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Ku oświeceniu Wilnian
Biblioteki wileńskich instytucji kościelnych 

od XIV do połowy XVII wieku

Do połowy XV w. biblioteki cerkiewne i kościelne były jedynymi istniejącymi 
w mieście. Ich początek wiąże się z pojawieniem się tu pierwszych cerkwi - do 
odprawiania nabożeństw niezbędne były teksty liturgiczne. Wynikałoby z tego, 
że pierwsza kolekcja rękopisów powstała przy cerkwi Przeczystej Bogarodzicy, 
ufundowanej w pierwszej połowie XIV w. przez Juliannę, żonę księcia Olgierda1. 
Była to najważniejsza cerkiew prawosławna, która w 1415 r. zyskała status sobo
ru (katedry) w momencie powołania tzw. metropolii litewskiej z główną katedrą 
w Wilnie, nie w Kijowie2. Liczba ksiąg potrzebnych w soborze była duża, ale na
wet pomniejsze cerkwie miały na wyposażeniu mniejszy lub większy księgozbiór. 
Pod koniec XIV w. musiało istnieć co najmniej kilka bibliotek przy świątyniach 
prawosławnych i katolickich. Liczba ich rosła, na początku XVI w. w Wilnie było 
już 16 świątyń prawosławnych i osiem katolickich, zaś na przełomie XVI i XVII w. 
siedem cerkwi prawosławnych, 12 unickich i 13 kościołów katolickich. W 1650 r. 
jezuicki historyk wylicza:

1 Zob. V. D rema, Vilniaus baźnycios. Iś Vlado Dremos archyvy, Vilnius 2008, s. 956.
2 Por. Μ. B. H i к о л а e у, Кнгжная культура ВялЬсага Княства Литоускага, Mihck 2009, 

s. 53.
3 W. Wijuk Koj alow i c z, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lituaniae 

Ducatu pertinentium collecta, Vilnae 1650, s. 76. Maria Łowmiańska (Wilno przed najazdem 
moskiewskim 16SS roku, [w:] Dwa doktoraty z uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Poznań 
2005, s. 194-207) potwierdza liczbę 37 świątyń i daje ich szczegółowy wykaz.

W mieście tym są kościoły katolickie: 23 rytu łacińskiego i 9 rytu greckiego (nie 
licząc schizmatyków), a wiele spośród nich jest wspaniale zbudowanych i obficie 
wyposażonych w drogocenne sprzęty; domów zakonnych jest 19, szpitali 8. Takie 
wsparcie religii chrześcijańskiej jest w tym mieście konieczne nie tyle z powodu 
jego wielkości, ale ze względu na liczebność sekt. Mają tam mianowicie swoje boż
nice kalwini, lutrzy, schizmatycy ruscy, Żydzi, a nawet tatarscy mahometanie na 
przedmieściu nad Wilią3.
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Księgozbiory cerkiewne
W skład księgozbioru cerkiewnego wchodziły dzieła niezbędne do sprawowania 
służby bożej. Wśród nich były teksty biblijne (ewangeliarz, zasadniczo apostoł 
i psałterz), liturgiczne (oktoich, obie triody, służebnik, czynownik i zasadniczo 
minieja), połączenie tekstów biblijnych i liturgicznych (czasosłow, trebnik, irmo- 
łoj) oraz ustaw cerkownyj4. W mniejszych cerkwiach liczba tekstów mogła być 
sprowadzona do minimum, przy czym musiały się tam znaleźć: ewangeliarz, apo
stoł, czyli Dzieje apostolskie i listy, oktoich, służebnik - odpowiedniki katolickich 
mszałów, i czasosłow, czyli liturgia godzin. W znaczniejszych świątyniach, jak 
sobór Przeczystej Dziewicy czy cerkwie klasztorne, ksiąg każdego typu bywało 
więcej. Biblioteki najznaczniejszych monasterów litewskich na początku XVI w. 
liczyły ok. 50 pozycji: w klasztorze Świętej Trójcy w Słucku w 1494 r. było 45 
ksiąg5. W połowie tego stulecia ich liczba mogła przekraczać nawet sto, o czym 
świadczy inwentarz biblioteki monasteru w Supraślu z 1557 r., liczący 129 pozycji 
pochodzących ze starego zbioru6.

4 Zob. O. Narbutt, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyjsko-słowiańskich. Zagad
nienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 51.

5 Zob. А. I. Груша, Белорусках к1рылычна палеаграфпя. Вучэбны дапаможшк для сту- 
дэнтау г1старынага факультэта, Mihck 2006, s. 82; М. В. Школаеу, Кшжная культура..., 
s. 67; Г. Я. Га л е ч а н к а, Невядомыя i малавядомыя noMHiKi духоунай спадчыны i культурных 
сувязей Беларуси сяредты XV-XVII ст., Mihck 2008, s. 26.

6 Zob. А. I. Груша, ор. cit., s. 82.
7 Zob. М. Bogucka, Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981, s. 92.
8 Zob. M. В. H i к о л а e у, Палата кшготсаная. Рукапсная ктга на Беларуси у X-XVIII ста- 

годдах, Mihck 1993, s. 73-74, 100-105; idem, Кшжная культура..., s. 67-68; A. Pacevićius, 
Biblioteki, tłum. В. Kalęba, [w:] Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, oprać. 
V. Aliśauskas [et al.], tłum. P. Bukowiec, B. Kalęba, В. P i a s e c k a, Kraków 2006, s. 53-54; 
Г. Я. Га л e ч а н к а, ор. cit., s. 81-84, 86-91.

Bardzo niewiele wiemy o zawartości bibliotek przy cerkwiach i klasztorach 
prawosławnych, gdyż nie udało się odnaleźć żadnych inwentarzy, które by je opi
sywały. Do połowy XV w. Wilno raczej nie było znaczącym ośrodkiem produkcji 
ksiąg liturgicznych, zachowało się jednak nieco wzmianek o ich kopiowaniu w dru
giej połowie tego stulecia i całkiem sporo z pierwszych lat XVI w., co świadczy 
o istnieniu w tym czasie liczących się skryptoriów7. Przypuszcza się, że w Wilnie 
pracował pisarz Mikołaja Radziwiłła o imieniu Waśka, który skopiował w 1483 r. 
encyklopedyczny zbiór Pritocznik. Od 1502 r. pisarz Matwiej Dziesjatyj pracował 
w Wilnie nad zbiorem Dziesiatagław, który ukończył w Supraślu w 1507 roku. Do 
monasteru w Supraślu trafił też rękopis Pięcioksiągu i ksiąg historycznych Biblii 
sporządzony w Wilnie w 1514 r. przez Fiedora, diaka metropolity Iwana Sołtana, 
oraz zwód ksiąg Starego Testamentu z 1517 roku8.

Z powodu rosnącego zapotrzebowania księgi trzeba było jednak importo
wać z innych ośrodków Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie również działały 
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skryptoria, m.in. z Kijowa, Smoleńska, Potocka i Słucka, oraz ze skryptoriów spoza 
Litwy. O fundacjach tego typu informują nas zapisy w kilku rękopisach. Marsza
łek nadworny Aleksander Aleksandrowicz Sołtan podarował w latach 80. XV w. 
Dzieje apostolskie dla cerkwi Świętej Trójcy, zaś w 1594 r. wileński rajca Jakub 
Iwanowicz przekazał do soboru Przeczystej Dziewicy ewangeliarz w aksamitnej 
oprawie wzmacnianej srebrem9. Najbardziej znanym dziś darem dla wileńskiej 
biblioteki cerkiewnej jest bogato iluminowany Psałterz kijowski, spisany przez 
mnicha Spirydiona w Ławrze Pieczerskiej w 1397 r. i będący jednym z najpiękniej 
dekorowanych rękopisów ruskich. Ponad wiek później, w 1518 r., Jan Abraham 
Ezofowicz, podskarbi ziemski litewski, przekazał go w darze cerkwi Świętego Mi
kołaja Cudotwórcy przy ulicy Wielkiej, być może w związku z odnową świątyni 
dokonaną przez hetmana Konstantego Ostrogskiego. Dedykacja na dodanej do 
psałterza pergaminowej karcie głosi:

9 Рог. Г. Я. Галечанка, op. cit., s. 102-103; Μ. В. Жколаеу, Палата кн1готсаная...,$. 127.
10 Cyt. za: Μ. В. H i к о л а e у, Книжная культура..., s. 45.
11 Zob. Kościół zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicz

nym i ekonomicznym rozwoju. Na podstawie aktów kapitulnych i dokumentów historycznych, cz. 1, 
oprać. J. Kurczewski, Wilno 1908, s. 30-31; Μ. Kosman, Episkopat litewski XV-XVIII w., [w:] 
idem, Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko-litewskich XIV-XX w., Warszawa 1992, s. 228.

12 Zob. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, t. 1: 1387-1507, wyd. J. Fijałek, 
W. Semkowicz, Kraków 1994, s. 409.

Ciro KHiry, глаголемую псалтыр з деланьемь, писаную з золотом куноваремь а 
чернилом на паркомене у десть, дал есми се в церков святого великого Хрис
това чюдотворца Н1колы перенесения и честных мощей его, в Богом спасае
мом граде В|лни, для спасешя душевнаго, и вечное памятию10.

Od lat 20. XVI w. księgozbiory przycerkiewne i monasterskie zaczęły być za
silane przez księgi drukowane w Wilnie, najpierw przez Skarynę, następnie przez 
Mścisławca, Mamoniczów i drukarnie brackie, a także przez druki prawosławne 
z importu. Nadal też do cerkwi przekazywano liturgiczne księgi rękopiśmienne.

Biblioteka katedralna
Do starszych dokumentów informujących nas o istnieniu biblioteki przy ła

cińskiej katedrze wileńskiej, ale też o księgozbiorach prywatnych kanoników 
wileńskich, należy wyrok z 22 września 1486 r., który wydali arbitrzy powołani 
przez Kazimierza Jagiellończyka, rozstrzygający spór między kapitułą a biskupem 
Andrzejem Szeligą, dotyczący m.in. rzeczy pozostałych po zmarłych członkach 
kapituły11. Gdyby pozostały jakieś księgi - stanowił wyrok - cenniejsze należy od
dać do biblioteki katedralnej, jak również te, których w niej dotychczas nie było. 
Pozostałe miały być przekazane „na dzieła pobożne i dla pocieszenia przyjaciół 
zgodnie z przewidzianym przez prawo zwyczajem”12. Do wymagających pocie
szenia przyjaciół zaliczali się zapewne kanonicy wileńscy.
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Biblioteka katedralna miała jednak o wiele starszą metrykę niż wspomniany 
zapis, gdyż została ufundowana w momencie erygowania diecezji wileńskiej. Po
dobnie jak w przypadku cerkwi prawosławnych jej księgozbiór stanowiły teksty 
służące liturgii: Biblia, ewangeliarze, psałterze, mszały, pontyfikaty, antyfonarze, 
lekcjonarze, liturgie godzin (brewiarze), żywoty świętych (passionatesi, gradu- 
aty, zbiory hymnów i kazań. Szczególną rolę w zaopatrywaniu katedry w książ
ki odegrała królowa Jadwiga. W latach 90. XIV w. zatrudniała ona co najmniej 
trzech katedralistów - zawodowych kopistów książek - którzy produkowali ma
nuskrypty dla kościołów litewskich, w tym również dla kościoła katedralnego, co 
poświadcza Jan Długosz13 14. W 1398 r. za pośrednictwem podkanclerzego Klemen
sa z Moskorzewa wysłała do Wilna Liber passionalis - zbiór żywotów świętych 
Jakuba z Voragine Aurea legenda wraz z Ewangelią Nikodema^. Inny egzemplarz 
Złotej legendy zapisał katedrze jej pierwszy kustosz, Marcin, którego zadaniem 
była opieka nad skarbcem i biblioteką15. Również pierwszy biskup wileński, An
drzej, przeznaczył swoje książki dla biblioteki:

13 Zob. E. Potkowski, Produkcja książki rękopiśmiennej w Polsce w XV stuleciu, [w:J Z badań 
nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Książka rękopiśmienna XV-XVII w., red. B. Bieńkow
ska, Warszawa 1980, s. 27.

14 Informację o tym podaję zapisek inwentarzowy z biblioteki kapitulnej z 1498 r., znajdujący 
się we wpisie do Metryki Koronnej z lat 1459-1460; zob. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji 
wileńskiej, 1.1, z. 1-2, wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz, Kraków 1939, s. 57.

15 J. Fijałek, Kościół rzymsko-katolicki na Litwie. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i za
chowanie w niej języka ludu po koniec Rzeczypospolitej, [w:] W. Abraham [et al.J, Polska i Litwa 
w dziejowym stosunku, Warszawa 1914, s. 127.

16 Zapis testamentowy brata Andrzeja, biskupa wileńskiego z 27 października 1398 roku, [w:] 
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej, s. 56-57; Kościół zamkowy, czyli katedra wileń
ska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym rozwoju, cz. 2, oprać. J. Kur
czewski, Wilno 1910, s. 20.

17 Por. E. Potkowski, Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu - pogrunwaldz- 
kie dary Jagiełły, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi 
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków
1993, s. 369, 371.

W pierwszej zatem kolejności dajemy i zapisujemy naszemu kościołowi wileńskiemu 
i samej kapitule w wieczne posiadanie dwa pontyfikaty lepsze, spisane na pergaminie, 
z których jeden jest nowy, drugi stary, o tym samym tytule co pierwszy, trzeci zaś sta
rożytny, o tytule kurii rzymskiej, oraz, krótko mówiąc, wszystkie inne książki, jakie 
tylko posiadamy, według tego, jak są wymienione w spisie wspomnianej kapituły16.

Wśród dobrodziejów biblioteki kapitulnej był też Jagiełło. Długosz wspomina, 
że po zdobyciu Brodnicy w 1410 r. część łupów, w tym księgi, przekazano kate
drze17 *. Można przypuszczać, że biblioteka mogła liczyć kilkadziesiąt tomów, co 
stanowiło ówcześnie dość duży księgozbiór.

W drugiej połowie XV w. biskup z kapitułą postanowili powiększyć bibliote
kę katedralną. Rękopisy zamawiano u katedralistów i duchownych krakowskich. 
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W 1483 r. altarysta kościoła Mariackiego Bartłomiej z Biecza wykonał na zlece
nie starosty nowogródzkiego Marcina Gasztołda antyfonarz18. Pod koniec lat 90. 
złożono zamówienie u działającego w Gdańsku drukarza wędrownego Konrada 
Baumgartena, który wydrukował w 1499 r. podręcznik udzielania sakramentów 
Agenda sive Exsequiale divinorum sacramentorum per... Martinum caonicum 
Vilnensis dioecesis edita19. Jego redaktorem był kanonik wileński Marcin z Rado
mia, działający na polecenie biskupa Wojciecha Tabora.

19 Zob. E. Potkowski, Produkcja książki..., s. 30; M. В. Жколаеу, Кшжная культура..., 
s. 71.

19 Zob. Z. Nowak, Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku, Gdańsk 1976, 
s. 154-155; Drukarze dawnej Polski od XVdo XV1I1 wieku, t. 4: Pomorze, oprać. A. Kawecka- 
-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962, s. 36-37, Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 10; 
Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej, red. H. Tc h ó r z e w s k a-K a b a t a, M. Dąbrow
ski, Warszawa 2003, s. 133.

20 List Zygmunta Starego z 1531 r. przynosi wiadomość, że „w ubiegłym roku [...] kościół i dom 
biskupi z większą częścią miasta... spłonęły". Zob. A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych 
w Polsce i krajach sąsiednich w latach 14S0-1S86, t. 2: Zniszczenia wojenne i pożary, przedmowa 
F. Bujak, Lwów 1932, s. 305, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, nr 11. Dwa pozosta
łe pożary zostały omówione na s. 288 i 317.

21 Biblioteka Kórnicka PAN (dalej: BK), sygn. 71, Altare S. Crucis In Ecclesia Cathedrali Vilnensi 
in medio templi situm, fundationis et erectionis S. Reverendissimi in Christo patris d. Domini Vale- 
riani Deigratia Episcopi Vilnensis, k. llr.

22 Prawdopodobnie jest to dzieło złożone ze sławnych drzeworytów Hansa Holbeina, Imagines 
Mortis. His Accesservnt Epigrammata, e Gallico idiomate a Georgio Aemylio in Latinum translata. 
Ad Haec, Medicina Animae tam iis, qui firma, quam qui adversa corporis valetudine praediti sunt, 
maxime necessaria, Coloniae 1555 (lub późniejsze wydanie).

Biblioteka w swoim średniowiecznym kształcie nie przetrwała jednak XVI w. 
i prawdopodobnie płonęła w czasie pożarów z lat: 1513, 1530, 154220. Dzięki sta
raniom różnych fundatorów, m.in. Olbrachta Gasztołda i biskupa Jana z Książąt 
Litewskich, była regularnie odbudowywana, aczkolwiek poza ogólnikowymi in
formacjami o jej istnieniu lub o obostrzeniach w wynoszeniu książek z biblioteki 
w statucie z 1561 r. nie znamy stanu jej zasobności.

Donacje ksiąg obejmowały w tym czasie nie tylko całość katedry, ale rów
nież pojedyncze ołtarze i kaplice. Zachował się opis uposażenia ołtarza Świętego 
Krzyża ufundowanego przez biskupa Waleriana Protasewicza, który prócz kieli
chów, krzyży, szat liturgicznych podarował katedrze również bogaty księgozbiór, 
liczący 81 dzieł w 101 tomach21. Zawierał on księgi liturgiczne, m.in. Wulgatę, 
mszał rzymski, komentarze oraz indeksy biblijne, dzieła teologów i Ojców Ko
ścioła, m.in. Orygenesa oraz świętych: Hieronima, Ambrożego, Jana Chryzosto
ma i Augustyna, postanowienia synodów, np. Confessio  fidei Petricoviana, książki 
polemiczne, antyprotestanckie, antyżydowskie i związane z reformą potrydenc- 
ką, m.in. Hozjusza i Konrada Bruniego, a także liczne zbiory kazań, np. Homi- 
liae Joannis boiardi in Omnes epistolae, oraz utwory służące dydaktyce religijnej, 
np. Loci communes Konrada Clingiusa, Cathechismus Friderici Nauseae, Imagi
nes mortis22. Książek niezwiązanych bezpośrednio z religią było zaledwie kilka, 
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w tym słownik Ambrożego Kalepina, Chimera Stanisława Orzechowskiego, Hi
storia Longobardów Pawła Diakona, Speculum Saxonum i Sentencje Piotra Lom
barda. W inwentarzu zostawiono sporo wolnego miejsca na wpisywanie ksiąg, 
które miałyby zasilić tę bibliotekę. Wśród tych wszystkich dzieł szczególnie wy
różniono jedno:

Dla tegoż ołtarza mszał pergaminowy ręcznie wykaligrafowany i wykwintnie ozdo
biony miniaturami złotymi i różnokolorowymi, w brązowej oprawie z pozłacany
mi srebrnymi okuciami i zamknięciami oraz umieszczonymi powyżej herbami 
przewielebnego pana fundatora, z indeksem oprawionym w jedwab i ozdobionym 
perłami23.

23 „Idem altari missale pergameneum manu artificiali ter scriptum et figuris auro et variis colo- 
ribus subtiliter ornatur in veluto brunatino cum bullis et clausuris argenteis deauratis et armis Re
verendissimi Domini Fundatoris desuper aplicatis cum regestro serico filato, margaritis exornato" 
BK, sygn. 71, Altare S. Crucis..., k. 13r.

24 Litewskie Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej: LVIA), sygn. F-1135, ap. 4, b. 471, Index 
Librorum in Bibliotheca Ecclesiae Cathedralis Vilnensis, 1598, s. 36-40.

25 Zob. Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie (dalej: MAB), sygn. F43-212 (VKF-446: 
Akta kapituły wileńskiej 1561-1570), k. 251v-252r (poz. 746), 12 V 1570; k. 253v-254r (poz. 749), 
12 V 1570.

26 MAB, sygn. F43-26717.
27 „Missale unum, missas patronorum Polonorum. Breviarium cum diurnali pro meo altari 

constat et crucifixus”. MAB, sygn. F43-218 (VKF-452: Akta kapituły wileńskiej 1632-1643), k. 427v- 
-428v (poz. 1205), 16 V 1642.

2B Zob. J. Ochmański, Najdawniejsze księgozbiory na Litwie od końca XIV do połowy XVI 
wieku, [w:] Europa orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od Średniowiecza po współczesność. 
Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, 
red. Z. K a r p u s, T. K e m p a, D. M i c h a 1 u k, Toruń 1996, s. 75.

W 1598 r. księgozbiór liczył 120 woluminów24, głównie dzięki zapisom różnych 
osób duchownych, przeważnie członków kapituły. W 1570 r. większość książek 
po zmarłym sufraganie wileńskim, biskupie Jerzym Albinusie, kapituła przekazała 
bibliotece kolegium jezuickiego, ale cztery z nich pozostawiono bibliotece kapi
tulnej: dwie, niewymienione z tytułu, ze względu na cenną oprawę aksamitną ze 
srebrnymi ozdobami, i dwie dalsze: pontyfikał oraz mszał25. Zmarły w 1603 r. ka
nonik żmudzki Ambroży Bejnart zapisał bibliotece wszystkie swoje 42 tomy, nato
miast archidiakon wileński Grzegorz Święcicki w 1617 r. „do grobu św. Kazimie
rza” przeznaczył „mszał, który jest w Smorgoniach” oraz obrazy26. Kanonik Olaus 
Alginus w 1638 r. pozostawił katedrze „jeden mszał, msze patronów polskich. Dla 
mojego ołtarza - pisał - pozostaje brewiarz z diurnale oraz krucyfiks”27.

Po fundacji biskupa Protasewicza zaczęły działać w Wilnie liczne drukarnie 
katolickie, zwiększyła się też liczba księgarzy, dzięki czemu zaopatrywanie biblio
teki w książki stało się łatwiejsze. W 1603 r. uchwalono, że jeden z członków ka
pituły będzie bibliotekarzem28. Jednak klęski XVII w., pożar w 1610 r., a zwłaszcza 
okupacja moskiewska zniszczyły i rozproszyły bogaty księgozbiór katedralny.
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Przedstawiona tu w zarysie historia biblioteki katedralnej pomaga wyobra
zić sobie jej stan posiadania na przestrzeni kilku pierwszych wieków. Miała ona 
o wiele mniej szczęścia niż biblioteki innych diecezji, np. kapitulna na Wawelu, 
która przetrwała do naszych czasów. Jednak nawet ta szczątkowa wiedza, uzyska
na dzięki zachowanemu archiwum kapitulnemu, stanowi dla nas cenną pomoc 
w ustalaniu zawartości innych, zwykle daleko skromniejszych katolickich księgo
zbiorów kościelnych i klasztornych w stolicy Litwy, o których - w odniesieniu do 
interesującego nas okresu - mamy mniej wiadomości.

Biblioteki kościelne i zakonne
Jednym z najznaczniejszych zakonnych księgozbiorów wileńskich pod koniec XV 
i w XVI w. mogli się poszczycić bernardyni, nie tylko dlatego, że był to zakon lu
dzi uczonych, którzy przywozili ze sobą książki, ale również dlatego, że tworzyli 
i kopiowali w Wilnie książki do użytku swojego zgromadzenia. Ważne miejsce 
w skryptorium, w którym przepisywano głównie księgi liturgiczne, zajmował ko
pista oraz iluminator - Ambroży z Kłodawy (zm. w 1494 r.). W wileńskim klasz
torze powstała m.in. kronika zakonna Jana z Komorowa oraz Summula aurea 
Jana Szklarka - zbiór modlitw, przepisów, wypisów ascetycznych, z którego znany 
był odpis z początku XVII wieku29. Większość książek była jednak przywieziona 
spoza Litwy. Być może z tej pierwotnej biblioteki pochodzą rękopisy, inkunabuły 
i starodruki, które znajdowały się w dziewiętnastowiecznej bibliotece bernardyń
skiej i trafiły następnie do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiej 
Biblioteki Narodowej. Jest jednak prawdopodobne, że uległa ona zagładzie w cza
sie pożaru 20 czerwca 1560 r., który pochłonął klasztor i 200 domów30.

29 Zob. K. K a n t a k, Najważniejsze rękopisy franciszkańskie bibliotek wileńskich, „Ateneum Wi
leńskie” R. 5, 1928, z. 14, s. 177.

30 Zob. A. Walawender, op. cit., s. 328.
31 Archiwum Prowincji Polskiej Ojców Dominikanów w Krakowie, sygn. Wd. 1, Libri Conven- 

tus Yilnensis, 1604.

Mniejsze biblioteki mieli zapewne franciszkanie i dominikanie. Tę pierwszą 
zasilił swoim księgozbiorem kanonik wileński Jan Makowiecki (o czym niżej). 
Do naszych czasów dotrwało jednak więcej wiadomości o bibliotece francisz
kańskiej, która na początku XVII w. liczyła 550 tomów31. W inwentarzu prócz 
ksiąg liturgicznych, teologicznych, polemik wyznaniowych itp. umieszczono też 
tytuły dzieł o materii świeckiej, m.in. z zakresu retoryki (Cyceron, Kwintylian, 
Aftoniusz), medycyny, astronomii i geografii (Hipokrates, Pedacius, Vadianus, 
Pliniusz).

Księgozbiory kościelne w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. 
liczyły od kilkunastu do kilkudziesięciu pozycji. Inwentarz biblioteki konwentu 
karmelitów trzewiczkowych pod wezwaniem Świętego Jerzego z 1677 r., choć po
chodzi z okresu wykraczającego poza ramy niniejszego opracowania i jest mniej 
liczny, przypomina inwentarz dominikański z początku stulecia. Obejmuje on 
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ok. 70 pozycji, pogrupowanych nie tematycznie, ale według formatów: in folio, 
in quarto, in octavo, in sedecimon, co było zwykłą praktyką tamtych czasów. Bi
blioteka zawierała biblie, ewangelie, komentarze do nich, księgi liturgiczne, żywo
ty świętych, dzieła teologiczne, kazania, medytacje. Spośród nich wyróżniają się 
utwory niereligijne, jak słownik Kalepina, kronika Kromera i Partitiones oratoriae 
Johannesa Sturma.

Biblioteka Akademii Wileńskiej
Jezuici mieli biblioteki przy każdej swojej placówce w mieście, spośród których 
najznaczniejsza należała do kolegium (od 1579 r. - uniwersytecka). Powstała ona 
w 1570 r. dzięki zapisom testamentowym kanonika Jana Makowieckiego, szlach
cica Jana Oborskiego, a także dzięki przekazaniu „ad contubernium Societatis 
lesu” księgozbioru zmarłego biskupa Jerzego Albinusa, pod warunkiem jednak, 
że jezuici sporządzą porządny katalog32 33. Biskup Walerian Protasewicz zasilił tę 
donację książkami specjalnie zakupionymi w tym celu z jakiejś starej biblioteki, 
a Stanisław Warszewicki - sprowadzając z Poznania część swojego księgozbio
ru34. Już w tym czasie musiała to być największa biblioteka w mieście, ale niedłu
go później miała się jeszcze bardziej powiększyć. Po śmierci Zygmunta Augusta 
w 1572 r., zgodnie z życzeniem ostatniego Jagiellona zawartym w testamencie, 
dużą część kolekcji jego ksiąg Anna Jagiellonka przekazała jezuitom.

32 MAB, sygn. F43-21018 (VKF-1637), Liber magistralis in ąuo fundationes, confirmationes, 
summae tam capitales, quam censuales, lapideae, domus, fundí, iurisdictio, incolae necnon inventa
ría munimentorum totiusque suppellectilis ecclesiae et convenais S. Georgii Vilnae cura et diligentia 
reverendi ac venerabili patris Francisci Górzyński interea v. Prioris per r.p. Anselmum Śmieszkowie 
sanctae theologiae baccalaureati, concionatori ordinis conscripta, ordinata et confecta anno Domini 
1677.

33 MAB, sygn. F43-212 (VKF-446: Akta kapituły wileńskiej 1561-1570), Tractatus et conclu
si occasione librorum post mortem olim reverendi domini Georgii Albini iuris utriusque doctoris 
Dei gratia episcopi Metonensis suffraganti et cantoris Vilnensis intestati decessi, k. 251v-252r. 
Por. L. Vladimirovas, Georgijaus Albiniajausknygq.kolekeijos likimoklausimu, [w:J Apieknygas 
irbibliotekas. Straipsniq rinkinys, oprac. A. Glosiené, G. Raguotiené, Vilnius 2002, s. 115.

34 Zob. L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600-16S5, Rzym 1983, s. 203-205, 
Dzieje Akademii Wileńskiej, t. 2.

35 Ibidem, s. 206-208.

Dzięki tej donacji i kolejnym, które wzbogacały bibliotekę przez całą pierwszą 
połowę XVII w., wyrosła ona na jeden z najbogatszych księgozbiorów Rzeczypo
spolitej. Swoje książki przekazywali jej w testamencie m.in. biskupi Protasewicz, 
Benedykt Woyna (250 woluminów) i Eustachy Wołłowicz, członkowie kapituły 
wileńskiej, dawni absolwenci. Kilku darczyńców przeznaczyło też niemałe kwoty 
na utrzymanie i rozwój księgozbioru, m.in. prowincjał Mikołaj Łęczycki oraz król 
Władysław IV, który w 1636 r. zapisał jej 3000 złotych35.

Pożar, który wybuchł 1 lipca 1610 r., był katastrofą nie tylko dla miasta, ale i dla 
biblioteki jezuickiej:
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Z powodu tego pożaru nie tylko prawie całe miasto (z którego pozostała zaledwie 
piąta część), nie tylko siedem wspaniałych świątyń i klasztorów oraz szpitali ka
tolickich, trzech lub czterech ruskich, sam też zamek królewski, lecz także nasz 
nowicjat i kolegium ze szkołami całkowicie spłonęły i uległy zniszczeniu. [...]

W kolegium zaś chociaż niektóre książki ocalały, wrzucone do sklepionych po
mieszczeń i do piwnic, to jednak liczne inne, zwłaszcza te bardzo znakomite, któ
rych nie udało się tak szybko pochwycić ze znajdującej się na najwyższym piętrze 
biblioteki, przepadły w pożarze36.

36 „Hoc incendio non solum tota fere ciuitas (vix enim quinta illius pars remansit), non solum 
templa praecipua ac monasteria atque hospitalia catholica septem, Ruthenica tria vel quatuor, arx 
ipsa regia, sed etiam nouitiatus noster et collegium cum scholis plane exusta et vastata sunt. [...] In 
collegio vero licet aliqua in fornices et subterranea cellaria iniecta seruata sunt, plurima nihilomi- 
nus et maxime libri praecipui, qui tam cito ex biblioteca, quae in suprema contignatione erat, erupi 
non poterant, incendio perierunt”. Archivum Romanum Societatis Iesu, sygn. Lit. 38-F, Historia seu 
succincta narratio de origine ac fundatione Collegii Vilnensis Societatis Iesu ab anno 1569 usque ad 
annum 1611 in Julio, k. 12v.

37 Dla porównania, biblioteka kolegium jezuickiego w Braniewie, wywieziona przez wojska 
Gustawa Adolfa w 1626 r. do Uppsali liczyła ok. 2500 rękopisów i druków. Cztery lata wcześniej, 
w 1622 r., Szwedzi w podobny sposób potraktowali księgozbiór jezuitów z Rygi. Zachowany w Up
psali katalog tych ksiąg, sporządzony zaraz po ich przywiezieniu przez Johannesa Bothdiviusa, obej
muje ok. 900 pozycji. Por. Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali Carolina Rediviva, sygn. U 271; The 
catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in 
Uppsala, Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwer
syteckiej w Uppsali, t. 1-3, oprać. J. Trypućko, Μ. Spandowski, S. Szyller, Warszawa 2007, 
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, t. 41.

38 Zob. A. K a w e c k a-G r y c z o w a. Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesan
sowej, Wrocław 1988, s. 36, 82.

Nie dochowały się najstarsze inwentarze księgozbioru Akademii Wileńskiej, 
ale jego układ na pewno przypominał typowy księgozbiór kolegiów jezuickich.

Przed 1610 r. musiała ona liczyć kilka tysięcy woluminów, przypuszczalnie nie 
mniej niż 4-5 tysięcy37. Po pożarze szybko i skutecznie ją odbudowano. Niedługo 
przed najazdem moskiewskim miała się wzbogacić o księgozbiór Kazimierza Lwa 
Sapiehy, wielkiego dobrodzieja Akademii. Szczęśliwie donacja została zrealizowa
na już po wojnach połowy XVII w. i weszła w skład księgozbioru uniwersyteckie
go pod nazwą Bibliotheca Sapiehana.

Wczesnym latem 1655 r. na wieść o zbliżających się Rosjanach biblioteka uni
wersytecka została zapakowana do skrzyń i wyekspediowana do Królewca. Mimo 
strat przypuszczalnie duża jej część wróciła do Wilna w 1661 roku38.
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