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„kolekCJe prywatNe w zBioraCh książki dawNeJ” 
– sprawozdaNie z ii międzyNarodoweJ  

koNFereNCJi proweNieNCyJNeJ  
(zNio, wroCław, 18–19 CzerwCa 2019)

w dniach 18–19 czerwca 2019 w zakładzie Narodowym im. ossolińskich (dalej 
zNio) odbyła się konferencja, której celem było zebranie wiadomości o prywatnych 
księgozbiorach historycznych z terenów dawnej Rzeczypospolitej obojga Narodów, 
śląska i pomorza, przechowywanych obecnie w zbiorach publicznych lub kościel-
nych. kolekcje te odgrywały bowiem dużą rolę społeczną i kulturową do wybuchu 
drugiej wojny światowej. Biblioteki funkcjonujące na dworach i w domach władców, 
dostojników państwowych i kościelnych, magnatów, ziemian, duchownych, uczo-
nych, urzędników, pisarzy, szlachty i mieszczan już od XVi w. służyły często nie tyl-
ko właścicielowi, ale i innym osobom z jego otoczenia. Rola prywatnych zbiorów 
książkowych znacznie wzrosła po założeniu przez braci załuskich pierwszej polskiej 
biblioteki narodowej. Nie do przecenienia była także w czasach zaborów, gdy kolejne 
osoby zakładały ogólnodostępne biblioteki fundacyjne lub umożliwiały dostęp do 
własnych bogatych zasobów książkowych szerszemu kręgowi odbiorców.

Na konferencję odbywającą się w gmachu ossolineum przybyło niemal 90 pre-
legentów i słuchaczy, reprezentujących biblioteki naukowe i publiczne, uniwersyte- 
ty i inne instytucje badawcze oraz placówki muzealne z litwy, Niemiec, polski, szwecji 
i ukrainy. w trakcie obrad wygłoszono 44 referaty i komunikaty, zgrupowane w kilku 
sekcjach uporządkowanych według geograficznej lokalizacji danej kolekcji historycz-
nej. konferencję otworzył dyrektor adolf Juzwenko, wyrażając zadowolenie z faktu, 
że sympozjum skupione wokół badań proweniencyjnych nad dawną książką zagoś-
ciło na stałe w ossolineum. w sesji głównej pierwszy zabrał głos arvydas pacevičius 
(uniwersytet wileński). przedstawił on stan badań prowadzonych przez ostatnie 
20 lat nad dziejami księgozbiorów prywatnych na litwie. peter sjökvist (Biblio- 
teka uniwersytecka w uppsali) poruszył zagadnienie obiegu antykwarycznego łupa-
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mi wojennymi z polski na terenie szwecji. agnieszka knychalska-Jaskulska (zNio) 
zaprezentowała zespół rękopisów XV–XViii w. z przedwojennego daru leona piniń-
skiego dla ossolineum. urszula paszkiewicz (warszawa) przedstawiła wyniki badań 
nad dziejami kolekcji zygmunta Czarneckiego zgromadzonej w Rusku i włączonej 
do zasobów Biblioteki Baworowskich we lwowie. Jacek soszyński (instytut historii 
Nauk paN) zaprezentował rękopiśmienne Biblie paryskie z tej książnicy przechowy-
wane obecnie w Bibliotece Narodowej w warszawie.

kolejne dwie sesje moderowane przez u. paszkiewicz i a. pacevičiusa dotyczy-
ły kolekcji historycznych z dawnych ziem wschodnich Rzeczpospolitej obojga 
Narodów. Jolanta gwioździk (uniwersytet śląski) omówiła najciekawsze książki ze 
zbiorów aleksandra Batowskiego przechowywane w Baworovianum we lwowie. 
tematem kilku kolejnych wystąpień były zasoby przedwojennego oraz obecne-
go ossolineum. irina kachur (lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka ukrainy 
im.  w. stefanyka) przedstawiła wyniki badań skupionych wokół książek z wie-
deńskiej kolekcji Józefa maksymiliana ossolińskiego przechowywanych obecnie 
w lNNBu im. w. stefanyka. dorota sidorowicz-mulak (zNio) omówiła najwięk-
szy zakup starych druków dokonany przez dyrekcję ossolineum podczas lwow-
skiej aukcji książek po szerzej nieznanych braciach walentym i Józefie kraińskich 
na przełomie 1844 i 1845 r. uwagę grzegorza Joachimiaka (instytut muzykologii 
uniwersytetu wrocławskiego) przykuły nieznane dotychczas inwentarze muzyka-
liów z lwowskiego ossolineum. urszula wencka i małgorzata mikuła w celu usta-
lenia proweniencji dzieła Icones tomasza tretera zainteresowały się oprawą tego 
cymelium wykonaną w nieznanym warsztacie introligatorskim.

irena Ciborowska-Rymarowicz (Narodowa Biblioteka ukrainy im. w.i. wernad-
skiego) zaprezentowała woluminy z kolekcji rodziny mikoszewskich herbu dąbrowa 
przechowywane w NBu im. w.i. wernadskiego. olga tkaczuk (muzeum Narodowe 
we lwowie im. a. szeptyckiego) przybliżyła dzieła łacińskie ze zbiorów metropolitów 
i biskupów unickich, przede wszystkim michała lewickiego i grzegorza Jachimowicza, 
ofiarowane przez tych dostojników muzeum Narodowemu we lwowie. iwan almes 
(ukraiński katolicki uniwersytet) omówił spisy książek odnalezione w archiwach  
historycznych we lwowie i tarnopolu, przydatne do badania historii prywatnych bi-
bliotek zakonników prawosławnych i unickich w eparchii lwowskiej. stanisław siess-
-krzyszkowski (Centrum Badawcze Bibliografii polskiej estreicherów) zaprezentował 
woluminy z biblioteki Czartoryskich, które znalazły się w zbiorach krasiczyńskich 
sapiehów. iwona pietrzkiewicz (instytut Nauk o informacji uniwersytetu pedago-
gicznego w krakowie) zakreśliła charakter grodzieńskiej kolekcji ojca dominika siwi-
ckiego, uznawanego za założyciela biblioteki klasztoru dominikańskiego w grodnie.

sesje dotyczące zespołów dawnej książki z wielkopolski moderowała paulina 
Buchwald-pelcowa. wystąpienie Rafała wójcika (Biblioteka uniwersytecka w po-
znaniu) dotyczyło kolekcji kaspra goskiego, lekarza, burmistrza poznańskiego 
i autora prognostyków, który stosował dwojakiego rodzaju znaki własnościowe. Ja-
kub łukaszewski (Biblioteka uniwersytecka w poznaniu) przedstawił odnaleziony 
w Bu w poznaniu wolumin zawierający dedykację włoskiego humanisty Caeliusa 
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Curiona dla działacza reformacyjnego abrahama zbąskiego. wojciech graś (insty- 
tut historii uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu, Biblioteka poznańskie-
go towarzystwa przyjaciół Nauk) omówił księgozbiór opata trzemeszeńskiego 
wojciecha mielińskiego na podstawie egzemplarzy przechowywanych obecnie 
w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej, Bibliotece kórnickiej i w ptpN. ko-
munikaty omawiające wyniki badań wpisów proweniencyjnych na książkach jezu-
itów z międzyrzecza oraz kanonika gnieźnieńskiego Jakuba dubickiego wygłosili 
przedstawiciele instytutu historii uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu – 
aleksandra wajnert i michał muraszko. karolina a. zalewska (warszawa) przed-
stawiła dzieje atlasu petra hussona Variae Tabulae Geographicae z 1709 r., pocho-
dzącego z kolekcji Biblioteki Raczyńskich w poznaniu.

kolejny dzień konferencji rozpoczęły trzy sesje na temat północnych terenów 
polski. pierwszą z nich, dotyczącą również ziem centralnych, moderowała dorota 
sidorowicz-mulak. podczas swojego wystąpienia marianna Czapnik (Biblioteka 
uniwersytecka w warszawie) scharakteryzowała księgozbiór warszawskiego kano-
nika mikołaja Ruszkowskiego, zwracając uwagę na noty proweniencyjne z infor-
macją o dacie i miejscu zakupu tomu oraz na proste, pergaminowe oprawy z jego 
biblioteki. przechowywane w książnicy kopernikańskiej woluminy należące do 
mieszczan toruńskich żyjących w XVi i pierwszej poł. XVii w. pozwoliły arkadiu-
szowi wagnerowi (instytut informacji Naukowej i Bibliologii uniwersytetu miko-
łaja kopernika w toruniu) wysnuć wniosek o dokonywaniu przez nich zakupów 
w lokalnych i zagranicznych ośrodkach handlowych.

Część referatów w sekcjach skupiła się na rekonstrukcji i przedstawieniu księ-
gozbiorów historycznych przechowywanych na ziemiach północnych, w tym 
także na pograniczu wielkopolski i kujaw, jak biblioteka rodowa skórzewskich 
w Czerniejewie i lubostroniu, którą na podstawie egzemplarzy przechowywanych 
w Bu w poznaniu scharakteryzowała Renata wilgosiewicz-skutecka (Biblioteka 
uniwersytecka w poznaniu). tomasz garwoliński (Biblioteka wyższego semina-
rium duchownego metropolii warmińskiej „hosianum”, uniwersytet warmiń-
sko-mazurski w olsztynie) zaprezentował woluminy z kolekcji biskupów warmiń-
skich żyjących w XV i XVi w. znajdujące się w Bibliotece wyższego seminarium 
duchownego metropolii warmińskiej „hosianum” w olszytnie, wśród nich łu-
kasza watzenrodego, Jana dantyszka, tiedemanna giesego, stanisława hozjusza, 
marcina kromera i andrzeja Batorego. stan badań nad prywatnym księgozbio-
rem mikołaja kopernika przedstawił michał kłosiński (dom mikołaja kopernika, 
muzeum okręgowe w toruniu). Beata gryzio (Biblioteka gdańska paN) posze-
rzyła wiedzę o zasobach biblioteki Jana Bernarda Bonifacio na podstawie analizy 
stosowanych przez niego znaków własnościowych i marginaliów. problemem re-
konstrukcji książnic prywatnych, które stworzyły w ciągu wieków Bibliotekę Rady 
miasta gdańska, zajęła się maria michalska (Biblioteka gdańska paN).

drugą i trzecią sesję o kolekcjach z ziem północnych moderowali Jacek soszyń-
ski, agnieszka Franczyk-Cegła i peter sjökvist. katalogi biblioteczne, inwentarze 
oraz inne dokumenty archiwalne służyły pomocą agacie michalskiej (książnica po-
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morska) w odtwarzaniu kształtu zbioru gotthilfa samuela Falbego ze stargardu oraz 
agnieszce Borysowskiej (książnica pomorska) do zarysowania zasobów biblioteki 
davida Friedricha eberta, profesora gimnazjum akademickiego w szczecinie. Va-
nessa de senarclens (uniwersytet humboldta w Berlinie) przygotowała wystąpienie 
na temat biblioteki rodziny Bismarcków przechowywanej w zamku w płotach na 
pomorzu, rozporoszonej w marcu 1945 r. Joanna matyasik (wojewódzka i miej-
ska Biblioteka publiczna w Bydgoszczy) omówiła fragmenty księgozbiorów rodziny 
kruszyńskich i kalksteinów, pochodzące z miejscowości Nawry i pluskowęsy, znaj-
dujące się obecnie w mimBp w Bydgoszczy. agnieszka Fabiańska (Biblioteka uni-
wersytecka w warszawie, instytut historii Nauki paN) przedstawiła losy książnic 
z gdańska i szczecina zabezpieczonych we wsi sobowidz, przechowywanych w Bu 
w warszawie, wyróżniając przy tym zespół rękopisów związanych z ernstem Ble-
chem, pastorem zboru przy kościele św. katarzyny w gdańsku.

sekcję dotyczącą zbiorów pochodzących z terenów śląska moderowała anna 
żbikowska-migoń. krzysztof soliński (Biblioteka Narodowa) zaprezentował wy-
niki badań nad biblioteką prawnika Jana ernesta Bensheima, zapisaną przez niego 
kościołowi ewangelickiemu we wschowie. weronika karlak (Biblioteka uniwer-
sytecka we wrocławiu) omówiła sławioną w renesansie, a obecnie mało znaną 
kolekcję Jakoba monau, wrocławskiego prawnika, filologa i poety. wchodzące 
w jej skład woluminy przechowywane są w Bu we wrocławiu. Joanna milewska-
-kozłowska (Biblioteka uniwersytecka w warszawie) scharakteryzowała książki ze 
zbioru założonego w siedlisku koło Bytomia odrzańskiego przez kanclerza śląska 
barona georga von schönaicha. halina dudała (instytut historii i archiwistyki 
uniwersytetu pedagogicznego w krakowie) na podstawie nielicznych testamen-
tów i inwentarzy podjęła próbę odtworzenia prywatnych księgozbiorów osób du-
chownych działających na śląsku. maria kycler (Biblioteka uniwersytetu śląskiego 
w katowicach) omówiła stare druki przekazane Buś w katowicach w 1977 r. przez 
zygmunta żuławskiego, polityka i działacza społecznego. weronika pawłowicz 
(Biblioteka śląska) przedstawiła odnaleziony w zasobach Bś fragment kolekcji 
„schlesierbücherei” maxa pinkusa, żydowskiego przedsiębiorcy z prudnika.

konferencję kończyła moderowana przez marcina Cieńskiego sesja, której 
tematem były zbiory przechowywane w krakowie lub innych miastach polski.  
agnieszka Fluda-krokos (instytut Nauk o informacji uniwersytetu pedagogiczne-
go w krakowie, Biblioteka Naukowa pau i paN w krakowie) na podstawie ksiąg 
ofiarodawców przedstawiła sylwetki i przekazy donatorek dla Biblioteki pau i paN 
w krakowie. anna Bujko (Biblioteka uniwersytecka w olsztynie) scharakteryzowa-
ła kolekcję Jana włodka, profesora rolnictwa uniwersytetu Jagiellońskiego, z której 
700 woluminów trafiło po drugiej wojnie światowej do Bu w olsztynie. agnieszka 
Franczyk-Cegła (zNio) omówiła zasób druków Jana kochanowskiego przecho-
wywany w ossolineum oraz wskazała, uchodzący za zaginiony podczas drugiej 
wojny światowej, egzemplarz pierwszego wydania Trenów ze zbiorów Branickich 
z suchej, a wcześniej andrzeja edwarda koźmiana. małgorzata habuda (Biblioteka 
kolegium Filozoficzno-teologicznego oo. dominikanów w krakowie) przedsta-
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wiła komunikat dotyczący zespołu książek mateusza kozłowskiego zachowanego 
w Bibliotece kolegium Filozoficzno-teologicznego oo. dominikanów w krako-
wie, a marek miławicki (dominikański instytut historyczny w krakowie) zrefe-
rował wyniki badań nad biblioteką dominikańskiego historyka sadoka Barącza.

prócz obrad miały miejsce dyskusje oraz rozmowy kuluarowe dotyczące rozwoju 
badań proweniencyjnych w polsce i międzynarodowej współpracy w ich prowadze-
niu. poruszano także temat utworzenia internetowej bazy danych o pochodzeniu 
starych druków i rękopisów, nad którą pracuje proweniencyjna grupa Robocza od 
pierwszej konferencji „książka dawna i jej właściciele” (wrocław 2016). Członkowie 
rady naukowej postulowali organizowanie szkoleń dla studentów lub osób rozpo-
czynających karierę akademicką na polu zagadnień związanych z księgozbiorami hi-
storycznymi. w zamykającej dyskusji padły także argumenty za objęciem badaniami 
całych kolekcji rodów lub osób, z uwzględnieniem zgromadzonych w nich wolu-
minów i dzieł sztuki. konferencję zakończył dyrektor mariusz dworsatschek, który 
wyraził nadzieję na dalszą pozytywną współpracę ossolineum i innych placówek 
bibliotecznych i naukowych w zakresie badań  nad książką dawną oraz jej dziejami.

dwudniowemu sympozjum towarzyszyła wystawa „ossolińskie cymelia pro-
weniencyjne XV–XViii wieku” przygotowana w barokowych salach pod kopułą 
gmachu głównego zakładu. zaprezentowano podczas niej książki z kolekcji osób 
związanych z placówką, fundatorów i dyrektorów: Józefa maksymiliana ossolińskie-
go, henryka lubomirskiego, Franciszka siarczyńskiego i ludwika Bernackiego. do 
pokazanych na ekspozycji rzadkości proweniencyjnych należały woluminy z pod-
pisem andrzeja Frycza modrzewskiego, bibliofila wolfganga laziusa oraz tomik 
z podpisem i superekslibrisem piotra skargi. dla zobrazowania różnych typów zna-
ków własnościowych na wystawie pokazano protoekslibrisy (altarysty katedry wa-
welskiej Jana szykowskiego, mikołaja sterczy z legnicy, andrzeja odolikowskiego), 
superekslibrisy (zygmunta ii augusta, marii kazimiery sobieskiej, krakowskiego 
patrycjusza melchiora krupka, drukarza mikołaja szarfenbergera i Jana Theodora 
von Bayern). grupę cymeliów ze znanych kolekcji stanowiły woluminy z biblioteki 
lekarza królewskiego piotra wedelicjusza, braci załuskich z pieczątką andrzeja sta-
nisława jako biskupa płockiego i podpisem Józefa andrzeja, Biblia z bogatymi ilumi-
nacjami ze zbiorów zygmunta Czarneckiego z Ruska, a później Biblioteki Baworow-
skich we lwowie oraz rękopisy przekazane do ossolineum przez leona pinińskiego.

organizatorów konferencji merytorycznie wspierała rada naukowa, w skład któ-
rej weszli przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji badawczych: prof. pauli- 
na Buchwald-pelcowa, dr urszula paszkiewicz, prof. anna żbikowska-migoń, 
prof. marcin Cieński, dr adolf Juzwenko, dr tomasz makowski, prof. arvydas pace-
vičius, dr hab. prof. uu peter sjökvist, dr hab. prof. uku ihor skoczylas, dr hab. prof. 
paN Jacek soszyński. honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła Fundacja 
lanckorońskich, sekcja Bibliotek Naukowych stowarzyszenia Bibliotekarzy pol-
skich oraz czasopismo „spotkania z zabytkami”. w konferencji uczestniczyli przed-
stawicie tych instytucji: piotr piniński, prezes Fundacji lanckorońskich, oraz maria 
kycler i Bogumiła warząchowska z sekcji Bibliotek Naukowych sBp.
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