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8 wst´p

nià mia∏ równie˝ fakt, ˝e z realizacjà projektu
zwiàzane by∏y cz´ste pobyty w Pelplinie, w miej-
scu na mapie naszego kraju majàcym swój w∏a-
sny, niepowtarzalny klimat, w∏aÊciwy szerzej nie-
znanym niewielkim miejscowoÊciom o frapujà-
cej historii, która nad Wierzycà pozostawi∏a Êlad
w postaci pi´knej gotyckiej architektury kate-
dry, a tak˝e cieszàcego oko, zachowanego prawie
w stanie nienaruszonym kompleksu zabudowaƒ
sk∏adajàcych si´ na Êredniowieczne opactwo cy-
sterskie. Naturalnie katalog pozosta∏by w sfe-
rze planów, gdyby nie zosta∏ pozytywnie rozpa-
trzony w 2000 roku przez Ministerstwo Szkol-
nictwa Wy˝szego i Sportu wniosek w sprawie
przyznania grantu na sfinansowanie prac zwiàza-
nych z przygotowaniem niniejszej publikacji.

Sk∏adajà si´ na nià dwie zasadnicze cz´Êci:
pierwsza – opisowa oraz druga – zawierajàca ka-
talog inkunabu∏ów i szereg skorowidzów, indek-
sów, wykazów. Pierwsza cz´Êç mia∏a poczàtkowo
nie odbiegaç od przyj´tego doÊç powszechnie
w tego rodzaju publikacjach standardu. Mia∏ na
nià sk∏adaç si´ kilkustronicowy wst´p – w jaki 
zaopatrzone sà najcz´Êciej katalogi inkunabu∏ów
– zawierajàcy podstawowe dane na temat kolek-
cji oraz informacje dotyczàce budowy katalogu.
Z czasem jednak, gdy praca nad rejestracjà sta-
wa∏a si´ coraz bardziej zajmujàca, odstàpi∏em od
pierwotnego zamiaru wydania tylko katalogu.
Spostrzeg∏em, ˝e charakterystyka inkunabu∏ów
w formie schematycznego opisu, w∏aÊciwego ka-
talogom, nie odda poznawczych ani estetycznych
walorów pelpliƒskiej kolekcji. Dlatego uzna∏em

za celowe poprzedzenie katalogu stosunkowo sze-
rokim omówieniem inkunabu∏ów. Istnia∏a oczy-
wiÊcie mo˝liwoÊç wydania odr´bnej publikacji
zawierajàcej charakterystyk´ pelpliƒskich pi´tna-
stowiecznych paleotypów, ale ze zrozumia∏ych
wzgl´dów bardziej zasadne wyda∏o si´ umieszcze-
nie jej ∏àcznie z katalogiem. 

Cz´Êç opisowa zosta∏a podzielona na kilka-
naÊcie rozdzia∏ów omawiajàcych ró˝ne aspekty
pelpliƒskich inkunabu∏ów. Najobszerniejsza jest
partia na temat ich proweniencji. Sporo miejsca
poÊwi´cono wystrojowi r´kopiÊmiennemu paleo-
typów z tej kolekcji, interesujàcemu, mimo ˝e
ograniczonemu w zasadzie do wmalowywanych
(wpisywanych) r´kà iluminatora, rubrykatora,
a tak˝e kaligrafa inicja∏ów. Nie pomini´to mate-
ria∏u graficznego, zw∏aszcza najbardziej warto-
Êciowego. Co prawda jest on znany inkunabuli-
stom, ale przecie˝ wÊród potencjalnych odbior-
ców niniejszego opracowania znajdà si´ tak˝e
osoby spoza wàskiego kr´gu specjalistów, zainte-
resowane bardziej wyczerpujàcà informacjà o wa-
lorach ilustracyjnych pelpliƒskich zabytków.  

Sporo uwagi poÊwi´cono równie˝ opra-
wom. Podstaw´ do rozwa˝aƒ stanowi∏y o∏ówko-
we przerysy dekoracji wszystkich opraw okrywa-
jàcych pelpliƒskie inkunabu∏y, jakie sporzàdzono
w trakcie prac rejestracyjnych. Wnioski sformu-
∏owane na ich temat by∏yby jednak bardzo wàt∏e,
gdyby nie dotychczasowa literatura inkunabuli-
styczna, a zw∏aszcza publikacje Ilse Schunke oraz
Konrada von Rabenau zawierajàce materia∏ opra-
woznawczy zebrany przez Paula Schwenkego6. 

W cz´Êci opisowej w nawiasy kwadratowe
uj´to numery odsy∏ajàce do konkretnych pozy-
cji „Katalogu inkunabu∏ów”. Z tego rodzaju in-
formacji w zasadzie zrezygnowano w partii doty-
czàcej proweniencji, nie chcàc dublowaç danych,
jakie podaje „Indeks proweniencji”. Z tego same-
go powodu w tym fragmencie sà tak˝e ubo˝sze
przypisy. BezpoÊrednich odwo∏aƒ do katalogu
nie ma te˝ w rozdziale prezentujàcym tematyk´
zbiorów ze wzgl´du na jego bardzo skondensowa-
nà postaç. 

6. I. Schunke, Die Schwenke-Sammlung gotischer

Stempel- und Einbanddurchreibungen nach Moti-

ven geordnet und nach Werkstäten bestimmt und 

beschrieben, I: Einzelstempel, Berlin 1979 (Beiträge
zur Inkunabelkunde 3, Folge 7); I. Schunke, 
K. v. Rabenau, Die Schwenke-Sammlung gotischer

Stempel- und Einbanddurchreibungen nach Moti-

ven geordnet und nach Werkstäten bestimmt und 

beschrieben, II: Werkstätten, Berlin 1996 (Beiträge
zur Inkunabelkunde 3, Folge 10). 
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mi´dzy ró˝ne biblioteki. Do Gdaƒska trafi∏ m.in.
IV tom pi´tnastowiecznej edycji Biblii ze zna-
kami w∏asnoÊciowymi biblioteki franciszkanów
w Zalewie14, tom I zaÊ tej samej proweniencji
znalaz∏ si´ w Pelplinie [101]. Aby uniknàç tego
chaosu i stworzyç warunki do bardziej racjonal-
nego podzia∏u ksià˝ek mi´dzy biblioteki w zgo-
dzie z zasygnalizowanymi za∏o˝eniami15, zinwen-
taryzowano ksi´gozbiory kilku klasztorów po-
morskich: w Zamartem k. Kamienia Krajeƒskie-
go, Grudziàdzu, Wejherowie i ˚arnowcu. 

Ksià˝ki, które trafi∏y do Biblioteki Seminaryj-
nej w Pelplinie, w nied∏ugim czasie znalaz∏y si´
pod opiekà przyby∏ego w 1834 r. ze Âlàska do Pel-
plina biskupa Anastazego Sedlaga (zm. 1856), na-

zywanego „fundatorem ˝ycia naukowego diecezji
che∏miƒskiej”. Nale˝a∏ on do tych che∏miƒskich
ordynariuszy, którzy doceniali rol´ ksià˝ki oraz
biblioteki w dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a. Zbiera∏ ksià˝ki
tak˝e na w∏asny rachunek, znaczàc je, w Êwietle
zachowanych w Bibliotece Seminaryjnej egzem-
plarzy, drukarskim ekslibrisem16.

WÊród nabytków, jakie nap∏yn´∏y do Pelplina
w latach trzydziestych XIX stulecia do najwa˝-
niejszych ze wzgl´du na ich wielkoÊç oraz walory
poznawcze i zabytkowe nale˝a∏y ksià˝ki z kilku
dawnych bibliotek historycznych z obszaru by∏e-
go archidiakonatu pomorskiego – obejmujàcego
pó∏nocnà, opierajàcà si´ o Ba∏tyk cz´Êç diecezji
kujawsko-pomorskiej – a wi´c z librarii bernar-

rozdzia∏ VI: „Cechy paleograficzne Êredniowiecz-
nych gradua∏ów cysterskich z Biblioteki Semina-
rium Duchownego w Pelplinie”, s. 158–182; 
zob. równie˝: P. Spunar, Bohemika w Pelplinie,
„Listy Filologické” 1970, s. 289–295.

10 B. Góra, Biblioteka Wy˝szego Seminarium 

Duchownego w Pelplinie w latach 1828–2000, [w:]
Ksi´ga jubileuszowa 350 lat Wy˝szego Seminarium

Duchownego w Pelplinie (165–2001), red. A. Na-
dolny, Pelplin 2001, s. 373–400; zob. równie˝
eadem, Straty wojenne i rewindykacja zbiorów 

Biblioteki Wy˝szego Seminarium Duchownego

w Pelplinie, „Studia Pelpliƒskie” 30, 2000, 
s. 199–220.

11 W Bibliotece Paƒstwowej i Uniwersyteckiej
w Strasburgu znajduje si´ jeden wolumin inku-
nabu∏u z Pelplina, który do stolicy Alzacji
trafi∏ z Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu,
zob. Catalogue régionaux des incunables des

Biblioth¯ques Publiques de France, vol. XIII, t. 1:
Région Alsace (Bas-Rhin), par F. Zehnacker,
Klincksieck 1997, nr 195. W zbiorach Biblioteki
Paƒstwowej i Uniwersyteckiej w Królewcu (b´dà-
cej nast´pczynià Biblioteki Królewskiej) w Êwie-
tle indeksu proweniencji sporzàdzonego przez jej
monografist´ Ernsta Kuhnerta by∏y dwa inkuna-
bu∏y cysterskie (sygn. Inc. 2120, 2257), które po-
darowa∏ do Pelplina Jan Sculteti; oba zagin´∏y
podczas ostatniej wojny, zob. R.G. Päsler, Zur

Herkunft von Handschriften und alten Drucken

der ehemaligen Staats-und Universitätsbibliothek

Königsberg, „Berichte und Forschungen” 3, 1995,
s. 44; O.Walde, Neue Bücher- und Bibliotheksge-

schichte, Forschungen in deutsche Bibliotheken,
„Nordisk Tidskrift för Bok = och Bibliotheks-
-Väsen” 29, 1942, s. 207, przyp. 7. 

12 W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu znajdu-
jà si´ trzy inkunabu∏y, które po likwidacji klasz-
toru bernardynów w Lubawie trafi∏y do bibliote-
ki gimnazjalnej w Chojnicach, zob. M. Strutyƒ-
ska, Katalog inkunabu∏ów Biblioteki Uniwersy-

teckiej w Toruniu, Toruƒ 1995, nr 83, 162, 194. 
13 B. Góra, Biblioteka Wy˝szego Seminarium..., 

s. 374.
14 Biblioteka Gdaƒska PAN, XV. 550. Co prawda

brakuje na gdaƒskim egzemplarzu sygnatury 
biblioteki bernardynów z Lubawy, ale wolumin
ten nie jest najlepiej zachowany; by∏ dwukrotnie
poddawany zabiegom konserwatorskim, w 1575 r.
otrzyma∏ nowà opraw´, której dolna ok∏adzina
zosta∏a wymieniona na nowà w ubieg∏ym wieku. 

15 Uczyni∏ to od marca do czerwca 1833 r. na polece-
nie biskupa Anastazego Sedlaga alumn semina-
rium pelpliƒskiego E. F. K.Waller (1805–1882).

16 B. Góra, Biblioteka Wy˝szego Seminarium...,
s. 374–375.
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Dzi´ki K. Pie-

stawie inkunabu∏ów pelpliƒskich, napisa∏a o ak-
tywnoÊci introligatorskiej che∏miƒskich braci81.
Do paleotyów pelpliƒskich si´gn´∏a tak˝e Anna
Lewicka-Kamiƒska, majàca w∏asnà, odmiennà
koncepcj´ na temat „typografa Leonis I papae:
Sermones”82. Zainteresowaniem badaczy cieszy∏
si´ równie˝ ˚ywot Doroty 83. Niewielkie wzmian-

76 R. Stachnik, Zum Schrifttum über die selige 

Dorothea von Montau, „Zeitschrift für die 
Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 27,
1939, H. 1, s. 239.

77 Mia∏ je nawiàzaç Jan Grycz odpowiadajàcy wtedy,
jako urz´dnik Ministerstwa Wyznaƒ Religijnych



Wst´p Badania nad inkunabu∏ami prowa-
dzone sà w Polsce od ponad stu lat1. Od koƒca
XIX wieku zacz´∏y si´ ukazywaç katalogi inkuna-
bu∏ów. Wa˝ne w nich miejsce zajmujà publikacje
poÊwi´cone inkunabu∏om w bibliotekach ko-
Êcielnych. Katalogi otrzyma∏y ksià˝nice kapitul-
ne, katedralne, stosunkowo najwi´cej klasztor-
ne2. Niewiele jest natomiast opracowaƒ doty-
czàcych inkunabu∏ów w zbiorach bibliotek semi-
nariów duchownych. W zasadzie uwag´ badaczy
przyciàgn´∏y tylko dwie spoÊród trzynastu biblio-
tek, w których przechowywane sà inkunabu∏y3.
W latach 1919–1920 ks. Kamil Kantak przedsta-
wi∏ wykaz pi´tnastowiecznych druków z Bibliote-
ki Seminaryjnej w Poznaniu4, b´dàcy pierwszym
po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci ka-
talogiem inkunabu∏ów. Dopiero przed kilku laty
pojawi∏ si´ katalog kolejnej ksià˝nicy seminaryj-
nej: otrzyma∏a go Biblioteka Seminaryjna w Tar-
nowie5. Niebawem ma si´ ukazaç katalog Biblio-
teki Seminaryjnej „Hosianum” w Olsztynie. 

Ni i j blik j j i k b ∏

Realizacja typograficzna
i cechy wydawnicze
Ju˝ w pierwszym kontakcie z inkunabu∏ami,
zw∏aszcza tymi najwczeÊniejszymi, odczuwamy
przyjemnoÊç p∏ynàcà z tego, ˝e tekst jest odbity
starannie wykonanà, na ogó∏ ∏adnà czcionkà. 
Dotyczy to szczególnie najwczeÊniejszego druku, 
Biblii Gutenberga [86] odbitej pi´knà teksturà,
wiernie naÊladujàcà dukt pisma wykorzystywany
w schy∏kowym Êredniowieczu do tekstów uroczy-
stych. U˝ywana ona by∏a do t∏oczenia msza∏ów
[336a–d], dlatego te˝ jest cz´sto nazywana pi-
smem mszalnym. Jej du˝e powodzenie w Nider-
landach znalaz∏o odzwierciedlenie tak˝e w paleo-
typach Biblioteki Seminaryjnej odbitych w ofi-
cynie prowadzonej w Utrechcie przez N. Ketela-
ereta i G. Leempta [74, 457]. Tekstur´ spotykamy
równie˝ w drukach z innych regionów Europy,
m.in. sk∏adajàcych si´ na spuÊcizn´ „tajemniczej
oficyny” „drukarza Leonis I papae: Sermones”,

resume

The following publication presents the incunabula of
one of the largest seminary libraries in Poland, the
library of the Theological Seminary College in
Pelplin, which is a small town near Gdaƒsk. The
Pelplin’s collection consists of 487 titles, which puts it
in the second place among the seminary libraries,
immediately after the library in W∏oc∏awek having
1035 incunabula in its collection, in the sixth place

1830s and later by the Prussian authorities. At the end
of the 19th century it consisted of twenty five thou-
sand books, currently it holds 80 thousand titles. The
most valuable part of the library is composed of
around two hundred medieval handwritten books and
around fifteen thousand old prints among which the
most precious is the collection of 487 incunabula in
543 copies.

On almost all copies of the incunabula there are
propietary markings, to the most frequent belong
those handwritten. Almost forty of them have the
information about the purchase, in a part it concerns
the price of the book, which was around a few florens
mostly. It also says that the books were bought in the
area of Royal Prussia, in Gdaƒsk, Malbork, Branie-
wo, and Grudziàdz. Possession signatures of the Pel-
plin’s incunabula show 240 owners, 200 of whom were
connected with the Prussian province.

The incunabula in the 
collection of the library of the
Theological Seminary
College in Pelplin
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minach. Ponad jedna czwarta z nich to klocki 
zawierajàce g∏ównie niewielkie obj´toÊciowo in-
kunabu∏y w formacie in quarto; najbardziej „po-
jemne” sk∏adajà si´ z dwunastu pozycji biblio-
graficznych51. 

A. Kawecka-Gryczowa, composuerunt M. Boho-
nos et E. Szandorowska, Wratislaviae–Varsaviae–
Cracoviae 1970, s. XXIX, podaje liczb´ 659, w t. 2
tej publikacji (Addenda. Indices, moderante 
A. Kawecka-Gryczowa, composuerunt M. Boho-
nos, M. Spandowski, E. Szandorowska, Wratisla-
viae etc. 1992, s. XVI) wzmiankuje o 679 pelpliƒ-
skich inkunabu∏ach; J. Ciemno∏oƒski, J. St. Pa-
sierb (op. cit., s. 293) wspominajà o 599 XV-
-wiecznych paleotypach; M. Strutyƒska (Dzieje

i stan obecny..., s. 326) pisze o „494 pozycjach sen-
su sctricto”; B. Góra (Biblioteka Wy˝szego Semina-

rium..., s. 390) podaje, ˝e w ksi´gozbiorze semina-
ryjnym jest przesz∏o 500 inkunabu∏ów; K. Nierz-
wicki (Biblioteki..., s. 139, przyp. 16) wymienia
liczb´ 543 pozycji bibliograficznych.

51 Inc. Éu. 211–222, Inc. Éu. 300–311.
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W rzeczywistoÊci ich pora˝ka by∏a w ocenie hi-
storyków znacznie wy˝sza, zginàç mia∏o 2500 
rebeliantów, do niewoli trafi∏o 1300 osób432. Ja-
nicki mocno zani˝y∏ straty gdaƒszczan, jak si´
wydaje – niekoniecznie z powodu niedoinfor-
mowania, ale ze wzgl´du na sympati´, jakà ˝ywi∏
do nadmot∏awskiej metropolii.

Znacznie natomiast przeszacowa∏ straty krzy-
˝ackie w bitwie pod Grunwaldem z 1410 r. autor
innej notatki, po∏o˝onej na jednej z kart Revela-
tiones Êw. Brygidy [104]. Daje w niej wyraz ubole-
waniu, ˝e zakon krzy˝acki, który skutecznie wal-
czy∏ z poganami, zosta∏ pokonany przez króla Ja-
gie∏∏´ tracàc 30 tys. zabitych oraz 130 tys. jeƒców.
Wed∏ug aktualnej wiedzy Zakon nie dozna∏ a˝
tak dotkliwej „krzywdy”, jak sugeruje jego szes-
nastowieczny admirator, straty jego by∏y znacznie
ni˝sze – 18 tys. zabitych, liczb´ jeƒców zaÊ szacuje
si´ na oko∏o 14 tysi´cy433.

We wszelkiego rodzaju sygnalizowanych tutaj
zapiskach zdecydowanie przewa˝a j´zyk ∏aciƒski.
Innych j´zyków u˝ywano sporadycznie. Tylko 

tu i ówdzie znajdujemy zatem noty [355] oraz tek-
sty po polsku: najobszerniejsze po∏o˝yli L. Ne-
ryngkowski z Brzeêna w starostwie cz∏uchowskim
oraz Anna Doktorowa z Torunia, pozosta∏e to ju˝
pojedyncze zdania i s∏owa. Bardzo skromnie jest
te˝ reprezentowany j´zyk niemiecki, spotykamy
go na kilku jedynie woluminach [231, 249, 361].

Z tej nu˝àcej monotonii wy∏amuje si´ inku-
nabu∏ zawierajàcy Bibli´ [96] w edycji J. Amerba-
cha, na kartach której przetrwa∏y glosy oddane
w alfabecie greckim i hebrajskim. Ich autorem
jest P. Artomiusz, pastor i kaznodzieja w dwóch
toruƒskich koÊcio∏ach. Z oboma j´zykami Biblii
mia∏ kontakt, jak mo˝na przypuszczaç, jeszcze
przed studiami na uniwersytecie w Wittenberdze,
gdzie pog∏´bi∏ ich znajomoÊç, opanowujàc je
w stopniu umo˝liwiajàcym pos∏ugiwanie si´ nimi
w piÊmie. Interesujàce jest, ˝e autor kancjona∏u
toruƒskiego, wysoko cenionego za wybornà pol-
szczyzn´434, nie pozostawi∏ w egzemplarzu Biblii
tak obficie „zape∏nionym” zapiskami jego r´ki
˝adnego zdania w j´zyku polskim.

432 P. Simson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. 2,
Danzig 1918, s. 296; A. Màczak (Prusy Królewskie

i Ksià˝´ce w latach rozkwitu (1526–1657),

[w:] Historia Pomorza, t. 2, red. G. Labuda, 
cz. 1, Poznaƒ 1976, s. 392) pisze, ˝e niektórzy 
badacze podnoszà liczb´ zabitych do 4 tys., 
a jeƒców do tysiàca. 

433 S. M. Kuczyƒski, Bitwa pod Grunwaldem, 
Katowice 1987, s. 160; zob. równie˝ 
M. Biskup, Grunwaldzka bitwa, 
Warszawa 1991, s. 10–108.

434 S. Salmonowicz, Kultura umys∏owa 

w Toruniu, [w:] Historia Torunia, 
t. 2, cz. 2, s. 219–221.
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Format
Dominujà zdecydowanie inkunabu∏y w formacie
in folio, jest ich ponad trzysta egzemplarzy. Pa-
leotypów w pozosta∏ych formatach jest znacznie
mniej: w quarto 154 druki i tylko 6 w rzadko sto-
sowanym przez pi´tnastowiecznych impresorów
formacie in octavo. 

W tej pierwszej grupie liczebnie górujà inku-
nabu∏y w formacie „communis” (o wym. arkusza
Êrednio 50 x 30 cm), ale uwag´ zwracajà g∏ównie
woluminy z∏o˝one z arkuszy, których format jest
okreÊlany jako „forma regalis” (ok. 70 x 50 cm).
Imponujà wielkoÊcià (a tak˝e i wagà) zw∏aszcza
te, które zawierajà obszerne dzie∏a. Do nich nale-
˝à: trzytomowa Postilla [354] Miko∏aja z Liry
(1239 kart), mieszczàce si´ w pojedynczym tomie
Speculum historiale [478] Wincentego z Beauvais
(699 kart), dwutomowa [86] Biblia 42-wierszowa
(640 kart), wreszcie popularny w Êredniowieczu
Catholicon dominikanina Johannesa Balbusa [61]
o obj´toÊci prawie 400 kart, w edycji strasbur-
skiej Drukarza Jordanusa – wolnej od dyskusji
i emocji, jakie wzbudza wÊród badaczy mogunc-
ka editio princeps z 1460 roku272. Opas∏ymi wo-
luminami sà równie˝: wielki tom mieszczàcy De-
cretum Gracjana [200] oraz powiàzane tematycz-
nie z tym dzie∏em kompendium wiedzy kano-
nicznej Êredniowiecza Margarita decretum Marci-
na Polaka [321] – ∏àcznie ponad pó∏ tysiàca kart.
Niewiele obj´toÊcià odbiega od tego klocka kilka
Decretales [m.in. 209] o „sfalowanych” kartach.
Monumentalnie prezentuje si´ dwutomowa Pan-
theologia teologa Rainera z Pizy [408], zawierajà-
ca w porzàdku alfabetycznym „Summam casuum
conscientiae”, która sk∏ada si´ z 863 kart. 

Na drugim biegunie pod wzgl´dem wielkoÊci
znajduje si´ jednostronicowy list odpustowy Jana
z Latoszyna [300] w formacie in quarto (163 x 150
mm). W egzemplarzu pelpliƒskim mieÊci si´ na
po∏ówce arkusza in folio, w towarzystwie odbite-
go na tej samej karcie drugiego (z nieco obci´tym
z jednej strony tekstem) egzemplarza tego same-
go listu. Mizeri´ obu inkunabu∏ów uwypukla
fakt, ˝e u˝yto ich w introligatorni A. Kobergera
w charakterze wyklejki jednego z woluminów –
i w tej roli pozostawiono do dzisiaj. Niewiele ob-
j´toÊciowo „grubszych” jest co najmniej kilka in-
nych inkunabu∏ów in quarto mieszczàcych si´
w klockach. Do nich nale˝à kilkukartkowe paleo-
typy, jak m.in. dwukartkowe Impedimenta suscep-
tionis ordinem [266], czterokartkowy tekst Ars
puctandi Petrarki [377], szeÊciokartkowy Carmen
Sapphicum Johanna Beusseliusa [85], tej samej
obj´toÊci Dialogus Lukiana z Samosat [305]. Nie-
co bardziej „pojemne” sà liczàce pi´tnaÊcie kart
Somnium Scipionis Cycerona [141] czy posiada-
jàce o jednà kart´ wi´cej Epistolae magni Turci
Mahometa II [312].

Zupe∏nie niepozornie wyglàdajà trzy wolu-
miny mieszczàce szeÊç druków w formacie
„ósemki”, a zw∏aszcza tomik zawierajàcy De imi-
tatione Christi [288] oraz trzy inne mistyczne 
teksty, majàce wielkoÊç charakterystycznà dla
ma∏ego, przeznaczonego do sta∏ej lektury modli-
tewnika.

272 Zob. m.in. A. G. Âwierk, Moguncki Catholicon

(GW 3182) jako problem badawczy, „Biuletyn 
Biblioteki Jagielloƒskiej” 44, 1994, s. 63–80; 
J. Piro˝yƒski, Johannes Gutenberg..., 
s. 102–109.
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Gwiazdkà oznaczone zosta∏y inkunabu∏y 
niezawierajàce nazwiska drukarza

ANTWERPEN

GOVAERT BAC

[14]94 · *Evangelia et Epistolae. 4º 171

AUGSBURG

HERMANNUS KAESTLIN

1484 · Manuale parochialium sacerdotum. 4º
314

IOANNES SCHÖNSPERGER

9 VI 1497 · Pseudo-Hieronymus s.: 
Vitae sanctorum patrum, Germ. 2º 242

GÜNTHER ZAINER

11 I 1471 · Rodericus Zamorensis: Speculum 
vitae humanae. 2º 414

1475 · *Bartholomaeus de Sancto Concordio:
Summa de casibus conscientiae. 2º 67

BASEL

IOANNES AMERBACH

1482 · *Biblia, Lat. 2º 91

1482 · *Reuchlin Ioannes: Vocabularius 
breviloquus. 2º 411

[non post 1482] · *Turrecremata Ioannes de:
Expositio super toto Psalterio. 2º 463

[non post 1484] · *Ioannes de Bromyard:
Summa praedicantium. 2º 268

[post 24 IX 1485] · *Cassianus Ioannes: 
De institutis coenobiorum. 2º 129

[ca 1485] · *Iacobus de Voragine: Sermones 
de tempore et de sanctis. 2º 263

1487–1488 · Panormitanus Nicolaus de 
Tudeschis: Lectura super quinque 
libros Decretalium. Vol. I–VI. 2º 367

1489 · Augustinus s.: Explanatio Psalmo-
rum. P. I–III. 2º 55

1489 · *Holkot Robertus: Super sapien-
tiam Salomonis. 2º (Cum Io. Petri?) 243

1490 · Augustinus s.: De Trinitate. 2º 57

13 II 1490 · Augustinus s.: De civitate 
Dei. 2º 52

[non post 1490] · *Bernardinus Senensis:
Çuadragesimale de christiana 
religione. 2º 72

1491 · *Biblia, Lat. 2º 96

1492 · Ambrosius s.: Opera. 2º 21

1492 · *Gerardus de Zutphania: De refor-
matione virium animae. 8º 184

[14]92 · Ioannes de Tambaco: Consolatio 
theologiae. 8º 288

1492 · *Pseudo-Bernardus Claravallensis:
Meditationes de interiori homine. 8º 81

[14]93 · Augustinus s.: Epistolae. 2º 54

[post 28 VIII] 1494 · Trithemius Ioannes: 
De scriptoribus ecclesiasticis. 2º 462

1494–1495 · Augustinus s.: Sermones. 
T. I–VII. 2º 56

1497 · Cassianus Ioannes: De institutis 
coenobiorum. 4º 130

[non post 1497] · Anselmus Canturien-
sis: Opera. 4º 31

IOANNES BERGMANN

15 V 1497 · Lupoldus III Bebenburgensis:
Germanorum veterum principum 
zelus. 2º 308

Indeks drukarzy 
i nak∏adców w uk∏adzie
topotypograficznym  

494 skorowidze

AB
Altpreussische Biographie, Bd. 1–2, hrsg. v. Ch.
Krollman, Königsberg 1941–1944, Bd. 3, hrsg. 
v. K. Forstreuter, F. Gaus, Marburg/Lahn 1961–
–1975, Bd. 4, hrsg. E. Bahr, G. Brusch, Mar-
burg/Lahn 1984–1995, Bd. 5, hrsg. K. Bürger,
Marburg/Lahn 2000

ADP
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

BG
Biblioteka Gdaƒska Polskiej Akademii Nauk 

Biskup
M. Biskup, Rozmieszczenie w∏asnoÊci ziemskiej
województwa che∏miƒskiego i malborskiego
w drugiej po∏owie XVI w., Toruƒ 1957 (Roczniki
TNT 60, 2)

BJ
Biblioteka Jagielloƒska

BK
Biblioteka Kórnicka

BKwG
Biblioteka Kapitulna w Gnieênie

Borawska
T. Borawska, ˚ycie umys∏owe na Warmii w cza-
sach Miko∏aja Kopernika, Toruƒ 1996

BOss
Biblioteka Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒ-
skich we Wroc∏awiu

BOWr
M. Bohonos, Katalog starych druków Biblioteki
Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich. Polonica
wieku XVI, Wroc∏aw 1965

BPBK
P. Buchwald-Pelcowa, Katalog starych druków
Biblioteki Kórnickiej, t. 1: Polonica XVI wieku,
cz. 2: Nowe nabytki i uzupe∏nienia, 
Wroc∏aw [i in.] 1965 

BPTPN
Biblioteka Poznaƒskiego Towarzystwa Przy-
jació∏ Nauk

BPwW
Biblioteka Publiczna w Warszawie 

BSwP
Biblioteka Seminarium Duchownego 
w Poznaniu

BSwW
Biblioteka Seminarium Duchownego 
w Warszawie

BUP
Biblioteka Uniwersytetu Poznaƒskiego

BUT
Biblioteka Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu

BUU
Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali

BUW
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

BUWr
Biblioteka Uniwersytecka we Wroc∏awiu

Chronica mon.
ADP, sygn. 421, Chronica monasterii sacri ordi-
nis cisterciensium Pelplini, t. 1 (1258–1636), t. 2
(1637–1688) 

CKBUP
J. Cybertowicz, H. Kowalewicz, Katalog dru-
ków polskich XVI w. Biblioteki G∏ównej Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Poznaƒ 1963

Collijn
I. Collijn, Katalog der Inkunabeln der König-

Indeks proweniencji             
Wykaz skrótów cyto-
wanych êróde∏ i literatury
oraz innych abrewiacji

528 skorowidze

Kursywà wyró˝niono 
nak∏adców

Amerbach Ioannes Basel
Anima Mia Guillelmus Tridinensis Venezia
Arndes Stephanus Lübeck
Arnoldus Christophorus Venezia
Arrivabene Georgius Venezia
Bac Govaert Antwerpen
Bamberga Ioannes Nicolai de 

zob. Colonia Petrus Petri de Perugia
Belfortis Andreas Ferrara
Benalius Bernardinus Venezia
Bergmann Ioannes de Olpe Basel
Besicken Ioannes Basel
Bevilaqua Simon Venezia
Blavis Thomas de Venezia
Böttiger Gregorius (Wermann) Leipzig
Brandis Lucas Lübeck

zob. tak˝e Typographus 
Calderini Lübeck

Brandis Matthaeus Lübeck
Breda Iacobus de Deventer
Butzbach Paulus de Mantova
C.W. (= Clas Wenker albo 

Conradus Wolfach) Strasbourg
Calabrensis Andreas, Papiensis Venezia
Castellione Petrus Antonius de Milano
Chaimis Ambrosius de Milano
Clein Ioannes Lyon

zob. tak˝e Trechsel Ioannes Lyon
Colonia Arnoldus de Leipzig
Colonia Ioannes de Venezia
Colonia Petrus Petri de Perugia
Creussner Fridericus Nürnberg
Drach Petrus Speyer
Eggestein Henricus Strasbourg
Elyan Caspar Wroc∏aw
Faelli Benedictus Hectoris 

zob. Hectoris Benedictus Faelli             

Fischer Kilianus (Piscator) Freiburg 
im Breisgau

Flach Martinus Strasbourg
Francofordia Nicolaus de Venezia

zob. tak˝e Renner Franciscus Venezia
Francofordia Nicolaus de Venezia
Fratres Domus Horti Viridis 

ad s. Michaelem Rostock
Fratres Vitae Communis Bruxelles
Frommolt Eberhardus Vienne
Furter Michael Basel
Fyner Conradus Urach
Gallus Udalricus 

zob. Han Ulricus Roma   
Gensberg Ioannes Roma
Ghetelen Ioannes van 

zob. Typographus Papaveris Lübeck
Ghotan Bartholomaeus Lübeck
Götz Nicolaus Köln
Gran Henricus Haguenau
Gregoriis Gregorius de, 

de Forlivio Venezia
zob. tak˝e Gregoriis Ioannes de Venezia

Gregoriis Ioannes de, de Forlivio Venezia
Greyff Michael Reutlingen
Grüninger Ioannes (Reinhard) Strasbourg
Guldenschaff Ioannes Köln
Guldinbeck Bartholomaeus Roma
Gutenberg Ioannes

zob. Typographus Bibliae 
42 linearum            Mainz

Haller Ioannes Leipzig
Hamman Ioannes Venezia
Han Ulricus (Udalricus Gallus) Roma
Hanheymer Ioannes Nicolai

zob. Schurener Ioannes Roma
Hectoris Benedictus Faelli Bologna
Herbort Ioannes de Seligenstadt Venezia
Hist Conradus Speyer
Hist Ioannes et Conradus Speyer
Hochfeder Caspar Nürnberg
Hoernen Arnoldus 

zob. Ther Hoernen Arnoldus Köln
Honate Ioannes, Antonius de Milano

Alfabetyczny indeks
drukarzy i nak∏adców
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Skróty ogólne
acc. – acceddit
add. – addidit
adl. – adligat
Bd. – Band
b.m.dr. – brak miejsca, drukarza
ca – circa
cap. – caput, capitulum
CPM – Cartusiae Paradisi Mariae
d. – dawniej
def. – defect
dod. – dodatek
ed. – editio, editor, edidit
egz. – egzemplarz
emend. – emendavit
ep. – episcopus
fasc. – fasciculus
fl. – floren
fot. – fotografia
germ. – germanice
gs – grosz
haer. – haeredes
inc. – incipit
incl. – inclusive
iun. – iunior
k.  – ko∏o
koment. – komentarz, komentator
lat. – latine 
ll. – lineae
lib. – liber
mpp. – manu propria
NB – nota bene
niem. – niemiecki
nr – numer
ô   – brak (nie notuje)
ok. – oko∏o
opr. – oprawa
p. – pars
poz. – pozycja
praec. – praecedit
prow. – proweniencja
s. – sanctus

s.a. – sine anno
s. typ. – sine typographo
sen. – senior
t. – tomus, tom
tit. – titulus
t∏um. – t∏umaczenie
trad. – traditor, tradidit
typ. – typographia, typis
w. – wiek
war. – wariant
woj. – województwo
wol. – wolumin
wyd. – wydanie
z. – zeszyt
zob. – zobacz

556 skorowidze

GW Katalog

321 4
488 5
549 6
588 7
589 8
616 11
680 9
681 10
715 12
867 13
871 14
1078 15
1113 16
1142 17
1158 18
1201 19
1578 20
1599 21
1663 22
1709 24
1715 23
1727 25
1747 26
1926 27
1932 28
1951 29
2032 30
2033 31
2073 32
2074 33
2093 34
2132 35
2189 36
2190 37
2191 38
2192 39
2353 40

GW Katalog

2398 41
2402 42
2438 4º 43
2487 44
2576 45
2572 46
2757 47
2758 48
2806 49
2865 50
7118 146
7204 1
7211 2
7214 3
7232 147
7262 148
7411 149
2884 51
2888 52
2895 53
2906 54
2909 55
2920 56
2928 57
2937 58
3053 59
3127 60
3186 61
3215 62
3223 63
3239 64
3326 65
3413 66
3453 67
3749 68
3756 70
3866 71

GW Katalog

3882 72
3888 73
3913 74
3924 75
3928 76
3929 77
3934 78
3941 79
3944 80
4032 81
4102 82
4104 83
4139 84
4191 85
4201 86
4212 87
4229 88
4240 89
4243 90
4248 91
4255 92
4256 93
4260 94
4265 95
4267 96
4277 97
4280 98
11366 199
11368 200
11379 201
11394 203
11403 204
11415 202
11427 205
4282 99
4288 100
4289 101
4309 102
4333 103
4391 104
4392 105
4420 106
4540 107

GW Katalog

4648 108
4656 109
4675 110
4801 111
4812 112
4821 113
4872 114
4879 115
4882 116
4992 117
5084 118
5609 119
5787 120
5805 121
5881 122
5897 123
6003 124
6069 125
6074 126
6111 127
6130 128
6160 129
6162 130
6199 131
6484 132
6549 133
6816 134
6842 135
6850 136
6899 142
6910 141
6957 139
6968 140
6983 137
6999 138
7096 143
7097 144
7105 145
1447 450
1456 451
1457 449
1468 452
1473 443

Konkordancje numerów
bibliograficznych 
z pozycjami katalogu

skorowidze 551

Sygnatura Katalog 

Inc.Oct.2 65
Inc.Oct.5 288
Inc.Oct.6 adl. 184
Inc.Oct.7 adl. 81
Inc.Oct.8 adl. 265
Inc.Qu.9 280
Inc.Qu.29 adl. 316
Inc.Qu.30 adl. 281
Inc.Qu.39 adl. 454a
Inc.Qu.40 adl. 110
Inc.Qu.42 adl. 73a
Inc.Qu.43 adl. 205a
Inc.Qu.44 adl. 202a
Inc.Qu.45 adl. 204a
Inc.Qu.46 adl. 208a
Inc.Qu.47 332
Inc.Qu.52 130
Inc.Qu.53 adl. 282
Inc.Qu.54 adl. 226
Inc.Qu.55 adl. 45
Inc.Qu.56 adl. 454b
Inc.Qu.57 31a
Inc.Qu.64 375
Inc.Qu.65 adl. 73b
Inc.Qu.66 111
Inc.Qu.67 409
Inc.Qu.68 adl. 64
Inc.Qu.69 adl. 477
Inc.Qu.70 adl. 413
Inc.Qu.80 98
Inc.Qu.87 146
Inc.Qu.88 adl. 44
Inc.Qu.89 adl. 314
Inc.Qu.90 adl. 339a
Inc.Qu.91 329
Inc.Qu.92 adl. 161
Inc.Qu.94 357
Inc.Qu.95 371a
Inc.Qu.96 adl. 372

Sygnatura Katalog

Inc.Qu.97 339b
Inc.Qu.98 adl. 326a
Inc.Qu.99 adl. 172
Inc.Qu.100 adl. 194
Inc.Qu.101 adl. 425
Inc.Qu.102 adl. 315
Inc.Qu.103 192
Inc.Qu.293 adl. 435
Inc.Qu.294 adl. 286
Inc.Qu.298 adl. 431
Inc.Qu.299a 35
Inc.Qu.299b adl. 348a
Inc.Qu.300 234
Inc. Qu. 104 192
Inc.Qu.105 adl. 396
Inc.Qu.108 adl. 299
Inc.Qu.110 417
Inc.Qu.111 427
Inc.Qu.112 adl. 256
Inc.Qu.113 358
Inc. Qu. 114 358
Inc.Qu.115 62
Inc.Qu.116 adl. 63
Inc.Qu.117 adl. 349
Inc.Qu.118 adl. 220
Inc.Qu.122 adl. 171
Inc.Qu.123 adl. 428
Inc.Qu.124 155
Inc.Qu.125 356
Inc.Qu.126 327
Inc. Qu. 127 327
Inc.Qu.134 382
Inc.Qu.135 adl. 189
Inc.Qu.136 adl. 326b
Inc.Qu.137 adl. 193
Inc.Qu.138 adl. 190
Inc.Qu.139 adl. 156
Inc.Qu.140 191
Inc.Qu.141 adl. 34a

Sygnatura Katalog

Inc.Qu.142 34b
Inc.Qu.171 15
Inc.Qu.172 adl. 16
Inc.Qu.173 adl. 19
Inc.Qu.176 17
Inc.Qu.177 adl. 18
Inc.Qu.178 adl. 277
Inc.Qu.179 adl. 278
Inc.Qu.182 adl. 248
Inc.Qu.185 adl. 377
Inc.Qu.197 394
Inc.Qu.198 adl. 312
Inc.Qu.199 adl. 85
Inc.Qu.200 adl. 305
Inc.Qu.201 adl. 84
Inc.Qu.202 adl. 365
Inc.Qu.203 adl. 426
Inc.Qu.204 adl. 340
Inc.Qu.205 adl. 313
Inc.Qu.206 adl. 119
Inc.F.424 adl. 434
Inc.F.425 96
Inc.F.426 100
Inc.F.427 100
Inc.F.428 101a
Inc.F.429 101b
Inc.Qu.207 485
Inc.Qu.208 adl. 117
Inc.Qu.209 adl. 484
Inc.Qu.211 137
Inc.Qu.212 adl. 138
Inc.Qu.213 adl. 141
Inc.Qu.214 adl. 311
Inc.Qu.215 adl. 400
Inc.Qu.216 adl. 405
Inc.Qu.217 adl. 343
Inc.Qu.218 adl. 287
Inc.Qu.219 adl. 29
Inc.Qu.220 adl. 476

Konkordancje sygnatur 
i numerów katalogu  
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Katalog inkunabu∏ów
ACCIARINUS Tydeus Consentinus

Epistolae zob. EPISTOLAE illustrium
virorum [Lyon] 1499/1500, poz. 169.

ACCIARIUS Michael Utianensis

Epistolae zob. w EPISTOLAE illustrium
virorum [Lyon] 1499/1500, poz. 169.

ACRO Helenius
koment. zob. HORATIUS Quintus

Flaccus, Opera, Venezia 1490/1491, 
poz. 247.

AEGIDIUS Columna 

zob. AEGIDIUS Romanus

AEGIDIUS Romanus

1 In Aristotelis De anima commentum etc.
Venezia, Sim. de Luere pro Andr. Torresa-
no, 18 IV 1500. 2º.
Zawiera: In Aristotelis De anima; De materia caeli; 
De intelectu possibili; Contra gradus et pluralitates 
formarum.

GW 7204 (pod has∏em: Columna, Aegi-
dius). IBP 30.
Prow. i opr. zob. poz. 12.

Inc. F. 726 adl.

2 De esse et essentia theoremata XXII.
[Leipzig] Conr. Kachelofen, 1493. 4º.
GW 7211. IBP 40.
Inicja∏ wst´pny dwukolorowy – niebiesko-
-czerwony, pozosta∏e czerwone i niebieskie, 
podobnie rubryki. 
Prow. i opr. zob. poz. 362.

Inc. Çu. 284 adl.

3 De partibus philosophiae etc. [Leipzig,
Conr. Kachelofen, ca 1490]. 4º.
Zawiera: De partibus philosophiae; De differentia 
rhetoricae, ethicae et politicae etc.; De gradibus for-
marum accidentalium; Çuaestio de gradibus forma-
rum in ordine ad Christi opera.

GW 7214. IBP 43.
Inicja∏y czerwone; rubryki czerwone i nie-
bieskie. Obfite marginalia – XV/XVI w.
Prow. i opr. zob. poz. 362. 

Inc. Çu. 283 adl.

AENEAS Sylvius Piccolomini 

zob. PIUS II papa

AEQUIVOCA 

zob. IOANNES de Garlandia

AESOPUS 

4 Fabulae, Lat. Trad. Laurentius Valla.
Deventer, Iac. de Breda [ca 1490]. 4º.
GW 321. IBP 52. 
Inicja∏y i rubryki czerwone.
Prow. i opr. zob. poz. 353.

Inc. Çu. 292 adl.

ALANUS de Insulis

5 Distinctiones dictionum theologicalium.
[Strasbourg, C. W., ca 1474]. 2º.
GW 488. IBP 68.
Inicja∏y i rubryki czerwone.
Prow. i opr. zob. poz. 451.

Inc. F. 832 adl

ALANUS de Rupe zob. RUPE Alanus de

ALBERTANUS Causidicus Brixiensis 

6 De arte loquendi et tacendi.
Deventer, Iac. de Breda, 1490. 4º.
GW 549. IBP 82. 
Def.: brak karty a1 (karty tytu∏owej) 
z drzeworytem.
Prow. i opr. zob. poz. 234.

Inc. Çu. 311 adl.

ALBERTUS Magnus 

7 De animalibus.
Mantova, Paul. de Butzbach, 12 I 1479. 2º.
GW 588. IBP 94.

inkunabu∏y pelpliƒskie 403

6. Pro Bibliotheca Thorunensi P[at]rum
Ord. Min. Obs., C. 144 – 1798 r. 
7. Ex Bibliotheca Seminarii Clericalis Epi-
scopalis Culmensis Pelplini – ekslibris wi´k-
szy, IV. C. b. 20.
Noty ∏aciƒskie naniesione r´kà A. Schrö-
tera.
Opr.: tektura, pergamin bia∏y, dekoracja 
linearna, obci´cia kart barwione czer-
wono – XVII w.
* K. i S. Wyszomirscy, Toruƒski ekslibris XVIII wieku 

w zbiorach Ksià˝nicy Miejskiej, Toruƒ 1996, s. 22, 
fot. 23–25.

Inc. F. 581

HERPF Henricus de 

zob. HENRICUS de Herpf

HEYNLIN Ioannes 

zob. IOANNES de Lapide

HIERONYMUS s. 

234 Aureola ex floribus s. Hieronymi contexta.
Ed. Thomas Dorniberg.
[Roma, Euch. Silber, ca 1482/1483]. 4º.
GW M07947 (autor: Lupus de Olmeto,
data druku: 1481/1483). HC* 8584. 
IBP 2779.
NB. Na antefolium spis zawartoÊci klocka
naniesiony r´kà biskupa, zszywka z karty
pergaminowej z r´kopiÊmiennym zapisem
nutowym.
Prow.: 1. Hunc librum donauit R. p. d. Ni-
colaus Ep[iscop]us Culmen[sis] pro nouo co-
nuentu Lubauien[si] Fr[atr]um minorum 
de obseruan[tia] Anno Domini m. cccccc. iii
Et deuot. lector oret pro a[n]i[m]a eiusdem. 
2. Bernardyni – Lubawa.
3. Biblioteka kapucynów w Rywa∏dzie*.
4. Ze zbiorów bp. che∏miƒskiego 
S.W. Okoniewskiego*.  
Glosy marginalne, „ràczki” – XVI w. 
Opr.: deska, skóra bràzowa, t∏oczenie 
Êlepe, t∏oki, okucia dolnych naro˝y ok∏a-
dzin, kraw´˝niki, resztki klamry, zapinka

z ornamentem roÊlinnym oraz literni-
czym, rejestr introligatorski (obejmuje
wszystkie 12 druków klocka: Çu. 300–311 
– poz. 2, 6, 113, 131, 234, 266, 270, 294, 
301, 418, 432, 437) – XVI w.; def.: znisz-
czony znaczny fragment górnej ok∏a-
dziny, grzbiet restaurowany, brak obu 
wyklejek.
* Obie proweniencje na podstawie przedwojennej 
rejestracji inkunabu∏ów seminaryjnych w Pelpli-
nie oraz XV-wiecznych paleotypów bp. S.W. Oko-
niewskiego sporzàdzonej przez K. Piekarskiego – 
na podstawie notatki w kartotece inkunabu∏ów 
pelpliƒskich w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie.

Inc. Çu. 300

235 Epistolae. P. I–II.
Basel, Nic. Kessler, 8 VIII 1489. 2º.
GW 12431.  IBP 2790. 
Egz. a.
Def.: liczne karty porwane, sklejone, ska-
walone, pogi´te, górny margines wi´kszo-
Êci kart zbutwia∏y i wykruszony.
Inicja∏y czerwone i niebieskie.
Prow.: 1. Sum donatus Matthiae Kostrzyn-
skij ... (zapiska rozmyta, koƒczy si´ data-
cjà:) Anno 1603.
Nieliczne glosy marginalne – XV/XVI w.
Opr.: deska, skóra bràzowa, t∏oczenie Êle-
pe, t∏oki, cztery naro˝niki, dwa guzy, reszt-
ki klamer, jedna zapinka z profilem twarzy
b∏azna – XV w.; def.: skóra obu ok∏adzin
pomarszczona, z wieloma ubytkami, 
grzbiet uszkodzony.

Inc. F. 507

Egz. b.
Def.: brak sk∏adek a–j8 oraz karty k1, kilka
luênych sk∏adek i kart.
Inicja∏y czerwone i niebieskie. 
NB. Luêne, fragmentarycznie zachowane
postfolium z notatkami odnoszàcymi si´ 
do zawartoÊci ksià˝ki – XV/XVI w.
Prow.: Biblioteka Seminarium Duchowne-
go – Pelplin, V. L. f. 8.
Glosy marginalne – XV w.

OVIDIUS Publius Naso

363 Fasti, cum commento Pauli Marsi.
Venezia, T. Z. P. [= Troilus Zani Presby-
ter, socius Petri de Éuarengiis] 27 X
1492. 2º.
HC (Add.) 12242. IBP 4085.
Zapiska r´kopiÊmienna na ostatniej karcie
poni˝ej adresu wydawniczego – XVII w.; 
skàpe marginalia na poczàtkowych kartach.
Prow. i opr. zob. poz. 469. 

Inc. F. 602 adl.

364 Heroides etc.
[Venezia, Andr. Torresanus, 
ca 1483/1488]. 2º.
Zawiera: Heroides; De pulice; De remedio amoris; 
De medicamine faciei feminae; De nuce.

HC* (Add.) 12187. IBP 4087.
Prow.: 1. Liber Sanctae θε�τ�κ�σ in Pol-
plin – XVI w.; Liber B. Mariae in Polplin, 
C. 65 – XVII w.
2. Biblioteka Seminarium Duchownego –
Pelplin, IV. F. e. 4, wczeÊniejsza sygnatura:
IV. A. c. 16.
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Zapiski w∏asnoÊciowe ksià˝ek z librarii 
cysterskiej, poz.: 15, 65, 77, 100, 147,
338, 364, 367, 394, 398  

ków, w tym 152 inkunabu∏y tej proweniencji. Kil-
ka pi´tnastowiecznych cysterskich paleotypów
przechowywanych jest w innych bibliotekach pol-
skich, a tak˝e zagranicznych. 

Na wi´kszoÊci z nich znajduje si´ zapiska
umieszczona przypuszczalnie w po∏owie XVI w.
przez sprawujàcego opiek´ nad ksi´gozbiorem

kantora. Przywo∏uje ona imi´ patronki opactwa
NajÊwi´tszej Panny Marii. Ma ona najcz´Êciej
form´: Liber B[eatae] M[ariae] V[irginis] in Pol-
plin, na niewielu tylko tomach spotykamy jej wa-
riantowà, wczeÊniejszà postaç: Liber sanctae Ma-
riae in Polplin [107, 260], Liber Diuae Mariae in
Polplin [156], Liber polplinensis [268]. W jednej
zapisce [364] Maria jest okreÊlona w j´zyku grec-
kim jako „Matka Bo˝a” – tytu∏em u˝ywanym co
najmniej od poczàtku IV wieku – [364] Liber
Sanctae Θε�τ���σ in Polplin 133. Adnotacji prowe-
niencyjnej towarzyszy sygnatura umieszczona za-
zwyczaj na wyklejce górnej ok∏adziny, sk∏adajàca

133 Na zaginionej w czasie wojny Agendzie wyt∏oczo-
nej przez K. Baumgarta zapiska mia∏a brzmienie:
Liber B. M. de Populis seu in Polplin A. D. 1651,
reprodukcj´ tej karty zob. Z. Mocarski, Kultura

umys∏owa..., s. 114.
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nowo˝ytnych zakonów: paulinów z Langnau (Ba-
denia-Wirtembergia) oraz jezuitów z Lippstadt 
k. Detmoldt (Pó∏nocna Nadrenia-Westfalia). 

Jest te˝ jeden „zagraniczny” inkunabu∏, który
nale˝a∏ do domu braci wspólnego ˝ycia w Amers-
foort, miasta po∏o˝onego nieopodal Utrechtu
w Êrodkowej Holandii; do pelpliƒskiej ksià˝ni-
cy trafi∏ on z ksià˝kami che∏miƒskiego domu 
kleryków. 

Istotnà cz´Êç pelpliƒskiej kolekcji inkunabu-
∏ów tworzà ksià˝ki, które przyw´drowa∏y do Pel-
plina z ksi´gozbiorów koÊcielnych z trzech die-
cezji: w∏oc∏awskiej – przede wszystkim z le˝àce-
go w jej granicach archidiakonatu pomorskiego,
che∏miƒskiej oraz warmiƒskiej. W sumie wszyst-
kich inkunabu∏ów tej proweniencji jest ponad
pó∏ setki.

W pierwszej kolejnoÊci wypadnie wspomnieç
o inkunabu∏ach pochodzàcych z najwa˝niejszej
biblioteki diecezji che∏miƒskiej – z ksià˝nicy ka-
pitu∏y katedry che∏miƒskiej z Che∏m˝y, si´gajàcej
swoimi poczàtkami czasów powstania kapitu∏y,
tj. 1251 roku. Z najwczeÊniejszego stadium jej ist-
nienia nie zosta∏o nic. Przyczynà by∏o zdobycie
Che∏m˝y w 1422 r. przez króla W∏adys∏awa Jagie∏-
∏´ i spalenie katedry razem z archiwum oraz bi-
bliotekà165. Póêniejsze wieki by∏y bardziej po-
myÊlne. Do naszych czasów w zasobie starych
druków Biblioteki Seminaryjnej zachowa∏o si´
197 pozycji bibliograficznych, w tym jedenaÊcie
tytu∏ów inkunabu∏ów (dwanaÊcie egzemplarzy).
Znalaz∏y si´ one z ca∏ym (?) ksi´gozbiorem kapi-
tulnym w Bibliotece Seminaryjnej w 1850 r., dwa-
dzieÊcia szeÊç lat po powi´kszeniu diecezji che∏-
miƒskiej o pó∏nocny fragment diecezji w∏oc∏aw-
skiej z Pelplinem w∏àcznie. Do najwczeÊniejszych
spoÊród nich nale˝à dwa egzemplarze, na których
widniejà zapiski: Liber Capituli Culmen. Anno

Zapiski dotyczàce innych bibliotek koÊcielnych 
oraz ksi´gozbiorów duchownych, poz.: 12, 34b, 50,
71b, 89, 147, 259, 319, 414  

165 S. Kwiatkowski, Stosunek zakonu krzy˝ackiego 

do diecezji che∏miƒskiej, [w:] Z przesz∏oÊci diecezji

che∏miƒskiej, red. M. Biskup, Toruƒ 1994, s. 7.
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Dni 1494 [244] oraz Ex libris Illmi Capituli Cul-
mensis [215]. Na inkunabu∏ach z póêniejszych cza-
sów, kiedy zbiory znacznie si´ powi´kszy∏y, spoty-
kamy adnotacj´: De Bibl. vbilis Capituli Cath.
Culmensis [244]. WÊród tych kilkunastu paleoty-
pów dominujà pisma z zakresu teologii moralnej,
na drugim planie sà zaÊ dzie∏a z dziedziny egze-
getyki, mistyki oraz prawa; z innych dzia∏ów pi-
Êmiennictwa religijnego jest syntetyczny pod-
r´cznik teologii biblijno-scholastycznej Sententiae
P. Lombarda oraz Epistolae Êw. Augustyna.

Adnotacja: Ex Archivo V. Capituli Cathedralis
Culmensis [114], jakà spotykamy na jednym wolu-
minie mieszczàcym dwa prawnicze inkunabu∏y,
wydaje si´ Êwiadczyç o bliskich zwiàzkach biblio-
teki che∏m˝yƒskiej z archiwum, które rzeczywi-
Êcie istnia∏y, zbiory bowiem archiwalne oraz bi-
blioteczne by∏y przechowywane w tym samym
miejscu166. 

Pozosta∏e inkunabu∏y pelpliƒskie prowenien-
cji koÊcielnej pochodzà z ksià˝nic parafialnych
oraz blisko z nimi zwiàzanych prywatnych ksi´-
gozbiorów proboszczów i innych ksi´˝y. 

Na czo∏o spoÊród tej grupy paleotypów wysu-
wa si´ dwadzieÊcia pi´ç inkunabu∏ów w dwudzie-
stu szeÊciu egzemplarzach ze staromiejskiej biblio-
teki parafialnej koÊcio∏a Êw. Jana Chrzciciela i Êw.
Jana Ewangelisty z Torunia. Odznaczajà si´ one
charakterystycznymi sygnaturami, na które zwró-
ci∏ uwag´ Z. Mocarski w swoim dziele poÊwi´co-
nym ksià˝ce w dawnym Toruniu167. Do Pelpli-
na trafi∏y w dwóch rzutach. JedenaÊcie inkunabu-
∏ów przywieziono w 1865 roku168. Reszta dotar∏a

Konkatedra w Che∏m˝y, rycina, 1889 r. 

166 A. Nadolny, Archiwum diecezjalne w Pelplinie:

zarys dziejów i informacja o zasobie, „Studia 
Pelpliƒskie” 20/21, 1990/1991, s. 271.

167 M. Mocarski, Ksià˝ka w Toruniu..., s. 352.
168 O. Günther, Die Aufzeichnungen des Thorner

Pfarrers Hieronymus Waldau, „Zeitschrift 
des Westpreussischen Geschichtsvereins” 49,
1907, s. 233.

KoÊció∏ Êw. Janów w Toruniu, 
widok od strony po∏udniowo-
-zachodniej, rysunek, 
J. F. Steiner, 1. po∏. XVIII w.
oraz sygnatury Êwi´to-
jaƒskich inkuna-
bu∏ów
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Kolorowane inicja∏y drzeworytowe z druku 
bazylejskiego typografa Bernarda Richela, poz. 87  
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konwalii. Stosowali go równie˝ inni jego partne-
rzy po fachu, m.in. wybitny astronom i matema-
tyk I. Regiomontanus, zajmujàcy si´ tak˝e dru-
karstwem. Tak wykonane inicja∏y znajdujemy
w odbitym w jego warsztacie druku zawierajàcym
Theoricae novae planetarum Georga Peuerbacha
[406], który uwa˝any jest ze wzgl´du na swojà
starannà typograficznà postaç za wa˝ne osiàgni´-
cie w rozwoju sztuki drukarskiej334.

Pewnym nawiàzaniem do inicja∏ów wpisywa-
nych i malowanych sà kolorowane inicja∏y drze-
worytowe. Najcz´Êciej barwiono je czerwienià,
ale stosowano tak˝e zieleƒ, który to kolor bardzo
wysoko ceni∏ Hugo od Âwi´tego Wiktora, autor
jednego z inkunabu∏ów pelpliƒskich. Szczegól-
nie obficie tej ostatniej farby u˝yto do o˝ywie-
nia drzeworytowych inicja∏ów w pot´˝nym to-
mie zawierajàcym egzemplarz wczesnej bazylej-
skiej edycji Biblii z 1474 r. [87]. Wi´kszoÊç ini-
cja∏ów w tym woluminie ma dekoracj´ roÊlinnà, 
podobnie jak w innych paleotypach, ale niektó-
re z nich odbiegajà od tego schematu, np. kil-
kakrotnie zosta∏ odbity inicja∏ z motywem an-
tropomorficznego ksi´˝yca, podobny do drze-
worytu, jaki spotykamy w Kronice H. Schedla.

W druku tym wyst´puje tak˝e inicja∏, w który
wkomponowane sà dwie postaci ludzkie u∏o˝one
w pozycji horyzontalnej. Inicja∏y figuralne sto-
sowa∏ równie˝ J. Reger; w jednym z jego dzie∏
[124] na czarnym tle kwadratu umieszczona jest
bia∏a litera oraz tak˝e bia∏a dekoracja roÊlinna
i figuralna335. Jeszcze bardziej rozbudowane
kompozycje figuralne sà w∏àczone w nieliczne
inicja∏y, jakie spotykamy w Revelationes jednej
z najwi´kszych mistyczek Êredniowiecza Êw. Bry-
gidy [104]336. ¸adny jest inicja∏ D[einde] w jed-
nym z druków H. Knoblochtzera [24], z uj´tà
w nim lirycznà scenà przedstawajàca minnesin-
gera w towarzystwie wieƒczàcej jego skroƒ wy-
branki serca. 

Inaczej potraktowane sà sylwetki ludzkie
w inicja∏ach druków [271, 274] wyt∏oczonych
w Urach przez Konrada Fynera, a tak˝e w Reut-
lingen przez Michaela Greyffa [44]. Wykorzysta-

Drzeworytowe inicja∏y 
z weneckiego druku Bart. de Zanis 
oraz z druku Io. Regera z Ulm, 
poz. 473, 124  

334 C. Schönbeck, Astronomische Bücher, [w:] LGB2,
Bd. 1, Stuttgart 1987, s. 158–159.

335 P. Amelung, Die Frühdrucke im deutschen Südwe-

sten 1473–1500, Stuttgart 1979, s. 327.
336 A. Schramm, Bd. XII, s. 30–38.
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dza czysta karta. Zwykle jednak pierwsza karta
jest prawie niezadrukowanym prostokàtem pa-
pieru, u góry którego jest jedno- bàdê kilkuwier-
szowy tytu∏. Zdarza si´, ˝e ogranicza si´ on do
dwóch wyrazów, jak np. Facecie Poggii [401], Ne-
stor Vocabulista [341], trzech wyrazów – Ovidius
in Sapho [365], i wi´cej. Cz´sto, kiedy inkunabu∏
jest zbiorem tekstów ró˝nych autorów, zapis na
karcie tytu∏owej ma form´ spisu treÊci [403].
W poêniejszych paleotypach pojawi∏o si´ na niej
nie tylko nazwisko autora, lecz tak˝e nazwiska
komentatorów, wydawców [422], ponadto krót-
kie teksty adresowane do czytelnika [426] – nie-
kiedy zaznaczone jest, ˝e pochodzà one od wy-
dawcy [313]. Niektórzy drukarze, starajàc si´
wzmocniç zarówno walory dekoracyjne, jak i pro-
mocyjne druku, kilkuwierszowemu tytu∏owi –

zwykle umieszczonemu na pionowej osi karty –
nadawali geometrycznà form´ prostokàta [201],
trójkàta bàdê zbli˝onà [140, 403], podobnie jak
to praktykowano w XVI w. oraz jak post´powali
ze swoimi tekstami, chocia˝ w nieporównywal-
nie bardziej finezyjny sposób, autorzy tzw. poezji
wizualnej266. 

Tytu∏ w pelpliƒskich inkunabu∏ach odbity
jest z regu∏y czcionkami, chocia˝ nie zawsze. 
Mi´dzy innymi w Kronice H. Schedla [423–424]
(w wersji ∏aciƒskiej i niemieckiej) Registrum po-
przedza tytu∏ ksylograficzny. W ten sam sposób
zosta∏ wykonany tytu∏ w inkunabule zawierajà-

266 Zob. m.in. P. Rypson, Piramidy, s∏oƒca, labirynty:

poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku,
Warszawa 2002.

Karta tytu∏owa Opera Lucjusza Salustiusza, 
poz. 422  

Karta z drzeworytowym tytu∏em Moralia

papie˝a Grzegorza Wielkiego, poz. 207a   
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cym Epistolae Êw. Hieronima [237]. W niektó-
rych paleotypach [254] odbijany by∏ tylko w cz´-
Êci z klocka drzeworytowego. Ksylograficzna me-
toda odciskania tytu∏u, wykorzystywana g∏ównie
w oficynach niemieckich267, umo˝liwia∏a uzy-
skanie stosunkowo tanim kosztem wi´kszych
efektów estetycznych ni˝ z zastosowaniem meta-
lowej czcionki. Du˝e gotyckie litery wype∏nia∏y
znacznà cz´Êç karty.

Jeszcze wi´ksze mo˝liwoÊci pod tym wzgl´-
dem, aczkolwiek nie zawsze wykorzystane, otwie-
ra∏o odciskanie kompozycji figuralnych z drze-
worytowego klocka. Niekiedy ukazujà one postaç
autora pisma. Na przyk∏ad, dominujàcym ele-
mentem karty tytu∏owej pierwszego tomu Opera
Êw. Hieronima [21b] jest drzeworyt268 pokolo-
rowany (nieznacznie) akwarelà, przedstawiajàcy
w∏aÊnie tego czo∏owego pisarza chrzeÊcijaƒskiego
IV w. siedzàcego przy pulpicie, zaj´tego pisaniem. 

Z regu∏y tytu∏owe drzeworyty nawiàzujà do
tekstu inkunabu∏u; by∏y one zazwyczaj umiesz-
czone poni˝ej typograficznego nag∏ówka. Takie
karty tytu∏owe spotykamy nierzadko wÊród pel-
pliƒskich inkunabu∏ów, zw∏aszcza w wolumi-
nach mniejszych formatów. Na ogó∏ zdobiàce je
drzeworyty majà form´ niewyszukanà, przedsta-
wiajà popularne w grafice postacie ewangelis-
tów; m.in. w drukach Verba deponentialia Jana
de Garlandia [278], a tak˝e Doctrinale Alexandra
de Villa Dei [18] na karcie tytu∏owej jest odbity
ten sam klocek ukazujàcy postaç Êw. Jana Ewan-

gelisty z or∏em, na innych widnieje sylwetka
Chrystusa [229]. Na jednej z kart tytu∏owych in-
kunabu∏u zawierajàcego Opera Salustiusza [422]
skromny konturowy drzeworyt wyobra˝a podo-
bizn´ autora, której towarzyszy równie˝ w szki-
cowy sposób uj´ta sylwetka komentatora dzie∏
rzymskiego historyka, Laurentiusa Valli oraz wy-
dawcy Ioannesa Britannicusa. 

Na karcie tytu∏owej innego tekstu, autorstwa
angielskiego kleryka Nigellusa Wireckera Specu-
lum stultorum [483] b´dàcego satyrà na oÊmie-
szanà ju˝ od czasu antyku postaç bibliomana
(w szczególnie ostrej formie przez Sebastiana
Branta), widniejà sylwetki trzech bohaterów tego
tekstu: Galienusa, Brunellusa oraz wyst´pujàcego
w plastyce od póênego Êredniowiecza b∏azna269,
uwydatnione dzi´ki na∏o˝onej na nie (niezupe∏-
nie starannie) niebieskiej i czerwonej farbie. 

267 M. M. Smith, op. cit., s. 112.
268 A. Schramm, Der Bilderschmuck der Frühdrucke

(dalej cyt. – A. Schramm), Bd. XXI, Leipzig 1938,
Abb. 600.

269 Bardzo podobna kompozycja widnieje na karcie
tytu∏owej edycji Corneliusa von Zyricke z Kolo-
nii, zob. A. Schramm, Bd. VIII, Abb. 903.

Na stronach 102 i 103 karty  inkunabu∏u
wyt∏oczonego przez Petera Schöffera 
odznaczajàce si´ szerokimi marginesami, 
poz. 450 

Karta tytu∏owa z (cz´Êciowo) drzeworytowym
tytu∏em, poz. 255  
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atae Mariae Virginis. Warto jeszcze dodaç dwa
traktaty konsolacyjne zwiàzane z teologià cierpie-
nia, Jana z alzackiego Dambachu i J. Gersona. 

Przesz∏o czterdzieÊci inkunabu∏ów zawiera 
literatur´ kaznodziejskà. Dominujà kazania na
wszystkie niedziele roku liturgicznego – Sermones
de tempore oraz na dni poÊwi´cone okreÊlonym
Êwi´tym – Sermones de sanctis. Ich autorami sà: 
Ioannes de Verdena (5 egzemplarzy 4 edycji),
Meffret (5 egzemplarzy 2 edycji), I. Herolt (4 edy-
cje), Bernard z Clairvaix (4 egzemplarze 3 edycji),
V. Ferrerius oraz Pelbartus de Themesvar (po 3
edycje), a tak˝e: Tomasz ∫ Kempis, Hugo de Pra-
to Florido, Jan Chryzostom, Miko∏aj z B∏onia,
Peregryn z Opola, Petrus Blesensis de Lutrea,
Pseudo-Bonawentura, Leonardus de Utino, R.Ca-
racciolus i Michael de Carcano, Hendrik Herpf,
Bernardyn z Sieny oraz Jakub de Voragine. Kaza-
nia wielkopostne reprezentujà zaÊ dzie∏a: Johan-
na Gritscha, R. Caracciolusa, Leonarda de Utino,
Pseudo-Piotra de Palude, Pelbarta de Themeswar.
Sà równie˝ popularne w okresie Êredniowiecza
sermones maryjne, które wysz∏y spod pióra Ber-
narda ze Sieny oraz I. Herolta. Dochodzi do tego
jeden z najbardziej znanych homiliarzy w koÊ-
ciele, u∏o˝ony przez Paw∏a Diacona, oraz nale˝à-
ca do najwa˝niejszych podr´czników kaznodziej-
stwa póênego Êredniowiecza Summa predican-
tium Johannesa de Bromyard (dwie edycje). Po-
wy˝szy rejestr mo˝na jeszcze uzupe∏niç encyklo-
pedià kaznodziejskà Repertorium morale P. Ber-
choriusa. 

Stosunkowo skàpo zachowa∏a si´ zbiorze pel-
pliƒskim historiografia koÊcielna, która jest obec-
na kilkoma tekstami. Mowa tu o popularnym
podr´czniku historii biblijnej Piotra Comesto-
ra, jak równie˝ Speculum historiale Wincentego
z Beauvais oraz Cronicon (dwie edycje) Antoni-
na z Florencji. Jest tak˝e kompendium historycz-
ne Historia ecclesiastica gentis Anglorum Bedy
Czcigodnego (Venerabilis). Nie brakuje Historiae
ecclesiasticae Euzebiusza z Cezarei spe∏niajàcej
przez wiele wieków funkcj´ podstawowego dzie∏a
w tej dziedzinie. Bogaty materia∏ biograficzno-bi-

bliograficzny przynosi praca niemieckiego mni-
cha Johannesa Trithemiusa De scriptoribus eccle-
siasticis. 

Oddzielne, niezbyt eksponowane miejsce
w ramach historiografii koÊcielnej zajmuje hagio-
grafia. Reprezentuje jà pi´ç edycji Legenda aurea
Jakuba de Voragine – ponad sto razy wydawanej
w XV wieku437 – oraz tyle samo wydaƒ przypisy-

Pierwsza karta astronomicznego dzie∏a 
Georga Peuerbacha, poz. 406

437 S. Corsten, Legenda aurea, [w:] LGB2, Bd. 4,
Stuttgart 1992, s. 432.
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Widok Krakowa z Liber chronicarum Hartmanna Schedla, drzeworyt, poz. 423
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Na jednej klauzurze odbita jest scena przedsta-
wiajàca grajków w b∏azeƒskich strojach muzyku-
jàcych na wioli (fidelu) oraz dudach, instrumen-
tach, które nierzadko w plastyce schy∏ku Êrednio-
wiecza sà atrybutem b∏azna373. Kompozycja ta
wpisuje si´ w nurt komiczny wyst´pujàcy w sztu-
ce tego okresu. MieÊci si´ w nim równie˝ scena
prezentujàca walk´ „dzikich ludzi” na oszczepy
i maczugi, znana z wielu przestawieƒ w plastyce

373 M. Gutowski, op. cit., s. 58; zob. tak˝e Z. Roza-
now, Muzyka w miniaturze polskiej, Warszawa
1965, il. 33, 36, 37.
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wieków Êrednich, m.in. z iluminacji z kilku pol-
skich pi´tnastowiecznych kodeksów374. Warto
tutaj jeszcze dodaç, ˝e powy˝ej tej ostatniej kom-
pozycji jest wyciÊni´ty napis MARIA. 

Inne zapi´cia od wy˝ej zasygnalizowanych
majà dwa woluminy – cystersów [165b] oraz ber-
nardynów z Lubawy [452]. Ka˝dy z nich ma
umocowane na dolnej ok∏adzinie dwa d∏ugie 
rzemienie, koƒczàce si´ metalowà p∏ytkà (fibula)
z otworkiem, w który wchodzi metalowy kolec
wystajàcy z górnej ok∏adziny w kilkucentyme-
trowej odleg∏oÊci od jej bocznej kraw´dzi; w ten
sposób by∏a równie˝ zamykana [112] oprawa 

woluminu z biblioteki dominikanów z Torunia,
na co wskazuje zachowany kolec oraz fragment
rzemienia. 

Prawie czterdzieÊci woluminów mieszczàcych
pelpliƒskie inkunabu∏y nosi Êlady kateny, za po-
mocà której mocowano je do pulpitów bàdê do
pó∏ek rega∏ów [m.in. 9, 14, 17]. Najcz´Êciej ma
postaç metalowego zaczepu znajdujàcego si´ na
dolnej ok∏adzinie, niekiedy z ocala∏ym tylko jed-
nym ogniwem. W ca∏oÊci nie zachowa∏ si´ ˝aden

Klamry  kilku opraw pelpliƒskich inkunabu∏ów, 
poz., 46 (479), 304, 458, 129b, 165c, 102  

374 M. Gutowski, op. cit., s. 64–65 (fragment roz-
dzia∏u zatytu∏owany „Dziki cz∏owiek”). 



Pozosta∏e oprawy sà zdobione, zgodnie z do-
minujàcà w XV i XVI wieku praktykà introli-
gatorskà, za pomocà techniki t∏oczenia Êlepego.
W ten sposób uzyskana dekoracja ma charakter
reliefu, na wi´kszoÊci opraw p∏ytkiego, spora-
dycznie bardzo g∏´bokiego, jak np. na ok∏adzi-
nach dwóch woluminów: jednego pochodzàcego
z ksi´gozbioru cysterskiego [368] oraz drugiego
z bli˝ej nieznanego ksi´gozbioru niemieckiego
[140]; warto przypomnieç, ˝e ten rodzaj reliefu
spotykamy tak˝e na jednej zachowanej ok∏adzi-
nie oprawy krakowskiej okrywajàcej wolumin

[II, 18] ze znakami w∏asnoÊciowymi pelpliƒskiej
ksià˝nicy przechowywany w Archiwum Archi-
diecezjalnym w Gnieênie. Na przesz∏o czterdzie-
stu egzemplarzach pi´tnastowiecznych opraw
widoczne sà Êlady techniki t∏oczenia z∏otem. Na
ogó∏ ograniczajà si´ do wyciÊni´tych na górnej
ok∏adzinie liter sk∏adajàcych si´ na skrócony ty-
tu∏ druku, jak m.in. na oprawach z dzie∏em Au-
gustyna De civitate Dei [52c] czy Opera Êw. Am-
bro˝ego [21].

Repertuar pozytywowych t∏oków, jakimi zdo-
biono w XV i na poczàtku XVI w. pelpliƒskie pa-
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Dekoracja fragmentu górnej ok∏adziny, 
poz. 176
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T∏oki ze wzorem owocu granatu 
oraz kwiatonem w Êrodku, 
poz. 115a, 267, 68, 381, 146 wol. 2 
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Realizacja typograficzna
i cechy wydawnicze
Ju˝ w pierwszym kontakcie z inkunabu∏ami,
zw∏aszcza tymi najwczeÊniejszymi, odczuwamy
przyjemnoÊç p∏ynàcà z tego, ˝e tekst jest odbity
starannie wykonanà, na ogó∏ ∏adnà czcionkà. 
Dotyczy to szczególnie najwczeÊniejszego druku, 
Biblii Gutenberga [86] odbitej pi´knà teksturà,
wiernie naÊladujàcà dukt pisma wykorzystywany
w schy∏kowym Êredniowieczu do tekstów uroczy-
stych. U˝ywana ona by∏a do t∏oczenia msza∏ów
[336a–d], dlatego te˝ jest cz´sto nazywana pi-
smem mszalnym. Jej du˝e powodzenie w Nider-
landach znalaz∏o odzwierciedlenie tak˝e w pale-
otypach Biblioteki Seminaryjnej odbitych w ofi-
cynie prowadzonej w Utrechcie przez N. Ketela-
ereta i G. Leempta [74, 457]. Tekstur´ spotykamy
równie˝ w drukach z innych regionów Europy,
m.in. sk∏adajàcych si´ na spuÊcizn´ „tajemniczej
oficyny” „drukarza Leonis I papae: Sermones”,
ale, o czym warto wspomnieç, przetykanà tu
i ówdzie w De pollucione nocturna J. Gersona
[192] – na skutek zu˝ycia pierwotnego materia∏u
zecerskiego – czcionkami antykwowymi260. Jako
pismo tytu∏owe i nag∏ówkowe wyst´puje tekstura
w wielu inkunabu∏ach pelpliƒskich, m.in. u Ste-
phana Arndesa, J. Karweysego.

Ju˝ w pierwszym kontakcie z inkunabu∏ami,
zw∏aszcza tymi najwczeÊniejszymi, odczuwamy
przyjemnoÊç p∏ynàcà z tego, ˝e tekst jest odbity
starannie wykonanà, na ogó∏ ∏adnà czcionkà. Do-
tyczy to szczególnie najwczeÊniejszego druku, Bi-
blii Gutenberga [86] odbitej pi´knà teksturà,
wiernie naÊladujàcà dukt pisma wykorzystywany
w schy∏kowym Êredniowieczu do tekstów uroczy-
stych. U˝ywana ona by∏a do t∏oczenia msza∏ów
[336a–d], dlatego te˝ jest cz´sto nazywana pi-
smem mszalnym. Jej du˝e powodzenie w Nider-

landach znalaz∏o odzwierciedlenie tak˝e w pale-
otypach Biblioteki Seminaryjnej odbitych w ofi-
cynie prowadzonej w Utrechcie przez N. Ketela-
ereta i G. Leempta [74, 457]. Tekstur´ spotykamy
równie˝ w drukach z innych regionów Europy,
m.in. sk∏adajàcych si´ na spuÊcizn´ „tajemniczej
oficyny” „drukarza Leonis I papae: Sermones”,
ale, o czym warto wspomnieç, przetykanà tu
i ówdzie w De pollucione nocturna J. Gersona
[192] – na skutek zu˝ycia pierwotnego materia∏u
zecerskiego – czcionkami antykwowymi260. Jako
pismo tytu∏owe i nag∏ówkowe wyst´puje tekstura
w wielu inkunabu∏ach pelpliƒskich, m.in. u Ste-
phana Arndesa, J. Karweysego. 

Stosunkowo szybko do praktyki typograficz-
nej wesz∏y inne rodzaje pisma opierajàce si´ tak˝e
na wzorach r´kopiÊmiennych. W krótkim czasie

260 A. Tomaszewski, rec.: M. Juda, Pismo drukowane

w Polsce XV–XVIII w., Lublin 2001, „Roczniki
Biblioteczne” 2001, s. 295–296.

Pisma gotyckie w pelpliƒskich inkunabu∏ach: 
tekstura, rotunda, gotyko-antykwa, 
bastarda oraz szwabacha, 
poz. 336a, 467, 304, [101], 242, 102
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