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i

dziejami biblioteki zygmunta augusta zajmowali się polscy historycy co naj-
mniej od końca XViii wieku. interesowali się nią tacy badacze, jak tadeusz 
czacki, joachim lelewel, adam jocher czy jan Ursyn niemcewicz1. Mniej więcej 
od początku XX wieku zaczęto poświęcać królewskim monumentom oddzielne 
studia – m.in. w roku 1910 józef korzeniowski opisał dwa rękopisy z biblioteki 

1  t. czacki, Obraz panowania Zygmunta Augusta X. Adamowi Czartoryskiemu G. Z. P. 1798 roku 
przesłany, w: Pomniki historii i literatury polskiej, wyd. M. wiszniewski, t. 3, kraków 1835, s. 37 – http://
pbc.up.krakow.pl/publication/2077 [dostęp: 30.10.2015]; Joachima Lelewela bibliograficznych ksiąg 
dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historia drukarń 
krakowskich tudzież Historia Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabułów polskich, 
wilno 1826 [reprint warszawa 1927], t. 2, s. 97–100 – http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/publication/12810 
[30.10.2015]; a. jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauki w Polsce, od wprowadzenia do 
niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego [et al.], wilno 
1840, t. 1, s. Xi, notatka 2 – http://polona.pl/item/10899188 [30.10.2015]. 

na temat najstarszych wzmianek dotyczących monumentów por. S. lisowski, Do dziejów biblioteki 
Zygmunta Augusta, w: Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, wrocław 1951, 
s. 241; a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, wrocław 
1988, s. 19–20.

http://pbc.up.krakow.pl/publication/2077
http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/publication/12810
http://polona.pl/item/10899188
http://pbc.up.krakow.pl/publication/2077
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zygmunta augusta znajdujące się w Petersburgu2, a rok później o tomach znaj-
dujących się w Bibliotece ordynacji zamojskiej pisał tadeusz korzon3. intensyw-
niejsze studia nad historią księgozbioru królewskiego rozpoczęły się dopiero 
w okresie międzywojennym. wtedy też, po rewindykacji licznych polskich skar-
bów narodowych, m.in. części Biblioteki załuskich, a w tym znacznej liczby to-
mów zygmunta augusta, zrodziła się idea rekonstrukcji jego biblioteki w postaci 
opisów bibliograficznych4. Prace nad projektem zapoczątkowali w roku 1924 
kazimierz Piekarski i Franciszek Biesiadecki, zestawiając listę 30 opisów tomów, 
znajdujących się głównie w bibliotekach lwowskich i krakowskich, i zwracając 
się do innych badaczy z apelem o jej uzupełnienie5. na wezwanie odpowiedzieli 
m.in. Stanisław lisowski6 oraz ksiądz edmund Majkowski, który w roku 1928 
opublikował opisy monumentów odnalezionych w archiwum archidiecezjalnym 
w Poznaniu7.

dziełem przełomowym w badaniach nad biblioteką królewską była wydana 
w roku 1928 monografia kazimierza Hartleba Biblioteka Zygmunta Augusta (jej 

2  j. korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych biblio-
tek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–1892 i w 1907 r., kraków 1910 
(archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 11) – www.wbc.poznan.pl/publication/59067 
[30.10.2015].

3  t. korzon, Biblioteka Zygmunta Augusta, „tygodnik wileński” 1911, nr 15–16, s. 6–7 – www.
kpbc.ukw.edu.pl/publication/71715 [30.10.2015].

4  alodia kawecka-Gryczowa (Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 20) słusznie zwraca uwagę, że 
istotnym impulsem dla polskich badaczy były również prace ottona waldego i isaka collijna, którzy 
zajmowali się bibliotekami szwedzkimi i odkryli w nich wiele tomów z księgozbioru ostatniego ja-
giellona; por. m.in.: o. walde, Storhetstidens litterära krigsbyten, t. 1–2, Uppsala 1916–1920; o. walde, 
Konung Sigismunds bibliotek och Gustaf Adolfs donation 1620-21. Ett bidrag till Upsala universitetsbi-
blioteks äldsta historia, „nordisk tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen” 1915, t. 2, s. 317–332 – http://
runeberg.org/bokobibl/1915/0329.html [30.10.2015]; i. collijn, Bericht über polnische Büchersamm-
lungen in schwedischen Bibliotheken (Sprawozdanie o książkach polskich, znajdujących się w Bibliotekach 
szwedzkich), „Bulletin de l’académie des Sciences de cracovie” 1911, nr 3, s. 39–63 – http://rcin.org.
pl/content/20410/wa303_8751_a103-1911-3_Bull-int-de-iac.pdf [30.10.2015]. w roku 1924 aleksan-
der Birkenmajer opublikował streszczenie książki waldego w języku polskim: Książka Ottona Wal-
dego o szwedzkich zdobyczach bibliotecznych, „exlibris” 1924, nr 5, s. 65–78 – http://kpbc.ukw.edu.pl/
publication/13323 [30.10.2015].

5  k. Piekarski, F. Biesiadecki, Materiały do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta, „exlibris” 1924, 
nr 5, s. 38–48 – http://kpbc.ukw.edu.pl/publication/13323 [30.10.2015].

6  S. lisowski, Starodruki Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej, w: Biblioteki wileńskie, praca zbio-
rowa pod red. a. Łysakowskiego, wilno 1932, s. 37–42 – http://kpbc.ukw.edu.pl/publication/13903 
[30.10.2015]. nieco wcześniej, przy okazji badań nad historią bibliotek wileńskich, dziejami biblioteki 
królewskiej zajmował się też Michał Brensztejn: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie do roku 1832-go, 
wilno 1922, s. 4–9, 115–118 – http://kpbc.umk.pl/publication/13904 [30.10.2015].

7  e. Majkowski, Materiały do dziejów Biblioteki Zygmunta Augusta. Książki Zygmunta Augusta 
przechowywane w Bibliotece Archidiecezjalnej w Poznaniu, Poznań 1928, pisze przy tej okazji o biblio-
tece Barskich, z której pochodzą (załącza ilustracje radełek i ekslibrisów).

www.wbc.poznan.pl/publication/59067
www.kpbc.ukw.edu.pl/publication/71715
www.kpbc.ukw.edu.pl/publication/71715
http://runeberg.org/bokobibl/1915/0329.html
http://runeberg.org/bokobibl/1915/0329.html
http://runeberg.org/bokobibl/1915/0329.html
http://runeberg.org/bokobibl/1915/0329.html
https://polona.pl/item/32932268/2/
http://kpbc.ukw.edu.pl/publication/13323 
http://kpbc.ukw.edu.pl/publication/13323
http://kpbc.ukw.edu.pl/publication/13903
http://kpbc.umk.pl/publication/13904
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uzupełnienie stanowiły opublikowane rok później Dzieje spuścizny królewskiej 
dotyczące losów biblioteki po rozproszeniu)8. autor monografii naszkicował 
historię królewskich zbiorów oraz zamieścił listę około 300 opisów bibliograficz-
nych dzieł z królewskiej biblioteki, zbierając wszystkie publikowane wcześniej 
na jej temat informacje. Mimo licznych braków – książka powstawała w związku 
z iii zjazdem Bibliofilów Polskich, w dużym pośpiechu – tom ten przez wiele lat 
stanowił główny punkt odniesienia dla badaczy.

w kolejnych latach ukazało się wiele drobniejszych przyczynków i uzupeł-
nień. w roku 1942 szwedzki uczony otto walde opublikował listę monumen-
tów odnalezionych w Berlinie w roku 19389. w okresie powojennym ukazały 
się – by wymienić tylko najważniejsze teksty – artykuł Stanisława lisowskiego 
o monumentach znajdujących się przed wojną w wilnie10, artykuły czesława 
Pilichowskiego o monumentach w Szwecji11 oraz artykuł józefa a. kosińskiego 
o tomach królewskich w ossolineum we wrocławiu12 (uzupełniający w stosunku 
do tekstu k. Piekarskiego i F. Biesiadeckiego). Po wojnie zaczęto też intensyw-
niej badać oprawy królewskiej kolekcji: pisali o nich ilse Schunke i edmundas 
laucevičius, z polskich badaczy zaś Maria krynicka i anna lewicka-kamińska13.

w roku 1988 alodia kawecka-Gryczowa podsumowała dotychczasowe studia 
nad historią i zasobem biblioteki14. w swojej monografii opisała  dokładnie stan 

 8  k. Hartleb, Biblioteka Zygmunta Augusta: studium z dziejów kultury królewskiego dworu, lwów 
1928; idem, Dzieje spuścizny królewskiej, w: Pamiętnik Trzeciego Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie w 
Zielone Świątki 26/V – 29/V 1928 roku, pod red. k. Hartleba, lwów 1929, s. 134–142 – http://delibra.
bg.polsl.pl/publication/95 [30.10.2015].

 9  o. walde, Neue Bücher- und Bibliotheksgeschichtliche Forschungen in deutschen Bibliotheken, 
„nordisk tidskriftför Bok- och Biblioteksväsen” 1942, t. 29, s. 166–262.

10  S. lisowski, Do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta, s. 241–249.
11  cz. Pilichowski, Straty bibliotek i archiwów polskich podczas szwedzkiego „potopu” 1655–1660, 

w: Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, warszawa 1957, s. 451–479; idem, Z dziejów 
szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII i XVIII wieku, „Rocznik Gdański” 1958–1959, 
t. 17–18, s. 127–179.

12  j. a. kosiński, Monumenta Zygmunta Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki Biblioteczne” 
1967, t. 11, z. 3–4, s. 407–422.

13  i. Schunke, Krakauer Renaissance-Einbändeausdem Umkreis der Sigismund-August-Bände, 
w: Das Buch als Quelle historischer Forschung. Dr. Fritz Juntke anläßlichseines 90. Geburtstages ge-
widmet, leipzig 1977, s. 167–176; e. laucevičius, XV–XVIII a. knygųįrišimai Lietuvos bibliotekose, Vil-
nius 1976; M. krynicka, Oprawy książkowe z herbami ostatnich Jagiellonów w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Krakowie, w: Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, kraków 1980, 
t. 12, s. 25–59 – http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rsmnk1980/0033 [30.10.2015]; a. lewicka- 
-kamińska, Rzut oka na rozwój oprawy książkowej w Krakowie, „Roczniki Biblioteczne” 1972, t. 16, z. 1–2, 
s. 49–68.

14  a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona (rec.: i. Bar-Święch, „Przegląd Biblio-
teczny” 1989, nr 4, s. 348–352; M. korolko, „kierunki” 1989, nr 10, s. 12; j. z. lichański, „Świat książki” 
1989, nr 9, s. 36; H. Łaskarzewska, „Przegląd Biblioteczny” 1989, nr 3, s. 272–275; R. Marciniak, 
„Przegląd Biblioteczny” 1989, nr 4, s. 345–348; j. Pirożyński, w. Urban, „odrodzenie i  Reformacja 

http://delibra.bg.polsl.pl/publication/95
http://delibra.bg.polsl.pl/publication/95
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rsmnk1980/0033 
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badań, historię księgozbioru, jego losy po rozproszeniu oraz szczegółowo scha-
rakteryzowała oprawy zachowanych ksiąg. zestawiła też pełny katalog znanych 
tomów, w tym rękopisów, w sumie około 1000 pozycji, zawierający również 
proweniencje i opisy opraw. nie był on jednak  katalogiem kompletnym, w dal-
szym ciągu bowiem odnajdywały się nieznane monumenta. część najnowszych 
publikacji na ich temat udało się jeszcze kaweckiej-Gryczowej uwzględnić, jak 
na przykład wydane w roku 1985 referaty z warszawskiego kongresu bibliofilów15 
czy artykuł eleny Sawieliewej z 1987 roku zawierający spis tomów z Biblioteki 
akademii nauk w Petersburgu16. w następnych latach odnajdywały się dalsze 
pozycje. Recenzenci książki, Ryszard Marciniak i janusz tondel, zwracali uwagę 
na nieujęte w monografii monumenta z Biblioteki w kórniku oraz pochodzący 
z królewskiego księgozbioru rękopis z Biblioteki jagiellońskiej17. Margaryta 
Szamraj odnalazła spory zbiór ksiąg królewskich w kijowie18, waldemar karpuk 
odkrył w Bibliotece księży Marianów w lublinie należący kiedyś do zygmunta 
augusta egzemplarz Biblii19, a elżbieta Maruszak podała niedawno informację 
o woluminach przechowywanych w Rosyjskiej Bibliotece narodowej w Sankt 
Petersburgu20. Również na aukcjach antykwarycznych pojawiło się kilka  tomów 

w  Polsce” 1990, t. 35, s. 180–182; k. Ślaska, „Bibliotekarz” 1991, nr 1, s. 34–36; j. tondel, „Rocznik Bi-
blioteki  narodowej” 1994/1995, t. 30–31, s. 322–330; B. Bieńkowska, „kwartalnik Historyczny” 1989, 
nr 10, s. 12; k. Maleczyńska, „Roczniki Biblioteczne” 1989, t. 33, z. 1–2, s. 311–314; l. Rapacka-cuisi-
nier, „Bulletin de Bibliophilie” 1990, nr 1, s. 204–208).

15  VIIIe Congrès international de bibliophiles. Varsovie, 23–29 juillet 1973, Varsovie 1985.
16  Е.  А.  Савельева,  Книги польского короля Сигизмунда II Августа, w:  Матерйалы 

и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги БАН СССР, 1985,  [вып. 3], под 
ред. М. В. Кукушкиной, Ленинград 1987, s. 223–246. ten sam katalog Sawieliewa wydała kilka 
lat później, wzbogacając go o wstęp: Е. А. Савельева, Книги из библиотеки польского короля 
Сигизмунда II Августа: Каталог, Санкт-Петербург 1994. a. kawecka-Gryczowa nie uwzględniła 
już np. notki w katalogu jana Storma van leeuwen (Accoord C. R. Een keuze uit de bijzondere aan-
winsten verworven tijdens het bibliothecariaat van C. Reedijk: tentoonstelling 25 april – 26 juni 1986, 
‘s-Gravenhage 1986, s. 156–157) dotyczącej tomu zakupionego dla biblioteki w Hadze (Homiliae jana 
chrysostoma, wydane w Paryżu w 1550 r. przez Sebastiana nivelliusa), znanego jej wyłącznie na pod-
stawie katalogu aukcyjnego.

17  R. Marciniak, „Przegląd Biblioteczny” 1989, nr 4, s. 346 – www.bbc.uw.edu.pl/publica-
tion/106 [30.10.2015]; j. tondel, op. cit., s. 328–329. tondel poszerza też zestawioną przez kawecką- 
-Gryczową listę dzieł dedykowanych zygmuntowi augustowi.

18  M. Szamraj, „Zygmunty” w Kijowie, „Biuletyn Biblioteki jagiellońskiej” 2006–2007, t. 56–57, 
s. 5–16 – http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/295125 [30.10.2015].

19  w. karpuk, Nieznana Biblia z biblioteki Zygmunta Augusta, „archiwa, Biblioteki i Muzea ko-
ścielne” 1996, t. 65, s. 351–356.

20  e. Maruszak, Nieznane księgi ze zbiorów króla Zygmunta II Augusta. Monumenty w Rosyjskiej 
Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu, „cenne, Bezcenne, Utracone” 2012, nr 3 (72), s. 19–22 – 
http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2012_3/19-22_Maruszak.pdf 
[30.10.2015]. Maruszak podała niestety tylko bardzo ogólnikowe informacje, zamieściła wprawdzie 
kilka zdjęć opraw, nie podała jednak listy tytułów, nie mówiąc już o pełnych opisach  bibliograficznych. 

www.bbc.uw.edu.pl/publication/106
www.bbc.uw.edu.pl/publication/106
http://nimoz.pl/upload/wydawnictwa/cenne_bezcenne_utracone/2012_3/19-22_Maruszak.pdf
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nieodnotowanych przez kawecką-Gryczową, na  przykład w 2006 roku na au-
kcji antykwariatu lamus  sprzedany został francuski druk z roku 1550 autor-
stwa  François Ponissona De officio pastorum…21 (został zakupiony przez Biblio-
tekę narodową w warszawie i znajduje się dziś w jej zbiorach pod sygnaturą 
Bn za 50), a w roku 2011 na aukcji Bydgoskiego  antykwariatu  naukowego 
wydany w 1538 roku w Bazylei zbiór prac Vivesa22 (zakupiony przez  prywatnego 
kolekcjonera)23. na publikację oczekują addenda  odnalezione w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w warszawie (przez Marię cubrzyńską-leonarczyk), Bibliotece 
w kórniku (przez wandę karkucińską), bibliotece  karmelitów  trzewiczkowych 
na Piasku w krakowie (przez Henryka Bułhaka) oraz  Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Rydze (przez waldemara  dąbrowskiego).

w ostatnich latach kilka nieznanych do tej pory monumentów udało się od-
naleźć również w berlińskiej Staatsbibliothek.

ii

Po śmierci zygmunta augusta zgromadzony przez niego prywatny księgozbiór, 
znajdujący się wtedy w największej części w tykocinie, miał zgodnie z testamen-
tem trafić do kolegium jezuitów w wilnie. wyjątkiem były księgi liturgiczne, 
które król polecił przekazać wileńskiemu kościołowi św. anny. wola króla została 
jednak wykonana tylko częściowo i już niedługo po jego śmierci księgozbiór 
uległ znacznemu rozproszeniu24.

 Monumenta z Rosyjskiej Biblioteki narodowej są obecnie badane przez pracowników Biblioteki na-
rodowej w warszawie. 

21  de officio pastorvm et ovivm ad exemplar iesv christi, boni pastoris, svper psalmum vi-
gesimum secundum […] avtore F. Francisco Ponissono. [war. B]. tolosae, apud la. colomies. et io.  
chasot., [post 25 Xi] 1550 (1551), 8º, [8] k., 445, [1] s., [16] k. (katalog: Lamus. Antykwariaty warszaw-
skie. XXIII aukcja książek i grafiki: Warszawa 25 listopada 2006, warszawa 2006, s. 42–43).

22  ioannis lodovici Vivis Valentini declamationes sex. Syllanae qvinqve. Sexta, qua respon-
det Parieti palmato Quintiliani. eiusdem ioan. lodo. Vivis de praesenti statu europae, & bello   
turcico diuersa opuscula. item. isocratis orationes dvae, areopagitica & nicocles, eodem ioan.  
lodo. Vive  interprete. omnia per  ipsum autorem nunc demum & aucta, &  recognita. adiecto  
etiam rerum & uerborum indice diligentissimo. Basileae [1538, in officina Roberti winter]. 4º, [8] k., 
315, [1] s., [15] k. (katalog: Bydgoski Antykwariat Naukowy, 40 aukcja, 10 XII 2011, Bydgoszcz 2011, s. 7, 
209–210).

23  Por. t. ososiński, Dwie książki z dawnej biblioteki króla Zygmunta Augusta, „Rocznik Biblio-
teki narodowej” 2014,  t. 45, s. 97–108 – www.bn.org.pl/download/document/1439460841.pdf 
[30.10.2015].

24  najpełniejsze dane na temat losów biblioteki zygmunta augusta por.: a. kawecka-Gry-
czowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 76–90 oraz M. Szamraj, op. cit., s. 6–8.

http://www.bn.org.pl/download/document/1439460841


16 tomasz oSoSińSki

Różne były tego przyczyny. jedną z nich była na pewno słaba pozycja wy-
znaczonej przez króla na wykonawczynię testamentu siostry anny jagiellonki, 
która w pierwszych latach po śmierci króla dostęp do królewskiej spuścizny 
miała ograniczony (zmieniło się to dopiero, gdy została infantką). Sama anna 
miała też do królewskich książek stosunek dość lekkomyślny i nie starała się 
realizować postanowień testamentu25. Pewna część książek została w wilnie 
u jezuitów i w kościele św. anny, część została przez annę jagiellonkę przeka-
zana siostrze katarzynie jagiellonce, spora zaś część stała się własnością anny, 
która następnie rozdawała je różnym osobom.

książki z pierwszej grupy, czyli te, które po śmierci króla zgodnie z testa-
mentem trafiły do wilna, w kolejnych dziesięcioleciach ucierpiały bardzo na 
skutek licznych pożarów i wojen: między innymi w roku 1655 zostały wywie-
zione przez Szwedów, by dopiero po pokoju oliwskim wrócić (rzecz jasna nie 
w komplecie) na dawne miejsce. część książek wileńskich rozproszyli sami 
jezuici, którzy rozdawali pojedyncze tomy innym kolegiom prowincji litew-
skiej lub osobom prywatnym. Po kasacie zakonu w roku 1773 kolegium i jego 
księgozbiór przeszły na własność ken. w roku 1791 kolegium przekształcone 
zostało w Szkołę Główną wielkiego księstwa litewskiego, a w roku 1803 w im-
peratorski Uniwersytet wileński. Gdy w roku 1832 Uniwersytet zlikwidowano, 
znajdująca się w bibliotece uniwersyteckiej część księgozbioru królewskiego 
została rozproszona – część przekazano Uniwersytetom w kijowie i charko-
wie oraz nowo utworzonym: akademii duchownej Rzymsko-katolickiej, aka-
demii Medyko-chirurgicznej i okręgowi naukowemu Białoruskiemu. Po likwi-
dacji obu akademii w roku 1842 ich zbiory wywieziono do Rosji. Pewna cześć 
monumentów z kolekcji jezuitów wileńskich (69 tomów) trafiła w końcu do 
Biblioteki akademii nauk w Sankt Petersburgu, gdzie znajduje się do dziś26.

książki królewskie przekazane katarzynie jagiellonce stały się po jej śmierci 
własnością jej syna zygmunta iii wazy; nie przewiózł ich on do Polski, pozostały 
w Szwecji, gdzie – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali – przechowywane 
są po dziś dzień.

zdecydowanie najliczniejszą grupą była grupa trzecia, czyli książki, które 
znalazły się w posiadaniu anny jagiellonki i w dość krótkim czasie zostały przez 
nią rozdysponowane. 

25  Pirożyński zwraca uwagę, że testament zygmunta augusta był w ówczesnej sytuacji w ogóle 
niemożliwy do realizacji (j. Pirożyński, w. Urban, op. cit., s. 180–182).

26  Е. А. Савельева, Книги польского короля Сигизмунда II Августа, s. 223–246.
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Pewna część monumentów trafiła za jej sprawą do  warszawy27, skąd potem 
w roku 1655 została zrabowana przez Szwedów28. zgodnie z podpisanym w roku 
1660 traktatem pokojowym tomy te miały powrócić do Polski. w roku 1680 
sprawą ich rewindykacji zajął się jan iii Sobieski, który wysłał w tym celu do 
Szwecji specjalnego posła jakuba Berniga. za jego pośrednictwem udało się 
odzyskać 63, a potem około 83 tomów z dawnej biblioteki zygmunta augusta29. 
trafiły one do biblioteki Sobieskiego, najpierw do warszawy, potem do Żółkwi. 
w roku 1740 księżna karolina, córka jakuba Sobieskiego, przekazała cały księ-
gozbiór żółkiewski biskupowi andrzejowi załuskiemu, który z Żółkwi przewiózł 
go do warszawy i włączył do swej biblioteki. Po powstaniu kościuszkowskim 
Biblioteka załuskich została skonfiskowana przez Rosjan i wywieziona do Pe-
tersburga. część jej została rozproszona, część odzyskano w latach 20. XX wieku 
na mocy postanowień traktatu ryskiego. do Polski wróciły wtedy m.in. 72 mo-
numenta30, które stały się częścią zbiorów Biblioteki narodowej w warszawie. 
tu nie dane im było jednak przetrwać wojny, razem z najcenniejszymi zbiorami 
bibliotek warszawskich zostały spalone przez niemców na okólniku po upadku 
powstania warszawskiego.

27  kawecka-Gryczowa przypuszcza, że część księgozbioru trafiła do warszawy (na zamek kró-
lewski) jeszcze za życia zygmunta augusta.

28  Stanisław lisowski (Do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta, s. 242) twierdzi, że z warszawy 
zrabowane zostały w roku 1655 również monumenta katarzyny jagiellonki, które po jej śmierci prze-
szły na własność zygmunta iii, po jego śmierci zaś na jego synów: władysława iV, jana kazimierza 
i karola Ferdynanda i znajdowały się w zamku królewskim oraz w Pałacu Ujazdowskim. jednak już 
w roku 1915 walde (Konung Sigismunds biblioteket…, s. 322–323) zwracał uwagę, że książki katarzyny 
jagiellonki znalazły się w Szwecji przed rokiem 1587, skąd do warszawy już nie wróciły, nie mogły 
zostać zatem zrabowane w warszawie w roku 1655. Ustalenia waldego powtarzał potem Birken-
majer, op. cit., s. 8, Pilichowski, op. cit., s. 460–461, oraz kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego 
Jagiellona, s. 77, 88, która podkreśla, że książki otrzymane w spadku przez zygmunta iii trafiły do 
Szwecji już w XVi wieku i że te zrabowane przez Szwedów w roku 1655 były częścią książek znajdu-
jących się w warszawie od czasów anny jagiellonki (które zygmunt waza objął nie po śmierci matki 
w roku 1583, ale w roku 1587, zostając królem Polski). Mimo to w najnowszej literaturze powtarzany 
jest  jeszcze czasem błąd lisowskiego: np. elżbieta Maruszak, op. cit., s. 20, pisze: „niewielka część 
książek, która weszła w posiadanie katarzyny jagiellonki, została włączona do zbiorów jej syna, 
zygmunta iii wazy. ten fragment kolekcji po jego śmierci podzielono między synów króla. w wy-
niku tych przemieszczeń część książek z Biblioteki zygmunta augusta znalazło swoje miejsce na 
zamku królewskim w warszawie i w Pałacu Ujazdowskim, skąd zostały wywiezione w 1655 r. przez 
 Szwedów”.

29  a. kawecka-Gryczowa (Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 89) koryguje liczby odzyskanych 
ksiąg podane przez irenę komasarę ( Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg, wrocław 1982, s. 75–76), która 
mówi o odzyskaniu około 150 dzieł oraz przez Stanisława lisowskiego (op. cit., s. 243 – mowa tam 
jest o odzyskaniu 63 i 87 pozycji), na którym komasara się opiera. Być może rozbieżności te wynikają 
z różnego sposobu obliczania liczby książek: w tomach (kawecka-Gryczowa) lub w pozycjach / dzie-
łach (komasara i lisowski).

30  Katalog wystawy zbiorów historycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie, warszawa 1933, 
s. 16; a. kawecka, Biblioteka Narodowa w Warszawie, warszawa 1934, s. 21.
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Monumenta zrabowane przez Szwedów i odzyskane potem przez Sobieskiego 
stanowiły jednak tylko niewielką część książek, jakie po śmierci  zygmunta 
 augusta znalazły się w posiadaniu anny jagiellonki. część tomów królewskich 
anna ofiarowała akademii krakowskiej, gdzie pewna ich liczba znajduje się do 
dziś (większość spłonęła podczas pożaru collegium iuridicum w roku 1719). 
książkami królewskimi anna wynagradzała też hojnie swoich opiekunów i do-
radców: adama Branwickiego, Sylwestra Roguskiego, chirurga Hieronima z Po-
znania, jakuba Górskiego czy jana zamoyskiego. najhojniej obdarowany został 
jan zamoyski (planujący już wtedy powołanie do życia akademii zamojskiej). 
ile dokładnie monumentów otrzymał, trudno dziś powiedzieć; na podstawie 
przedwojennego inwentarza Biblioteki ordynacji zamojskiej wiadomo, że przed 
wojną w księgozbiorze zamoyskich znajdowało się 165 dzieł w 106 tomach z bi-
blioteki królewskiej31. Była to zapewne jednak już tylko część pierwotnego daru. 
tomy te po wojnie, po wielu przygodach (w latach wojennych zaginęło 18 tytu-
łów w 12 tomach, jeden z nich znalazł się w Moskwie)32 trafiły do Biblioteki 
narodowej w warszawie, stanowiąc obecnie największy zespół monumentów, 
jaki się zachował do naszych czasów.

innym, niemal równie hojnie co zamoyski obdarowanym przez annę jagiel-
lonkę bibliofilem był jan cochler-Barski ze Śremu, jej nadworny kaznodzieja 
i spowiednik33. to właśnie otrzymane przez niego monumenta trafiły później 
do Berlina. wiadomo, że razem z bratem andrzejem otrzymał w darze od anny 
w sumie ponad 100 woluminów. Pod koniec XVi wieku jan Barski zaczął obda-
rowywać książkami kościół parafialny w Śremie. Razem z bratem ufundował 
przy kościele kolegium mansjonarzy, któremu obaj przekazali swoje księgo-
zbiory. Biblioteka w Śremie istniała do 1825 roku, kiedy to rada miejska prze-
kazała ją państwu pruskiemu34. ze Śremu zbiory Barskich (a wśród nich mo-
numenta) trafiły wtedy m.in. do Poznania, do Gimnazjum Marii Magdaleny, 
skąd potem przeniesiono je do Seminarium duchownego – dziś znajdują się 

31  a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 85. tadeusz korzon pisał o 177 tomach 
(Biblioteka Zygmunta Augusta, op. cit., s. 6), Michał Brensztejn na podstawie katalogu podaje liczbę 165 
(op. cit., s. 7), podobnie edward chwalewik (Zbiory polskie: archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea 
i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości 
ułożone, warszawa 1926–1927, t. 2, s. 304–305).

32  a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 86.
33  ibidem, s. 77–79. dokładniejsze informacje na temat księgozbioru Barskich i jego historii 

podawał wcześniej ks. Majkowski (op. cit., s. 2–5). zamieszcza on wiele szczegółowych informacji 
dotyczących biografii Barskich oraz ufundowanego przez nich kolegium.

34  a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 78 (dane za waldem: Neue Bücher- und 
Bibliotheksgeschichtliche…, s. 250).
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w archiwum  diecezjalnym35. część kolekcji, w tym liczne tomy zygmunta au-
gusta, trafiła do  Biblioteki królewskiej w Berlinie36. wiadomo też, że pewna 
ilość książek Barskich została w Śremie37. część musiała też w tamtym okre-
sie rozproszyć się po innych bibliotekach polskich, pochodzące z niej tomy 
znajdują się m.in. w kórniku, włocławku, Płocku czy Poznaniu poza archiwum 
 diecezjalnym38.

Monumenta, które po roku 1825 trafiły ze Śremu do Berlina do Biblioteki 
królewskiej – königliche Bibliothek zu Berlin, która w roku 1918 przemiano-
wana została na Pruską Bibliotekę Państwową – Preußische Staatsbibliothek, 
pozostawały w niej do drugiej wojny światowej. dalsze  losy zbiorów były 
skomplikowane. część zasobów została, jeszcze przed zakończeniem wojny, 
w celu zabezpieczenia wywieziona przez samych niemców w różne miejsca, 
częściowo do późniejszej radzieckiej strefy okupacyjnej, częściowo do stref 
mocarstw zachodnich. Po wojnie główny gmach biblioteki przy Unter den lin-
den znalazł się w Berlinie wschodnim. zgromadzono w nim część zbiorów 
rozproszoną po radzieckiej strefie okupacyjnej, w tym pewną liczbę monu-
mentów. w latach 1946–1954 biblioteka przy Unter den linden nosiła nazwę 
Publiczna Biblioteka naukowa – Öffentliche wissenschaftliche Bibliothek, 
w latach 1954–1990 niemiecka Biblioteka Państwowa – deutsche Staatsbib-
liothek, w latach 1990–1992 zaś niemiecka Biblioteka Państwowa Fundacji 
Powiernictwa Pruskiego – deutsche Staatsbibliothek in der Stiftung Preußi-
scher kulturbesitz. książki, które znalazły się na terenie okupowanym przez 
mocarstwa zachodnie (czyli około połowy przedwojennych zbiorów), trafiły 
najpierw do Marburga. w latach 1946–1949 były częścią Biblioteki Heskiej 
w Marburgu – Hessische Bibliothek; w latach 1949–1962 Biblioteki zachodnio-
niemieckiej w Marburgu – westdeutsche Bibliothek; w latach 1962–1967 Pań-
stwowej Biblioteki Powiernictwa Pruskiego w  Marburgu i  Berlinie  zachodnim – 
 Staatsbibliothek Preußischer kulturbesitz; w latach 1968–1991 zaś Państwowej 
Biblioteki Powiernictwa Pruskiego w Berlinie zachodnim – Staatsbibliothek 

35  e. Majkowski, op. cit., s. 5. w archiwum archidiecezjalnym w Poznaniu Majkowski odnalazł 
też inwentarz biblioteki Barskich z roku 1681 obejmujący 858 tytułów, na podstawie którego m.in. 
ustalił, że wszystkie monumenta znajdujące się w archiwum archidiecezjalnym w Poznaniu znajdo-
wały się wcześniej w Śremie.

36  e. Majkowski, op. cit., s. 6, 12; j. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, 
kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej 
diecezji poznańskiej, Poznań 1859, t. 2, s. 6 – www.wbc.poznan.pl/publication/1930 [30.10.2015].

37  Por. e. Majkowski, op. cit., s. 12.
38  a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 79.

www.wbc.poznan.pl/publication/1930
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Preußischer kulturbesitz. w roku 1992 obie  biblioteki, wschodnia i zachod-
nia, zostały połączone, tworząc Państwową Bibliotekę Powiernictwa Pruskiego 
w Berlinie – Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer kulturbesitz39. Monumenta 
przekazane do Berlina ze Śremu znalazły się wtedy ponownie w posiadaniu 
jednej instytucji (wyjąwszy te, które zaginęły w czasie wojny). tomy znajdu-
jące się w Berlinie stanowią obecnie jeden z bardziej znaczących fragmentów 
 dawnej biblioteki królewskiej, rozproszonej dziś między około 50 różnych bi-
bliotek europejskich.

iii

Monumentami przechowywanymi w bibliotece berlińskiej zajmował się  jeszcze 
przed wojną otto walde. w roku 1938 zarejestrował 30 znajdujących się w Ber-
linie pozycji z biblioteki zygmunta augusta40. jak sam pisał, nie była to lista 
kompletna, nie przejrzał bowiem działu inkunabułów,  cymeliów (Raritäten-
sammlung), działu cennych opraw (einbändesammlung)41, działu historycz-
nego (Historische abteilung) ani prawniczego (juri stische abteilung)42. Przy-
puszczał, że w działach tych również mogły znajdować się tomy z biblioteki 
ostatniego jagiellona – choć, jak sądził, niezbyt liczne, bo książki, które Barscy 
otrzymywali od anny jagiellonki, musiały być  głównie książkami o tematyce 
teologicznej43. walde był więc świadomy, że  lista jego jest niekompletna – póź-
niej zresztą okazała się niekompletna jeszcze w innym sensie – w przypadku 
kilku odnalezionych klocków odnotował tylko druki umieszczone na pierwszym 
miejscu.

Po wojnie ocalałe monumenta berlińskie podzielone zostały, jak już wspo-
mniano, między dwie biblioteki: w Berlinie wschodnim i w Marburgu (póź-
niej w Berlinie zachodnim), a pewna ich część w ogóle zaginęła. Badacze 
mieli zatem utrudnione zadanie. w latach powojennych nieraz zajmowano się 
monumentami berlińskimi, na przykład przy okazji badań oprawoznawczych 

39  Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland, Österreich und Europa, Hrsg. von B. Fa-
bian, Hildesheim 2003 – http://fabian.sub.uni-goettingen.de/ [30.10.2015].

40  o. walde, op. cit., s. 251.
41  ibidem, s. 249.
42  ibidem, s. 250.
43  na liście waldego znalazły się też dzieła prawie wyłącznie teologiczne, zaledwie kilka medycz-

nych i jedno klasycznego autora.

http://fabian.sub.uni-goettingen.de/
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(m.in. ilse Schunke), próbę zrekonstruowania całości zasobu monumentów 
 znajdujących się przed wojną w bibliotece berlińskiej podjęła jednak dopiero 
w latach 80. XX wieku alodia kawecka-Gryczowa. na podstawie listy sporzą-
dzonej przez waldego przeprowadziła kwerendy w deutsche Staatsbibliothek 
oraz w Staatsbibliothek (Berlin-west)44. w efekcie znalazła kilka monumentów 
spoza listy waldego (nr 435, 436, 498, 561)45, potwierdzając tym jego przypusz-
czenia, że nie do wszystkich tomów berlińskich dotarł. Ponadto opisała do-
kładniej 2 klocki, z których walde zanotował tylko pierwszy druk, dzięki czemu 
katalog wzbogacił się o numery 482 i 73946. do 12 tomów opisanych przez wal-
dego nie udało jej się dotrzeć, podała więc ich opisy na podstawie jego notek 
(nr 366, 359, 360, 368, 462, 475, 491, 514, 538, 553, 559, 594). w sumie odnoto-
wała więc 36 pozycji monumentów z obu berlińskich bibliotek (w tym jednak 
co najmniej 13 bez autopsji).

kwerenda przeprowadzona ostatnio w Staatsbibliothek47 wykazała, że w zbio-
rach biblioteki wciąż znajdują się tomy zarejestrowane przez waldego, do któ-
rych kawecka-Gryczowa nie dotarła; co więcej, udało się odnaleźć tomy w ogóle 
nieodnotowane do tej pory w literaturze. kwerenda umożliwiła więc wzboga-
cenie zestawionego przez kawecką-Gryczową katalogu biblioteki zygmunta 
augusta o dodatkowe pozycje oraz – w przypadku książek odnotowanych przez 
nią bez autopsji – uzupełnienie opisów o dodatkowe informacje.

Podstawą kwerendy był odnaleziony w rękopiśmiennych księgach akcesyj-
nych (Cathalogus accessionum ad Bibl. reg. Berol., C, 1-8218) wpis dotyczący 
przekazania książek ze Śremu. dostarcza on informacji na temat przekazanych 
stamtąd książek, w tym monumentów. wynika z niego, że książki przekazy-
wane były ze Śremu do Berlina od grudnia 1825 roku do kwietnia 1826 roku.  

44  kwerenda była, jak się zdaje, utrudniona ze względu na ówczesną sytuację polityczną. do bi-
blioteki w Berlinie zachodnim alodia kawecka-Gryczowa nie miała bezpośredniego dostępu, cztery 
sprowadzone stamtąd za pośrednictwem Urszuli altmann monumenta obejrzała w Berlinie wschodnim 
(a. kawecka-Gryczowa, Biblioteka ostatniego Jagiellona, s. 8).

45  nr 561 kawecka-Gryczowa odnotowała bez autopsji, na podstawie informacji Urszuli altmann 
dotyczącej przedwojennego zasobu biblioteki.

46  jeden z tych klocków nie znajduje się już obecnie w Berlinie, lecz w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Łodzi, dokąd trafił zapewne krótko po wojnie.

47  kwerenda została przeprowadzona przez pracowników zakładu Starych druków Biblioteki 
narodowej (w tym autora) w latach 2011–2012 w ramach grantu przyznanego Bibliotece przez Mini-
sterstwo kultury i dziedzictwa narodowego. w czasie kwerendy dużej pomocy udzielili pracownikom 
Biblioteki narodowej pracownicy działu Historische drucke berlińskiej biblioteki, za co autor składa 
im serdeczne podziękowania (zwłaszcza andreasowi wittenbergowi). Biblioteka berlińska umieściła 
też ostatnio na swojej stronie obszerną informację dotyczącą tomów z biblioteki zygmunta augusta: 
http://provenienz.gbv.de/Sigismund_ii._august [30.10.2015].

http://provenienz.gbv.de/Sigismund_II._August
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Pod   numerami 1663–1739 wpis zawiera skrótowe tytuły 78 dzieł   (niektóre 
z  numerów to klocki) oraz sumaryczną informację o 74 mniej ważnych dziełach 
teologicznych i egzegetycznych (Theologische und exegetische Bücher von minder 
wichtigem Inhalt oder andre Ausgaben schon vorfundener bücher), w tym: 22  folio, 
21 quarto, 32 octavo, oraz o 29 dziełach prawniczych i medycznych ( Juristische, 
Medicinische und andre gleicher beschaffenheit), w tym: 9 folio, 12 quarto, 8 octavo. 
według danych z księgi akcesyjnej w sumie ze Śremu trafiło do Berlina 181 dzieł.

na podstawie opisów w księdze akcesyjnej oraz współczesnych katalogów 
udało się odnaleźć 34 tytuły (w 29 tomach) należące niegdyś do biblioteki zyg-
munta augusta; ponadto ustalić, że 7 tytułów berlińskich znanych z listy wal-
dego i monografii kaweckiej-Gryczowej zaginęło w czasie wojny: 4 z nich znaj-
dują się prawdopodobnie w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie, jeden 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi. Monumentów, które w latach 1825–1826 
trafiły ze Śremu do Berlina, musiało zatem być co najmniej 40.

wśród 29 odnalezionych tomów znalazły się trzy tomy nie figurujące w ogóle 
w katalogu alodii kaweckiej-Gryczowej: joachima de Flore Expositio magni pro-
phete abbatis Ioachim in Apocalipsim wydane w wenecji w roku 1527 u France-
sca Bindoniego i Maffea Pasiniego (adams B-194048; obecnie sygn. Bt 16060 
S16)49, Exegesis Absolutissima Iuxta Ac breuissima Euangelicae veritatis, erroru[m]
q[ue] & mendacior[um] qua[e] sunt […] in Confessione Lutherana […] authore […] 
Ioanne a Dauantria […], coloniae, apud Melchiorem nouesianum, arnoldus Birk-
man, 1537 (ia 152.626, obecnie sygn. df 3211 R) oraz wydane w Paryżu w roku 1557 
u Ponceta le Preux dzieło autorstwa christopha de Roffiniaca De re sacerdotali 
(adams R-660; obecnie sygn. Fq 7056 S16).

Ponadto odnaleziono w zbiorach berlińskich dwa tomy, które alodia kawecka-
-Gryczowa odnotowała tylko na podstawie rękopiśmiennego katalogu koszut-
skiego, nie znając ich egzemplarzy: johannesa Montholoniusa Promptuarium 
diuini iuris et utriusque humani, pontificii et caesarei, wydane w Paryżu w roku 
1520 u Stephanusa (u kaweckiej-Gryczowej nr 225, obecnie sygn. Fk 1758 R), 
oraz wydane w lyonie w latach 1548–1549 u braci Senneton dzieło aegidiusa 
de Bellamera In primam [-tertiam] secundi Decretalium libri partem praelec-
tiones  (u  kaweckiej-Gryczowej  nr  50  z  błędną  datą  druku,  obecnie  sygn. 
Fp 6428 S16).

48  H. M. adams, Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501–1600, in Cambridge 
Libraries, t. 1–2, cambridge 1967.

49  za wskazanie mi tego dzieła dziękuję biorącej udział w kwerendzie Marii Bryndzie.
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odnaleziono 7 tomów, które alodia kawecka-Gryczowa znała tylko z tekstu 
waldego (nr 359, 366, 462, 475, 514, 538, 594), dzięki czemu można było wpro-
wadzić pewne poprawki do ich opisów. i tak w przypadku nr 462 można było 
poprawić rok wydania: chodziło o rok 1544, nie jak podała  kawecka-Gryczowa 
1542; drukarzem zaś był jodocus Badius, a nie – jak sugerowała kawecka-Gry-
czowa – a. Vincent (u waldego podany był rok 1544,  kawecka-Gryczowa po-
prawiła go, jak się okazało, błędnie). Ponadto nr 538 okazał się klockiem, który 
poza drukiem odnotowanym przez kawecką-Gryczową (za waldem) zawierał 
dzieło alanusa Vareniusa wydane w Paryżu u Stephanusa w roku 1515: In Canti-
cum canticorum Homiliae quindecim. Pozycja ta nie została odnotowana przez 
kawecką-Gryczową z innych źródeł, stanowi więc kolejne istotne uzupełnienie 
jej katalogu.

na podstawie współczesnych katalogów i baz danych udało się ustalić, że 
cztery tomy odnotowane przez waldego (nr 368, 491, 559, 561) znajdują się naj-
prawdopodobniej w Rosyjskiej Bibliotece Państwowej w Moskwie50, inne dwa 
zaś (nr 360, 553) zaginęły w czasie wojny51.

odnaleziono także tom nieposiadający królewskiej oprawy, zawierający jednak 
odręczną dedykację autora dla króla (Sermones Ioannis Fabri Episcopi Viennensis 
pro Sacrosancto Eucharistiae Sacramento…, Viennae 1533, sygn. libri in membr. 
impr. qu. 4), znajdujący się więc zapewne dawniej w jego bibliotece (kawecka-
Gryczowa odnotowuje ten tom bez opisu egzemplarza w dziale utworów de-
dykowanych zygmuntowi augustowi pod numerem 14).

tabela 1 zestawia kwerendy waldego, kaweckiej-Gryczowej oraz ich naj-
nowsze uzupełnienia. druki ułożone zostały w kolejności, w jakiej podał je 
walde. wytłuszczone zostały edycje stanowiące istotne uzupełnienie katalogu 
 kaweckiej-Gryczowej.

50  kawecka-Gryczowa przeprowadzała kwerendę w tej bibliotece (opisuje również ich oprawy, 
znała je więc prawdopodobnie z autopsji), lecz odnotowała tylko 5 pozycji w 3 tomach.

51  Ponadto udało się stwierdzić pewne nieścisłości w odpisach proweniencji w przypadku 
nr. 391 i 267.
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TaB. 1  zestawienie kwerend waldego, kaweckiej-Gryczowej oraz ich najnowsze uzupełnienia

Otto Walde, Neue 
Bücher- und Biblio-
theksgeschichtliche 
Forschungen in deut-
schen Bibliotheken, 
„Nordisk Tidskriftför 
Bok- och Biblioteks-
väsen” 1942, t. 29, 
s. 251

Alodia Kawecka-Gryczowa, 
Biblioteka ostatniego 
Jagiellona

Stan obecny

1 2 3 4

1.
agenda ecclesiae  
Moguntinensis  
(Moguntiae 1551, 2º)

nr 525:
west-Berlin Staatsbibliothek 
Preußischer kulturbesitz: 4º  
dq 9420

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º dq 9420 R

2.

divi ambrosii 
Milleloqu ium ed. 
 Frater Bartholomaeus 
 Vrbinatis episcopus 
(lugduni 1556, 2º)

nr 378:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 2º Bb 2430

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
2º Bb 2430 S16

3.

commentarii ioannis 
arborei laudunensis 
in proverbia Salomonis 
(Parisiis 1549, 2º)

nr 366:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bn 7710 R

4.

doctissimi et uberrimi 
commentarii ioannis 
arborei laudunensis in 
quatuor domini euange-
listas (Parisiis 1551, 2º)

nr 367:
west-Berlin Staatsbibliothek 
Preußischer kulturbesitz:  
4º Br 8160

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Br 8160 R

5.
joh. arboreus laudu-
nensis, theosophia, 
t. 1–2 (Parisiis 1540, 2º)

nr 368:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

obecnie prawdopodobnie 
w Rosyjskiej Bibliotece Pań-
stwowej w Moskwie (przedwo-
jenna sygn. berlińska zapewne: 
4º cw 2100)

6.
johannes argenterius, 
Varia opera de re medi-
ca (Florentiae 1550, 2º)

nr 594:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º jc 2940 R

7.

Summa astensis… 
fratris astesani de ast, 
Summa de casibus 
(lugduni 1519, 2º)

nr 372:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º d 1490

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º d 1490 S16

8.

d. aurelii augustini 
Milleloquium veritatis, 
a F. Bartholomaeo de 
Urbino digestum (lug-
duni 1555, 2º)

nr 377:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 2º Bb 4672

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
2º Bb 4672 S 16
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1 2 3 4

 9.

canticum canticorum 
Salomonis nuper ex 
Hebraeo in latinum per 
agathium Guidacerium 
uersum (Parisiis 1531)

nr 538:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
Bn 9740 R adl. a.
ani walde, ani kawecka-Gry-
czowa nie odnotowali zawarte-
go w tomie adligatu:
Alanus Varenius, In hoc opera 
contenta. In Canticum canti-
corum Homiliae quindecim; 
Parisijs, in off. Henrici Step-
hani, [1515], 4º; adams V-262.
dzieło to nie figuruje 
też w ogóle w katalogu 
 kaweckiej-Gryczowej

10.

cantica canticorum cum 
duobus commentarii 
saltero F. thome cister-
siensis Monachi altero 
cardinalis M. ioannis 
Halgrini ab abbatifulla 
(Parisiis 1521, 2º)

nr 537:
west-Berlin Staatsbibliothek 
Preußischer kulturbesitz: Bn 
9680

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bn 9680 R

11.

dionysius carthusia-
nus, commentaria 
super omnes S. dionysii 
areopagitae libros 
(coloniae 1536, 2º)

nr 412:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º B 3155

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º B 3155 = ebd 86-10/5 eBd

12.

commentaria ambrosii 
catharini in omnes 
epistolas Pauli (Venetiis 
1551, 2º)

nr 359:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bt 1165 eBd

13.

enarrationes ambrosii 
catharini in quinque 
priora capita libri Gene-
seos (Romae 1552, 2º)

nr 360:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

egzemplarz zaginiony w czasie 
wojny (przedwojenna sygn. 
berlińska prawdopodobnie: 
4º Bm 2250)

14.
eusebius, evangelicae 
praeparationis lib. XV 
(lutetiae 1544, 2º)

nr 422:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º B 6725 (t. 1–2)

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º B 6725 S16

15.
eutropius, epitome belli 
gallici  (lutetiae 1544)

nr 749:
w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Łodzi, sygn. 10150 16 adl. a; 
pod nr 739 Gryczowa podała 
nieodnotowany przez waldego 
adligat:
caius iulius caesar, Rerum ab 
se gestarum commentarii… 
lutetiae, ex offic. Rob. Stephani, 
MdXliiii

Biblioteka Uniwersytecka  
w Łodzi, sygn. 10150 16
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16.
Hadriani cardinalis de 
vera philosophia libri 
iiii (coloniae 1540)

nr 553:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

egzemplarz zaginiony w czasie 
wojny (przedwojenna sygn. 
berlińska prawdopodobnie:  
cw 1906)

17.
antonius a konigstein, 
Postillae (Parisiis 1550)

nr 391:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 8º dz 3972

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
dz 3972 S16

18.

Petrus lombardus, 
Sententiarum magistri 
merito cognominati in 
totum psalterium eximii 
prophetarum  
dauid commentarii 
(Parisiis 1541, 2º)

nr 475:
na podst. waldego,  
bez opisu egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bn 2825 R

19.
ludolphus chartusia-
nus in christi seruatoris 
vitam (lugduni 1544)

nr 462:
na podst. waldego,  
bez opisu egzemplarza – 
 Gryczowa podejrzewa u wal-
dego błąd w dacie: identyfikuje 
edycję (błędnie!) jako: Vita 
christi, lugduni, a. Vincent, 
1542, 4º, k. 352

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bq 112 R:
Ludolphus Chartusianus in 
Christi Servatoris vitam ex 
intimis sacrosancti Euangelii 
collectam visceribus…
Lugduni, Jodocus Badius, 
1544, 4º

20.
Hieronymus Marius, 
eusebius captiuus 
(Basilae)

nr 465:
Marius Hieronymus, eusebius 
captivussive modus proce-
dendi in curia Romana contra 
 luteranos…, Basileae [2 Xi 1553]
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 8º dg 5456 adl. a;
pod nr 482 Gryczowa podała 
nieodnotowany przez waldego 
adligat:
Prierias Sylvester, Modus  
solennis et autenticus  
ad inquirendum et inveniendum 
et convincendum luteranos…, 
Romae, per iordanum  
typographum Pontificium  
155352

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
dg 5456 S16

21.

Marcus Marullus Spala-
tensis, de institutione 
bene beateque uiuendi 
(Salingiaci 1540)

nr 466:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º d 1908

Staatsbibliothek Berlin, sygn.:  
d 1908 S16

52  w Bibliotece ostatniego Jagiellona, w indeksie na s. 319, numer ten został błędnie przypisany do 
Staatsbibliothek Prussischer kulturbesitz, west Berlin.
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22.

ambrosius nolanus, 
castigationes adversus 
auerroem  
(Venetiis 1532, 2º)

nr 559a:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

obecnie prawdopodobnie w Ro-
syjskiej Bibliotece Państwowej 
w Moskwie (przedwojenna 
sygn. berlińska zapewne:  
2º Vt 900)

23.

Rituum ecclesiasti-
corum sive sacrarum 
ceremoniarum SS. 
Romanae ecclesiae, libri 
tres (coloniae 1557)

nr 491:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

obecnie prawdopodobnie 
w Rosyjskiej Bibliotece Pań-
stwowej w Moskwie (przedwo-
jenna sygn. berlińska zapewne: 
ce 7551<a>)

25.
Petrus de Soto, defen-
sio catholicae confes-
sionis (antverpiae 1557)

nr 500:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º dg 5366

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
dg 5366 S16

26.

augustinus eugubinus 
[Steuchus], cosmopoe-
ia vel de mundano opifi-
cio (lugduni 1535, 2º)

nr 502:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º Bm 2235 adl. a

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bm 2235 adl. a = ebd 86-10/15 
eBd adl. a

27.

współopr. z: jacob. 
ziegler, conceptionum 
in Genesim mundi, & 
exodum, commentarij 
(Basilae 1540, 2º)

nr 524:
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º Bm 2235 adl. b

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Bm 2235 adl. b = ebd 86-10/15 
eBd adl. b

29.

Franciscus titelmannus, 
Paraphrastica elucidatio 
in sacrosancta jesu chri-
sti evangelia secundum 
Matthaeum et joannem 
(Parisiis 1546, 2º)

nr 514:
na podst. waldego, bez opisu 
egzemplarza

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Br 8177 R

30.

joachimus Vadianus, 
aphorismorum libri 
sex de consideratione 
eucharistiae (Basilae 
1536, 2º)

nr 515:
west-Berlin Staatsbibliothek 
Preußischer kulturbesitz:  
dk 880 adl. a

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º dk 880 adl. a

31.

współopr. z: Martinus 
Borrhaus, in Salomonis 
ecclesiastis concionem 
commentarius (Basilae 
1539, 2º)

nr 388:
west-Berlin  Staatsbibliothek 
 Preußischer kulturbesitz: dk 
880 adl. b

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º dk 880 adl. b

32. brak

nr 50:
na podst. katalogu 
 koszutskiego, bez opisu egzem-
plarza, bez wzmianki o Berlinie, 
z błędną datą wydania:
aegidius Bellemera, 
 Praelectiones in primum et 
secundum decretalium libros, 
lugduni, [apud Sennetonios 
fr-es], 1543

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
2º Fp 6428 S16:
Aegidii Bellamerae… in Pri-
mam Primi [-tertiam secundi] 
Decre. Lib. parte[m] Praelec-
tiones…, Lugduni, apud Sen-
netonios fratres 1548–1549, 2º; 
ia 115.935
(t. 4–6 współoprawne)
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33. brak

nr 225:
na podst. katalogu 
 koszutskiego, bez  opisu egzem-
plarza, bez wzmianki o Berlinie:
ioannes Montholonius, Prom-
tuarium utriusque iuris et 
utriusque  humani, Pontificii 
et  caesarei, Parisiis, in aed. 
Henr. Stephani, 26 X 1520

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
2º Fk 1758 R
(t. 1–2 współoprawne)

34. brak

nr 435:
Guillermus ep-us Parisiensis, 
operum summa, divinarum 
humanarumve rerum difficulta-
tes profundissime resolvens… 
[Paris], Franc. Regnault, 5 iul. 
1516; deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): Be 284

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
4º Be 284 S16

35. brak

nr 436:
Guilliaudus, collatio in omnes 
d. Pauli apostoli epistolas… 
Parisiis, apud Parvus, 1543; 
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): 4º Bt 1155

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
Bt 1155 S16

36. brak

nr 498:
Sonnius Franciscus, demonstra-
tionum religionis christianae 
ex verbo dei lib. iii, antverpiae, 
apud Mart. nutium, MdlVii;
deutsche Staatsbibliothek 
(ddR): dc 500

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
dc 500 = ebd 86-10 eBd

37. brak

nr 561:
na podst. informacji dr Urszuli 
altmann  dotyczącej zbiorów 
do roku 1945, bez opisu egzem-
plarza: Maimonides Moses, 
dux seu director dubitantium 
aut perplexorum. ed. agostino 
Giustiniani, [Paris], iod. Badius 
ascensius, 7 iul. 1520; sygn. 
ex 1900-ebd 86-10/10

obecnie prawdopodobnie  
w Rosyjskiej Bibliotece Pań-
stwowej w Moskwie (przedwo-
jenna sygn. berlińska zapewne:  
2º ex 1900)

38. brak

wykaz dedykacji nr 14, na 
podst. estreichera53, bez opisu 
egzemplarza: ioannes Fabri, Pro 
sacrosancto eucharistiae Sa-
cramento… sermones, Viennae 
1533, coloniae 1537

Staatsbibliothek Berlin, sygn. 
libri in membr. impr. qu. 4: Ser-
mones ioannis Fabri  episcopi 
Viennensis pro Sacrosancto 
eucharistiae Sacramento…, 
Viennae 1533 (bez oprawy 
 królewskiej)

53  do zapisu wkradł się zresztą u kaweckiej-Gryczowej błąd: estreicher nie opisuje cytowanej 
książki w tomie XVii na s. 52, ale w tomie XVi na s. 152.
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39. brak brak

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
Bt 16060 S16:
Expositio Abbatis Joachim in 
Apocalipsim. Eiusde[m] psal-
teriu[m] dece[m] corda[rum]. 
Lectura ite[m] in Apocalipsi[m] 
Philippi de Mantua, Venetijs, 
in ed. Francisci Bindoni ac 
 Maphei Pasini, 1527, 4º; adams 
B-1940

40. brak brak

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
df 3211 R:
Exegesis Absolutissima Iuxta 
Ac breuissima Evangelicae 
veritatis, erroru[m]q[ue] & 
mendacior[um] qua[e] sunt 
[…] in Confessione Lutherana 
[…] authore […] Ioanne a Dau-
antria […],  Coloniae, apud 
Melchiorem Nouesianum, 
Arnoldus Birkman, 1537, 8º; 
ia 152.626

41. brak brak

Staatsbibliothek Berlin, sygn.: 
Fq 7056 S16:
Christophe de Roffignac, De 
re sacerdotali, seu pontificia 
quatuor libris exarata com-
mentatio, Lutetiae Parisiorum, 
apud Poncetum le Preux, 1557, 
4º; adams R-660

w trakcie kwerendy odnalezione zostały najprawdopodobniej wszystkie tomy 
z dawnej biblioteki zygmunta augusta znajdujące się w berlińskiej Staatsbi-
bliothek54. jest jednak bardzo możliwe, że w innych bibliotekach w najbliższym 
czasie będą odnajdować się tomy kolejne. katalog zestawiony przez kawecką- 
-Gryczową zawiera nieco ponad 1000 pozycji z około 4000 składających się na 
bibliotekę królewską, a więc opisuje zaledwie około 1/4 pierwotnych zbiorów. 
w Bibliotece narodowej prowadzone są badania dotyczące Biblioteki załuskich, 
przeprowadzane są kwerendy w bibliotekach rosyjskich (m.in. w Rosyjskiej Bi-
bliotece narodowej w Sankt Petersburgu)55, zapewne przy tej okazji odnajdywać 
się będą również inne monumenta.

54  wszystkie prezentowane dalej fotografie pochodzą ze zbiorów Staatsbibliothek Berlin.
55  już po ukończeniu prac nad artykułem ukazał się Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta II 

Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu, oprac. M. i. tkaczenko, M. Brynda, 
warszawa 2015.
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RYC. 1  commentarii ioannis arborei laudu-
nensis in proverbia Salomonis, Parisiis 1549, 
2º (sygn. 4 Bn 7710) – oprawa górna

RYC. 2  commentarii ioannis arborei laudu-
nensis in proverbia Salomonis, Parisiis 1549, 
2º (sygn. 4 Bn 7710) – oprawa dolna
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RYC. 3  Guilliaudus, collatio in omnes d. Pauli 
apostoli epistolas, Parisiis 1543 (sygn. 4 Bt 
1155) – oprawa górna

RYC. 4  Guilliaudus, collatio in omnes d. Pauli 
apostoli epistolas, Parisiis 1543 (sygn. 4 Bt 
1155) – oprawa dolna
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RYC. 5  dionysius carthusianus, commen-
taria super omnes S. dionysii areopagitae 
libros, coloniae 1536, 2º (sygn. 4 edb 86-10/5) 
– oprawa górna

RYC. 6  dionysius carthusianus, commen-
taria super omnes S. dionysii areopagitae 
libros, coloniae 1536, 2º (sygn. 4 edb 86-10/5) 
– oprawa dolna
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RYC. 7  Guillermus ep-us Parisiensis, operum 
summa, divinarum humanarumve rerum dif-
ficultates profundissime resolvens… [Paris], 
Franc. Regnault, 5 iul. 1516 (sygn. Be 284) – 
oprawa górna

RYC. 8  Guillermus ep-us Parisiensis, operum 
summa, divinarum humanarumve rerum dif-
ficultates profundissime resolvens... [Paris], 
Franc. Regnault, 5 iul. 1516 (sygn. Be 284) – 
oprawa dolna
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RYC. 9  Petrus lombardus, Sententiarum ma-
gistri merito cognominati in totum psalte-
rium eximii prophetarum dauid commenta-
rii, Parisiis 1541, 2º (sygn. Bn 2825) – oprawa 
górna

RYC. 10  Petrus lombardus, Sententiarum 
magistri merito cognominati in totum psalte-
rium eximii prophetarum dauid commenta-
rii,  Parisiis 1541, 2º (sygn. Bn 2825) – oprawa 
dolna
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RYC. 11  cantica canticorum cum duobus com-
mentariis altero F. thome cistersiensis Mo-
nachi altero cardinalis M. ioannis Halgrini ab 
abbatifulla, Parisiis 1521, 2º (sygn. Bn 9680) –  
oprawa górna

RYC. 12  cantica canticorum cum duobus com-
mentariis altero F. thome cistersiensis Mo-
nachi altero cardinalis M. ioannis Halgrini ab 
abbatifulla, Parisiis 1521, 2º (sygn. Bn 9680) –  
oprawa dolna
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RYC. 13  commentaria ambrosii catharini in 
omnes epistolas Pauli, Venetiis 1551, 2º (sygn. 
Bt 1165) – oprawa górna

RYC. 14  commentaria ambrosii catharini in 
omnes epistolas Pauli, Venetiis 1551, 2º (sygn. 
Bt 1165) – oprawa dolna
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RYC. 15  Sylvestrinae summae pars prima, lug-
duni 1546, 2º (sygn. d 1946) – oprawa górna

RYC. 16  Sylvestrinae summae pars prima, lug-
duni 1546, 2º (sygn. d 1946) – oprawa dolna
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RYC. 17  Sylvestrinae summae pars prima, lug-
duni 1546, 2º (sygn. d 1946) – karta tytułowa 
z notką proweniencyjną

RYC.  18  agenda  ecclesiae   Moguntinensis, 
Moguntiae 1551, 2º (sygn. dq 9420) – oprawa 
górna
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RYC. 19  agenda ecclesiae Moguntinensis, 
 Moguntiae 1551, 2º (sygn. dq 9420) – oprawa 
dolna

RYC. 20  agenda ecclesiae Moguntinensis, 
 Moguntiae 1551, 2º (sygn. dq 9420) – karta 
tytułowa z notką proweniencyjną
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RYC. 21  antonius a konigstein, Postillae, Pari-
siis 1550 (sygn. dz 3972) – oprawa górna

RYC.  22  antonius  a  konigstein,  Postillae, 
Parisiis 1550 (sygn. dz 3972) – oprawa dolna
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RYC.  23  antonius  a  konigstein,  Postillae, 
Pari siis 1550 (sygn. dz 3972) – karta tytułowa 
z notką proweniencyjną

RYC. 24  antonius a konigstein, Postillae, 
Parisiis 1550 (sygn. dz 3972) – odwrocie karty 
tytu łowej z notką proweniencyjną
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RYC. 25  johannes argenterius, Varia opera de 
re medica, Florentiae 1550, 2º (sygn. jc 2940) – 
oprawa górna

RYC. 26  johannes argenterius, Varia opera de 
re medica, Florentiae 1550, 2º (sygn. jc 2940) – 
oprawa dolna
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RYC. 27  Sermones ioannis Fabri episcopi Viennensis pro Sacrosancto eucharistiae Sacra-
mento..., Viennae 1533 (sygn. libri in membr. impr. qu. 4) – notka dedykacyjna autora dla 
zygmunta augusta

RYC. 28  karta inwentarza biblioteki berliń-
skiej (Cathalogus accesionum ad Bibl. reg. Be-
rol., C, 1-8218) zawierająca informacje o książ-
kach pozyskanych ze Śremu około roku 1825
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the royal library of king Sigismund augustus and its artefacts  
in Berlin’s Staatsbibliothek

in 1988, a monograph on Sigismund augustus’s library by alodia kawecka- 
-Gryczowa was published, providing a complete list of royal books remaining 
in various libraries. Since then, however, many items not mentioned by the 
author have been discovered; a few of such previously unknown volumes from 
Sigismund augustus’s library were found in Berlin’s Staatsbibliothek.

a query into Staatsbibliothek showed that it held volumes mentioned in 
earlier literature (e.g. by walde) not found by kawecka-Gryczowa; furthermore, 
volumes completely unknown thus far were discovered.

the query was based on a record found in Staatsbibliothek’s manuscript ac-
cession books concerning the transfer of books (including a certain number of 
books from the royal collection) from Śrem to Berlin in the years 1825–1826. on 
the basis of the descriptions there included as well as of contemporary cata-
logues, 34 titles (in 29 volumes) once belonging to king Sigismund augustus’s 
library were found; additionally, the discovery made it possible to ascertain that 
7 titles from Berlin quoted in walde’s list and in kawecka-Gryczowa’s mono-
graph had been lost during the war.

among the 29 volumes identified, 3 were not mentioned in alodia kawecka-
-Gryczowa’s catalogue at all. additionally, two volumes quoted by kawecka- 
-Gryczowa on the sole basis of koszutski’s manuscript catalogue, without  finding 
the actual items, were retrieved.

also, 7 volumes known to alodia kawecka-Gryczowa only from walde’s work 
were recovered, due to which their descriptions could be amended.

Finally, a volume with no royal binding, but with a handwritten dedication 
to the king, listed by kawecka-Gryczowa without the item’s description, was 
retrieved.




