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Stale zwiększająca się świadomość znaczenia, roli, funkcji oraz wielopłasz-
czyznowego oddziaływania naszych „małych ojczyzn” od wielu lat znajduje swój 
wyraz w stale przyrastającej literaturze naukowej, powstającej zarówno w dużych 
ośrodkach akademickich, jak i regionalnych instytucjach i jednostkach kultury. Te 
poszukiwania naukowe skupiają się na rozmaitych obszarach badawczych, czasem 
ogarniających szerokie kręgi i znacznie wykraczających poza dany obszar, a czasem 
koncentrujących swoją uwagę na specyficznych, wydzielonych, może nawet zapo-
minanych i niedocenianych, a często niebywale ciekawych tematach1. 

Kalisz zyskał sobie w polskiej literaturze naukowej osobne miejsce ze względu 
na nazwę Calisia, odnotowaną już w II wieku n.e. przez historyka i geografa Klau-
diusza Ptolemeusza, i pojawiającą się na kartach rękopisów oraz inkunabułów aż do 
epoki nowożytnej. Calisia wymieniona przez Ptolemeusza i Calisia widniejąca na 
mapie choćby z 1482 r. to bez wątpienia siedziby przedstawicieli zupełnie różnych 
kultur, ale zamieszkujących być może nieodległe od siebie tereny. A już w przypad-
ku rękopiśmiennych i drukowanych map z XIV i XV wieku można z dużym praw-
dopodobieństwem zakładać, że ich autorzy mieli na myśli współczesny nam Kalisz 
i jego okolice. 

1  Zainteresowanie „małymi ojczyznami” znajduje swój wyraz w publikacjach na ten temat 
i naprawdę ogromniej ilości prac mniejszego kalibru – programów i ścieżek edukacyjnych, 
prac magisterskich, licencjackich czy maturalnych; zob. np. Mieczysław Trojan, Ich małe 
ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian (Wrocław: Uniwersytet 
Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2003); Jolanta Chybak, Tomasz 
Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak, Małe ojczyzny w zjednoczonej Europie. Program 
nauczania ścieżek edukacyjnych „Edukacja europejska”, „Edukacja regionalna, dziedzic-
two kulturowe w regionie”. Propozycja metodyczna dla gimnazjum (Toruń: Stowarzyszenie 
Oświatowców Polskich, 2004); Bolesław Hadaczek, Małe ojczyzny kresowe w literaturze 
polskiej XX wieku. Szkice (Szczecin: PoNaD, 2003). 
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Podchodząc do definicji Calisianum2 w taki sposób, do jakiego przyzwyczaił nas 
Karol Estreicher w swojej Bibliografii Polskiej w odniesieniu do Polonicum3, mogli-
byśmy właśnie geograficzne prace Ptolemeusza, znajdujące się w rękopiśmiennym, 
kartograficznym i starodrucznym zasobie Biblioteki Jagiellońskiej, uznać za wzor-
cowy, w szerokim rozumieniu, przedmiot badań dla miłośników Kalisza przeszu-
kujących kolekcje zbiorów specjalnych polskich bibliotek. Intencje przyświecające 
Karolowi Estreicherowi mogłyby czasem wydawać się „buchalteryjne”, jeśli wspo-
mni się jego słowa: „Abyśmy nie świecili zbytecznie ubóstwem, wypadało starać 
się, iżby nagromadzić jak największą ilość druków...”4, ale w istocie rzeczy jego 
Bibliografia to dzieło bezprecedensowe, wyjątkowe, a zamiłowanie do spisania „oy-
czystych rzeczy” w skali makro można z powodzeniem przenieść do skali mikro, na 
dziedzictwo naszych „małych ojczyzn”. 

Opisanie kalisianów w całym zasobie zbiorów specjalnych Biblioteki Jagielloń-
skiej to zadanie bardzo trudne z rozmaitych względów. Świetnym tego przykładem 
może być właśnie wspomniana powyżej Cosmographia Ptolemeusza - badacz chcą-
cy porównać lokalizację Kalisza choćby w publikacjach z wieku XV i XVI musiałby 
skierować swoje kroki do Sekcji Rękopisów, Sekcji Starodruków oraz Sekcji Zbio-
rów Graficznych i Kartograficznych, by zbadać, odpowiednio, rękopis z połowy  
XV w., kilka inkunabułów przechowywanych w magazynie starych druków, oraz 
kilka druków późniejszych, znajdujących się zarówno w magazynie starych druków, 
jak i w magazynie zbiorów kartograficznych. I, co niemniej ważne, by w komplek-
sowy i wyczerpujący sposób prowadzić poszukiwania koncentrujące się na ściśle 
wytyczonym i szczegółowym zagadnieniu, należy poruszać się wewnątrz zasobu 
w pełni skatalogowanego, przeszukiwalnego, i, o ile to możliwe, dostępnego zdal-
nie i elektronicznie5. W odniesieniu do większości dużych bibliotek, zwłaszcza hi-

2  W tytule zdecydowano się na pisownię Calisianum z dużej litery, zgodnie z zasada-
mi ortografii łacińskiej, zarówno klasycznej, jak i tej przystosowanej do potrzeb współ-
czesności; por. Klaus Sallmann, Normae orthographicae et orthotypicae Latinae (Romae: 
Academia Latinitati Fovendae, 1990) oraz (polski przekład) Zasady ortografii łacińskiej 
(do stosowania w piśmie i druku), tłum. Marian Plezia, Meander 47, 9-10 (1992): 441-457:  
„2.2 Capitales litterae ponuntur: [...] in nominibus propriis hominum, deorum, stellarum, 
locorum geographicorum et in eorum derivatis declinabilibus”; zresztą sam zapis tytułu tej 
mini-normy, „Latinae”, pokazuje intencję autora w odniesieniu do tego typu derywatów. 
Niemniej nie wpływa to na pisownię spolszczoną, gdzie normy poprawnościowe nakazują 
używanie formy „polonik”, i, co za tym idzie, form „kalisianum” i „kalisiana”. 

3  Por. np. Maria Dembowska, Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera, wyd.  
3 uzupełnione (Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001), 28-39.

4  Karol Estreicher, Bibliografia Polska XIX stulecia. Zeszyt dodatkowy. 3,000 druków od 
1871 roku ujęte w katalogi… (Kraków: W Drukarni Uniwersyteckiej, 1873), III.

5  Na temat ogromnego znaczenia elektronicznego opracowania starodruków w kontek-
ście realizacji szerokich poszukiwań badawczych oraz wykorzystania wynikających stąd no-
wych możliwości, zob., na przykładzie biblioteki kamedułów z Bielan: Jacek Partyka, „The 
Camaldolese monastery library now in the Jagiellonian Library OPAC. New dimension and 
new perspectives”, w: Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom prie-
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storycznych, powstających na przestrzeni wielu wieków, tego typu elektroniczne 
katalogi obejmujące pełny ich zasób to wciąż dezyderat, i – często niestety tylko 
pobożne – pragnienie badaczy prowadzących szerokie i syntetyczne badania biblio-
logiczne. W przypadku bibliotek mniejszych, których zasób starodruków nie prze-
kracza kilku tysięcy jednostek, nie jest to zadanie trudne do wykonania; trudności 
zaczynają się wtedy, gdy mowa o kolekcjach przekraczających sto tysięcy dzieł6. 
W zasobie Biblioteki Jagiellońskiej tylko jedna subkolekcja - jakkolwiek dość licz-
na - została opracowana w sposób pełny i wszechstronny, a mianowicie księgozbiór  
oo. kamedułów z Bielan, nazywany czasem „Skarbem ze Srebrnej Góry”7. Reasu-
mując - aby mieć pewność, że dotarło się do wszystkich kalisianów w samym tylko 
zasobie starodruków Biblioteki Jagiellońskiej, musielibyśmy prowadzić badania na 
zasobie w pełni skatalogowanym i przeszukiwalnym, co w chwili obecnej nie jest 
jeszcze możliwe. Poniżej znajdują się więc wyniki wstępnej, cząstkowej kwerendy, 
która stanowiła pierwszy rekonesans wśród kalisianów w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Starodruczne Calisiana w BJ podzielimy na dwie zasadnicze kategorie, a miano-
wicie dzieła wydane w Kaliszu i dzieła kaliskiej proweniencji. 

CALISSII IMPRESSA

W ramach przeprowadzonej kwerendy udało się w zasobie Biblioteki Jagielloń-
skiej odnaleźć ponad czterysta starodruków wytłoczonych w Kaliszu, przy czym 
w przyszłości ich liczba może jeszcze ulec zwiększeniu, gdy w pełni opracowane zo-
staną wszystkie starodruki z zasobu BJ, oraz starodruki przejęte w roku 2013 w de-
pozyt z klasztoru kamedułów w wielkopolskim Bieniszewie8. Najwięcej starodru-

store, red. Alena Valjašková (Martin: Slovenská Národná Knižnica, 2014), 386-394. 
6  Biblioteka Jagiellońska, jako jedna z pierwszych polskich bibliotek, zaczęła umieszczać 

elektroniczne opisy starodruków w ogólnopolskim katalogu NUKAT i można szacować, że 
dotychczas skatalogowano w ten sposób czwartą część zasobu starodruków BJ, przekracza-
jącego 150 tysięcy jednostek. 

7  Srebrna Góra to polska realizacja łacińskiej nazwy Mons Argenteus/Argentinus, na-
zwy krakowskiego wzgórza, na którym stoi, do dzisiaj, klasztor Zgromadzenia Eremitów 
Kamedułów Góry Koronnej (ECMC). W księgozbiorze kamedułów złożonym w Bibliotece 
Jagiellońskiej w depozyt znajduje się ponad 10 tysięcy starodruków, które zostały opisane, 
skatalogowane i są dostępne w katalogu NUKAT – zob. Jacek Partyka, „Skarb ze Srebrnej 
Góry. Depozyt kamedułów z krakowskich Bielan w Bibliotece Jagiellońskiej”, Biuletyn Bi-
blioteki Jagiellońskiej LXIII (2013):131-141. Możliwość elektronicznego przeszukiwania 
całej kolekcji przyniosła poszukiwania naukowe w obrębie tego zbioru; przykładem może 
być chociażby wyśmienita praca autorstwa ks. Waldemara Pałęckiego, Służba Boża kamedu-
łów polskich. Tradycje życia pustelniczego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-
1963) (Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2012). 

8  Jacek Partyka, „Disiectarum bibliothecarum membra. Pozostałości polskich księgo-
zbiorów kamedulskich z klasztoru w Bieniszewie: droga do Biblioteki Jagiellońskiej”, He-
reditas Monasteriorum 4 (2014): 197-204. Wprawdzie Krystyna Bielska, Bibliografia sta-
rych druków kaliskich do końca XVIII wieku (Warszawa-Poznań: Poznańskie Towarzystwo 
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ków pochodzi z drukarni Kolegium Jezuitów, co zresztą nie jest niczym dziwnym, 
zważywszy na bardzo długi okres jej działalności, najmniej - z oficyny Jana Wolraba 
II. Nie odnaleziono żadnych starodruków z tłoczni Karla Mehwalda.

Historia kaliskiego drukarstwa rozpoczyna się jesienią roku 1602, kiedy poznań-
ski drukarz Jan Wolrab (zwany II lub Młodszym) przybywa do Kalisza, zachęcony 
do tego przez jezuitów, usilnie starających się o pozyskanie drukarza i o możliwość 
korzystania z drukarni9. W odniesieniu do druków kaliskich w zasobie BJ bardzo do-
brze sprawdza się stara „zasada”10 biblioteczna - im dzieło starsze, tym rzadsze. Otóż 
najstarsza drukarnia kaliska reprezentowana jest w BJ - na ile udało się dotychczas 
stwierdzić – w postaci pięciu druków, wśród których znalazły się Exercitia spiritu-
alia Ignacego Loyoli, z 1604 r.11, wcześniej należące do krakowskiego zgromadze-
nia jezuitów, a dokładniej do „Domus Probationis Soc. Jesu”, jak głosi zapiska na 
karcie tytułowej. Ten bardzo wczesny druk kaliski dobrze odzwierciedla niełatwe 
początki oficyny - występują w nim liczne pomyłki w paginacji, niepoprawna nu-
meracja kart. Być może wynikało to z trudności ze znalezieniem wykwalifikowanej 
obsługi. Nie jest wykluczone, że również wewnątrz druku mogło pojawić się sporo 
błędów językowych. 

Jan Wolrab po dwóch zaledwie latach działalności w Kaliszu powrócił do Po-
znania. Ale w Kaliszu pozostał dawny jego współpracownik z Poznania, zecer 
Wojciech Gedeliusz ( -1632), który w 1605 r. został właścicielem drukarni. Woj-
ciech Gedeliusz prowadził drukarnię w latach 1605-1632, wydrukował niemal sto 
dzieł, a w zasobie Biblioteki Jagiellońskiej udało się zidentyfikować dziewiętnaście 
z nich, pochodzących z lat 1606-1630. Niestety, wśród tych starodruków nie uda-
ło się odnaleźć sławnych - czy też może osławionych - dokumentów synodalnych 

Przyjaciół Nauk 1980), czasem odsyła do egzemplarzy z Bieniszewa, to jednak porównanie 
inwentarzy z Bieniszewa ze wspomnianą bibliografią wykazuje, że w latach jej postawania 
nie było jeszcze informacji o co najmniej kilkunastu drukach, które obecnie znajdują się już 
w Krakowie. 

9  Jezuici udzielili Wolrabowi pożyczki na rozwinięcie działalności; dowodem na to, jak 
bardzo zależało im na oficynie drukarskiej, mogą być dokumenty finansowe, w których za-
warowano, że niezależnie od wyniku działalności typograficznej tej drukarni, sama oficyna 
(czyli przede wszystkim jej wyposażenie, urządzenia) pozostanie w Kaliszu - zob. Alodia 
Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa, Jan Sójka, Drukarze dawnej Polski od XV do 
XVIII wieku. T. 3, cz. 1. Wielkopolska (Wrocław: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań 
Literackich, 1977), 66. 

10  Zasada traktowana oczywiście z przymrużeniem oka i servatis servandis, ponieważ 
ogromnie dużo zależy od nakładu i od popularności danego dzieła, a czasem po prostu od 
przypadku. W takim kontekście można przypomnieć pewne niemal anegdotyczne „znalezi-
sko” w księgozbiorze kamedułów przechowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej - zarejestro-
wano tam unikatowy, nieznany wcześniej druk zawierający kamedulskie Officia propria. Ten 
unikat, nieznany do roku 2012, zachował się na Bielanach w ok. 50 [!] kopiach, w postaci stu 
kilkudziesięciu wydrukowanych, niezłożonych i nieoprawnych kart. 

11  Ignacy Loyola, Exercitia Spiritvalia B. Ignatii De Loyola [...], Calissii, [Jan Wolrab], 
1604, sygn. BJ St. Dr. 35711 I. 
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z roku 1621, które miały zawierać tak wiele błędów, że nakazano ich zniszczenie 
i ponowne wydanie w Krakowie. Można by chyba jeszcze stwierdzić, że akurat ten 
druk Gedeliusza to jeden z niewielu przypadków, kiedy tekst „prawowierny”, czyli 
zgodny z doktryną wiary, ulega zniszczeniu z rąk wyznawców tejże wiary. Wydaje 
się, że publikacje w języku łacińskim, obszerniejsze i poważniejsze, mogły być dla 
drukarza zbyt dużym wyzwaniem. Ale ten niefortunny przypadek nie powinien jed-
nak rzutować na opinię o jakości dzieł wydawanych przez Wojciecha Gedeliusza, 
ponieważ jego niewielka, prowincjonalna oficyna była zaopatrzona dość starannie 
i drukowała przeważnie na papierze dobrej jakości, co znajduje potwierdzenie w eg-
zemplarzach przechowywanych w najstarszej polskiej bibliotece12. 

Wśród jego wydawnictw przeważają dzieła o treści religijnej, produkowane na 
potrzeby jezuitów, i taki właśnie charakter ma najstarszy z jego druków w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej, a mianowicie Dobra duchowne stanu zakonnego Girolama 
Piattiego13, w przekładzie Szymona Wysockiego, z roku 1606; o popularności tego 
dzieła, zwłaszcza wśród duchownych, może świadczyć fakt, że w BJ znajduje się 
ono aż w czterech egzemplarzach, będących wcześniej własnością krakowskich ka-
medułów, augustianów i franciszkanów. Pośród pozostałych publikacji odnajdujemy 
dzieła absolwenta szkoły jezuickiej, kanonika laterańskiego Stanisława Zakrzew-
skiego (15..-1631) – a mianowicie jest tam Iosephus Patriarcha14 z 1620 r., część 
1 i 2 pierwszego tomu Orationum Ecclesiasticarum Dominicalium15 z tego samego 
roku, a przede wszystkim Proca Dawidowa Piącią Kamieni uzbrojona,16 broszura 
skierowana przeciwko Akademii Krakowskiej, która stała się najbardziej znanym 
dziełem polemicznym wydanym w Gedeliuszowej oficynie.

Wśród dzieł wydawanych przez Gedeliusza niewiele było publikacji obszernych, 
o dużej objętości, przeważały dzieła mniejsze, jak choćby wspomniana już wcze-
śniej Proca Dawidowa (4 karty), a także np. Sertum gloriae (8 kart)17, Prosmata 

12  Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Sójka, Drukarze, 67-68. 
13  Girolamo Piatti, Dobra Dvchowne Stanv Zakonnego Troygiem Xiąg Przez X. Ieronima 

Plata Societatis Iesv opisane..., (W Kaliszv, W Drukarni Woyciecha Gedeliusza, [post 22 IV] 
1606), sygn. BJ Cam. F. IV. 31. 

14  Stanisław Zakrzewski, Iosephus Patriarcha Sev Oratio Ecclesiastica De B. Ignatio 
Fundatore Societatis Iesv..., Calissii, Ex Officina Alberti Gedelii [...], [post 20 II] 1620, sygn. 
BJ St. Dr. Cim. 5630. 

15  Stanisław Zakrzewski, Orationvm Ecclesiasticarvm Dominicalium Tomi Primi Pars 
Prima oraz Tomi Primi Pars Altera, Calissii, In Officina Alberti Gedelii [...], [post 20 II] 
1620, sygn. BJ St. Dr. 36641 I i BJ St. Dr. 36642 I. 

16  Stanisław Zakrzewski, Proca Dawidowa Piącią Kamieni vzbroiona Abo List pokor-
ny do Jch Mościow Panow Posłow Koła Rycerskiego, [Kalisz, Wojciech Gedeliusz, post 7 
I 1623], sygn. BJ St. Dr. Cim. 5631. 

17  Sertvm Gloriæ Optimo iuueni D. Ioanni Casimiro Darowski, Dvm Theses Physicas 
Svis Commilitonibvs Metaphysicis Inscriptas & dedicatas In Collegio Calissiensi Societatis 
Iesv propugnaret Ab iisdem Metaphysicis amoris ergo Oblatum, Calissii, Ex Officina Alberti 
Gedelii, 1625, sygn. BJ St. Dr. 18232 I. 
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Eucharistica Jana Mączyńskiego (6 kart)18, czy Prodromus Sigismvndi III [...] de 
capta arce Smolenscensi... (4 karty)19. Spośród publikacji obszerniejszych warto, 
poza kazaniami Stanisława Zakrzewskiego, zwrócić uwagę na Variorum poematum 
fasciculus20 Karola Malaperta z roku 1615 i jeszcze raz przypomnieć Dobra duchow-
ne stanu zakonnego Piattiego, liczące 1054 strony. 

Ale, abstrahując od wszystkich innych publikacji Gedeliusza, nie sposób nie 
wspomnieć o jednym jeszcze tytule – a chodzi mianowicie o Krześciańskie Zbo-
ru Pańskiego konstytucje...21, dzieło napisane rzekomo przez Jana Turnowskiego, 

18  Jan Mączyński, Prosmata Evcharistica Qvæ Quatuor Virtutes Principes Admodum  
R. D. D. Vladislao Szoldrski [...] Dum theses Ethicas de iisdem Virtutibus Inclytæ Academiæ 
Parthenicæ Inscriptas In Collegio Calissiensi Soc: Iesv propugnaret Dixerunt, cecinerunt, 
panxerunt..., Calissii, Ex Officina Alberti Gedelii, 1624, sygn. BJ St. Dr. 2068 I. 

19  Prodromvs Serenis[si]mi Et Potentis[si]mi Sigismvndi III Poloniarvm Et Sveciæ Regis 
Magni Dvcis Lithuaniæ &c. Amplissimarum Terraru[m] Moschouiæ Triumphatoris Felicis-
simi, de capta arce Smolenscensi. 13. Iunij Anno. 1611, Calissii, In Officina Alberti Gedelij, 
1611, sygn. BJ St. Dr. 177639 I. 

20  Carolus Malapert, Variorvm Poematvm Fascicvlvs, Calissii, Typis Alberti Gedelij, 
1615, sygn. BJ St. Dr. 183873 I. 

21  Krześciańskie Zboru Pańskiego Constitucie w Elbiągu w roku teraźniejszym zawarte..., 
[Kalisz, Wojciech Gedeliusz], 1614, sygn. BJ St. Dr. 37167 I. 

Krzescianskie Zborv Panskiego Constitvcie..., [Kalisz, Wojciech Gedeliusz, 1615], 
sygn. BJ St. Dr. 37167 I, Biblioteka Jagiellońska
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superintendenta zboru ewangelickiego w Toruniu, w roku 1614. Jest to falsyfikat, 
uznany za wytwór oficyny Gedeliusza na podstawie analizy typograficznej, a jego 
autora najprawdopodobniej należy poszukiwać wśród kaliskich jezuitów22. Wydany 
niezbyt elegancko, czy też raczej bez zbytecznej dbałości o postać zewnętrzną – co 
zresztą dość typowe dla anonimowych pamfletów wszystkich epok, zachował się 
w jedynym znanym egzemplarzu, znajdującym się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. 

Należy stwierdzić, podsumowując typograficznie zasób dzieł Gedeliusza zgro-
madzonych w Bibliotece Jagiellońskiej, że nie są one zbyt obficie reprezentowane, 
co może, po pierwsze, wynikać z faktu, iż jego oficyna była wykorzystywana jako 
narzędzie walki pomiędzy jezuitami i Akademią, a przede wszystkim chyba stąd, iż 
Kraków, kolebka drukarstwa polskiego, był w stanie samodzielnie zapewnić więk-
szość „produktów” profesorom Akademii – jednym z najważniejszych klientów ofi-
cyn wydawniczych. Wraz ze śmiercią Gedeliusza, prawdopodobnie w roku 1632, 
oficyna firmowana jego nazwiskiem kończy swój byt, ale sam warsztat rozpoczyna 
nowe życie. 

Kaliscy jezuici, którym zawsze zależało na lokalnej drukarni, po śmierci Woj-
ciecha Gedeliusza przejęli nad nią zarząd i zaczęli, choć nie od razu, publikować 
swoje dzieła przy wykorzystaniu tej oficyny23. Ich drukarnia zaczęła funkcjonować 
prawdopodobnie w roku 1633, pozostawała pod zwierzchnictwem rektora kolegium, 
a kierowali nią prefekci. Od roku 1697 cieszyła się przywilejem królewskim, a dzia-
łała, w pełnym rozkwicie (tak jak i Towarzystwo Jezusowe w Polsce), do roku 1773, 
czyli roku kasaty zgromadzenia24. Na kartach tytułowych dzieł tłoczonych w tej dru-
karni, przez niemal półtora wieku jej istnienia, możemy odczytać takie np. formuły 
adresu wydawniczego: „Typis Collegii Soc[ietatis] Iesv”, „In Calissiensi Soc[ietatis] 
Iesu Collegio Impressa Dicataq[ue]”, „Ex Calissiensi Societ[atis] Iesv Collegio”, 
„Typis Collegii Karnkoviani Societatis Iesu”, „W Drukarni Karnkoviani Soc[ietatis] 
Jesu”, „W Koleium [!] Societatis Iesu”, „W Koleivm [!] Kaliskim Societatis Iesv 
Drvkowane”, „W Drukarni Kolegium Kaliskiego Societ[atis] Jesv” i wiele innych. 
Z podziwem spoglądać można również na ilość dzieł, jakie wyszły spod tej kaliskiej 
prasy, ponieważ było ich ponad 980, a dołączając niedatowane wydawnictwa jezuic-
kie - co najmniej tysiąc. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się około 340 
dzieł wytłoczonych przez kaliskich jezuitów, pochodzących z całego okresu działal-
ności tej tłoczni - to znaczna liczba, więcej niż trzecia część całej produkcji wydaw-
niczej kolegium. Były wśród nich zarówno druki drobne, jak i znacznie obszerniej-
sze, także panegiryki i mowy pogrzebowe, i oczywiście słowniki i podręczniki. Nie 
sposób wymienić wszystkich tych dzieł, ale warto zwrócić uwagę na tych autorów, 
którzy mieli szczególne znaczenie dla samego Kalisza. 

22  Bielska, Bibliografia, 36; Kawecka-Gryczowa, Korotajowa, Sójka, Drukarze, 71. 
23  Potwierdza to analiza typograficzna wydawanych przez nich dzieł – zob. Kawecka-

Gryczowa, Korotajowa, Sójka, Drukarze, 99. 
24  Ludwik Grzebień, „Wskrzeszenie zakonu jezuitów”, Życie Duchowe 77 (2014): 73-78.
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Na półkach magazynowych Biblioteki Jagiellońskiej znalazło się kilka dzieł Sa-
muela ze Skrzypny Twardowskiego, wybitnego pisarza staropolskiego, który w mło-
dości uczęszczał do kaliskich szkół: dwa warianty, w trzech egzemplarzach, Miscel-
lanea selecta 25z roku 1681 i 1682, dwa warianty Wojny domowej z Kozaki i Tatary26. 
Wspomniane Miscellanea to dzieła od wieków należące do zasobów krakowskiej 
biblioteki, oznaczone zresztą niezwykle niską sygnaturą w ciągu numerus currens: 
250 I oraz 320 I. Nie sposób nie wspomnieć dzieł Grzegorza Knapskiego (Knapiu-
sa), jednego z wykładowców w kolegium, jezuity, pisarza, leksykografa, który zy-
skał wielką sławę jako autor wielokrotnie przedrukowywanego słownika polsko-ła-
cińskiego i łacińsko-polskiego. Jego słownik, po raz pierwszy wydany w Krakowie 
w oficynie Franciszka Cezarego, był przedrukowywany w Kaliszu m.in. w roku 1769 
i w zbiorach BJ znajdują się odbicia z tego właśnie roku27; ponadto Idiotismi Polo-
nici28 z roku 1743, stanowiące wyciąg - pomoc językową - ze słownika, ułatwiającą 
oddawanie wyrazów „nieprzetłumaczalnych” na łacinę. Wśród tego sporego zasobu 
jezuickich kalisianów warto zwrócić uwagę na takie dzieła, jak Plinius Polonicus29 
i Mówca polski30 wydane nakładem Jana Pisarskiego; Suada Civilis31 i Phoenix Rhe-
torum32 wybitnego mówcy i nauczyciela retoryki, Jana Kwiatkiewicza; Lyricorum 

25  Samuel Twardowski, Miscellanea Selecta Samvela Z-Skrzypny Twardowskiego...,  
W-Kaliszu, [Drukarnia Jezuitów], 1681 i 1682, sygn. BJ St. Dr. 328 I oraz BJ St. Dr. 250 I. 

26  Samuel Twardowski, Woyna Domowa Z Kozaki i Tatary Moskwą, potym Szwedami, 
i z Węgry, Przez lat Dwanascie Za Panowania [...] Iana Kazimierza [...] Tocząca się, Ca-
lissii, Typis Collegij Calissiensis Soc. Iesv, 1681, sygn. BJ St. Dr. 84046 III oraz BJ St. Dr. 
392735 III

27  Grzegorz Knapiusz, Słownik Polsko-Łacinski Ze Skarbu Księdza Knapiusza [...] Wy-
brany, w Kaliszu, w Drukarni J. K. M. Societatis Jesu, 1769, sygn. T. 1 Var. A: BJ St. Dr. 
19355 I (1), BJ St. Dr. Aug. 7270 (1), BJ Cam. B. IV. 50; T. 2 Var. A: BJ St. Dr. 19355 I (2); 
T. 2 Var. B: BJ St. Dr. Aug. 7270 (2). 

28  Grzegorz Knapiusz, Idiotismi Polonici Seu Voces Polonicæ quæ latine de verbo ad ver-
bum reddi nequeunt, sed periphrastice reddendæ sunt [...], Calissii, Typis Collegii Societatis 
Jesu, 1743, sygn. BJ St. Dr. 19803 I, BJ St. Dr. 105690 I, BJ St. Dr. 588518. 

29  Plinivs Polonicvs. Illvstres E Soc. Iesv Polona Oratores [...], [Kalisz, Drukarnia Jezu-
itów, 1667], sygn. BJ St. Dr. 18983 I. 

30  Mowca Polski Albo Wielkich Senatorow powagą i Oyczysta wymową Oratorow Sey-
mowe i Pogrzebne Mowy. Do głośney Wiekow Potomnych pamięci podane. T.1, W-Kaliszu, 
W-Koleium [!] Societatis Iesu, [1683], BJ St. Dr. 19621 I (a); oraz Mowca Polski Albo Su-
plement do Tomu pierwszego Mow Seymowych. Mowy krom tego Weselnym Aktom i rożnym 
powinszowaniom służące i Listy należące do tychże Materyy [...] podane. T. 2, W Kaliszu, 
w-Drukarni Koleium [!] Soc. Iesu, [1684], BJ St. Dr. 19621 I (b). 

31  Jan Kwiatkiewicz, Svada Civilis Huius ævi genio Et Nostratis Politiæ ingenio Per 
[...] Joannem Kwiatkiewicz [...] Accommodata, Calissii, Typis Collegij Soc. Iesv, [post 13 I] 
1672, sygn. BJ St. Dr. 51447 I. 

32  Jan Kwiatkiewicz, Phoenix Rhetorum Seu Rarioris Atticismi, Nec vulgaris Eloquentiæ 
Fundamenta & Species [...], Calissii, Typis Collegij Societatis Jesu repetitus, 1682, sygn. BJ 
St. Dr. 51446 I oraz BJ St. Dr. 51450 I. 
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libri tres33 Macieja Sarbiewskiego, czy Roczne dzieje kościelne34 Baroniusza. Kasata 
zakonu jezuitów, jak już wspomniano, zastaje kaliską oficynę drukarską w pełni roz-
kwitu, i, niestety, kończy ona swoją działalność w roku 1773. 

Po rozwiązaniu Towarzystwa Jezusowego zarząd nad drukarnią przejęła Komisja 
Edukacji Narodowej, która wydzierżawiła ją byłemu jezuicie, księdzu Wiktorowi 
Wargawskiemu, a on kierował nią do jesieni roku 1781, jako „Drukarnią Jego Kró-
lewskiej Mości i Rzeczypospolitej”. Ta pojezuicka oficyna wydała nieco ponad sto 
dzieł (co jest znaczącym wynikiem, zważywszy na krótkość jej istnienia), a w naj-
starszej polskiej książnicy można obecnie oglądać nieco ponad jedną czwartą z tej 
produkcji. Wśród tych dzieł są szeroko pojmowane dzieła religijne - kazania, opisy 
ceremoniałów w Kościele katolickim, ale również prace o zgoła odmiennym cha-
rakterze, jak choćby polemiczne Uwagi polityczne imieniem stanu duchownego do 
zbioru praw polskich35 Wojciecha Skarszewskiego. 

Od roku 1782 działalność drukarni pojezuickiej kontynuuje Drukarnia Pryma-
sowska (Drukarnia Jaśnie Oświeconego Księcia Prymasa Arcybiskupa Gnieźnień-
skiego), która funkcjonuje do roku 1797, wydaje niespełna sto dzieł, a do zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej trafiają 34 z nich, również reprezentujących przede wszyst-
kim religijny nurt wydawniczy: są wśród nich kazania kaliskiego jezuity Karola Fa-
bianiego36 i wielkopolskiego reformaty Antoniego Zapartowicza37. Ale są tam rów-
nież utwory poetyckie Ignacego Wilczka38 oraz poradnik dla położnych Ludwika 
Perzyny39. 

33  Maciej Sarbiewski, Matthiæ Casimiri Sarbievi[i] [...] Lyricorvm libri tres, Epigram-
matum liber vnus, Calissii, Typis Collegij Societatis Jesu, 1681, sygn. BJ St. Dr. 178 I; eg-
zemplarz BJ ubogo oprawiony w tekturę i papier marmurkowany, niemniej bardzo ciekawy 
- własność samego Jacka Przybylskiego. 

34  Cesare Baronio, Roczne Dzieie Koscielne Od Roku Pańskiego 1198 Aż do lat naszych 
[...] wydane, W Kaliszu, W Kollegium Societatis Iesv, 1695, sygn. BJ St. Dr. 3792 III oraz 
BJ Cam. C. VIII. 19; w zbiorach BJ znajdują się trzy warianty tego dzieła, podane powyżej 
sygnatury dotyczą wariantu A. 

35  Wojciech Skarszewski, Uwagi Polityczne Imieniem Stanu Duchownego Do Zbioru 
Praw Polskich Podane Roku 1778, W Kaliszu, w Drukarni J. K. M. y Rzeczy-Pltey, [post  
15 II 1778], sygn. BJ Cam. A. IV. 4. 

36  Karol Fabiani, Kazania Przygodne Na Dni Swiętych Pańskich Ktorych się Pamiąt-
ka w niektorych tylko Kościołach Uroczyście obchodzi [...]. T. 1, W Kaliszu, w Drukarni  
J. O. Xcia Prymasa Arcy Biskupa Gnieźnieńskiego, 1790, sygn. BJ St. Dr. Aug. 7256. 

37  Antoni Zapartowicz, Nauki Czyli Kazania Na Swięta roczne Boga Rodzicy Niepokal: 
Poczętey Naysw: Maryi Panny, w Kaliszu, w Drukarni J. O. Xcia Prymasa Arcy-Biskupa 
Gnieźnieńskeigo, [post 17 V] 1793, sygn. BJ 593120 I/1 i 593120 I/2. 

38  Ignacy Wilczek, Ignatii Wilczek Carmina, Calissii, Typis Suae Celsitudinis Primatialis 
Archi-Episc. Gnesnensis, 1785, sygn. BJ Cam. a. III. 24. 

39  Ludwik Perzyna, Nauka Położna Krotko Zebrana Cyrulikom położnym, iako też i Ba-
bom, czyli Kobietom przy rozwiązaniu rodzących Położnic służącym dla wiadomości bardzo 
potrzebna. Na pytania i odpowiedzi rozłożona [...],W Kaliszu, w Drukarni Jaś: Oś: X. Jmć 
Prymasa, Arcy-Biskupa Gnieźnieńskiego, 1790, sygn. BJ St. Dr. 375986 I. 
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Nie udało się zlokalizować w zbiorach „Jagiellonki” starodrucznych dzieł pocho-
dzących z oficyny Karola Wilhelma Mehwalda, który przybył do Kalisza i w roku 
1798 rozpoczął działalność wydawniczą (produkował głównie rubrycele i kalenda-
rze). 

W ujęciu całościowym, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w chwili obecnej 
znajduje się co najmniej 426 dzieł40 wydrukowanych w Kaliszu przed rokiem 1800, 
a jest bardzo możliwym, że ich liczba jeszcze wzrośnie, wraz z przyrostem elektro-
nicznie opracowanego zasobu BJ. 

EX CALISSIA

Kaliskie proweniencje druków w zasobie Biblioteki Jagiellońskiej to kolejna sfe-
ra, jaką można objąć szerokim badaniem naukowym. Badania proweniencyjne od 
jakiegoś czasu stały się niezwykle ważnym elementem badań nad dawną książką, 
czasem nawet przysłaniając sam zasadniczy przedmiot badań bibliologicznych, czy-
li książkę w swej istocie. W skrócie można to wyrazić przy użyciu następującego 
zestawienia: inkunabuły tłoczono w nakładzie przeciętnie zamykającym się w gra-
nicach 300-700 jednostek41, niemniej niektóre spośród najpoczytniejszych z nich 
zachowały się do dnia dzisiejszego nawet w setkach (!) egzemplarzy, jak choćby 
wyjątkowe dzieło – Liber chronicarum Hartmanna Schedla z 1493 r.42 – uznawane 
za najpopularniejszy świecki druk doby inkunabułów. Może to świadczyć o wielkiej 
wartości, jaką przypisywali dziełu kolejni jego właściciele, a także o tym, że życie 
książki badane przez pryzmat proweniencyjny staje się czasem ważniejsze od samej 
zawartości ideowej, jakiej książka jest nośnikiem. 

Druki o kaliskiej proweniencji, jakie udało się odnaleźć w jagiellońskiej książ-
nicy, nie są nazbyt liczne, ale taki wynik kwerendy, jak się wydaje, może wynikać 
przede wszystkim z fragmentarycznego opracowania proweniencji starych druków 
w Bibliotece Jagiellońskiej - opracowania, które zakończy się dopiero wraz z po-
wstaniem kompletnego elektronicznego katalogu zbiorów. Nie zmienia to zresztą 
faktu, że niektóre ze zidentyfikowanych kaliskich proweniencji są niezwykle cieka-

40  Zamiast „dzieł” należałoby raczej użyć słowa „jednostek bibliograficznych”, ponieważ 
liczba 426 odnosi się do jednostkowych tytułów, natomiast w wielu przypadkach Biblioteka 
Jagiellońska posiada po kilka egzemplarzy danego druku, i podchodząc do obliczeń w taki 
sposób należałoby szacować, że w jej zbiorach znajduje się co najmniej pięćset kaliskich 
starodruków. 

41  Paul Needham, “Counting Incunables: The IISTC CD-ROM”, Huntington Library 
Quarterly 61, 3, 4 (2000): 456-529; oraz Eric White, 2012. A Census of Print Runs for Fif-
teenth-Century Books. [online] http://www.cerl.org/_media/resources/links_to_other_reso-
urces/printruns_intro.pdf [dostęp 30 września 2015].

42  Zestawienie odnotowanych lokalizacji tego inkunabułu można odnaleźć np. w Incuna-
bula Short Title Catalogue, elektronicznej bazie danych dostępnej online za pośrednictwem 
serwisu internetowego British Library: http://istc.bl.uk/ [dostęp 30 września 2015]. 
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we. Najstarsze z kalisianów sięgają czasów znacznie starszych, niż historia kaliskie-
go drukarstwa. Najstarszy druk przybyły do Krakowa z Kalisza to Modus legendi 
abbreviaturas43, wydany notabene w tej samej oficynie w Norymberdze, z której 
pochodziło wspomniane wcześniej dzieło Liber chronicarum, czyli u Antona Ko-
bergera, który zakończył druk w dniu 23 czerwca 1494 r. Dzieło, będące swego 
rodzaju kompendium dotyczącym prawniczych abrewiacji, najpierw było własno-
ścią, co dość zrozumiałe, prawników, a mianowicie notariusza Mikołaja Wrzeszcza, 
a następnie wicenotariusza Jana Kosmatki. Kolejni właściciele to profesor Akademii 
Krakowskiej Adam Słoskowski oraz Józef Taralicz, doktor filozofii. Właścicieli po-
znajemy dzięki zapiskom proweniencyjnym na karcie tytułowej: 

1. Ioan[nes] Kosmatka Caliss[ie]n[sis] obtinet post morte[m] olim Nicolai Wrzescz, no-
[ta]rij Chwalissonien[sis], 1602.

2. Id[em] Andreae Naporowicz donauit die 2j Decembris an[n]o 1615.
3. Tandem ad manus venit M. Adamo Słoskowskj, Phi[losophi]ae Professori Acad[emiae] 

Cracou[iensis] et S. Adalberti in circulo ciuitatis Craco[uiensis] Eccl[esi]ae Praeposito.
4. Ex lib[ris] Cl[arissimi] Seb. Jos. Taralicz ph[ilosophiae] Doct. da[tus] p[ro] usu 

phil[osophiae] st[udiosis] Crac[ouiensibus] 1669. 
5. Bibliothecae Collegij Majoris Acad[emiae] Crac[oviensis]. 

Mikołaj Wrzeszcz Chwalissoviensis to notariusz z podpoznańskiego niegdyś 
Chwaliszewa (obecnie część Poznania); po jego śmierci książka trafiła do kaliszani-
na Jana Kosmatki, sprawującego funkcję wicenotariusza w Poznaniu44; Andrzej Na-
porowicz45, student w Akademii Krakowskiej (być może pochodzący z Wielkopol-
ski), podarował tę książkę Adamowi Śloskowskiemu46, profesorowi filozofii. Brak 
informacji, czy kolejny właściciel, Sebastian Taralicz47, książkę od Śloskowskiego 
odkupił, otrzymał w darze, czy odziedziczył, ale postąpił wielce szlachetnie, oddając 
ją do użytku studentów filozofii, i stąd trafiła do Collegium Maius (czyli pierwotnej 
siedziby Biblioteki Jagiellońskiej). 

43  Modus legendi abbreviaturas cum aliis tractatibus iuridicis, Nürnberg, Anton Kober-
ger, 23 VI 1494, sygn. BJ St. Dr. Inc. 202. 

44  Jan Kosmatka (Kosmathka) pojawia się w aktach miejskich z przełomu XVI i XVII w., 
m.in. przy opisie pestis (zarazy) z lat 1599/1600: „Spectabilis dominus Christophorus Za-
bloczki, notarius civitatis, constituto in locum suum Joanne Kosmathka, vicenotario suo[...]”, 
Die Chronik der Stadtschreiber von Posen, Adolf WARCHAUER (wyd.), Posen (Poznań) 
1888, s. 86-87. 

45  „Naporowicz Andreas, scholaris Cracoviensis [...]” - Władysław Wisłocki, Incunabu-
la Typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae Cracoviensis inde ab anventa arte 
imprimendi usque ad a. 1500, Cracoviae 1900, s. 338. 

46  Śloskowski (Sloskowski, Słoskowius, Słuszkowski) Adam ( -1642?), profesor Aka-
demii, kanonik przemyski, Tamże, s. 463; wspomniany również w Bibliografii Polskiej Es-
treichera (XXII, 337), jako jeden z uczczonych wierszem przez Stanisława Michałowicza 
w Xenium Apollinis &Musarum, Cracoviae, Basilius Skalski, 1610. 

47  Sebastian Taralicz ( -1700), magister artium w Akademii Krakowskiej, żył znacznie póź-
niej od Śloskowskiego, ale mógł go poznać jako student; zob. Wisłocki, Incunabula, 500. 
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Modus legendi abbreviaturas cum aliis tractatibus iuridicis, Nürnberg, Anton Koberger,  
23 VI 1494, sygn. BJ St. Dr. Inc. 202, Biblioteka Jagiellońska

Jak widać z powyższego przeglądu, wspomniany inkunabuł, sam w sobie intere-
sujący zarówno z punktu widzenia inkunabulistów, jak badaczy paleografii, mógłby 
stać się przedmiotem mini-studium badawczego poświęconego kolejnym poseso-
rom i jego peregrynacjom. 

Kilka zidentyfikowanych kaliskich proweniencji odnaleziono w dziełach należą-
cych wcześniej do bibliotek klasztornych; oto przykłady: 

- Kaliscy franciszkanie byli właścicielami Sielanek48 Szymona Szymonowica 
w wydaniu z roku 1640, a ich własność poświadcza notatka na karcie tytułowej: 
Conventus Calissensis Fr[atr]um Min[orum] Con. ad s. Stanislaum.

- Z kolei kaliscy jezuici posiadali Aureum Diurnale Concionatoruma49 Pontanusa 
z Breitenberka, zgodnie z zapiskiem na karcie tytułowej: Collegii Calissien[si] So-
c[ietate] Jesu [...] Prefecto Templi w kolońskim wydaniu z 1640 r. 

 - Natomiast kaliscy kanonicy regularni laterańscy byli właścicielami dzieła 
Piotra Skargi Na treny i lament Teofila Orthologa, do Rusi greckiego nabożeństwa50 z 1610 r.: 
Domus Canonicoru[m] Regularium Lateranensis Ad S[anctum] Nicolaum [...] 

48  Szymon Szymonowic, Simona Simonidesa Sielanki, W Krakowie, W Drukarni Fran-
ciszka Cezarego [...], 1640, sygn. BJ St. Dr. 311061 I. 

49  Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka, Avrevm Divrnale Concionatorvm In Qvo Diebvs 
Dominicis Et Festis materia concionandi breuiter suggeritur, Coloniæ Agrippinæ, Apud Io-
annem Kinchivm, 1640, sygn. BJ St. Dr. 588446 I. 

50  Piotr Skarga, Na Threny Y Lament Theophila Orthologa [...], W Krakowie, W Drukar-
ni Andrzeia Piotrkowczyka [...], 1610, sygn. BJ St. Dr. 53784 I. 
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hic liber est; później książka trafiła do Biblioteki Szkoły Woiewódzk. Kalisk. (not-
ka proweniencyjna), podarowana tam przez jej rektora, Ignacego Przybylskiego 
(Rohfleischa) (1770–1838). A w swoją „ostatnią” podróż wyruszyła do Biblioteki  
Jagiellońskiej. 

Piotr Skarga, Na Threny Y Lament Theophila Orthologa [...], W Krakowie, W Drukarni Andrzeia 
Piotrkowczyka [...], 1610, sygn. BJ St. Dr. 53784 I, Biblioteka Jagiellońska

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej można znaleźć znacznie więcej druków 
o kaliskiej proweniencji - np. rzymskie wydanie Totius iuris canonici compendium51 
z roku 1622, niegdyś własność Piotra Starczewskiego (rektor kaliskiego kolegium); 
Medulla theologiae moralis52 Hermanna Busenbauma, z enigmatyczną notatką pro-
weniencyjną „Ex libris Kalisz 1810”; wspomniane nieco wcześniej Roczne dzie-
je kościelne Cesarego Baroniusza, w przekładzie i w wydaniu Jana Kwiatkiewicza 
(jeden z rektorów kaliskiego kolegium), podarowane przez samego Kwiatkiewicza 
zakonnikowi z krakowskiego konwentu augustianów; akta synodów, w oprawie opa-
trzonej superekslibrisem słynnego wychowanka kaliskiego kolegium, Jana Wężyka 
(1575-1638), biskupa przemyskiego, prymasa Polski. 

51  Pietro Alagona, Totivs ivris canonici compendivm, Romae, sumptibus Haeredis Bar-
tholomaei Zannetti, 1622, sygn. BJ St. Dr. 594115 I. 

52  Hermann Busenbaum, Medulla Theologiæ Moralis. Facili ac perspicua methodo re-
solvens Casus Conscientiæ, Coloniæ Agrippinæ, Apud Franciscum Metternich, 1704, sygn. 
BJ Cam. I. III. 8. 
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W przypadku kalisianów można by jeszcze mówić o trzeciej kategorii druków, 
mianowicie dotyczącej dzieł, w których pojawia się Kalisz. Taką kategorię bardzo 
trudno byłoby jednak jasno zdefiniować, a jeszcze trudniej zilustrować ją przykłada-
mi. Tego typu badania będzie można prowadzić w sposób miarodajny dopiero wtedy, 
gdy katalogi starodruków będą rejestrowały zawartość dzieł, czyli będą zaopatrzone 
w hasła przedmiotowe, deskryptory albo tagi – zależnie od tego, w którą stronę po-
dążą nauki bibliologiczno-informacyjne w dążeniu do najszerszego i najpełniejszego 
opisu dzieła drukowanego. W zasobie Biblioteki Jagiellońskiej na pewno nie brak-
nie wdzięcznych obiektów badawczych – takich jak choćby wspomniana wcześniej 
Cosmographia Ptolemeusza, czy znaczna ilość dzieł dedykowanych funkcjonariu-
szom lub urzędnikom kaliskim: Conclusiones ex universa philosophia speculativa53 
Marcina Fidetowicza, dedykowane Aleksandrowi Radomickiemu, kasztelanicowi 
kaliskiemu, czy De ordinatione sacerdotum in Ecclesia Romana54 Marcina Śmiglec-
kiego, przypisane Wacławowi Leszczyńskiemu, kasztelanowi kaliskiemu, a należą-
ce m.in. do jezuickiego pisarza Karola Fabianiego. Badaczy ikonografii w dawnych 
drukach bez wątpienia zainteresuje Leopardus illustrissimi ac reverendissimi [...] 
Henrici Firley,55 pięknie zdobiony rycinami emblematycznymi i z miedziorytowym 
herbem arcybiskupa. 

Biblioteka Jagiellońska posiada znaczny i cenny zasób szeroko pojmowanych 
kalisianów, który może stanowić obiekt badawczy dla przedstawicieli wielu różnych 
dziedzin nauki – bibliologii, historii druku, paleografii czy historii sztuki. Tempo, 
z jakim z każdym dniem powiększa się katalog NUKAT, w którym w tym momencie 
znajduje się ponad 51 tysięcy rekordów dla starodruków, pozwala mieć nadzieję, że 
już niedługo szeroko zakrojone kwerendy dotyczące tego typu specyficznych frag-
mentów kolekcji staną się łatwiejsze, sprawniejsze i bardziej miarodajne.

53  Marcin Fidetowicz, Philosophia Ex Campo Saphirino ad Campum Albosanguineum 
gloriose Procedens Seu Conclusiones Ex Vniversa Philosophia Speculativa Ad Mentem 
D. Thomæ Doctoris Angelici Concinnatæ Et Præsidente M. Christophoro Krzykawski 
Philosophiæ Doctore [...] Martino Fidetowic Artium Liberalium & Philosophiæ Baccalau-
reo Publicæ Disputationi Propositæ, Anno [...] M. DC. XC. Mensis Septembris die 21, Cra-
coviæ, Typis Vniversitatis, [post 21 IX 1690], sygn. BJ St. Dr. 59380 III. 

54  Marcin Śmiglecki, De Ordinatione Sacerdotvm in Ecclesia Romana [...],Cracoviæ, In 
Officina Typographica Francisci Cesarij, [post 1 VI] 1617, sygn. BJ St. Dr. 12229 II. 

55  Leopardvs Illvstrissimi Ac Reverendissimi Domini D. Henrici Firley Archiepiscopi 
Gnesnensis [...], Kalisz], Ex Officina Alberti Gedelii Archiepiscopalis Typographi, [1624], 
sygn. BJ St. Dr 14221 III. 
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dłowym]. Kraków: Towarzystwo Naukowe Krakowskie.
Estreicher, Karol. 1973 Bibliografia polska XIX. stulecia. Lata 1881-1900. Zeszyt dodat-
kowy. 3000 druków od 1871 roku ujęte w katalogi… Kraków: Towarzystwo Naukowe 
Krakowskie.
Grzebień, Ludwik. „Wskrzeszenie zakonu jezuitów”, Życie Duchowe 77 (2014). 
Needham, Paul, „Counting Incunables: The IISTC CD-ROM”, Huntington Library Quar-
terly 3 i 4 (2000): 456-529.
Pałęcki, Waldemar. 2012. Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia pustelniczego 
w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605-1963). Lublin: Wydawnictwo Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Partyka, Jacek. „Disiectarum bibliothecarum membra. Pozostałości polskich księgozbio-
rów kamedulskich z klasztoru w Bieniszewie: droga do Biblioteki Jagiellońskiej”. Here-
ditas monasteriorum 4 (2014): 197-204. 
Partyka, Jacek. „Skarb ze Srebrnej Góry. Depozyt kamedułów z krakowskich Bielan 
w Bibliotece Jagiellońskiej”, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej LXIII (2013): 131-141. 
Partyka, Jacek. 2014. „The Camaldolese monastery library now in the Jagiellonian Library 
OPAC. New dimension and new perspectives”. W: Výskum dejín knižnej kultúry na Slov-
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CALISIANA W ZASOBIE STARODRUKÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Słowa kluczowe: Calisiana, starodruki, Biblioteka Jagiellońska

Artykuł podejmuje próbę omówienia szeroko pojmowanych kalisianów w zasobie sta-
rodruków Biblioteki Jagiellońskiej. Calisiana traktowane są na podobieństwo poloników 
estreicherowskich, przede wszystkim jako dzieła wydane w Kaliszu przed rokiem 1800 oraz 
starodruki związane proweniencyjnie z Kaliszem. Starodruki wytłoczone w Kaliszu repre-
zentowane są w Bibliotece Jagiellońskiej w liczbie ponad 400 jednostek bibliograficznych, 
co oznacza, że w zbiorach najstarszej polskiej książnicy znajduje się co najmniej trzecia 
część wszystkich starodruków wytłoczonych w Kaliszu.

KALISZ PRINTS IN THE OLD PRINTS COLLECTION IN THE JAGIELLONIAN 
LIBRARY

Keywords: Kalisz prints, old prints, Jagiellonian Library

The article attempts to describe the prints originated from Kalisz in the collection of old 
prints in the Jagiellonian Library. The Kalisz prints are treated the same as the Polish prints 
in Estreicher’s bibliographies, primarily as works published in Kalisz before 1800 and the 
old prints associated with Kalisz by their provenance. Old books printed in Kalisz are repre-
sented in the Jagiellonian Library in the amount of more than 400 bibliographic units which 
means that at least a third of all old prints made in Kalisz can be found in the collection of 
the oldest Polish Library.


