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PIĘKNO DRUKÓW Z XVI WIEKU
NA PRZYKŁADZIE ZABYTKOWEGO 

KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI WYŻSZEGO SEMINARIUM 

DUCHOWNEGO METROPOLII WARMIŃSKIEJ 

„HOSIANUM” W OLSZTYNIE W ŚWIETLE WYSTĄPIEŃ NA 

SESJI NAUKOWEJ

Siódmego czerwca 2013 roku odbyła się promocja Katalogu 
druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchowne-
go Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w  Olsztynie autorstwa 
bp. prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego. Wydawcą książki jest 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Promocję połączono z sesją naukową, której celem było przybli-
żenie uczestnikom wyjątkowego charakteru książek szesnasto-
wiecznych.

Dr Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu) w swoim referacie: O pięknie druków XVI wieku. Na mar-
ginesie katalogu ksiąg szesnastowiecznych autorstwa bp. Juliana 
Wojtkowskiego z wielką elokwencją, ale też fachowością ukazał wy-
jątkowość druków z XVI wieku, posługując się wieloma zdjęciami 
z  innych bibliotek, jak również z  Biblioteki „Hosianum”. Zwrócił 

1 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 

w Olsztynie.
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także uwagę na to, że Biblioteka „Hosianum” ma wśród druków 
z XVI wieku wiele prawdziwych rarytasów2.

Dr A. Wagner omówił różne rodzaje krojów druku. Wskazał, 
że do późnego średniowiecza używano druku gotyckiego. Jednak 
w efekcie zafascynowania ludzi odrodzenia kulturą antyczną został 
on wyparty przez druk humanistyczny. Impuls w kierunku reformy 
pisma wyszedł z Italii, gdzie najłatwiej było o zabytki i teksty z cza-
sów imperium rzymskiego. Zasługa stworzenia modelowej antykwy 
przypadła typografom weneckim. Początki antykwy sięgają drugiej 
połowy XV wieku. W krajach romańskich antykwa uzyskała domi-
nującą pozycję już w XVI wieku. W Polsce wyparła pismo gotyckie 
dopiero w XVII wieku, ale pierwszej antykwy na ziemiach polskich 
użył już w  pierwszej połowie XVI wieku krakowski drukarz Flo-
rian Ungler. Piękną antykwą wykazują się przede wszystkim druki 
z Włoch i Francji.

Książki szesnastowieczne były wprawdzie mniej zdobione niż 
rękopisy czy inkunabuły, lecz odnaleźć w nich można na przykład 
ozdobne sygnety drukarskie, czyli znaki lub godła drukarni lub dru-
karza, umieszczane zwykle na karcie tytułowej książki. Zdobnictwo 
w drukach z XVI wieku to również inicjały i ryciny drzeworytowe 
lub miedziorytowe. Bogato zdobione bywały mapy. Formą dekoracji 
książek było zamieszczanie na wewnętrznej stronie okładki książki 
ekslibrisów, zwykle w  postaci niewielkiej, ozdobnej karteczki (na-
klejki), rzadziej stempla. Pierwszy znany i datowany polski ekslibris, 
który pochodzi z 1516 roku, należał do biskupa Macieja Drzewickie-
go – późniejszego kanclerza wielkiego koronnego oraz arcybiskupa 
i prymasa Polski. Dr A. Wagner kilka ciekawych ekslibrisów znalazł 
również w zabytkowych księgach Biblioteki „Hosianum”.

Zanim rozpowszechniły się ekslibrisy, pojawiły się superekslibri-
sy, które były znakami własnościowymi książki, ale umieszczanymi 
na oprawie. Zazwyczaj wykonywane były techniką tłoczenia, często 
ze złoceniami, i przedstawiały motywy heraldyczne lub inicjały, naj-
częściej umieszczane centralnie w polu oprawy.

2 Omówienie wystąpienia na podstawie prezentacji przekazanej przez dr. Arkadiusza Wa-

gnera autorowi niniejszego opracowania.
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Oprawy ozdabiano klamrami, które także chroniły książkę, ści-
skając jej blok. Stawały się one elementem dekoracyjnym, ponieważ 
bywały zdobione np. żłobieniami, kamieniami szlachetnymi lub 
perłami. Innym ważnym elementem opraw introligatorskich były 
okucia oraz guzy. Służyły one, podobnie jak klamry, zabezpieczaniu 
ksiąg, które przy powszechnym w tym okresie sposobie przechowy-
wania narażone były na uszkodzenia. Księgi bowiem leżały na pół-
kach, regałach lub pulpitach. Ochronne okucia umieszczano więc 
na narożnikach opraw, a  w  jej centrum znajdował się guz. Często 
także zamiast okuć na brzegach dawano guzy na czterech rogach 
oraz w centrum zwierciadła oprawy. Okucia i guzy bywały pięknie 
zdobione.

Same zaś oprawy zdobiono techniką wytłaczania. Wykonywano 
je za pomocą stempli metalowych (często z  mosiądzu) lub płytek 
drewnianych (z  gruszy lub bukszpanu), służących do wyciskania 
ozdób i deseni na skórze oprawy. Początkowo introligatorzy posłu-
giwali się pojedynczymi stemplami pozytywnymi, dającymi wzór 
wypukły. Stosowano je do tzw. tłoczenia na ślepo. Z biegiem czasu 
zmieniały się sposoby zdobienia opraw skórzanych, udoskonalono 
także stosowane do tego narzędzia. Ułatwienie w  pracy introliga-
tora przyniosło wynalezienie innego rodzaju tłoka – radełka. Był to 
cylindryczny tłok z wyrytym na obwodzie ornamentem, obracają-
cy się na widełkach. Pozwalał on szybko wykonać ornament ciągły, 
tworzyć dekoracyjne pasy na zwierciadle oprawy oraz dekorować 
bordiury. Udoskonalenie techniczne stanowiła także plakieta. Jest 
to wielki tłok, który służył w małych oprawach do wytłaczania jed-
nej dekoracji, a przy większych formatach – jedynie części zdobień. 
Wśród zdobień opraw w drukach z XVI wieku z Biblioteki „Hosia-
num” można znaleźć elementy roślinne i  ornamentowe, niektóre 
złocone, ale również ciekawe motywy antyczne, jak również podobi-
zny królów Polski lub innych monarchów ówczesnej Europy.

Ks. Tomasz Garwoliński zatytułował swój referat: Charaktery-
styka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki WSDMW „Hosianum” 
w Olsztynie i wzbogacił go licznymi zdjęciami. Wskazał na pocho-
dzenie, miejsce druku, ważniejszych właścicieli, piękno opraw i zdo-
bień.
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Zbiór starych druków z  XVI wieku Biblioteki Wyższego Semi-
narium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsz-
tynie obejmuje 1 559 druków, z czego dwadzieścia cztery stanowią 
druki współoprawne z  inkunabułami. Część druków jest współ-
oprawna z drukami późniejszymi (XVII-XVIII wiek). Nie jest to ko-
lekcja jednolita, ponieważ Biblioteka „Hosianum” po drugiej wojnie 
światowej zgromadziła zabytkowe księgi z terenu całej diecezji war-
mińskiej. Najwięcej ich trafi ło do niej z Braniewa, następnie z Do-
brego Miasta, z Barczewa, z Fromborka, z Reszla i innych miejsco-
wości Warmii. Szesnastowieczne druki Biblioteki „Hosianum” były 
wydawane praktycznie w całej Europie: w osiemdziesięciu dziewię-
ciu ośrodkach drukarskich, u 497 wydawców (najwięcej w Kolonii, 
Bazylei, Antwerpii, Paryżu, Lyonie, Wittenberdze i Krakowie). Zna-
leźć można książki tłoczone w najlepszych drukarniach: w Ofi cynie 
Plantiniana (pięćdziesiąt jeden), w Ofi cynie Quenteliana (dziewięć-
dziesiąt sześć), w ofi cynie Birckmannów (pięćdziesiąt trzy), w ofi cy-
nie Martinusa Cholinusa (siedemdziesiąt siedem), w Ofi cynie Fro-
beniana (pięćdziesiąt jeden). W Polsce w XVI wieku w drukarstwie 
przodował Kraków. Tam również były drukowane szesnastowiecz-

Biblia Germanice Martini Lutheri, Wittenberg 1569
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ne stare druki warmińskie: w Drukarni Łazarzowej (siedemnaście), 
w drukarni Szarff enbergów (szesnaście), w drukarni Andrzeja Piotr-
kowczyka (sześć), w drukarni Macieja Wirzbięty (cztery) i w drukar-
ni Floriana Unglera (trzy).

Zabytkowe druki należały do ważnych osobistości życia religijne-
go i politycznego, m.in. do biskupa warmińskiego i dyplomaty Jana 
Dantyszka (1485-1548), do legata papieskiego na sobór trydencki 
i biskupa warmińskiego kard. Stanisława Hozjusza (1504-1579), do 
historyka i  biskupa warmińskiego Marcina Kromera (1512-1589), 
do biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego (1552-1612), do 
bratanka królewskiego i biskupa warmińskiego kard. Andrzeja Ba-
torego (1563-1599) i do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I Ho-
henzollerna (1688-1740).

Zawartość treściowa druków z XVI wieku Biblioteki „Hosianum” 
jest bardzo różnorodna. Reprezentowani są tu pisarze starożytni 
(dwadzieścia pięć druków). Można tam znaleźć m.in.: bajki Ezopa, 
dzieła fi lozofi czne Cicerona, Filona z  Aleksandrii, Plutarcha, listy 
i dzieło o sztuce poezji Horacego, poezje Owidiusza, dzieła history-
ków rzymskich Tytusa Liwiusza i Tacyta oraz historyka żydowskiego 
Józefa Flawiusza, dzieła mówcy ateńskiego Izokratesa, pisarza i reto-
ra rzymskiego Swetoniusza, a nawet dzieło ojca medycyny – Hipo-
kratesa.

Zasadniczą część szesnastowiecznego piśmiennictwa Biblioteki 
„Hosianum” tworzy piśmiennictwo religijne. Okres patrystyczny jest 
reprezentowany przez dzieła: Tertuliana, Orygenesa, św. Cypriana, 
św. Atanazego, św. Grzegorza z  Nazjanzu, św. Grzegorza z  Nyssy, 
św. Ambrożego, św. Hieronima, św. Jana Chryzostoma, św. Augusty-
na, św. Cyryla Aleksandryjskiego, Teodoreta z Cyru, Kasjodora, św. 
Grzegorza I Wielkiego, św. Izydora z Sewilli, św. Leona I Wielkiego.

Teologia okresu średniowiecza jest reprezentowana w  księgo-
zbiorze z XVI wieku Biblioteki „Hosianum” przez dzieła m.in.: św. 
Anzelma z  Canterbury, św. Bernarda z  Clairvaux, Piotra Lombar-
da, św. Alberta Wielkiego, św. Bonawentury, św. Tomasza z Akwinu, 
Mikołaja z Liry, św. Antonina z Florencji.

Najliczniejsze są dzieła z  okresu reformacji i  kontrreformacji. 
Są to zarówno dzieła reformatorów: Erazma z  Rotterdamu, Mar-
cina Lutra, Filipa Melanchtona, Jana Kalwina, Jana Bugenhagena, 
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jak i  kontrreformatorów: św. Jana Fishera, Johannesa Cochlaeusa, 
Jana Ecka, Piotra Soto, Melchiora Cano i  św. Roberta Bellarmina. 
Dwa woluminy to dzieła św. Tomasza Morusa, ściętego za nieuzna-
nie Henryka VIII za głowę Kościoła w Anglii. Przy okazji warto za-
znaczyć, że autorem największej liczby dzieł w szesnastowiecznym 
księgozbiorze Biblioteki „Hosianum” jest Marcin Luter (czterdzieści 
jeden dzieł).

Bogato reprezentowane są księgi autorów pochodzących z Towa-
rzystwa Jezusowego: św. Piotra Kanizjusza, Franciszka Suareza i wie-
lu innych – bardziej lub mniej znanych. Szesnaście pozycji to dzieła 
Ludwika z Grenady – bardzo popularnego szesnastowiecznego mi-
styka dominikańskiego. Są dzieła wybitnych biskupów warmińskich 
z tego okresu, którzy później piastowali również inne ważne funk-
cje, zarówno kościelne, jak i państwowe: Jana Dantyszka, Stanisława 
Hozjusza i Marcina Kromera. Spotyka się również prace rodzimych 
autorów – księży warmińskich, kanoników i  jezuitów pracujących 
w Braniewie: Jana Benedykta Solfy, Antoniego Possevino, Tomasza 
Tretera, Fabiana Quadrantinusa, Fryderyka Bartscha. Są wiersze 
pierwszego poety humanistycznego, urodzonego na Warmii, Eusta-
chego Knobelsdorfa. Znaleźć można również dzieła innych znanych 
polskich autorów, z których warto wymienić: Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, Mikołaja Reja, rektora Uniwersytetu Krakowskiego Ja-
kuba Górskiego, ks. Piotra Skargę, Stanisława Reszkę.

W szesnastowiecznym księgozbiorze Biblioteki „Hosianum” nie 
mogło zabraknąć wielu wydań Biblii (dwadzieścia sześć), ksiąg li-
turgicznych, martyrologiów, kazań, kodeksów prawa cywilnego i ka-
nonicznego. Są dzieła poety Franciszka Petrarki, dzieła z dziedziny 
fi lozofi i, retoryki, historii, literatury, astronomii, biologii, medycy-
ny, ekonomii, geografi i, a wśród nich prace wybitnego kartografa na 
dworze hiszpańskim – Abrahama Orteliusa.

Większość starych druków z  XVI wieku ze zbiorów Biblioteki 
Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” została na-
pisana w  języku łacińskim (prawie 85  proc.). Wśród nich kilka – 
przede wszystkim słowników lub leksykonów – oprócz łaciny za-
wiera język grecki bądź hebrajski. Ale reprezentowane są też inne 
języki: niemiecki, polski (dwadzieścia druków), francuski, włoski, 
angielski, niderlandzki, a nawet czeski. Druki w języku polskim to: 
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dwa egzemplarze Biblii Leopolity z  1561 roku; Postylle3 Mikołaja 
Reja i Grzegorza z Żarnowca; dwa kazania Stanisława Grodzickie-
go; dzieła teologiczne kard. Stanisława Hozjusza, Jana Brencjusza, 
Wojciecha Emporyna, Adriana Jungi i Marcina Śmigleckiego; doku-
menty państwowe: Konstytucje sejmu walnego koronacji królewskiej 
1588, Konstytucje sejmu walnego warszawskiego 1589, Konstytucje 
sejmu walnego koronnego warszawskiego 1596, Traktat różnych po-
selstw lubelskich i  odprawa ich z  1592 roku, Uniwersał poborowy 
roku 1588, Uniwersał poborowy roku 1589; herbarz Bartosza Pa-
prockiego: Herby rycerstwa polskiego z 1584 roku.

Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584

Druki z  XVI wieku ze zbiorów Biblioteki „Hosianum” cechują 
się przeważnie kunsztownymi oprawami. Są to oprawy charaktery-
styczne dla tamtej epoki: deska dębowa lub bukowa, na którą nacią-
gnięto brązową skórę cielęcą bądź białą świńską, ze ślepymi tłocze-
niami i dekoracją wykonaną za pomocą radełka. Niektóre plakiety 

3 Komentarze do Pisma Świętego o charakterze egzegezy lub też zbiory kazań komentują-

cych fragmenty Biblii. Były one szczególnie rozpowszechnione w czasach reformacji.
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są pokryte złotem. Oprawy tego typu najczęściej były zamykane na 
mosiężne klamry. Ozdobą kilku opraw są metalowe guzy rozmiesz-
czone w narożach oraz pośrodku obu okładzin. Niektóre druki po-
siadają superekslibrisy.

Oprawy pergaminowe są wykonane z gładkiego naturalnego perga-
minu (białe i żółte, ale są również barwione na zielono lub czerwono). 
Niektóre woluminy oprawiono w pergamin niejako z odzysku, pocho-
dzący z rękopiśmiennych ksiąg kościelnych z notacją muzyczną. Prze-
ważnie powierzchnia pergaminu jest gładka i  nietłoczona, czasami 
zdarzają się delikatne elementy pozłacanych tłoczeń. Na grzbietach 
wielu opraw zachowały się informacje o autorze i tytule dzieła.

Do wykonania niektórych opraw używano tzw. półskórka, czyli 
tylko grzbiet książki jest obciągnięty skórą. Ten typ oprawy bywa 
nazywany oprawą mniszą.

Wśród druków z XVI wieku prawie połowa ma oprawy oryginal-
ne. Natomiast czterdzieści dwa są w ogóle pozbawione opraw, po-
nieważ uległy one zniszczeniu.

Druki z XVI wieku zwykle nie są tak bogato zdobione jak inku-
nabuły. Wiele nie posiada żadnych zdobień. Niektóre mają barwione 
brzegi kart. W  starszych drukach tekst bywa rubrykowany, prze-
ważnie kolorem czerwonym i niebieskim. Część druków, szczegól-
nie z pierwszej połowy XVI wieku, ma oprócz tradycyjnego czarne-
go druku również czerwony.

Wśród zdobień przeważają inicjały drzeworytowe, głównie czar-
ne, rzadziej barwne. Niektóre posiadają bogatą fl oraturę, a nieliczne 
są barwione żółtą, zieloną, niebieską i czerwoną farbą.

W  drukach można znaleźć ilustracje drzeworytowe i  miedzio-
rytowe. Część z  nich to zdobienia karty tytułowej, niektóre zaś 
znajdują się w środku bądź na końcu tekstu. Są to całostronicowe 
lub mniejsze kompozycje fi guralne. Czasami przedstawiają autora, 
a czasami osobę, której dzieło jest dedykowane, lub postacie ojców 
Kościoła, papieży, świętych, monarchów i przywódców reformacji. 
Zdarzają się ilustracje maszyn, narzędzi wojennych, urządzeń astro-
nomicznych, a w drukach medycznych – części ludzkiego ciała (np. 
w dziele Andreasa Vesaliusa Humani corporis fabrica z 1555 roku).

Efektownie pod względem bogactwa materiału ilustracyjnego 
wyglądają dwa wydania Biblii, gdzie przede wszystkim w  Starym 
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Testamencie i w Apokalipsie znajdują się barwione sceny drzewo-
rytowe.

Niewątpliwie arcydziełem sztuki zdobniczej jest atlas Th eatrum 
orbis terrarum Abrahama Orteliusa z  1592 roku. Wszystkie mapy 
zostały wykonane bardzo precyzyjnie techniką miedziorytu, a  na-
stępnie ręcznie pokolorowane farbami akwarelowymi. Większość 
map ujęta jest w ozdobną ramkę. Tytuły map umieszczone są w or-
namentowych kartuszach. W przypadku niektórych map wymienia 
się także nazwisko kartografa będącego jej autorem. W polu niektó-
rych map umieszczono dodatkowo opisy lub na marginesach tzw. 
parerga, zawierające widoki miast lub sceny rodzajowe.

Goście zaproszeni na promocję Katalogu druków XVI wieku 
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiń-
skiej „Hosianum” w  Olsztynie i  wszyscy obecni mieli możliwość 
zwiedzenia wystawy, na której zaprezentowano wybrane druki 
szesnastowieczne: przykłady opraw, zdobień, kartografi ę, najcie-
kawsze druki (astronomiczne, medyczne). Wyeksponowane zosta-
ły również książki, których autorem bądź tłumaczem jest bp Julian 
Wojtkowski.

W promocji katalogu wzięło udział ok. 100 osób, w tym księża bi-
skupi i wykładowcy Wydziału Teologii oraz innych wydziałów Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrektorzy archiwów diece-
zjalnych z Olsztyna i Pelplina, przedstawiciele świata nauki i kultury 
z Gdańska, Torunia i Olsztyna oraz alumni WSDMW „Hosianum”.

Jak już wspomniano, promocja katalogu była połączona z sesją 
naukową poświęconą drukom szesnastowiecznym. Należy dodać, 
że ks. Tomasz Garwoliński – dyrektor biblioteki i organizator uro-
czystości – podkreślił, iż jest to okazja do wyrażenia wdzięczności 
autorowi za trwającą prawie cztery lata ogromną i mozolną pracę, 
dzięki której Biblioteka „Hosianum” zyskała tak ważne opracowa-
nie druków szesnastowiecznych. O ile bowiem spora liczba bibliotek 
posiada katalogi inkunabułów (XV wiek), to katalogi druków z XVI 
wieku mają tylko nieliczne.

Ks. arcybiskup Wojciech Ziemba, metropolita warmiński, po-
dziękował za to, że biskup Wojtkowski na emeryturze zajął się opra-
cowaniem katalogu, jak również tłumaczeniem wielu dzieł z języka 
łacińskiego i niemieckiego.
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Bp Julian Wojtkowski w  swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na 
to, że jego pierwsze spotkanie ze starymi drukami odbyło się w Bi-
bliotece Raczyńskich w Poznaniu, której prof. Andrzej Wojtkowski 
(ojciec księdza biskupa) był ostatnim przedwojennym dyrektorem 
w latach 1926-1939. Wyraził wdzięczność tym wszystkim osobom, 
które zostały jego mistrzami w  opracowywaniu starych druków, 
a także pomogły w powstaniu katalogu4.

THE BEAUTY OF 16TH CENTURY PRINTS: A CASE STUDY 

OF THE ANTIQUE BOOK STOCK OF THE LIBRARY OF THE 

WARMIA METROPOLIS’ ‘HOSIANUM’ MAJOR SEMINARY 

IN OLSZTYN IN THE LIGHT OF SCIENTIFIC CONFERENCE 

PRESENTATIONS

Th e promotion of the Catalogue of 16th Century Prints of the Li-
brary of the Warmia Metropolis ‘Hosianum’ Major Seminary in Olsz-
tyn (Lublin 2012) off ered an opportunity for scientifi c consideration 
of the beauty of prints from that period. Arkadiusz Wagner PhD 
(Nicolaus Copernicus University, Toruń) gave an overview of 16th 
century prints, while Fr. Tomasz Garwoliński (‘Hosianum’ Library, 
Olsztyn) presented those of them which are in the book stock of the 
Library of the ‘Hosianum’ Major Seminary in Olsztyn. In both cases 
print and binding decorations were shown.

4 Wystąpienie bp. Juliana Wojtkowskiego zostało zamieszczone w  niniejszym numerze 

„Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”.


