grafen von Blome auf Schloss Salzau in Holstein, hamburg 

1929.
19  poz. 7, sygn. XV.278.
20  świadczy o tym charakterystyczna nota na książce „w.o.”, która zawsze widniała na książ-

kach darowanych przez wronowskiego.
21  j.a. kosiński, m. turalska, Ofiarodawcy Biblioteki Ossolineum 1817–1848, wrocław [et al.] 

1968, s. 283 i nast.
22  poz. 12, sygn. XV.462.
23  działającym w Berlinie przy staatsbibliothek, adres internetowy strony: http://www.gesamt-

katalogderwiegendrucke.de/.
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tacje wykazały, że jest to wariant wydania Flores musicae hugona spechtsharta 
z  ok.  1492 roku, odnotowanego w  Incunabula Poloniae pod numerem 2888. 
w większości egzemplarzy tego druku na pierwszej stronie nad drzeworytem wid-
nieje tytuł: Flores musice. w książce ossolińskiej brak tego tytułu. poza tym dzieło 
typograficznie nie różni się od wymienionego w Incunabula Poloniae wydania. au-
tor był niemieckim teoretykiem muzyki i pedagogiem, żyjącym w latach 1285 – ok. 
1359. pochodził prawdopodobnie z reutlingen, dlatego bywa określany jako hugo 
reutlingensis. omawiane dzieło powstało w 1332 roku i było rodzajem przeplata-
nego prozą poematu dydaktycznego, którego tematyka dotyczyła śpiewów grego-
riańskich24. poza alegorycznym drzeworytem pokazującym robotników przy pracy 
nad produkcją nut, książkę zdobi również ilustracja przedstawiająca ludzką dłoń 
i wiersz zachęcający do ćwiczeń. dzieło zawiera także zapisy nutowe.

z niewiadomych przyczyn przy opracowaniu katalogu inkunabułów kawecka-
-gryczowa pominęła część pierwszą dzieł zbiorczych (Opera) włoskiego filozofa 
giovanniego pico della mirandoli (1463–1494). druk został opublikowany w we-
necji w 1498 roku przez Bernardina de Vitalibusa w dwóch częściach, z których 
tylko pierwsza znajduje się w zbiorach ossolineum25. współoprawne z nią Disputa-
tiones adversus astrologos tego samego autora, odnotowane przez kawecką-gryczo-
wą, pochodzą z innego wydania26. dzieła mirandoli zostały opracowane przez jego 
bratanka, giovanniego francesca pico della mirandolę (1470–1533), włoskiego 
humanistę, uczonego i poetę. książka należała do astronoma i profesora akademii 
krakowskiej mikołaja z wieliczki starszego (zm. 1510), a po jego śmierci została 
ofiarowana w darze dla Collegium minus w krakowie. w późniejszych czasach wo-
lumen znalazł się w zbiorach zakładu Narodowego im. ossolińskich we lwowie.

Na koniec warto wspomnieć o zaginionym w czasie drugiej wojny światowej, 
pierwotnie należącym do ossolineum, druku z  1491 roku pt. Tractatus de arte 
loquendi et tacendi albertana z Brescii (1190–1250)27. autor był prawnikiem i du-
chownym włoskim. wymienione dzieło jest rozprawą dotyczącą retoryki i  było 
w swoim czasie bardzo popularne. w 1946 roku traktat został zakupiony przez Bi-
bliotekę uniwersytecką humboldtów w Berlinie. w 2008 roku w wyniku przepro-
wadzonej w bibliotece weryfikacji własnościowej książek postanowiono odszukać 
pierwotnego właściciela tego inkunabułu. dyrektor Biblioteki uniwersyteckiej, 
dr milan Bulaty, stwierdził:

dla mnie, Niemca z pokolenia powojennego, przekazanie tego inkunabułu ma szczególne zna-
czenie. urodziłem się w pradze. moi rodzice przeżyli obozy w Theresienstadt i auschwitz [...]. 
zwrot tej książki to symboliczny akt, bo nic nie zrekompensuje strat i cierpienia spowodowanych 
ii wojną światową28.

24  Th. schön, Hugo Spechtshart von Reutlingen, [w:] Allegemeine Deutsche Biographie, Bd 35, 
leipzig 1893, s. 77.

25  poz. 22, sygn. XV.315 a.
26  goss 266; iBp 4434.
27  poz. 1, sygn. XV.461.
28  a. kołodyńska, „Sztuka mówienia” sprzed 517 lat, „gazeta wyborcza” 2008, nr 113 z dnia 14 maja.
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ustalenie właściciela nie było trudne, ponieważ książka posiadała na górnej 
okładzinie złocony superekslibris ossolineum. Na stronie tytułowej jest też odbita 
dawna sygnatura lwowska, wytłoczona także na górnej okładzinie. oprawa ta zo-
stała wykonana w XX wieku przez znanego lwowskiego introligatora aleksandra 
semkowicza (1885–1954). książkę do zbiorów ossolineum przekazał w 1912 roku 
zdzisław lubomirski z małej wsi. wcześniej, w XViii wieku, należała do członka 
zakonu paulinów (ordo sancti pauli primi eremitae), ojca abrahama skorupki, 
którego łaciński wpis widnieje na stronie tytułowej. jego polski przekład brzmi: 
„traktat o sztuce mówienia i milczenia przeczytany przez ojca abrahama skorup-
kę z zakonu paulinów między rokiem 1752 a 1760 i powyżej. wdzięcznemu spad-
kobiercy, do którego przejdzie w przyszłości, polecam owo stare dzieło”.

przy spisywaniu pominiętych, nowo nabytych i nowo odkrytych inkunabułów 
wzorowano się na dotychczasowych katalogach inkunabułów ze zbiorów ossoli-
neum oraz na podstawowej bibliografii druków piętnastowiecznych, znajdujących 
się w polskich bibliotekach. Chodzi tu o Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae 
asservantur29. Bibliografię przy opisach uzupełniono o nowsze katalogi online: ge-
samtkatalog der wiegendrucke i incunabula short title Catalogue, umożliwiające 
dostęp do zdigitalizowanych dzieł. opisy posiadają też informacje o prowenien-
cjach i oprawach oraz defektach.

skróty BiBliografiCzNe

C – w.a. Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum, Pt. 2. Volu-
mes not referred to by Hain, Berlin 1926.

GOss – Katalog inkunabułów Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
Na podstawie materiałów K. Piekarskiego opracowała A. Kawecka-Gryczowa, 
wrocław 1956.

GW – Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Bd. 1–12. leipzig; stuttgart, 1925–2013.
GW online  – gesamtkatalog der wiegendrucke, http://www.gesamtkatalogder-

wiegendrucke.de/.
H – l. hain, Repertorium bibliographicum, vol. 1–2, stuttgart 1826–1838.
HC – w.a. Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum. Pt. 1, 

Corrections and additions to Hain’s collections, Berlin 1926.
IBP – Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, t. 1–2, mod. a. kawec-

ka-gryczowa, comp. m. Bohonos, m. spandowski, e. szandorowska, wratisla-
viae: officina instituti ossoliniani 1970.

ISTC online  – incunabula short title Catalogue, http://www.bl.uk/catalogues/
istc/.

29  Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae asservantur, moderante alodia kawecka-gryczo-
wa, wratislaviae [et al.], 1970–1993.
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iNNe skróty

spis alfaBetyCzNy iNkuNaBułów

1. Albertanus Causidicus Brixiensis
de arte loquendi et tacendi. 
leipzig: [Conradus kachelofen], 13 Vi 1491. 4°.
gw 554; iBp 86, † 23; istC online ia00205300

Prow.:   1. Tractatus de Arte Loquendi et Tacendi, Lectus a P. Abraha[mo] Sko-
rupka Ord[ini]s S. Pauli pr[imi] E[remi]tae ab Anno 1752 ad Annum 
1760 et ultra. Grato successori ad quem venerit recommendo istam 
vetustatem – rps;  
2. Lubomirski Mała Wieś – piecz., zatarta;  
3. [zdzisław lubomirski, dar w 1912 r.];  
4. [dawna sygn. lwowska] 135758; Zakład Nar. im. Ossolińskich. 
Lwów – superekslibris;  
5. Universitäts-Bibliothek Berlin – piecz.; [dar 2008].

Opr.: skóra brąz. na tekturze, tł. złoc. – aut., tyt. rok., sygn. lwowska i supereks-
libris, XX w.

sygn. XV.461

2. Alexander de Nevo 
Consilia contra iudaeos foenerantes
Nürnberg: fridericus Creussner, 1479. 2.
gw 894; iBp 203; istC online ia00410000

inic. czerw. i nieb., rubryki.
Prow. i opr.: zob. poz. 3.

brąz. – brązowa
cz. – czysty
czerw. – czerwony
def. – defekt
egz. – egzemplarz
inic. – inicjał
k. – karta
k. tyt. – karta tyt.
marm. – marmurkowy
nieb. – niebieski
nlb. – nieliczbowany
okł. – okładzina
opr. – oprawa
oprac. – opracowanie
ost. – ostatni

piecz. – pieczęć
pierw. – pierwotnie
poz. – pozycja
prow. – proweniencja
P. – pars
r. – rok
rps – rękopis
rękopiśm. – rękopiśmienny
sygn. – sygnatura
tł. śl. – tłoczenia ślepe
tł. złoc. – tłoczenia złocone
uszkodz. – uszkodzony
wol. – wolumin
zm. – zmarł
zob. – zobacz
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sygn. XV.460 adl.
(klocek XV.458-460)

3. Andreae, Ioannes
super arboribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis.
Nürnberg: fridericus Creussner, 1478. 2.
gw 1689; iBp 296; istC online ia00607000

inic. czerw., rubryki.
Noty rękopiśm. Nicolausa stertze, XV w., m.in. spis dzieł w klocku.
Prow.:  1. A – na naklejce na górnej okł. (prow.?);  

2. Domini Nicolai Stertze custodis Ecclesie Lignicen[sis] et plebani 
ecclesie sancti Nicolai extra muros Wrat[islaviae] – rps, XV w. oraz 
ekslibris malowany, herb właściciela, przedstawiający kruka na 
tarczy znajdującej się pod rogatym hełmem, sygn.: Arma d[omini] 
Nicolai Stertze;  
3. [Biblioteka kościoła św. piotra i pawła w legnicy] 541 – naklejka na 
grzbiecie; 4. [kupno 1971] 1971-k-2812.

Opr.: skóra brąz. na desce, tł. śl., zapinki, XV/XVi w.
sygn. XV.458
(klocek XV.458-460)

4. Andreae, Ioannes
super arboribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis et legalis.
leipzig: melchior lotter, [non ante 1500]. 2°.
gw 1715; iBp 311; istC online ia00624500

inic. czerw., rubryki.
Prow.:  1. Petri de Obornyki Artiu[m] liberalium Magistri Cracouien[sis] Gym-

nasij etc. – rps, XVi w.;  
2. Accessit ad Bibliothecam Joannis Francisci Barszczewski V.I. Doctoris 
S.R. Mttis Secretarij Apostolici et Officij Consularis Posnaniensis Actua-
rij Notarij 27ma Julij 1731mo Varsaviae fl. 12 – rps;  
3. No 10 Szypłowo – rps, XiX w.;  
4. [kupno 1971] 1971-K-3981.

Opr.: skóra brąz. na tekturze, tł. złoc., XVi w.
sygn. XV.454
(klocek XV.454-457)

5. Auerbach, Ioannes I
processus iudiciarius, cum commento ioannis de eberhausen.
leipzig: mauritius Brandis, [14]89. 2°.
gw 2851; iBp 613; istC online ia01209000

Prow. i opr.: zob. poz. 3.
inic. czarne, podkreślenia, marginalia.
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sygn. XV.457 adl.
(klocek XV.454-457)

6. Bertholdus O.P.
zeitglöcklein des lebens und leidens jesu Christi. lat.: horologium devotionis.
köln: ioannes landen, [ca 1498]. 8°.
gw 4176; iBp 5819

Def.:  brak k. a1 (k. tyt.), a3 uszk., a6 uszk., brak b1-4, b7, c1, c3-4, c6-7, d1, d4-
5, d7, e2, e4, e7-8, f1, f3, f6, g1-2, g4-5, g8, h1-10 (wycięte drzeworyty).

Prow. i opr.: zob. poz. 17.
sygn. XV.274 adl.
(klocek XV.272-274)

7. Coniuratio
Coniuratio daemonum.
[roma: andreas fritag, 1492–1493]. 8°.
[8] k., sygn.: a8.
gw 7382; iBp nie notuje; istC online ic00828000

ozdobny inic. C drukowany.
Prow.: 1. [stanisław wronowski] W.O. 7454; 2. [dawna sygn. lwowska] 24.687.
Opr.: karton, papier marm., XiX w.

sygn. XV.278 (pierw. XVi.o.9637)

8. Defectus
defectus in missa occurrentes.
[roma: eucharius silber, ca 1485]. 4°.
h 8985; gw 8234; iBp 1875; istC online id00128000

Prow.:  1. Ex Cathalogo Libro[rum] Re[veren]di P[atris] Martini Casimiri Mysle-
wicz Eccl[essiae] Sedis Cathe[dralis] Posn[aniensis] A.D. 1660 die 10 Martij – rps;  
2. [kupno 1972] 1972-K-4293.

Opr.: skóra brąz. na tekturze, XX w.
sygn. XV.270

9. Gellius Aulus
Noctes atticae. lat. et graece.
Venezia: philippus pincius, 15 Vii 1500. 2°.
gw 10602; hC 7527; iBp 2314; istC online ig00127000

Def.: brak k. tyt.
inic. czerw. i nieb.
Prow.:  1. Sum ex libris pastoris Su[...] Ao [1]526 20 [...] – rps, uszkodz.;  

2. Augus. Gekrize [?] – rps, XVi w., na obcięciach kart;  
3. F[?] Schmit 1806;  
4. [kupno 1955] 1955 –K – 3297.
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Opr.: skóra biała na desce, tł. ślepe, ślady klamer, XVi w.; stan po konserwacji 
w XX w.

sygn. XV.547 (pierw.: XVi.Qu.13299)
(klocek XV.547-548; XV.548 druk XVi w.)

10. Gerardus de Zutphania
de spiritualibus ascensionibus.
köln: [ioannes landen, ca 1498]. 8°.
gw 10691; iBp 5868; istC online ig00178000

Def.: brak ost. k. ii4.
Prow. i opr.: zob. poz. 17.

sygn. XV.273 adl.
(klocek XV.272-274)

11. Holkot, Robertus
super sapientiam salomonis.
speyer: petrus drach, 26 ii 1483. 2°.
gw 12885; hC 8757; iBp 2831; istC online ih00289000

inic. czerw. i nieb., rubryki.
Prow.: [kupno 2007] 2007-K-1.
Opr.: gotycka, skóra brąz. na desce, tł. śl., niekompletne klamry, XV w.

sygn. XV.276

12. Hugo Reutlingensis (Spechtshart)
flores musicae.
[strassburg: johann prüss, ca 1492?]. 4°.
gw online m42920; hC 7173; iBp 2888; istC online is00637400

wariant bez wydruk. tyt. „flores musice” na 1 karcie z drzeworytem (zob. gw 
online).
Def.: brak ost. k. o4.
Prow.:  1. [kupno od antykwariusza igla, 1841] O.K. 8097;  

2. [dawna sygn. lwowska] 26.912.
Opr.: półpłótno na tekturze, papier marm., XiX w.

sygn. XV.462 (pierw. XVi.Qu.11329)

Iacobus de Gruytrode zob. Lavacrum conscientiae

13. Jacobus de Voragine
sermones de tempore.
[ulm: Conradus dinckmut], 31 Vii 1484. 2°.
C 6534; gw m11628; iBp 3017 (tyt. sermones dominicales per totum annum. 
germania meridionalis, typ. iacobi de Voragine); istC online ij00194500

Def.: brak k. pierwszej nlb. i ost.: clxxxi. egz. uszkodz., część kart luźnych.
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inic. czerw., rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: zachowany kawałek deski.

sygn. XV.550

14. Lambertus de Monte
Copulata super octo libros physicorum aristotelis iuxta doctrinam Thomae de 
aquino, cum textu.
köln: henricus Quentell, 8 iX 1498.
gw online m16785; hC 11581; iBp 3357 (egz. a i B); istC online im00834000
egz. a: odnotowany w goss 187
sygn. XV.392
egz. B: odnotowany w goss 187
sygn. XV.397
egz. C:

Def.  brak pocz. i końca, większość kart uszkodz. z tekstem. zachowane k. xij-xxj.
Prow.: [dawna sygn. lwowska] 21248.
Opr.: półskórek, płótno introligatorskie na tekturze, XX w.

sygn. XVi.13973 adl.
(w klocku XVi.13972-13973)

15. Lavacrum
lavacrum conscientiae.
[Nürnberg: fridericus Creussner, 1487–93]. 4°.
goss 156 (egz. a); gw online m10705; h (non C) 9956; iBp 3380 (egz. a); † 1430 
(egz. B?, jako zagin.); istC online il0009600
egz. a: odnotowany w goss 156
sygn. XV.108
egz. B:

Prow.:  1. [józef maksymilian ossoliński, sygn. zbiorów wiedeńskich] 9717;  
2. [dawna sygn. lwowska] 8409.

Opr.: skóra czarna na tekturze, tł. śl., metalowe guzy, w pudełku, XXi w.
sygn. XV.275 (pierw. XVi.Qu.11935)

16. Martinus Polonus
margarita decreti, seu tabula martiniana.
[Nürnberg: antonius koberger, 1491/3]. 2°.
gw online m21411; hC 10835; iBp 3625; istC online im00326000

inic. czerw., rubryki.
Prow.: Petri de Obornyki Artium liberalium Mag[ist]ri – rps. zob. też poz. 4.
Opr.: zob. poz. 4.

sygn. XV.456 adl.
(klocek XV.454-457)
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17. Meditationes
meditationes de vita et beneficiis iesu Christi.
[köln: ioannes landen, ca 1498]. 8°.
gw online m46918 (s.v. Thomas a kempis); hC 10991 = h 7923; iBp 5911; istC 
online im00434000 (ca 1500)

inic. czerw.
Prow.:  Liber Monasterij B[eatae] Mariae Virg[inis] Ord[inis] S[ancti] Augustini 

in Marienbor [tj. klasztor augustianek marienburg w abenberg?] – rps, 
XVii w.

Opr.: skóra brąz. na desce, śl. tł., klamra, XVi w., po konserwacji w XX w.
sygn. XV.272
(klocek XV.272-274)

18. Meffreth
sermones de tempore et de sanctis, sive hortulus reginae. p. i-iii.
[Basel: Nicolaus kessler, non post 1483]. 2°.
C 3961 (i, iii); gw online m22646; iBp 3682; istC online im00440000
p. ii aestivalis, de tempore.

Def.: brak p. i, iii, k. aa1-10, Bb-ee8, ff1, ff6-hh8, ii10.
inic. czerw., rubryki.
marginalia, XV w.
Prow.: [benedyktyni – krzeszów? – m.m.] 1946 – rps.
Opr.: brak.

sygn. XV.549

19. Modus
modus legendi abbreviaturas.
leipzig: [gregorius Böttiger], 1497. 2°.
gw online m24965; h 11473; iBp 3812; istC online im00750700

inic. czerw., rubryki
Prow. i opr.: zob. poz. 4.

sygn.XV.455 adl.
(klocek XV.454-457)

20. Ovidius Naso Publius
heroides, cum commentis antonii Volsci et hubertini Clerici; sappho et ibis, com 
commento domitii Calderini.
Venezia: Christophorus de pensis, 30 iii 1495. 2°.
C 4555; gw online m28795; iBp 4094; istC online io00163000
układ tekstu tzw. modus modernus.

Prow.:  Laurentius Suer Lubecensis hunc librum a M. Joh[anne] Rode Decano 
Lubecensi dono accepit – rps. zob. też poz. 24.

Opr.: zob. poz. 24.
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sygn. XV.546 adl.
(klocek XV.545-546)

21. Paulus de Sancta Maria
scrutinium scripturarum.
[strassburg: ioannes mentelin, ca 1474]. 2°.
gw online m29974; h 10762; iBp 4194; istC online ip00203000

floratura ze złoceniami, z przedstawieniem wspinającej się małpy, ozdobny,
barwny inic. S, inic. czerw. i nieb., rubryki.
Prow. i opr.: zob. poz. 3.

sygn. XV.459 adl.
(klocek XV.458-460)

22. Picus Ioannes de Mirandula
opera. p. i-ii. ed. ioannes franciscus picus.
Venezia: Bernardinus de Vitalibus, 9 X 1498. 2°.
gw online m33286; hC 12993; iBp 4432; istC online ip00634000
p. i.

Def.: brak p. ii. pominięty przy oprac. katalogów.
Noty rękopiśm., XVi w.
Prow.:  1. Liber iste legatus est pro domo minoris Collegij per M[a]g[ist]rum 

Nicolau[m] de vyeliczka Anno Cr[ist]i 1510 Oretur pro eo – rps na k. a2 
recto;  
2. [józef maksymilian ossoliński, sygn. zbiorów wiedeńskich] 1325;  
3. [dawna sygn. lwowska] 34052.

Opr.: tektura, papier marm., XiX w.
sygn.XV.315 a (razem z XV.315)

Spechtshart, Hugo zob. Hugo Reutlingensis (Spechtshart)

Thomas a Kempis zob. Meditationes

23. Pseudo-Thomas de Aquino
summa totius logicae.
[leipzig: martinus landsberg, non post 1491]. 8°.
gw online m46208; h 1489; iBp 5343; istC online it00333000

Def.: brak 3 końc. k. (cz.), część kart lekko uszkodz. przez owady.
Prow.:  1. Utitu[r] Fr. Justinus Pińczewski Ord. Praed. Anno Domini MDLXXXIX – 

rps; 2. Ex Libris Com[itum] Branicki Sucha – ekslibris; 3. Bibliothek des 
Zentral-Instituts für Oberschlesische Landesforschung – piecz.

Opr.: skóra brąz. na tekturze, XViii w.
sygn. XV.277 (pierw. XVi.o.8096)
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24. Vergilius Maro, Publius
opera, cum commentis honorati servii mauri, Christophori landini, antonii 
mancinelli, aelii donati et domitii Calderini.
Venezia: philippus pincius, 5 ii 1499/1500. 2°.
C 6079; gw online m49967; iBp 5978; istC online iv00194000

Prow.:  1. Liber meus Laurentij Sureys [?] quem dedit mihi venerabilis (pie in 
Christo defunctus), dominus et magister Johannes Rode decanus Lubi-
censis &c. Anno &c. xxxij – rps;  
2. Laurentius ac Nicolaus Sur gemini fratres veri huius libri possessores 
a venerabili domino Joanne Roden donati (cuius pie anima requiescat) – 
rps, XVi w., pod tekstem narysowany herb z inicjałami ls i Ns;  
3. Sum Georgij Stegemani liber anno [15]94 17 Octobris grata Deo mens 
quae debere fatetur Quicquid habet quicquid possidet omne Deo – rps;  
4. Ex donatione M. Georgij Stegemanni possidet me Paulus Möller Ao 
1640 d. 20 maij – rps;  
5. Ex Bibliotheca Blomiana – ekslibris;  
6. Dr. Hütter Breslau 1930 – rps;  
7 [kupno 1983] 1983-K-2416.

  Opr.: gotycka: skóra brąz. na desce, tł. ślepe, motyw ruty (owoc granatu), 
zapinki, na wyklejce rps z XiV w. – XV/XVi w.

sygn. XV.545 (klocek XV.545-546)

Francja
strassburg

mentelin, ioannes – 21
prüss, johann – 12
Niemcy

köln
landen, ioannes – 6, 10, 17
Quentell, henricus – 14

leipzig
Böttiger, gregorius – 19
Brandis, mauritius – 5
kachelofen, Conradus – 1
landsberg, martinus – 23
lotter, melchior – 4

Nürnberg
Creussner, fridericus – 2, 3, 15

koberger, antonius –16
speyer

drach, petrus – 11
ulm

dinckmut, Conradus – 13
Szwajcaria

Basel
kessler, Nicolaus – 18
Włochy

roma
fritag, andreas – 7
silber, eucharius – 8

Venezia
pensis, Christophorus de – 20
pincius, philippus – 9, 24
Vitalibus, Bernardinus de – 22

wykaz krajów i drukarzy
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wykaz Numerów BiBliografiCzNyCh

GW
554 – 1
894 – 2
1689 – 3
1715 – 4
2851 – 5
4176 – 6
7382 – 7
8234 – 8
10602 – 9
10691 – 10
12885 – 11
GW online
m10705 – 15
m11628 – 13
m16785 – 14
m21411 – 16
m22646 – 18
m24965 – 19
m28795 – 20
m29974 – 21
m33286 – 22
m42920 – 12
m46208 – 23
m46918 – 17
m49967 – 24
H
1489 – 23
7923 – 17
8985 – 8
9956 – 15
11473 – 19
HC
7173 – 12
7527 – 9
8757 – 11
10835 – 16
10991 – 17
11581 – 14
12993 – 22

C
3961 – 18
4555 – 20
6079 – 24
6534 – 13
IBP
86 – 1
203 – 2
296 – 3
311 – 4
613 – 5
1875 – 8
2314 – 9
2831 – 11
2888 – 12
3017 – 13
3357 – 14
3380 – 15
3625 – 16
3682 – 18
3812 – 19
4094 – 20
4194 – 21
4432 – 22
5343 – 23
5819 – 6
5868 – 10
5911 – 17
5978 – 24
†1430 – 15
ISTC online
ia00205300 – 1
ia00410000 – 2
ia00607000 – 3
ia00624500 – 4
ia01209000 – 5
ic00828000 – 7
id00128000 – 8
ig00127000 – 9
ig00178000 – 10
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koNkordaNCja sygNatur i Numerów katalogu

XV.108 – 15 a
XV.270 – 8
XV.272 – 17
XV.273 – 10
XV.274 – 6
XV.275 – 15 B
XV.276 – 11
XV.277 – 23
XV.278 – 7
XV.315 a – 22
XV.392 – 14 a
XV.397 – 14 B
XV.454 – 4
XV.455 – 19

XV.456 – 16
XV.457 – 5
XV.458 – 3
XV.459 – 21
XV.460 – 2
XV.461 – 1
XV.462 – 12
XV.545 – 24
XV.546 – 20
XV.547 – 9
XV.548 – druk XVi w.
XV.549 – 18
XV.550 – 13
XVi.13973 – 14 C

ih00289000 – 11
ij00194500 – 13
il0009600 – 15
im00326000 – 16
im00434000 – 17
im00440000 – 18
im00750700 – 19

im00834000 – 14
io00163000 – 20
ip00203000 – 21
ip00634000 – 22
is00637400 – 12
it00333000 – 23
iv00194000 – 24

wykaz proweNieNCji

Augustianki – klasztor marienburg w abenberg założony w 1142 r. przez wolf-
ganga von abenberg, sekularyzacja w 1806 r. – 6, 10, 17

Barszczewski, Jan Franciszek z Niemirowic, pisarz i syndyk miejski w pozna-
niu, doktor praw, instygator konsystorza poznańskiego, notariusz apostolski, 
fl. 1729–1753 – 4, 5, 16, 19

Benedyktyni, Krzeszów, w 1919 r. przejęli dawny klasztor cystersów. pod koniec 
drugiej wojny światowej ukryto tam zbiory Biblioteki pruskiej z Berlina. księ-
gozbiór z Berlina został przejęty przez Bibliotekę jagiellońską, część książek 
z biblioteki klasztornej otrzymało ossolineum – 18

Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität. uniwersytet powstał 
w 1810 r., biblioteka rozpoczęła jednak swoją działalność dopiero ok. 1870 r. 
w 2008 r. przeprowadzono w niej weryfikację własnościową książek i zwróco-
no 1 egz. pochodzący ze zbiorów ossolineum – 1

von Blome, Blomiana Bibliotheca – zbiory niemieckich hrabiów von Blome, her-
bowy ekslibris ex Bibliotheca Blomiana. księgozbiór ten znajdował się na za-
mkach salzau i heiligenstedten – 20, 24
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Braniccy, Sucha – biblioteka zapoczątkowana przez aleksandra Branickiego w 1866 r., 
wzbogacona o kolekcje i księgozbiory andrzeja edwarda koźmiana, potockich, 
dzieduszyckich, michała hieronima juszyńskiego i jana tarnowskiego, Ciesiel-
skich i karola łaskiego, ekslibris herbowy ex libris com. Branicki sucha – 23

Cieszyn, Bibliothek des Zentralinstituts für Oberschlesische Landesforschung 
(filia w Suchej) – powstała w 1943 r., placówka nazistowska, gromadząca za-
grabione przez hitlerowców księgozbiory (m.in. Branickich) w czasie drugiej 
wojny światowej; księgozbiór Branickich pozostał w suchej, jedynie książki 
opatrzono pieczęciami – 23

Gekrize [? – m.m.], August, podpis na obcięciach kart – 9
Hütter dr, z wrocławia, fl. 1930 – 20, 24
Igel, Salomon (Załmen, Zelman; 1813–1870) antykwariusz i księgarz lwowski, 

dostawca książek do ossolineum – 12
Kraków, Akademia Krakowska, Collegium Minus (kolegium mniejsze), kole-

gium przeznaczone dla młodszych profesorów wydziału sztuk wyzwolonych, 
założone w 1449 roku, pod koniec XViii w. bibliotekę kolegium dołączono do 
księgozbioru akademii krakowskiej – 22

Legnica, biblioteka kościołów św. Piotra i Pawła, powstała w XVi w., jedna z naj-
większych bibliotek na śląsku, tzw. biblioteka łańcuchowa. zbiory po drugiej 
wojnie światowej weszły w skład m.in. Biblioteki uniwersyteckiej we wrocła-
wiu – 2, 3, 21

Lubomirscy, Mała Wieś – zbiory rodziny lubomirskich, przekazane przez zdzi-
sława lubomirskiego ossolineum w 1912 r. – 1

Lubomirski, Zdzisław (1865–1943) – ur. w Niżnym Nowogrodzie, zm. w małej 
wsi. polityk, działacz społeczny, prezydent warszawy, darczyńca ossolineum. 
w 1912 r. przekazał w darze 97 wol. ze zbiorów rodziny lubomirskich z małej 
wsi – 1

Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ufundowany dla Narodu polskiego 
w  1817 roku przez józefa maksymiliana ossolińskiego, otwarty w 1827 we 
lwowie. do 1939 łączył w sobie bibliotekę, wydawnictwo i muzeum książąt 
lubomirskich. od założenia aż do 1945 zakład Narodowy im.  ossolińskich 
mieścił się w dawnym klasztorze karmelitanek trzewiczkowych przy ul. osso-
lińskich we lwowie. Część zbiorów znajduje się obecnie we wrocławiu. dawne 
sygn. lwowskie miały charakter numeryczny, np. 135758 – 1, 7, 12, 14 C, 15 B, 
22

Möller, Paul, fl. 1640 – 20, 24
Myślewicz, Marcin Kazimierz – duchowny poznański ok. 1660 r. – 8
Ossoliński, Józef Maksymilian (1748–1826) – badacz i historyk literatury, tłu-

macz, działacz kulturalny epoki oświecenia, założyciel zakładu Narodowego 
im. ossolińskich we lwowie (w roku 1817), któremu przekazał swój księgo-
zbiór. Niektóre druki są zaopatrzone w tzw. sygn. wiedeńskie, pisane zwykle 
ołówkiem na końcu dzieła. są to druki nabyte przez ossolińskiego w czasach, 
gdy był prefektem cesarskiej Biblioteki Nadwornej w wiedniu – 15 B, 22
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Pińczewski, Justyn – dominikanin, fl. 1589 – 23
Piotr z Obornik, Petrus de Obornyki, zob. wedelicjusz piotr
Rode, Johann – duchowny, dziekan z lubeki, fl. 1532 – 20, 24
Schmit, F., fl. 1806 – 9
Skorupka, Abraham – paulin, fl. 1752–1760 – 1
Stegemann, Georg magister, fl. 1594–1640 – 20, 24
Stertze (Stercz), Nicolaus, pochodził ze śląskiej rodziny szlacheckiej, kustosz koś-

cioła w legnicy, pleban kościoła św. mikołaja we wrocławiu. egz. druku zaopa-
trzony w malowany ręcznie herb właściciela – 2, 3, 21

Surius, Laurentius (Suer; 1522–1578) z lubeki, znany pisarz katolicki, mnich 
z zakonu kartuzów, brat Nicolausa suriusa – 20, 24

Surius, Nicolaus, brat laurentiusa suriusa – 20, 24
Wedelicjusz, Piotr (ca 1516–1543) z obornik, herbu wedel, dr medycyny, rektor 

akademii krakowskiej, lekarz króla zygmunta starego, bibliofil i właściciel bi-
blioteki liczącej kilkaset wol. jego zbiory, pozostawione kapitule poznańskiej, 
uległy rozproszeniu w czasie drugiej wojny światowej – 4, 5, 16, 19

z Wieliczki, Mikołaj, starszy (zm. 1510) – astronom i profesor akademii krakow-
skiej – 22

Wronowski, Stanisław (1733–1839) – herbu topór, radca, członek stanów gali-
cyjskich, kolekcjoner, darczyńca ossolineum (1837–1838) – 7

słowa kluczowe: inkunabuł, ossolineum, alodia kawecka-gryczowa, eugenia 
triller
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New aNd Newly reVealed iNCuNaBula  
iN the ossoliński NatioNal iNstitute  

liBrary’s ColleCtioN:  
ComplemeNt to Catalogue By  

alodia kaweCka-gryCzowa aNd eugeNia triller
summary

The incunabula of the ossoliński National institute in wrocław are listed in two 
registers, namely in a catalogue issued in 1956 by alodia kawecka-gryczowa, and 
in its complemented edition by eugenia triller in 1963. since now the collection 
has grown slightly bigger, there arose a need to complement the registers. The 
newest one contains 24 items which, due to various reasons, were absent from 
the previous registers; they are new acquisitions, lost specimens which were con-
sequently regained by the library, as well as new discoveries among rejects and 
ill-catalogued books. The paper also contains a discussion on most interesting 
incunabula. The new register consists of a short bibliographical description of in-
dividual items alongside to their provenance and cover description. furthermore, 
it complements the first two registers with a few indexes, namely of printers, of 
provenances, of bibliographical numbers, and signatures’ concordance with cata-
logue numbers. 

keywords: incunabule, the ossoliński National institute, alodia kawecka-gry-
czowa, eugenia triller



Małgorzata Minkowska, nowe i nowo odkryte inkunabuły...

1. Pierwsza karta z drzeworytem w Flores musicae / Hugo Reutlingensis. [strassburg: jo-
hann Prüss, ca 1492?], XV.462.



Małgorzata Minkowska, nowe i nowo odkryte inkunabuły...

2. herb malowany dawnego właściciela nicolausa stertze, duchownego z wrocławia w Super arbo-
ribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis / Joannes Andreae. nürnberg: Fridericus 
creussner, 1478, XV.458.



Małgorzata Minkowska, nowe i nowo odkryte inkunabuły...

3. Floratura ze złoceniami i przedstawieniem małpy w Scrutinium scripturarum / Paulus de Sancta 
Maria. [strasburg: ioannes Mentelin, ca 1474], XV.459.



Małgorzata Minkowska, nowe i nowo odkryte inkunabuły...

4. oprawa gotycka dzieła Opera cum commentis Honorati Servii Mauri, Christophori Landini, 
Antonii Mancinelli, Aelii Donati et Domitii Calderini / Publius Vergilius Maro. Venezia: Phi-
lippus Pincius, 5 ii 1499/1500, XV.545.
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5. nota proweniencyjna nicolausa stertze, plebana w kościele św. Mikołaja we wrocławiu w Su-
per arboribus consanguinitatis, affinitatis, et cognationis spiritualis / Joannes Andreae. nürnberg: 
Fridericus creussner, 1478, XV.458.


