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HISTORYCZNE KSIĘGOZBIORY DOMINIKAŃSKIE. MIEJSCA, LUDZIE,
HISTORIE. KONFERENCJA NAUKOWA, KRAKÓW, BIBLIOTEKA KOLEGIUM
FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNEGO POLSKIEJ PROWINCJI DOMINIKANÓW,
20–22 LISTOPADA 2014 ROKU
Zaproponowana przez organizatorów tematyka obejmowała wieloaspektowe badania nad księgozbiorami dominikańskimi w przeszłości oraz nad ich zachowanymi do
dziś pozostałościami. Opisana w zaproszeniu konferencyjnym problematyka mieściła
w sobie historię bibliotek dominikańskich, losy zbiorów do nich należących, zainteresowania dominikanów książkami, posiadane przez nich szczególnie cenne zabytki
dawnej książki oraz książkową ikonografię dominikańską. W organizacji konferencji
uczestniczyły Biblioteka Jagiellońska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dominikański Instytut Historyczny oraz Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów.
Trzydniowe obrady podzielono na 9 paneli, w ramach których wygłoszonych zostało 21 referatów, jeden wykład, oraz panel dyskusyjny. Konferencję rozpoczął panel
dotyczący badań nad nieistniejącymi dziś księgozbiorami zakonu dominikańskiego.
Powstające obecnie instrumentarium do tego rodzaju prac zaprezentował mgr Piotr
Piętkowski (Uniwersytet Wrocławski) w wystąpieniu Księgozbiory poklasztorne pochodzące z Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie zewidencjonowane w ramach projektu: „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na
ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie,
inwentaryzacja”. Przedstawione zostały założenia i dotychczasowe wyniki projektu
prowadzonego pod kierunkiem prof. Marka Derwicha. W ramach projektu gromadzone są informacje na temat materialnych pozostałości dawnych klasztorów, zarówno
nieruchomości, jak i mobiliów. Wyniki badań udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej http://pw.kasaty.pl. Na portalu tym publikowane są podstawowe dane
umożliwiające przeprowadzenie wstępnych kwerend. Dr Dominika Burdzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) wygłosiła referat pt. Biblioteka sandomierskich
dominikanów przy kościele św. Jakuba w świetle katalogu z 1860 roku. Nieco informacji o omawianym księgozbiorze znajduje się w źródłach archiwalnych pochodzących
z lat wcześniejszych, między innymi w rachunkach klasztoru. W referacie szczegółowo
przeanalizowane zostały struktura i zawartość katalogu. Najliczniejszą grupę stanowią
w nim pozycje homiletyczne oraz książki pomocne w prowadzeniu Bractwa Różańcowego.
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Problematyka drugiego panelu skupiona była wokół księgozbiorów zakonu z regionów wschodnich. Mgr Marek Miławicki (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie) zaprezentował wyniki swoich badań w referacie Księgozbiór biblioteki konwentu
Bożego Ciała we Lwowie w świetle zachowanych inwentarzy i katalogów. W klasztorze
będącym siedzibą studium generalnego mieściła się prawdopodobnie najzasobniejsza biblioteka w ruskiej prowincji zakonu. Dwa najstarsze inwentarze pochodzą z XVII wieku, z przełomu wieku XIX i XX zachował się inwentarz biblioteki nowicjatu, kolejny
pochodzi z XX stulecia. Katalogi te świadczą o intensywnym gromadzeniu przez konwent lwowski literatury kaznodziejskiej. Wśród ksiąg drukowanych poza Rzeczpospolitą przeważają dzieła oficyn włoskich. W wystąpieniu dr Katarzyny Zimnoch (Uniwersytet w Białymstoku) Historyczne księgozbiory dominikańskie na ziemiach podlaskich
w XVII–XIX wieku poruszone zostały zagadnienia bazy źródłowej do badań nad bibliotekami podlaskich klasztorów dominikanów (ich inwentarze spisywane były według kilku
różnych systemów), gromadzenia zbiorów, ich rozwoju ilościowego, lokalizacji i wyposażenia. Obecnie fragmenty omawianych księgozbiorów znajdują się w kilku bibliotekach
polskich i litewskich.
Referaty składające się na trzeci panel dotyczyły zagadnień związanych z księgozbiorami klasztorów dominikańskich z terytoriów dzisiejszej Polski i Białorusi. Obrady
rozpoczął dr Tomasz Stolarczyk (Uniwersytet Łódzki), który przedstawił referat Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim w XVI–XVIII wieku.
Podstawą do badań tego księgozbioru są dwa dziewiętnastowieczne inwentarze, spisane
według odmiennych schematów. Ich analiza wykazała śladową obecność dzieł w języku
polskim, a także typową dla bibliotek dominikańskich, znaczącą obecność piśmiennictwa kaznodziejskiego. Tematem wystąpienia dr Alicji Szulc (Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu) były Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ich autorzy, właściciele i zawiłe losy. Omawiana kolekcja składa się z 10 manuskryptów. W referacie zaprezentowana została ich analiza kodykologiczna, dzięki której
zidentyfikowano niektórych skrybów omawianych rękopisów. Na podstawie zapisków
proweniencyjnych ukazane zostały wędrówki kodeksów między klasztorami. Tematem referatu dr. Grzegorza Wierzchowskiego był Feliks z Sieradza (1537–1602) i jego
rola w rozwoju księgozbioru sieradzkich dominikanów. Tytułowy dostojnik rozbudował
klasztor w Sieradzu i przekazał mu znaczną liczbę ksiąg, co było kamieniem milowym
w dziejach biblioteki. W wystąpieniu zaprezentowane zostały 52 woluminy ocalałe z donacji prowincjała, część z nich posiada zapisy donacyjne i kosztowne oprawy. Księgi
zachowane z klasztoru w Sieradzu znajdują się dziś w Seminarium Duchownym we
Włocławku. Tematem wystąpienia mgr Renaty Wilgosiewicz-Skuteckiej (Biblioteka
Uniwersytecka w Poznaniu) były Ślady dawnych bibliotek dominikańskich w zbiorach
starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W trakcie dotychczasowych badań proweniencyjnych w poznańskiej bibliotece uniwersyteckiej odnaleziono 20 starych
druków z różnych klasztorów zakonu kaznodziejskiego. Księgozbiór poznańskiej placówki zakonu uległ rozproszeniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej zachowało się z niego
jedynie kilka starych druków. Pierwszy dzień obrad zakończył referat dr Iwony Pietrzkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) pt. Zbiory dominikanów grodzieńskich
i ich opiekunowie, dotyczący jednego z ważniejszych księgozbiorów dominikańskich na
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Litwie, liczącego kilkanaście tysięcy ksiąg, przewyższającego liczebnie zbiory wileńskie. Zawartość biblioteki można rekonstruować na podstawie 8 inwentarzy. Wpływ na
jej rozwój wywarła działalność bibliofila Dominika Siwickiego, a także istniejąca przy
klasztorze szkoła.
Drugi dzień konferencji otworzyła sesja poświęcona historii bibliotek dominikańskich w Krakowie i Warszawie. Dr Jacek Partyka (Biblioteka Jagiellońska) omówił
Starodruki z bibliotek dominikańskich dawnej Rzeczpospolitej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Według dotychczasowego stanu badań w omawianej bibliotece przechowywanych jest 76 starych druków (w tym 4 inkunabuły) pochodzących z dawnych klasztorów dominikańskich. Referent omówił ich stan zachowania (często nie najlepszy z racji
zaczytania), oprawy i zapiski proweniencyjne, wśród których znajduje się wpis Samuela
Bandtkiego. Referat dr. Wiktora Szymborskiego (Uniwersytet Jagielloński), Dobrodzieje
warszawskiej biblioteki klasztoru Dominikanów w okresie nowożytnym, zapoznał słuchaczy z fragmentami kroniki konwentu warszawskiego, w których odnotowano donacje
książkowe dokonane przez dostojników zakonu, między innymi Jacka Baryczkę, który
ofiarował klasztorowi księgozbiór rodzinny, czy Franciszka Grabieckiego, którego dziełem było pomnożenie i uporządkowanie zbiorów. W referacie uwzględnione zostały także
rachunki klasztoru, w których odnotowano wydatki na prace introligatorskie i odnawianie wnętrz bibliotecznych. Panel zakończył komunikat mgr Moniki Mydel (Biblioteka
Jagiellońska) Tradycja tomistyczna w zbiorach biblioteki Studium OO. Dominikanów
w Krakowie. Katalog druków XV–XVIII w.: powstanie, budowa, metody pracy. Głównym
założeniem podczas prac nad tym katalogiem było zebranie informacji bibliograficznych
o książkach autorstwa Tomasza z Akwinu i dzieł poświęconych jego myśli. Do katalogu
wytypowano 472 tytuły, w większości drukowane poza Polską. W znacznej części ksiąg
znajdują się dominikańskie wpisy proweniencyjne.
W drugim panelu kontynuowana była problematyka bibliotek krakowskich, podjęty
został także temat księgozbiorów dostojników zakonu. Mgr Marek Bebak (Uniwersytet
Jagielloński, Biblioteka Bonifratrów w Krakowie) zaprezentował referat Z Oświęcimia
na Kazimierz. Na marginesie badań proweniencyjnych w zbiorze starych druków krakowskich bonifratrów. Zrekonstruowanie dróg przemieszczania pozostałości biblioteki
dominikańskiej w Oświęcimiu umożliwiły autorowi wpisy i znaki własnościowe. Przedstawił on również analizę zachowanych egzemplarzy oświęcimskich, będących obecnie
w posiadaniu krakowskiego klasztoru bonifratrów. W referacie mgr Katarzyny Płaszczyńskiej-Herman (Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów) Oprawy donacyjne Abrahama Bzowskiego
OP omówionych zostało pięć ksiąg należących niegdyś do wikariusza generalnego dominikanów w Polsce. Na bogato zdobionych oprawach pośród złotych tłoczeń umieszczono
herb oraz imię i nazwisko donatora. Jak wykazała analiza tegumentologiczna, oprawy
te są dziełem jednego warsztatu introligatorskiego. Bzowski przekazał zakonowi więcej
ksiąg, w których pozostawił noty własnościowe. Referat mgr Anny Jungiewicz (Uniwersytet Jagielloński) Biblioteka Fabiana Birkowskiego OP dotyczył egzemplarzy zachowanych z kolekcji królewskiego kaznodziei. W wystąpieniu przeanalizowano także związki
między dziełami posiadanymi przez Birkowskiego a napisanymi przez niego, takimi jak
tłumaczenia i parafrazy.
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W trzecim panelu poruszano zagadnienia muzykaliów i pojedynczych interesujących egzemplarzy starych druków. Mgr Paulina Szklana przedstawiła referat Repertuar
XVIII-wiecznej kapeli dominikańskiej ze zbiorów offertoriów zachowanych w Gidlach.
Na potrzeby tamtejszej kapeli przyklasztornej, istniejącej od początków XVII wieku,
ofiarowywano i kopiowano już istniejące oraz komponowano nowe utwory składające
się na świecko-kościelny repertuar. Zachowane manuskrypty pozwalają poznać życie
muzyczne omawianego klasztoru od połowy XVIII do połowy XIX wieku. Dr Clarinda
Calma (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera) w wystąpieniu Ecclesiae Militantis Triumphi — unikatowy egzemplarz u oo. Dominikanów poddała badaniu książkę emblematyczną wydaną w Rzymie w 1585 roku. Wydrukowane w niej drzeworyty
wzorowane są na freskach z rzymskiego kościoła s. Stefano Rotondo. Autorka wskazała
w omawianym druku wyraźne wpływy kontrreformacji. Dr Gerard Kilroy (University
College London) wygłosił referat Edmund Campion’s Rationes Decem, and European
book culture (Rationes Decem Edmunda Campiona oraz europejska kultura książki).
Tytułowy autor był angielskim jezuitą, jego książka Ten Reasons (Dziesięć dowodów)
została w XVII wieku przetłumaczona na język polski i wydana w Wilnie. W wystąpieniu wskazano dużą wartość badawczą opraw, marginaliów i innych śladów użytkowania
zachowanych egzemplarzy.
Drugi dzień obrad zakończyła prezentacja książki Wilhelma Damasi Panoplia
evangelica (Kolonia 1563), w której znajduje się jedyny znany autograf Mikołaja Sępa
Szarzyńskiego. Jest to wykonana ręką poety nota własnościowa oraz przepisany przez
niego wiersz niemieckiego humanisty Henryka Babela. Autograf poety oraz zawierająca
go księga zostały szczegółowo omówione przez mgr Katarzynę Płaszczyńską-Herman,
która odnalazła je w krakowskiej bibliotece dominikanów. W drugiej części prezentacji
prof. Janusz Gruchała wygłosił wykład Sępowe ślady — o sławie pośmiertnej Mikołaja
Sępa Szarzyńskiego. Tematem prelekcji była zmieniająca się w ciągu wieków popularność i ocena twórczości Sępa Szarzyńskiego. Za życia poety była ona znana jedynie
lokalnie, popularność zyskała po jego śmierci, stopniowo deprecjonowana, ponownego
docenienia doczekała się pod koniec XIX wieku.
W ostatnim dniu obrad przeprowadzono dwa panele z referatami. Pierwszy z nich
skoncentrowany był na analizie źródeł średniowiecznych. Dr Mariusz Leńczuk (Oddział
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) omówił Staropolskie zaklęcia przeciwko jadowitym robakom. Polskie i łacińskie formuły magiczne pochodzące z piętnastowiecznego kolektarza zawierają sformułowania wskazujące możliwość odmawiania ich przez
duchownych. W referacie została przeprowadzona analiza paleograficzna zaklęć, autor
omówił je także od strony językoznawczej. Wystąpienie dr Anny Ledzińskiej (Oddział
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) nosiło tytuł Zachowany w rękopisie LXV 11 — żywot świętego Wojciecha i jego miejsce w tradycji. Po omówieniu kodeksu przedstawiona
została treść żywotu. Napisany lapidarnym językiem tekst powtarza część treści z Vita
prima biskupa Wojciecha, zmieniając miejscami kolejność wydarzeń. Analiza wskazuje,
iż żywot powstał na Śląsku około 1400 roku.
Dwa wystąpienia ostatniego panelu dotyczyły starych druków związanych z kulturą
książki w zakonie dominikanów. Tematem wystąpienia mgr. Fryderyka Rozena (Biblioteka Narodowa w Warszawie) były Druki łuckiej oficyny dominikanów w zbiorach Bibliote-
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ki Narodowej. W referacie zaprezentowana została jedna z największych w Polsce kolekcji książek i druków ulotnych wydanych w dominikańskiej drukarni. Szczególna uwaga
została zwrócona na nieznane dotychczas w literaturze, łuckie anonimy typograficzne
z czasów Sejmu Wielkiego. Drugie wystąpienie, którego autorem był dr hab. Michał Kuran (Uniwersytet Łódzki), nosiło tytuł Drukowane oracje na obłóczyny i profesje zakonne
dominikanek lwowskich w XVIII wieku — adresatki, autorzy, walory literackie, funkcje
społeczne i kulturowe. Przedstawieni w nim zostali dominikańscy autorzy oracji oraz
sylwetki sióstr przywdziewających suknię zakonną. Analizie zostały poddane struktura
i walory literackie utworów, ich motywy heraldyczne i odwołania do rzymskiej doktryny.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny Perspektywy badawcze bibliotek kościelnych, którego uczestnicy zaprezentowali swe doświadczenia związane z księgozbiorami
klasztornymi i seminaryjnymi. Dr Jolanta Gwioździk (Uniwersytet Śląski) scharakteryzowała trudności w opracowywaniu źródeł do badań księgozbiorów zakonów żeńskich,
w których lapidarność opisów staje częstokroć na przeszkodzie w identyfikacji pozycji
bibliograficznych. Zauważyła następnie, że w nieskatalogowanych księgozbiorach zakonnych kryją się unikatowe dzieła, nieodnotowane w Bibliografii Estreicherów. Zastępca
przewodniczącego Federacji Bibliotek Kościelnych Fides dr Bogumiła Warząchowska
(Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego) omówiła rolę Federacji Fides w przygotowywaniu warsztatu naukowego. Zwróciła też uwagę na potrzebę współpracy bibliotek
z pracownikami naukowymi oraz skoordynowania digitalizacji zbiorów, w której toku
dochodzi obecnie do wielokrotnego skanowania tych samych dzieł. Tematem wystąpienia dr. Jacka Partyki (Biblioteka Jagiellońska) była konserwacja księgozbioru klasztoru
krakowskich kamedułów, przeprowadzona przez Bibliotekę Jagiellońską. Czternaście tysięcy ksiąg niszczało z powodu nieodpowiednich warunków przechowywania, ulegając
stopniowej deformacji spowodowanej zmianami temperatury i żerowaniem szkodników.
Woluminy zostały poddane konserwacji, opracowane i przeniesione do Biblioteki Jagiellońskiej. Dr Szymon Sułecki (Biblioteka Karmelitów na Piasku w Krakowie) omówił
zbiory krakowskiego klasztoru karmelitów liczące 12 tysięcy starych druków, pochodzących częściowo z lwowskiej biblioteki zakonu, a także z licznych donacji. Obecnie
trwa katalogowanie druków szesnastowiecznych. Wystąpienie mgr. Marka Miławickiego (Dominikański Instytut Historyczny) dotyczyło doświadczeń z poszukiwań szczątków bibliotek dominikańskich na Białorusi i Ukrainie. Dr hab. prof. UJ Janusz Gruchała
(Uniwersytet Jagielloński) przedstawił różnice w sposobie opracowania i udostępniania
zbiorów przez biblioteki kościelne i zaproponował działania mogące poprawić warunki
prowadzonych w nich prac bibliotecznych. Dr Klaudia Socha (Uniwersytet Jagielloński)
przedstawiła koncepcję bazy internetowej, która poza opisem bibliograficznym zawierałaby dane na temat zawartości druku, takie jak próbki pism i ozdobniki. Dr Wacław
Umiński (Biblioteka Księży Misjonarzy w Krakowie) opisał duże znaczenie i pozytywne
wyniki współpracy reprezentowanej przez siebie biblioteki ze środowiskami akademickimi oraz z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. W podsumowaniu panelu dr Jacek Partyka
podniósł kwestię ważności organizowania wystaw upowszechniających wiedzę o zbiorach bibliotecznych w klasztorach.
Wygłoszone referaty i towarzyszące im dyskusje pozwoliły uczestnikom konferencji zapoznać się ze źródłami do badań nad przeszłością księgozbiorów dominikańskich,
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znajdującymi się w wielu bibliotekach w kraju i za granicą, a także ze stanem ich opracowania i prowadzonymi obecnie badaniami. W trakcie dyskusji możliwe było łączenie
i wzajemne uzupełnianie wyników prac z różnych bibliotek, w których przechowywane
są fragmenty rozproszonych księgozbiorów. Wielokrotnie wyrażona została opinia, że
podjęta tematyka stanowi bardzo rozległe pole badawcze, wymagające dalszych, szeroko
zakrojonych poszukiwań i analiz. Na podstawie wygłoszonych referatów opublikowany
zostanie tom pokonferencyjny.
Fryderyk Rozen

TEMPUS LIBRI 2014. KSIĄŻKA W PRZEMIANACH CZASÓW.
SZÓSTE MIĘDZYNARODOWE INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM,
ČESKÝ KRUMLOV, 23–26 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
Od piętnastu lat Instytut Romanistyki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach co trzy lata organizuje międzynarodową konferencję poświęconą
kulturze książki. Pierwsze spotkania dotyczyły głównie problematyki bibliotek kościelnych, pałacowych i mieszczańskich. Ostatnie, szóste już z kolei międzynarodowe seminarium Tempus Libri, było tym razem poświęcone „Książce w przemianach czasów”
i zostało zorganizowane w jednym z najpiękniejszych czeskich miast, Czeskim Krumlowie, organizatorami zaś — oprócz Instytutu Romanistyki — była Biblioteka Muzeum
Narodowego w Pradze oraz Gimnazjum w Czeskim Krumlowie, w którym też toczyły się
obrady. Ich otwarcia dokonał prodziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Południowoczeskiego, dr Pavel Král, niegdyś uczeń krumlowskiego gimnazjum; ze szkołą tą zawodowo związana była w przeszłości również dyrektor Instytutu Romanistyki i organizatorka
konferencji, prof. Jitka Radimska.
Czas trzydniowego seminarium podzielony został na cztery dwuelementowe sekcje,
a autorzy dwudziestu siedmiu referatów (z 37 zgłoszonych) prezentowali je w czterech
językach konferencyjnych: czeskim, słowackim, niemieckim lub francuskim. Obrady
moderowali, a także prowadzili dyskusję kończącą każdy z segmentów konferencji kolejno Richard Šípek (Biblioteka Muzeum Narodowego w Pradze), Claire Madl (CEFRES
Praga), Jindřich Špinar (Państwowa Biblioteka Naukowa w Czeskich Budziejowicach,
Klasztor Czeska Korona), Václav Bok (Wydział Pedagogiczny Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach), Viliam Čičaj (Instytut Historyczny Słowackiej
Akademii Nauk w Bratysławie), Marie Ryantova (Instytut Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Filozoficznego Południowoczeskiego Uniwersytetu w Czeskich
Budziejowicach), Eva Frimmová (Instytut Historii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie) oraz Jaroslava Kašparová (Biblioteka Muzeum Narodowego w Pradze).
Prace sekcji pierwszej, zatytułowanej „Przemiany praktyki edytorskiej — forma/
ilustracja” rozpoczęto referatem Kamila Boldana, reprezentującego Bibliotekę Narodową Klementinum w Pradze, pt. Jednolistová nabídka augsburského tiskaře Günthera
Zainera a rožmberská knihovna v sedmdesátých letech 15. století (Jednokartkowa oferta
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