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KSIĘGOZBIÓR ADAMA Z WISKITEK 
wikariusza i penitencjarza katedry włocławskiej 

z XVI/XVII wieku

Z najstarszych personalnych księgozbiorów historycznych we Włocławku 
dotychczas znane były badaczom XVI-wieczne biblioteki osobiste biskupów 
Stanisława Karnkowskiego' oraz Hieronima Rozrażewskiego.2 Niedawno 
został rozpoznany znaczny księgozbiór z przełomu XVI i XVII wieku 
Adama z Wiskitek (Wiskickiego), wikariusza i penitencjarza katedry wło- 
cławskiej.

Adam z Wiskitek (k. Grodziska Maz.)3 studiował sztukę i filozofię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i zdobył tam bakalaureat w 1593 r.4 Jako czło- 
nek kolegium wikariuszy katedry włocławskiej (od 1600 r.) pełnił w latach 
1601-1609 funkcję proboszcza w Bądkowie,5 a od 1616 r. administratora 
parafii w Gostyninie.6 W 1616 r. był delegatem kapituły katedralnej do króla 
Zygmunta III w sprawie funduszy na mszę za zmarłych królów polskich.7 
Zmarł w końcu 1635 lub na początku 1636 roku.

Okazały, jak na owe czasy, księgozbiór był prawdopodobnie efektem 
gromadzenia książek przez całe życie. Znany jest on nam głównie ze spisu 
znajdującego się w testamencie ks. Adama z 1635 r. potwierdzonym przez 
oficjała włocławskiego (S. Grotkowskiego) 17 stycznia 1636 r.;8 do tego 
należy dołączyć ocalały fragment księgozbioru, który obecnie znajduje się 
w bibliotece seminaryjnej we Włocławku. Na tej podstawie można stwier- 
dzić, że Wiskitcki posiadał ponad 200 różnych dzieł, niektóre w kilku 
egzemplarzach. Te najwartościowsze (in fo lio) przeznaczył do klasztoru 
reformatów we Włocławku (po II wojnie światowej dostały się one do bi- 
blioteki seminarium duchownego we Włocławku). Pozostałymi obdarował 
31 bliskich mu osób i instytucji; najwięcej książek otrzymali: ubodzy ucznio- 
wie szkoły katedralnej we Włocławku, włocławski kościół św. Jana Chrzci- 
cielą, Mikołaj z Gostynia, wikariusz włocławski, który przed Adamem 
administrował parafią Gostynin.9

428



Zawartość treściowa księgozbioru
W spisie zawartym w testamencie zapisane zostały tylko te książki, 

które Adam z Wiskitek ofiarował różnym osobom i instytucjom, poza tymi, 
które przekazał do klasztoru reformatów we Włocławku. Spis ten obejmuje 
234 pozycje, ale niektóre dzieła i poszczególne ich tomy zostały wpisane 
dwa razy, poza tym niektórych dzieł Wiskicki posiadał po kilka egzempla- 
rzy. Jeżeli zaś chodzi o tytuły różnych dzieł, to naliczono ich w spisie 178. 
Do tego należy doliczyć te, które znajdują się obecnie w bibliotece semina- 
ryjnej we Włocławku (22 dzieła). W sumie udało się ustalić tytuły 200 po- 
zycji z księgozbioru Wiskickiego. Na pewno Adam z Wiskitek posiadał 
ich więcej, liczba ta zapewne nie przekraczała jednak 250 dzieł, w 300 wo- 
luminach.

Według stosowanego w tamtych czasach podziału nauk możemy w księ- 
gozbiorze ks. Adama wymienić następujące dziedziny wiedzy (niemożność 
zidentyfikowania pod względem bibliograficznym wielu pozycji ze spisu nie 
przeszkadza w treściowym ich klasyfikowaniu): Biblia, konkordancje i ko- 
mentarze, słowniki biblijne -  14 dzieł, pisma Ojców Kościoła -  6, teologia 
ogólna, katechizmy -  23, dzieła polemiczne z zakresu teologii -  7, liturgika, 
księgi liturgiczne i do nabożeństw -  20, teologia moralna -  14, ascetyka -  22, 
kazania, homilie, przemówienia -  32, prawo świeckie i kanoniczne -  7, sztuki 
wyzwolone (gramatyka, wokabularia, retoryka, zbiory sentencji, przykładów) 
-  23, literatura starożytna -  24, literatura nowożytna -  5, historia świecka 
i kościelna -  3, nauki ścisłe i przyrodnicze -  2, różne -  2.

Z zakresu b i b 1 i s t y k i Adam z Wiskitek posiadał trzy egzemplarze 
całej Biblii,10 wszystkie zapewne w języku łacińskim, i dwa egzemplarze za- 
wierające jej fragmenty: Nowy Testament w języku polskim i Psałterz w wer- 
sji łacińsko-polskiej (Żołtarz Walentego Wróbla), a także wybór sentencji 
z Nowego Testamentu. Poza tym posiadał komentarze do Starego Testamen- 
tu,11 do Księgi Psalmów (Flaminusa Marcusa Antoniusa oraz Ludolfa de Sa- 
xonia12) i do Księgi proroka Daniela (Benedykta Pereriusa). Były w tym zbio- 
rze także pomoce do komentowania Pisma Świętego, a więc: Antoniusa de 
Rampelogis (Rampelogusa) Figurae Bibliorum..., Thomasa de Hibemia Flores 
biblicas sive loci communes..., Wojciecha Nowopolskiego Scopus biblicus -  
wszystkie kilkakrotnie wydawane w XVI i XVII wieku. Zbioru dopełniało 
bliżej nieokreślone dzieło Genealogia S. Annae.

Pisma ojców Kościoła reprezentowane są w zbiorze Wiskickiego jedynie 
dziełami św. Augustyna {De doctrina Christiana, Meditationes, soliloąuia 
et manuale, Sermones13 ), Efrema Syryjczyka oraz Bernarda z Clairvaux 
{Opera omnia).
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Z dzieł traktujących o t e o l o g i i  w o g ó l n o ś c i  posiadamy tu 
sześć szerszych lub skrótowych opracowań, m.in. Tomasza z Akwinu Summa 
theological Raymundusa de Pennaforti (Adam Magister) Summula cum com- 
mento et glossa interlineari, Reineriusa de Pisis -  Pantheologia, sive Summa 
universae theologiae, Kajetana de Vio Summula, Piotra Kanizjusza Opus 
catechisticum, sive de summa doctńnae christianae, Roberta Bellarmina Sum- 
maryusz nauki chrześciańskiey. Poza tym są w księgozbiorze Wiskickiego trzy 
różne wydania katechizmów (w tym Piotra Kanizjusza). Z poszczególnych 
tematów teologicznych na czoło wysuwają się opracowania o sakramentach, 
w tym przede wszystkim o sakramencie Eucharystii (5 dzieł), co wskazuje na 
szczególne zainteresowanie właściciela tym tematem (rzeczywista obecność 
ciała i krwi Chrystusa pod eucharystycznymi postaciami była podawana 
w wątpliwość przez reformatorów). Poza tym znajdujemy pojedyncze pozycje 
poświęcone następującym zagadnieniom teologicznym: o upadku i usprawie- 
dliwieniu człowieka (Jakuba Górskiego), o rzeczach ostatecznych (Dionisiu- 
sa Carthusianusa), o czyśćcu (Jakuba Wujka).

Nie brakuje dzieł polemicznych z zakresu teologii, zawierających m.in. 
wykład kwestionowanych przez innowierców zasad wiary katolickiej, np. 
Franciszka Fumianusa,15 a także autorów polskich: Piotra Skargi, Stanisława 
Orzechowskiego, Stanisława Reszki, Stanisława Hozjusza.

Dobrze w księgozbiorze Adama z Wiskitek zaopatrzony był dział ksiąg 
l i t u r g i c z n y c h  i paraliturgicznych. Był w nim oczywiście mszał, bre- 
wiarz (kilka egzemplarzy, także wersje skrócone -  diumalia), martyrologium, 
oficjum Wielkiego Tygodnia, oficjum do Najśw. Maryi Panny, księga do przy- 
gotowania się do mszy, kalendarze liturgiczne (rubrycele), zbiorki modlitw, 
litanii, lekcjonarz. Z teoretycznych opracowań z tej dziedziny posiadał ksiądz 
Adam przede wszystkim słynne dzieło Wilhelma Duranda: Rationale divino- 
rum officiorum, wydawane wielokrotnie, a także Josse Clichtove (Judocus 
Clichtovaeus): Elucidatorum ecclesiasticum ad officium Ecclesiaepertinentia 
plenus exponens (p. 1-4, Paris 1516).

Z zakresu t e o l o g i i  m o r a l n e j  Wiskicki posiadał 12 dzieł, w tym 
wszystkie dotyczące sakramentu pokuty (niektóre z nich w kilku egzempla- 
rzach), co nie powinno dziwić u kapłana sprawującego funkcję penitencjarza 
(spowiednika) katedralnego. Zresztą ówczesna teologia moralna miała na 
uwadze względy praktyczne, skupiając się głównie na zagadnieniach związa- 
nych ze sprawowaniem sakramentów -  zwłaszcza pokuty -  i praktyką duszpa- 
sterską. Najbardziej cenił on chyba Ludwika z Grenady, skoro jego dzieło 
Memoriale christianae vitae ac confitendi munus rite obeundum posiadał aż 
w siedmiu egzemplarzach (prawdopodobnie różnych wydań), a także inne
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pt. Dux peccatorum. Ceniony też musiał być przez niego Mikołaj Mościcki, 
skoro posiadał aż trzy jego dzieła z zakresu sakramentu pokuty: Examen ap- 
probandorum ad s. Confessiones excipienda, Elementa ad s. Confessiones non 
tantum sacerdotibus in faro poenitentiae tyronibus apprime necessaria, 
S. artis poenitentiariae tyrocinium. Ponadto znajdujemy tu dzieła: Marcina 
Azpilcuety (Navarusa) Manuale, sive Enchiridion confessariorum etpoeniten- 
tium... (wyd. w streszczeniu pt. Compendium); Jana Polanciusa Breve directe- 
rium ad confessarii ac confitendi munus rite obeundum׳, Astesanusa Canones 
poenitentiales׳, Marcina Fornariusa Institutio confessariorum. W zbiorze tym 
nie mogło zabraknąć przydatnych wówczas każdemu kapłanowi zbiorów tzw. 
kazusów sumienia (rozwiązań konkretnych przypadków związanych ze spo- 
wiedzią): Valeriusa Reginaldusa Compendiaria praxis difficiliorum casuum 
conscientiae, Martina de Funez Speculum morale et practicum, in quo medulla 
omnium casuum conscientiae continetur, Batłomieja Fumusa Summa aurea, 
armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes breviter com- 
plectens, Baptisty de Salis Summa casuum conscientiae.16

Także dział a s c e t y k i był w zbiorze Wiskickiego bardzo dobrze za- 
opatrzony. Zapewne zabezpieczał się przed zaginięciem najpotrzebniejszych 
mu dzieł, ponieważ miał je w kilku egzemplarzach. Posiadał on oczywiście 
Tomasza a Kempis De imitatione Christi. A poza tym dzieła m.in. następu- 
jących autorów: Jana Iustusa Laudsberga (Laudspergiusa) Divini amoris pha- 
retra\ Wilhelma Baldesanusa Stimulus virtutum adolescentiae christianae; 
Jana Polanciusa Methodus ad eos adiuvandos, qui moriuntur (Liège 1587, 
16°); Jana Januszowskiego Nauka umierania chrześcijańskiego (Kraków 
1619, 4°; E 18, 476); Franciszka Toletusa De instructione sacerdotum\ Fa- 
biusa Incarnatusa Scrutinium sacerdotale, sive modus examinandi tam in 
visitatione episcopali, quam in susceptione ordinum; Franciszka Costera De 
vita et laudibus Deiparae Mariae Virginis meditationes quinquaginta; Jana 
Busaeusa Enchiridion piarum meditationum; Johannesa Wilda (Joannesa 
Ferusa) Examen ordinandorum...; Adriana Mongotiusa Monita mariana ex 
S. Scriptura et ss. patribvs potissimvm collecta; a także dzieła Hieronima 
Osoriusza, Hieremiasza Drexeliusa,17 Abrahama Bzowskiego i Stanisława 
Sokołowskiego.

Także bardzo dobrze zaopatrzony był w zbiorze księdza Adama dział 
k a z n o d z i e j s k i .  Posiadał on przede wszystkim zbiory kazań Paratusa, 
Pelbartusa de Themesvar,18 Dionizego Kartuza,19 Josepha à Costa, Kaspra 
Sancheza, Jana Ferusa, Jana Taulera, Fryderyka Nausea, Radulphusa Ardens, 
Josse Clichtove (Jodocus Clichtovaeus), Aegidusa Dominicusa Topiariusa, 
Roberta Bellarmina (w tłumaczeniu na język polski przez Piotra Fabrycego),
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natomiast z polskich: Marcina Białobrzeskiego,20 Stanisława Karnkowskie- 
go,21 Hieronima Powodowskiego,22 Stanisława Sokołowskiego, Walentego 
Wróbla, Jakuba Wujka.23 Oprócz tego kilka pozycji z teorii wymowy kazno- 
dziejskiej: Jacobusa Schoeppera Institutionis christianae, precipuae quae do- 
ctrinae summa concionibus... comprehensa oraz bliżej nieokreślone ״Dictio- 
nariu[m] Concionator[um] Radulphi”, a także Reinerusa Synoyusa Psalterium 
paraphrasibus illustratum.24

Skromnie zaopatrzony był natomiast u ks. Adama dział p r a w a  ka n o -  
n i c z n e g o. Posiadał przede wszystkim Canones et décréta Concilii Triden- 
tini (w 4 egzemplarzach), zapewne Karola Boromeusza Instructionum fabri- 
cae ecclesiae et supellectillis ecclesiasticae, traktat niezidentyfikowanego 
autora o powinowactwie, dzieło Formularium instrumentorum et variorum 
procesuum i Rolandinusa Passageriusa Summa artis notariae.

Dość bogato zaopatrzony został przez Wiskickiego dział, który wówczas 
wchodził w zakres s z t u k  w y z w o l o n y c h  (gramatyka, wokabularia, 
retoryka, zbiory sentencji, przykładów). Z przydatnych słowników posiadał 
Dictionarium linguae latinae znanego powszechnie Ambrożego Calepinusa, 
Roberta Estienne Thesaurus linguae latinae 25 Mikołaja Perotusa Cornuco- 
piae linguae latinae,26 a poza tym słownik łacińsko-niemiecki. Z dialektyki 
posiadał dzieła Jakuba Górskiego, Jerzego Trapezuntiusa, opracowania do- 
tyczące retoryki, gramatyki (Jan Niedźwiecki (Ursinus): Methodicae gram- 
matice libri ąuattuor), sposobów przemawiania (Omphalius Jacobus: De 
elocutionis imitatione ac apparatu), dyskutowania, pisania listów (Erazm 
z Rotterdamu: De ratione conscribendi epistolas; Simon Verepaeus: De epi- 
stolis latine conscribendis)׳, dalej zbiory zwrotów i wyrażeń, powiedzeń 
(Marcellus Nonii: De compendiosa doctrina; Wolhart Konrad (pseud. Con- 
radus Lycosthenes): Apophtegmata ex probatis graecae latinaeque linguae 
scriptoribus; Erazm z Rotterdamu: Adagiorum chiliades très27 ), zbiory przy- 
kładów, powszechnie używane Facta et dicta memorabilia Caiusa Maximusa 
Valeriusa.

Zbiór Wiskickiego był dość zasobny w dzieła z l i t e r a t u r y  s t a r o -  
ż y t n e j. Posiadał zbiór ekscerptów z pisarzy greckich i rzymskich dotyczą- 
cych historii literatury, filozofii, retoryki itd. pt. Noctes Atticae, autorstwa 
Aulusa Gelliusa. Z autorów greckich posiadał: Arystotelesa, Ezopa, Demoste- 
nesa; z łacińskich: Cycerona,28 Cezara, Horacego, Wergiliusza, Kwintyliana,29 
Owidiusza, Pliniusza,30 Terencjusza, Lukana, Curtiusa. Nie były to zapewne 
w większości pełne wydania naukowe, ale wydania skrócone lub wybory 
z dzieł dla potrzeb szkolnych. Można tak sądzić z faktu, że większość z nich 
Wiskicki polecił w testamencie rozdać ubogim uczniom szkoły katedralnej.
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Naukowe wydania krytyczne tekstów z literatury klasycznej Wiskicki ofiaro- 
wal reformatom we Włocławku.

Z l i t e r a t u r y  n o w o ż y t n e j  Wiskicki posiadał zaledwie: Jana 
Danieckiego Zabawy (Kraków 1606), a ponadto Maiolusa Simona Dies cani- 
culares, hoc est colloąuia tria et viginti..., (Versellis 1600); Henricusa Bebe- 
liusa: Facetiarum... libri très... (Tubingae 1561, 8°) oraz Mikołaja Krzyszto- 
fa Radziwiłła: Hierosolymitanaperegrinatio... (Brunsbergae 1601, Antverpiae 
1614, 2°), papieża Pius II Epistolae familiäres.3'

Bardzo skromnie reprezentowana jest w zbiorze Adama z Wiskitek histo- 
ria, zarówno świecka jak i kościelna. Posiadał on z tej dziedziny Vita Caroli 
Borromei oraz Tomasza Tretera Regum Poloniae icônes (Romae 1591, 2°; 
E 31, 313). Do tego doliczyć można jedną pozycję z hagiografii -  Piotra Skar- 
gi Żywoty świętych starego y  nowego Zakonu (cz. 1 -2, Wilno 1579).

Tak samo skromnie reprezentowane są nauki ścisłe i przyrodnicze, z któ- 
rych Wiskicki posiadał zaledwie dwie pozycje: Valeriusa Comeliusa De sphe- 
ra et primis astronomiae rudimentis oraz Adama Lonicerusa Arithmetices bre- 
ves et utilis introductio in eius artis studiosorum.

Książki ofiarowane reformatom włocławskim
Znaczną część, najwartościowszą, swego księgozbioru Adam z Wiskitek 

ofiarował klasztorowi reformatów we Włocławku; potwierdza to odręczny 
zapis, ale nie ręką Wiskickiego, na jego książkach: ״Pro Conventu Vladisla- 
vien[sis]” lub temu podobny.

Przechowywane były one tam aż do ostatniej wojny. Wtedy zostały wy- 
wiezione przez Niemców wraz z całą biblioteką reformacką i innymi księgo- 
zbiorami włocławskimi do Poznania. Książki noszą wyraźne ślady katalogo- 
wania i numery inwentarzowe naniesione przez pracowników niemieckich 
kopiowym ołówkiem. Po wojnie zostały wraz z księgozbiorami diecezji wło- 
cławskiej przewiezione do biblioteki seminaryjnej we Włocławku i tu znajdują 
się do dziś.32

Wśród resztek księgozbioru uczonego rodem z Wiskitek przechowywa- 
nych w bibliotece seminaryjnej (25 wol.) znajduje się 7 inkunabułów (przed- 
wojenny spis Piekarskiego notuje ich 9),33 15 druków XVI-wiecznych i 3 dru- 
ki z XVII w. W zbiorze tym jest 9 wol. o tematyce filologicznej i filozoficznej, 
reszta to dzieła teologiczne, przede wszystkim komentarze do ksiąg Pisma 
Świętego i pomoce kaznodziejskie.

Bakałarz sztuk i filozofii nie przywiązywał pewnie większej wagi, jak to 
widać z zachowanych woluminów, do estetyki książki; interesowała go zapew- 
ne bardziej ich treść. W zbiorze jego nie ma ksiąg w kunsztownych oprawach,
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jak to było w zwyczaju u bardziej zamożnych zbieraczy. Nie noszą one też na 
zewnątrz śladów jego własności; świadczą o niej jedynie odręczne zapisy wła- 
snościowe, z których można też wyczytać jego wykształcenie i pełnione funk- 
cje: bakałarz sztuk i filozofii (XV.F. 1150), wikariusz i penitencjarz katedralny 
(XVI.Q.3382), proboszcz bądkowski i gostyniński (XV.F.955).

Poprzednie zapisy proweniencyjne lub ślady po nich wskazują, że prawie 
wszystkie książki Wiskickiego miały swoich poprzednich właścicieli: otrzymał 
on je od nich w darze albo odkupił. Ze znaczniejszych warto wymienić: Jerzego 
Radziwiłła (1556-1600), biskupa wileńskiego, a później krakowskiego (prowen. 
z 1576 r.; XVI.Q.3245), Wojciecha Bilińskiego, kanonika kapituły katedralnej 
płockiej (XVI.F.4344), Jana Lochińskiego, kanonika płockiego (XV.F. 1150), 
Bartłomieja Raszewskiego, bakałarza sztuk wyzwolonych (zapis z 1545r.; 
XVI.Q.3382), a także Jana Lamchoniusa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
doktora filozofii i medycyny, autora traktatu astronomicznego Opuscululum de 
causis ecclipsium et effectibus (wydany w 1544 r.), wykładowcy matematyki 
i astronomii w Kolegium Lubrańskiego w Poznaniu (XVI.F.4622).34

Z zapisek proweniencyjnych wynika także, że ten uczony wikariusz prze- 
kazywał swoje książki reformatom włocławskim stopniowo jeszcze za swego 
życia, np. Ludolfa de Saxonia Expositio in Psalterium (XVI.Q.3382) otrzymali 
oni w 1631 r., a Enarrationes in Evangelia T. Dionysiusa (XVI.F.4674) -  
w 1635 r. Jedna tylko książka z księgozbioru Wistkickiego ma późniejszą pro- 
weniencję domu księży misjonarzy przy seminarium włocławskim (Psalterium 
paraphrasibus illustratum -  sygn.: XVI.0.583). Dostała się ona tutaj od Ada- 
ma Wysockiego, wikariusza katedry włocławskiej, który otrzymał to dzieło od 
Wiskickiego w testamencie.

Książki Adama z Wiskitek mają z reguły łacińskie glosy marginalne i in- 
terlinearne, wpisane prawdopodobnie przez poprzednich ich właścicieli. Na 
książce Expositio in Psalterium, wydanej w 1506 r. (XVI.Q.3382), na ostatniej 
i przedostatniej karcie ktoś zapisał tłumaczenie na język polski Psalmu 95(94) 
״ Venite, exultemus Domino”.

*  *  *

Można powiedzieć, że Adam z Wiskitek gromadził swój księgozbiór 
zasadniczo w dwóch kierunkach. Pierwszy wynikał z zainteresowań z czasów 
studenckich, kiedy to studiował filozofię i sztuki wyzwolone na Akademii Kra- 
kowskiej. Zapewne z tego czasu pozostało w księgozbiorze ks. Adama sporo 
książek z zakresu tzw. sztuk wyzwolonych i z literatury klasycznej. Drugi kieru- 
nek wynikał z pełnionej funkcji wikariusza i penitencjarza katedry włocławskiej. 
Zadecydował on o tym, że w księgozbiorze Wiskickiego znalazło się sporo ksią- 
żek z teologii, liturgiki, teologii moralnej, ascetyki i kaznodziejstwa. Trzeba jed
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nak przyznać, że było ich kilkakrotnie więcej niż w przeciętnym księgozbiorze 
zwykłego kapłana, któremu do pracy duszpasterskiej, szczególne kaznodziejstwa 
i sprawowania sakramentu pokuty, wystarczało kilka lub najwyżej kilkanaście 
książek. Księgozbiór taki wystarczyłby nawet człowiekowi zajmującemu się 
wówczas pracą naukową, nie ma jednak żadnych śladów wskazujących na to, 
żeby ks. Adam z Wiskitek taką pracą się parał.

Niniejsze opracowanie jest jedynie zarysowaniem problematyki związa- 
nej z księgozbiorem ks. Adama z Wiskitek. Zasługuje on na wnikliwsze prze- 
studiowanie.
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SPIS KSIĄŻEK KS. ADAMA Z WISKITEK 
Z JEGO TESTAMENTU

Testament ks. Adam a z  Wiskitek znajduje się w  Archiwum Diecezjalnym  w e Wio- 
cławku, zapisany w  A ktach konsystorza generalnego włocławskiego -  20(123), k. 356v- 
366r: Confirmatio testamenti Vnblis [venerabilis] ohm  Adam i Wyskitcii vicarii et po-  
enitentiarii Eccl[esi]ae ca thedfra jlis Vladislaviensis. Spis książek ks. Adam a znajduje 
się na k. 359v-361r, 365v. W  nawiasach kwadratowych wprowadzono numerację poszczę- 
gólnych pozycji książkowych. Znakiem  · oddzielono książki przeznaczone przez ks. Ada- 
ma z  Wiskitek dla rożnych osób lub instytucji.

[ k. 359v| Księgi.
Księgi ile ich iest in folio począwszy a [1] Diuo Bemardo Conuentowi Włocławskiemu 
leguię · exceptis [2] Missali Venetis impresso [in folio] Rosario Wiskitcien[sis] lego. · 
[3] Żywoty Świętych [in folio] Pani Elżbiecie Jarczewskiey Dobrodzieyce moiey leguie, 
Teyże [4] duo Volumina Breviarii in octauo w skórze capowey czamey oprawne pozłociste 
margines z klazurami srebmemi. · [5] Postyla polska R. Jacobi Wuiek de tempore et de 
festis w czerwoney skórze margines zielone V. Joanni Świądrzyk Alumno Seminariy 
Vlad[dislaviensis]. · [6] Breviariu[m] Venetiis ipressum in quarto apud Juntas, w czamey 
oprawie przedać. · [7] Librum praeparatorium ad digne celebrandum w czerwoney 
oprawie margines zielone in quarto. [8] Directorium Polanci ad audien[das] confessiones 
in duodecimo Vnbli Laurentio Grabiński Vicedecano Vladislavienfsis], · [9] Memo- 
riale Christianae vitae. [10] Examen approbandorum ad Confessiones excipien[dum]. 
[11] Summa aurea Armillae [12] Iudoci Clichtouei tertia pars, [13] Directoriu[m] 
Confessariorum w czerwoney skórze margines zielone. [14] Methodus ad adiuvandos eos, 
qui moriu[n]tur. [15] Biblia in octauo w czerwoney Skórze. [16] Compendiaria praxis 
conscientiae w bially Skórze in duodecimo. [17] Boromaei liber w białym pergaminie in 
octauo, [18] Thomae de Kempis w bially oprawie in duodecimo V. Nicolao Gostinen[si] 
Vicario Valdislauienfsi]. · [19] Martyrologium w białły Skórze Skora czerwoną powie- 
czone in quarto Je[g]o M[oś]ci] X. Sebastianowi Grotkowskiemu. · [20] Conciliu[m] 
Trident[inum] w czerwoney Skórze zielone margines V. Laurentio [Grabiński] Vicedecano.
• [21] Drugie w czamey oprawie margines białe. [22] artes 12 [duodecim] Sacrfamen]- 
tariorfum] Petri Skarga in quarto. [23] Orichouij Roxolani w biały Skórze in quarto 
V. Velentino Lipnen[si] Praep[posi]to o[mn]ium Sanctorfum]. · [24] Nauka Vmierania 
Człka Chrzescianskiego in quarto [25] Sermones confvenientes?] omnem Statum 
mundi in quarto. [26] Przestroga Pasterska Stanislai Rescij. [27] Rosarium in quarto. 
[28] Sequentiarum luculenta explicatio. [29] Raymundus in quarto V. Stanislao 
Szpytalen[si]. · [30] Nauka umierania Człka Chrzescianskiego drugie książki w biały 
Skórze V. Adamo Wysocki Vicario Vladislauien[si], · [31] Sermones Parati in quarto 
V. Stanislao Szpytale[si]. · [32] Speculim exemplorufm] V. Alberto Krasiński Vicario 
Vladislauien[si], · [33] Loci communes reru[m] et verbor[um] duo volumina Scripti 
w białey Skórze in quarto. [34] Formulare instrumentorum. [35] Zabawy Jana [k. 360r] 
Danieckiego. [36] Nouum testamentum polskie. [37] Panteologia [38] Powodowski Vnbli 
Gasparo Moiski. · [39] Virgilius polonic[us] V. Joanni Srodenfsi] Vicario Vladislauien[si].
• [40] Tria volumina Joannis Busaei w białey Skórze in quarto margines rubrae 
R. Sebastiano Grotkowski Can[oni]co Vladislavienfsi]. Eidem [41] libros caniculares lego 
in quarto. · [42] Sermones in Euangelii parabolas in quarto V. Matthiae Gomolis Plebano 
S[anc]ti Joannis. · [43] Tractatus primus de Sacramentis in communi. [44] Peregrinatio
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Radziuilij in fol[io]. [45] Treterius in fol[io] w czeruoney Skórze. [46] Cathechismus ad 
Parochos in octauo. [47] Pasanella w czerwoney oprawie. [48] Calepinus Ambrosii. 
[49] Apophtegmata Licosterionis in octauo. [50] Volumina quatuor Osorij in octavo. 
[51] Durandus de ritibus Ecclesiast[icis] w czerwoney Skórze in octauo. [52] Q. Curtius 
in octauo w czerwoney Skórze. [53] Manuale Nauarii w czerwoney Skórze in octauo. 
[54] Rosarium Pepin w czerwoney Skórze in octauo. [55] Dictionarium Concionatorufm] 
[Radulphi?]. [56] Josephi à Coste Concion[um] libri duo w białły oprawie margines 
czerwone in octauo. [57] Summa artis notariae. [58] Diui Aurelij Augustini. [59] Joannis 
Ludouici w bialey Skórze margines zielone. [60] Rethorica Theologica. [61] Joannis 
Garetij w białey Skórze. [62] Jacobi Górski Dialectica. [63] Instructio Sacerdotufm] 
Toleti. [64] Volumen orationum Cic[eronis] tertiu[m] w bialey oprawie. [65] Conciones 
Josephi à Coste de Aduentu w bialey oprawie margines rubrae. [66] Memoriale vitae 
Christianae Granatfiensis] w bialey oprawie margines rubrae. [67] Granat. Eccl[esi]ae 
S. Joanfnis] Vladislavien[sis]. · [68] Ethica Ar[istote]lis. [69] Progymnasmata Aphtonij 
V. Moiski Vicario Vladislavien[si]. · [70] Instructio examinandorfum] Scripta. [71] Om- 
phallus. [72] Conciones Sanchez p[ro] XL [Quadragesima], [73] de cultu ador[ati]onis 
Vasquez. [74] Scrutinium Sacerdotale. [75] Memoriale Christianae vitae Ludouici. 
[76] Różaniec Panny Mariey Bzouij. [77] Orator S. trae Boskiey. [78] Arithmetica 
Lonicerij. [79] De g[e]n[er]ibus dicendi Jacobi Górski. [80] Orationes Eccle[si]ae 
Sokołouij. [81] Confessio fidei Catholicae Hosij Vnbli Nicolao Gostinenfsi] Vicario 
Vladislauien[si]. · [82] Duo volumina Topiarij de tempore et de SS [sanctis]. [83] Cathe- 
chismus ad Parochos. [84] Summa doctrinae Christianae Schaeperi. [85] Thesaurus nouus 
de tempore et de SS [sanctis]. [86] Postylla Feri. [87] Homiliae. [88] Homiliae Joannis 
Joiardi. [89] Homiliae Joannis Tauleri. [90] Compendium Nauseae de tempore. [91] Ho- 
miliae Radulphi [k. 360v| R. Stephano Przeczkowski Plebano Coualienfsi]. · [92] Com- 
mentarium in Daniel. [93] Homilarium Judoci. [94] Memoriale christianae vitae Ludovici 
Granatfiensis]. [95] Cathechismus ad Parochos. [96] Exercitia Sp[irit]ualia Joannis 
Michaelis. [97] Tractatus de Administr[ati]one Eucharistiae. [98] Conciliu[m] Tri- 
dent[inum] w czerwoney oprawie marg. zielone V. Valentino Lipnenfsi] Praep[osi]to 
o[mn]ium Sanctor[um]. · [99] Libellus de cognationibus Joannis Cericij. [100] Vita 
Boromaei. [101] Armilla. [102] Loci co[mmun]es Theologici Joannis Ofmeysterij. 
[103] Opusculum quadragesimale Valent[ini] Posnanienfsi]. [104] de Missa et Eucharistiae 
Sacr[a]m[en]to Joannis Fabij. [105] Examen ordinanor[um] Feri. [106] Opuscula Efrem. 
[107] Czyściec polski Jacobi Wuiek. [108] Cathechismus ad Parochos R. Joanni Eborski 
Poenitentiario Eccl[esi]ae Cathedralis Vladislauienfsis]. · [109] Canones poen[itent]iae 
Astexani. [110] Compendiosu[m] examen ordinandis. [ I l l ]  Rozmyślania męki Panskiey 
na Kalwariey za Krakowem Joannis Sokołouij. [112] Opuscula aurea Francisci Zini. 
[113] Kazania o siedmi słowach R. Petri Fabricij. [114] Figurae Bibliorum R. Laurentio 
Grabiński Vicedecano. · [115] Volumen Secundufm] orationufm] Cicferonis]. [116] Quin- 
tilianus. [117] Horatius. [118] Dialectica Gorscij. [119] Ouidius. [120] Dialectica 
Hermanij. [121] Zodiacus vitae Ma[r]celli. [122] Dictionarium Latinogermanicfum]. 
[123] Sententiae noui Testamenti. [124] Gram[m]atica Joannis Ursini. [125] Terentius 
Martino Drobninenfsi] Servitori. · [126] Libri tres de natura Deor[um] Cic[eronis]. 
[127] Com[m]ediae Terent[ii]. [128] Ferus. [129] Ep[istu]lae manutij. [130] Demosthenis 
or[ati]ones graecolatfini]. [131] Aulus Gellius. [132] Fabulae Esopi. [133] Erasmi Rothe- 
rod[ami] de conscriben[dis] Ep[istu]lis. [134] Plautus. [135] Dialectica Rodolphi. 
[136] Computus Herbesti. [137] Farrago Epistolarfum] Cicferonis]. [138] Julius Caesar.
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[139] Verepeus de conscibendis Ep[istu]lis. [140] Facetiae Bebelij. [141] Or[ati]ones 3 
Cic[eronis] et Sententiae. [142] Officia Cic[eronis] w pergaminie. [143] Liber bis 
centufm] r[ati]ones dandi. [144] Sphaera Cornelij. [145] Dialectica Trapezuntij inter 
pauperes scholares rozdać. · et [146] Artes Rethoriae libri tres cum prouerbiis Salomonis. 
[147] Piarum Institutionum christianar[um] libri tres. [148] Calendariu[m] perpetuu[m]. 
• [149] Tria volumina Rubricellae Romae impressa V. Alberto Budkouio. · [150] Officium 
B.M.V. w pergaminie V. Fabiano Mansionario. · [151] Duo volumina Breuiarij hiemalis 
et aestiualis Alberto Jarczewski. · [152] Biblia Łacińska Vnbli Joanni Ligowski. · 
[153] Armilla V. Nicolao Gostinen[si]. · [154] Conciliu[m] Tridfentinum] V. Matthiae 
Gomolio Plebano S[an]cti Jaoannis. · [155] Martyrologiem] Adm. R. Sebastiano 
Grotkowski Can[oni]co [k. 361r] Vladislauienfsi]. · [156] Diurnalia duo, vnum 
V. Łanietio w czerwoney optawie margines zielone. · [157] Drugi w brunatney oprawie 
V. Stanislao a Szpytal Plebano Kłobensi. · [158] Bractwo chordy paska zakonu 
S. Francyszka V. Martino Ryczywół Praecentori Vladislavien[si]. · Libri in Duodecimo. 
[159] Psalterium B.M.V. w bronatney oprawie V. Alberto Budkouio. · [160] Off[ici]um 
B.M. V. Fabiano Mansionario. · [161] Off[ici]um diurnum Venetis impressum V. Adamo 
Gostinenfsi] Vicario Vladislauien[si]. · [162] De quatuor Nouissimis Dionysii Carthusiani. 
[163] Compendium Nauarii. [164] Elementa Confess. Nicolai Moscicfensis]. [165] Rosa- 
rium Antonini. [166] Directorium Polanci. [167] Meditationes S. Augustfini] V. Nicolao 
Gostinen[si] Vic[ari]o Vladislavienfsi]. · [168] Thesaurus precu[m] V. Świądricio. · 
[169] Libellus piarum Institutionum. [170] Or[ati]ones Verepaei. [171] Libri 4 Thomae 
de Kempis V. Alberto Krasiński. · [172] Dux peccator[um]. [173] Methodus iuuanfdi] 
morientes. [174] Praxis Casuufm] Consci[enti]ae Reginaldi. [175] Institutio Confessa- 
riorfum] Fomarii. [176] Examen approbandor[um] Moscicij. [177] Caietani Sum[m]ula. 
[178] Figurae Biblioru[m] Antonij. [179] Stimulus virtutufm] Baldesarij V. Gregorio 
Modlinio. · [180] Speculum Casuufm] Consci[enti]ae Martini Funes. [181] Pharetra 
Diuini Amoris Joannis. [182] Torociniu[m] poeni[tenti]ae Moscic[ensis]. [183] Piarum 
Institutionum libri tres. [184] Cathechismus maior Canisii. [185] Fasciculus litaniarfum] 
Radiomnensis V. Gasparo Moiski. · [186] Psalteriu[m] paraphrasibus illustrat[um] Raineri. 
[187] Explana[ti]o Psalmorum Flaminij. [188] Examen ordinador[um] Feri. [189] de 
vita et laude B. Mariae V. Costeri. [190] Genealogia S. Annae V. Adamo Wysocki. · 
[191] Marcellus. [192] Cicferonis] ad Att[icum]. [193] Vita honesta Hermani. [194] Luca- 
nus. [195] Postylla polska. [196] Libellus Euangelior[um] Sequendarum et himnorum. 
[197] Sententiae Cic[eronis]. [198] Valerius Maximus. [199] Kathechism polski Chłopcu 
który będzie przy Śmierci moiey. · [200] formula Christianae institutionis Francisci. 
[201] Tractatus Mysterior[um] Missae Titelmani. [202] Breuiarii pars hiemalis. 
[203] Assertio Sacrificij Missae Gareti V. Ligowski. · [204] Scopus biblicus Noui- 
campiani. [205] Flores Bibliorum Thomae Hibemfienis], [206] Summarius polskiey nauki 
chrzescianskiey. [207] Enchiridion Sacerdotum Vnbli Alberto à Łasko. · Libri in Sede- 
cimo. [208] Loci communes reru[m] Theologicarfum] Hofmeisteri. [209] De imitatione 
Chr[ist]o Gersonis. [210] Off[ici]um B.M.V. [211] Manuale Aug. [212] Compendium 
Nauari. [213] Off[ici]um hebdomadae S[an]ctae. [214] Thesaurus precum Venerabili 
Nicolao Gostinenfsi].

[k. 365v]
Księgi in octauo. [215] Durantus w czerwoney oprawie marg. zielone. [216] Apophte- 
gmata Licost. w czerwoney oprawie marg. zielone. [217] Manuale Nauari w czerwoney 
oprawie marg. zielone. [218] Q. Curtius w czerwoney oprawie marg. zielone. [219]
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Volumina 4 Osorij et accommodât, no[n] reddit. w czerwoney oprawie marg. zielone. 
[220] Monita Mangotij: a drugie volumen v. P.B. (?) w Gostininie. [221] Żołtarz Valentini 
Latinopolonic[us]. [222] Rethorica Granat[ienis] w czerwon[ey] oprawie marg. virid. 
[223] Libri 4 de doctrina Christiana Aug. [224] Rosarium Pepin. [225] Volumina duo 
Orationu[m] Cic[eronis]. [226] Jacobi Gorscij de lapsu et iustific[ati]one ho[min]is. [227] 
De veritate fidei christianae Ludouici. [228] Toletus Instructio examinadorum scripta. 
[229] Joannis Gareti de Eucharistia. [230] Volumen Cic[eronis] Or[ati]onum Tertius [231] 
Summa artis notariae Rolandini. [232] Dictionariu[m] Concionatorfum] Radulphi. [233] 
Conciones à Coste in quadragesima. [233a] Aliud volumen de Aduentu. [234] Memoriale 
vitae christianae.

K O M E N T A R Z

[1] B cm ardus C laravalcnsis, s.: Opera omnia, 2". W ydaw ane bardzo często.

[2] Missale Romanum, Venezia. L iczne wyd.

[3] Skarga Piotr, SJ: Żywoty świętych starego y  nowego Zakonu..., cz. 1-2, W ilno 1579 i inne wyd. 
(zob. E X X V III, 161-167).

[4] Breviarium, vol. 1-2, 8°. W ydanie niem ożliw e do zidentyfikow ania.

[5] W ujek Jakub: Postilla catholica, to jest kazania na każda niedzielę i na każde święto przez cały 
rok, cz. 1-2, K raków  1573; cz. 3, K raków  1575. Są także inne w ydania  (E XXXI11, 389-399).

[6] Breviarium, Venezia, ap. Juntas, 4“. T rudno stw ierdzić, o które konkretn ie  w ydanie chodzi.

[7] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[8] P o lanc ius Joannes, SJ: Breve directorium ad confessarii ac confitendi munus rite oheundum, 
A ntvcrpiac  1565; zob. poz. 166.

[9] Ludovicus dc G ranada: Memoriale christianae vitae ac confitendi munus rite obeundum, 12“. Liczne 
w ydania; zob. poz. 66, 75, 94, 234.

[10] M ościcki M ikołaj: Examen approbandorum ad s. Confessiones excipiendas..., C racoviae, F. Cezary 
1622, 2“ (E X X II, 584); zob. poz. 110, 176.

[11] Fum us B artholom acus, OP: Summa aurea, armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam 
attinentes breviter complectens..., Venetiis 1587, 8" i inne wyd. w  XVI i X V II w.; zob. poz. 101, 153.

[12] C lichtove Jossc (C lichtovacus Judocus): Elucidatorum ecclesiasticum ad officium Ecclesiae per- 
tinentia plenus exponens, p. 1-4, Paris 1516 i w iele nast. wyd.

[13] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[14] Polancius Joannes: Methodus ad eos adiuvandos, qui moriuntur, L iège 1587, 16“; zob. poz. 173.

[15] N ic m ożna stw ierdzić, jak ie  to je s t w ydanie Biblii.

[16] R cginaldus Valerius, SJ: Compendiaria praxis dijficiliorum casuum conscientiae, 12“. Różne wyd.

[17] Być m oże — C arolus B orom cus: lnstructionum fabricae ecclesiae et supellectillis ecclesiasticae 
(I-II, M ilano 1577).

[18] T hom as a K em pis: De imitatione Christi, 12“. Różne wyd. ; zob. poz. 171, 209.

[19] Martyrologium Romanum, Louvain 1568, Rom a post 1585 i inne wyd.

[20] C oncilium  Tridcntinum : Canones et décréta Concilii Tridentini. W iele różnych w ydań ; zob. poz. 
98, 154.

[21] J.w.

[22] Skarga Piotr, SJ: Artes duodecim sacramentariorum seu zvinglicalvinistarum, V ilnac 1582, 4“ 
(E X X V III, 133-134).

[23] O rzechow sk i S tanisław : Roxolani, Chimera: sive de Stancari funerta regno Poloniae secta, 
C racoviae  1562, 1563, 4 “ (E  X X III, 446-447).

[24] Januszow ski Jan: Nauka umierania chrześcijańskiego... częścią z łacińskiego, częścią z włoskiego 
przełożone, K raków  1619, 4 “ (E X V III, 476); zob. poz. 30.

[25] Pozycja n iezidentyfikow ana.
[26] Reszka Stanislaw: Przestroga pustyrska do miasta Warszawskiego..., Poznań 1585 (E XXVI, 268-269).
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[27] B zow ski A braham : Rosarium B.V., C oloniac, ap. A. B octzer 1616, 4°, (E X III, 499).

[29] A dam  M agister (R aym undus dc Pcnnaforti): Summula cum commenta et glossa interlineari, 4“. 
Różne wyd.

[30] Januszow ski Jan: Nauka umierania chrześcijańskiego... częścią z łacińskiego, częścią z włoskiego 
przełożone, K raków  1619, 4Ü (E X V III, 476); zob. poz. 24.

[31] Paratus: Sermonaes de tempore et de Sanctis, 4“. R óżne wyd.

[32] P ierw sza edycja  bezim ienna  pt. Speculum exemplorum 1481. D rugą  u łoży ł A egid ius A urifaber 
i w ydał C o lon iae  1485, p oczcm  by ły  liczne p rzedruk i, aż dz ie łko  to rozsze rzy ł Jan  M ajor, SJ i w ydał 
pt. Magnum speculum exemplorum, D uaci 1603 (E X X II, 47).

[33] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[34] Formularium instrumentorum et variorum procesuum, R om a 1553, 4° i inne wyd.

[35] D aniccki Jan: Zabawy, K raków  1606, 4“ (E XV, 33).

[36] Nowy Testament polskim językiem wyłożony..., K raków  1556 i inne w yd. (zob. E X III, 22n.).

[37] R cincrius de Pisis: Pantheologia, sive Summa universae theologiae. R óżne w yd.

[38] Być m oże -  Pow odow ski: Christologiae, seu sermonum de Christo..., p. 1-2, K raków  1602-1604 
(E XXV, 188-189).

[39] M oże to być -  V crgilius Pub lius M aro  M antuanus: Pasterskie... rozmowy, K raków  1588 lub: 
Georgicorum albo ziemiaństwa... ksiąg czworo, 1614, lub: Aeneida, K raków  1590 (zob. E X X X II, 368-369).

[40] B usacus Joannes, SJ: Enchiridion piarum meditationum, 4 “. R ożne w yd. w  X V II w. (zob. też 
E XIII, 461)

[41] P raw dopodobnie  M aiolus Sim on: Dies canicułares, hoc est colloquia tria et viginti..., Versellis
1600.

[42] Pozycja n ieziden tyfikow ana.

[43] Pozycja  n ieziden tyfikow ana.

[44] R adziw iłł M ikołaj K rzysztof: Hierosolymitana peregrinatio..., B runsbcrgac 1601, A ntverpiac 1601, 
1614, 2° (E X X V I, 89-90).

[45] T rcter Tom asz: Regum Poloniae icônes..., Rom ac 1591, 2" (E X X X I, 313).

[46] Catechismus... adparochos, Rom ac 1566, i nast. wyd. (zob. też E XIV, 97); zob. poz. 83, 95, 108. 
U żyw any  by ł także ja k o  p o d ręczn ik  w  sem inariach  duchow nych  -  zob. S. C hodyńsk i, Seminarium 
włocławskie, W łocław ek  1905, s. 146.

[47] M oże to być -  Pas (P asanus) A ngelus de: Expositio symboli apostolorum, R om ac 1596 ,2°. D zieło 
bardzo zachw alane do  czytania  przez Possew ina (Enc. kościelna, X V III, s. 267).

[48] C alepinus A m brosius: Dictionarium linguae latinae, B asel 1550, 4° i inne w yd.

[49] W olhart K onrad , pscud . L ycosthcncs C onradus: Apophtegmata ex probatis graecae łatinaeąue 
linguae scriptoribus..., G cncvac 1602, 1609 i inne wyd.

[50] O sorius H icronim us: De iustitia caelesti libri decem, Köln 1581, 8“; lub Paraphrasis in Isaiam 
libri V, Köln 1579, 1583, 1584; zob. poz. 219.

[51] D uranti G uillelm us: Rationale divinorum officiorum, 8°. R óżne w yd.; zob. poz. 215.

[52] C urtius R ufus Q uintus: Historiae Alexandri Magni, 8“. R óżne w yd. ; zob. poz. 218.

[53] A zpilcucta  M artinus N avarus: Enchiridion sive manuale confessariorum et poenitentium, 8°. Różne 
w yd.; zob. poz. 217.

[54] Pepin  G uilclm us: Rosarium aureum B. Mariae Virginis..., Vcnctiis 1592; zob. poz. 224.

[55] R adulphus: Dictionarium concionatorum, dzieło niezidentyfikow ane; por. ροζ. 232.

[56] Josephus à C osta, SJ: Condones, p. 1-2, Köln 1601, 8“; zob. poz. 233.

[57] R o land inus  P assageriu s : Summa artis notariae..., A ug. T aurinorum  1607 i inne  w yd .; zob. 
poz. 231.

[58] P raw dopodobnie  -  A ugustinus A urelius, s.: Meditationes. R óżne wyd.

[59] Z apew ne -  V ivus Joannes L udovicus V alentinus (V ives Juan  Luis): De verdate fidei Christiane, 
s. 1., O porinus 1544; zob. poz. 227.

[60] Pozycja  n ieziden tyfikow ana.
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[61] Być m oże -  G aretius Joannes: De vera presentia Corporis Christi in Sacramento Eucharistiae, 
A ntw erpen 1561 i inne w yd.; zob. poz. 229.

[62] G órski Jakub: Commentariorum artis dialecticae libri decern, L ipsiae, off. V oegeliana i 563, 8° 
(E X V II, 259).

[63] Toletus Franciscus: De instructione sacerdolum et peccatis capitalibus libri VII... R óżne w yd.

[64] C icero  M arcus Tulius: Orationes, vol. 3. R óżne w yd.; zob poz. 115, 141, 225, 230.

[65] Josephus à Costa: Condones de Adventu... R óżne wyd.

[66] L udovicus dc G ranada: Memoriale vitae christianae... R óżne w yd.; zob. poz. 9, 75, 94, 234.

[67] Z apew ne j.w .

[68] A risto teles: Ethica ad Nicomachum. W iele różnych w ydań.

[69] A phton ius Sophista: Progymnasmala..., Lugduni 1555, C oloniae 1570, F rancoforti 1598, 8°.

[70] Pozycja niezidentyfikow ana.

[71] O m phalius Jacobus: De elocutionis imitatione ac apparatu..., K öln 1572, 1591, 8“.

[72] Sanchez G aspar, SJ: Condones in dominicis et feriis Quadragesimae. R ożne wyd.

[73] V asqvez (Vazqvcz) G abriel, SJ: De cultu adorationis, A lcala 1594, 4° i inne wyd.

[74] Incam atus Fabius: Scrutinium sacerdotale, sive modus examinandi tarn in visitatione episcopali, 
quam in susceptione ordinum, p. 1-2, V endis 1593. Byfy różne w ydania.

[75] L udovicus de  G ranada: Memoriale christianae vitae. Różne w yd.; zob. poz. 9, 66, 94, 234.

[76] B zow ski A braham : Różaniec Panny Maryey, K raków , W. K ob y liń sk i 1600, post 1606, 4°-8° 
(E X III, 499).

[77] Pozycja niezidentyfikow ana.

[78] Lonicerus A dam : Arithmetices breves et utilis introductio in eius artis studiosorum..., Francoforti 
1570, 1610, 8“.

[79] G órski Jakub: De generibus dicendi liber, C racoviac, ap. M. S icbencychcr 1559, 8° (E X V II, 260).

[80] Sokołow ski S tanisław : Orationes ecclesiasticae, C oloniae 1587, 8“ (E  X X IX , 21).

[81] H ozjusz  S tanisław : Confessio fldei catholicae..., C racoviac , off. hacr. M. Scharffenberger 1553, 
4° i inne w yd. (E X V III, 278-281).

[82] Topiarius A egidus D om inicus: Condones (Sermones ?) de tempore et de sandis. R ożne w yd.

[83] Catechismus... adparochos, Rom ae 1566, i nast. w yd. (zob. też E XIV, 97); zob. poz. 43, 95, 108.

[84] S chocppcr Jacobus: Institutionis christianae, precipuae quae doctrinae summa concionibus... 
comprehensa, Köln 1561, 8“.

[85] Pozycja niezidentyfikow ana.

[86] Fcrus Joannes: Postilla de Sandis el festis sanctorum׳, lub Postilla de tempore, p. 1-2. R óżne wyd.

[87] Fcrus Joannes: Epitome sermonum... dominicalium, p. 1-2. R óżne wyd.

[88] Pozycja niezidentyfikow ana.

[89] Tauler Joannes: Sermones de tempore et de sandis totius anni..., K öln 1552, 4“.

[90] N ausea Fridcricus: Catholicarum postillarum et homiliarum... compendium. R óżne wyd.

[91] R adulphus A rdens: Homiliae de sandis, post 1567; różne w yd.

[92] Pcrcrius B cncdictus, SJ: Commentariorum in Danielem prophetam libri XVI, A ntverp iac  1594, 
Lugduni 1602, 8°.

[93] C lichtovc Josse (C lichtovacus Jodocus): Orationes. Różne w yd.

[94] L udovicus dc  G ranada: Memoriale christianae vitae. R óżne w yd.; zob. poz. 9, 66, 75, 234.

[95] Catechismus... ad parochos, Rom ae 1566, i nast. wyd. (zob. też E XIV, 97); zob. poz. 46 , 83, 108.

[96] Joannes M ichael C onstanticnsis, OC: Liber exercitionum spiritualium triplicis viae, post 1597, 8“.

[97] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[98] C oncilium  T ridcn tinum : Canones et décréta Concilii Tridentini. W iele  różnych  w ydań  ; zob. 
poz. 20, 154.

[99] Pozycja n iezidentyfikow ana.
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[100] Vita Caroli Borromei. L iczne w yd. i przekłady. Znane są  także inne X V I-w icczne biografie K arola 
B orom eusza.

[101] Fum us B artholom acus, OP: Summa aurea, armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam 
attinentes breviter complectens..., Venctiis 1587, 8“ i inne w yd. w  XVI i X V II w.; zob. poz. 11, 153.

[102] H ofm eister Joannes, O ESA : Loci communes rerum theologicarum, quae hodie in controversia 
agitantur, Ingolstadt 1547, Parisiis 1588 i inne wyd.

[103] W róbel W alenty: Opusculum Quadragesimale..., L ipsk, off. M. L ottheri 1537, 8° (E X X X III, 
365-366).

[104] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[105] W ild Johannes (F erus Joannes), O FM : Examen ordinandorum..., M eyncc 1550 i inne w yd.; zob. 
poz. 128, 188.

[106] Ephrcm  Syrus: Opuscula. R óżne wyd.

[107] W ujek Jakub: Czyściec. To iest zdrowa a gruntowna nauka o modlitwach, o mszach y  ialmużnach 
za umarłe wierne y  o mękach czyscowych po śmierci, Poznań, J. W olrab 1579, 8“ (E  X X X III, 382-383).

[108] Catechismus... ad parochos, R om ae 1566, i nast. w yd. (zob. też E XIV, 97); zob. poz. 46, 83, 95.

[109] A stesanus: Canones poenitentiales. R óżne wyd.

[110] M oże to być -  M ościcki M ikołaj: Examen approbandorum ad s. confessiones excipiendas el ad 
parochias obtinendas... compendiosa tractatione..., C racoviac, F. C ezary  [1623], 12° (E X X II, 584) ; zob. 
poz. 10, 176.

[111] Sokołow ski S tanisław : Estreicher (X X IX , 7) zna tylko dzieło pt. Kontemplatiae albo Rozmyślania 
tajemnic...

[112] Z ino  Petrus F ranciscus V eronensis: Opuscula aurea, dzieło niezidentyfikow ane.

[113] B cllarm in  R obcrtus, s.: Kazanie, które P. Jezus z krzyża uczynił do narodu ludzkiego, ostatnie, 
albo o siedmi słowach... z  łac. na poi. przełożone przez Piotra Fabrycego SJ, K raków  post 1622, 8° (E X X II, 
448).

[114] A ntonius dc R am pclogis (R am pclogus): Figurae Bibliorum..., C oloniae  1609, 12°. R óżne wyd. 
w  XVI i XVII w.; zob. poz. 178.

[115] C icero  M arcus Tulius: Orationes, vol. 2. Różne w yd.; zob. poz. 64, 141, 225, 230.

[116] Q u in tilianus  M arcus Fabius: Orationum libri XII lub Declamationes, lub Institutio oratoria. 
Różne w yd.

[117] H oratius Flaccus Q uintus: Poemata. Różne wyd.

[118] G órski Jakub: Commentariorum artis dialecticae libri decem, L ipsiae, off. Voegeliana 1563, 8“ 
(E X V II, 259).

[119] O vidius N aso  Publius: Metamorphoseon libri XV. R óżne wyd.

[120] Pozycja  n iezidentyfikow ana.

[121] Palingenius M arcellus Stallatus: Zodiacus vitae, B asileae 1537 i inne w yd.

[122] Dictionarium latino-germanicum, b.m .dr., XVI w.

[123] Pozycja n ieziden tyfikow ana.

[124] U rsinus (N iedźw icck i) Joannes: Methodicae grammatice libri quattuor..., Leopoli 1592 i inne 
wyd. (zob. E X X X II, 68-70).

[125] T erentius A fer Publius: Comoediae. R óżne wyd.

[126] C icero  M arcus Tulius: De natura Deorum libri 1res. R óżne wyd.

[127] T erentius A fer Publius: Comoediae. R óżne wyd.

[128] W ild Johannes, O FM  (Ferus Joannes): Examen ordinandorum..., M cynce 1550 i inne w yd.; zob. 
poz. 105, 188.

[129] M anutius Paulus: Commentarius in epistulas Ciceronis ad Atticum, ea  1620.

[130] D em osthenes: Orationes. G raccolat. R óżne wyd.

[131] G elliu s A ulus: Noctes Atticae. Z b ió r ekscerp tów  z p isarzy  g reck ich  i rzym sk ich  do tyczących  
historii literatury, filozofii, retoryki itd. Różne wyd.

[132] A esopus: Fabulae. R óżne wyd.
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[133] E rasm us R otterodam us: De ratione conscribendi epistolas, post 1561.

[134] P lautus T itus M aecius: Comoediae. Różne wyd.

[135] R odolphus C aspar: Dialectica, Ingolstadii, W eisenhom  1536, 1551.

[136] H erbcst B enedykt: Computus... [ecclesiasticus], [Posnaniae] 1561, 8° (E  X V III, 119).

[137] C icero  M arcus Tulius: Epistolae. Różne w yd.

[138] Z apew ne -  C aesar C. Iulius: De bello Gallico lub Commentarii de bello civili. W  X V I 
i X VII w. różne w yd.

[139] V crcpacus Sim on: De epistolis latine conscribendis libri V, B runsbergae  1590 (E X X X II, 
345-346).

[140] B cbclius H enricus: Facetiarum... libri 1res..., Tubingac 1561, 8°.

[141] C icero  M acus Tulius: Orationes. Różne w yd.; zob. poz. 64, 115, 225, 230.

[142] C icero  M arcus Tullius: De officiis libri 111, Lyon 1556 i inne wyd.

[143] Pozycja  niezidentyfikow ana.

[144] V alerius C ornelius: De sphera et primis astronomiae rudimentis..., A ntverp iac  1571, 1581, 8° 
i zapew ne inne wyd.

[145] T rapczuntius G eorgius: De re dialectica libellus..., C oloniae 1536 i inne w yd.

[146] Pozycja n iezidentyfikow ana.

[147] Być m oże -  C anisius Petrus, SJ : Institutiones christianae pietatis, seu parvus cathechismus׳, różne 
po lsk ie  w yd. od  XVI w. (zob. E XIV, 43-44); zob. poz. 169, 183.

[148] Pozycja  niezidentyfikow ana.

[149] Rubricella, vol. 1-3, Rom a. D zieło trudne do zidentyfikow ania.

[150] Pozycja niezidentyfikow ana.

[151] Breviarius Romanus, p. h iem alis e t aestivalis. R óżne w yd.

[152] N ic w iadom o, o jak ie  w ydanie B iblii łacińskiej chodzi.

[153] Fum us B artholom aeus, OP: Summa aurea, armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam 
attinentes breviter complectens..., Vcnctiis 1587, 8" i inne wyd. w  X V I i X V II w.; zob. poz. 11, 101.

[154] C oncilium  T ridcn tinum : Canones et decreta Concilii Tridentini. W iele  różnych  w ydań ; zob. 
ροζ. 20, 98.

[155] Martyrologium Romanum, Louvain 1568, R om a post 1585 i inne wyd.

[156] N ie w iadom , o jak ie  w ydanie Diumale chodzi.

[157] J. w.

[158] L iric ius H ipolit: Bractwo chordy albo paska Zakonu S. Franciszka w klasztorze bernardynów 
postanowione 1606, Poznań 1606 i inne w yd. (zob. E X X I, 328-329).

[159] Rosarium, seu psalterium Beatae Virginis Mariae, K öln 1601.

[160] Być m oże -  Officium Beatae Mariae Virginis. L atine et g racce, Lyon 1595, 16°.

[161] Officium diurnum, Vcnctiis, 12״. Różne wyd.

[162] D ionisius C arthusianus: De quattuor novissimis. Istnieje w iele  w yd.

[163] A zp ilcu c ta  M artinus N avarus: Manuale, sive Enchiridion confessoriorum et poenitentium..., 
R om ae 1588 i w iele  innych w yd. W yd. w  streszczeniu  pt. Compendium.

[164] M ościcki M ikołaj: Elementa ad s. confessiones non tantum sacerdotibus in foro poenitentiae 
tyronibus apprime necessaria, C racoviac 1603, 1610, 1619, 8"-12״ (E  X X II, 583).

[165] A n ton inus  dc P rzem yśl (A ntoni z P rzem yśla) O P: Rosarium, seu libellus in quo S. Rosarii 
fraternitatis B. Mariae Vtrg. nuncupatae rationes, progressus, mysteria et commoda breviter explicantur..., 
Lcopoli 1591, 12“ (E  X II, 177).

[166] P o lanc ius Joannes, SJ: Directorium breve ad confessorii ac confitendis munus rite obeundi. 
Liczne w yd. z  X V I i X V II w.; zob. poz. 8.

[167] A ugustinus A urelius, s.: Meditationes, soliloquia et manuale, A ntvcrpcn  1554 i inne wyd.

[168] M oże  to być -  B artsch  (B arcz) Fryderyk: Thesuarus precum ac variorum instructionum 
spiritualium, W ilno  1589, w yd. 2, K raków  1609 (E X II, 395n .) lub: Thesaurus precum et variorum 
instructionum atque exercitationum spiritualium, Köln 1623 i inne w yd.; zob. poz. 214.
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[169] Być m oże -  C anisius Petrus, SJ: Institutiones Christianae pietatis, seu parvus cathechismus; różne 
polsk ie w yd. od X V I w. (zob. E XIV, 43-44); zob. poz. 147, 183.

[170] M oże to być -  V ercpaeus (V crcpcax) Sim on: Precationum piarum enchiridion, A nvers 1565; 
Precationes liturgicae, A nvers 1574 lub Enchiridion.

[171] T hom as a  K em pis: De imitatione Christi. Różne wyd. ; zob. ροζ. 18, 209.

[172] L udovicus de G ranada: Dux peccatorum. W iele wyd.

[173] Polancius Joannes: Methodus ad eos adiuvandos, qui moriuntur, L ićge 1587, 16“ ; zob. ροζ. 14.

[174] R cginaldus Valerius, SJ: Compediaria praxis difficiliorum casuum conscientiae, M ainz 1619.

[175] F ornarius M artinus, SJ: Institutio confessoriorum..., 1. 1-2, K öln 1607.

[176] M ościcki M ikołaj: Examen approbandorum ads. confessiones excipiendas..., K raków , F. C ezary  
1622, [1623], 12“ (E X X II, 584); zob. ροζ. 10, 110.

[177] C aictanus T hom as de Vio: Summula. K ilka w yd.

[178] A ntonius de R am pelogis (R am pelogus): Figurae Bibliorum..., C oloniae 1609, 12°. R óżne wyd. 
w  XVI i X VII w.; zob. ροζ. 114.

[ 179] Baldcsanus Guilielmus: Stim ulus virtutum adolescendae Christianae... Różne wyd. w XVI i XVII w.

[180] Funcz M artin  de (F unes  M artinus): Speculum morale et practicum, in quo medulla omnium 
casuum conscientiae continetur..., p. 1-3, C onstance 1598, 12°.

[181] L audsbcrg  Johannes Iustus: Divina amoris pharetra..., Köln 1590, 12°. R óżne wyd.

[182] M ościck i M ikołaj: S. artis poenitentiariae tyrocinium..., C racov iac  1625, 1631, 12°. (E X X II, 
582-583).

[183] Być m oże -  C anisius Petrus, SJ: Institutiones christianae pietatis, seu parvus cathechismus׳, różne 
polsk ie wyd. od  X V I w. (zob. E XIV, 43-44); zob. poz. 147, 169.

[184] Petrus C anisius: Opus catechisticum, sive de summa doctrinae christianae... R óżne wyd.

[185] R adym cnsis (R ad im nensis , R adym iński) Stanisław : Fasciculus litaniarum... ex Sacra Scriptura 
selectus..., C racov iac  1607, 1622, 12“. (E X X V I, 49-50).

[186] R cincrus Synoyus: Psalterium paraphrasibus illustratum..., Lyon 1559.

[187] Flam inius M arcus A ntonius: In librum Psalmorum brevis explanatio. W iele wyd.

[188] W ild Johannes, O FM  (Ferus Joannes): Examen ordinandorum..., M cynce 1550 i inne w yd.; zob. 
poz. 105, 128.

[189] C o ste r F ranço is , SJ (C ostcrus  F ranc iscus): De vita et laudibus Deiparae Mariae Virginis 
meditationes quinquaginta, A nvers 1587 i inne w yd.

[190] Pozycja  n ieziden tyfikow ana.

[191] M arcellus N onii: De compendiosa doctrina. R óżne w yd. A rchaiczne w yrazy  i zw roty  u łożone 
w  porządku alfabetycznym .

[192] C icero  M arcus Tullius: Epistolae ad Titum Pomponium Atticum. W icie wyd.

[193] H erm ann-Joseph, s.: Vita [honesta], brak innych danych.

[194] Lucanus M arcus A urelius: Pharsalia sive de bello civili caesuris et Pompeii lib. X, A m sterdam  
1551, 12“.

[195] Postilla polska, to jest lekcje, epistoły y  ewangelie niedzielne, postne..., K raków  1561, 8° i inne 
w yd. (E XXV, 116).

[196] N ic w iadom o, o jak ie  w ydanie  tej pozycji chodzi.

[197] C icero  M arcus Tullius: Sententiae. W iele wyd.

[198] Valerius C aius M axim us: Facta et dicta memorabilia. R óżne w yd. w  X V I i X V II w.

[199] B yć m oże -  Katechizm rzymski, to jes t nauka chrześciańska za rozmyślaniem Concilium 
Trydentskiego... na polskie przełożona. W  XVI w. kilka w yd., ale n ie w  12“. (E X IX , 181 n.).

[200] Pozycja  n iezidentyfikow ana.

[201] T itelm an Franciscus: Expositio mysteriorum Missae..., Lyon 1558, 16“.

[202] Breviarium Romanum. Pars h iem alis, 12°. N ic da się ustalić  w ydania.

[203] B yć m oże -  G aretius Joannes, OSA: Omnium aetatum et nationum in veritatem Corporis Chri- 
sti in Eucharistia per XVI see. consensus, A ntw crpiae 1561, 1569, 1572 i inne wyd.
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[204] N ow opolski (N ow opolczyk) W ojciech: Scopus biblicus, A ntverpiac, ap. Joannem  B cllerum  1555, 
12° i nast. w yd. (E  X X III, 202-203).

[205] T hom as de H ibem ia: Flores Bibliorum (Flores biblicas sive loci communes...), Lyon 1566, 16° 
i inne w yd.

[206] B cllarm in  Robertus, s.: Summaryusz nauki chrześciańskiey, K raków  1608, 12° (E  X II, 450).

[207] G uido  dc M ontrochcr: Enchiridion sacerdotum..., A ntvcrp iae , ap. j .  B cllerum  1564, a m oże -  
B locm cvcnnc Pieter: Enchiridion sacerdotum, in quo ea quae ad divinissimam Eucharistiam et sacratissimae 
Missae officium attinet..., C o lon ia  1532.

[208] H offm eister Johannes, O ESA : Loci communes rerum theologicarum quae hodie in controversia 
agitantur. R óżne wyd.

[209] T hom as a K cm pis: De imitatione Christi libelli quattuor, plane divini qui falso D. Johanni 
Gersoni cancellario Parisiensi vulgo conscripti sunt. W X V I w. liczne w yd.; zob. poz. 18, 171.

[210] Być m oże -  Officium Beatae Mariae Virginis. L atine e t g racce, Lyon 1595, 16“.

[211] A ugustinus A urelius, s.: Meditationes, soliloquia et manuale, A ntvcrpen  1554 i inne wyd.

[212] A zp ilcu c ta  M artinus N avarus: Manuale, sive Enchiridion confessoriorum et poenitendum..., 
R om ae 1588 i w iele innych w yd. Wyd. w  streszczeniu  pt. Compendium.

[213] Officium Hebdomadae Sanctae, secundum Missale et Breviarium Romanum. Wyd. po  Soborze 
Trydenckim  różne.

[214] M oże to być -  B artsch  (B arcz) Fryderyk: Thesuarus precum ac variorum instructionum 
spiritualium, W ilno 1589, w yd. 2, K raków  1609 (E X II, 395n .) lub: Thesaurus precum et variorum 
instructionum atque exercitationum spiritualium, K öln 1623 i inne w yd.; zob. poz. 168.

[215] D uranti G uillelm us: Rationale divinorum officiorum, 8°. R óżne w yd.; zob. poz. 51.

[216] W olhart K onrad, pseud. Lycosthcncs Conradus: Apophtegmata ex probatis graecae latinaeque 
linguae scriptoribus..., G enevae 1602, 1609 i inne wyd.

[217] A zp ilcu cta  M artinus N avarus: Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitentiam, 8°. 
R óżne w yd.; zob. poz. 53.

[218] C urtius Rufus Q uintus: Historiae Alexandri Magni, 8°. R óżne w yd.; zob. poz. 52.

[219] O sorius H icronim us: De iustitia caelesti libri decem, K öln 1581, 8°; lub Paraphrasis in Isaiam 
libri V, Köln 1579, 1583, 1584; zob. poz. 50.

[220] M angotius A drianus, SJ: Monita mariana ex S. Scriptura et ss. patribvs potissimvm collecta..., 
p. 1-3, A ntw erpen, ap. Hier. Vcrdussen, 1613-1615, 8“.

[221] W róbel W alenty: Żoltarz Dawidów..., K raków  1539 i inne w yd. (zob. E XV, 68-70).

[222] L udovicus dc G ranada: Ecclesiasticae rhethoricae, sive de ratione condonandi libri sex, Köln 
1576 i następne w yd.

[223] A ugustinus A urelius, s.: De doctrina Ch ristian a lib r i  IV, różne wyd.

[224] Pepin  G uilelm us: Rosarium aureum B. Mariae Virginis..., V cnetiis 1592; zob. poz. 54.

[225] C icero  M arcus Tulius: Orationes. R óżne w yd.; zob. poz. 64, 115, 141, 230.

[226] G órsk i Jakub : Praelectionum plocensium liber quintus. Sive de lapsu & restauratione, 
iuslificationeq. hominis, C oloniae, ap. M. C holinum  1583, 8“ (E X V II, 261-262).

[227] V ivus Joannes Ludovicus Valentinus (Vives Juan  Luis): De veritate fidei Christiane, s. I., Oporinus 
1544; zob. poz. 59.

[228] Być m oże -  Toletus Franciscus: De instructione sacerdotum... (w  rękopisie)

[229] Być m oże -  G aretius Joannes: De vera praesentia Corporis Christi in sacramento Eucharistiae, 
A ntw erpen  1561 i inne w yd.; zob. poz. 61.

[230] C icero  M arcus Tulius: Orationes. Różne w yd.; zob. poz. 64, 115, 141, 225.

[231] R olandinus Passagerius: Summa artis notariae..., Aug. Taurinorum  1607 i inne wyd.; zob. poz. 57.

[232] Pozycja niezidentyfikow ana.

[233] Josephus à  Costa, SJ: Condones, p. 1-2, Köln 1601, 8“; zob . poz. 56.

[233a] J. w.

[234] L udovicus de G ranada: Memoriale vitae Christianae... R óżne w yd.; zob. poz. 9, 66, 75, 94.
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