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BernarDeTa iwańska-cieŚlik

aSPEKty BaDań naD KSięGozBioraMi
członKóW KaPituły KatEDraLnEJ WE WłocłaWKu

Badania księgozbiorów historycznych przechowywanych w Bibliotece 
wyższego seminarium Duchownego we włocławku, w której zasobach 
znalazły się fragmenty miejscowej biblioteki kapituły katedralnej oraz 
księgozbioru franciszkanów-reformatów włocławskich, a także innych 
książnic kościelnych, pozwoliły na zestawienie wykazu właścicieli więk-
szych lub mniejszych zbiorów książkowych. w wykazie tym znaczną grupę 
stanowią prałaci i kanonicy włocławskiej kapituły katedralnej; dotychczas 
zidentyfikowano 141 takich osób. kryterium włączenia do tego wykazu 
była nie wielkość księgozbioru, lecz jakakolwiek wzmianka o tym, że byli 
właścicielami chociażby jednej książki, co jest ważne zwłaszcza przy bada-
niu najstarszych fragmentów kolekcji. również krótka notka o zaintere-
sowaniu piękną księgą oraz darowaniu cennej pozycji pozwala w sposób 
pośredni wnioskować o pewnym zainteresowaniu książką i otwiera drogę 
do dalszych poszukiwań proweniencyjnych.

Źródła i opracowania 

w poszukiwaniach księgozbiorów historycznych należy przede wszyst-
kim uwzględnić zasoby archiwalne, w których można znaleźć inwentarze, 
spisy, katalogi księgozbiorów, będące dokumentami dołączonymi do te-
stamentu lub pozycjami samoistnymi. Dostarczają one niekiedy informacji 
szczątkowych, potwierdzających jedynie fakt, że dany kanonik posiadał 
jakiś księgozbiór lub pojedyncze książki.

w archiwaliach wytworzonych we włocławku przez kapitułę katedralną 
lub konsystorz zostały do tej pory odnalezione inwentarze, sporządzone 
przy okazji spisywania testamentów przez kanoników: krzesława z ku-
rozwęk (zm. 1503)1, Franciszka łąckiego (zm. 1617)2, mikołaja kąckiego 
(zm. 1650)3, stefana sumińskiego (zm. 1761)4 oraz Piotra Pawła sikor-
skiego (zm. 1761)5.
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niekiedy inwentarze powstawały przy okazji spisywania w trakcie wizy-
tacji ruchomości przechowywanych w katedrze włocławskiej6. w ten sposób 
został spisany księgozbiór kanonika Bonifacego szembeka (zm. 1753), 
który pozostawił książki bez zapisu testamentowego, a wykaz jego kolekcji 
dołączono zarówno do katalogu biblioteki kapituły włocławskiej z 1760 r., 
jak i przy katalogu z 1827 r.7 Podobnie było w przypadku księgozbioru 
kanonika karola ludwika Pollera (zm. 1887), którego skromna biblio-
teczka została wpisana do księgi inwentarzowej katedry włocławskiej przez 
ks. stanisława chodyńskiego8. 

Poza archiwum włocławskim inwentarze księgozbiorów kanoników 
włocławskich znajdują się w archiwum głównym akt Dawnych w warsza-
wie, jak chociażby kanonika włocławskiego macieja garnysza (zm. 1790), 
a późniejszego podkanclerzego i biskupa chełmskiego9. krótka informacja 
o posiadanym zasobie książek pojawia się przy testamentach: łukasza 
Bratkowskiego (zm. 1627), Pawła mirowskiego (zm. 1660), Baltazara 
aleksandra gissy (zm. 1689), marcina Protficza (zm. 1700), marcina 
Trojnarskiego (zm. 1787) oraz innych.

o księgozbiorach członków kapituły włocławskiej można się wiele do-
wiedzieć na podstawie zachowanych ich fragmentów w zasobach obecnie 
funkcjonujących bibliotek kościelnych i świeckich. sporo takich ocalałych 
fragmentów posiada Biblioteka wyższego seminarium Duchownego we 
włocławku. Także dzięki informacji pośredniej, jakiej dostarczają katalogi 
cennych kolekcji: rękopisów, inkunabułów czy druków z XVi i XVii wieku, 
można odnaleźć fragmenty zbiorów kapitulnych dostojników włocław-
skich. Poza włocławkiem pojedyncze pozycje z tych zbiorów odnaleziono 
w Bibliotece wyższego seminarium Duchownego w Pelplinie10, wyższego 
seminarium Duchownego metropolii warmińskiej „hosianum” w olszty-
nie11, Bibliotece uniwersyteckiej we lwowie12, Bibliotece jagiellońskiej13, 
Bibliotece uniwersytetu warszawskiego14, Bibliotece kórnickiej15, wo-
jewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy16, bibliotece 
franciszkanów w gnieźnie oraz bibliotece franciszkanów-reformatów we 
włocławku. zapewne interesujące nas fragmenty księgozbiorów można 
odnaleźć w kartotece proweniencji do centralnego katalogu inkunabułów 
w Bibliotece narodowej17.

Dotychczas ukazało się tylko kilka opracowań, w których można znaleźć 
informacje dotyczące omawianych księgozbiorów. nazwiska nielicznych 
właścicieli książek z grona kapituły zostały przytoczone w pracy ks. stani-
sława chodyńskiego18, poświęconej dziejom biblioteki kapituły katedralnej 
we włocławku. omówienie, a niekiedy tylko zasygnalizowanie niektórych 
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z włocławskich księgozbiorów prałackich i kanonickich zostało zawarte 
w opracowaniach: Personalne księgozbiory historyczne XVI – 1 poł. XIX w. 
w bibliotece seminaryjnej we Włocławku19 oraz Superekslibrisy w zbiorach 
biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku20, autorstwa ks. kazimie-
rza rulki, a także w rozdziale poświęconym ofiarodawcom cennych ksiąg 
dla biblioteki kapitulnej w rozprawie doktorskiej Bernardety iwańskiej-
cieślik21. niektórzy z właścicieli księgozbiorów zostali wprowadzeni do 
kolejnego uzupełnienia Słownika pracowników książki polskiej22. ostatnio 
wybrani kanonicy włocławscy zostali wymienieni przy okazji omawiania 
fragmentu księgozbioru franciszkanów-reformatów włocławskich oraz 
pochodzenia ich zbiorów23. w sposób informacyjny zostały przedstawio-
ne księgozbiory kanoników XVii i XViii wieku24. osobnych opracowań 
doczekały się księgozbiory: kanonika k.l. Pollnera25, późniejszego bisku-
pa wojciecha owczarka (1875–1938)26 oraz braci zenona i stanisława 
chodyńskich27.

Motywy gromadzenia księgozbiorów

wpływ na gromadzenie prywatnych bibliotek przez prałatów i ka-
noników włocławskich miało przede wszystkim zdobyte wykształcenie, 
zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych; stanowiska zajmowane na 
poszczególnych etapach kariery, jak również prowadzona działalność 
pisarska i naukowa.

Decydującym powodem gromadzenia książek jest wykształcenie. Prała-
ci i kanonicy katedralni funkcjonowali w środowisku, w którym wymagana 
jest znajomość nie tylko obowiązków kapłańskich, ale także zagadnień 
teologicznych, prawa kanonicznego i świeckiego. 

kandydat wstępujący do kapituły włocławskiej musiał posiadać, obok innych 
walorów, udokumentowane szlachectwo oraz odpowiednie wykształcenie28. jeszcze 
w 1421 r. członkowie polskich kapituł zadbali o to, aby w ich poczet byli przyjmo-
wani tylko kandydaci pochodzenia szlacheckiego, a plebejusze musieli posiadać 
przynajmniej stopień doktorski. sprawa została ponownie podjęta w bulli papieża 
sykstusa iV z 1483 r., gdzie zostało zapisane, że przynajmniej dwóch kanoników 
musi posiadać stopnie naukowe z teologii lub prawa. na terenach polskich kwestia 
została uregulowania na sejmikach w Piotrkowie (1496 r.) i w radomiu (1505 r.), na 
których uchwalono, że do kapituł nie mogą wstępować osoby bez pochodzenia szla-
checkiego, z wyjątkiem dwóch doktorów teologii, dwóch doktorów prawa i jednego 
doktora medycyny. ustawy szlacheckie zostały zatwierdzone przez papieża leona X 
w 1515 r., z kolei papież Paweł iii w 1543 r. nakazał oddać plebejuszom pięć kano-
nii29. kapituła włocławska podporządkowała się postanowieniom papieża marcina V 
i ustawom zatwierdzonym podczas sejmików piotrkowskiego i radomskiego, co zostało 
zaznaczone w jej statutach30.
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Przyszli oraz już zasiadający w kapitule włocławskiej kanonicy kształcili 
się na polskich, jak i zagranicznych uczelniach. wiadomo, że w pierwszej 
połowie XiV wieku w jej gronie zasiadało siedmiu mieszczan i aż pięciu 
z nich studiowało31. w tym okresie uczyli się oni na uczelni w Pradze, jak 
np. Piotr z kobylnik, następnie na uniwersytecie w heilderbergu, gdzie 
doskonalili się głównie w naukach prawniczych. 

w wieku XV zwiększyła się liczba kanoników studiujących, za sprawą 
finansowania przez kapitułę, nauki prawa kanoniczego lub teologii. stało 
się to tak popularnym sposobem zdobywania wykształcenia, że bp wła-
dysław oporowski zmuszony był w 1447 r. ograniczyć liczbę kanoników 
jednocześnie studiujących na koszt kapituły do dwóch32. spośród dostęp-
nych wszechnic wybierano akademię krakowską, na której zdobywano 
wykształcenie z teologii, prawa rzymskiego i kanonicznego oraz medycyny. 
wśród kanoników kujawskich znanych jest dziesięciu XV-wiecznych stu-
dentów, między innymi kanonik włocławski i krakowski mikołaj Bylina, 
który był rektorem akademii w latach 1448–144933. Podejmowano studia 
także w Pradze, Padwie i Bolonii. 

nadal wybierano te uczelnie w XVi i XVii wieku. Duży wpływ na 
podniesienie poziomu wykształcenia miały uchwały soboru trydenckiego, 
które nałożyły na biskupów obowiązek tworzenia seminariów duchownych, 
a w kapitułach katedralnych i kolegiackich miały zasiadać osoby legity-
mujące się doktoratami, licencjatami teologii lub prawa kanonicznego. 
rzeczywistość odbiegała od postulatów, ale widoczna była rosnąca liczba 
wykształconych kanoników34. członkowie kapituły włocławskiej szczególnie 
chętnie w XVi wieku odwiedzali w celach edukacyjnych rzym; stopnie 
doktorów prawa i teologii zdobyli tam: jan sikorski (zm. 1599), jan Bień-
kowski (zm. 1621) czy mikołaj Brzeziński (zm. 1622).

w wieku XViii kandydaci do grona kapituły katedralnej w celu 
zdobycia wykształcenia wybierali kraków i rzym. znanych jest z tego 
okresu odpowiednio 22 i 21 studiujących w tych ośrodkach. jednakże nie 
jest to suma zamknięta, ponieważ przy biogramach niekiedy pojawia się 
tylko osiągnięty stopień bez podania miejsca uczelni. Dzięki zachowanym 
metrykom uczelni polskich i zagranicznych można to uzupełnić i wzbo-
gacić o analizę podróży naukowych duchowieństwa włocławskiego. Poza 
wspomnianymi dwoma miejscowościami studiowano jeszcze w akademii 
zamojskiej. należy podkreślić, że w wieku XiX, jak i poprzednim, nie 
możemy mówić już o braku wykształcenia seminaryjnego. Prałaci i ka-
nonicy byli absolwentami seminarium włocławskiego, gnieźnieńskiego, 
krakowskiego i warszawskiego. stopień magistra czy kandydata teologii 
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zdobywali w powstałej w 1835 r. akademii Duchownej w warszawie, 
w 1867 r. przeniesionej do Petersburga, który był przedsionkiem do podjęcia 
dalszych studiów w rzymie. w celach podjęcia studiów specjalistycznych 
duchowni XX-wieczni wyjeżdżali także Fryburga szwajcarskiego, gdzie 
zostali wysłani późniejsi kanonicy: leon andrzejewski (zm. 1965) i Fran-
ciszek korszyński (zm. 1962).

wyjazdy do ośrodków naukowych polskich czy zagranicznych były 
okazją nabycia w miejscowych księgarniach najnowszych opracowań, ko-
mentarzy czy źródeł do badań. okres studiów był również czasem bliskich 
kontaktów z gronem profesorskim, które ambitnych i obiecujących studen-
tów nagradzało własnymi książkami. również sami studenci wymieniali 
się między sobą potrzebnymi publikacjami. 

kolejnym bodźcem w sposób zdecydowany wpływającym na powiększa-
nie się zasobu książek były zajmowane stanowiska w kapitule i w diecezji. 
Dzięki zdobytemu wykształceniu kandydaci, zwłaszcza mieszczanie, mieli 
łatwiejszy dostęp do różnych stanowisk w ramach kapituł katedralnych 
w okresie, kiedy decydującym czynnikiem pozwalającym na wstąpienie 
do jej grona było pochodzenie szlacheckie.

struktura kapituły obejmowała prałatury i kanonie (początkowo 
do godności prałackich miała dostęp jedynie szlachta). każda z nich 
wymagała posiadania innej wiedzy i predyspozycji. i tak prałat pełniący 
obowiązki prepozyta musiał dysponować aktualną wiedzą dotyczącą 
przywilejów i majątku kapituły, ponieważ reprezentował jej interesy od 
strony finansowej. Podobny zakres obowiązków miał archidiakon, który był 
przedstawicielem biskupa w administrowaniu i sprawowaniu jurysdykcji 
nad powierzoną mu częścią diecezji (do 1818 r. archidiakon pomorski, 
kruszwicki lub włocławski).

w ramach kapituły kanonicy mogli awansować na stanowiska: dzie-
kana, scholastyka, kanclerza, kustosza, kantora czy kaznodziei. każda 
z tych funkcji wymagała odpowiedniego przygotowania merytorycznego, 
koniecznego do kierowania szkołą katedralną, archiwum i zbiorami biblio-
tecznymi, obrzędami liturgicznymi i służącymi do tego księgami, z kolei 
kaznodzieja, zwłaszcza w okresie reformacji i kontrreformacji, musiał 
dysponować pogłębioną wiedzą teologiczną, aby móc bronić kościół ka-
tolicki przez wewnętrznym rozłamem35. 

Przedstawiciele włocławskiej kapituły katedralnej zajmowali także 
ważne pozycje w konsystorzu, gdzie pełnili obowiązki oficjała, surogata 
(zastępcy oficjała) lub notariusza. Poza sądem włocławskim pracowali 
jeszcze w konsystorzu pomorskim, tczewskim, bydgoskim i świeckim36. 
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znajomość prawa była szczególnie przydatna prałatom i kanonikom 
delegowanym do Trybunału głównego koronnego, sądu powołanego 
przez króla zygmunta augusta, do którego byli wybierani przedstawiciele 
głównych instytucji państwowych i kościelnych37. Dla niektórych kapituła 
była zwieńczeniem kariery w strukturach kościelnych, dla innych jedynie 
etapem do objęcia jeszcze wyższych i bardziej odpowiedzialnych stanowisk. 
z tego grona wywodzi się wielu biskupów pomocniczych, biskupów czy 
nawet prymasów rzeczpospolitej. 

kolejnym bodźcem, który mógł wpłynąć na gromadzenie własnego 
zasobu książek była twórczość pisarska i działalność naukowa, szczególnie 
gdy chodzi o kapitulnych włocławskich z drugiej połowy XiX i XX wieku. 
s. chodyński w swoim „katalogu” zidentyfikował 38 bardziej lub mniej 
znanych twórców z kapituły włocławskiej, którzy pisali dzieła teologiczne, 
w tym ascetyczne, historyczne, prace homiletyczne, zajmowali się tłuma-
czeniem publikacji hagiograficznych, prawem kanonicznym i cywilnym 
oraz drukowali panegiryki. wyznacznikiem znaczenia tych prac dla dziejów 
kultury piśmienniczej jest zamieszczenie biogramów ich autorów w Słowniku 
polskich teologów katolickich (t. 1–9)38, w którym znajdujemy następujących 
członków kapituły włocławskiej: stanisław karnkowski (zm. 1603), walen-
ty kuczborski (zm. 1573), stanisław sokołowski (zm. 1593), jan Dymitr 
solikowski (zm. 1603), stefan Damalewicz (1673), Baltazar miaskowski 
(zm. 1632), Piotr mieszkowski (zm. 1649), Paweł mirowski (zm. 1660), 
zenon (zm. 1887) i stanisław (zm. 1919) chodyńscy, leon andrzejewski 
(zm. 1965), stefan Biskupski (1973), henryk kaczorowski (zm. 1942), Fran-
ciszek korszyński (zm. 1962). w późniejszym czasie członkowie kapituły 
katedralnej byli wybierani przede wszystkim spośród grona profesorskiego 
miejscowego seminarium duchownego; obligowało to do wcześniejszego 
udokumentowania swojego wykształcenia i osiągnięć naukowych39. 

wspomniane czynniki są jedynie początkiem poszukiwań przyczyn 
gromadzenia mniejszych lub większych księgozbiorów. w toku pogłębio-
nych badań możliwe będzie chociaż egzemplifikacyjne uchwycenie takich 
sytuacji stymulujących powstawanie bibliotek prywatnych, jak: środowisko 
rodzinne, otoczenie rozwoju naukowego, przebieg kariery w obrębie ka-
pituły katedralnej, jak również poza nią.

zainteresowania bibliofilskie

głównym przekazem świadczącym o zamiłowaniach bibliofilskich są 
noty własnościowe, którymi właściciele oznaczali swoje księgozbiory, szcze-
gólnie często w XVii wieku. niektórzy właściciele książek pozostawiali 
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na nich swoje superekslibrisy, ekslibrisy, odciski pieczęci lub zaznaczali 
swoją własność zwykłymi podpisami ręcznymi.

spośród XVi-wiecznych członków kapituły włocławskiej na uwagę 
zasługuje pod tym względem scholastyk włocławski w latach 1576–1583, 
a późniejszy arcybiskup lwowski jan Dymitr solikowski, który swoje książki 
zaopatrywał w superekslibris40. z wcześniejszego okresu należy wymienić 
kolekcjonera książek Piotra izdbieńskiego (zm. 1528), pochodzącego ze 
sławnej rodziny bibliofilów. należące do niego pozycje oznaczał także su-
perekslibrisem zawierającym herb Poraj, nad nim wizerunek jego patrona 
– św. Piotra, a na dolnej okładzinie umieszczał wizerunek św. stanisława 
i napis: „D. Petri izdbyeński”41. Poza nimi superekslibrisami posługiwali 
się jeszcze: jakub zadzik (zm. 1642), Piotr mieszkowski (zm. 1648), Piotr 
raduński (zm. 1683), wojciech ignacy Bardziński (zm. 1723), cyprian 
kazimierz wolicki (zm. 1775).

ekslibrisy były stosowane przez kanoników włocławskich bardzo 
rzadko. miedziorytową plakietką ekslibrisową dysponował XVii-wieczny 
kanonik stanisław zienkiewicz, w której poza herbem rodowym zostały 
umieszczone inicjały: s[tanislaus] z[ienkiewicz] c[anonicus] c[rusviciensis] 
P[rotonotarius] V[ladislaviensis] P[raepositus]42. na pozycjach z księgozbio-
ru wspomnianego wyżej Piotra izdbieńskiego spotyka się odbicie stempla 
ekslibrisowego, składającego się z jego herbu i inicjałów Pi oraz zapisu: 
„liber Petri izdbyenski, canonici Vladislaviensis”43. właściwe ekslibrisy 
stały się bardziej popularne dopiero w XX wieku (ks. jan adamecki, 
ks. jan Paweł grajnert)44. własnymi pieczątkami do oznakowania biblio-
teki dysponowali bracia chodyńscy, biblista józef kruszyński (zm. 1953), 
stefan Biskupski (zm. 1973)45 oraz inni.

najpopularniejszą, a zarazem najprostszą formą zaznaczania własności 
na poszczególnych woluminach był odręczny podpis, który stosował prak-
tycznie co drugi niżej wymieniony prałat i kanonik. wyjątkowo skromnie 
podpisywał książki biskup sufragan karol ludwik Pollner, który pozostawiał 
na swoich pozycjach tylko „ks. Pollner”. Było to pewnym kontrastem do 
oznaczeń kanoników z poprzednich wieków, którzy obok imienia i nazwiska 
wymieniali zajmowane stanowiska: andrzej korsz (zm. 1719) swoją biblio-
tekę znakował: „andr[eae] corsz can[onici] Vlad[islaviensis] off[icialis] 
ged[anensis]”46, podobnie postępował również jan chryzostom żakowski 
(zm. 1720): „ex libris chrysostomi żakowski canonici Vladislaviensis et 
cracoviensis”47.

o poszanowaniu własnego księgozbioru może świadczyć troska o jego 
dalsze losy, zwłaszcza po śmierci właściciela. część członków kapituły 
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włocławskiej decydowała się na przekazanie swojego księgozbioru innej 
instytucji niż miejscowa biblioteka kapitulna. niekiedy przekazywali go 
rodzinie lub przyjaciołom. częstym zjawiskiem wśród kanoników włoc-
ławskich było dzielenie zbiorów książkowych między trzy książnice: se-
minaryjną, kapitulną i franciszkanów-reformatów, jak zrobili to Baltazar 
aleksander gissa i marcin Protficz48.

na początku XVi wieku swój zbiór liczący ponad 100 pozycji prze-
kazał książnicy kapituły poznańskiej kanonik włocławski i kanclerz po-
znański jan łukowski (zm. 1514). w XVii wieku Teodor zaporski, 
kantor włocławski i oficjał gdański, przekazał swoje książki do zbiorów 
biblioteki seminarium duchownego we włocławku. również tej bibliotece 
30 książek w języku łacińskim i francuskim podarował jan chryzostom 
żakowski (zm. 1720). z kolei Baltazar miaskowski (zm. 1632), archidia-
kon pomorski i sufragan włocławski, swoje książki przekazał w 1628 roku 
jezuitom w Poznaniu49.

maciej sisinius (właśc. kąkol, zm. 1625), który posiadał duży zbiór 
książek po biskupie janie Dymitrze solikowskim, swoim przyjacielu, 
przekazał go w testamencie klasztorowi dominikanów w Piotrkowie. 
wojciech Brzyszewski (zm. 1627) w zapisie swej ostatniej woli nakazał 
sprzedać swoje książki, oprócz teologicznych, które miały być przekazane 
reformatom włocławskim50. stefan Damalewicz (zm. 1673) swoją bibliote-
kę umieścił u kanoników regularnych w kaliszu51. z kolei jan kazimierz 
jugowski (zm. 1726) obdarował dwa księgozbiory instytucjonalne: piękny 
mszał przekazał kartuzom kaszubskim, a kilkanaście druków misjonarzom 
z chełmna52. kartuski klasztor „raj maryi” otrzymał również trzy pozycje 
od Franciszka łąckiego (zm. 1617)53.

Florian antoni lachowicz (zm. 1759) postanowił przekazać swoje książ-
ki kolegium większemu uniwersytetu krakowskiego, a te, które mają i nie 
są im potrzebne, polecił oddać swemu przyjacielowi ks. chrzanowskiemu. 
Dla reformatów włocławskich zostawił dziewięciotomowe dzieło alek-
sandra natalisa. Temu zgromadzeniu swój księgozbiór przekazał również 
marcin mikołaj Trojanowski (zm. 1797). z kolei reformatom krakowskim 
własny zasób biblioteczny przekazał józef rudnicki (zm. 1679)54.

spośród innych zapisów testamentowych z XViii wieku można wy-
mienić ten spisany przez andrzeja sokołowskiego (zm. 1729), który 
przekazuje swoje książki dla kościoła w nieszawie. sufragan włocławski 
cyprian wolicki (zm. 1775) postanowił nie obdarowywać żadnego zbioru 
instytucjonalnego i pozostawił swoje książki kanonikowi maciejowi grze-
gorzowi garnyszowi (zm. 1790)55.
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niekiedy właśnie tylko dzięki przekazanym darom, jak w przypadku 
kilkutysięcznego zbioru braci chodyńskich o charakterze humanistycznym 
na rzecz biblioteki seminaryjnej jeszcze przed 1904 r.56, dowiadujemy 
się o pasjach książkowych włocławskich kanoników XX wieku. Pomimo 
nieodległych czasów brak informacji o wielkości i profilu gromadzonego 
przez nich księgozbioru. obecnie w celach rejestracyjnych zestawienia 
takich aktów przekazania swoich zbiorów dokonał ks. kazimierz rulka57. 
ze sporządzonego wykazu wynika, że w XX stuleciu do biblioteki część 
lub całość własnego księgozbioru przekazało 23 prałatów, kanoników oraz 
wywodzących się z tego grona biskupów. o pasjach bibliofilskich, skrupulat-
nym znakowaniu własnych książek dowiadujemy się z już przygotowanych 
opracowań zachowanych fragmentów zbiorów: ks. jana adameckiego, 
ks. Franciszka jóźwiaka oraz biskupa wojciecha owczarka58. 

*     *     *
niniejsze opracowanie, będące wstępem do badań nad księgozbio-

rami prałatów i kanoników włocławskiej kapituły katedralnej, ma przede 
wszystkim na celu ogólną prezentację dotychczasowych opracowań na 
ten temat, zaznaczenie wykorzystanych do tej pory źródeł, przybliżenie 
powodów, jakie mogą wpływać na gromadzenie własnego księgozbioru 
w tej badanej społeczności, jak również wskazać osobisty stosunek do 
prywatnego zbioru poprzez zapiski własnościowe, a niekiedy zadbanie 
o jego dalsze losy po śmierci właściciela.

rejestrowanie księgozbiorów historycznych wydaje się niezbędne 
do prowadzenia badań historycznych i nie tylko księgoznawczych, ale 
również tych odnoszących się do historii literatury i jej recepcji, historii 
czytelnictwa i innych. Prace na podstawie inwentarzy dawnych księ-
gozbiorów są pisane przez filologów, historyków nauki, filozofów czy 
religioznawców59.

niestety nie jest to okres jednolity; wymaga odmiennego traktowania 
okres staropolski, czas zaborów, jak i wiek XX, który jest ubogi w dane 
dotyczące prywatnych księgozbiorów duchowieństwa włocławskiego. każdy 
z przedstawionych okresów rozwoju poszczególnych kolekcji prywatnych 
wymaga umieszczenia go na szerszym tle porównawczym, jak chociażby 
z księgozbiorami gromadzonymi przez inne grupy duchowieństwa w die-
cezji kujawsko-pomorskiej, włocławsko-kaliskiej oraz obecnej włocław-
skiej. szczególnie interesujące może być zestawienie ich z księgozbiorami 
parafialnymi, które poznajemy szczególnie w trakcie ich wizytacji60, czy 
duchowieństwa innych polskich kapituł katedralnych.
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anEKS 
zestawienie prałatów i kanoników kapituły katedralnej we Włocławku, 

o których wiadomo, że byli właścicielami książek

zakres chronologiczny obejmuje wieki XV–XX. kryterium zaszeregowania danej 
osoby do któregoś z tych stuleci były daty życia oraz czas funkcjonowania w ramach 
struktur kapituły katedralnej we włocławku. Przy zachowanych fragmentach księgozbio-
ru dodano *, a w przypadku, kiedy informacja o zasobie bibliotecznym jest pośrednia 
i bez podania konkretnych danych o jego wartościach liczbowych, wstawiono (+).

XV wiek
jarand z Brudzewa, zm. po 1490 r. (7 wol./1 wol.*)
krzesław z kurozwęk, zm. 1503 r. (+)
mikołaj z Przywieczerzyna, zm. ok. 1496 r. (3 wol.)

XVi wiek
Borzysławski jan stanisław [1593r] (1 wol.*)
Dąbrówka (de Dombrowa) jan, zm. 1513 r. (2 wol.)
Drzewiecki maciej, zm. 1575 r. (2 wol.*)
izdbieński Piotr, zm. 1528 r. (2 wol.*)
kamieński Dominik, zm. 1553 r. (4 wol.)
karnkowski stanisław, zm. 1603 r. (14 wol.*)
konarzewski józef, zm. 1591 r. (1 wol.)
kuczborski walenty, zm. 1573 r. (1 wol.*)
longus v. Długosz jakub, zm. 1539 r. (+)
łącki maciej, zm. 1557 r. (+)
łukowski jan, zm. 1514 r. (ponad 100 wol.)
maciejowski samuel, zm. 1550 r. (1 wol.*)
myszyński aleksander, zm. po 1540 r. (+)
olszewski melchior, zm. 1619 r. (+)
Parzniewski jan, zm. 1540 r. (1 wol.)
Paweł z łyczek, zm. 1532 r. (3 wol.)
Pczeniński nikodem, zm. 1557 r. (1 wol.)
sikorski jan, zm. 1599 r. (1 wol.)
sokołowski stanisław, zm. 1593 r. (1 wol*)
solikowski jan Dymitr, zm. 1603 r. (1 wol.*)
stanisław z księżej rzeczycy, [XVi w.] (1 wol.*)
urlich urban, [XVi w.] (4 wol.)
wargawski rafał, zm. ok. 1561 r. (1 wol.*)
watzenrode łukasz, zm. 1512 r. (1 wol.*)
witowski andrzej, zm. 1584 r. (1 wol.)
wysocki marek, zm. 1549 r. (1 wol.)
wyszczelski Piotr, zm. 1576 r. (1 wol.*)
zienkiewicz stanisław, [XVi w.] (1 wol.*)

XVii wiek
andrzej albinowski, zm. 1706 r. (1 wol.*)
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Bernewicz v. Bernowicz m. christ., zm. 1686 r. (1 wol.*)
Bratkowski łukasz, zm. 1629 r. (3 wol.*)
Brzyszewski wojciech, zm. 1627 r. (6 wol.*)
Bykowski marcin, zm. 1620 r. (+)
Bielanowski v. Bylanowski marcin, zm. 1640 r. (9 wol.*)
czerniakowski michał Franciszek, zm. 1665 r. (5 vol.*)
Damalewicz stefan, zm. 1673 r. (5 wol.*)
Dąbski stanisław, zm. 1700 r. (1 wol.*)
Dąbski Daniel, zm. 1629 r. (4 wol.*)
gissa Baltazar aleksander, zm. 1689 r. (31 wol.*)
głębowski mikołaj, zm. po 1630 r. (1 wol.*)
grotkowski sebastian, zm. 1650 r. (2 wol.*)
grylewicz andrzej, [XVii] (1 wol.*)
grylewicz józef stanisław, [XVii] (1 wol.*)
judycki mateusz jan, zm. 1667 r. (2 wol.*)
kącki mikołaj, zm. 1650 r. (24 wol.)
łącki Franciszek, zm. 1617 r. (12 wol./4 wol.*)
łempicki Bartłomiej, zm. 1660 r. (1wol.*)
łukomski andrzej, zm. 1637 r. (+)
miaskowski Baltazar, zm. 1632 r. (1 wol.*)
michtarowski jan, zm. 1708 r. (2 wol.*)
mieszkowski Piotr Paweł, zm. 1649 r. (2 wol.*)
mirowski Paweł, zm. 1660 r. (18 wol.*)
morawiec stanisław, zm. po 1667 r. (1 wol.*)
niemierza Tomasz stanisław, zm. 1693 r. (3 wol.*)
ninkowski jan, zm. 1662 r. (1 wol.*)
Paprocki wacław, zm. 1642 r. (5 wol.*)
Protficz marcin, zm. 1700 r. (34 wol.*)
Przewłocki łukasz, zm. 1682 r. (1 wol.*)
Pukarzewski Florian, zm. 1627 r. (1 wol.)
raduński Piotr, zm. 1683 r. (1 wol.*)
rostkowski sebastian, zm. 1629 r. (1wol.*)
rudnicki józef, zm. 1679 r. (1 wol.*)
sisini maciej, zm. 1625 r. (2 wol.)
strasz erazm stanisław, zm. 1691 r. (1 wol.*)
urbański andrzej, zm. 1681 r. (1 wol.*)
zadzik jakub, zm. 1642 r. (1 wol.)
zaporski Teodor, zm. 1652 r. (+)

XViii wiek
Bardziński wojciech ignacy, zm. 1723 r. (1 wol.*)
Błędowski (z Błędowa) mateusz, zm. 1774 r. (1 wol.*)
Boszysławski jan stanisław, zm. 1718 r. (3 wol.*)
chmielewski Franciszek, zm. 1739 r. (1 wol.*)
corsz v. korsz, zm. 1719 r. (13 wol.*)
Dąbrowski kazimierz Benedykt, zm. po 1718 r. (81 wol./1 wol.*)
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Dembowski kajetan wawrzyniec, zm. 1800 r. (1 wol.*)
Dembowski jan, zm. 1790 r. (1 wol.)
Dunin stefan, zm. 1757 r. (3 wol.*)
Działyński aleksander, zm. 1739 r. (1 wol.*)
garnysz maciej grzegorz, zm. 1790 r. (ponad 430 wol.)
gniazdowski Piotr, zm. 1734 r. (2 wol.*)
gostomski Paweł, zm. 1732 r. (+)
górski ludwik stanisław, zm. 1799 r. (+)
gutteter maciej, zm. 1715 r. (2 wol.*)
jugowski jan kazimierz, zm. 1726 r. (1 wol.)
lachowicz Florian antoni, zm. 1759 r. (+)
lasocki ignacy, zm. 1772 r. (3 wol.*)
lipski kazimierz, zm. 1797 r. (2 wol.*) 
niewieściński józef, zm. 1782 r. (+)
ossowski konstanty, zm. 1733 r. (+)
sikorski Piotr Paweł, zm. 1761 r. (95 wol.)
sokołowski andrzej jan kanty, zm. 1729 r. (+/1wol.*)
sokołowski kasper, zm. 1770 r. (60 wol.)
sumiński stefan, zm. 1761 r. (21 wol.)
szczyciński jan chryzostom, zm. 1776 r. (1 wol.*)
szembek Bonifacy erazm, zm. 1753 r. (27–48 wol./1 wol.*)
Trojnarski marcin mikołaj, zm. 1787 r. (11 wol.*)
wolicki cyprian, zm. 1775 r. (+)
wysocki Franciszek kazimierz, zm. 1749 r. (1 wol.*)
złocki Bazyli, zm. 1780 r. (2 wol.*)
żakowski jan chryzostom, zm. 1721 r. (30 wol./13 wol.*)

XiX wiek
chrzanowski hipolit, zm. 1848 r. (1 wol.)
chodyński zenon, zm. 1887 r., zob. chodyński stanisław
czyżewski ignacy stanisław, zm. 1823 r. (1 wol.)
Dunin wawrzyniec, zm. 1814 r. (1 wol.*)
goldman józef, zm. 1852 r. (1 wol.)
januszowski v. januszkiewicz józef stanisław, zm. 1813 r. (1 wol.)
laweński adam, zm. XiX w. (1 wol.)
łubieński Tadeusz, zm. 1861 r. (2 wol.*)
niewieściński Felicjan antoni, zm. 1832 r. (31 wol.*)
Pawłowski Franciszek, zm. 1852 r. (+)
Pollner karol ludwik, zm. 1887 r. (294 wol./29 wol.*)
stobiecki józef, zm. 1886 r. (1 wol.*)
waberski konstanty, zm. 1907 r. (42 wol.*)
zieliński karol, zm. 1882 r. (6 wol.*)

XX wiek
adamecki jan, zm. 1972 r. (ok. 4500 wol.)
andrzejewski leon, zm. 1965 r. (780 wol./104 wol.*)
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andrzejewski roman, zm. 2003 (ok. 4000 wol.)
arabski józef, zm. 1996 (ok. 1000 wol.)
Biskupski stefan, zm. 1973 r. (ponad 1000 wol./232 wol.*)
chodyński stanisław, zm. 1919 r. (ponad 4000 wol./1303 wol.*)
giszter władysław, 1974 r. (374 wol./21 wol.*)
grajnert jan Paweł, zm. 1987 r. (ponad 2000 wol./530 wol./ponad 130 wol.*)
jankowski adam, zm. 1949 (ok. 1500 wol./252 wol.*)
jóźwiak Franciszek, zm. 1988 r. (1600 wol./524 wol.*)
kaczorowski henryk, zm. 1942 r. (ok. 1000 wol./26 wol.*)
korszyński Franciszek, zm. 1962 r. (ok. 1500 wol./152 wol.*)
kruszyński józef, zm. 1953 r. (ponad 2000 wol./ok. 530 wol.*)
krynicki władysław, zm. 1928 r. (ok. 2000 wol./ok. 100 wol.*)
kunka Bolesław, zm. 1969 r. (290 wol./157 wol.*)
lewandowski czesław, zm. 2009 r. (ponad 2000 wol./ok. 370 wol.*)
lorentowicz michał, zm. 1917 r. (113 wol.*)
majdański kazimierz, zm. 2007 r. (ponad 2000 wol./33 wol.)
michalski leon, zm. 1924 r. (+)
mikulski Feliks, zm. 1933 r. (+)
mirski władysław, zm. 1950 r. (ok. 2000 wol./49 wol.*)
morawski michał, zm. 1940 r. (ok. 2000 wol.)
oświeciński jan, zm. 1986 r. (ok. 250 wol.*)
owczarek wojciech, zm. 1938 r. (ok. 1500 wol./406 wol.*)
stopierzyński Franciszek, zm. 1911 r. (270 wol.*)
szafrański władysław, zm. 1996 r. (ponad 2000 wol./290 wol./254 wol.*)
Śliwiński jan, zm. 1916 r. (+)
zwierz Piotr, zm. 1965 r. (ok. 1500 wol./120 wol.)

PrzyPiSy
1 archiwum Diecezjalne we włocławku (aDwł), akta kapituły katedralnej we włocławku 

(akkwł), akta posiedzeń kapituły 1(215), k. 212v.
2 aDwł, akkwł, akta posiedzeń kapituły 7(221), k. 132v–133v.
3 aDwł, dok. 1418; zob. s. l i b r o w s k i, Inwentarz realny dokumentów Archiwum 

Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne, t. 3, włocławek 1995, s. 178.
4 aDwł, akkwł, akta posiedzeń kapituły 27(241), k. 13; aDwł, dok. 2340; zob. 

s. l i b r o w s k i, Inwentarz realny..., dz. cyt., t. 5, włocławek 1996, s. 19.
5 aDwł, dok. 2353; zob. s. l i b r o w s k i, Inwentarz realny..., dz. cyt., t. 5, s. 26–27.
6 zob. s. l i b r o w s k i, Ocalałe i pomnażane pomoce ewidencyjno-inwentaryzacyjne ar-

chiwum, biblioteki, skarbca i zakrystii katedry włocławskiej z lat 1516–1983, „archiwa, Biblioteki 
i muzea kościelne” (aBmk), 52(1986), s. 57–153; t e n ż e, Wizytacje diecezji włocławskiej, 
cz. 1, t. 1, z. 1, aBmk, 8(1964), s. 5–172.

7 aDwł, akkwł, akta posiedzeń kapituły 23(237), s. 189; tamże, akta ogólne kapituły 
13(547), k. 2–28v: katalog książek biblioteki kapitulnej z 1816 r.; aDwł, akta biskupów 
kujawsko-pomorskich. wizytacje, sygn. 21c, s.147–166;

8 aDwł, akkwł, Dodatek do inwentarza kościoła katedralnego włocławskiego, sygn. 
39(372b), spis książek przez śp. ks. karola Pollnera, biskupa trojańskiego, sufragana włoc-
ławskiego, kapitule włocławskiej ofiarowanych 1887 r., s. 11–20.
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9 archiwum główne akt Dawnych, warszawskie ziemskie i grodzkie, varia 16, s. 1: ob-
lata inventarii substantiae [...] olim [...] garnysz derelicta [...], cyt. za: D. g ł ó w k a, Między 
teologią a historią i prawem, księgozbiór Macieja Garnysza podkanclerzego i biskupa chełmskiego, 
w: Między polityką a kulturą, red. c. kukla, Białystok 1999, s. 369.

10 j. T o n d e l, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, Pelplin 2007, s. 511–512.

11 j. o b ł ą k, z. j a r o s z e w i c z - P i e r e s ł a w c e w, j. w o j t k o w s k i, Katalog in-
kunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 
w Olsztynie, olsztyn 2007, s. 155.

12 j. g w i o ź d z i k, e. r ó ż y c k i, Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we 
Lwowie, warszawa 2008, poz. 382, 517.

13 Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1–2, red. m. malicki i e. zwino-
grodzki, kraków 1992–1994, poz. 82/b (rafał wargawski), 94/b (stanisław z księżej rzeczycy), 
2130/a (jan z Turobina), 2404/b (Piotr izdbieński).

14 Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 3, red. 
h. mieczkowska, warszawa 2007, poz. 1432, 2757 (stefan Damalewicz), poz. 2976/a (melchior 
olszewski), poz. 1934, 2351/b, 2696/b, 2816/a, 3124/a, 3297, 3567 (maciej sisinius).

15 Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej, t. 1, cz. 2, oprac. P. Buchwald-Pelcowa, 
wrocław 1969, poz. 1707a.

16 Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, oprac. 
j. ociepa, Bydgoszcz 1999, poz. 5.

17 m. s p a n d o w s k i, Uwagi do polskich katalogów inkunabułów, „rocznik Biblioteki 
narodowej”, 37/38(2006), s. 364.

18 s. c h o d y ń s k i, Biblioteka kapituły włocławskiej, rozdziałem o katalogach uzupełnił 
s. librowski, włocławek 1949.

19 k. r u l k a, Personalne księgozbiory historyczne XVI – 1 poł. XIX w. w bibliotece semina-
ryjnej we Włocławku, „ateneum kapłańskie” (atk), 127(1996), s. 434–437 (michał rychalski, 
aleksander Baltazar gissa, marcin Protficz).
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