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LIBRI GEDANENSES XXXIII

Helena Dzienis

GERHARD CIMMERMANN  
I JEGO KSIĘGOZBIÓR  

OFIAROWANY BIBLIOTECE  
RADY MIASTA GDAŃSKA

Biblioteka Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis) została 
otwarta w 1596 roku. Podstawę zbiorów stanowił księgozbiór Giovanniego 
Bernardina Bonifacio, markiza Orii. Włoski uchodźca ostatnie lata życia spę-

dził w Gdańsku, utrzymywany przez Radę Miejską w zamian za ofiarowanie miastu 
ok. 1300 dzieł na jesieni 1591 roku1.

Zasoby Biblioteki powiększały się w następnych latach zarówno drogą kupna, jak i da-
rów. W 1597 roku Rada Miejska nabyła z funduszy publicznych trzy prywatne księgozbio-
ry znanych bibliofili, obywateli gdańskich (zmarłych w 1594 roku): luterańskiego teologa 
Alexandra Glasera, prawnika Heinricha Lemkego i historyka Caspara Schütza2. Natomiast 
ofiarodawcami książek byli w pierwszym rzędzie wymienieni w akcie założycielskim Bi-
blioteki burmistrzowie, rajcy i ławnicy urzędujący w 1596 roku3. Wśród darowizn z końca 
XVI wieku największy był księgozbiór ofiarowany przez Gerharda Cimmermanna4. 

Ród Cimmermannów należał do patrycjatu gdańskiego i był jednym ze znamie-
nitszych w mieście w XV i XVI wieku5. Członkowie rodziny pełnili ważne funkcje 

1 I. Fabiani-Madeyska, Jan Bernard Bonifacio markiz Orii (1517–1597) – humanista, bibliofil, fun-
dator biblioteki [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 81.

2 Por. M. Pelczar, Glaser Aleksander; Lembke Henryk; Schütz Kasper, [w:] Słownik pracowników 
książki polskiej…, s. 263; 505; 803.

3 Por. Index librorum, qui ex donatione munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae 
Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, sygn. Cat. Bibl. 1, s. 61–79, wpisy daro- 
wizn do 1600 roku: burmistrza Gerharda Brandesa, rajców: Johanna Czirenberga, Bartholomäusa 
Schachmanna, Gerharda Cimmermanna, Wilhelm ab Holtena, Georga Mehlmanna.

4 Taka forma nazwiska figuruje przy zapisie darowizny w Index librorum…, s. 73. W doku-
mentach archiwalnych nazwisko rodziny miało różne formy zapisu: Czimmermann, Cimmermann, 
Zymmermann, Zimmermann, Tsimmermann, Tzimmermann, Timmermann. W literaturze nie-
mieckiej używany jest wariant Zimmermann.

5 D. Weichbrodt, Patritzien, Bürger und Einwohner Freien Hansestadt Danzig, Bd. 1, Klausdorf/
Schwentine 1988, s. 500.
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publiczne w Gdańsku6. Burmistrz Matthias Cimmermann, zmarły w 1513 roku dziad 
Gerharda, został pasowany na rycerza przez króla polskiego Aleksandra Jagiellończy-
ka podczas pobytu monarchy w Gdańsku w 1504 roku. Został także przyjęty do her-
bu Korab przez kanclerza Jana Łaskiego i nobilitowany na sejmie w 1505 roku7. Brat 
żony burmistrza Matthiasa, Dorothei Ferber, słynny Maurycy Ferber był biskupem 
warmińskim8. Stryj Gerharda Johann (1492–1564) i starszy brat Jacob (1532–1582) 
zostali kanonikami warmińskimi9. 

Rajca Matthias Cimmermann (ok. 1490–1556), ojciec Gerharda, należał do od-
danych stronników dworu polskiego, m. in. był przedstawicielem Gdańska na sej-
mie w Warszawie. Aktywni we władzach miejskich byli również jego bracia Johann 
(1492–1564) i Georg (1483–1547). W kolejnym pokoleniu Matthias Cimmermann 
(1522–1572), starszy brat Gerharda, również pełnił różne funkcje w Radzie Miasta: 
był ławnikiem, rajcą i sędzią, a od 1569 roku do swej śmierci burgrabią królewskim10. 

Gerhard Cimmermann urodził się w Gdańsku w 1541 roku jako jedenaste dziec-
ko rajcy Matthiasa Cimmermanna i Barbary von Werden (1500–1561). Nie zacho-
wały się informacje na temat wykształcenia Gerharda, nie wiadomo, gdzie i w jakich 
latach studiował. Prawdopodobnie podczas podróży edukacyjnej przebywał jakiś czas 
w Niderlandach. W 1570 roku poślubił w Antwerpii Marię Prün (Pruen) (zm. 1602), 
małżeństwo to nie doczekało się potomka11. 

Gerhard Cimmermann rozpoczął służbę dla miasta w 1587 roku, stopniowo osią-
gając kolejne stopnie w hierarchii władz Gdańska. Początkowo sprawował godność 
ławnika, po dwóch latach został conseniorem Ławy. Wybrany rajcą w 1592 roku, dwa 
lata później objął urząd sędziego. W 1597 roku był burgrabią królewskim w Gdań-
sku12. Rok później wraz z drugim rajcą nadzorował działalność Komory Palowej. 
Cimmermann był też przewodniczącym rodowej kaplicy św. Jadwigi w kościele Naj-
świętszej Panny Marii. Zmarł niespodziewanie 5 maja 1602 roku podczas zarazy dżu-
my, która nawiedziła w tym czasie miasto. Został pochowany w kościele Mariackim13. 

Kolekcjonerskie zamiłowania Gerharda Cimmermana, podobnie jak wyksztalce-
nie, pozostają nieznane. Jedynym ich śladem jest darowizna dla Biblioteki Rady Mia-
sta Gdańska. Trudno mówić o zawartości całego księgozbioru Cimmermanna, ponie-
waż nie zachował się jego inwentarz, a o zainteresowaniach czytelniczych właściciela 
można wnioskować jedynie na podstawie spisu ksiąg przekazanych Bibliotece w dniu 

 6 Por. J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Teil 1: 1342–1525, Ham-
burg 1991, s. 462–465; Teil 2: 1526–1792, Hamburg 1989, s. 329–331 (Sonderschriften des Vereins 
für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V. Nr. 63). 

 7 I. Fabiani-Madeyska, „Palatium regium” w Gdańsku, „Rocznik Gdański” XV/XVI (1956/1957), s. 144.
 8 W. Szczuczko, Ferber Maurycy, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, tom 1: 

A–F, red. St. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 414–416.
 9 H. Schmauch, Zimmermann Johannes, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 2, hrsg. v. Ch. Kroll-

mann, fortgesetzt v. K. Forstreuter, F. Gause, Marburg 1967, s. 843. D. Weichbrodt, dz. cyt., s. 500. 
10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 J. Zdrenka, dz. cyt., Teil II, s. 329.
13 D. Weichbrodt, dz. cyt., s. 500.
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13 sierpnia 1598 roku. Darowizna ta wzbogaciła miejską książnicę o czterdzieści dzie-
więć pozycji i została zapisana w pierwszej księdze inwentarzowej Index librorum14. 

Spis darowizny Gerharda Cimmermanna zajmuje trzy strony, na których – po 
wstępie informującym o donatorze15 – wymienione są kolejno ofiarowane dzieła. Naj-
pierw spisano pozycje w największym formacie folio, a następnie niekonsekwentnie 
mniejsze formaty (nie ma formalnego podziału na formaty, jak w przypadku niektó-
rych innych darowizn). Wpisu dokonał Daniel Asaricus (ok. 1560–1606), wykładow-
ca języka greckiego i języków orientalnych w gdańskim Gimnazjum Akademickim, 
sprawujący jednocześnie funkcję pierwszego bibliotekarza miejskiej książnicy16. Zapi-
sy wykonane jego ręką, pięknym czytelnym pismem, obejmują 109 stron inwentarza, 
to jest od czasu powstania Biblioteki Gdańskiej do 25 maja 1605 roku. 

Asarcius rozmaicie odnotowywał poszczególne pozycje, zależnie od języka przyj-
mowanej do zbiorów książki: pismem humanistycznym w przypadku tytułów w języ-
ku łacińskim lub w którymś z języków romańskich albo kursywą gotycką w przypadku 
dzieł w języku niemieckim i holenderskim. Przy wszystkich opisach podawał język pu-
blikacji oraz format, natomiast pozostałe informacje są bardzo lakonicznie. W dużym 
skrócie zapisywany jest tytuł – czasami tylko zasygnalizowany, a czasami sparafrazowa-
ny przez bibliotekarza. Imię i nazwisko autora także jest podawane w skróconej formie, 
czasami jest tylko samo nazwisko. Nigdzie nie jest odnotowane miejsce i rok wydania, 
jakkolwiek przy pozycjach wielotomowych podawano liczbę tomów.

Spis książek ofiarowanych Bibliotece Gdańskiej przez Gerharda Cimmermanna, 
zamieszczony w Index Librorum, wykazuje, jakie dzieła trafiły do zbiorów książnicy. 
Jednak uproszczona i niedokładna forma zapisu nastręcza wiele problemów. Szczupłe 
dane podawane przez Asaricusa nie pozwalają z całą pewnością stwierdzić, czy odna-
leziona w obecnych zbiorach Biblioteki książka należała wcześniej do Cimmermanna, 
czy też weszła do nich odmienną drogą – zakupiona lub przekazana przez innego 
ofiarodawcę. Dotychczasowe poszukiwania pozwoliły jednak na zidentyfikowanie 
piętnastu pozycji, niewątpliwie pochodzących z kolekcji Cimmermanna17. O takim 
przypisaniu danego egzemplarza decydowała w pierwszym rzędzie, oprócz zgodności 
z zapisem w Index librorum, rękopiśmienna dedykacja darczyńcy dla biblioteki Gim-
nazjum Akademickiego lub obecność ekslibrisu donatora, naklejonego na karcie tytu-
łowej lub po tytułowej18. 

Cimmermann posiadał bardzo ładny, miedziorytowy, datowany ekslibris herbowy. 
W owalu o wymiarach 53 × 43 mm, na tle obfitych labrów z akantu, umieszczona jest 
tarcza z polskim herbem szlacheckim Korab, u góry hełm otwarty, a w klejnocie powtó-
rzony herb Korab. Po bokach klejnotu litery G–C, pod wyobrażeniem herbowym data: 

14 Index librorum…, s. 73–75.
15 „Anno salutis M. D. XCVIII. die 13. Augusti Dn. Gerhardus Cimmermann Reipubl. Gedan-

ens. Senator Ad diuturnam sui memoriam et ad usum posteritatis in Ampliss.i Senatus Bibliothecam 
reonendos et asservandos dedit hos libros.” Por. Index librorum…, s. 73.

16 M. Pelczar, Asaricus Daniel, [w:] Słownik pracowników książki polskiej…, s. 20.
17 Katalog nr. 1, 2, 16, 19, 21–25, 32–36 i 39.
18 W kilku wypadkach znajdujemy ślady po usuniętych ekslibrisach, być może te pozycje rów-

nież należały do księgozbioru Cimmermanna.
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15 – 97. Prawdopodobnie był to ekslibris donacyjny, który został zamówiony w celu 
oznaczenia woluminów przeznaczonych dla Biblioteki Rady Miasta Gdańska19. 

Nie wiadomo, jaki artysta wykonał płytę miedziorytniczą ekslibrisu Cimmerman-
na, gdyż rycina jest niesygnowana. Paweł Groth sugerował, że być może autorstwo 
tego znaku własnościowego należałoby przypisać bardzo zdolnemu norymberskiemu 
rytownikowi Jonasowi Silberowi, twórcy pierwszego ekslibrisu Biblioteki Rady Miasta 
Gdańska20. Bardzo podobny w stylistyce i wykonaniu jest, również miedziorytowy, 
datowany, ekslibris herbowy burmistrza Gerharda Brandesa starszego (1555–1612)21. 

Wśród zidentyfikowanych ksiąg, które bezspornie pochodzą z donacji Cimmer-
manna, nie można wyodrębnić jakiegoś specjalnego, tylko dla niej charakterystyczne-
go, typu oprawy lub elementu własnościowego umieszczonego na okładkach. Kolekcja 
nie wyróżnia się niczym szczególnym spośród innych z tego okresu. Przeważają tanie 
oprawy pergaminowe, miękkie, gładkie, czasami z wiązaniami. Niektóre woluminy 
oprawiono w brązową cielęcą skórę. Tylko kilka książek ma na oprawach pergami-
nowych złocone ramki i plakietki pośrodku lustra okładki. Zaledwie dwa dzieła mają 
oprawę z deski obciągniętej skórą, zdobioną ślepymi tłokami o motywach roślinnych 
i figuralnych. 

Kilka z ofiarowanych przez Cimmermanna druków znajduje się w tak zwanych 
klockach; najczęściej nie jako pierwsza pozycja, ale jako kolejny adligat. Świadczyć to 
może o tym, że w późniejszym okresie bibliotekarz zestawił prace tematycznie pow-
iązane, zwłaszcza o niedużej objętości i zadecydował o ich wspólnym oprawieniu. 

W księgozbiorze przekazanym przez Cimermanna można wydzielić, w dużym 
uproszczeniu, cztery zasadnicze działy tematyczne. Pierwszy dział stanowią książki 
o treści religijnej. Oczywiście znajduje się wśród nich Nowy Testament w języku fran-
cuskim i w poręcznym, niedużym formacie 16oo. Obok Biblii jest katechizm opraco-
wany przez francuskiego jezuitę Edmonda Augera22, ten z kolei w przekładzie nider-
landzkim, oraz traktaty teologiczne: praca katolickiego teologa, kanonisty i przeciwni-

19 W niektórych egzemplarzach ofiarowanych książek, dotyczy to przede wszystkim wolumi-
nów o małym formacie 16o, ekslibris Cimmermanna został naklejony na ekslibris Biblioteki. Być 
może, o takim rozwiązaniu zadecydowały niewielkie rozmiary książek, ale kolejność umieszczania 
znaków własnościowych jest wyraźna: zawsze jako pierwszy ekslibris Biblioteki, a jako drugi eksli-
bris Cimmermanna.

20 P. Groth, Mało znane exlibrisy gdańskie i elbląskie, ”Libri Gedanenses” I (1967) [1968], s. 130. 
Jonas Silber (ok. 1550–po 1600) z Kulmbach był rytownikiem i złotnikiem związanym z Norym-
bergą. W zawodzie kształcił się u Samuela Spilmanna w Bernie i Wenzela Jamnitzera w Norym-
berdze. Mistrzem został w 1572 roku. W latach 1578–1580 pracował jako nadworny złotnik palaty-
na reńskiego w Heidelbergu. Od 1587 do 1589 roku był zatrudniony jako rytownik monet w gdań-
skiej mennicy miejskiej. Ponownie pracował w Gdańsku latach 1596–1598. Prace swoje znaczył 
monogramem IS. 

21 Gdański ekslibris XV–XVIII wieku. Katalog wystawy. Ratusz Głównego Miasta, maj–grudzień 
1978, oprac. A. Kurkowa, Gdańsk 1978, s. 17.

22 Edmond Auger (1530–1591) francuski jezuita, pisarz, kaznodzieja, rektor kolegiów jezuic-
kich, spowiednik króla Henryka III, wsławił się akcją nawracania hugenotów. Autor pism ascetycz-
nych i polemicznych, a przede wszystkim katechizmu w języku francuskim Catéchisme et sommaire 
de la doctrine chrétienne (1563), który przetłumaczył na język łaciński i grecki.
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ka reformacji Johanna Groppera (1503–1559) w języku niemieckim, natomiast dzieła 
Wincentego z Lerynu23 i gdańszczanina Petrusa Praetoriusa24 są po łacinie, a rozpo-
rządzenia św. Karola Boromeusza (1538–1584), kardynała i arcybiskupa Mediolanu, 
po włosku. Można do tego zespołu zaliczyć także ówczesny bestseller francuskiego 
humanisty Pierre’a Boaistuau (ok. 1516–1566) – zwanego także Pierrem Launay’em – 
La Theatre du monde, stanowiący rodzaj filozoficznych rozważań nad nędzą ludzkiego 
losu oraz dzieła twórców uprawiających poezję religijną: francuskiego poety Clémenta 
Marota (1496–1544) i francuskiego kupca, zwolennika kalwinizmu Guillaume’a de 
Poetou z Béthune (ok. 1528–ok. 1568). 

Dział drugi stanowią pisma autorów starożytnych, tak w oryginalnym języku ła-
cińskim, jak i w tłumaczeniach na różne języki. Po łacinie są trzy tomy Żywotów rów-
noległych (sławnych Greków i Rzymian) Plutarcha, zapisane przez Asaricusa jako Hi-
storia, zaś w przekładzie na język francuski Wojna galijska Juliusza Cezara. Nowożytne 
kompilacje z dzieł Cycerona, Demostenesa i Terencjusza odnotowane jako Sentencje 
Cycerona, a także z Rozmyślań Marka Aureliusza zapisane jako Księga; pierwsza po-
zycja jest po łacinie, druga w języku francuskim. Aforyzmy Hipokratesa i Sztuka kocha-
nia Owidiusza w tłumaczeniu francuskim, zaś jego Heroidy w języku holenderskim, 
chociaż nie zaznaczono tego w spisie Asaricusa. Ponadto zbiór ciekawostek, zwłaszcza 
ze świata zwierząt, rzymskiego kompilatora i geografa Gaiusa Iuliusa Solinusa, prze-
tłumaczony na język hiszpański. Do tego zespołu można jeszcze dołączyć słownik 
języka łacińskiego Ambrosiusa Calepinusa25 oraz popularne w tym czasie zbiorki em-
blematyczne, bazujące na sentencjach łacińskich i greckich, Andrei Alciatusa26 i fran-
cuskiego pisarza, heraldyka i genealoga Claude’a Paradina (1510–1573).

Dział trzeci stanowią dzieła poszerzające wiedzę o świecie oraz przydatne w po-
dróży: Kosmografia Sebastianusa Münstera, przewodnik po Francji, opisy: Malty, po-
granicza francusko-belgijskiego i nizinnej Germanii, a także opracowania przydatne 
przy pełnieniu funkcji publicznych, takie jak zbiór praw niemieckich Sachsenspiegel. 
Ponadto traktat Johanna Sleidana (1506–1556), niemieckiego prawnika i dyplomaty 
w służbie króla Francji Franciszka I, o państwie cesarza Karola V, druk polemiczny 
o działalności w Niderlandach admirała Don Juana d’Austria (1547–1578), namiest-
nika hiszpańskiego króla Filipa II, wreszcie dzieło niemieckiego genealoga Hierony-
musa Henningesa (1563–1597), pozwalające rozeznać się w zawiłych powiązaniach 
wśród rodzin panujących w Europie, czy też praca o Republice Weneckiej i jej urzę-

23 Wincenty z Lerynu (zm. ok. 450) mnich, jeden z zachodnich ojców Kościoła. W 434 roku 
napisał swój najsłynniejszy traktat Commonitorium, w którym sformułował kryterium chrześcijań-
skiej prawowierności: „Źródłem wiary jest Pismo święte, ale jego interpretacja może być najrozmait-
sza... Pewna jest ta interpretacja, która harmonizuje... z poprzednikami w wierze.” 

24 Petrus Praetorius (1513–1588), teolog protestancki, profesor i kaznodzieja w Wittenberdze, 
w Królewcu, w latach 1575–1586 w Gdańsku. Autor sztuk teatralnych, jego dzieło Ślub Izaaka i Re-
beki wystawiono w Gdańsku w 1579 roku. 

25 Ambrosius Calepinus (1435–1510), włoski humanista, opracował słownik łaciński z greckimi 
dodatkami.

26 Andreo Alciato (1492–1550), włoski humanista i prawnik, przekładał dzieła greckich pisarzy, 
pisał epigramaty, które później wykorzystał w swojej książce Emblematum liber (Augsburg 1531).
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dach – wszystkie te dzieła wzbogacały wiedzę o historii, polityce i prawach stano-
wionych w europejskich państwach. Tu można chyba też dołączyć niemieckojęzycz-
ne dzieło Alberta Wielkiego o chorobach, zwłaszcza kobiecych i położnictwie oraz 
o ziołolecznictwie, stanowiący swoisty poradnik lekarski.

Ostatnim działem, właściwie najobszerniejszym, są pozycje zaliczane do tak zwa-
nej literatury pięknej. Wśród zgromadzonych ksiąg nie brak utworów najwybitniej-
szych twórców epoki renesansu. Znajdują się więc tu trzy tomiki lirycznych sonetów 
Petrarki, obok woluminów w języku włoskim jest też ich tłumaczenie na język francu-
ski. Dwa wydania Dekamerona Boccaccia, poemat Ariosta – Orlando szalony, literatura 
moralizatorska Dworzanin Castiglionego i Pouczenia chrześcijańskiego księcia Antonia 
de Guevary (w tłumaczeniu na włoski przez Mambrina Roseo27). Wielcy literatu-
ry francuskiej reprezentowani są przez dwa wydania powieści satyryczno-filozoficz-
nej Françoisa Rabelais’ego o Pantagruelu. Obok wymienionych znamienitych dzieł 
w przekazanym zbiorze znalazły się także inne utwory, bardzo popularne i wielokrot-
nie wznawiane: tłumaczenie na język włoski bizantyjsko-greckiej historii miłosnej Gli 
amori d’Ismenio, romans rycerski Amadis de Gaule, arystokratyczno-dworska powieść 
Chevalier Artus, a także hiszpańskie, mieszczańsko-ludowe tragikomedie: Caliosto 
i Malibea oraz Maestra Celestina. 

Tak pobieżnie można scharakteryzować zawartość tematyczną darowizny prze-
kazanej przez Cimmermanna do Biblioteki Rady Miasta Gdańska. Warta uwagi jest 
kwestia językowa ofiarowanych dzieł. Na czterdzieści dziewięć pozycji mamy dwa 
dzieła w języku hiszpańskim, trzy w języku holenderskim, tylko cztery pozycje są 
w języku niemieckim, jedenaście książek jest w języku włoskim, dwanaście w języku 
łacińskim i siedemnaście w języku francuskim. Taki dobór książek, jak i przewaga pu-
blikacji w językach romańskich może sugerować, choć nie ma na to żadnych dowodów, 
nie tylko dobrą znajomość tych języków, ale może również świadczyć o podróżach 
edukacyjnych do Włoch, Francji i Hiszpanii młodego Cimmermanna. Czy studiował 
na którejś z tamtejszych uczelni, czy były to podróże w sprawach handlowych, tego 
nie można ustalić z braku materiałów źródłowych. Pewne jest tylko to, że przebywał 
jakiś czas Niderlandach, gdyż tam poślubił w Antwerpii Marię Prün w 1570 roku.

Dobra znajomość języków romańskich niekoniecznie musi dowodzić, że Cim-
mermann w swoich peregrynacjach zapuścił się na Półwysep Iberyjski czy Apeniński. 
Pobyt w Niderlandach również dawał okazję do kontaktów z Hiszpanami czy Wło-
chami oraz do poznania ich języka i kultury. Prawie cała środkowa i południowa Eu-
ropa pozostawała wówczas pod władzą Habsburgów, władających Niderlandami oraz 
zasiadających na tronach w Madrycie, Neapolu, Mediolanie i w Wiedniu.

Wśród innych kolekcji wzbogacających stan posiadania Biblioteki w XVI wieku, 
księgozbiór Cimmermanna wyróżniają przed wszystkim dwie cechy. Po pierwsze, 
brak jest typowych druków protestanckich, np. dzieł Marcina Lutra, które – czasami 
nawet w kilku egzemplarzach – występują w innych darowiznach. Traktaty religijne 
znajdujące się w kolekcji Cimmermanna są najczęściej autorstwa pisarzy katolickich, 

27 Mambrino Roseo da Fabriano (ok. 1500–przed 1580), notariusz, historyk, pisarz włoski i tłu-
macz z języka hiszpańskiego.
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choć niektórzy z nich byli podejrzewani o sympatie kalwińskie. Drugą charaktery-
styczną cechą jest proporcjonalnie duży udział tzw. literatury pięknej w ofiarowanym 
księgozbiorze, zwłaszcza tej zaliczanej do literatury popularnej. Ta właściwość może 
być szczególnie interesująca dla socjologa kultury. Obecność w kolekcji popularnych 
w epoce renesansu romansów o tematyce arystokratyczno-dworskiej, jak opowieści 
o królu Arturze i jego rycerzach, romansów afirmujących dworskie, rycerskie obycza-
je, wskazuje na to, że trafiły one w Gdańsku na bardzo podatny grunt. Także twór-
czość Petrarki, Boccaccia, Ariosta, a przede wszystkim Castilgionego była wyrazem 
i przykładem obyczajowości dworskiej. Takie wzory obyczajowości miały szczególne 
wzięcie. Nieprzypadkowo bractwa w Dworze Artusa nawiązywały do historii rycerzy 
okrągłego stołu i korporacji rycerskich, na parterze Wielkiej Zbrojowni stały na ku-
kłach bojowych rumaków manekiny rycerzy w pełnych zbrojach, zaś na Długim Targu 
odbywały się turnieje na wzór turniejów rycerskich28. 

Kolejną interesującą i charakterystyczną cechą księgozbioru Cimmermanna jest 
poręczny dla czytelnika format zgromadzonych dzieł. Na czterdzieści dziewięć pozycji 
wpisanych do Index librorum aż siedemnaście z nich ma format 16o, szesnaście było 
wydane w formacie 8o, dziewięć ma format 4o i tylko siedem książek jest w najwięk-
szym formacie 2o czyli folio. Sumując, dwie trzecie całego zbioru stanowią pozycje 
wydane w małym formacie – 16o i 8o. Wśród woluminów o najmniejszych rozmiarach 
znalazły się przede wszystkim dzieła zaliczane do literatury pięknej: utwory Rabela-
is’ego i Owidiusza, tomik Petrarki i Dworzanin Castiglione’go, a także Emblematyki: 
Alciatusa i Paradina oraz Aforyzmy Hipokratesa. Zwraca uwagę niewielkie wydanie 
Nowego Testamentu; sprzyjało to częstemu studiowaniu Pisma Świętego i było wygod-
ne, tak w użytku domowym, jak i w podróży.

Księgozbiór Cimmermanna prezentuje produkcję znanych oficyn drukarskich 
XVI w. Najwięcej druków jest dziełem holenderskich typografów, chociaż większość 
z nich była wydana w języku francuskim. Wiele prac pochodzi z drukarni francuskich 
w Paryżu i Lyonie. Sporo też dzieł wytłoczono we włoskich, przeważnie weneckich, 
wydawnictwach. Ponadto spotkać można pojedyncze przykłady wytwórczości różnych 
drukarni niemieckich. W zbiorze znalazła się też jedna pozycja tłoczona w Gdańsku 
w oficynie Jakuba Rhodego i jedna w Krakowie u Macieja Wierzbięty. 

Na zakończenie należy zaznaczyć, że z donacją Cimmermanna dla Biblioteki 
Gdańskiej wiąże się pewna dość niejasna, można nawet powiedzieć, zagadkowa spra-
wa. Niektóre książki znajdujące się w spisie darowizny i mające znaki własnościowe 
donatora zostały wcześniej ujęte w wykazie księgozbioru Giovanniego Bernardino 
Bonifacia, a następnie z niej wykreślone, tą samą ręką – Daniela Asaricusa29. Nasuwa 
się pytanie, czy był to błąd popełniony przy spisywaniu ofiarowywanych książek, czy 

28 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku: wiek XVI–XVII, Warszawa 1967, s. 79–89, 195, 178–179. 
29 Katalog nr 21. W katalogu księgozbioru Bonifacia z XIX wieku, sporządzonym na podstawie 

zapisów w Index librorum, wykreślone pozycje nie zostały ujęte. Por. Katalog der Bibliothec des Joh. 
Bernh. Bonifacius. Abschrift aus Liber Donatorum, sygn. Cat. Bibl. 2. Manfred Welti w swoim opraco-
waniu dotyczącym kolekcji Bonifacia również tych dzieł nie notuje. Por. M. Welti, Die Bibliothek des 
Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria, 1517–1597. Der Grundstock der Bibliothek Danzig 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Bern–Frankfurt–New York 1985.
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też może markiz niektóre dzieła później wycofał. A może Asaricus spisywał donację 
Bonifacia na podstawie jakiegoś wcześniejszego wykazu, a nie z autopsji? Sprawdzając 
później zapiski ze stanem faktycznym zauważył brak tych książek; stąd pojawiające 
się obok nich, na marginesie, notatki „nondum repertum”. Kwestia ta jest trudna do 
wyjaśnienia, z barku jakichkolwiek materiałów źródłowych można formułować róż-
ne hipotezy. Nasuwa się także pytanie, w jaki sposób właśnie te dzieła trafiły do rąk 
Gerharda Cimmermanna. Brakuje informacji, by należał on do grona gdańskich, bli-
skich znajomych Bonifacia. Nie wiadomo, jakie łączyły ich stosunki, czy były na tyle 
zażyłe, że markiz mógł mu podarować kilka książek ze swojej biblioteki. 

Księgozbiór Cimmermanna ofiarowany Bibliotece Rady Miasta Gdańska od-
zwierciedla różnorodne zainteresowania właściciela i w szczególny sposób wzbogaca 
zbiory miejskiej książnicy o popularną, dworsko-mieszczańską literaturę, która nie by-
ła wcześniej reprezentowana w zasobach Biblioteki. 
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KATALOG KSIĄŻEK 
OFIAROWANYCH PRZEZ GERHARDA CIMMERMANNA 

BIBLIOTECE RADY MIASTA GDAŃSKA W 1598 ROKU 
NA PODSTAWIE ICH SPISU ODNOTOWANEGO 

W INDEX LIBRORUM

W pierwszej kolejności przytoczono zapis z Index librorum. Następnie poda-
no właściwy opis bibliograficzny książki z autopsji, jeśli egzemplarz zachowany 
w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej posiada znaki własnościowe Cimmermanna 
lub pierwszy ekslibris Biblioteki Rady Miasta Gdańska, wprowadzony w 1597 roku. 
Natomiast w przypadku książek zgodnych z zapisem, a pozbawionych tych znaków 
własnościowych, opis bibliograficzny podano na podstawie odpowiedniego egzem-
plarza znajdującego się w zbiorach gdańskiej książnicy. W odniesieniu do pozycji 
niezachowanych w Bibliotece Gdańskiej opis bibliograficzny podano według karty 
katalogowej zaginionego egzemplarza albo odpowiednie dane odnotowano na podsta-
wie bibliografii. W następnej kolejności zaznaczono aktualną sygnaturę biblioteczną, 
proweniencje i informacje o oprawie.

1.
Hieron. Henninges Secundi et tertij in quarta Monarchia part. fo

Henninges, Hieronymus
Secundi et tertii regni in quarta monarchia pars altera continens genealogicis tabellis comprehen-
sas familias inuictissimorum imperatorum, serenissimorum regum, illustrissimorum electorum, 
ducum & marchionum, generosorum comitum ac dynastarum, qui Circo Saxonico tàm superiori 
quàm inferiori, VVestphalico & Burgundico comprehenduntur, quique ex his in Italia, Germania, 
Gallia caeterique regnis originem traxerunt, Collectas ex varijs autoribus... studio et opera m. Hier-
onymi Henninges Lunaeburgensis ecclesiastae (Ulyssea Typis Michaëlis Croeneri excusum, Anno 
M.D.LXXXVII.)
Uelzen 1587, [2] k., XX, 450 s., [1] k.
Sygn.: La 1515 2o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna, dedykacja Cimmermanna dla Biblio-
teki
Opr.: biały pergamin

2. 
Ambros. Calepini Dictionarium fo

Calepino, Ambrogio
Dictionarium Latinae linguae Ambrosii Calepini Bergomatis primo, deinceps aliorum quoq[ue] 
hominum doctorum opera & studio, ex omnium tum ueterum, tum recentium in hanc diem Lati-
norum commentariis collectum, & in suum ordinem descriptum. Basileae. Apud Joan. Vvalder An. 
M.D.XL. 
Basel 1540, [534] k.
Sygn.: Cb 5657 4o

Prow.: ślad po usuniętym ekslibrisie, dedykacja Cimmermanna dla Biblioteki
Opr.: deska, brązowa skóra rolka, radełko
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3.
Johan. Sleidan. Teutsch fo

Sleidan, Johannes
Der Erste Theyl Ordenlicher Beschreibunge vnnd Verzeychnisse, allerley fürnemer Händel, so sich 
in Glaubens vnd anderen Weltlichen sachen bei Regierung... Keyser Carls des Fünfften... zuge-
tragen... durch Johannem Sleidanum... in... Teutsch gebracht, vnd nuh zum Fünfften male, gegen 
dem Latein... verglichen...: darzu mit vorgehendem gründlichen Berichte von... Sleidani Stande vnd 
Leben, sambt angehenckter seiner Apologj... durch Michaelem Beuther von Carlstatt... Gedruckt zu 
Strassburg durch Teodosium Rihel M. D. LVIII.
Strasbourg 1558, [8] k., 910 s., [7] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru Adriana Engelckego, sygn. Nm 10217 2o 

4.
Sebast. Münsteri Cosmograph. fo

Münster, Sebastian
Cosmographia universalis ; libri sex ; in quibus iuxta certioris fidei scriptorum traditionem descri-
buntur, omnium habitabilis orbis partium situs, propriaeque dotes ; …item omnium gentium mores, 
leges, religio... atque memorabilium in hunc usque annum 1559 gestarum rerum historia (Basileae 
Apvd Henrichvm Petrii,...Anno M. D. LIX…)
Basel 1559, [40] k., 1163 [i.e. 1151] s., [9] k., tabl. [14] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
Ra 2411 4o

5.
Sachsenspiegel fo

Sachsenspiegel. mit vilnewen Addition sampt Lantrechts vnd Lebenrechts richtsteige. Item vil ur-
teilen der wereden schöpffe zu Magdeburg, in drei bücher geteilet mit iren registern den rechtue-
benden gar nutzlich zu wissen. [et]c. (Augspurg durch Siluanu[m] Otmar gedruckt in verlegu[n]g... 
Johan[n] Ryn[n]man... Tausendt Fünffhundert sibentzehne).
Augsburg 1517, [4], 196, [4] k., + 44, [4] k. + 24 k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
XVIII Cf 137

6.
Johan. Gropper Von wahrer, wesentlicher Gegenwärtigkeit des Leibes und Bluts Jes. Chr. fo

Gropper, Johann
Von wahrer, wesentlicher und bleibender Gegenwärtigkeit des Leibes und Bluts Christi nach be-
schehener Konsekration ; Vnd derselben Anbettung im... Sacram‘t des Altars. Vnd von der Commu-
nion vnder Eyner Gestalt. Wider jetziger zeyt entstandene... Ketzereien... Durch Iohannem Grop-
perum D. Archidiacõ der H.Kirchen zu Coellen. zu C[oe]llen bei Jaspar Gennep. Anno... M.D.LVI.
Köln 1556, [10], 448 k.
Sygn.: Hf 41239 4o

Pozycja z darowizny Cimmermanna zaginiona, opis na podstawie karty katalogowej sprzed 1945 roku

7.
Precationes Sanctorum cum imaginibus 4o

Pozycja niezidentyfikowana, być może
Precationes biblicae sanctorum Patrum, illustriumque virorum et mulierum utriusque Testamenti. 
Parisiis apud Christianum Vuechel, 1529.
Paris 1529, [12], 96 k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z notą 
proweniencyjną: Venceslaus Cocus … 1537, sygn. XX B d 87
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8.
Ursach warumb sich die Niderländer beschirmet haben… Don Johan d’Austria 4o Niderländisch. 
Pozycja niezidentyfikowana, być może
Van Marnix, Philips
Antwoorde op een cleyn boecxken onlancx wt ghegheuen, ghenoemt de Declaratie vande meyninge 
van heer Don Jan van Oostenrijck: hier achter by ghevoeght. : Inde welcke claerlick ontdect wort de 
waerachtige meyninghe vanden seluen H. Don Jan: enz....T’Antwerpen, by Christoffel Plantijn 1578 
Antwerpen 1578, 44 s.
Opis wg bibliografii online
http://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.298573555.html
albo
Gering, Carl
Summari verclaerung der billichen Vrsachen, welche die Stend von disen Niderlanden bezwungen 
haben, vmb sich zur gegenwehr wider den Herrn Don Johann von Oesterreich zuuersehen vnd 
zustellen. : mit mehrerlay Sendbrieffen, in grösserer Anzal vnnd andern Vermehrungen vnnd Ver-
besserungen, so wol von den gemelten Sendbrieffen als von der gedachten Summari Verklaerung, in 
vorigem Druck in Frantzösischer vnd Niderlaendischer sprach auszgangen nit begriffen. Zu Antorff, 
Durch Wilhelm Silvium, M. D. LVIII.
Antwerpen 1578, [4] k., 107, 64 s.
Opis wg bibliografii online
http://opc4.kb.nl/DB=1/CHARSET=ISO-8859-1/IMPLAND=Y/LNG=DU/SRT=YOP/TTL=1/SI-
D=51e07eac-6/SET=1/SHW?FRST=1

9.
Catechismo Emond Augers 8o Niderl.
Auger, Edmond
Den Catechismvs ende de somme der christelycker religien. Met een man iere van bidden ende veel 
denote Oratien ghemmaeet by M. Emond Auger, Priester vanden gheselschap van Jesus. Alle dienen-
de tot institutie vander Joncheyt ooch mede voor de Ouders Geestelijck ende Ooerlicjck tseghen da 
diualingen vanden teghenivoordighen tijt. Thantinerpen by Emanuel Phillipls Tronesins … (1567). 
Antwerpen 1567, 96 k. 
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
XX B d 38

10.
Albertus Magnus Teutsch 8o

Albertus Magnus
Albertus Magnus, Daraus man alle Heimligkeit desz Weiblichen geschlechts erkennen kan. Desz 
gleichen von jrer Geburt, sampt mancherley Artzney der auch von tugent der edlen Gestein vnd der 
Thier, mit sampt einem bewehrten Regiment für das böse ding. Jtzundt aber auffs neuw gebessert, 
vnd mit schönen Figuren gezieret. Dergleichen vor nie außgangen. Gedruckt zu Franckfurt am 
Mayn, M. D. XCII.(durch Johãn Feyerabendt, in verlegung Sigmundt Feyerabendts Erben.)
Frankfurt am Main 1592, [1], 73, [3] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
XIX q 243 adl. 2

11.
Historia praecipuorum Certaminum, de persona Filij Dei auth. D. Petro Praetorio 8o

Praetorius, Petrus
Historia tum praecipuorum de persona Filii Dei certaminum, tum horribilium Ecclesiae persecutio-
num, inde usque a temporibus Apostolorum ad blasphemi Mahometis initia, ex historiae ecclesiasti-
cae et aliis fide dignis scriptoribus collecta pio studio Petri Praetorij D.
Gdańsk 1582, [172] k.
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Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
http://ustc.ac.uk/index.php/record/242422

12.
Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac Terentij. 8o

Cicero, Marcus Tulius
Sententiae Ciceronis, Demosthenis, ac Terentij. Dogmata philosophica. Item, Apophtegmata 
quaedam pia. Omnia ex fere ducentis auctoribus, tam Graecis quam Latinis, ad bene beateque vi-
uendum diligentissime collecta. Auctorum nomina sequentes pagellae indicant. – Antuerpiae : ex 
officina Christoph. Plantini, M. D. LXIIII.
Antwerpen 1564, [14], 488, [1] s.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
http://www.bibliotecamellispv.it/node/2072

13.
Insula Melitensis descriptione 8o

Klebitz, Wilhelm
Insvlae Melitensis, Qvam Alias Maltam Vocant, Historia : quaestionib. aliquot Mathematicis reddita 
iucundior. Impressum Antuerp... AE Diest… 1565.
Antwerpen 1565, [24] k. 
Sygn.: Nf 7116 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki
Opr.: biały pergamin

14.
Carmina de origine animantium peccati mortis& 8o

Sanuto, Alessandro
De origine animantium, peccati, mortis at poenitentiae etc. Carmen propheticum. …Ab Alexandro 
Sanuto... (Cracoviae In officina Matthiae Wierbietae).
Kraków [1571], [30] k.
Sygn.: Cf 8542 8o 
Prow.: brak znaków własnościowych
Opr.: egzemplarz po konserwacji, nowa oprawa z szarego płótna, z nowymi wyklejkami

15.
Symbola Paradini et Gabrielis Symeonis 16o

Paradin, Claude ; Simeoni, Gabriele 
Symbola heroica M. Claudii Paradini, beliiocensis canonici et D. Gabrielis Symeonis ; Multo, quam antea, 
fidelius de Gallica lingua in Latinam conversa. Antverpiae Ex officina Christophori Plantini M. D. LXVII. 
Antwerpen 1567, 316, [4] s. 
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru G. B. Bonifacia, markiza Orii, sygn. Cf 4312 8o adl. 2

16.
Ovidii Heroidum Epistolae 16o

Ovidius, Publius Naso
Der Griecxser Princerssen, ende Iconckvrouvven clachtige Sendt brieuen Heroidum Epistolae ghe-
aempt, beschreuen deur den vermaerden Poëet Ouidius Naso inde Latijne. Ende nu In Duytsche 
deur Cornelis van Ghistele Rhetorijckelijck ouerghesedt, en noch xij, nieuvve responsiue Epistelen 
daer op ghemaect, ende onder de voorghenoemde Ouidius Epistelen ghemengr. Gheprint Thantv-
verpen… by Ameet Taunernier Anno M. D. LXX. 
Antwerpen 1570, 163, [1] k.
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Sygn.: Cd 9681 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin ze złoconą plakietką w środku
NB. W spisie D. Asaricusa nie zaznaczono, że pozycja jest w języku niderlandzkim, jednak egzem-
plarz identyfikują znaki własnościowe Cimmermana

17.
Vincentij Lirinensis libellum 16o

Wincenty z Lerynu
Vincentii Lirinensis Galli, Pro Catholicae Fidei Antiqvitate & veritate, aduersus prophanas omnium 
hæreseon nouationes, libellus vere aureus. Coloniae Apud Maternum Cholinum, M. D. LXXXV.
Köln 1585, [1] k., 145, [1] s., [4] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru G. B. Bonifacia, markiza Orii, sygn. Hb 5236 8o adl. 1

18.
Plutarchi histor. cum Tom 3 16o

Plutarch z Cheronei
Plutarchi Chaeronei graecorum romanorumqve illustrium vitae, e’ Greco in Latinum versae. Lugd-
uni apud Gultelmum Gazsium 1552, 3 tomy, 
Lyon 1552, [56], 1068 s. + [48], 1047 s. + [70], 1001 s.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
Cc 13640 8o

19.
Description de tout le Païs-Bas, autrement dict la Germanie inférieure fo Gall.
Guicciardini, Lodovico
Description de tout le Païs-Bas, autrement dict la Germanie inférieure ou Basse-Allemagne, par 
messire Lodovico Guicciardini... En Anvers par Guillaume Silvius M. D. LXVIII.
Antwerpen 1568, [24], 389, [26] s.
Sygn.: Nc 128 4o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin

20.
Il Petrarcha, con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesualdo 4o Ital.
Petrarca, Francesco
Il Petrarcha, con la spositione di M. Giovanni Andrea Gesualdo. Al magnif. M. Bernardo privil, fv 
del magnifico M Giacomo. Per Dominico Giglio
Venezia 1553, [22], 346, [72] s.
NB. w księgozbiorze Bonifacia
Sygn.: Dk 3234 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ślad po usuniętym ekslibrisie
Opr.: biały pergamin

21.
Orlando furioso di M. Lodouico Ariosto 4o Ital.
Ariosto, Ludovico
Orlando furioso di m. Lodouico Ariosto ornato di nuoue figure & allegorie in ciascun canto; aggi-
untoui nel fine l’Espositione de’ luoghi difficili; et emendato secondo l’originale del proprio autore 
Venegia 1561
Venezia 1561, 274, [19] k.
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Sygn.: Dk 1667 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin
NB. Pozycja z darowizny Cimmermanna zidentyfikowana na podstawie katalogu proweniencji sta-
rych druków, powyżej wymienione ekslibrisy zaginęły po 2000 roku

22.
Petrarca, con la spositione di Bernardino Daniello 4o Ital.
Petrarca, Francesco
Sonetti, canzoni triomphi di M. Francesco Petrarca, con la spositione di Bernardino Daniello da 
Lucca Venegia 1549
Venezia 1549, [12], 237, [3] k.
Sygn.: Dk 3228 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin

23.
Jul. Solino. De las Cosas Maravillosas del mundo 4o Hispan.
Solinus, Caius Julius
Jul. Solino. De las Cosas maravillosas del mundo, traduzido por Christoval de Las Casas En Seuilla 
: en casa de Alonso Escriuano... : a costa de Andrea Pescioni, 1573
Sevilla 1573, 133, [6] k.
Sygn.: Cd 13699 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin, wiązania

24.
Cantique pour la victoire des Chrétiens contre les Turcs 4o Ital.
Poetou, Guillaume de
A Iesv Christ Cantiqve povr la memorable et insigne victoire des Chrétiens contre les Turcs deuant 
l’ile de Malte, en l’an M. D. LXV. En vers lyriques; par Guillaume de Poetou, Betunois. En Anvers. 
De i’Imprimerie Aeg. Diest M. D. LVI. Współwydane z: Suite du labeur en liesse de Guill. De 
Poetou, Betunois, dedie a M. Jan Vander Noot, eschevin de la flourisante Anvers,...En Anvers, De 
i’Imprimerie Aeg. Diest M. D. LVI. 
Antwerpen 1566, [8], 65, [1] k.
Sygn.: Dl 27608 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: brązowa skóra, złocona ramka, w środku plakietka z symbolem baranka

25.
Maestra de Celestina 4o Hispan.
Fernández, Sebastián 
Tragedia Policiana. En la qual se tractan los muy desdichados amores de Policiano y Philomena. 
Executados por industria de la diabólica vieja Claudina, madre de Parmeno, y maestra de Celestina 
Toledo A costa de Diego Lopez 1547
Toledo 1547, 80 k.
Sygn.: Dk 4764 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin
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26.
Chevalier Artus 4o Gall.
Les merveilleux faitz du vaillant preux chevalier Artus de Bretaigne. Et des grandes adventures ou il 
s’est tronur. A Paris pour Jehan Boufons 1543?
Paris 1543?, [168] k.
Sygn.: Dl 8605 8o

Prow.: ślad po usuniętym ekslibrisie 
Opr.: pergamin z rękopisu użyty wtórnie
NB. Karta tytułowa uszkodzona w miejscu daty wydania

27.
Avisi d’India scritti deli Giesuite 8o Ital.
Diversi Avisi particolari dall’Indie di Portogallo riceuuti, dall’ anno 1551. sino al 1558. Dalli Reuer-
endi padre della campagnis di Giesu. Dove s’intende delli paesi, … & religione Christiana Tradotti 
nuouamente della lingua Spagnuola della Italiana. In Venetia per Michaele Tramezzino 1559
Venezia 1559, [8], 286 k.
Sygn.: II Ao 133
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki
Opr.: egzemplarz po konserwacji, pierwotna oprawa pergaminowa naklejona na płótno

28.
Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio 8o Ital.
Boccaccio, Giovanni
Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio/di nvovo emendato secondo gli antichi essemplari, per gi-
vdicio et diligenza di piv avtori, con la diuersità di molti testi posta per ordine in margine, & nel fine 
con gli epitheti dell’ autore, expositione de prouerbi et lvoghi difficili, che nell’ opera si contengono, 
con tauole & altre cose nobili & molte utili alli studiosi della lingua uolgare... In Vinegia appresso 
Gabriele Giolito de Ferrari M D XLVI.
Venezia 1546, [12] k., 501 s., [63] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, opis wg bibliografii 
online 
http://search.library.utoronto.ca/details?3870969

29.
Amadis de Gaule, libr. 7 cum Tom 3b 8o Gall.
Rodriguez de Montalvo, Garci; Herberay, Nicolas
Le Huitiesme livre d’Amadis de Gaule, auquel sont recitées les hautes prouesses et faitz merveilleux 
d’Amadis de Grece, surnommé le chevalier de l’Ardante espée : mis en françoys par le seigneur des 
Essars N. de Herberay... A Paris par Estienne Groulleau 1548
Paris 1548, [10], CLXXXII k.
Sygn.: Dl 9062 8o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki
Opr.: brązowa skóra, ramka, złocone stemple; egzemplarz po konserwacji, nowe wyklejki 
NB. W zbiorach biblioteki brak vol. 1 zawierającego księgi 1–2, jest tylko vol. 2 zawierający: 
Le troiesiesme livre d’Amadis de Gaule, … ; Le qvatreiesme livre d’Amadis de Gaule, …; Le cinqie-
sme livre d’Amadis de Gaule, oraz vol. 3 zawierający: Le sixiesme livre d’Amadis de Gaule, …. ; Le 
septiesme livre d’Amadis de Gaule 
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30.
Gli Amori D’Ismenio 8o Ital.
Macrembolites, Eustathius; Carani, Lelio
Gli Amori D’Ismenio Composti Per Evstathio Philosopho Et Di Greco Tradotti Per Lelio Carani 
In Fiorenza M D L. (appresso Lorenzo Torrentino).
Firenze 1550, 247, [1] s.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
http://opac.unifi.it/F/4I24YXFQXQLGP5CAU9BFHIRVGGG8FM6T1HC8NV2VPDF9RNU1JS-
-01706?func=full-set-set&set_number=704902&set_entry=000001&format=999

31.
Principe Christiano di M. Mambrino Roseo 8o Ital.
Roseo, Mambrino
La Institutione del Principe Christiano di M. Mambrino Roseo... Con l’aggiunta delle apostille & 
d’un trattato intorno all’ufficio del Consiglio & Consigliere tratto per L. Dolce dal libro Spagnuolo 
di Furio Ceriolo,...In Venegia appresso Gabriele Giolito de Ferrari M D L X.
Venezia 1560, [16] k., 397 s.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru Heinricha Schwarzwalda, sygn. Fb 2087 8o

 
32.
Livre de Marc Aurele empereur, et Orateur 8o Gall.
Antoninus, Marcus Aurelius 
Le livre doré de Marc Aurele empereur, & eloquent orateur: traduit de vulgaire Castillan en François, 
Par R. B. de la grise, Secretaire de monseigneur le Reverendissime cardinal de Grandemont. Reueu 
& corrige oultre les precedents impressions. Mil. d. xlii. On les vend a’ Paris au clos Bruneau,.. par 
Estienne
Paris 1542, [10], 221 k.
Sygn.: Dk 4805 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: brązowa skóra, ramka, stemple

33.
La Republica Venetia, di M. Gasparo Contarino 8o Ital.
Contarini, Gasparo
La Republica e i magistrati di Vinegia, di M. Gasparo Contarino, nuovamente fatti volgari. In Ve-
negia per Claudio Sabini M. D. XLVIII. 
Venezia 1548, [72] k.
Sygn.: Nf 6154 8o adl. 2
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin

34.
Hymne de la Marchandise 8o Gall.
Poetou, Guillaume de
Hymne de la merchandise: consacrée, tant à tous illustres sénateurs et magistrats: comme à tous 
nobles personnages exerceants le gentil train de merchandise. Par Guillaume de Poetou Bethunois... 
En Anvers, par Guillaume Silvius M. D. LXV. 
Antwerpen 1565, [1], 80 k.
Sygn.: Dl 27614 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin
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35.
La guide des chemins, 8o Gall.
Estienne, Charles
La guide des chemins, de France. A Paris, chez Charles Estienne, M. D. LII. 
Paris 1552, [16], 207 s.
Sygn.: Dk 2963 8o adl. 2 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: pergamin z rękopisu użyty wtórnie 

36.
Tragicomedia de Calisto et Malibea 8o Gall.
Rojas, Fernando de
Celestine en la Qvelle est Traicte des deceptions des seruiteurs enuers leurs Maistres, et des Mar-
querelles enuers les Amoureux a Paris par Nicolas Barbou Imprimeur. Lay M. D. XLJJ. 
Paris 1542, [176] k.
Sygn.: Dk 4621 8o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin 

37.
Il Decamerone 16o Ital.
Boccaccio, Giovanni
Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio. – Nuovamente stampato, con un raccoglimento di tutt 
e le sentenze, in questa sua opera da lui usate. n in Lione, attresso Gulielmo Rovillio 1555
Lyon 1555, 932 s., [11] k.
Sygn.: Dk 1882 8o

Prow.: ślad po usuniętym ekslibrisie
Opr.: biały pergamin

38.
Le Nouveau Testament 16o Gall.
Le Nouveau Testament C’est à dire, La nouvelle alliance de nostre Seigneur Iesus Christ. Reuev et 
corrigé sur le Grec. par l’aduis des Ministres de Geneue. Par François Estienne M. D. LXVIII.
Genève 1568, 392, [8] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru Heinricha Schwarzwalda, sygn. Hd 14313 8o

39.
Les Triumphes Pétrarque 16o Gall.
Petrarca, Francesco
Les Triumphes Pétrarque. Le Triumphe d’Amour. Le Triumphe de Chasteté. Le Triumphe de la 
Mort. Le Triumphe de Renommée. Le Triumphe du Temps. Le Triumphe de Divinité [traduits par 
Georges de La Forge] A Paris. Par Estienne Groulleau, 1554
Paris 1554, 289 k.
Sygn.: Dk 3292 8o

Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ekslibris Cimmermanna
Opr.: biały pergamin, ramka ze złoconą plakietką w środku

40.
Les commentaires de Iules Cesar 16o Gall.
Caesar, Gaius Julius
Les commentaires de Iules Cesar translatez par noble home Estien de Laigue dit Beauvoys, nouvele-
ment reueuz et corrigez. A Paris on les vend chez Oudin Petit 1546 
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Paris 1546, [24], 423 k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza o sygn. 
Cd 2064 8o

41.
Il cortegiano Castiglione, 16o Ital.
Castiglione, Baldessar
Il cortegiano, del conte Baldessar Castiglione. In Venetia appresso Domenico Farri M. D. LXVIII. 
Venezia 1568, [12], 220 k. 
NB. Notatka rękopiśmienna na k. tyt. „Pataviji Ao 24 fl. 1. 8 gr”
Sygn.: Ga 5694 8o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki
Opr.: biały pergamin

42.
Livre premier et second et triers de Pantagruel 16o Gall. Cum Tom
Rabelais, François
Les œuvres de Me François Rabelais, docteur en medecine. Contenant cinq livres, de la vie, faicts, 
et dits heroïques de Gargantua, et de son fils Pantagruel. Plus la Prognostication pantagrueline, avec 
l’oracle de la dive Bacbuc, et le mot de la bouteille. Augmenté des Navigations et Isle sonante. L’isle 
des Apedefres. La cresme philosophale, avec une epistre limosine, et deux autres epistres à deux vie-
illes de differentes mœurs. Le tout par Me François Rabelais. A Lyon par Jean Martin 1558
Lyon 1558, 322 s., [4] k., + 428 s., [5] k. + 154 s., [15] k.
Sygn.: Dl 28719 8o

Prow.: brak znaków własnościowych
Opr.: biały pergamin
NB. Przednia wyklejka uszkodzona, wycięto połowę karty

43.
Livre tiers des faits et dits Her. Pantagruel 16o Gall.
Rabelais, François
Le Tiers livre des faits et dits Héroïques du noble Pantagruel : composés par M. François Rabelais, 
Docteur en Médecine. A. Paris, De l’imprimerie de Michel Fezandat 1552.
Paris 1552, 170 k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8600033x/f323.image

44.
Le Theatre du monde 16o Gall.
Boaistuau, Pierre
Theatre du monde, ou il est faict un ample discours des miseres Humaines P. Boaysteau, surnommé 
Launay, & nouuellement traduict en Aleman, tresutile pour apprendre tant Aleman que François. 
Ein schawplatz oder spiegel der Welt, dariñ weitleuffig aussgefürt wir vom Menschlichen Ellend. 
Gemacht auff Frantzosisch durch P. Boaystau genant Launay, vnd jetz newlich in Teutsch vberge-
setzt... Coloniae, apud Ioannem Gymnicum M. D.LXXIIII. 
Köln 1574, 182 k.
Sygn.: Dl 10989 8o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki 
Opr.: biały pergamin
NB. Tekst dwujęzyczny francusko-niemiecki
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45.
Les Aphorismes d’Hippocratae 16o Gall.
Hipokrates
Les aphorismes d’Hippocrates avec le commentaire de Galien sur le premier livre…. traduicts de 
grec en françois par M. J. Breche, … A Paris, par Jean Ruelle 1570.
Paris 1570–1571, 254 k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54176g/f2.image

46.
Les Oeuvres de Clement Marot 16o Gall.
Marot, Clément
Les oeuvres de Clément Marot, de Cahors, vallet de chambre du Roy. Plus amples, et en meilleur 
ordre que parauant. A Paris, Chez … Maurice …. Bruneau … 1552.
Paris 1552, 372, [12] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg egzemplarza z księgo-
zbioru Heinricha Schwarzwalda, sygn. Dl 22596 8o

47.
Ricordi al popolo di Milano 16o Ital. 
Borromeo, Carlo (święty)
Libretto de i ricordi al popolo della citta et diocese di Milano, dati dall’illustriss. card. di Santa 
Prassede, arcivescouo, per il viuere christiano, communemente ad ogni stato di persone, et particolar-
mente a padri, et madri di famiglia, mastri, ò capi di botteghe, et lauoranti. In Roma : per gli heredi 
d’Antonio Blado stampatori camerali. 1582
Roma 1582, 32 s.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online ht-
tp://www.europeana.eu/portal/record/2048088/oai_www_internetculturale_it_metaoaicat_oai_bncf_fi-
renze_sbn_it_21_FI0098_Magliabechi_CNCE009562.html

48.
Ovide de l’art d’aymer 16o Gall.
Ovidius, Publius Naso
Ovide de l’art d’aymer / translaté de Latin en François, avec plusieurs autres petitz œuvres... Le tout 
mieux que par cy deuant reueu et corrigé. Paris : Guillaume le Noir 1558 
Paris 1558, [112] k.
Pozycja z darowizny Cimmermanna niezachowana w zbiorach Biblioteki, opis wg bibliografii online 
https://archive.org/details/OvideDeLArtDAymer1558

49.
Les Emblèmes Alciat 16o Gall.
Alciatus, Andreas
Les Emblèmes de Seigneur André Alciat, de nouueau Translatez Françoise ever pour vers, Iouxte la 
Dictio. Latine: A Lyon, Imprimez a’Lyon par Macé Bonhomme 1549 Guillaulme Rouille
Lyon 1549, 267, [5] s.
Sygn.: Ga 11288 8o 
Prow.: pierwszy ekslibris Biblioteki, ślad po usuniętym ekslibrisie
Opr.: biały pergamin
NB. Na k. tyt. w miejscu daty wydania uszkodzenie papieru po wyrwanym ekslibrisie, data ustalona 
na podstawie k. katalog.
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GERHARD CIMMERMANN  
AND HIS BOOK COLLECTION DONATED  
TO BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS

Gerhard Cimmermann (1541–1602), a Gdańsk councillor, donated 49 books to Bibliotheca 
Senatus Gedanensis (August 13th, 1598). The abbreviated descriptions of the donatory collec-
tion items were included on three pages in Index Librorum, the first catalogue of Bibliotheca 
Senatus Gedanensis. Fifteen books from the original collection have survived until the present 
day. The identification was based on the owner’s dedication note and bookplate attached to 
the books. Apparently, before donating his books, Gerhard Cimmermann ordered a special 
bookplate to mark his ownership. Cimmermann’s oval-shaped copperplate bookplate with the 
Polish Korab coat of arms in the centre has two letters, G and C, on both sides and the date: 
1597 beneath the heraldic design. The article includes a list of the preserved books.

Key words: Gerhard Cimmermann (1541–1602), Gdańsk, 16th century, middle-class book 
collections, bibliophiles, Bibliotheca Senatus Gedanensis, Gdańsk Library

GERHARD CIMMERMANN  
UND SEINE BÜCHERSAMMLUNG  

IN DER BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS

Der Danziger Ratsherr Gerhard Cimmermann (1541–1602) schenkte am 13. August 1598 
einen Teil seiner Büchersammlung der bereits gegründeten Bibliotheca Senatus Gedanensis. Die 
Schenkung umfasste 49 Exemplare, die auf drei Seiten in Index librorum, dem ersten Inven-
tarbuch der Bibliothek, eingetragen wurden. Darauf stützt der dem Artikel angeschlossene 
Katalog der geschenkten Bücher. 

In dem heutigen Bestand der Danziger Bibliothek identifizierte man fünfzehn Volumi-
na aus der Sammlung Cimmermanns. Die Identifizierung des gegebenen Exemplars erfolgte, 
außer dem Verzeichnis im Index librorum, anhand der handschriftlichen Widmung des Spen-
ders oder nach dem Exlibris des Eigentümers. Es scheint ein Schenkungsexlibris zu sein, das  
speziell der Kennzeichnung der für die Danziger Bibliothek bestimmten Bücher dienen sollte. 
Das Exlibris Cimmermanns ist oval, in der Mitte ein Schild mit dem polnischen Wappen 
Korab, oben offener Helm, und im Kleinod wiederum der Wappen Korab. An den Seiten des 
Kleinods die Buchstaben G–C, unter der Wappendarstellung das Datum: 15–97.

Schlüsselworte: Gerhard Cimmermann (1541–1602), Danzig – Büchersammlungen der 
Bürgerschaft im 16. Jahrhundert, Danziger Büchersammler im 16. Jahrhundert, Bibliotheca Se-
natus Gedanensis, Danziger Bibliothek
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1. Ekslibris Gerharda Cimmermanna 
(1541–1602)

(PAN Biblioteka Gdańska)

2. Index librorum Biblioteki Rady Miasta Gdańska
z wpisem darowizny Gerharda Cimmermanna na s. 73

(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Hieronymus Henninges, 
Secundi et tertii regni in quarta monarchia pars altera…, 

Uelzen: Michaël Croener 1587 [kat. 1]
strona tytułowa oraz dedykacja donatora

(PAN Biblioteka Gdańska)
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5. Gasparo Contarini, La Republica e i magistrati di Vinegia…, Venegia: Claudio Sabini 1548 [kat. 33]
strona tytułowa oraz strona z ekslibrisem Cimmermanna naklejonym na ekslibris Biblioteki

(PAN Biblioteka Gdańska)

4. Guicciardini, Lodovico, Description de tout le Païs-Bas, autrement dict la Germanie inférieure ou 
Basse-Allemagne…, Anvers: Guillaume Silvius, 1568 [kat. 19]

strona tytułowa oraz strona z ekslibrisem Biblioteki i ekslibrisem Cimmermanna
(PAN Biblioteka Gdańska)





LIBRI GEDANENSES XXXIII

Maria Otto

JOHANN PETER TITZ 
W DZIEŁACH TWÓRCÓW 

POEZJI OKOLICZNOŚCIOWEJ 
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 

Bozległy i bogaty zbiór gdańskiej poezji okolicznościowej w XVII wieku 
tworzyli zarówno zawodowi poeci, w tym profesorowie wymowy i poezji 
w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, jak i osoby jedynie sporadycznie 

podejmujące próby literackie1. Okazją do sięgnięcia po pióro stawały się zarówno uro-
czystości publiczne, miejskie i państwowe2, jak i prywatne: pisano z okazji urodzin, 
imienin, ślubu, narodzin dziecka, awansu zawodowego3. Nie pomijano również przy-
krych wydarzeń, albowiem tworzono także epitafia i epicedia, czy też utwory konso-
lacyjne, a do ich powstania impulsem stawały się klęski i tragedie w życiu adresata4.

Jednym ze znamienitszych poetów działających w Gdańsku w XVII wieku był Jo-
hann Peter Titz (1619–1689). Pochodzący z Legnicy, początkowo kształcił się w ro-
dzinnym mieście, następnie zaś we Wrocławiu i Gdańsku, gdzie wszedł w poczet 
uczniów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, w którym później przez lata pra-

1 E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 9.
2 Znaczną grupę stanowią wiersze na cześć polskich władców, pisane z okazji czy to ich elekcji, 

czy też wizyty w Gdańsku. W gronie autorów owej poezji znajdują się przedstawiciele świata nauki, 
wśród nich Johann Peter Titz, Joachim Pastorius, Jakob Zetzke, oraz gdańskiego patrycjatu, m. in. 
Georg Preut, Johann Ernst Schmieden. Szerzej na ten temat por. E. Kotarski, dz. cyt., s. 37–188; 
J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, t. 4: Zygmunt III, Warszawa 1971, 
passim; tamże, t. 5: Dwaj młodsi Wazowie, Warszawa, 1972, passim; M. Otto, Nawiązania do antyku 
w siedemnastowiecznych gdańskich laudacjach na przykładzie Applausus Joannem Casimirum Dantiscum 
ingressum Jana Piotra Titiusa i Dantiscum, Stella Prussiae fulgentissima Lamberta Stegera, „Libri Ge-
danenses” XXVI–XXVIII (2008–2010) [2011], s. 51–62.

3 Temat ten szeroko opisuje E. Kotarski, dz. cyt., s. 189–286.
4 Przykładem tego typu poezji okolicznościowej są wiersze autorstwa Joachima Pastoriusa, 

Christopha Behra i Friedricha Daniela Titza, pocieszające gdańskiego astronoma Jana Heweliusza 
po pożarze jego domu i obserwatorium we wrześniu 1679 roku. Szerzej na ten temat m. in.: E. Ko-
tarski, dz. cyt., s. 281; M. Otto, Siedemnastowieczny gdański Hiob. Jan Heweliusz o pożarze swojego 
obserwatorium, [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio, red. M. Mendel 
i J. Włodarski, Gdańsk 2013, s. 99–109.
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cował jako profesor wymowy. Tam też osiągnął pierwszy stopień wyższego wykształ-
cenia, obroniwszy w 1639 roku dysertację zatytułowaną De obiecto dominii et causis 
acquirendi dominii naturalibus, napisaną pod okiem profesora prawa Petra Oelhafa. 
Następnie wyruszył na studia do Rostoku i Królewca, edukacji uniwersyteckiej jednak 
nigdy formalnie nie ukończył. Powrócił do Gdańska, aby najpierw nauczać w Szkole 
Mariackiej, a od 1653 roku we wspomnianym gimnazjum. W tym samym 1653 roku 
poślubił Annę z domu Borckmann, zmarłą w 1669 roku. Wdowiec jeszcze dwukrot-
nie zawierał związek małżeński, w 1672 roku z Florentiną z domu Krapp, zmarłą trzy 
lata później, oraz w 1678 roku z Aurelią von Strackwitz5. Jedynie z pierwszego mał-
żeństwa doczekał się potomstwa, spośród siedmiorga dzieci rodziców przeżyło troje: 
syn Friedrich Daniel (1657–1697?) oraz dwie córki: Elisabeth Demuth (1669–post 
1692), która po śmierci ojca poślubiła Christopha Behra, jego następcę na stanowisku 
profesora wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, oraz Anna Ca-
tharina (1660–post 1689), zamężna z pastorem Andreasem Barthem6. 

Twórczość Titza, którą z reguły publikował pod zlatynizowaną formą nazwiska – Jo-
hannes Petrus Titius – można podzielić na trzy grupy gatunkowo-tematyczne: prace na-
ukowe z zakresu retoryki, mowy okolicznościowe wygłaszane z okazji uroczystości miej-
skich i państwowych oraz utwory poetyckie, w tym poezja okolicznościowa. Pisał przede 
wszystkim w języku łacińskim, jakkolwiek nie stronił też od niemieckiego. Większość jego 
twórczości została wydana przez gdańskie drukarnie, chociaż pojawiają się również dzieła 
drukowane w Rostoku. Należy jednak zaznaczyć, że Titz przebywał wówczas w tym mie-
ście, można zatem przyjąć, że zwracał się z propozycją współpracy do lokalnych oficyn7.

Johann Peter Titz wielokrotnie sam stawał się adresatem a jego życie tematem 
poezji okolicznościowej. Okazją ku temu były wydarzenia w życiu osobistym i za-
wodowym, m.in. imieniny, kolejne śluby, na które ułożono epitalamia, a także zgony 
żon i dzieci, które stały się tematem epicediów; introdukcja na stanowisko profesora 
w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, a po latach nauczania przejście na emerytu-
rę. W końcu po śmierci Titza jego przyjaciele pożegnali go tworząc epicedia i epita-
fia, które zostały opublikowane w dwóch częściach: pierwsza była autorstwa twórców 
spoza Gdańska8, druga współobywateli, m.in. kolegów profesorów Gdańskiego Gim-

5 E. Praetorius, Athenae Gedanenses Sive Commentarius Historico-Chronologicus Succinctus..., Lipsiæ 
1713, s. 107–108; Johann Peter Titz, Deutsche Gedichte, gesamelt und herausgegeben von L. H. Fischer, 
Halle, 1888, s. X–LXXVIII; L. Mokrzecki, Titius Jan Piotr, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nad-
wiślańskiego, t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 369–370, B. Nadolski, Jan Piotr Titius – profesor 
wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, „Rocznik Gdański” XXIII (1964), s. 185–205.

6 Dziećmi Titza byli: Peter Johann (1654–1655), Johann Friedrich (1655–1656), Friedrich 
Daniel (1657–1679?), Anna Catharina (1660–post 1689), Theodor Constanitn (1661–1675), Peter 
Irenäus (1668–1669) i Elisabeth Demuth (1669–post 1692). Por. Johann Peter Titz, Deutsche Gedich-
te…, s. XXXII–XXXIV. 

7 Twórczość Titza omawiają m. in. E. Kotarski, dz. cyt., passim; M. Otto, Nawiązania do anty-
ku…, s. 51–62; B. Nadolski, dz. cyt., s. 185–205; A. Witczak, Iohannes Petrus Titius. Wiersze okolicz-
nościowe dedykowane Heweliuszowi, [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska…, s. 129–145.

8 Honor novissimus viro clarissimo Johanni Petro Titio, eloquentiae & poetica professori tandem ere-
mito, Anno Christi 1689 die VII Septemb. denato, ab exteris quibusdam fautoribus exhibitus, Gedani: 
David Fridericus Rhetius, [1689] (sygn. Oe 96 2o adl. 18a; Oe 140 4o adl. 21).
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nazjum Akademickiego9, wraz z kazaniem pogrzebowym napisanym i wygłoszonym 
przez Samuela Schelwiga10.

Poniżej wymieniono przykłady poezji okolicznościowej dedykowanej Titzowi 
oraz przedstawiono sylwetki reprezentatywnej części twórców, wybranych spośród 
członków magistratu Gdańska, przedstawicieli świata nauki i kultury, profesorów 
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, dla których wydarzenia z życia Titza stały 
się inspiracją do prób poetyckich. Skupiono się na twórcach rodzimych, którzy sta-
nowią większość autorów, zasygnalizowano jednak, iż Titz miał przyjaciół również 
poza Gdańskiem, z którym związał się na ponad połowę życia. Większość spośród 55 
utworów została napisana w języku łacińskim, dziewięć jednak w języku niemieckim, 
jeden z kolei został ułożony po francusku.

Elegię na zgon Anny Titz z domu Borckmann ułożył Arnold von Bobart (1636–
1685) [6]11, ławnik w latach 1673–1680, a następnie rajca od 1680 do 1685 roku12. 
W tej samej smutnej chwili przy boku wdowca stał także Gottfried Reyger (1639–
1717) [30], również ławnik w latach 1689–1695 oraz rajca od 1696 do 1717 roku13. Po 
śmierci drugiej żony Titza – Florentiny – epicedium opublikował sam Johann Ernst 
Schmieden (1626–1707)14 [36].

Schmieden należał do starego patrycjuszowskiego rodu. Po ukończeniu Gdań-
skiego Gimnazjum Akademickiego studiował w Królewcu, a następnie, podobnie jak 

 9 Rector et professores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo 
clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii se-
niori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano 
persolventur, studiosam juventutem invitant, Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689] (sygn. Oe 96 
2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21).

10 Samuel Schelwig, Christliche Predigt, bey ansehnlichen Leich-Begängnüsse, des Edlen Großacht-
baren und Hochgelahrten, Herrn Johannis Petri Titii, Eloquentiae & Poëseos im Löblichen Athenaeo zu 
Danzig, weitberühmten Professoris Publici, und seines Collegii geehrten Senioris, welcher den 7. Herbst-
Monats, im Jahr 1689 Seelig in dem Herrn verschied, und hierauff, den 15. Selbigen Monats, in der Schlaff-
Kammer, die Er sich längst zuvor, zur Heil. Dreyfaltigkeit, hatte anfertigen lassen, den Vorangeschickten 
beygesetzet ward, Aus den Apostolischen Worten Tit. II. 11. 12. 13. Gehalten, Dantzig: David Friedrich 
Rhet, [1689] (sygn. Oe 96 2o adl. 18; Oe 140 4o adl. 21).

11 W nawiasach kwadratowych podano numer pozycji w katalogu załączonym do artykułu. 
12 J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, Teil 2: 1526–1792, Hamburg 

1989, s. 163–164 (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V. 
Nr. 63). 

13 J. Zdrenka, dz. cyt., s. 262–263.
14 Por. A. Charitius, Commentatio Historico Literaria De Viris Eruditis Gedani Ortis Speciatim iis 

qui Scriptis inclaruerunt, Vittembergae Saxonum 1715, s. 125–128; A. Bertling, Schmieden Johann 
Ernst v., [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 32, Leipzig 1891, s. 28; E. Bahr, von Schmieden, 
Johann Ernst, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 2 (1967), hrsg. v. Ch. Krollmann, fortgesetzt  
v. K. Forstreuter, F. Gause, Marburg 1967, s. 623; P. Paluchowski, Schmieden Johann Ernst, [w:] 
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, J. Mykowski, Gdańsk 2012, s. 911–912; K. Podlaszewska, 
Schmieden Jan Ernest, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4…, red. Z. Nowak, 
Gdańsk 1997, s. 163–164; Z. L. Pszczółkowska, Custodes librorum Gedanensium, „W kręgu książki” 
1989 nr 12, s. 49–67. J. Zdrenka, dz. cyt., s. 286–287; Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, 
przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku, red. 
B. Możejko, Gdańsk 2015, s. 222–225.
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i inni młodzieńcy ze znamienitych rodów w XVI–XVII wieku, odbył podróż edu-
kacyjną po Europie. Powróciwszy do rodzinnego miasta poświęcił się pracy urzęd-
niczo-politycznej, przechodząc wszystkie szczeble kariery w gdańskim magistracie. 
Sprawował obowiązki ławnika, rajcy, sędziego, burgrabiego, jako członek Collegium 
Scholarchale pełnił funkcję protobibliotekarza, czyli opiekuna Biblioteki Rady Miasta 
Gdańska, w końcu w 1692 roku powierzono mu stanowisko burmistrza. Poza dzia-
łalnością urzędniczą nie stronił również od poetyckiej. Epicedium na śmierć same-
go Titza z kolei napisał młodszy brat Johanna Ernsta – Karl Friedrich Schmieden 
(1641–1691)15 [37]. Z tego samego powodu epicedia stworzyli także Konstantin 
Freder (1643–1707) [15] i Daniel Schrader (1642–1693) [38]. Pierwszy z nich był 
ławnikiem w latach 1677–1682, następnie rajcą od 1683 do 1699 roku, w końcu od 
1700 roku sprawował urząd burmistrza16. Natomiast kariera urzędnicza drugiego nie 
była tak spektakularna, ograniczyła się do stanowiska ławnika w latach 1683–1685, 
a następnie rajcy od 1686 do 1693 roku17.

Wszyscy wymienieni powyżej członkowie władz gdańskiego magistratu byli ab-
solwentami Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i jako tacy czuli się członkami 
społeczności owej szkoły18. Pomimo że poświecili się urzędniczej pracy na rzecz oj-
czystego miasta, nie stronili od twórczości literackiej. Do dzisiejszych czasów zacho-
wały się także inne utwory poetyckie ich autorstwa. Najsłynniejsze to wiersze na cześć 
astronoma Jana Heweliusza napisane przez Konstantina Fredera19 i Johanna Ernsta 
Schmiedena20. Schmieden zresztą był wyjątkowo płodnym poetą, do dzisiejszych cza-

15 W odróżnieniu od brata Karl Feirdrich Schmieden nie zaszedł tak wysoko w strukturach 
miejskich, osiągnął jednak stanowisko ławnika w 1683 roku. Por. J. Zdrenka, dz. cyt., s. 287.

16 J. Zdrenka, dz. cyt., s. 198. Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów…, s. 225.
17 J. Zdrenka, dz. cyt., s. 289.
18 Arnold von Bobart został zapisany do gimnazjum w 1651 roku, Gottfried Reyger w 1655, 

Johann Ernst Schmieden w 1641, jego brat Karl Friedrich z kolei w 1653, a w 1659 roku zarów-
no Konstantin Freder, jak i Daniel Schrader. Por. Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 
1580–1814, oprac. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 140, 170, 177, 184, 190, 191.

19 Konstantin Freder, In Scutum Sobiescianum ab inclyto Hevelio, astronomo consummatissimo, an-
no 1684 inserta Sanctae Crucia imagine et representata per septenarium stellarum numerum universae 
Domus Regiae felicitate, [w:] Johann Ernst Schmieden, Scutum Regium inter astra. Ab Joanne Hevelio, 
consule Gedanensi, mathematico seculi principe, detectum, ac in incomparabili illo, quem adornat globo, 
consecratum, [Gedani: s.n., 1684]; tenże, Viro de coelis meritissimo, magnifico, nobilissimo, atque am-
plissimo domino Johanni Hevelio, collegae, affini, atque amico nunquam obliviscendo, nascenti sub praelo, 
Uranographiae suae, futuris Orbis Literati lautitiis, immortuo. Epicedium, [w:] Andreas Barth, Der auf-
fgehobene Leid- und Freuden-Wechsel, welchen bey ansehnlicher Beerdigung des Woll Edlen, Besten und 
Hochweisen Herren, Hn. Joannis Hevelii, Weltberühmten Astronomi und in die 36. Jahr gewesenen vol-
verdienten Rahts-verwandten der Alten Stadt in Dantzig, als derselbe Anno 1687 im Monath Januario 
eben an seinem Geburths-Tage sein rühmlich geführtes Leben geendiget hatte und des 13. Febr. desselben 
Jahres in sein Erb- Begräbniss in der Altstädtischen Pfarr-Kirchen zu St. Cathar. beygesetzet ward, aus 
des Propheten Jesaiae LX. Cap. v. 20. In einem Christlichen Leich-Sermon vorgestellet hat…, Dantzig: 
Johann Zacharias Stolle, 1688, k. sygn. L1 v. – L2 r.; tenże, Epitaphium, [w:] tamże, k. sygn. L2 r.

20 Johann Ernst Schmieden, Ad illustrem virum Johannem Hevelium, consulem Gedanensem, [w:] Jo-
hannes Hevelius, Machinae coelestis pars posterior, Gedani: in ædibus auctoris, …Simon Reiniger, 1679, k. 
sygn. g1 v.; tenże, De eiusdem effigie, [w:] tamże, k. sygn. g1 v.; tenże, Scutum Regium inter astra ab illustri 
viro Joanne Hevelio, consule Gedanensi, mathematico seculi principe, detectum, ac in incomparabili illo, quem ad-
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sów zachowało się bowiem około czterdziestu utworów poetyckich, napisanych przede 
wszystkim w języku łacińskim, ale także we francuskim. Chwytał za pióro, by uczcić 
zarówno publiczne wydarzenia: abdykację Jana Kazimierza Wazy, elekcję Jana III So-
bieskiego, wizytę nowej pary królewskiej w Gdańsku; jak i prywatne zdarzenia, na 
przykład śmierć przyjaciela Constantina Brandta, czy też córki Joachima Pastoriu-
sa21. Nieco mniej okazale jawi się twórczość jego młodszego brata – Karla Friedricha. 
Wśród kilku wierszy, ułożonych w języku łacińskim, znaleźć można epitalamia napi-
sane z okazji ślubów jego własnego rodzeństwa – brata Johanna Ernsta oraz siostry 
Anny Marii – a także epicedia, między innymi upamiętniające śmierć Joachima Pa-
storiusa22. Stosunkowo skromny dorobek literacki Karla Friedricha Schmiedena do-
równuje jednak spuściźnie Konstantina Fredera i Gottfrieda Reygera. Obaj pisywali 
rzadko, komponowali głównie epitafia i epicedia. Co ciekawe, wśród zachowanych do 
dzisiejszych czasów wierszy autorstwa Fredera znajdują się również gratulatoria, a tak-
że propemptikon23. Poezja Reygera nie była aż tak różnorodna, jednak, co warte zano-
towania, stosunkowo wcześnie zaczął on podejmować próby poetyckie, będąc wówczas 
kilkunastoletnim uczniem gimnazjum, podobnie zresztą jak i Daniel Schrader24.

Wśród profesorów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, którzy w poetyckiej 
formie uczcili ważniejsze chwile w życiu Titza, znalazł się między innymi profesor filo-
zofii i bibliotekarz Biblioteki Rady Miasta Gdańska Samuel Schelwig (1643–1715)25. 
Oprócz kazania pogrzebowego26 ułożył również epicedium na śmierć swojego kolegi 
[35]. Autor ten stosunkowo rzadko podejmował się wyzwań poetyckich, zatem owe 
epicedium świadczy o głębokim szacunku żywionym dla zmarłego. Poetycko poże-

ornat globo, consecratum, [Gedani: s.n.], 1684; tenże, Cenotaphium illustri viro Joanni Hevelio, consuli Geda-
nensi, mathematico principi, amico incomparabili, sacrandam ad memoriam positum, [w:] Johannes Hevelius, 
Prodromus astronomiae, Gedani: Johannes Zacharias Stolle, 1690, k. sygn. )( 1 r.–)(4 v.

21 Nobilissimo Constantino Brandt post quinquenne apodemiarum ineunte Augusti mense ex Italia 
reduci jamque ultimo ejusdem Augusti die funebre elato, [S.l.: s.n., 1653]; A mounsieur Pastorius, historio-
graphe du Roy sur la mort de sa fille, [S.l.: s.n., 1650]; A sa majesté, la reine de Pologne pour le jour de son 
entrée dans la ville de Danzig, [S.l.: s.n., 1676]; Abdicatio Casimiriana, [S.l.: s.n., 1668]; Umbra illustris, 
Sol ex nube, Optimus princeps Joannes III Rex Poloniarum; Cracoviae coronatus, [S.l.: s.n., 1676].

22 Feliciter! Nuptiis auspicatissimis nobilissimi Joannis Ernesti Schmieden Carolus Fridericus Scmie-
den [!], [S.l.: s.n., 1655]; Hymaeneus nuptiis auspicatissimis nobilissimi domini Johannis Ferberi, Virginis 
Annae Mariae Schmieden, Carolus Fridericus Schmieden sponsae germanus, Danzig: David Friedrich 
Rhete, (1658).

23 Propempticum ad illustrem, excellentissimum, ac reverendissimum dominum Joannem Stanislaum 
a Sbąszyn Sbonscium, Danzig: David Friedrich Rhete, [1676].

24 Daniel Schrader już jako 11-latek opublikował epitalamium z okazji ślubu Johanna von den 
Linde z Barbarą Sanderin. Por. Daniel Schrader, Honori nuptiali nobilissimi ac eximij domini Johannis 
de Linda Virgini Barbarae Sanderin, [Dantisci]: typis Rhetianis, [1653].

25 Por. D. Erdmann, Schelwig Samuel S., [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 31, Leip-
zig 1890, s. 30–36; F. Gause, Schelwig, Samuel, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 2 (1967), s. 603; 
E. Praetorius, dz. cyt., s. 127–135; Z. Nowak, Schelwig Samuel, [w:] Słownik biograficzny Pomorza 
Nadwiślańskiego, t. 4…, s. 154–156; tenże, Samuel Schelwig i początki bibliologii w Gdańsku w XVII 
wieku, „Libri Gedanenses” XIII/XIV (1995–1996) [1997], s. 21–32; Z. L. Pszczółkowska, Custodes 
librorum Gedanensium…, s. 62.

26 Por. przypis 9.
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gnał Titza również profesor matematyki i astronomii, dawny rektor szkoły działającej 
przy kościele św. Jana w Gdańsku, Friedrich Büthner (1622–1701)27 [9]. Uczony ten 
stanowi potwierdzenie znakomitego humanistycznego wykształcenia zapewnianego 
uczniom jeszcze w XVII wieku. Był absolwentem gimnazjów we Wrocławiu, Toruniu 
i Gdańsku, a także uniwersytetów w Królewcu i Wittenberdze (gdzie studiował dzię-
ki stypendium ufundowanemu przez Radę Miasta Gdańska). Büthner zajęcie wykła-
dowcy łączył z pracą naukową – wyniki badań publikował głównie w języku niemiec-
kim. Do najsłynniejszych dzieł tego astronoma i matematyka należą przede wszystkim 
sprawozdania z obserwacji komet przeprowadzonych w latach 1680 i 168128 oraz ka-
lendarze opracowywane dla Gdańska29.

Büthner nie był jedynym umysłem ścisłym w gronie autorów poezji okolicznościo-
wej ku czci Titza. Po śmierci profesora wymowy i poezji epicedium ułożył również 
lekarz Israel Conrad (1634–1715)30 [10]. To nie była jedyna próba poetycka owego 
praktyka z naukowym zacięciem, który opublikował zbiorek zatytułowany Inscriptio-
nes miscellaneae31. Jakkolwiek Conrad nie związał się z żadnym uniwersytetem, czy też 
szkołą, ale pracował jako gdański fizyk miejski, mimo to pociągały go badania związa-

27 Por. E. Praetorius, dz. cyt., s. 120–123; W. Faber, Büthner, Friedrich, [w:] Altpreussische Bio-
graphie, Bd. 1, hrsg. v. Ch. Krollmann, Königsberg 1936, s. 92; L. Mokrzecki, Büthner Friedrich, 
[w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, red. S. Gierszewski, Gdańsk 1992, 
s. 185–186; R. L. Kremer, Mathematical Astronomy and Calendar-Making in Gdańsk from 1540 to 
1700, [w:] Astronomie – Literatur – Volksaufklärung. Der Schreibkalender der Frühen Neuzeit mit seinen 
Text- und Bildbeigaben, hrsg. v. K.-D. Herbst, Jena 2012, s. 479, 491; K. Kubik, Kalendarze gdańskie 
w XVI–XVII wieku, „Rocznik Gdański” XXXII/2 (1972) [1974], s. 107–155.

28 Naturliche und Astrologische Betrachtung des Cometen, Danzig: David Friedrich Rhete, 1680 
i Astronomische und Astrologische Beschreibung und Betrachtung Geltzamer Begebenheiten des Cometen, 
Danzig: David Friedrich Rhete, [1681].

29 New und Alter Schreib Calender Auffs Jahr nach unsers Herrn Christi Geburt […], Dantzig: Wer-
den verkaufft... bey Jacob Puffler, Gedruckt durch Achatz Corellen, [1658–1701]. Istniały trzy edycje 
owego kalendarza, różniące się między sobą pod względem wykonania karty tytułowej. W edycji 
A (podstawowej) na karcie tytułowej wyobrażano ramkę drzeworytową przedstawiającą personifi-
kacje astronomii, geometrii i arytmetyki oraz pór roku (lata i zimy), poniżej zaś panoramę Gdańska 
oraz herby Rzeczpospolitej i Gdańska. W edycji B, która powstała na 1667 rok, na stronie tytuło-
wej umieszczono ramkę drzeworytową przedstawiającą personifikacje czasu i pór roku z sentencją 
Omnia Tempus Habent, poniżej zaś panoramę Torunia oraz herb tego miasta i Prus Królewskich. 
Z kolei w edycji C, w kalendarzach wydawanych na lata 1677–1702, na stronie tytułowej zasto-
sowano analogiczną do użytej w edycji A miedziorytową kompozycję, łączącą wizerunki polskich 
królów u góry z panoramą Gdańska poniżej (w kalendarzach na lata 1680–1699 u góry kompozycji 
w wieńcach laurowych popiersie Jana III Sobieskiego oraz scena bitewna i obozowa, po bokach 
kolumny korynckie z symbolami cnót; na lata 1700–1702 u góry kompozycji w wieńcach laurowych 
popiersia Augusta II oraz Ottona III i Bolesława Chrobrego, po bokach kolumny korynckie z sym-
bolami cnót) – jednak została ona wykonana z bardziej estetycznego odbicia, natomiast krój czcionki 
wzorowany był na piśmie ręcznym a druk czarny zamiast czerwono-czarnego. 

30 Por. F. Schwarz, Conrad, Israel, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1 (1936), s. 110–111; T. Bilikie-
wicz, K. Bilikiewicz, Collegium Medicum w Gdańsku, pierwsza na ziemiach polskich izba lekarska, Kraków 
1948, s. 28; H. Dzienis, Conrad Izrael, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1…, s. 
231–232; S. Sokół, Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia, Wrocław–Warszawa 1960, s. 59–60.

31 Israel Conrad, Inscriptiones miscellanea, Gedani: Johannes Zacharias Stolle, 1708.
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ne z dziedziną nauki dziś nazywaną kriogeniką. Badał zachowanie organizmów pod 
wpływem działania niskich temperatur, przeprowadzał pokazy, podczas których pre-
zentował organy wewnętrzne zamrożonych zwierząt. Wyniki eksperymentów opubli-
kował w pracy zatytułowanej Dissertatio medico-physica de frigoris natura et effectibus32.

Kolejnym profesorem Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, który żegnał zmar-
łego kolegę, był Christoph Behr (1642–1704)33 [3] [4]. Wychowanek Szkoły Mariackiej 
oraz Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, odbywszy studia m. in. w Rostoku, objął 
posadę rektora szkoły przy kościele św. Katarzyny. Następca Titza na stanowisku profesora 
wymowy i poezji od 1688 roku, który poślubił córkę swojego poprzednika, nauczyciela 
i mentora, trudnił się również poezją okolicznościową. Tworzył gratulatoria dla nowo ob-
ranych burmistrzów, epitafia upamiętniające zmarłych gdańskich patrycjuszy, a także pie-
śni dedykowane władcom Rzeczypospolitej, inspirowane ich odwiedzinami w Gdańsku. 
Behr już wcześniej odniósł się do smutnego wydarzenia z życia Titza – wraz z Johannem 
Nicolausem Weberem ułożył epicedium na śmierć jego drugiej żony Florentiny [5].

Poetyckie utwory upamiętniające ważne wydarzenia z życia profesora wymowy 
i poezji wychodziły również spod pióra jego uczniów – wychowanków Gdańskiego 
Gimnazjum Akademickiego. Niektóre zostały opublikowane anonimowo – jako auto-
ra podano w nich czy to słuchaczy pierwszej klasy gimnazjum (primae classis auditores) 
[22] [39], czy też ogólnie wychowanków (alumni) [29]. Własnym nazwiskiem w epi-
tafium na śmierć drugiej żony Titza Florentiny podpisał się Andreas Titius34 [43] 
– absolwent Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego studiujący wówczas w Witen-
berdze. Kolejny utwór poświęcił zmarłemu Titzowi [44]. 

Z kolei dwaj gdańszczanie – Carl Möring i Daniel Kolb – wspólnie opublikowali gra-
tulatoria dla profesora wymowy i poezji, upamiętniając jego przejście na emeryturę i na-
stępstwo na katedrze Christopha Behra [25]. Pierwszy ze wspomnianych po zakończeniu 
nauki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim studiował na uniwersytecie w Kilonii35, 
drugi z kolei na początku XVIII wieku został mianowany rektorem Szkoły Mariackiej36.

32 Israel Conrad, Dissertatio medico-physica de frigoris natura et effectibus, [Oliwa]: Typis & 
Sumptibus Monasterii Olivensis ..., 1677.

33 Por. W. Faber, Behr, Christoph, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1 (1936), s. 41; A. Charitius, 
dz. cyt., s. 15–19; E. Praetorius, dz. cyt., s. 148–149; Z. L. Pszczółkowska, Behr Krzysztof, Słownik 
biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement 1, red. Z. Nowak, Gdańsk 1998, s. 30.

34 Zbieżność nazwisk; Andreas Titius pochodził z Pozsony na Węgrzech. W 1671 roku został 
wpisany w poczet uczniów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, po czym, w tym samym roku, 
obronił dysertację Definitionum theologicarum quaternarius XXXVII, której promotorem był Aegidius 
Strauch. W 1673 roku w tej samej szkole, z tym samym promotorem, bronił kolejnej rozprawy teo-
logicznej zatytułowanej De terminie infestis seu titulis adversariorum fidei ecclesiasticis, speciatim infide-
lium et paganorum, dissertatio historio-theologica solemnis. W 1675 roku na uniwersytecie w Witten-
berdze z kolei uzyskał magisterium z filozofii, co członkowie miejscowej społeczności akademickiej 
uczcili zbiorkiem poezji okolicznościowej zatytułowanym Laurum philosophicam in Leucorea, rectore 
Joachimo Nerger a decano Christiano Röhrensee viro-juveni Andreae Titio 1675 die 14 Octobris collatam 
gratulantur patroni, praeceptores ac promotores. Wittenbergae: Christian Schrödter, 1675.

35 Zachowała się rozprawa obroniona przez Möringa w Kilonii. Por. Alexander Papa Octavus 
Pseudonymus, quem in Academia Holsat. Christian-Albertina, praeside Christiano Kortholt... publice con-
siderandum exhibet Carolus Moering, Gedanensis. Kiloni: Reumannus, 1690.

36 Księga wpisów..., s. 241; E. Praetorius, dz. cyt., s. 179.
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Przyjacielskie stosunki łączyły Titza także z członkami środowiska naukowe-
go i literackiego działającego w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym, m. in. we 
Wrocławiu i Królewcu. Świadectwem tego jest epicedium autorstwa Martina Hanke 
(1633–1709)37 [20], profesora gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu. Sławę zmarłego 
uczonego, poety i pedagoga uczcili także inni autorzy spoza Gdańska, m. in. elbląski 
urzędnik Daniel Bärholz [2].

Autorką kolejnego utworu żałobnego napisanego z powodu śmierci Anny Titz 
była Gertrud Möller (1641–1705)38 [24]. Córka profesora fizyki na Uniwersytecie 
w Królewcu Michaela Eiflera (1601–1657), poślubiła również wykładowcę tamtejszej 
uczelni – Petera Möllera (1628–1680). Zasłynęła jako utalentowana poetka pisząca 
w języku niemieckim, tworzyła sonety i ody oraz utwory okolicznościowe. Publiko-
wała je pod własnym nazwiskiem jako Gertraud (Gertrud) Möllerin gebohrnen Eifle-
rin, ale zdarzało jej się również korzystać z pseudonimu Mornille, będącego anagra-
mem jej nazwiska po mężu.

Przyjaciele byli przy Titzu nie tylko w chwilach smutku, ale i radości. Poetycką 
laudację z okazji wprowadzenia go w grono profesorów Gdańskiego Gimnazjum 
Akademickiego ułożył Jakob Zetzke (zm. 1671)39 [55]. Rektor Szkoły Mariackiej, 
przez wiele lat z nią związany, tracił wówczas swojego pracownika, dawał jednak wy-
raz radości z zawodowego awansu podwładnego.

Powracając do zbioru epicediów na śmierć Titza40, własne utwory załączyli tam 
syn i zięć zmarłego. Friedrich Daniel Titz (1657–1697?)41 [45] znacznie rzadziej niż 
ojciec podejmował próby literackie. Zachowały się pojedyncze utwory okolicznościo-
we jego autorstwa, jak konsolacja skierowana do Jana Heweliusza po pożarze, który 
zniszczył obserwatorium astronoma. 

Natomiast Andreas Barth (1642–1701)42 [1], pastor w kościele św. Katarzyny, 
zarazem zięć zmarłego, zasłynął głównie jako autor kazań pogrzebowych, z których 
najsłynniejsze zostało wygłoszone po śmierci Jana Heweliusza. W odróżnieniu od ka-
zań, pisanych w języku niemieckim, próby poetyckie podejmował w języku łacińskim. 
Wśród jego wierszy znajdują się zarówno epitalamia, jak i epitafia. 

Żal po śmierci Titza wyrażały również epicedia autorstwa zatrudnionych w charak-
terze profesorów w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, pochodzących z nadbał-
tyckiego grodu i świetnie wykształconych na europejskich uniwersytetach Ernsta 

37 Por H. Raemmel, Hanke, Martin H., [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 10, Leipzig 
1879, s. 514–515.

38 Por. J. H. Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, Bd. 
21, Leipzig und Halle 1739, s. 492.

39 Por. A. Charitius, dz. cyt., s. 175.
40 Por. przypis 8.
41 Niewiele wiadomo na temat życia Friedricha Daniela Titza. Znana jest data jego narodzin 

w 1657 roku. Por. Johann Peter Titz, Deutsche Gedichte…, s. XXXII–XXXIV. Wiadomo, że uczył 
się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, do którego został zapisany w 1664 roku (por. Księga 
wpisów…, s. 202). Podawany w niniejszym artykule prawdopodobny rok śmierci ustalony został na 
podstawie daty wydania katalogu aukcyjnego księgozbioru należącego do obu Titzów. Por. Catalogus 
librorum olim... Joh. Petri Titii patris, dein... Frid. Danielis filii..., Gedani: J. Z. Stolle, [1697].

42 Por. E. Kotarski, Barth Andreas, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 62.
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Gottfrieda Heysego (1657–1693) [21], Wolfganga Rosteuschera (1614–1690) [33] 
i Johanna Christopha Rosteuschera (1651–1708) [32]. 

Heyse, syn pastora Kościoła Mariackiego w Gdańsku, stopień doktora medycyny 
uzyskał w Montpellier (wcześniej studiował również w Lipsku), a powróciwszy do ro-
dzinnego miasta objął katedrę medycyny w tamtejszym gimnazjum. Trudno porównać 
go do jego słynnych poprzedników na owym stanowisku, jak Joachim Oelhaff, czy też 
Lorenz Eichstadt, należy jednak zwrócić uwagę na to, iż jego karierę naukową przerwała 
śmierć w młodym wieku 36 lat43. Bardziej imponująco wygląda dorobek naukowy Wol-
fganga Rosteuschera. Sukcesywnie osiągał coraz wyższe stanowiska w Gdańskim Gim-
nazjum Akademickim – początkowo zatrudniono go w charakterze preceptora klasy 
trzeciej, następnie awansowano na stanowisko prefekta, w końcu został pomocnikiem, 
a później następcą profesora języka greckiego Daniela Lagusa. Jego publikacje, jak Com-
pendium Grammaticae Graecae Wellerianae oraz Tractatus de prosodia Graeca przeznaczo-
ne były na użytek szkolny44. Spośród wymienionych tu trzech profesorów najbardziej 
płodny był jednak Johann Christoph Rosteuscher, syn Wolfganga. Teolog, absolwent 
uniwersytetów w Wittenberdze i Rostoku, w Gdańsku zyskał nominację na profesora 
filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, a równocześnie sprawował obowiązki 
bibliotekarza Biblioteki Rady Miasta Gdańska. Pozostawił po sobie liczne dysertacje na 
tematy teologiczne – zarówno własnego autorstwa, jak i napisane pod jego kierunkiem 
przez uczniów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego45.

Poprzednikiem Johanna Christopha Rosteuschera na stanowisku bibliotekarza 
Biblioteki Rady Miasta Gdańska był Friedrich Christian Bücher (1651–1714) [8]. 
Pochodził z saksońskiego Schlieben, do Gdańska przeniósł się ukończywszy studia na 
uniwersytecie w Wittenberdze. Początkowo wykładał filozofię praktyczną i teoretycz-
ną w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, równocześnie opiekując się zarządzaną 
przez Radę Miasta Gdańska książnicą. W 1685 roku przejął obowiązki diakona w ko-
ściele św. Katarzyny w Gdańsku. Jego obfita twórczość literacka dotyczy spraw teolo-
gicznych – Bücher często angażował się w spory teologiczne, m. in. w spór Samuela 
Schelwiga z Konstantym Schützem, stając po stronie tego pierwszego. Pisał zarówno 
w języku łacińskim, jak i niemieckim46. 

Na koniec należy wspomnieć o utworach poetyckich samego Titza, których te-
matem stały się wydarzenia z jego życia. Znajdujemy w nich próby autokonsolacji po 
stracie bliskich – synów Petra Johanna [50], Johanna Friedricha [49], Petra Irenäusa, 
żon Anny z domu Borckmann i Florentiny z domu Krapp (wszystkie ujęte w dwóch 
zbiorach: Dolores [46] i Dolorum liber alter [47]), ale także i wyrazy radości wynikające 
z powtórnego ślubu [48]. 

43 F. Schwarz, Heyse, Ernst Gottfried, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1 (1936), s. 275; A. Cha-
ritius, dz. cyt., s. 92–93; K. Jackowska, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Portrety gdańskich lekarzy 
(XVI–XVIII wiek), Gdańsk 2015, s. 148–151; E. Praetorius, dz. cyt., s. 145–146.

44 E. Praetorius, dz. cyt., s. 117–118.
45 Tamże, s. 143; A. Charitius, dz. cyt., 123–124.
46 F. Schwarz, Bücher, Friedrich Christian [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1 (1936), s. 91; 

W. Zientara, Bücher Fryderyk Krystian, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1…, 
s. 184–185; E. Praetorius, dz. cyt., s. 139–142.
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Inspirowaną życiem Johanna Petra Titza poezję okolicznościową charakteryzuje 
swoista jednostajność, żeby nie powiedzieć powtarzalność, metryczna (dystych ele-
gijny w utworach ułożonych w języku łacińskim), przy równoczesnej erudycji i róż-
norodności środków wyrazu. Pobieżna nawet lektura odsłania przed czytelnikiem 
bogactwo zarówno toposów budujących laudację profesora, jak i figur stylistycznych, 
przede wszystkim epitetów. Poezja ta, co charakterystyczne dla siedemnastowiecznego 
Gdańska, bogata jest także w nawiązania do tradycji antycznej. 

Kilkakrotnie pojawia się porównanie Titza, złożonego bólem po utracie małżon-
ki, do Orfeusza – mitycznego śpiewaka, który utraciwszy ukochaną żonę, Eurydykę, 
wyruszył do podziemi z misją wydarcia jej ze szponów śmierci [6] [24]. Porównanie 
to należy odczytywać dwojako – z jednej strony jako wyraz ogromnej straty Titza, po-
dobnej do analogicznej sytuacji opisanej w micie; tak wielkiej i bolesnej, że pogrążony 
w żałobie małżonek byłby w stanie poważyć się na próbę złamania porządku natury 
i zaprzeczenia odwiecznego prawa życia i śmierci. Ból po stracie żony ulega zatem 
procesowi wyolbrzymienia, podkreślona zostaje tragiczna sytuacja wdowca. Z drugiej 
strony natomiast dochodzi równocześnie do nobilitacji samego Titza jako poety, po-
przez przyrównanie go do najwspanialszego mitycznego śpiewaka. 

W kolejnych utworach pojawiają się personifikacje cnót obdarzające swymi darami 
czy to Titza, czy też jego kolejne żony [29]47, [30]48; wplatane są również inwokacje 
do muz [29], obecni są także italski Orcus, mojra Lachesis, bóg Apollo [23]. Autorzy 
nie stronią również od amplifikacji, stawiając Titza w jednym szeregu z antycznymi 
twórcami – profesor wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim zo-
staje zatem nazwany „gdańskim Tulliuszem” i „Wergiliuszem Prus” [25], godnym na-
stępcą Horacego, Owidiusza i Seneki [29], a także i współczesnego mu twórcy poezji 
niemieckiej – Martina Opitza (1597–1639)[29].

Zestawienie Titza z Markiem Tulliuszem Cyceronem – najwybitniejszym rzym-
skim mówcą – podkreślać miało umiejętności oratorskie profesora wymowy w Gdań-
skim Gimnazjum Akademickim. Należy pamiętać, że gdańszczanie mieli okazję słu-
chać Titza podczas wygłaszania mów – między innymi laudacji na cześć kolejnych 
władców Rzeczypospolitej, czy też oracji jubileuszowej z okazji dwusetnej rocznicy 
wyzwolenia Prus Królewskich spod krzyżackiego jarzma. Tytuł gdańskiego Tulliusza, 
podobnie jak nazwanie profesora godnym następcą Seneki, jakkolwiek wydaje się nie-
co przesadzone i na wyrost, to także dowód uznania dla autora pisma z zakresu teorii 
oracji i retoryki, swego rodzaju podręcznika Manuductio ad excerpendum49.

47 W panegiryku ku czci Titza anonimowi autorzy, prawdopodobnie uczniowie lub absolwenci 
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, wskazali, iż profesora obdarzyły swymi darami następują-
ce boginki – personifikacje cnót: Honos, Chariteia, Triga, Pudor i Virtus.

48 W epicedium na śmierć Anny Borckmann, pierwszej żony Titza, Gottfried Reyger nazywa ją 
ozdobą swojej płci oraz rodu, z którego się wywodziła, wskazując na jej niezwykłe cnoty: probitas, fides 
i simplicitas, dodatkowo porównuje ją do słynącej z wierności wobec małżonka mitycznej Penelopy.

49 Johann Peter Titz, Manuductio ad excerpendum, Dantisci: sumptibus auctoris, typis Philippi 
Christiani Rhetii, 1660; bardziej rozpowszechniona jest późniejsza, poprawiona i poszerzona przez 
autora, wersja: Johann Peter Titz, Manuductio ad excerpendum, Gedani: Christian Mannsklapp, Da-
vid Friedrich Rhete, 1676.
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Podobnie jak w przypadku twórczości prozatorskiej Titza, w oczach autorów po-
ezji okolicznościowej także twórczość poetycka urasta do równej dziełom najbardziej 
uznanych klasyków – zarówno starożytnych, jak i współczesnych. Określenie „Wergi-
liusz Prus”, a także sformułowanie „godny następca Horacego i Owidiusza” odnosi się 
do poezji pisanej w języku łacińskim, z kolei porównanie Titza z Martinem Opitzem 
miało za zadanie wychwalić jego twórczość niemieckojęzyczną. Warto zwrócić uwagę, 
że wskazane określenia pojawiają się w utworach autorstwa uczniów oraz wychowan-
ków Titza – Carla Möringa, Daniela Kolba oraz trzech anonimowych absolwentów 
(ex alumnis triga Pomeranorum), a zatem ludzi, dla których profesor był autorytetem, 
zaś jego wiedza i twórczość, poznawana zarówno na zajęciach w gimnazjum, jak 
i podczas prywatnej lektury, mogły robić ogromne wrażenie.

Niemal wszystkie wymienione powyżej utwory dedykowane Titzowi zostały opu-
blikowane w gdańskich oficynach wydawniczych, prowadzonych przez Andreasa Hü-
nefelda, Simona Reinigera, wdowę po Georgu Rhetem i Davida Friedricha Rhetego, 
ich zasięg był zatem lokalny. Wyjątkiem są dwa epicedia – pierwsze, autorstwa poet-
ki Gertrud Möllerin [24], napisane na śmierć pierwszej żony Titza – Anny z domu 
Borckmann, zostało wydane w Królewcu, drugie zaś, którego autorem był Andreas 
Titius [43], dawny uczeń Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, wyszło spod pras 
wittenberskiej oficyny wydawniczej Christiana Schrödtera. 

Szata graficzna owych druków jest dość skromna, z rzadka pojawiają się jedynie proste 
winiety – przede wszystkim w epicediach. Są to wówczas zdobniki składające się z sym-
boli kojarzonych ze śmiercią i przemijaniem; najczęściej występuje kompozycja, na którą 
składają się klepsydra oznaczająca przemijający czas ludzkiego życia, czaszka kojarząca się 
ze śmiertelnością ciała, kosa przywołująca w pamięci moment śmierci – przecięcie nici 
ludzkiego życia oraz łopata będąca symbolem pogrzebu, wszystko to zaś opatrzone wstęgą 
z napisem: Nemo hic excipitur (Nikt nie jest wyjątkiem), a zatem każdego czeka ten sam 
los – śmierć [6], [19], [22], [23]. Inne epicedia zwieńczono winietą, na której wyobrażono 
mary pogrzebowe [19], [52], w kolejnym zastosowano drzeworytową winietę wyrażającą 
myśl, wyobrażoną zresztą na niej również i w formie słownej – Memento mori [52]. 

Warstwa zdobnicza publikacji wzbogacona została również poprzez zastosowa-
nie inicjałów. Należy zaznaczyć, że nie są to ozdobniki najwyższej jakości, większość 
cechuje pewnego rodzaju schematyzm, inne z kolei niemal rażą prostotą i brakiem 
wyszukania formy. Z bardziej wyszukanych warto wspomnieć o inicjale ze sceną figu-
ralną – mężczyznę z lwem – rozpoczynającym epicedium Johanna Rütgera zur Horsta 
na śmierć syna Titza – Johanna Friedricha [34]50. Próżno szukać wśród owych publi-
kacji ozdobników na miarę tych występujących w powstających w tym samym czasie 
epitaliamch i epicediach układanych dla patrycjuszy, czy też gratulatoriach inspirowa-
nych wydarzeniami z życia władców Rzeczpospolitej51 – utwory dedykowane Titzo-

50 Kompozycja może stanowić przywołanie mitu o Androklesie i lwie, albo Heraklesie walczą-
cym z lwem nemejskim, lub też biblijnej postaci Samsona.

51 W tworzenie ozdobników graficznych wykorzystywanych w gdańskiej poezji okolicznościo-
wej XVII wieku angażowali się zdolni artyści, jak np. gdańszczanin Philip Jansz, bliżej nieznany Jo-
hann Sylvius, czy też holender Francis Allen. Obok inicjałów i prostych winiet w drukach ulotnych 
było miejsce na rozbudowane artystyczne kompozycje, jak alegoryczna scena figuralna w ogrodzie, 
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wi powstawały w niewielkim nakładzie, małym kosztem, zamiast olśnić kunsztowną 
formą miały za zadanie przemówić słowem.

Przedstawiony poniżej katalog 55 publikacji poezji napisanej ku czci Johanna Petra 
Titza obejmuje wszystkie utwory okolicznościowe związane z sylwetką poety, oratora, 
profesora gimnazjum znajdujące się w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. 
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KATALOG POEZJI OKOLICZNOŚCIOWEJ 
KU CZCI JOHANNA PETRA TITZA 
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ni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[15]
Konstantin Freder, Ad virum quondam Latinissimum dominum Johannem Petrum Titium, professorem 
eloquentiae et poeticae de Republ. Eccl. Schola praeclarissime meritum, mortalitate, quantum per morta-
litatem licuit, juste, pie, temperanter functum. [W:] Rector et professores Athenaei Gedanensis ad justa 
funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, eloquentiae et 
poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis praeclarissime 
merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juventutem invitant. Gedani: 
David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[16]
Emanuel Guttmann, Letzte Schuldigkeit, den in Gott ruhenden Professori erwiesen. [W:] Rector et pro-
fessores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[17]
Daniel Hamelius, Elegia preceptori meritissimo, observatissimeque perpetim devenerando, viro nobilissi-
mo, amplissimo, celeberrimo, domino Johanne Petro Titio, eloquentiae et poetica professori excellentissimo, 
domino ac fautori longe aestimatissimo, obitum filii optimi ac florentissimi Theodori Constantini lugenti. 
Gedani: David Fridericus Rhetius, [1675].
Sygn.: Ms. 532 adl. 112; Oe 6 2o adl. 296; Od 17385 2o adl. 148

[18]
Daniel Hamelius, [Inc.:] Post longos, octo attulerant quos lustra, labores… [W:] Rector et professores 
Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joan-
ni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[19]
Daniel Hamelius, Viro nobilissimo, amplissimo, excellentissimo, domino Johanne Petro Titio, eloquentiae 
et poeticae professori celeberrimo, meritissimo obitum florentissimae nobilissimaeque conjugis Florentinae 
Krappiae, lugenti, elegia perbrevis. Gedani: David Friedrich Rhete, [1675].
Sygn.: Oe 6 2o adl. 295; Ms. 532 adl. 108; Od 17385 2o adl. 147

[20]
Martin Hanke, Auff (Tit) Herrn Johann Peter Titzens Tödtlichen Hintritt. [W:] Honor novissimus viro 
clarissimo Johanni Petro Titio, eloquentiae & poeticae professori tandem eremito, Anno Christi 1689 die 
VII Septemb. denato, ab exteris quibusdam fautoribus exhibitus. Gedani: David Fridericus Rhete, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18a; Oe 140 4o adl. 21
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[21]
Ernst Gottfried Heyse, [Inc.:] Tristia si totidem decorarent busta cupressi… [W:] Rector et professores 
Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joan-
ni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[22]
Höchst-schuldige Pflicht, welche dem Edlen, GroßAchtbahren und Hochgelahrten Herrn, Herrn Johann Pe-
ter Titzen, des weitberühmten Gymnasii in Dantzig Hochverdienten Eloqu. und Poet. Profess. Als derselbe 
den 12 Sept. des 1675ten Jahres, Seine durch unverhofften und höchst-schertzlichen Todes-fall Ihm von der 
Seiten gerissene Hertzlich-geliebte Ehgattin, Die Edle Viel- Ehr- und Tugend-reiche Frau, Fr. Florenti-
na Krappin. Mit hoch-betrübtem Hertzen zu ihrer Ruh-stadt begleitet: Nach ihrer wenigkeit abgestattet 
Sämptliche Primae Classis Auditores in Dantzig. Dantzig: David-Friedrich Rhete, [1675].
Sygn.: Ms. 532 adl. 110; Oe 46 4o adl. 60

[23]
Andreas Jaski a Jaskindorff, Ad virum eloquentiae utriusque laude celeberrimum dominum Johannem 
Petrum Titium affinem & amicum in paucis aestimatissimum. Cum dilectissimam sibi conjugem 29. Oc-
tobris Anno 1669 Dantisci placidissime extinctam, monumento suo inferret elegia. [Dantisci: s.n., 1669].
Sygn.: Ms. 532 adl. 104; Oe 6 2o adl. 327; Od 17385 2o adl. 115

[24]
Gertrud Möllerin gebohren Eiflerin, Weil uns des Höchsten Will ’ in allem Leid’ erhält, Stehn wir mit 
selbem fest, wenn alles knackt und fälle: oder Einfältige Vorstellung des unwandelbahren Willen Gottes, als 
nach solchen S. E. Herrn Johann Peter Titzen, Wolverdienten Lehrern der Redner-Kunst und Poeterey in 
Dantzig, Seine hertzlich geliebte Ehegattin, …Anna Geborne Borckmannin, Von der Seiten hinweggeris-
sen, und Er Deren entseelten Cörper mit höchst betrübtem Hertzen seinem Ruh-Kämmerlein einsencken 
müssen, Auß schuldigem Mitleiden entworffen, und auß Königsberg übersandt. [Königsberg: s.n., 1669].
Sygn.: Ms. 532 adl. 101; Oe 46 4o adl. 61; Od 17385 2o adl. 117

[25]
Carl Möring, Daniel Kolb, Halb ächzender, halb jauchzender Helikon, welchen, nach dem der Edle, Groß-
Achtbare und Hochgelahrte Herr, Herr Johannes Petrus Titius, Bißhero In dem weitberühmten Gymnasio 
Acad. zu Dantzig wolverdienter Eloqu. & Poët. Professor Publ. Von diesem viel Jahr hero wolgeführten 
Ampte Alters wegen freuwillig abtratt, und dieselbe Würde dem Edlen, VorAchtbahren und Wolgelahrten 
Herrn Domino Christophoro Behr, Treufleißigen Rectori der Schulen zu S. Catharin, auffgetragen ward, 
bey Dessen höchstfeyerlichen Introduction welche den 26. Oct. st. n. des 1688sten Jahres in wolenseynlicher 
Versammlung vollenzogen ward, Aus gebührender Schuldigkeit vorstellen wollen Beyden Herren Professo-
ribus Höchst-verpflichtete zuhörer Carl Möring und Daniel Kolb, Dantziger. Dantzig: David Friedrich 
Rhet, [1688].
Sygn.: Ms. 532 adl. 114; Oe 6 2o adl. 96

[26]
Daniel Georg Morhof, In obitum viri clarissimi Johannis Petri Titi, eloquentiae & humaniorum in il-
lustri Gedanensium Gymnasio professoris meritissimi, ad filium Fridericum Danielem elegia. [W:] Honor 
novissimus viro clarissimo Johanni Petro Titio, eloquentiae & poeticae professori tandem eremito, Anno 
Christi 1689 die VII Septemb. denato, ab exteris quibusdam fautoribus exhibitus. Gedani: David Frider-
icus Rhete, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18a; Oe 140 4o adl. 21
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[27]
O. D. V. Medicinae Doctor & Physicus Ordinarius, [Inc.:] Vincula mellifluis solitus depromere labris… 
[W:] Rector et professores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo 
clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii se-
niori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano 
persolventur, studiosam juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[28]
Wilhelm Osterstock, [Inc.:] Wo jemand dieses auch mag für sein Glück erkennen… [W:] Rector et pro-
fessores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[29]
Panegyricum quo nominalem diem viri excellentissimi clarissimi domini Johannis Petri Titii eloquentiae 
& poëseos professoris in inclyto Gedanensium Lyceo meritissimi, ut debitam erga praeceptorem, fautorem 
& promotorem suum contestaretur observantiam IV. Kalendis Quintilis Anno Aeris Christianae 1661 ex 
alumnis celebrabat triga Pomeranorum. [Gedani]: David Friedrich Rhete, [1661].
Sygn.: Ms. 532 adl. 100

[30]
Gottfried Reyger, Funus nobilissimae ac omni laude dignissimae feminae Annae natae Borckmanniae, 
excellentissimi Ac clarissimi viri, domini Johannis Petri Titii, eloquenitae & poetica professoris, conjugis 
exoptatissimae, debito honoris ac amoris affectis. Gedani: Simon Reiniger, 1669.
Sygn.: Ms. 532 adl. 103; Oe 7 2o adl. 327; Od 17385 2o adl. 116

[31]
Gottfried Reyger, In obitum excellentissimi clarissimique viri domini Johannis Petri Titii, eloquentiae & 
poeticae professoris diu optime meriti, tandemque laudatissime emeriti. [W:] Rector et professores Athenaei 
Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro 
Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII 
annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juven-
tutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[32]
Johann Christoph Rosteuscher, [Inc.:] Excelsas animi Titiano funere dotes… [W:] Rector et profes-
sores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b ; Oe 140 4o adl. 21

[33]
Wolfgang Rosteuscher, [Inc.:] Tempore quem longo, nunquam cessante labore… [W:] Rector et profes-
sores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21
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[34]
Johann Rütger zur Horst, Epicedium quod super immaturo atque acerbo funere Iohannis Friderici, pueruli 
suavissimi, viro excellentissimo clarissimo domino Johanni Petro Titio eloquentiae atque humanitatis apud 
Gedanenses professori celeberrimo doloris contestandi causa obtulit Musa plangens Johannis Rütgeri zur 
Horst, Dantiscani Borussi. Dantisci: Vidua Georgii Rhetii, David Friedrich Rhete, [1656].
Sygn.: Ms. 532 adl. 99; Oe 6 2o adl. 321; Oe 38 2o adl. 122; Od 17385 2o adl. 83

[35]
Samuel Schelwig, Epitaphium. [W:] Rector et professores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae 
viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori 
publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 
A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juventutem invitant. Gedani: David Fridericus 
Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[36]
Johann Ernst Schmieden, Amplissimo viro, Joanni Petro Titio, heu! iterum viduo. [Dantisci : s.n., 1675].
Sygn.: Oe 8 2o adl. 81; Ms. 532 adl. 106; Od 17385 2o adl. 143 d

[37]
Karl Friedrich Schmieden, [Inc.:] Jussus ad aethereos Titius migrare penates… [W:] Rector et profes-
sores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[38]
Daniel Schrader, [Inc.:] Aonios inter Titi celeberrime vates… [W:] Rector et professores Athenaei Ge-
danensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, 
eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis 
praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juventutem 
invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[39]
Schuldige Danckbarkeit und Danckbare Schuldigkeit, dem Edlen, GroßAchtbahren und Hochgelahrten 
Herrn, Herrn Johann Peter Titzen, des weitberühmten Gymnasii zu Dantzig Hochverdienten Eloquen-
tiae und Poeticae Professori, Auff dessen exfreulich- anbrechenden Nahmens-Tag, Anno 1675 den 24 Juni, 
In einer wolmeinenden Abend- Music abgestattet, von Sämptlichen Primae Classis Auditoribus in Dant-
zig. Dantzig: David-Friderich Rhet, [1675].
Sygn.: Ms. 532 adl. 105 b

[40]
Sigismundus Schultz, [Inc.:] Quod Phoebus crescente die, quod Cynthia nocte est… [W:] Rector et pro-
fessores Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino 
Joanni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21
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[41]
Johann Schultze, [Inc.:] Siccine, Titiades, nostri Lux magna Lycaei… [W:] Rector et professores Athe-
naei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro 
Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII 
annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juven-
tutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[42]
Constantin Schütz, [Inc.:] Orator viguit, quo non praestantior alter… [W:] Rector et professores Athe-
naei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro 
Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII 
annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juven-
tutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[43]
Andreas Titius, Statuta honorabili memoriae castitatis, pietatis & reliquarum virtutum, in sexum foe- 
mineum cadentium, ornamentis conspicuae matronae Florentinae, ex honoratissimis Krappiorum familiis 
oriundae, viri excellentissimi & clarissimi, domini Johannis Petri Titii, eloquentiae ac poëseos professoris 
in Athenaeo Gedanensi celeberrimi, patroni, promotoris, praeceptoris atque patrui omni observantia colen-
dissimi, conjugis aestimatissimae, desideratissimae, debitae pietatis ac moestissimi declarandi animi caussa 
erecta. Wittebergae: Christian Schrödter, 1675.
Sygn.: Ms. 532 adl. 109

[44]
Andreas Titius, [Inc.:] Titius ut moritur, Musae lugere poetam coepere… [W:] Honor novissimus viro 
clarissimo Johanni Petro Titio, eloquentiae & poeticae professori tandem eremito, Anno Christi 1689 die 
VII Septemb. denato, ab exteris quibusdam fautoribus exhibitus. Gedani: David Fridericus Rhete, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18a; Oe 140 4o adl. 21

[45]
Friedrich Daniel Titz, [Inc.:] Dole, Musa, tuum fatum… [W:] Rector et professores Athenaei Gedanensis 
ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joanni Petro Titio, eloquen-
tiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro XXXVIII annis praecla-
rissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam juventutem invitant. 
Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[46]
Johann Peter Titz, Dolores. [Gedani: s.n., ca 1669].
Sygn.: Cf 9442 8o adl. 6

[47]
Johann Peter Titz, Dolorum liber alter. [Gedani: s.n., ca 1675].
Sygn.: Cf 9442 8o adl. 10

[48]
Johann Peter Titz, Eh- Gedancken: Als Die Viel Ehr- und Tugend-Reiche Jungfrau Florentina Gebohrne 
Krappinn, In Dantzig 1672 den 22 Winter- Monats Ihm Ehlich vertrauet worden, zusammen verfasset. 
[Dantzig: s.n., 1672].
Sygn.: Cf 9442 8o adl. 8
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[49]
Johann Peter Titz, Storge Christiana, in acerbo funere Johannis-Friderici, pueruli suavissimi, filioli de-
sideratissimi, elegidio, quali per luctum & festinationem licuit, declarata a parente moestissimo. Dantisci: 
Vidua Georgii Rhetii, David Friedrich Rhete, [1656].
Sygn.: Od 17393 8o adl. 132

[50]
Johann Peter Titz, Storge Christiana, in acerbo funere Petri-Iohannis, pueruli suavissimi, filioli desidera-
tissimi, elegidio, quali per luctum & festinationem licuit, declarata a parente moestissimo. Dantisci: Vidua 
Georgii Rhetii, [1655].
Sygn.: Oe 11 8o adl. 199 b; Oe 117 8o adl. 175

[51]
Isaac Treughorn, In natalem excellentissimi utriusque eloquentiae professoris Joannis Petri Titii doctoris et 
praeceptoris sui ad nobilissimum dominum Andream Köhne Jasky patronum suum. [Gedani: s.n., 1675].
Sygn.: Oe 11 8o adl. 186 c

[52]
Unverhoffte Klage, Welche uber den frühzeitigen und schmertzlichen Hintrit, der Edlen Viel- Ehr- und 
Tugend-reichen Frauen Fr. Florentina gebohrnen Krappin, Edlen, GroßAchtbahren und Hochgelahrten 
Herrn, Herrn Johann Peter Titzen, An dem weitberühmten Dantziger Gymnasio Hochverdienten Elo-
quentiae und Poëticae Professoris, Hertzinniglich- Geliebten Ehe- Schatzes, Als dieselbe Den 12. Septembr. 
Anno 1675, Bey ansehnlicher Begleitung zu ihrem Ruhe-Kämmerlein gebracht worden: Aus Mittleiden-
dem Gemühte, und erheischender Pflicht- Schuldigkeit abstatten sollen Ihrer Excellentz Hauß- und Tisch- 
Genossen. Dantzig: David-Friedrich Rhete, [1675].
Sygn.: Ms. 532 adl. 111; Oe 46 4o adl. 62; Od 17385 2o adl. 145

[53]
Henning Witte, [Inc.:] Es hat schon funffzig mahl Apollo seinen Wagen […]. [W:] Honor novissimus vi-
ro clarissimo Johanni Petro Titio, eloquentiae & poeticae professori tandem eremito, Anno Christi 1689 die 
VII Septemb. denato, ab exteris quibusdam fautoribus exhibitus. Gedani: David Fridericus Rhete, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18a; Oe 140 4o adl. 21

[54]
Constantin Wolff, [Inc.:] Quas Tibi debebat, vir praeclarissime, grates […]. [W:] Rector et professores 
Athenaei Gedanensis ad justa funebria, quae viro nobilissimo excellentissimo clarissimoque, domino Joan-
ni Petro Titio, eloquentiae et poeseos professori publico, et collegii professorii seniori, de Athenaeo nostro 
XXXVIII annis praeclarissime merito, A. H. 1689 A. D. XV. Sept. ritu Christiano persolventur, studiosam 
juventutem invitant. Gedani: David Fridericus Rhetius, [1689].
Sygn.: Oe 96 2o adl. 18 b; Oe 140 4o adl. 21

[55]
Jacob Zetzke, Clarissimo ac doctissimo viro, domino Johanni Petro Titio, Scholae Marianae Gedani hac-
tenus conrectori fidelissimo, hinc in celebre nostrum Gymnasium, autoritate publica, vocato prof. gratulatur 
Jacobus Zetzkius, Scholae Marianae Rector. Dantisci: Andreas Hünefeldt, [1651].
Sygn.: Od 17393 8o adl. 36; Oe 11 8o adl. 259 a
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JOHANN PETER TITZ IN THE WORKS  
OF AUTHORS OF OCCASIONAL POETRY  

FROM THE PAS GDAŃSK LIBRARY’S COLLECTIONS

Occasional poetry included important genres of Gdańsk literature. The development of 
the poetry climaxed in the 17th century when Gdańsk experienced rapid growth in the field 
of science, culture and economy. Johann Peter Titz (1619–1689) was a professor of rhetoric at 
the Academic Gymnasium in Gdańsk and one of the most prolific authors of occasional po-
etry. Besides writing poems for the occasion, Titz was often himself a formal addressee of the 
poems. The events in Titz’s life became the subjects of a number of epithalamiums, epitaphs 
and gratulatory poems written by Titz’s friends including students and professors of the Aca-
demic Gymnasium in Gdańsk (Samuel Schelwig (1643–1715), Christoph Behr (1642–1704), 
Friedrich Büthner (1622–1701) and the members of the patriciate in Gdańsk ( Johann Ernst 
Schmieden (1626–1707), Constantin Freder (1643–1707). The article provides a preliminary 
analysis of the occasional poetry composed for Titz and the register of the poems that have 
survived in the holdings of the PAS Gdańsk Library.

Key words: occasional poetry, 17th century, Johann Peter Titz (1619–1689), Gdańsk liter-
ature, bibliography

JOHANN PETER TITZ IN DEN WERKEN  
DER VERFASSER DER GELEGENHEITSDICHTUNG  
AUS DEM BESTAND DER DANZIGER BIBLIOTHEK

Die Gelegenheitsdichtung stellt einen wesentlichen Teil der Danziger Literatur der Neu-
zeit dar. Das Apogäum fällt auf das 17. Jahrhundert, das zugleich ein goldenes Jahrhundert 
Danzigs in der Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft war.

Johann Peter Titz (1619–1689), Professor der Rhetorik im Danziger Akademischen Gym-
nasium und einer damals fruchtbarsten Gelegenheitsdichtern, war selbst mehrmals Adressat 
solcher Werke. Die Ereignisse aus seinem Leben wurden Impulse zum Schaffen von Epi- 
thalamien, Gratulationen oder Epitaphien seitens der Freunde. Unter den Autoren findet man 
sowohl Mitglieder der akademischen Gemeinschaft, Studenten und Lehrer, wie die Profes-
soren Samuel Schelwig (1643–1715), Christoph Behr (1642–1704) und Friedrich Büthner 
(1622–1701) als auch die Vertreter der Danziger Patrizier, wie die Bürgermeister Johann Ernst 
Schmieden (1626–1707) und Constantin Freder (1643–1707).

Der Artikel enthält allgemeine Charakteristik der Johann Peter Titz gewidmeten Gele-
genheitsgedichte und einen Katalog der jeweiligen Werke in den Beständen der Danziger Bi-
bliothek.

Schlüsselworte: Gelegenheitsdichtung des 17. Jahrhunderts, Johann Peter Titz (1619–
1689), Danziger Literatur des 17. Jahrhunderts – Bibliografie
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1. Johann Peter Titz (1619–1689)
miedzioryt, rytował Elias Hainzelmann według obrazu Andreasa Stecha, 1690 r.

(PAN Biblioteka Gdańska)
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2. Christoph Behr, Johann Nicolaus Weber, 
Ad virum amplissimum excellentissimum clarissimumque dominum Johannem Petrum Titium..., 

Gedani: Simon Reiniger, [1675] [kat. 5]
strona tytułowa (PAN Biblioteka Gdańska)

3. Carl Möring, Daniel Kolb, 
Halb ächzender, halb jauchzender Helikon..., 

Dantzig: David Friedrich Rhet, [1688] [kat. 25]
strona tytułowa (PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Arnhold von Bobart, 
Elegia ad… dominum Johannem Petrum Titium... viduum nunc, eheu! afflictissimum, 

[Gedani, 1669] [kat. 6]
strona tytułowa (PAN Biblioteka Gdańska)

5. Daniel Hamelius, Elegia preceptori meritissimo, ... domino Johanne Petro Titio, eloquentiae et poetica 
professori excellentissimo,… obitum filii optimi ac florentissimi Theodori Constantini lugenti, 

Gedani: David Fridericus Rhetius, [1675] [kat. 17]
strona tytułowa (PAN Biblioteka Gdańska)
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Anna Frąckowska

SREBRNY KUFEL  
NA ŚLUB JOHANNA PETERA TITZA

Biększość z tych, którzy studiują artefakty przeszłości, zazwyczaj poznaje je 
bądź pośrednio – jak historycy, którzy z dokumentów wydobywają pamięć 
o nieistniejących dawno przedmiotach, bądź w oderwaniu od ich pierwot-

nego kontekstu, miejsca, właściciela – jak historycy sztuki, którzy na ogół obcu-
ją z przedmiotami nie znając ich szczegółowych losów. Sytuacja ta dotyczy także 
Gdańska, którego olbrzymie tradycje wytwórczości rzemieślniczej i artystycznej 
oraz bogata kultura materialna pozostawiły liczne ślady archiwalne oraz zachowane 
do dziś dzieła.

Rzadko jednak zdarza się, by sam przedmiot informował o swoim pochodzeniu 
i prowadził do właściciela. Sporadycznie pojawiają się, np. na srebrach gdańskich, ano-
nimowe inicjały, niewiele mówiące daty, pojedyncze nazwiska lub herby (nie zawsze 
możliwe do zidentyfikowania). Do wyjątków należą pełne inskrypcje, zwykle krótkie, 
obejmujące najczęściej nazwisko właściciela czy ofiarodawcy i stosowną datę, rzadziej 
okazję powstania. Co więcej, gros takich informacji widnieje na argenteriach sakral-
nych, nieporównywalnie mniej na przedmiotach świeckich. 

Na tym tle zabytkiem niezwykle interesującym, wręcz unikatowym, jawi się srebr-
ny kufel gdański, wysokości 24 cm, wagi 1156 g, wykonany w pracowni złotnika Na-
thaniela Pressdinga I1, opatrzony we wnętrzu pokrywy następującą inskrypcją:

TAEDIS AVSPICAT ISSIMIS
IOANNIS PETRI TITI
ET
AVRELIAE STRAKVITIAE

Indicet ut promptas studiis sua debita menteq[ue]
Hoc Gedani Pignus Gens Studiosa dedit
A.D. XIX APRIL[IS] [1678]

1 Oferowany na aukcji Sotheby’s w Londynie w 2014 roku. Por. Arts of Europe, Sotheby’s, Lon-
don, 15 May 2014, poz. 361 (błędnie przypisany warsztatowi Nathaniela Pressdinga II i datowany 
na ok. 1690).
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POD ZAPEWNIAJĄCYMI NAJWIĘKSZĄ POMYŚLNOŚĆ POCHODNIAMI 
WESELNYMI
JOHANNESA PETRUSA TITIUSA
I
AURELII STRACKWITZ

Niech wskazuje, byś wypełniał swe powinności z gorliwością i namiętnością
A tę rękojmię wzajemnej miłości ofiarowuje brać studencka w Gdańsku
19 kwietnia Roku Pańskiego [1678]

Litery wyróżnione w inskrypcji majuskułą (DIVICIIMIIIIIVLIVII) tworzą chro-
nostych – którego zsumowanie pozwala odczytać datę roczną: 1678. Naczynie wiąże 
się zatem z wydarzeniem, jakie miało miejsce we wtorek, 19 kwietnia 1678 roku. Jego 
bohaterami byli Johann Peter Titz ( Johannes Petrus Titius) (1619–1689), profesor 
wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademickim2, oraz Aurelia von Strac-
kwitz, córka gdańskiego architekta Jana Strakowskiego (1567–1642)3, którzy tego dnia 
zawarli związek małżeński. Było to trzecie już małżeństwo Titza. Pierwszy związek 
zwarł on w 1653 roku z Anną Brockmann, zmarłą w 1669 roku, drugi w 1672 roku 
z Florentiną Krapp, zmarłą w 1676 roku. Z okazji pierwszego ślubu małżonkowie 
uhonorowani zostali całą lawiną gratulacyjnych wierszy okolicznościowych pochodzą-
cych od przyjaciół nie tylko z Gdańska, ale również z Wrocławia, Królewca, Elbląga 
i Lejdy4.

Jakkolwiek nie jest znana poezja okolicznościowa dla uczczenia ślubu Johanna Petra 
Titza i Aurelii von Strackwitz i nie zachowały się relacje z samego wydarzenia, można 
jednak sądzić, że uroczystość zaślubin, a przede wszystkim wesele były hucznie świę-
towane. O ile same ceremonie ślubne miały w Gdańsku dostojny i zgodny z duchem 
protestanckim skromny przebieg5, to spotkania weselne i inne tego typu uroczystości 
towarzysko-rodzinne, takie jak zaręczyny czy chrzest dziecka miały wśród zamożnego 
mieszczaństwa bardzo bogatą oprawę; utrwalili to artyści gdańscy, jak np. Anton Möller 
i Hermann Hann6. Uroczystości takie stawały się w ciągu XVII wieku coraz bardziej 

2 B. Nadolski, Jan Piotr Titius – profesor wymowy i poezji w Gdańskim Gimnazjum Akademic-
kim, „Rocznik Gdański” XXIII (1964), s. 185–205; B. Awianowicz, Retoryka w Gdańskim Gimna-
zjum Akademickim w świetle programów szkolnych, wykładów i praktyki oratorskiej drugiej połowy XVI 
i XVII wieku, [w:] W gdańskim ogrodzie muz : Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury 
starożytnych Greków i Rzymian : idee, teksty, artefakty, red. Maria Otto, Jacek Pokrzywnicki, Gdańsk 
2015, s. 57–82.

3 P. Paluchowski, Strakowski Hans, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, J. Mykowski, 
Gdańsk 2012, s. 976–977. Jan Strakowski (niemiecka forma nazwiska Johann von Strackwitz) został 
muratorem miasta Gdańska w 1595 roku.

4 B. Nadolski, dz. cyt., s. 189.
5 Znany m. in. z relacji sekretarza poselstwa francuskiego do Rzeczypospolitej Charlesa Ogiera 

z 1635 roku. Por. Ch. Ogier, Dziennik podróży do Polski 1635–1636, opr. Wł. Czapliński, t. 1, Gdańsk 
1950, s. 313.

6 Anton Möller, Zabawa w domu patrycjusza gdańskiego, ok. 1596–1600, olej na płótnie, 
83,2 × 99,7 cm, w zbiorach Delbanca w Londynie do 1939 roku (zaginiony); Alegoryczna scena za-
bawy gdańskiej, malowidło na wieku skrzyni wyprawowej z sygnaturą Hermana Hanna, ok. 1600; 
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wystawne i kosztowne – mnożono liczbę gości, stołów, zastawy, podawanych potraw 
i alkoholi, muzyków oraz przedłużano czas biesiadowania. Działo się tak mimo licznych 
rozporządzeń Rady Miejskiej przeciw zbytkom (leges sumptuariae) – ograniczających 
przepych i rozmach uroczystości pod groźbą wysokich kar pieniężnych7.

Uroczystości towarzysko-rodzinne wiązały się także nierozerwalnie ze składaniem 
drogich podarunków8. Rytuał wręczania prezentów, zapoczątkowany w kręgach ma-
gnackich i szlacheckich, ale wspólny dla wszystkich stanów Rzeczypospolitej, wspo-
mina m.in. Jean de Beaujeu, przebywający w Polsce w latach 1679–16929. Zwyczaj 
ten był szczególnie rozpowszechniony w środowisku mieszczańskim, zwłaszcza pro-
testanckim, i stał się z czasem wręcz jedną z nieodłącznych części ceremonii10. Jed-
nym z najwcześniejszych jego przejawów było obdarowywanie cennymi monetami lub 
specjalnymi zaprojektowanymi, okolicznościowymi medalami11. Tym celom służyły 
zapewne dzieła wybitnych gdańskich medalierów – Sebastiana Dadlera czy Johannów 
Höhnów (ojca i syna)12. Mennica Gdańska, obok wykonywania zleceń Rady Miej-
skiej, wybijała również medale na prywatne zamówienia gdańskich patrycjuszy – dla 
uczczenia wydarzeń rodzinnych, w tym z okazji ślubów, m.in. Christine Schröder 
i Daniela Proitego w 1734 roku, Johanna Doeringa i Carolin Grodek w 1788 roku13.

Obok monet i medali typowymi darami weselnymi wśród bogatych mieszczan 
gdańskich były w owym czasie biżuteria oraz srebrne naczynia14. Spomiędzy różno-

Alegoria „Święto Wenus” ze sceną zabawy mieszczańskiej i panoramą Gdańska, 1596, Berlin, Kup-
ferstichkabinett, nr inw. Kdz 5577. Por. Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV 
do końca XVIII wieku [wystawa: Muzeum Narodowe w Gdańsku, maj–sierpień 1997]. Katalog, red. 
T. Grzybkowska, J. Talbierska, Gdańsk 1997, kat. V.64, s. 185–186; kat. V.63, s. 184–185.

 7 Rada Miasta wydawała ordynacje przeciw zbytkom w latach 1591, 1604, 1636, 1642, 1647 
i 1681; dodatkowe rozporządzenia w 1683 i 1691 roku. Por. M. Babnis, E. Penkalla, Katalog norm 
prawnych władz miasta Gdańska (XV–XVIII wiek), Gdańsk 2005, nr 15, 16, 23, 25, 30, 44, 155, 167. 
Były one jednak nagminnie łamane. Por. E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości ro-
dzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001, passim.

 8 J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, Warszawa 1960, t. 2, s. 85–88; 
M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku; wiek XVI–XVIII, Warszawa 1967, s. 118–124; taż, Przemiany 
form życia w Gdańsku u progu ery nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny” LXXXIX (1982), s. 547–580, 
zw. s. 551; J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1978, s. 793.

 9 Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, opr. J. Gintel, t. 1, Warszawa 1971, s. 345.
10 Ch. Ogier, dz. cyt., t. I, s. 313.
11 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku…, s. 120. Źródłem tego obyczaju mogła być chęć 

nawiązania do tradycji antycznego Rzymu, gdzie przy ważnych okazjach składano cenne podarun-
ki z wizerunkiem panującego (często monety). Por. T. Grzybkowska, Artyści i patrycjusze Gdańska, 
Warszawa 1996, s. 36–52, zwł. s. 48. O zwyczaju obdarowywania monetami wspomina również 
Charles Ogier. Por. Ch. Ogier, dz. cyt., t. 1, s. 313. 

12 A. Więcek, Sebastian Dadler. Medalier gdański XVII w., Gdańsk 1962, passim ; K. Nowaliń-
ski, Medalierstwo Gdańskie XVI–XVIII w., „Przegląd Numizmatyczny”, 1997 nr 3 (19), s. 42–52; 
A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1972, passim.

13 J. Dutkowski, Medale, medalierzy [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 627–628. Medale wybijano 
również dla uczczenia długiego pożycia małżeńskiego. Srebrne gody upamiętnili Heinrich Soermans 
z Anne Rammelmann w 1745 roku, Christoper Warchol z Constantią Kempke w 1753 roku, a zło-
tym medalem swoje złote gody uczcili Aegidius Glagau i Barbare Rosenau w 1734 roku. 

14 Maria Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku…, s. 120.
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rodnych wyrobów srebrnych XVII wieku, właśnie kufle stały się tradycyjnym, najbar-
dziej popularnym podarunkiem wśród wyższych warstw mieszczaństwa. Z tego też 
powodu były one w szczególny sposób dekorowane. Wyodrębniła się grupa tematów 
i motywów zdobniczych szczególnie często powtarzanych na kuflach gdańskich, a na-
wiązujących do okazji składania podarunków – związanych z zaręczynami i ślubem, 
wyrażających życzenia szczęścia małżeńskiego i Bożego błogosławieństwa dla nowo-
żeńców.

Szczególnie chętnie ukazywano historię zaślubin Izaaka i Rebeki, ilustrowaną po-
przez dwa wydarzenia: Spotkanie Rebeki z Eliazarem przy studni Nahora (Rdz. 24,15–
18) oraz Spotkanie Rebeki z Izaakiem (Rdz 24,63–65). Izaak ukazany jest tu w roli 
dobrego męża, a Rebeka idealnej żony, obdarzonej takimi cechami, jak pobożność, 
skromność, uczciwość, pracowitość. Potwierdza to komentarz do ryciny z tą sceną, 
wykonanej przez Matthäusa Meriana St., która służyła za wzór złotnikom gdańskim, 
a opatrzona została cytatem z Księgi Przysłów: Virtuosa uxor est a Domino – Żona roz-
tropna jest od Pana (Prz 19,14)15. Te same fragmenty Biblii przywoływane były również 
w czasie ewangelickiej ceremonii zaślubin16, a postaci Rebeki i Eliazara wymieniano 
jako kluczowe w komentarzu do tego sakramentu – tak jak Eliazar podjął się misji 
znalezienia odpowiedniej żony dla Izaaka, tak pastor udzielający ślubu zobowiązany 
jest postępować podobnie dla dobra i szczęścia przyszłych małżonków17.

Inną powtarzającą się stosunkowo często ilustracją jest Spotkanie królowej Saby 
z Salomonem (1 Krl 10,2), jeden z chętniej podejmowanych tematów ślubnych. Saba 
jest tu figurą dobrej żony, która wnosi do domu męża bogactwa – materialne, ale przede 
wszystkim duchowe, wynikające z jej cnót i zalet charakteru. Spośród wątków nowo-
testamentowych temat ślubny reprezentuje natomiast scena Wesele w Kanie Galilejskiej 
( J. 2,9–10). Tematyka ta, w naturalny sposób dedykowana nowożeńcom, mogła być 
dodatkowo inspirowana tekstem odmawianym w czasie ceremonii zaślubin18. Motyw 
ten pojawia się także na medalu ślubnym autorstwa Johanna Höhna Starszego19.

15 Icones Biblicae Preacipuas Sacrae Scripturae Historias eleganter – Grapice repraesentantes. Biblische 
Figuren, darinnen die Furnembesten Historien, in Heiliger unnd Gottlicher Schrift begriffen, Frankfurt 
am Main: Theodor de Bry der Ältere Erben, Johann Theodor de Bry Erben, Matthaeus Merian der 
Ältere, I–IV, 1625–1627.

16 „Nim przystąpimy do ślubu to naprzod pamietay iż cie sam Pan Bóg do tego stanu powoływać 
raczy… Salomon mówi: Domy majętność, dziedzictwem przypada po rodzicach, ale żona roztrop-
na jest od Pana.” Por. Agenda albo forma porządku usługi świętej, w zborach ewangelickich Koronnych 
i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego na wieczną cześć i chwałę Oycu, Synowi y Duchu S. Bogu w Troycy je-
dynemu, za zgodą Zborów Wszystkich uchwała, teraz nowo przeyźrzana i wydana w Gdańsku, Gdańsk: 
Andrzej Hünefeldt [1637], s. 151.

17 „Sługa boży powinien gorliwie sprawdzać przed dniem ślubu… czy narzeczeni nie są zmusza-
ni do małżeństwa… Tak czyni to oczywistym przykład Rebeki, która była najpierw pytana, czy jest 
w stanie poślubić Izaaka.” Por. Agenda albo forma porządku usługi świętej…, s. 138.

18 „Pan nasz Jezus Chrystus w Kanie Galileyskiey przytomność swoją ten Stan Małżeński ozdo-
bić i cudem go wielmożnym ozdobić raczył.” Por. Agenda albo forma porządku usługi świętej…, s. 147. 
Por. Barbara Tuchołka–Włodarska, Gdańskie srebra okolicznościowe w XVII w., „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, XXV/1 (2004), s. 67.

19 Czas srebra i magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich [katalog wystawy: Muzeum 
Zamkowe w Malborku, czerwiec–grudzień 2006), red. J. Trupinda, Malbork 2007, kat. V.2.23.
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Odrębną grupą przedstawień są tematy mitologiczne. Głównym źródłem znajo-
mości mitów były wersje przedstawione w Metamorfozach Owidiusza. O poczytności 
tego dzieła w Gdańsku świadczą liczne wydania z XVI–XVIII wieku zachowane do 
dziś w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej20. Na kuflach gdańskich zilustrowano wie-
le opowieści zaczerpniętych z tego poematu. Są to historie ilustrujące losy par: Narcy-
za i Echo, Apolla i Dafne, Akteona i Diany, Kefalosa i Prokris, Meleagra i Atalanty. 
Wszystkie opowiadają historie miłosne, jednak, co zaskakujące, zakończone zazwyczaj 
tragicznym finałem. Do tej tematyki nawiązuje także przedstawienie Orszaku Wenus. 

Inne jeszcze naczynia o tematyce mitologicznej zdobione są nie scenami, lecz po-
staciami bóstw. Należą do nich kufle przedstawiające Dianę, Minerwę oraz Junonę. 
Postaci te odnoszą się w szczególny sposób do kobiet – przedstawione boginie to ich 
opiekunki. Naczynie z taką dekoracją mogło posłużyć jako podarunek zaręczynowy 
lub ślubny znakomicie komplementujący narzeczoną. Można odczytywać go jako po-
równanie panny młodej do antycznych bogiń; sławienie jej urody, wdzięku, cech cha-
rakteru, intelektu czy zdolności. Przykłady przyrównywania młodych małżonków do 
postaci mitologicznych czy wręcz opisywania ich wprost jako bóstw odnaleźć można 
w gdańskiej poezji okolicznościowej licznie tworzonej w XVI i XVII wieku21.

Wreszcie odrębną, niezwykle liczną grupę naczyń tworzą te z emblematami mi-
łosnymi, ukazującymi Amora zajętego różnymi czynnościami oraz w towarzystwie 
dodatkowych postaci, do których zalicza się i kufel sprezentowany Johannowi Petrowi 
Titzowi i Aurelii Strackwitz w 1678 roku. Bohaterem tych przedstawień jest Amor 
Profanus (Amor ziemski/świecki), temat dzieła niderlandzkiego malarza Ottona van 
Veena, Amorum emblemata, figuris aeneis incisa stvdio Othoni vaeni, Antverpiae: Venalia 
apud auctorem, prostant apud Hieronymum Verdussen, M.D.C.IIX [1608]22. Złotni-
cy gdańscy obficie czerpali z tej publikacji, rozpowszechnionej także dzięki kilku póź-
niejszym wydaniom i przedrukom23, w której ilustracje opatrzone zostały lemmami 
i subskrypcjami zaczerpniętymi z tekstów różnych autorów starożytnych. Na naczy-
niach przedstawiano tylko ikoniczną część emblematu, bez dopełniającego go tekstu, 
z czego można wnioskować, że komentarz słowny do ilustracji był powszechnie znany, 
czytelny i w pełni zrozumiały dla nabywców naczyń i osób obdarowanych. Wyroby 
takie tworzyli m. in.: złotnicy Ernst Kadau I, jego syn Ernst Kadau II, Christian Boc-
khorn czy Nathaniel Pressding I24. 

20 Por. Katalog systematyczny zbiorów Biblioteki Gdańskiej do 1945 roku, tom 19, dział Cd VII, 
s. 638–639 i 643.

21 E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku, Gdańsk 1993, passim; K. Mroczek, 
Epitalamium staropolskie, „Pamiętnik Literacki” LXXVII/1 (1986), s. 85–100; K. Mroczek, Epitala-
mia staropolskie, Warszawa 1992, passim; B. Walczak, Staropolska poezja okolicznościowa, „Lingua ac 
Communitas” XXIV (2014), s. 5–12.

22 Otto van Veen (1556–1629), nauczyciel Rubensa, był malarzem nadwornym arcyksięcia Al-
brechta VII Habsburga, namiestnika Niderlandów, i kierownikiem mennicy w Brukseli.

23 W zbiorach Biblioteki Gdańskiej znajduje się anonimowe wydanie paryskie z ok. 1620 roku 
Emblemes d’Amour Illustrez d’une explication en prose fort facille pour entendre le sens poral de chaque 
embleme (sygn. Ga 11411 4°) z ekslibrisem Heinricha Schwarzwalda IV (1619–1672).

24 A. Frąckowska, Srebrne kufle gdańskie XVII i XVIII w. Typologia, stylistyka, ikonografia, War-
szawa 2013, s. 317–318, 330–332, 338–340, 342.
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Z ponad 120 książkowych emblemów, na kuflach przedstawiano jedynie kilkanaście 
wybranych, najbardziej odpowiadających uroczystościom zaręczynowym i ślubnym.

Sceny ukazują m.in. Amora wypuszczającego strzałę, strzelającego do tarczy, gra-
jącego na flecie, wyjadającego łakocie ze stołu itd. Nie głosi on jednak miłości słodkiej 
i prostej. Przykładowo, ten unoszący tabliczkę nad głową informuje: Miłość szczęśliwa 
nie jest niczym innym jak jednością. Bożek popędzający żółwia przypomina: Miłość nie 
znosi gnuśnych. Inny, polujący, poucza: Kto goni dwa zające, żadnego nie złapie. Kufle 
o takiej tematyce odnosiły się do uczucia wiążącego nowożeńców, sławiły przymioty 
miłości, mówiły o jej sile i pięknie, ale też o niebezpieczeństwach z nią związanych, 
trudach i próbach, na jakie wystawia. W duchu pracy van Veena stanowiły moraliza-
torskie pouczenie, przestrogę dla młodych. Miały być zachętą do właściwego trakto-
wania uczucia i związku, podkreślały konieczność dbania o wzajemne relacje, odpo-
wiedniego odnoszenia się do siebie nawzajem, wagę takich przymiotów jak uczciwość, 
wierność, szczerość, oddanie, odpowiedzialność, przestrzegały przed trudnościami, 
przeciwnościami lub pokusami czyhającymi na małżonków. Symbolika ta stała także 
na straży protestanckich wartości i moralności, wśród których małżeństwo, dom i ro-
dzina były wyznacznikiem powodzenia osobistego i stabilności społeczeństwa25.

Na omawianym naczyniu autorstwa Nathaniela Pressdinga I znalazły się trzy em-
blematy z dzieła van Veena (nr 6, 10 i 30). Pierwszy z nich, para Amorów przeciągają-
cych między sobą gałązkę palmową, głosił: GRATA BELLI CAVSSA (Miła przyczyna 
wojny) oraz zawierał komentarz przypisywany Porfiriuszowi: Po tym jak Wenus uro-
dziła Kupidyna i kiedy zobaczyła, że pozostaje on mały i nie rośnie, udała się do wyroczni, 
która przepowiedziała jej, że będzie on rósł, jeśli [Wenus] urodzi drugiego syna. Urodziła 
zatem Anterosa, który sprawił, że Kupidyn wzrastał, ponieważ był umieszczony naprze-
ciw niego i obaj konkurowali ze sobą o zwycięstwo w   miłości (tłum. A. F.)26. Anteros to 
w mitologii greckiej bóg i uosobienie miłości odwzajemnionej lub miłości nieodwza-
jemnionej i zemsty za zdradzoną/odrzuconą miłość. 

Druga scenka, Amor przewracający kolumnę, z tytułem: CEDERE NOLO IOVI, 
SED CEDERE COGOR AMORI (Nie chcę poddać się Jowiszowi, ale jestem zmuszony 
ustąpić miłości) i komentarzem Boecjusza: W końcu, nauczy się wpadać w ręce Kupidyna, 
ten, o którym mówią, że nie chciał poddać się miłości. Miłość, która zaczyna się dobrze, nie 
może być zakończona przez starość, ani przez Fortunę czy w żadnym innym momencie 
w ogóle. Kto może nadać kochankom prawa? Miłość jest największym prawem sama w so-
bie (tłum. A. F.)27.

Trzecie przedstawienie – Amor ssący pierś kobiety – wraz z tekstem: SPES AMO-
RIS NUTRIX OPTIMA (Nadzieja jest najlepszą żywicielką miłości) oraz komentarzem 

25 A. Jasiewicz, Małżeństwo w nowożytnym Gdańsku w świetle XVI- i XVII-wiecznych portretów 
mieszkańców miasta, „Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, VII/3 (25) 
(2012), s. 3–5; J. Witte Jr., From Sacrament to Contract: Marriage, Religion, and Law in the Western 
Tradition, Louisville 1997, s. 51–53.

26 Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608), Emblem Project Utrecht, nr 6, [w:] http://em-
blems.let.uu.nl/v1608006.html (dostęp 11.10.2016).

27 Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608), Emblem Project Utrecht, nr 10, [w:] http://em-
blems.let.uu.nl/v1608010.html (dostęp 11.10.2016).
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Pindara: Nadzieja jest pielęgniarką kochanka i nadzieja jest jego motywacją, z nią bar-
dziej łagodnie i lekko znosi wszystko, i ona ciągle zachowuje miłość raz poczętą. Przeto 
każdy, kto miłuje, bez nadziei jest bardzo nieszczęśliwy (tłum. A. F.)28.

Złotnik na kuflu udanie i wiernie powtórzył w srebrze główne, pierwszoplanowe 
postaci. Znacznie uprościł natomiast lub całkowicie pominął elementy drugiego planu 
widoczne w grafice (np. putto obsiewające pole, statek na morzu). Nie jest to skutek 
zaniedbania i braku umiejętności artysty, ale celowy zabieg, częsty przy przenoszeniu 
wzorów graficznych na dzieło złotnicze, służący uproszczeniu kompozycji, aby była 
bardziej czytelna w metalu.

Kufel ofiarowany parze nowożeńców przez młodzież studencką zasługuje ponadto 
na uwagę jako ciekawy artystycznie, wyjątkowo udany zabytek gdańskiego złotnic-
twa. Artysta otrzymał zadanie wykonania naczynia typowego i popularnego w owym 
czasie. Stworzył kufel z jednowarstwowym cylindrycznym korpusem, wysoki, o wy-
dłużonych proporcjach, dekorowany plastycznym reliefem w technice repusowania. 
Stopa oraz analogiczna kształtem pokrywa mocowana na zawiasie także ozdobione są 
dekoracją repusowaną. Pokrywa dodatkowo dekorowana odlewanym zwieńczeniem 
o kształcie szyszki. Uchwyt pokrywy w formie pary odlewanych, małżowinowych wo-
lut. Ucho odlewane, małżowinowe, o kształcie trójodcinkowej woluty, zdobione na 
grzbiecie rzędem nałożonych na siebie lancetowatych liści. Poszczególne elementy 
naczynia połączono lutowaniem. Gładkie partie, fragmenty dekoracji, ucho, wnętrze 
cylindra i pokrywy wzbogacono dodatkowo złoceniem.

Na korpusie naczynia rozłożono symetrycznie na całej powierzchni trzy owal-
ne kartusze zbudowane z ornamentu małżowinowego i dekoracyjnie ujętej wici li-
ści akantu, przyozdobione ponadto pękami kwiatów i owoców. Kartusze w układzie 
pionowym, szerokie, o nieco nieregularnym kształcie, obrysowane są grubą, karbowa-
ną wstęgą (reminiscencją ornamentu małżowinowego) wyraźną zwłaszcza w dolnej 
i górnej partii kartusza. Od zewnątrz otoczono je dekoracyjnie ułożonymi, bujnymi 
liśćmi akantu. Liście oddane zostały z dużą szczegółowością i precyzją, drobiazgo-
wo fakturowane, bardzo plastyczne i mięsiste, szerokie, o zróżnicowanej wielkości, na 
końcach zrolowane lub postrzępione. Całość dekoracji została dobrze zakompono-
wana – akant układany faliście lub spiralnie skręcony udanie tworzy eleganckie ob-
ramienia oraz wypełnia przestrzeń między kartuszami, rozplanowany symetrycznie, 
ale nie będący lustrzanym odbiciem. W górnej części kartuszy liście akantu uformo-
wane zostały w kształt fantastycznych zwierzęcych masek (przypominających lwy lub 
inne drapieżniki). U dołu wyróżniają się nałożone na siebie, dekoracyjnie wywinięte 
pary liści, asymetryczne, swobodą ujęcia antycypujące nieco dekorację rokokową. Na 
bokach kartuszy od wewnątrz dodane wąskie girlandy z owoców i kwiatów.

W kartuszach na tle otwartej przestrzeni z roślinnością ukazano motywy figuralne 
– opisywaną wyżej postać Amora pod postacią nagiego, uskrzydlonego chłopca. Postaci 
w kartuszach oddane są w wysokim reliefie, półplastyczne, ujęte poprawnie anatomicz-
nie, z dobrymi skrótami perspektywicznymi oraz udanym oddaniem dziecięcego, na-

28 Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608), Emblem Project Utrecht, nr 30, [w:] http://em-
blems.let.uu.nl/v1608030.html (dostęp 11.10.2016).
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giego ciała, a także dobrym ujęciem przestrzeni i ruchu. Widoczna jest duża precyzja 
i niezwykła dbałość o detale: zróżnicowanie mimiki postaci, fryzur, gestów, szat, dro-
biazgowość opracowania oraz różnorodne fakturowanie (uwagę zwraca misterny sposób 
opracowania skrzydeł, włosów, liści drzew i krzewów, obłoków, rekwizytów). Na stopie 
i pokrywie złotnik umieścił ornament w formie wieńca liści laurowych z owocami. Li-
ście o kształcie zbliżonym do trójkąta, o pofalowanej powierzchni, z nałożonymi owa-
lami owoców, są precyzyjnie cyzelowane i drobiazgowo fakturowane delikatnym punk-
towaniem. Na wysokości ucha wieńce opasane gładką przewiązką. 

Całość dekoracji naczynia została zakomponowana w przemyślany, elegancki spo-
sób i umiejętnie oddana w poprawnie wykonanym repusowanym reliefie oraz z dużą 
dbałością o szczegóły. Zróżnicowanie wysokości reliefu, wprowadzenie różnorodnych 
faktur, kontrast partii matowych i błyszczących, srebrnych i wyzłoconych nadaje do-
datkowe efekty gry świateł i kolorów na powierzchni metalu. Całokształt wykonania, 
zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym zdradza autorstwo złotnika 
wysokiej klasy, o dużych umiejętnościach i biegłości warsztatowej.

W oparciu o dotychczas poznane zabytki wskazać można dziesięć innych kufli 
wykonanych w warsztacie Nathaniela Pressdinga I. Większość z nich ma podobną 
kompozycję (małżowinowo-akantowe kartusze) i powtarza te same motywy (po-
stać Amora wg emblematów van Veena – 3 kufle, lub putta będące personifikacjami 
miesięcy i pór roku – 4 zabytki oraz z dekoracją kwiatową – 3 naczynia). Co istotne: 
emblematy miłosne na kuflach nie powtarzają się, ale na każdym naczyniu ukazano 
inny ich zestaw29. Kompozycja złożona z trzech kartuszy wypełnionych postaciami 
lub rzadziej większymi scenami była popularnym motywem na kuflach gdańskich z lat 
sześćdziesiątych, a zwłaszcza siedemdziesiątych XVII wieku. Wskazać można ponad 
80 tak zdobionych naczyń wykonywanych przez złotników czynnych w tym czasie, m. 
in. Hieronima Holla I, Ernsta Kadara II, monogramistę „P/HL”, Christiana Bockhor-
na czy Hennicka Probsta30. Omawiany kufel jest jednak jedynym prezentującym taki 
dobór emblematów. Zarazem dobrze wpisuje się on w znaną dotychczas wytwórczość 
pracowni Nathaniela Pressdinga I oraz innych warsztatów tego czasu i pozytywnie 
wyróżnia na ich tle.

To stosunkowo wczesny wyrób, z drugiej połowy lat siedemdziesiątych XVII wie-
ku, wykonany przed okresem największego rozkwitu produkcji, przypadającego na lata 
1680–1700, i noszący jeszcze znamiona wczesnych kufli, z lat sześćdziesiątych XVII 
wieku. Cechą taką są m. in. znaczne rozmiary naczynia (24 cm wysokości) oraz wysoki 
korpus i wydłużone, smukłe proporcje. Przedmiot ten dobrze ilustruje ewolucję formy 
kufli gdańskich będąc ogniwem pośrednim pomiędzy wysokimi dzbanami z lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych XVII wieku, a ostatecznym uzyskaniem przez klasyczne 
kufle gdańskie bardziej zwartych, przysadzistych proporcji na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XVII stulecia.

Na podkreślenie zasługuje również techniczna i artystyczna jakość wykonania: 
plastyczny relief, duża swoboda komponowania ornamentu, wierność i biegłość w od-

29 A. Frąckowska, dz. cyt., s. 330–332.
30 A. Frąckowska, dz. cyt., passim. 
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daniu postaci, precyzja i drobiazgowość opracowania powierzchni. Wartość naczynia 
podnosi nietypowość pewnych elementów świadczących o indywidualnych cechach 
warsztatowych, wyróżniających poszczególne pracownie w obrębie dużej, i z pozoru 
jednolitej produkcji kufli gdańskich. Do takich cech w przypadku omawianego na-
czynia należą przede wszystkim motywy dekoracyjne: kształt i kompozycja kartuszy 
w ciekawy, odmienny sposób łącząca małżowinę, akant oraz kwiaty i owoce, motyw 
zwierzęcych masek z ornamentu (unikatowy, niespotykany na innych kuflach gdań-
skich), przewiązka wieńca na stopie i pokrywie (również rozwiązanie jednostkowe).

Przedmiot ten jest dodatkowo cenny ze względu na pojawiającą się na nim nową, 
nieznaną wcześniej, formę znaku warsztatowego złotnika-autora, co pozwala znaczą-
co uzupełnić naszą wiedzę o znakowaniu gdańskich wyrobów złotniczych. Wiązany 
monogram „NP” w polu o kształcie czteroliścia z trójkątnymi rogami na styku owali 
jest bardzo dekoracyjny i odbiega od dwóch pozostałych, znanych znaków używanych 
przez Nathaniela Pressdinga I31. Jest to także forma mało popularna w środowisku 
gdańskim.

Ranga tego zabytku wzrasta wreszcie także jako dokumentu historycznego, zwią-
zanego z konkretnymi, przedstawionymi powyżej osobami i wydarzeniem. Nieroz-
wiązany pozostaje jeden jeszcze element na naczyniu – wybite na dnie w polu pro-
stokątnym majuskułą litery cyrylicą: „ΦΒΚ”, które zapewne podpowiedziały by dalsze 
losy tego niezwykłego przedmiotu. Można tylko domyślać się w nich monogramu 
dawnego właściciela, kolekcjonera rosyjskiego, który być może zmuszony był sprzedać 
lub wywieźć zabytek z Rosji w okresie rewolucji październikowej 1917 roku.

Podsumowując można stwierdzić, że kufel ten zarówno ze względów techniczno-
-warsztatowych, artystycznych, ikonograficznych jak i historyczno-kulturowych, jawi 
się jako wartościowe dzieło sztuki, a także cenny zabytek kultury materialnej i doku-
ment historyczny.
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A SILVER TANKARD AS A WEDDING GIFT  
FOR JOHANN PETER TITZ 

The aim of this article is to describe the silver tankard made by Nathaniel Pressding I for 
the wedding of Johann Peter Titz with Aurelia von Strackwitz in 1678. The bride and groom 
received the cup from the students of the Academic Gymnasium in Gdańsk. One of the cus-
tomary rituals in Gdańsk involved giving gold and silver coins, medals and dinnerware as wed-
ding gifts. Silver tankards were one of the most popular gifts in the late 1600s. The decorations 
on the tableware were chosen to match the importance of an occasion. In the case of wedding 
gifts the ornaments were taken either from Bible stories (Solomon and the Queen of Sheba, 
Isaac and Rebecca, the Wedding Feast at Cana) or from Greek and Roman art. The scene of 
the relief of the tankard’s corpus presents popular decorative elements with Cupid taken from 
Otto van Veen’s Amorum emblemata… (Antverpiae 1608). The described object is striking in 
the perfection of its workmanship and refined expression of the creator’s expertise. It is also an 
example of the first use of the master craftsman’s mark.

Key words: silver tankard from Gdańsk, Johann Petr Titz (1619–1689), Nathaniel Press-
ding I, 17th century, Gdańsk goldsmiths, love emblems

DER SILBERKRUG ZUR VERMÄHLUNG  
JOHANN PETER TITZ‘

In dem Artikel wird ein Danziger Silberkrug aus der Werkstatt von Nathanael Pressding  
d.Ä. dargestellt. Diesen Krug schenkten die Schüler des Danziger Akademischen Gymnasiums 
im Jahr 1678 den Neuvermählten Johann Peter Titz und Aurelia von Strakowitz. 

Die Vermählungs- und Hochzeittradition im neuzeitlichen Danzig ließ die Neuvermähl-
ten mit Kostbarkeiten, z. B. Münzen, Medaillen, silbernen oder goldenen Gefäßen beschenken. 
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren Silberkrüge besonders beliebt. Die Verzie-
rung der Gefäße knüpfte an die Gelegenheit an. Für eine Hochzeit galten die biblischen The-
men, wie Salomon und Königin von Saba, Isaak und Rebekka, die Hochzeit zu Kana oder auch 
mythologische Paare aus der Antike. 

Den Krug aus der Werkstatt von Nathanael Pressdings d. Ä. verzieren die Sinnbilder mit 
Amor aus Amorum emblemata … von Otto van Veen (Antverpiae 1608), die eine Sammlung 
von moralischen Belehrungen für Eheleute bilden. Beachtenswert ist die Kunstfertigkeit des 
Goldschmiedes, die man am hohen technischen und künstlerischen Niveau des Kunstwerkes 
erkennt, und auch die Anwendung der früher nicht bekannten Form des Meisterzeichens.

Schlüsselworte: Danziger Silberkrug, Johann Peter Titz (1619–1689), Nathanael Press-
ding d. Ä., Danziger Goldschmiedekunst, Liebesemblemen
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1. Srebrny kufel gdański z pracowni Nathaniela Pressdinga I, 1678 r.
(własność prywatna, fot. A. Frąckowska)

2. Znak warsztatowy złotnika Nathaniela Pressdinga I 
i znak miejski Gdańska (fot. A. Frąckowska)
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3. Trzy emblematy z dzieła Ottona van Veena, 
Amorum emblemata, figuris aeneis incisa stvdio Othoni vaeni, Antverpiae [1608]: 

para Amorów przeciągających między sobą gałązkę palmową (nr 6), 
Amor przewracający kolumnę (nr 10) i Amor ssący pierś kobiety  (nr 30) 

oraz ich odwzorowania na srebrnym kuflu gdańskim z 1678 r.
(fot. Emblem Project Utrecht, fot. A. Frąckowska)
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BIBLIOFIL HEINRICH SCHWARZWALD  
I JEGO PORTRET

W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej od 1832 roku znajduje się portret 
przedstawiający Heinricha Schwarzwalda, dawnego fundatora księgozbio-
ru szkoły przy kalwińskiej parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku1 (il. 1). 

Zaświadcza o tym odpowiedni napis widniejący w lewym górnym narożniku obrazu: 
HENRICH SCHWARZWALD oraz herb rodziny Schwarzwaldów umieszczony 
w przeciwległym narożniku2. Rytowany rysunek tego samego herbu zamieścił Nico-
laus Lang w swoim Wapenbuch der Obrigkeit in Dantzig durch Nicolaum Lang, wyda-
nym w 1693 i 1694 roku3 (il. 3). 

Ród Schwarzwaldów przybył do Gdańska z Nadrenii. Rodzina osiągnęła wysoką 
pozycję wśród patrycjatu miejskiego w połowie XV wieku4. Uwagę historyka sztuki 
zwraca postać Heinricha Schwarzwalda II (1517–1561), ławnika Głównego Miasta, 
który otrzymał szlachectwo od cesarza Karola V Habsburga w 1556 roku5. Tenże He-

1 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. EM-6, olej na płótnie, o wymiarach 85 × 74 cm.
2 Herb Schwarzwaldów na ściętej tarczy pokazuje w pierwszym, górnym, złotym polu – zieloną 

gałązkę dębową o trzech złotych żołędziach i dwóch zielonych liściach, zaś w drugim, dolnym błę-
kitnym polu – brązowo-brunatną głowę lwa, zwróconą w prawo. Por. M. Gizowski, Herby patrycjatu 
gdańskiego. Wappenschilder des danziger Patriziats, Gdańsk [1997], s. 586–587 (tam lwia głowa odczy-
tana jako psia).

3 Dzieło to zawiera 48 herbów, należących do rodzin członków ówczesnych władz miejskich, 
wykonanych w technice miedziorytowej oraz dedykację dla Rady Miasta, wraz z herbem i alego-
rycznym przedstawieniem Gdańska. Wśród wymienionych postaci 14 pozycję w hierarchii Rady 
Głównego Miasta zajmuje Heinrich Schwartzwald jako „Richter” (sędzia). Na karcie 14 wydania 
z 1693 roku podpis ołówkiem pod ryciną Heinrich Schwarzwald, a w wydaniu z 1694 roku – górą 
atramentem – Schwarzwald (sygn. Gr AL.4326 i sygn. Gr Al. 4003). 

4 D. Weichbrodt, Patritzien, Bürger und Einwohner Freien Hansestadt Danzig, Bd. 1, Klausdorf/
Schwentine 1988, s. 459. J. Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792, 1807–1814, t. 
2: Biogramy, Gdańsk 2008, s. 318–321. Wymienieni tam Schwarzwaldowie, wśród których domi-
nują imiona Heinrich i Johann, na ogół żenili się z córkami kalwińskich ławników i rajców, a nawet 
burmistrzów Głównego Miasta.

5 Z. Nowak, Schwartzwald Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36, red. H. Markiewicz 
i in., Warszawa–Kraków 1995–1996, s. 64–65; M. Babnis, Schwarzwald Henryk, [w:] Słownik Bio-
graficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 183–184; M. Babnis, 
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inrich, przebywając w Londynie, zamówił u Hansa Holbeina mł. portret w formie 
miniatury w 1543 roku. Dzieło w kształcie tonda, wykonane temperą na pergaminie, 
trafiło później, podobnie jak biblioteka Schawrzwaldów, do kalwińskiej gminy przy 
kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku. W 1902 roku miniatura odnotowana została 
jako depozyt w zbiorach Muzeum Miejskiego6. 

Johann Schwarzwald III (1544–1608), syn Heinricha, rajca i sędzia Głównego 
Miasta, położył zasługi przy budowie gdańskiej twierdzy Wisłoujscie. W swej posia-
dłości w Krzyżownikach (Tempelburg) pod Gdańskim, założył rezydencję podmiej-
ską, gdzie gromadził dzieła sztuki i książki. Jak podaje Matthias Gotthilf Löschin, 
gospodarz zapraszał tam uczonych, artystów, podróżników7. Kolejny Heinrich Schwa-
rzwald III (1582–1630), syn Johanna i Brygide Brandes, córki burmistrza Johanna 
Brandesa, ukończył gdańskie Gimnazjum Akademickie w 1591 roku, a następnie 
studiował w Lejdzie i Sienie (w 1605 roku). W służbie miejskiej doszedł do funkcji 
ławnika, którą sprawował od 1619 roku8. Cztery lata wcześniej został właścicielem 
kamienicy zw. Lwi Zamek przy ul. Długa 35 w Gdańsku, znanej z bogatego, renesan-
sowego wyposażenia, która była w posiadaniu jego spadkobierców prawie do połowy 
XVIII w.9 Należały również do niego odziedziczone dobra podmiejskich Krzyżownik. 

Heinrich Schwarzwald III miał trzech synów: Johanna, Heinricha i Karla. Najstar-
szy Johann Schwarzwald V (1615–1688) studiował w Królewcu, Sienie (w 1637 roku), 
Groningen, Rostocku i Lejdzie. Po powrocie do Gdańska ożenił się z Kordulą Cölmer, 
córką Klemensa – rajcy Głównego Miasta. Johann także zdecydował się na służbę miej-
ską, wszedł do Ławy Głównego Miasta w 1661 roku, rajcą został wybrany w 1666 roku. 
Zwieńczeniem kariery była godność burgrabiego królewskiego w 1686 roku10. 

Heinrich Schwarzwald IV (1619–1672) studiował prawo na uniwersytecie w Gro-
ningen w Holandii. W 1650 roku wykupił w Gdańsku wielkie prawo miejskie (ku-
pieckie). Tego też roku zawarł małżeństwo ze szwagierką swego brata Johanna, kolejną 

Schwartzwald Heinrich, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, J. Mykowski, Gdańsk 2012, 
s. 919. Kopia dyplomu nadania szlachectwa, z kolorowym herbem Schwarzwaldów, zachowała się 
w Bibliotece Gdańskiej. Por. Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 1: Die Danzig betreffenden 
Handschriften, bearb. v. A. Bertling, Danzig 1892, Ms 616. 

 6 Kompozycja Holbeina ukazuje Schwarzwalda ujętego prawie w pół postaci. Portretowany, 
trzymając rękawiczkę w wysuniętej ku przodowi lewej ręce, niewątpliwie podkreśla tym gestem 
przynależność stanową. Por. H. F. Secker, Die Städtische Gemäldegalerie im Franziskanerkloster (Stadt-
museum), Bd. 1, Danzig 1913, s. 26–27; Danzig im Bilde. Verzeichnis der in der Danziger Stadtbiblio-
thek vorhandenen bildlichen Darstellungen zur Geschichte und Topographie von Danzig und Umgegend, 
bearb. v. F. Schwarz, Danzig 1913, s. 201, poz. Z I 4684 (autotypia portretu); Verzeichniss der Gemälde 
im Stadtmuseum zu Danzig 1910, s. 32, poz. 175 (sygn. MNG/A/I/11, C. Stm., właściciel der Schwa-
rzwaldschen Stiftung). Miniatura zaginęła w 1945 roku, lecz nie zostało to odnotowane w stratach 
Muzeum.

 7 M. G. Löschin, Bürgermeister, Rathsherren und Schöppen des Danziger Freistaates und die Patri-
cierfamilien denen sie angehörten, Danzig 1868, s. 16; Z. Nowak, dz. cyt., s. 64–65. 

 8 J. Zdrenka, dz. cyt., t. 2: Biogramy, nr 1071, s. 319. 
 9 Katalog Zabytków Sztuki. Gdańsk. Główne Miasto [Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria 

nowa, tom 8, część 1], red B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006, tekst, s. 189. 
10 J. Zdrenka, dz. cyt., t. 2: Biogramy, nr 1075, s. 320. 
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córką rajcy Klemensa, Konstantią Cölmer (1630–1657). Z tego związku urodziła się 
córka Konstantia (1652–1684) i zmarły niemal po urodzeniu syn Heinrich11. 

Bracia Johann, Heinrich i Karl (1620–1683) Schwarzwaldowie uzyskali na sejmie 
w 1658 roku indygenat polski za zasługi dla Rzeczypospolitej położone przez rodzinę 
podczas najazdu szwedzkiego12. 

Heinrich Schwarzwald IV prowadził działalność handlową. Jego dochody musiały 
być na tyle wysokie, że mógł rozwijać pasje kolekcjonerskie. Tworzył bibliotekę, a tak-
że gromadził zbiór numizmatyczny. Księgozbiór Schwarzwalda nie należał do naj-
liczniejszych pośród gdańskich prywatnych kolekcji bibliofilskich, lecz wyróżniał się 
pięknymi wydaniami rzymskich klasyków. Jeszcze przed 1672 rokiem właściciel za-
mówił zdobiący zebrane dzieła ekslibris herbowy, którego autorem mógł być rytownik 
Johann Bensheimer (czynny w Gdańsku w latach ok. 1655–1695)13 (il. 4). W skład 
biblioteki wchodziły nadto cenne rękopisy oraz inkunabuły, a także ryciny. Być może, 
znalazły się w niej także obiekty pochodzące jeszcze ze zbiorów dziadka – również 
kolekcjonera – Johanna Schwarzwalda III14. 

Schwarzwald ofiarował swoją bibliotekę liczącą ponad 3 tys. woluminów, wraz 
z funduszami na uzupełnianie księgozbioru, gminie przy kościele św. Piotra i Pawła 
zapisem testamentowym z 1669 roku 15. Książki nabywane z tego legatu były sygno-
wane specjalnym ekslibrisem donacyjnym w trzech odmianach16 (il. 5). Poza ozna-
kowaniem ekslibrisem, stosowano także złocony wycisk HSB (Heinrich Schwarzwald 
Bibliothek) w prostokątnej ramce17. 

11 D. Weichbrodt, dz. cyt., s. 459. Zawarcie małżeństwa Heinricha Schwarzwalda z Konstantią 
Cölmer uświetniły okolicznościowe utwory poetyckie, autorstwa m. in. Johanna Georga Moeresiusa 
(rektora szkoły przy szkole św. Piotra i Pawła), Georgiusa Bucheimiusa i Andreasa Bythnera P.L.C. 
Odpowiednie druki z gdańskich oficyn znajdują się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej (sygn. 0e 30, 8°, 
adligaty: 170–173). 

12 Z. Nowak, dz. cyt., s. 64. Kopia tekstu tego dokumentu zachowała się w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej. Por. Katalog der Danziger Stadtbibliothek…, Bd. 1, Ms. 616, s. 354. 

13 Por. Danzig im Bilde…, s. 161 poz. 310 (z datą ok. 1700 roku). 
14 Por. Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 3: Katalog der Handschriften, T. 3, bearb. v. O. 

Günther, Danzig 1909, s. 413 (indeks); Cathalogus der Bibliothec von H. Schwartzwaldt (sygn. Ms 
Cat. Bibl. 56); Verzeichniss der Incunabulen der Heinrich Schwartzwaldt’schen Bibliothek angefer-
tigt von A. Bertling, Archidiakonus zu St. Marien 1878 (sygn. Cat. Bibl. 95). Por. Katalog inkuna-
bułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku oprac. H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Gdańsk 1954, s. 279, 
303; B. Gryzio, Muzeum czarnej sztuki. Katalog inkunabułów PAN Biblioteki Gdańskiej, Gdańsk 2012, 
s. 105, 121, 358. 

15 A. Świderska, Schwartzwald Henryk, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red I. Treichel, 
Warszawa–Łódź 1972, s. 803. 

16 W zbiorach Biblioteki Gdańskiej znajdują się wszystkie trzy wersje ekslibrisu o sygn.: EG 
296 (10,8 x 10 cm), EG 297 (14,4 × 11,3 cm) i EG 295 (9,8 × 7,7 cm). 

17 W Pracowni Grafiki Biblioteki Gdańskiej znajduje się album M. Deischa, 50 Prospecte von 
Dantzig, Dantzig 1765, w tekturowej oprawie z XIX wieku ze złoconym wyciskiem HSB w prosto-
kątnej plakiecie na górnej stronie oprawy. O. Günther i P. Szafran odnotowali także takie tłoczenia 
na grzbietach opraw rękopisów. Por.  Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 3: Katalog der Hand-
schriften, T. 3... oraz Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Uzupełnienia do 
tomów I–IV (sygnatury 1–4258), oprac. P. Szafran, Wrocław 1988.
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Natomiast zbiór numizmatyczny po wymarciu męskich potomków rodziny 
Schwarzwaldów przejął w 1747 roku Eduard Friedrich Conradi, żonaty z Anną Eli-
sabethą Schwarzwald, prawnuczką Johanna Schwarzwalda V. Zbiór ten, którym póź-
niej zachwycał się F. K. G. v. Duisburg, ostatecznie trafił także do szkoły przy kościele 
św. Piotra i Pawła w Gdańsku18. Z powodu braku należytego zabezpieczenia został 
w przeważającej mierze utracony w wyniku kradzieży. Zachowana część, w liczbie ok. 
600 pozycji, została przekazana do Gimnazjum Miejskiego w 1845 roku19. 

Tymczasem, wraz z postępującą reformą szkolnictwa w Gdańsku, szkoła przy 
kościele św. Piotra i Pawła została przekształcona w szkołę realną dla chłopców – 
początkowo 4-letnią, a następnie 6-letnią w 1832 roku20. Podczas ostatniej reformy, 
z powodu złych warunków lokalowych, za zgodą władz parafii postanowiono księgo-
zbiór Schwarzwalda przenieść do ówczesnej Biblioteki Miejskiej (Danziger Stadtbi-
bliothek)21. Podobnie ok. 40 lat później trafiły tam rękopisy i inkunabuły z kolekcji 
Schwarzwalda. Już w 1843 roku Wilhelm Friedrich Zernecke pisał, że w salach prze-
znaczonych na zbiory Biblioteki Miejskiej wystawiona jest spuścizna po „burmistrzu 
Heinrichu Schwarzwaldzie”, obejmująca 3000 tomów22. 

Pierwsza wzmianka o portrecie Heinricha Schwarzwalda znana jest z rękopi-
śmiennego źródła sporządzonego między 1829 a 1860 rokiem. Matthias Gotthilf 
Löschin, zatrudniony wówczas w Bibliotece Miejskiej na stanowisku bibliotekarza, 
wykonał spis znajdujących tam obrazów. W pozycji 30 wpisał: „Heinrich Schwarzwald 
[1642–1705]” wraz ze znamienną notatką: „Der Schwarzwaldischen Bibliothek ge-
hört das Bild des Stifters derselben: Heinrich Schwarzwaldt, geb. 1642. wurde 1688 
Schöppe 1691 Ratsherr, starb 1705” („Do Biblioteki Schwarzwalda przynależy portret 
jej fundatora…”)23. Tym samym nie tylko właściwie połączył postać z portretu z osobą 
fundatora księgozbioru Schwarzwaldów, ale także mylnie zidentyfikował ją z bratan-
kiem i imiennikiem właściwego donatora, któremu w swoich książkach dodatkowo 
przypisał godność burmistrza24. 

W kwestii identyfikacji sportretowanego Heinricha Schwarzwalda Löschin po-
szedł za zdaniem Friedricha Karla Gottlieba v. Duisburga, wyrażonym w historycz-
no-topograficznym opisie pierwszego Wolnego Miasta Gdańska. Wśród prywatnych 
bibliotek znajdujących się wówczas w mieście autor wymienia księgozbiór „Heinricha 

18 F. K. G. v. Duisburg, Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der freien Stadt Dant-
zig, T. 1, Danzig 1809, s. 305–306. 

19 M. Babnis, Schwarzwald Henryk…, s. 183–184. 
20 W. Szymański, Szkoła św. Piotra i Pawła, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 1003–1004.
21 Dawna Biblioteka Rady Miasta Gdańska została przekształcona w Bibliotekę Miejską 

w Gdańsku w 1817 roku. Podstawowe fakty z dziejów książnicy podaje E. Kotarski, Biblioteka Ra-
dy Miejskiej Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis); Biblioteka Miejska (Danziger Stadtbibliothek); 
PAN Biblioteka Gdańska, [w:] Encyklopedia Gdańska…, s. 85; 84; 809–810. 

22 W. F. Zernecke, Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy (Neuester Wegweiser durch Danzig 
und dessen Umgegend), przełożyli i wyjaśnieniami opatrzyli A. M. Masłowski, R. M. Kowald, Gdańsk 
2010, s. 22 (w kwestii funkcji burmistrza por. przypis 22).

23 Katalog rękopisów..., s. 180; PAN Biblioteka Gdańska, Ms Cat. Bibl. 24, s. 20. 
24 M. G. Löschin, Danzig und seine Umgebungen, Danzig 1828, s. 115; tenże, Geschichte Danzigs 

von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Neue Ausgabe, T. 2, Danzig 1828, s. 205.
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von Schwarzwalda”, dostępny w małej sali szkoły przy kościele św. Piotra i Pawła, 
gdzie znalazł się po śmierci fundatora, w 1708 roku25. Niewątpliwie miał na myśli 
Heinricha Schwarzwalda V zmarłego w 1705 roku. Taką informację autor zapewne 
otrzymał na miejscu, jako nauczyciel zatrudniony w tamtejszej szkole 26.

Heinrich Schwarzwald V (1642–1705) był synem Johanna i Korduli Cölmer oraz 
bratankiem Heinricha i Karla Schwarzwaldów. W wieku 21 lat został odnotowany 
w spisie studentów uniwersytetu w Lejdzie (w 1663 roku). W 1677 roku ożenił się 
z Marią von Heemskerk, córką Regniera von Heemskerka z Holandii27. Droga do 
kariery miejskiej Heinricha nie była szybka, być może ze względu na kalwińskie wy-
znanie i konfrontacyjne nastawienie wobec luteran28. Dopiero w 1688 roku został 
wybrany do Ławy. Do Rady wszedł w 1691 roku. Tam trzy lata później wybrano go 
sędzią. W 1701 roku piastował godność burgrabiego królewskiego29. 

Z informacji przekazanej przez v. Duisburga wynikałoby, że po śmierci Heinricha 
Schwarzwalda IV, jego żyjący jeszcze bracia Johann Schwarzwald V i Karl Schwa-
rzwald II nie wykonali woli donatora i nie przekazali legatu parafii św. Piotra i Pawła, 
tak jak się dotąd przyjmowało30. Biblioteka trafiła tam dopiero trzy lata po śmierci 
syna Johanna – Heinricha Schwarzwalda V31. 

Na przeszkodzie bezzwłocznemu wypełnieniu legatu Heinricha Schwarzwalda IV 
mogły stanąć względy emocjonalne. Löschin podaje, że powracający droga morską 
z Włoch syn Johanna Schwarzwalda III, przywiózł do twierdzy Wisłoujście cenne 
skarby sztuki, wzbudzając tym powszechne uznanie. Niewątpliwie był nim Heinrich 
Schwarzwald III, który studiował w Sienie w 1605 roku32. Nie wiemy, na ile była to 
inicjatywa studenta, a na ile sugestie ojca, znanego kolekcjonera. W zbiorach Schwa-
rzwaldów zaznaczył się ten edukacyjny ekskurs włoskimi książkami oraz rękopisa-
mi, po części zachowanymi do dzisiaj w Bibliotece Gdańskiej. Ten kierunek wyjaz-
du studyjnego powtórzył jeszcze wnuk Johanna i najstarszy syn Heinricha, Johann 
Schwarzwald V, który podobnie jak ojciec przebywał w Sienie w 1637 roku. Johann, 
prawdopodobnie ze względów emocjonalnych, a może także prestiżowych, zechciał 
zatrzymać bibliotekę, wśród której znajdowały się „włoskie skarby” z rodzinnych pe-

25 F. K. G. v. Duisburg, dz. cyt., s. 305. 
26 P. Simson, Geschichte der Schule zu St. Petri und Pauli in Danzig, Bd. 1, Danzig 1904, s. 118.
27 Maria Schwarzwald wyszła ponownie za mąż za Georga Albrechta von Jatzkau, dowódcę 

wojskowego w Lęborku i Bytowie. Na zamożność wdowy po Schwarzwaldzie wskazują zapisy te-
stamentu sporządzonego w 1711 roku. Por. M. G. Löschin, Beiträge zur Geschichte Danzigs und seiner 
Umgebungen, H. 3, Danzig 1837, s. 40–41. 

28 M. G. Löschin, Bürgermeister …, s. 16. 
29 J. Zdrenka, dz. cyt., t. 2: Biogramy, nr 1072, s. 319.
30 Z. Nowak, dz. cyt., s. 64. 
31 Zapewne Heinrich Schwarzwald V był tłumaczem prozą na niemiecki włoskiego dramatu 

pastoralnego Il Pastor Fido Giovanniego Battisty Guariniego (1538–1612). Dramat ten ukazał się 
po raz pierwszy w 1585 roku, rękopiśmienny przekład z 1674 roku znajduje się w zbiorach Biblio-
teki Gdańskiej (Ms 2428). Otto Günther skomentował tłumaczenie jako niezbyt udany przykład 
młodzieńczej „twórczości”. Cf. Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 3: Katalog der Handschriften, 
T. 3…, s. 293–294.

32 M. G. Löschin, Bürgermeister …, s. 16. Por. J. Zdrenka, dz. cyt., s. 319. 
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regrynacji. W skład zbiorów wchodzić mogły także inne przedmioty uznawane za 
pamiątki rodzinne33. 

Löschin zweryfikował swój pogląd co do osoby fundatora biblioteki Schwarzwal-
da w 1860 roku. W poprawionym i rozszerzonym, czwartym wydaniu swego opisu 
Gdańska i okolic, wymieniając wśród prywatnych bibliotek w mieście księgozbiór 
Schwarzwalda napisał, że jest to legat Heinricha Schwarzwalda „starszego” zmarłe-
go w 1660 roku [sic!]34. Poprawioną identyfikację fundatora potwierdzają ekslibrisy 
donacyjne biblioteki Schwarzwalda, ktore miały, obok herbu rodziny, napisy: „Te-
stament-Stiftung von Heinrich Schwarzwaldt d. Ä. Danzig 1669” – „Bibliothek der 
Testaments-Stiftung von Heinrich Schwartzwaldt D. Ä. 1669” – „Heinrich Schwar-
tzwaldtsche Bibliothek zu Danzig” 35.

Spuścizna Schwarzwalda stanowiła odrębną kolekcję w zbiorach Biblioteki Miej-
skiej do 1900 roku36. Pomimo poprawki dokonanej przez Löschina, na początkowych 
kartach rękopisu zawierającego spis przyjętego księgozbioru, ukończonego w 1872 roku, 
znajduje się krótki biogram i opis kariery w Radzie Miasta Heinricha Schwarzwalda 
V37. Podobnie kolejny bibliotekarz Hoffmann wskazał na bratanka właściwego donatora 
jako na fundatora księgozbioru Schwarzwalda jeszcze w 1884 roku. Taką informację 
zawarł w uaktualnionym spisie obrazów znajdujących się w Bibliotece38. Identyfikację 
portretowanej osoby z Heinrichem Schwarzwaldem V podtrzymał Friedrich Schwarz 
przygotowując tom piąty katalogu Biblioteki Miejskiej – Danzig im Bilde39. Taki pogląd 
utrzymał się wśród historyków gdańskiej sztuki do obecnych czasów40. 

33 Warto jednak nadmienić, że Johann Schwarzwald V przekazał (nieokreślony) cenny dar Bibliotece 
Rady Miasta Gdańska w 1672 roku. Por. S. Schelwig, De incrementis Bibliothecae Gedanensis…, Gedani 
[1677], [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, 
Gdańsk 2008, s. 77 (S. Schelwig, O początkach Biblioteki Gdańskiej, tłum. Z. L. Pszczółkowska, s. 93).

34 M. G. Löschin, Danzig und seine Umgebungen. Vierte, aufs Neue vermehrte und verbesserte 
Auflage, Danzig 1860, s. 114. Autor dodał, że księgozbiór liczący około 3500 tomów, w którym znaj-
dują się piękne wydania rzymskich klasyków, nowości z literatury angielskiej i francuskiej, najnow-
sza encyklopedia ekonomiczna, Koran z piękną kaligrafią, stale zwiększająca się liczba rzadkich ry-
cin, przechowywany w lokalu szkoły św. Piotra i Pawła, został przeniesiony do Biblioteki Miejskiej 
w 1832 roku. Tam zbiór, o którym informacje są mało rozpowszechnione, istnieje jako wydzielona 
kolekcja, teraz z łatwiejszym dostępem.

35 Por. przypis 15.
36 Biblioteka Schwarzwalda została włączona do odpowiednich działów Biblioteki Miejskiej 

w konsekwencji wprowadzenia nowego podziału rzeczowego zbiorów. Nastąpiło to za zgodą Kole-
gium Seniorów reformowanej gminy protestanckiej przy kościele św. Piotra i Pawła (dla zachowania 
informacji o pochodzeniu książek zadbano o znaki własnościowe). Por. O. Günther, K. Kleefeld, Die 
Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwicklung und ihr Neubau, Danzig 1905, s. 12–13.

37 Cathalogus der Bibliothec von H. Schwartzwaldt (sygn. Ms Cat. Bibl. 56), s. 5. Spis książek 
nie objął rękopisów i inkunabułów, które później znalazły się w Bibliotece Miejskiej. Por. P. Szafran, 
dz. cyt., s. 184, 190. 

38 Verzeichniss der in der Stadtbibliothek vorhandenen Gemälde. Eine sorgfältig kollationierte 
Abschrift des alten, bereits sehr verbliechenen Katalogs der Stadtbibliothek gehörigen Gemälde, 
angefertigt im Februar 1884. Hoffmann Stadtbibliothekar (sygn. Ms Cat. Bibl. 22), s. 5, poz. 30. 

39 Danzig im Bilde.., s. 201, poz. Z IV 4685. 
40 Por. P. Groth, Zbiór obrazów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, „Libri Gedanenses” 

IV/V (1970–1971) [1973], s. 80.
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Niewątpliwy portret Heinricha Schwarzwalda V znajduje się w Muzeum Na-
rodowym w Gdańsku (dawniej Stadtmuseum Danzig)41 (il. 2). Obraz ten, zgodnie 
z zachowaną sygnaturą na płótnie, namalował Andreas Stech w 1682 roku42. Stech 
ukazał czterdziestoletniego Heinricha Schwarzwalda V jako mężczyznę o wydłużo-
nym owalu pulchnej twarzy, z rybimi, wyłupiastymi oczami i wysuniętą, dolną wargą. 
Figura portretowanego wskazuje na jego otyłość. Poza i strój wyrażają niezależność 
i pewność siebie oraz wysoką pozycję społeczną, jaką zajmował43.

Portret Heinricha Schwarzwalda z Biblioteki Gdańskiej zachował się w bardzo 
złym stanie. Przez wiele lat podobizna fundatora księgozbioru przechowywana była 
w niedogrzanych i zawilgoconych salach szkoły przy parafii św. Piotra i Pawła. Jesz-
cze przed przekazaniem kolekcji Schwarzwalda do Biblioteki Miejskiej w 1832 roku, 
obraz został poddany gruntownej konserwacji z funduszu donacyjnego. Zabieg ten 
musiał mieć zasadnicze znaczenie dla dalszej egzystencji płótna, skoro na licu obrazu, 
po prawej stronie – pod owalem portretowym – konserwator umieścił swą sygnatu-
rę: F.[ranz] J.[oseph] Manskirch44. Ponadto latach sześćdziesiątych XX wieku płótno 
zdublowano na masę woskowo-żywiczną, pozostawiając stare krosno45. Jednak nadal 
pozostały widoczne ślady pęknięć, wymagające gruntownej konserwacji. Na licu obra-
zu widać punktowania ubytków w warstwie malarskiej. 

41 Muzeum Narodowe w Gdańsku, nr inw. MNG/SD/59/M, olej na płótnie, o wymiarach 127 
× 93 cm. 

42 T. Grzybkowska, Andrzej Stech malarz gdański, Warszawa 1979, s. 54, 67, 83, 86, 88,, 109, 123, 
135; [K. Górecka-Petrajtis], Portret Heinricha Schwarzwalda, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztu-
ka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku, red. nauk. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, tom 
2: Katalog, s. 225–226. Andreas Stech (1635–1697) przeszedł w Gdańsku całą drogę zawodowej 
edukacji i jako mistrz został wpisany do księgi cechowej w 1662 roku. Por. T. Grzybkowska, dz. cyt., 
s. 11–17. 

43 Model przedstawiony został w ujęciu prawie do kolan, z prawą ręką wspartą pod bok, z lewą 
położoną na stojącym obok stoliku. Na głowie nosi długą perukę allongé. Ubrany jest w czarny, 
aksamitny kaftan justaucorps (szustokor) z wyłogami mankietów podszytymi jedwabną, srebrzysto 
popielatą tkaniną w złociste roślinne wzory, identyczną z jakiej uszyta została, spodnia kamizel-
ka, widoczna pod rozpiętym kaftanem. Było to wówczas najmodniejsze odzienie rodem z Francji. 
Uzupełnieniem tego pełnego splendoru ubioru są widoczne haftowane, białe mankiety koszuli oraz 
haftowany brzeg chusty przewiązanej pod szyją czerwoną kokardą. Co ważne, przy pasie widoczna 
jest szpada, mająca zapewne podkreślić posiadanie szlachectwa. 

44 Franz Joseph Manskirch (1768–1830) był znanym niemieckim malarzem. Początkowo czyn-
ny w Kolonii, w 1793 roku przebywał w Londynie (do 1819 roku uczestniczył w tamtejszych wy-
stawach Królewskiej Akademii). W 1805/06 ponownie był w Nadrenii. W latach 1822–1830 pełnił 
obowiązki nauczyciela w Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku (z przerwą na wyjazd do Frankfurtu 
w 1825 roku). Słynął z wykonywania późno klasycystycznych i romantycznych krajobrazów oraz 
portretów. Por. Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Ge-
genwart, Bd. 24, Leipzig 1930, s. 35–36; K. Jackowska, Obraz Gdańska i okolic Augusta Lobegotta 
Randta [w:] Tradycjonalizm i neotradycjonalizm w sztuce XIX i XX wieku na Pomorzu, red. J. Tar-
nowski i R. Nieczyporowski, Gdańsk 2012, s. 55. 

45 W końcu lat sześćdziesiątych XX wieku Biblioteka Gdańska PAN zlecała Przedsiębiorstwu 
Państwowemu Pracownie Konserwacji Zabytków wykonanie konserwacji portretów uszkodzonych 
w czasie wojny w 1945 roku. Niestety, dla omawianego portretu brak jest dokumentacji konserwa-
torskiej.
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Natomiast bez zmian zachowała się pierwotna, drewniana rama portretu, w typie 
prostych ram holenderskich, pochodząca z drugiej połowy XVII wieku. Rama posiada 
złocone profile przy wewnętrznej krawędzi oraz gładkie, szerokie fazowanie w kierunku 
zewnętrznym, które po pomalowaniu na czarno miało imitować szlachetność hebanu. 

Biblioteczny portret przedstawia mężczyznę w wieku około pięćdziesięciu lat. Po-
stać ujęta została w popiersiu wpisanym w owal otoczony prostokątem kompozycji 
płótna. Model ubrany jest w ciemnobrunatny kaftan z grubego sukna, o uproszczo-
nym kroju, z głębokim wycięciem przy szyi. Spod kaftana wyłania się spodni, jedwab-
ny wams – krótki obcisły kaftan noszony od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy 
XVII wieku – w niebieskawym kolorze, z pionowymi rozcięciami obszytymi złotą 
pasmanterią i srebrzystym podłożeniem. Prawy bark i rękę modela skrywa ciemno 
czerwony płaszcz o barwie zbliżonej do karmazynu, którego brzeg obszyty jest bru-
natnym futrem. Szyję owija blado amarantowa, jedwabna chusta, której jeden koniec 
obszyty został sztywną koronką46.

Twarz portretowanego, o regularnych rysach, odsłoniętym czole, zarysowanych ko-
ściach policzkowych, z małym wąsem, okalają włosy niskiej peruki, sięgające ramion. 
Wzrok wyraża skupienie i pozostaje skoncentrowany na widzu. Znużenie rysujące się 
na twarzy modela malarz osiągnął subtelną charakterystyką cieni pod oczami i nieco 
opadniętymi powiekami ze śladami zmarszczek47. Widoczny złoty łańcuch zawieszo-
ny na szyi skłania do rozważenia, ku jakim celom życiowym skłania się portretowany. 
Można sądzić, że w wymiarze ziemskim jest to służba wartościom intelektualnym, 
a w wymiarze eschatologicznym – Najwyższemu. 

Ważnym elementem kompozycyjnym jest także tło obrazu. Zapewne ma ono wy-
dźwięk symboliczny. Jednolita granatowa barwa nieboskłonu po lewej stronie kompo-
zycji rozjaśnia się stopniowo ku prawej i ukazuje refleksy zachodzącego słońca zatrzy-
mane w obłokach. Portret wyraźnie przesycony jest melancholią schyłku życia. 

A zatem na obu obrazach, muzealnym i bibliotecznym, portretowany różni się nie 
tylko subiektywnie ocenianymi rysami twarzy, ale również wyrażaną w kompozycji 
osobowością, manifestując wyraźnie odmienne przesłania życiowe. Z jednej strony 
mamy obraz przedstawiciela patrycjatu, prezentującego swoją wysoką pozycję spo-
łeczną oraz oczekującego sukcesów i kariery, z drugiej osobę refleksyjną, głęboko do-
świadczoną w życiu osobistym, o wyraźnych aspiracjach intelektualnych. Z powyż-
szych względów na obu portretach nie mogą być przedstawienia tej samej osoby. 

Gdyby pomimo tego utrzymywać pogląd, że portret biblioteczny także należy do 
Heinricha Schwarzwalda V, skoro obie postaci dzieli także co najmniej 10 letnia róż-
nica wieku, to obraz ten musiałby zostać namalowany z początkiem lat dziewięćdzie-
siątych XVII wieku. Jednak przeczą temu wartości stylowe ujęcia. 

46 Ubiór portretowanego nosi zagadkowy rys o archaizującym charakterze. Typ wamsa z na-
cięciami noszony był w pierwszej połowie XVII wieku i nie był używany razem jedwabną chustą, 
która pojawiła się w drugiej połowie tego stulecia. Por. portret lekarza Petrusa Janichiusa, fizyka 
miejskiego w Toruniu, w K. Jackowska, A. Szarszewski, P. Paluchowski, Portrety gdańskich lekarzy 
(XVI–XVIII w.), Gdańsk 2015, il. s. 79. 

47 Nie wiemy jednak, w jakim stopniu są to pierwotne zamierzenia malarza, a w jakim jest to 
skutek złego stanu zachowania i wcześniej przeprowadzanych konserwacji obrazu.
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W tej sytuacji oczywiste staje się uznanie obrazu ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej 
za portret Heinricha Schwarzwalda IV, zgodnie z jednoznacznym historycznym kon-
tekstem, że jest to podobizna fundatora biblioteki Schwarzwalda. 

Pozostały do rozważenia kwestie czasu wykonania i autorstwa portretu. Niestety, 
muszą mieć one hipotetyczny charakter. Czas namalowania obrazu należy łączyć 
z przygotowaniem legatu przez Heinricha Schwarzwalda IV. Fundator chciał za-
pewne, co było w zwyczaju, nie tylko przekazać dzieło swego życia – bibliotekę, ale 
również upamiętnić swój fizyczny wygląd oraz emocjonalną i intelektualną osobo-
wość. Uosobieniem donatora wobec przyszłych pokoleń miał stać się portret dołą-
czony do przekazywanego daru. W tym kontekście data 1669 roku jako powstania 
obrazu wydaje się uzasadniona. Data ta wskazuje także na prawdopodobnego autora 
malowidła.

Heinrich Schwarzwald IV był zarówno kolekcjonerem, jak i mecenasem sztuki48. 
A właśnie 19 kwietnia 1669 roku odbył się chrzest Andreasa Gottfrieda, syna ma-
larza Andreasa Stecha, przy którym jako świadek występowała Konstantia Schwa-
rzwald, w towarzystwie słynnego Jana Heweliusza oraz Daniela Schlieffa i Bartholdta 
Düsterwalta 49. Nie jest znana w tym czasie w rodzinie Schwarzwaldów inna Kon-
stantia poza córką fundatora biblioteki50.

Namalowanie portretu Heinricha Schwarzwalda IV przypadłoby na wczesny okres 
twórczości Stecha. Z tego czasu znamy zaledwie kilka tego rodzaju obrazów. Biograf-
ka twórczości malarza zalicza do nich: „Portret Petrusa Fabri” i „Portret mężczyzny 
z dwoma kwiatami” (datowane na ok. 1665 roku) oraz zaginiony „Portret Joachima 
Simona” (datowany na ok. 1663 roku)51. Wymienione obrazy w zamyśle artystycznym 
nie znajdują wspólnego wzorca z portretem w Bibliotece Gdańskiej, zwłaszcza z jego 
tłem pejzażowym – dalekim echem włoskich portretów w redakcji flamandzkiej. Po-
nadto widoczna jest na tym obrazie większa swoboda w kształtowaniu korpusu mo-
dela. Natomiast brak na nim charakterystycznego ukazywania rąk w zróżnicowanej 
gestykulacji oraz elegancji strojów, znanych z późniejszych portretów Stecha. Można 
jednak przypuszczać, że w tym przypadku to zamawiający dostarczył wzoru kompo-
zycyjnego dla swej podobizny. Przedstawienie korpusu bez uwidocznionych rąk spo-
wodowało, że uwaga widza spoczywa na twarzy. W ten sposób dochodzi do nawią-
zania dialogu z portretowanym, zgodnie z występującą w obrazach Stecha pogłębio-
ną psychologią postaci. Z manierą tego artysty łączy obraz także gładkie malowanie 
powierzchni płótna, bez użycia wyrazistego, fakturowego kładzenia blików światła. 
W jakości artystycznej portret Heinricha Schwarzwalda IV byłby bliski malarskiemu 

48 Z. Nowak, dz. cyt., s. 64.
49 B. Makowski, Der Danziger Maler Andreas Stech, „Zeitschrift des Westpreussischen Ge-

schichtsvereins“, H. 52 (1910), s. 152; T. Grzybkowska, dz. cyt., s. 16. 
50 Por. D. Weichbrodt, dz. cyt., s. 459. 
51 T. Grzybkowska, dz. cyt, s. 54–57. Portret pastora, niewłaściwie identyfikowanego z Johan-

nem Heinem, zapewne powstał w późniejszym okresie. Portret tegoż Johanna Heina malował Da-
niel Duwens w 1671 roku. Por. Gdzie wschód spotyka zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 
1576–1763, Katalog wystawy [Muzeum Narodowe w Warszawie, 22 maja – 31 lipca 1993] pod kier. 
J. Malinowskiego, red. nauk. J. Mieleszko, Warszawa 1993, s. 353, il. 147. 
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kunsztowi zaprezentowanemu przez Stecha w obrazie „Spacer pod murami miasta”, 
znajdującym się w Muzeum w Brunszwiku, datowanym na ok. 1670 roku52. 

Niestety, przy obecnym stanie zachowania obrazu, z licznymi późniejszymi prze-
malowaniami, nie można wnikliwiej przeanalizować sposobu malowania portretu 
w porównaniu z innymi dziełami Stecha. Autentyczne fragmenty są zbyt małe, prze-
waża faktura dziewiętnasto- i dwudziestowieczna. Jednak po dobrej konserwacji płót-
na ten przykład siedemnastowiecznego gdańskiego malarstwa portretowego stałby 
się ozdobą Biblioteki. W tym świetle koniecznym było jednoznaczne rozstrzygnięcie 
kwestii identyfikacji osoby przedstawionej na obrazie – fundatora Biblioteki Schwa-
rzwalda – oraz wskazanie na prawdopodobnego autora portretu53.
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HEINRICH SCHWARZWALD – A BIBLIOPHILE  
AND HIS PORTRAIT

The portrait of Heinrich Schwarzwald IV (1619–1672) was incorporated into the PAS 
Gdańsk Library’s collection back in 1832. Heinrich Schwarzwald IV was the founder of the 
book collection for the Petrischule in Gdańsk. The oil painting on canvas in a period frame 
with no signature was painted in the mid–1600s. Both the book collection and the portrait 
were actually donated to the school at St. Peter and Paul Church after the death of Heinrich 
Schwarzwald IV’s nephew, Heinrich Schwarzwald V, in 1708. For a long period of time the 
uncle’s merits were attributed to the nephew due to the same names. In 1860 Gotthilf Löschin 
identified the real founder of the above mentioned library. The article, in turn, settles down the 
matter of the identification of the portrayed person. The painting was presumably painted by 
Andreas Stech (1635–1697). The source data confirm the mutual contacts between the painter 
and Heinrich Schwarzwald IV. Before being donated to the library, the painting underwent an 
intensive and thorough restoration performed by Franz Joseph Manskirch in the 1820s.

Key words: Art in Gdańsk, 17th century, Heinrich Schwarzwald IV (1619–1672), Hein-
rich Schwarzwald V (1642–1708), Andreas Stech (1635–1697), Petrischule, Bibliotheca Sen-
atus Gedanensis, Gdańsk Library

DER BIBLIOPHILE HEINRICH SCHWARZWALD  
UND SEIN PORTRÄT

In dem Bestand der Danziger Bibliothek befindet sich seit 1832 das Porträt Heinrich 
Schwarzwald IV., des 1672 verstorbenen Stifters der Büchersammlung für die Schule an der 
calvinischen St. Petrikirche in Danzig. Auf dem um die Hälfte des 17. Jahrhunderts gemalten 
Bildnis – Ölgemälde auf Leinen, im zeitgenössischen Rahmen – fehlt die Signatur des Malers. 

Die Büchersammlung und das Porträt gelangten in die Petrischule erst nach dem Tod 
des Neffen des Stifters Heinrich Schwarzwald V. im Jahr 1708. Lange Zeit schrieb man die 
Verdienste des Onkels dem Letztgenannten zu. Gotthilf Löschin identifizierte den Stifter der 
Bibliothek schon im Jahr 1860, jedoch die Frage der richtigen Identifizierung des Porträtierten 
wird erst in diesem Artikel gelöst. Das besprochene Porträt kann Andreas Stech (1635–1697) 
gemalt haben. Den Quellen nach hatte der Maler Kontakte zu Heinrich Schwarzwald IV. Die 
Bildleinwand wurde in den 20. Jahren des 19. Jahrhunderts, vor der Überweisung in die Bibli-
othek, sehr gründlich von Franz Joseph Manskirch renoviert.

Schlüsselworte: Danziger Kunst des 17. Jahrhunderts, Heinrich Schwarzwald IV. (1619–
1672), Heinrich Schwarzwald V. (1642–1708), Petrischule zu Danzig, Danziger Stadtbiblio-
thek, Danziger Bibliothek
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1. Andreas Stech (?), Portret Heinricha Schwarzwalda IV, ok. 1669 r.
(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Kołecki)
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2. Andreas Stech, Portret Heinricha Schwarzwalda V, 1682 r.
(Muzeum Narodowe w Gdańsku)
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3. Herb rodzinny używany przez Heinricha Schwarzwalda V,
miedzioryt, [w:] Wapenbuch der Obrigkeit in Dantzig durch Nicolaum Lang, 1693 

(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Ekslibris biblioteki Heinricha Schwarzwalda IV
miedzioryt i akwaforta Johanna Bensheimera (?), przed 1672 r.

(PAN Biblioteka Gdańska)

5. Giacomo Lauro, Antiquae urbis splendor ... z dedykacją dla Zygmunta III, 
Romae 1612 (karta tytułowa 1630)

egzemplarz z Biblioteki Schwarzwalda opatrzony powyższym ekslibrisem
(PAN Biblioteka Gdańska)
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6. Trzy ekslibrisy 
Fundacji Biblioteki Heinricha Schwarzwaldta 

z XX w.
Techniki poligraficzne

(PAN Biblioteka Gdańska)





LIBRI GEDANENSES XXXIII

Aleksander Baliński

KSIĘGOZBIÓR KS. MAGNUSA BRUSKIEGO 
PROBOSZCZA PARAFII ŚW. MIKOŁAJA 

W GDAŃSKU

Magnus Bruski urodził się 31 lipca 1886 roku w Brusach (powiat chojnic-
ki) jako syn kupca Maksymiliana Bruskiego i jego żony Reginy z domu 
Lietz. Ojciec rodziny prowadził tam dobrze prosperujący sklep z artykuła-

mi spożywczymi i rolniczymi oraz karczmę z wyszynkiem alkoholu. Młody Magnus, 
po ukończeniu szkoły ludowej w Brusach, uczęszczał do gimnazjów w Kwidzynie 
i Chojnicach. Następnie studiował teologię, filozofię i prawo w Pelplinie i we Wro-
cławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 9 marca 1913 roku1.

Pierwszym miejscem posługi ks. Magnusa Bruskiego był gdański kościół św. Mikołaja, 
gdzie sprawował obowiązki wikariusza od 1913 do 1922 roku. Wyróżniający się duchowny 
kolejno przez cztery lata administrował parafią św. Wojciecha oraz przez osiem lat zarządzał 
parafią katedralną w Oliwie (z tytułem proboszcza od 1927 roku). Poza wypełnianiem licz-
nych obowiązków wikariusza i proboszcza ks. Bruski pracował jako nauczyciel religii w żeń-
skich szkołach wyższych i jako diecezjalny opiekun katolickich stowarzyszeń młodzieży2. 

Biskup Edward O’Rourke powołał ks. Magnusa Bruskiego na urząd wikariusza 
generalnego diecezji gdańskiej w grudniu 1934 roku. Na nowym stanowisku ks. Bru-
ski przygotował i poprowadził Gdański Synod Diecezjalny w grudniu 1935 roku3. 
Pod każdym względem wzorowy administrator, dzięki imponującej powierzchowności 
godnie reprezentował władze diecezji. Pracował jednak w trudnych warunkach naro-
dowo-socjalistycznych rządów w Wolnym Mieście Gdańsku, był też krytykowany za 
propagowanie znajomości języka polskiego wśród duchownych. Ostatecznie zrezy-
gnował z urzędu po ustąpieniu biskupa O’Rourke w 1938 roku4.

1 S. Samerski, Das Bistum Danzig in Lebensbildern. Ordinarien, Weihbischofe, Generalvikare, Apo-
stolische Visitatoren 1922/25 bis 2000, Münster–Hamburg–London 2003, s. 57. Krótkie biogramy ks. 
Magnusa Bruskiego podają H. Mross, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęco-
nych w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 26 oraz P. Kotewicz, Oni stąd wyszli, Pelplin 2000, s. 57–58. 

2 S. Samerski, dz. cyt., s. 57.
3 Por. Diözesan-Synode des Bistums Danzig, 10. bis 12. Dezember 1935 zu Danzig-Oliva, Danzig 1936.
4 S. Samerski, dz. cyt., s. 59 i 61. Ks. Bruski obchodził 25. rocznicę swoich święceń kapłańskich 

w 1938 roku. Wydarzenie to odnotowała polska „Gazeta Gdańska”: „Po uroczystościach kościelnych 



88 Aleksander Baliński

Na początku 1935 roku ks. Magnus Bruski jako proboszcz powrócił do parafii św. 
Mikołaja. Równocześnie papież Pius XI mianował go prałatem i tajnym szambelanem 
papieskim. Parafianie zapamiętali ks. Bruskiego jako gorliwego duszpasterza, potrafiące-
go wygłaszać przekonujące kazania. Powszechnie znane było zamiłowanie proboszcza do 
czytania książek. Duchowny budził uznanie własnym zdyscyplinowaniem. Wypełnianie 
obowiązków i należyte zachowanie traktował jako dewizę życiową, tego samego wymagał 
od współpracowników. Ściśle przestrzegał ustalonego przez siebie porządku dnia. Stronił 
od wszelkich używek i nałogów, nigdy nie pił alkoholu i nie palił papierosów5. 

Podczas wojny pogorszył się stan zdrowia ks. Magnusa Bruskiego. Plebania parafii 
pozostała jednak nadal otwarta dla wszystkich potrzebujących duchowego bądź ma-
terialnego wsparcia. Podczas zdobywania Gdańska przez Rosjan w marcu 1945 roku 
ks. Bruski zapewnił okolicznym mieszkańcom schronienie w kościele św. Mikołaja, 
a znajdujący się w nim ludzie ocalili życie dzięki osobistej odwadze proboszcza6. Przez 
następne miesiące parafia stała się ostoją dla wielu bezdomnych gdańszczan. Ks. Bru-
ski w miarę swoich możliwości opiekował się swoimi podopiecznymi, służył pomocą 
głodnym i opieką chorym. Zaraził się przy tym tyfusem i zmarł 9 lipca 1945 roku7. 

Biblioteka parafii św. Mikołaja, razem z prywatnym księgozbiorem ks. Magnusa 
Bruskiego, zachowała się dzięki przejęciu ich dawnej świątyni przez dominikanów 
w 1945 roku8. Przez dwie trzecie wieku pozostawała w klasztorze, wraz z włączonymi 
szczątkami innych gdańskich księgozbiorów. Obecnie jest przekazywana, równocze-
śnie z przedwojennym archiwum parafialnym, jako depozyt PAN Bibliotece Gdań-
skiej. Kolekcja dawnej biblioteki parafii św. Mikołaja liczy łącznie 1332 książki w 1375 
woluminach oraz 105 czasopism w 762 woluminach i 3 fascykułach9. 

składano ks. Jubilatowi życzenia na plebanii [parafii św. Mikołaja]... W imieniu... Polaków i du-
chowieństwa polskiego składał życzenia w języku polskim ks. prob. [Franciszek] Rogaczewski… na 
co odpowiedział bardzo serdecznie w końcowym podziękowaniu ks. Jubilat, podkreślając, że będzie 
katolików – Polaków otaczał tą samą opieką, jak innych katolików, bo wymaga tego sprawiedliwość 
i dobro dusz…” Zob. „Gazeta Gdańska” 1938, 12–13 marca, s. 11. 

5 S. Samerski, dz. cyt., s. 57 i 59. Relacje współczesnych Gdańszczan o cechach charakteru 
i trybie życia ks. Bruskiego przekazał R. Stachnik, Danziger Priesterbuch, 1920–1945; 1945–1965, 
Hildesheim 1965, s. 92–94. 

6 Zgodnie z relacjami świadków, ks. Bruski wyszedł naprzeciw wrogim żołnierzom. Sowieckiego 
oficera po rosyjsku wezwał do oszczędzenia cywilów chroniących się w świątyni. Kościół został uchronio-
ny przed spaleniem, ale sponiewierano zgromadzonych w nim cywilów. Por. M. Żakiewicz, Ks. Magnus 
Bruski – ofiara gdańskiej epidemii tyfusu z roku 1945, „Teki Gdańskie” t. VI–VII, Gdańsk 2004–05, s. 41. 

7 S. Samerski, dz. cyt., s. 61. Ciało ks. Bruskiego pochowano na parafialnym cmentarzu św. Mi-
kołaja przy Wielkiej Alei (szczątki przeniesiono na cmentarz przy katedrze w Oliwie w 1968 roku). 

8 A. Drzycimski, Współczesny genius loci kępy dominikańskiej. Postulaty badawcze, [w:] Domi-
nikanie. Gdańsk – Polska – Europa: materiały z konferencji międzynarodowej pt. Gdańskie i europej-
skie dziedzictwo – Zakon Dominikanów w dziejach Gdańska, red. D. A. Dekański, A. Gołembnik, 
M. Grubka OP, Gdańsk–Pelplin 2003, s. 269–270. „Wróciwszy zastali Dominikanie przy kościele 
tylko proboszcza, ks. prałata Magnusa Bruskiego, z pochodzenia Polaka, który przyjął ich chętnie 
i ze zrozumieniem, dając u siebie kącik na mieszkanie, dopóki nowe władze kościelne nie uregulują 
formalnie powrotu starych właścicieli na swą placówkę” – zob. S. D[obecki], Trzeci powrót Domini-
kanów do Gdańska, „Przewodnik Katolicki” (Poznań) 1970, nr 43, s. 415. 

 9 Większość książek i mniejszość czasopism opatrzono po wojnie pieczęcią „Biblioteka Do-
minikanów Gdańsk” (w dwóch, wcześniejszej i późniejszej, odmianach stempla) oraz nadano im 
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Stan pierwotny biblioteki parafialnej można odtworzyć najpewniej na podstawie 
odpowiednich podpisów, ekslibrisów i pieczęci10. Jednak większość książek i cza-
sopism, bez wątpienia należących do tego zespołu, nie posiada takich znaków wła-
snościowych. Natomiast pozostałości innych gdańskich księgozbiorów, 134 książki 
w 136 woluminach i 11 numerów czasopism, oznaczono w wyraźnie odmienny 
sposób11.

W bibliotece parafii św. Mikołaja zachowało się 75 pozycji (w 79 woluminach) 
z prywatnego księgozbioru ks. Magnusa Bruskiego12. Spośród nich trzy agendy zo-
stały włączone do zbiorów rękopisów Biblioteki Gdańskiej13. Poniżej zamieszczono 
katalog pozostałych 71 książek i 1 czasopisma.

Jakkolwiek nieznana ilość książek ks. Magnusa Bruskiego mogła zaginąć w prze-
szłości, zachowane pozycje reprezentatywnie poświadczają drogę życiową gdańskiego 
duchownego: począwszy od otrzymania formacji w seminarium (1), poprzez sprawo-
wanie posługi kapłańskiej (2), zaangażowanie w nauczanie religii i wychowywanie 
młodzieży (3), pełnienie funkcji proboszcza wraz z duchową opieką nad parafianami 
(4), aż do sprostania nadzwyczajnemu wyzwaniu czasu totalitaryzmu i ostatniej wojny 
(5). Znaczną część księgozbioru ks. Bruskiego stanowią publikacje stanowiące świa-
dectwo pracy nad własnym charakterem (6) oraz życiowej misji walki z alkoholizmem 
wśród mieszkańców Gdańska (7)14. 

numery inwentarzowe i sygnatury biblioteczne – pierwotnie kolejnymi cyframi arabskimi, wtórnie 
w postaci zapisu: „D.1.” z kolejną cyfrą arabską. 

10 Sig[illum] Eccl[esiae] Paroch[alis] ad St. Nicolaum Gedanensis, Katholisches Pfarramt der 
St. Nikolai Basilika Danzig, Basilica ad Sanctum Nicolaum Gedanensis, Der Kongr[egation] St. Ni-
kolai, Pfarrbibliothek St. Nikolai Basilika Danzig, Bibliothek St. Nikolai Danzig, Bibliothek des Ve-
reins vom h. Carl Borromaeus zu Danzig (ekslibris), Bibliothek des Borromäusvereins zu St. Nikolai 
Danzig, Katholisches Jünglings Verein St. Nicolai Danzig, Marianische Jungfrauen Congregation 
Danzig St. Nikolai, Cäcilien–Verein von St. Nicolai zu Danzig. 

11 Kapelan wojenny ks. Georg Reiss (1911–?), później katecheta w austriackim Gmunden, podpi-
sał i opieczętował 52 książki i 1 czasopismo, ks. Hubert Wahlen (1913–1945), wikary m.in. w parafii 
św. Mikołaja i św. Brygidy, podpisał 25 książek i 10 czasopism. Kolejne 18 książek należało do biblio-
tek czterech duchownych i sześciu instytucji kościelnych, w tym 4 książki ks. dr. Hansa Jastaka (1888–
1945), proboszcza parafii św. Ignacego w Starych Szkotach, i 4 książki z Bücherei der Christ–König 
Kapelle Danzig, zaś pozostałe 38 książek pochodziło ze zbiorów 22 mieszkańców Gdańska i Pomorza, 
w tym 8 książek Benno Derda i 6 książek Charlotte Geng z Heil. Geistgasse 48. 

12 Ks. Bruski podpisywał swoje książki „Bruski” i „MBruski”.
13 Dwa wydania Directorium Divini Officii et Missarum in usum universi cleri Dioecesis Gedanensis. 

Auctoritate et Mandato... Eduardi comitis O’Rourke... Episcopi Gedanensis… editum – pro anno Domini 
1927, Gedani 1927 oraz pro anno Domini 1937, Gedani 1936 opatrzone zostały licznymi notatkami 
przez ks. Bruskiego, ówczesnego proboszcza katedry w Oliwie i kościoła św. Mikołaja. Między-
narodowy bilet kolejowy nr 93050 wystawiony został dla ks. Bruskiego jako uczestnika XXXIV 
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie – 34. Congressus Eucharisticus In-
ternationalis et Annus Jubilaris Sancti Stephani Regis, Budapest 1938. 

14 Np.: (1) J. Bautz, Grundzüge der Katholischen Dogmatik, Mainz 1899; Einführung in die Heilige 
Schrift… Einleitung in das Alte und Neue Testament samt Hermeneutik, Regensburg 1904; Katechismus 
der Katholischen Religion für das Bistum Culm, Culm zu Pelplin 1914 – (2) P. Gasparri, Katholischer 
Katechismus, München 1932; W. Schwenz, Katechetische Skizzen mit vollftändig beigedruckten Text des 
Einheitskatechismus, Hildesheim brw.; G. Lenhart, Der Priester und sein Tagewerk. Gedanken und Er-
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Tym samym sprawdziło się stare powiedzenie, że biblioteka jest odbiciem duszy 
właściciela.
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THE BOOK COLLECTION  
OF MAGNUS BRUSKI, THE PARISH PRIEST  
AT ST. NICHOLA’S CHURCH IN GDAŃSK

Magnus Bruski (1886–1945) was ordained to the priesthood in 1913. Bruski’s whole life 
was strongly connected with Gdansk. His duties as a priest were manifold and comprised re-
maining the office of a parish priest at St. Nichola’s Church (1935–45) and a vicar gener-
al of the diocese of Gdańsk (1934–38). Bruski actively worked in the Free City of Gdańsk 
succumbed at that time to National Socialism. He was frequently criticised for popularising 
the knowledge about the Polish language among German clergymen. Bruski died of typhus 
on July 9th, 1945. The St. Nichola’s Church’s book collection including the private library of 
Magnus Bruski (75 items) was lucky enough to be preserved only thanks to support from the 
Dominican friars in 1945. The collection is now a part of the holdings of PAN Gdansk Library. 
It is now a testimony of their owner’s great need of personal development and his mission to 
prevent and reduce alcohol abuse in Gdańsk.

Key words: Magnus Bruski (1886–1945), the St. Nichola’s Church parish library, Gdańsk, 
book collections, clergymen’s libraries, 20th century, Gdańsk Library

DIE BÜCHERSAMMLUNG 
VON MAGNUS BRUSKI, PFARRER  

AN DER ST. NIKOLAI-KIRCHE IN DANZIG

Magnus Bruski (1886–1945) empfing seine Priesterweihe im Jahr 1913. Als Priester war er 
eng mit Danzig verbunden, u. a. in den Jahren 1935–1945 als Pfarrer an der St. Nikolaikirche 
und 1934–1938 als Generalvikar der Danziger Diözese. Er arbeitete in den schweren Zeiten 
der national-sozialistischen Regierung in der Freien Stadt Danzig. Er war sehr für die Verbrei-
tung der polnischen Sprache unter den deutschen Geistlichen kritisiert. Er starb an Typhus am 
9. Juli 1945.

Die Bibliothek der St. Nikolaikirche samt der Privatsammlung Magnus Bruskis blieb dank 
ihrer Übernahme im Jahr 1945 durch die Dominikaner erhalten. Zurzeit wird sie als ewiges 
Depositum der Danziger Bibliothek übertragen. Obwohl eine unbestimmte Zahl von Büchern 
verloren ging, zeugen die 75 zurückgebliebenen Exemplare von der Lebenslaufbahn des Eigen-
tümers. Seine Büchersammlung weist auf die Selbstbildung hin und bestätigt auch den Kampf 
gegen den Alkoholkonsum unter den Danzigern.

Schlüsselworte: Magnus Bruski (1886–1945), Die Bibliothek der St. Nikolai-Kirche in 
Danzig, Danzig – Büchersammlungen der Geistlichen im 20. Jahrhundert, Danziger Biblio-
thek
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1. Ks. Magnus Bruski (1886–1945)
(PAN Biblioteka Gdańska)

2. Joseph Speyer, Venite seorsum. Ewigkeitsgedanken für Priester, Würzburg brw. 
strona tytułowa z podpisem ks. Magnusa Bruskiego

(PAN Biblioteka Gdańska)





LIBRI GEDANENSES XXXIII

Stefania Sychta

UNIWERSYTECKIE KSIĘGI 
IMMATRYKULACYJNE  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ. 
BIBLIOGRAFIA

Niniejsza bibliografia obejmuje drukowane księgi immatrykulacyjne uniwersyte-
tów i szkół wyższych, przechowywane w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. 
Uwzględniono w niej też wykazy członków korporacji studenckich, nacji, do-

kumenty uniwersyteckie oraz inne publikacje zawierające spisy studentów i wykładowców.
Księgi immatrykulacyjne, metryki uniwersyteckie, to niezwykle cenne źródła do 

badań, szczególnie biograficznych, stanowiące niekiedy jedyny wiarygodny przekaz 
o ważnym fakcie z życia danej osoby. Mogą też służyć do badań genealogicznych, kul-
turowych i społecznych. Pozwalają na rekonstrukcję dziejów poszczególnych uczelni, 
ocenę ich popularności ze względu na poziom nauczania oraz poznanie zasięgu tery-
torialnego ich oddziaływania. Ze względu na znaczenie metryk uniwersyteckich, już 
w XIX wieku rozpoczęto ich upowszechnianie w formie drukowanej1. 

Publikacje przechowywane w zbiorach Biblioteki Gdańskiej obejmują lata 1289–
1944. Rozpoczyna je najstarsza zachowana metryka uniwersytetu w Bolonii, a kończy 
opracowanie o Polakach na wydziale lekarskim uniwersytetu w Królewcu. Za-
rejestrowane pozycje dotyczą uczelni w 59 miastach z 14 krajów europejskich według 
dzisiejszego podziału politycznego: Niemiec (31), Polski (5), Włoch (4), Francji (3), 
Holandii (3), Szwecji (3), Czech (2), Rosji (2), Austrii (1), Estonii (1), Litwy (1), Ło-
twy (1), Szwajcarii (1) i Ukrainy (1).

1 Bibliografie metryk uniwersyteckich opublikowali m. in.: Wilhelm Falckenheiner, Univer-
sitäts-Matrikeln. Verzeichnis der Drucke nebst anderen Nachweisen, „Göttingische Nebenstunden“, 
Nr. 6, Göttingen 1928, [4], 25 s. – drukowane metryki uniwersytetów niemieckich i europejskich 
w wyborze (sygn. Ab 43 4° in 11). Bibliographie der im Druck erschienenen Universitätsmatrikeln, Bd. 
I: Die deutschen Universitäten sowie die deutschen Nationen des Auslandes, „Sammlung bibliothekswis-
senschaftlicher Arbeiten“, H. 15, Berlin 1901, s. 23–36 – drukowane metryki uniwersytetów nie-
mieckich oraz nacji niemieckiej na innych uniwersytetach europejskich (sygn. Fb 11317 8°). Bruno 
Schmalhaus, Hochschul-Matrikeln, „Heinbergschriften Arbeiten Göttinger Bibliothekare“, H. 7, 
Göttingen 1937, XI, 67 s. – rękopiśmienne i drukowane metryki uczelni niemieckich, innych uczel-
ni europejskich w wyborze oraz uczelni północnoamerykańskich w wyborze, autor podaje też lata 
założenia uczelni i, co ważne, ich wszystkie dawne nazwy (sygn. Fb 11336 8°).
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W katalogu zastosowano układ alfabetyczny według miast będących siedzibami 
uczelni, w polskiej wersji językowej, dodając w nawiasie nazwę w formie oryginalnej. 
W ramach miasta podano kolejno metryki i akta uniwersyteckie, metryki nacji i kor-
poracji studenckich, następnie inne opracowania w kolejności alfabetycznej. Publi- 
kacje, których nie można było przyporządkować takiemu układowi ujęto w dodatku.

W księgach immatrykulacyjnych można znaleźć m. in. następujące informacje do-
tyczące studentów: numer i datę wpisu, imię i nazwisko, wiek, kraj lub region pocho-
dzenia, wysokość opłaty, adnotację o złożonej przysiędze, wyznanie, status społeczny, 
kierunek studiów, nazwisko i zawód ojca, matki lub opiekuna, nazwisko mecenasa lub 
dobroczyńcy, nazwę uniwersytetu, z którego student przybył lub na jaki się udał, prze-
winienia i kary. Dane te nie zawsze występują równocześnie, ilość informacji wzrasta 
z czasem.

Opis katalogowy zawiera niezbędne elementy, pomija zalecenia normy bibliogra-
ficznej. Pod opisem podano sygnatury danej publikacji w Bibliotece Gdańskiej. Nie-
kiedy dodano też informację o zawartości publikacji, jeśli uznano to za istotne.

ALTDORF

Die Matrikel der Universität Altdorf, Elias von Steinmeyer (Hrsg.), Bd. 1–2, Würzburg: 
H. Stürtz 1912, LIX, 690 s., 730 s.

Fb 11972 4°
Lata 1575–1809. 
Liczne informacje biograficzne w przypisach. Indeks osób, miejscowości i nazw geograficznych. 

BAZYLEA (BASEL)

Polacy w Bazylei w XVI wieku. Z metryk Uniwersytetu Bazylejskiego, Józef Kallenbach 
(Wyd.), Kraków: Fr. Kluczycki 1888, 11 s. 
Osobne odbicie z VI tomu „Archiwum dla dziejów literatury i oświaty w Polsce”.

III 137847
Lata 1551–1599.

Herzog Johann Werner, Athenae rauricae, sive Catalogus professorum academiae Basi-
liensis ab a. 1460 ad a. 1778 cum brevi singulorum biographia […], Basiliae: C.A. Serinus 
1778, [2], 476 s.

Uph. o. 1291
Lata 1460–1778. 
Słownik biobibliograficzny profesorów. Indeks chronologiczny i alfabetyczny.

BERLIN

Die Matrikel des preussischen Collegium medico-chirurgicum in Berlin 1730 bis 1768 
[1769 bis 1797], Alexander von Lyncker (Hrsg.), [w:] Archiv für Sippenforschung und 
alle verwandten Gebiete, Jg. 11–12, Görlitz: C.A. Starke 1934–1935, s. 129–158, s. 97–135

La 1341 8°
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BOLONIA (BOLOGNA)

Acta nationis germanicae universitatis Bononensis ex archetypes tabularii Malvezziani [...], 
Ernestus Friedlaender, Carolus Malagola (Ed.), Berlin: G. Reimer 1887, XXXIX, 503 s.

Fb 13900 4°
Lata 1289–1562.
Akta dotyczące nacji germańskiej. Indeks osobowy.

Bersohn Mathias, Studenci Polacy na uniwersytecie bolońskim w XVI i XVII wieku, Cz. 
1–2, Kraków: Fr. Kluczycki 1890–1894, 23 s., 80 s. 

III 12737
Lata 1600–1661. 
W dawnym gmachu uniwersyteckim Archiginnasio antico umieszczano na ścianach klatek schodo-
wych, korytarzach, w krużgankach i głównych salach nazwiska, tytuły i herby wybitnych studentów. 
Część 1: Wykaz 22 studentów polskich wraz ze szczegółami biograficznymi. Część 2: Chronologicz-
ny wykaz studentów, przy niektórych nazwiskach herby.

Windakiewicz Stanisław, Informacja o aktach Uniwersytetu Bolońskiego, Kraków: Fr. 
Kluczycki 1891, 23 s.

III 189496
Lata 1377–1609.
Doktoranci i studenci różnych wydziałów. Ponadto księgi profesorów wydziału prawa kanoniczne-
go w latach 1377–1595 oraz księgi profesorów wydziału prawa rzymskiego w latach 1378–1571. 
Niekiedy uwagi natury prywatnej.

BONN

Krüger, Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der Königlichen 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn für das Sommer-Halbjahr 1834, 
[Bonn]: Carl Georgi [1834], [20] s.
Odenkirchen Johann Aloys, Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf 
der Königlichen Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn für das Sommer-
-Halbjahr 1860, [Bonn]: Carl Georgi [1860], [22] s.

Fb 12095 4°
Wykazy pracowników administracji i wykładowców według wydziałów i instytutów. Alfabetyczne 
wykazy studentów. Podano adresy zamieszkania. Każdy semestr uzupełniają zestawienia liczbowe 
studentów z kraju i zagranicy.

BRANIEWO (BRAUNSBERG)

Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg 1578–1798, Georg Lühr (Hrsg.), 
„Monumenta historiae Varmiensis“, Bd. 11, Braunsberg: Ermländische Verlagsgesellschaft 
1926, [3], 212, [1] s.

Ob 411 8°
Defekt: brak początku bloku książki do s. 80. Wpisy zaczynają się od numeru 590 w 1629 roku. 
Indeks osób. Notki biograficzne.
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BÜTZOW 

zob. Rostok: Die Matrikel der Universität Rostock, Adolph Hofmeister (Hrsg.), Rostock: 
G. Nusser 1889–1904, Bd. 4

DILLINGEN

Die Matrikel der Universität Dillingen, Thomas Specht (Bearb.), Bd. 1–2, „Archiv für 
die Geschichte des Hochstifts Augsburg“ 2; 3,1, Dillingen: Historischer Verein Dillingen 
1909–1911; [5], 721, 723–1188 s.
Die Matrikel der Universität Dillingen, Alfred Schröder (Bearb.), Bd. 3, „Archiv für die 
Geschichte des Hochstifts Augsburg“ 3,2, Dillingen: Historischer Verein Dillingen 1915, 
429, [2] s.

Fb 12182 8°
Lata 1551–1695. 
T. 1: Tekst metryki 1551–1645. T. 2: Tekst metryki 1646–1695. Po tekście metryki w t. 2 noty bio-
graficzne i uzupełnienia. T. 3: Indeks studentów, miejscowości, nazw geograficznych. Wykazy pla-
cówek z których studenci przybyli lub do których się udali, klasztorów, dobroczyńców studentów. 
Ponadto łacińsko-niemiecki wykaz stanów i zawodów podanych przy nazwisku ojca. Notki biogra-
ficzne, także w licznych przypisach. 

DORPAT (TARTU)

Album academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710, Arvo Tering (Bearb.), 
Tallin: Valgus 1984, 527 s.

II 265993
Informacje biograficzne. 
W miarę możliwości podano datę chrztu i śmierci studenta, informacje o jego podróżach eduka-
cyjnych oraz przebiegu kariery zawodowej, zawód i datę śmierci ojca, odniesienia do studiujących 
w Dorpacie członków rodziny. Indeks nazwisk oraz nazw geograficznych.

Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Dorpat: H. Laakmann, 1867, 412 s.
Fb 14234 8°

Lata 1802–1867.
Informacje biograficzne, przede wszystkim zajmowane stanowiska, przynależność do towarzystw 
akademickich. Indeks nazwisk studentów oraz wykaz personelu na dzień 17 maja 1867 roku.

Album Dorpati Livonorum, [Ammon Aleksander] (Bearb.), [Dorpat]: H. Laakmann 
[1890], XIX, 372 s., XXVIII s.

II 42140
Lata 1822–1897. 
Wykaz studentów korporacji Inflantczyków. Noty biograficzne ze wskazaniem na wzajemne pokre-
wieństwo członków. Przy niektórych nazwiskach dodatkowe informacje dopisane ręcznie. Na końcu 
uzupełnienia dotyczące umieszczonych w albumie osób. 
Do egzemplarza dołączono dodatek z poprawkami i uzupełnieniami do albumu wydanego w 1890 roku.

Album Dorpato-Livonorum, Reinhard Ottow (Bearb.), Dorpat: H. Laakmann 1908, [10], 
487 s. 

II 68384
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Lata 1822–1908. 
Od 1863 roku podawano osobę wprowadzającą do korporacji (Taufvater).

Album Estonorum, 4. Aufl., Philisterverband der Estonia (Hrsg.), Tallin: Estländische 
Druckerei 1939, LVIII, [2], 456 s.

II 120988
Lata 1818–1939. 
Album korporacji Estończyków. Krótkie noty biograficzne zawierają, poza stałymi danymi, informa-
cję o teściach członka korporacji. Podano bibliografię. 

Verzeichniss sämtlicher Professoren der ehemaligen Universitäten zu Dorpat und Pernau 
und der academischen Beamten, August Buchholtz (Hrsg.), [w:] Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, Bd. 7, H. 1, Riga: N. Kymmel 1853, s. 
159–202

Nk 7904 8°

Bednarski Zenobiusz Michał, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego 
w latach 1802–1889, „Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego” Nr 207, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych 2002, 176 s.

II 273804
Po części ogólnej alfabetyczny wykaz z notami biograficznymi i bibliografią. Podano numer z księgi 
immatrykulacyjnej, ewentualnie numer kolejny z Album polonorum.

Manteuffel Gustaw, Z dziejów Dorpatu i byłego Uniwersytetu Dorpackiego, Warszawa: 
Nakładem Byłych Wychowanków Uniwersytetu Dorpackiego 1911, [10], 234 s.

III 81249
Na stronach 169–220 noty biograficzne słynniejszych studentów Polaków w Dorpacie.

ERFURT

Acten der Erfurter Universität, Johann Christian Hermann Weissenborn (Bearb.), Teil. 
1–3, „Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete“, Bd. 8, Halle: 
Historische Commission der Provinz Sachsen 1881–1899, XXVIII, 442 s., XIX, 560 s., 
VI, 432 s.

Og 3489 8°
Lata 1392 – 1636. 
Cz. 1–2: Tekst metryki. Cz. 3: Indeksy.

FRANEKER

Series professorum et lectorum Academiae Frisicae, quae est Franequerae. Accedunt fasti 
rectorales […], [Franeker]: N. Udink 1745, 116 s.

Uph. o. 4090
Lata 1585–1744.
Chronologiczny wykaz profesorów z notami biograficznymi, rektorów, członków senatu w latach 
1604–1721, bibliotekarzy w latach 1618–1739 oraz innych pracowników.
Indeks osób.



102 Stefania Sychta

FRANKFURT NAD ODRĄ (FRANKFURT A. ODER)

Aeltere Universitäts-Matrikeln. Universität Frankfurt a. O., Ernst Friedländer (Hrsg.), 
Bd. 1–3, „Publicationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven“, Bd. 32, 36, 49, Leipzig:  
S. Hirzel 1887–1891, XVI, 793 s., VIII, 689 s., VII, [4], 662 s.

Np 900 8°

Lata 1506–1811.
T. 1: Tekst metryki 1506–1648. T. 2: Tekst metryki 1649–1811. T. 3: Indeks osób i miejscowości.

Das älteste Decanatsbuch der philosophischen Facultät an der Universität zu Frankfurt  
a. O., Die artistisch-philosophischen Promotionen von 1506 bis 1540 [von 1540 bis 1596], 
Gustav Bauch (Hrsg.), „Acten und Urkunden der Universität Frankfurt a. O.“, H. 1, 4, 
Breslau: M. & H. Marcus 1897–1901, 84 s., 132 s.

Fb 12315 8°

Aus dem ersten Jahrzehnt der Universität und die ältesten Dekanatsbücher der Juristen 
und der Mediziner. Festschrift zur vierhundertjährigen Jubelfeier der Alma Mater Viadri-
na 26. April 1906, Gustav Bauch (Hrsg.), „Acten und Urkunden der Universität Frankfurt 
a. O.“, H. 6, Breslau: M. & H. Marcus 1906, XX, 93 s.

Fb 12315 8°
Brak indeksów.

Reh Paul, Oberschlesier auf der Universität Frankfurt a. O., „Oberschlesien“, Jg. 5, 1906–
1907, Kattowitz: Gebrüder Böhm 1907, 49 s.

Ma 4101 4° in 14
Lata 1506–1767. 
Niekiedy informacje biograficzne w przypisach. Indeks miejscowości i osób.

FRYBURG (FREIBURG I. BR.)

Die Matrikel der Universität Freiburg i. Br. von 1460–1656, Bd. 1–2, Hermann Mayer 
(Hrsg.), Freiburg: Herdersche Verlagshandlung, 1907–1910, XCIV, 942 s., [4], 362 s. 

Fb 12356 8°
T. 1: Tekst metryki. T. 2: Tabele, wykaz rektorów, zestawienia studentów według lat studiów, miej-
sca pochodzenia, statusu społecznego. Liczne informacje biograficzne w przypisach. Indeks osób 
i miejscowości. 

Die Matrikel der Universität Freiburg i. Br. von 1656–1806, Friedrich Schaub (Hrsg.), 
Freiburg: H. F. Schultz 1944, [4], 672 s.

Fb 12356 8°
Liczne informacje biograficzne w przypisach. Brak indeksów.
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FULDA 

Die Studentenmatrikel der Adolphsuniversität zu Fulda (1734–1805), Gregor Richter (Hrsg.),  
„Veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins“, Bd. 15, Fulda: Fuldaer Actiendruckerei 
1936, XVI, 155 s.

Oh 7392 8°
Indeks osób i miejscowości.

GETYNGA (GÖTTINGEN)

Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen 1734–1837, Bd. 1–2, Götz von 
Selle (Hrsg.), Hildesheim und Leipzig: A. Lax 1937, [4], 935 s., [4], 176 s.

 Fb 12455 4°
T. 1: Tekst metryki, T. 2: Indeks osób.
Księga nie jest pełna. Niektórzy studenci, np. szlachetnie urodzeni, którzy płacili wyższe wpisowe, 
nie wpisywali się wcale lub nie podawali tytułów szlacheckich. Dotyczy to szczególnie drugiej po-
łowy XIX wieku. Nie zawsze można też polegać na informacjach o wcześniej odbytych studiach.

Alphabetisches Verzeichnis der lebenden Alten Herren, inaktiven und aktiven Mitglieder 
der Hannovera, Mai 1919, [S.l, s.n., s.a.], 13 s.

Fb 30/24 4° in 14

Mitglieder-Verzeichniss des Corps Hannovera zu Göttingen. Zur Erinnerung an den 
40jährigen Commers im Jahre 1880, [S.l., s.n., s.a.], 42 s.

Fb 30/24 4° in 13
Lata 1827–1880. 
Indeks osób.

Mitglieder-Verzeichnis des Corps Hannovera zu Göttingen, Hanover: Gebrüder Jänecke 
1893, 48 s.

Fb 12528 8° 
Lata 1827–1893.
Do tej publikacji dołączono: Nachtrag zum Mitgliederverzeichnis des Corps Hannovera zu Göttin-
gen vom Jahre 1902, Göttingen, W. Fr. Kaestner, [1909], 8 s. (lata 1902–1908).

Nachtrag zum Mitglieder-Verzeichniss des Corps Hannovera zu Göttingen Winter-Se-
mester 1881/82, Göttingen: L. Hofer [s.a.], [4] s.

Fb 30/24 4° in 13 (1)

Nachtrag zum Mitglieder-Verzeichniss des Corps Hannovera zu Göttingen W. 97/98 S., 
Göttingen: W. Fr. Kaestner [s.a.], 8 s.

Fb 30/24 4° in 13 (2)
Lata 1883–1897.

Zur hundertjährigen Jubelfeier der Georgia Augusta zu Göttingen. Ein chronologisches 
Verzeichniß sämtlicher Lehrer der Universität seit ihrer Stiftung im Jahre 1734, Philipp 
Friedrich Conradi (Bearb.), Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1837, 36, [4] s.

Fb 12483 4°
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Lata 1734–1837. 
Wykaz istniejących w 1837 roku uniwersytetów niemieckich.

GIESSEN

Suchbuch für die Gießener Universitätsmatrikel von 1649 bis 1707, Luise Waldhaus  
(Hrsg.), „Sonderdruck aus den Mitteilungen der Hessischen Familiengeschichtlichen  
Vereinigung“, Bd. 4, H. 11/12, Darmstadt: K. F. Bender 1937, 136 s.

Fb 12405 8°
Alfabetyczny wykaz studentów Uniwersytetu w Gießen jest uzupełnieniem do: Matrikel der Uni-
versität Gießen 1608–1707, E. Klewitz, K. Ebel (Hrsg.), Darmstadt, Fr. Klingender 1898. Tej me-
tryki brak w zbiorach Biblioteki Gdańskiej.

GREIFSWALD

Aeltere Universitäts-Matrikeln. Universität Greifswald, Ernst Friedländer (Hrsg.), Bd. 
1–2, „Publicationen aus den K. Preußischen Staatsarchiven“, Bd. 52, 57, Leipzig: S. Hirzel 
1893–1894, XX, [2], 635 s., VIII, 532, [4], s., 1 tabl.

Np 900 8°
Lata 1456–1700.
T. 1: 1456–1645, Tekst metryki. T. 2: 1646–1700, Tekst metryki oraz indeks osób, miejscowości 
i rzeczowy. Niekiedy notki biograficzne. Opisano liczne wydarzenia z życia uniwersytetu, miasta 
i regionu. Zawiera też dokumenty uniwersyteckie, np. umowa na wynajem mieszkania dla profesora, 
mowa powitalna na cześć profesora itp.

Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden der Königlichen Universität 
zu Greifswald im Sommersemester 1876 [– im Wintersemester 1885/86], Greifswald: 
Universität Greifswald [s.a.], 40 s., 36 s., 35 s., 37 s., 37 s., 36 s., 39 s., 36 s., 40 s., 39 s., 40 
s., 42 s., 42 s., 42 s., 44 s., 40 s., 48 s.

Fb 12579 8°
17 broszur. W semestrze zimowym 1885/86 dopisano ręcznie 42 nazwiska. Adresy zamieszkania 
wykładowców, studentów i pracowników administracji. Każdy semestr uzupełniają zestawienia licz-
bowe studentów, ponadto zestawienia studentów pochodzących z Prus i innych krajów.

Universität Greifswald. Personalverzeichnis. Vorlesungsverzeichnis für das Sommer-Se-
mester 1925, Greifswald: E. Hartmann [ s.a.], 41 s., 3 tabl.

Fb 12579/2 8° 
Wykaz dóbr uniwersyteckich oraz orderów i odznaczeń honorowych. Indeks osób. 

GRONINGEN

[Ubbo Emmius], Effigies et vitae professorum Academiae Groningae et Omlandiae [...], 
Groningae: J. Nicolai 1654, 225 s., 30 tabl.

Fb 13981 4°, Uph. f. 1126
Początek XV wieku – do 1654 roku. 
Życiorysy profesorów z portretami, niekiedy utwory okolicznościowe na ich cześć. Chronologiczny 
wykaz rektorów i kuratorów uniwersytetu w latach 1612–1654. 
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HALLE-WITTENBERGA (HALLE-WITTENBERG),  
zob. też WITTENBERGA

Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden auf der Königlichen vereinig-
ten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg, Für das Winterhalbjahr von Michaelis 1894 
bis Ostern 1895, Halle: Gebauer-Schwetschke [s.a.], XVIII, 43 s.

Fb 2 4° in 11a

Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden auf der Königlichen vereinig-
ten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg, Für das Sommerhalbjahr von Ostern bis 
Michaelis 1897, Halle: Gebauer-Schwetschkei [s.a.], 45 s.

Fb 2 4° in 11
Powyższe dwie broszury zawierają wykazy wykładowców, studentów i pracowników administracji 
z adresami zamieszkania. Każdy semestr uzupełniają zestawienia liczbowe studentów, ponadto ze-
stawienia studentów Niemców i innych nacji.

Index scholarum in universitate litteraria Fridericiana Halensi cum Vitebergensi consociata per 
hiemem anni 1884 [–1895], Wilhelm Dittenberger (Bearb.), Halae: Gebauer-Schwetschke 
[s.a.], 230 s. 

Fb 12605 4°
19 broszur wydawanych na poszczególne semestry z wykazami wykładowców, studentów i pracow-
ników administracji i ich adresami zamieszkania. Każdy semestr uzupełniają zestawienia liczbowe 
studentów, ponadto zestawienia studentów według nacji.

HEIDELBERG

Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 [–1845], Bd. 1–5, Gustaw Toepke  
(Hrsg.), Heidelberg: C. Winter 1884–1904, LXXVI, 697 s., 622 s., XII, 887 s., XII,  
656 s., IV, 782 s.
Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1846 [–1870], Bd. 6–7, Paul Hintzelmann 
(Hrsg.), Heidelberg: C. Winter 1907–1916, IV, 712 s., 7 VI, 700 s.

Fb 12662 8°

Lata 1386–1870.
T. 1–3: 1386–1668, tekst metryki oraz indeks osób, miejscowości i rzeczowy. T. 4–6: 1704–1870, 
tekst metryki. T. 7: Indeks osób, miejscowości i rzeczowy dla t. 4–6. 
Brak kierunku studiów danego studenta. 
Tom V oryginału metryki z lat 1668–1704 uważa się za zaginiony (niewielka liczba nazwisk za-
chowała się w: R. Sillib, Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg und der rheinischen 
Pfalz, Bd. 3 (1898), s. 136–137, którego brak w zbiorach Biblioteki Gdańskiej).

Die Universität Heidelberg ihren Toten des grossen Kriegs zum Gedächtnis 16. Juli 1919, 
Heidelberg: J. Hörning [1919], 24 s.

Fb 12679 8°
Po mowach okolicznościowych wykaz nauczycieli, urzędników i studentów poszczególnych wydzia-
łów poległych w latach 1914–1918.
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HERBORN

Matricula studiosorum scholae Herbornensis (1584–1726), Antonius von der Linde 
(Bearb.), [w:] Die Nassauer Drucke der Königlichen Landesbibliothek in Wiesbaden, 
Wiesbaden: Feller & Gecks 1882, Bd. 1, 1467–1817, s. 340–496

Aa 12567 8°

Die Matrikel der Hohen Schule zu Herborn 1725–1817. Carl Heiler (Bearb.), [w:] Nas-
sauische Annalen, Bd. 55, Wiesbaden: Selbstverlag des Vereins 1935, s. 148–184

Oh 5300 4°
Indeks osób.

HERRNHUT

zob. Dodatek: Helk Vello, Dansk-norske studierejser 1661–1813, Matrikel over studeren-
de i udlandet, Odense Universitetsforlag 1987–1991.

INGOLSTADT

Polacy na studyach w Ingolsztacie […], Paweł Czapiewski (Wyd.), Poznań, Drukarnia 
i Ksiegarnia św. Wojciecha 1914, 111, [1] s.

Fb 13196 8°, II 68217
Lata 1472–1699. 
Zestawienie liczbowe według lat kalendarzowych, według dziesięcioleci, kierunków studiów. Układ 
chronologiczny. Indeks osób uzupełniony informacją o studiach na innych uczelniach. Niekiedy 
krótkie informacje biograficzne. 

JENA

Die Matrikel der Akademie zu Jena 1548–1557, Theodor Lockemann, Friedrich Schnei- 
der (Hrsg.), „Aus Thüringischen Archiven und Bibliotheken”, H. 10, Zwickau: F. Ullmann 
1927, [6], 92 s.

Fb 12755 4°
Indeks osób i miejscowości.

Schultz Julius, Zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Studenten aus Polen 
an der Universität Jena (1548–1795), [w:] Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-
-Schiller-Universität Jena, Jg. 9 1959/60, GS-Reihe, H. 1/2, Jena: [s.n., 1960], s. 49–75

III 169949
Indeks osób. 

KAISERSLAUTERN

Webler Heinrich, Die Kameral-Hohe-Schule zu Lautern (1774–1784), „Mitteilungen des 
Historischen Vereins der Pfalz“, Bd. 43, Speyer am Rhein: Historischer Verein der Pfalz 
1927, s. 93–95

Nn 1840 8°
Metryki tej uczelni uważa się za zaginione. W publikacji podano 30 odtworzonych nazwisk.
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KASSEL

Die Annalen und die Matrikel der Universität Kassel [1633-1652], Wilhelm Falckenhe-
iner (Hrsg.), [w:] Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, NF 
Bd. 18, Kassel.: A. Freyschmidt 1893, s. 190–326

Oh 5307 8°
zob. Marburg: Suchbuch für die Marburger Universitätsmatrikel von 1653 bis 1830, M. E. Habicht 
(Bearb.), Darmstadt: L.C. Wittich 1927

KIJÓW (KYJIV)

Dubiecki Marian, Młodzież polska w Uniwersytecie Kijowskim przed r. 1863, Kijów: 
Księgarnia Leona Idzikowskiego 1909, 88 s.

II 4598
Na tle historycznym uczelni omówiono działalność nauczycieli Polaków i niektórych znamienitszych 
studentów. Ważniejsze informacje biograficzne. Reprodukcje zdjęć niektórych osób. Brak indeksu. 

KILONIA (KIEL)

Meyer William, Baltische Studenten in Kiel 1665–1865, „Mitteilungen der Gesellschaft 
für Kieler Stadtgeschichte“, Nr. 35, Kiel: W. G. Mühlau 1930, 148 s.

Oh 1859 8°
Zestawienie latami liczby studentów z poszczególnych regionów bałtyckich. Załącznik zawiera wy-
kaz osób nie będących Bałtami, które po studiach działały w krajach bałtyckich. Niekiedy podano 
informacje biograficzne. Indeks osób.

KOLONIA (KÖLN)

Die Matrikel der Universität Köln 1389 bis 1559, Bd. 1–3, Hermann Keussen (Bearb.), 
Bonn: H. Behrendt, P. Hanstein 1892–1931, [20], CXI, 573; [12], 269 s., [10], 1128 s., 
1103 s.

Fb 12827 8°
Lata 1389–1559.
T. 1: 1389–1466. Indeks osób i miejscowości oraz diecezji, klasztorów i uniwersytetów, w których 
studenci zajmowali stanowiska. T. 2: 1476–1559. T. 3: Uzupełnienia za lata 1389–1466 oraz indeksy 
dla t. 1–2. Brak danych dla lat 1466–1475. Niekiedy informacje biograficzne w przypisach. 

Matrikel over nordiske studerende ved Universitetet i Köln i det sextende aarhunderte, 
Ludwig Daae (Ed.), Kristiania: P. T. Mallings Bogtrykkeri 1875, [2], 11 s.

Fb 12825 8°
Lata 1503–1546. 
Wykazy studentów z Danii, Szwecji, Norwegii na uniwersytecie w Kolonii. 

KOPENHAGA (KJØBENHAVN)

Kjøbenhavns Universitets Matrikel, Birket Smith (Ed.), T. 1–2, Kjøbenhavn, Gyldendal-
ske Boghandel Forlag 1890–1894, [2], V, 348 s., [4], 611, [3] s.

Fb 14400 4°
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Lata 1611–1740.
Wpisom towarzyszą notatki dotyczące bieżących wydarzeń. Brak indeksów. W zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej brak t. 3 z lat 1740–1829. 

KRAKÓW

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis ab anno 1400 ad annum 1489 [1490 ad 
annum 1606], T. 1–3, Adam Chmiel (Ed.), Cracoviae: Academia Litterarum Cracoviensis 
1887–1904, VIII, [6], 294 s., XI, 347 s., VII, 256 s.

Fb 14054 8°, II 59293

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis […] Continens nomina studiosorum ab 
anno 1607 ad annum 1642 [ab anno 1720 ad annum 1780], T. 4–5, Jerzy Zathey, Henryk 
Barycz (Ed.), Cracoviae: Academia Litterarum Cracoviensis 1950, X, [2], 207 s., XII, 207 s.

II 59293
Na skutek strawienia w pożarze V tomu oryginału metryki brak danych z lat 1642–1720.

Album studiosorum Universitatis Cracoviensis […] Continens nomina studiosorum ab 
anno 1720 ad annum 1780, T. 5, Karol Lewicki, Jerzy Zathey (Ed.), Cracoviae: Academia 
Litterarum Cracoviensis 1956, XII, 207 s.

II 59293

Das älteste Matrikel-Buch der Universität Krakau. Beschreibung und Auszüge, Heinrich 
von Zeissberg (Bearb.), Innsbruck: Wagner 1872, IV, 108 s.

Fb 14055 8°
Lata 1400–1508. 
Wykazy studentów nacji niemieckiej i innych.

Acta Rectoralia almae universitatis Cracoviensis inde ab anno 1469, T. 1, Władysław Wi-
słocki (Ed.), Cracoviae: Academia Litterarum Cracoviensis 1893–1897, XI, 1222 s.

Fb 14057 8°, II 50358
Lata 1469–1537.

Acta Rectoralia almae universitatis Cracoviensis, T. 2, Stanislaus Estreicher (Ed.), Craco-
viae: Academia Litterarum Cracoviensis 1909, IX, 380 s.

II 50358
Lata 1536–1580.

Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum 
Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, Josephus Muczkowski (Ed.), Cracoviae, Acade-
mia Litterarum Cracoviensis 1849, 19, CCXL, 563 s.

Fb 14053 8°, II 4541
Poza dokumentami chronologiczne wykazy promocji. Indeks osób.
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Indeks studentów Uniwersytetu krakowskiego w latach 1400–1500, Jerzy Zathey, Jerzy 
Reichan, (Oprac.), Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, XVI, 364 s.

III 137340
Indeks składa się z trzech serii: A – nazwy osobowe, B – stopnie naukowe, urzędy, godności, funkcje, 
przynależność stanowa i wyznaniowa, C – zawody ojców studentów.

Metryka promowanych wydziału teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1639–
1741, Henryk Barycz (Wyd.), [w:] Nasza Przeszłość, T. 3, Kraków: Instytut Teologiczny 
Księży Misjonarzy 1947, s. 185–212

II 208478
Wypisy z księgi immatrykulacyjnej po łacinie z zachowaniem najważniejszych danych biograficz-
nych poszczególnych osób. Układ chronologiczny.

Bauch Gustav, Deutsche Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance 1460 bis 1520, 
Breslau: M. & H. Marcus 1901, 79 s.

Fb 14067 8°
Noty biograficzne studentów i nauczycieli. Na końcu chronologiczny wykaz osób.

Regestrum bursae Cracoviensis Hungarorum nunc primum ex autographo codice Bi-
bliothecae Cracoviensis editum, Ferenc Széchény (Ed.), Budae: Universitas Hungarica 
1821, XXIV, 88 s.

I 43054
Lata 1493–1558.

Regestrum bursae Hungarorum Cracoviensis (1493–1558), Karl Schrauf (Ed.), Wien:  
A. Holzhausen 1893, XIII, 138 s.

Fb 14056 8°
Indeks studentów nacji węgierskiej według alfabetycznego wykazu miejscowości pochodzenia.

Barycz Henryk, Z kulturalnego almanachu Nowego Sącza, [w:] Rocznik Sądecki, T. 5, 
Nowy Sącz: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu 1962, s. 29–142

II 02226
Na s. 39–48: Sądeczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV i z początkiem XVI wieku. Na 
s. 131–139: Poczet studentów Staro- i Nowosądeczan w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 
1364–1625.

Barycz Henryk, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim od XV–XVIII w., Katowice: Kasa 
im. Mianowskiego 1935, 27 s.

II 1793
Opis relacji studentów i uczonych na niektórych wydziałach na przykładzie bardziej znanych naz- 
wisk. Brak indeksu.

Bauch Gustaw, Schlesien und die Universität Krakau im XV. und XVI. Jahrhundert, [w:] Zeit- 
schrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Bd. 41, Breslau: F. Wohlfarth 1907, s. 99–180

Of 5020 8°
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Lata 1400–1672. 
Wykaz promocji wydziału filozoficznego.

Fastnacht Adam, Pochodzenie społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Die-
cezji Przemyskiej w latach 1400–1642, [w:] Rocznik Zakładu Narodowego Imienia Osso-
lińskich, T. 5, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1957, s. 195–232

II 0334
Liczbowe zestawienia studentów w poszczególnych latach, m. in. według pochodzenia społecznego, 
kwoty wpisowego.

Giędosz Bronisław, Studenci Opolanie na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV–XVIII w., 
[w:] Annales Silesiae, T. 1, Z. 4, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1960, s. 
475–488

II 01908
Lata 1400–1766. 
Artykuł w wersji polskiej i angielskiej.

Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego od r. 1864 do r. 1887 i obraz jego stanu dzisiejszego 
wraz z rzeczą o rektorach od czasów najdawniejszych, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 1887, [8], 251, [1], LXXV, [3] s.

III 70279
Noty biobibliograficzne wykładowców. Statystyka studentów, wykaz rektorów od 1400 roku. Indeks 
osób. 

Kürbisówna Brygida, Mieszczanie na Uniwersytecie Jagiellońskim i ich udział w kształ-
towaniu świadomości narodowej w XV w., [w:] Studia staropolskie, T. 5, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich 1957, 79 s.

II 222341
Lata 1400–1470.
Czasem sięga do 1600 roku. Wykaz immatrykulowanych przedstawicielek mieszczaństwa. Zesta-
wienie liczbowe mieszczan i duchowieństwa.

Małuszyński Marian, Łowicz w wiekach średnich, [Łowicz]: Księgarnia Łowicka 1934, 
45 s.
Odb.: Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Łowiczan, Łowicz: 1934.

II 143068
Na s. 33–39 wykaz 83 studentów Akademii Krakowskiej w latach 1400–1531 pochodzących z Ło-
wicza. Często podano informacje biograficzne.

Wachholz Leon, Wydział Lekarski Uniwersytetu Krakowskiego i jego grono nauczyciel-
skie od r. 1364–1918, Kraków: W. L. Anczyc 1935, 74 s.

II 178988
Lata1400–1780. 
Zawiera notki biograficzne grona nauczycielskiego. Indeks osób.
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KRÓLEWIEC (KÖNIGSBERG, KALININGRAD)

Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr., Die Immatrikulationen von 
1544–[1829], Bd. 1–3, Georg Erler (Hrsg.), Leipzig: Duncker & Humblot 1910–1917, 
CLI, 551 s., 771 s., [4], 684 s.

Fb 12840 8°, II 88403

Lata 1544–1829. 
T. 1: 1544–1656, tekst metryki. T. 2: 1657–1829, tekst metryki. T. 3: Indeks osób i krajów pochodze-
nia. Niekiedy odnotowano informacje biograficzne, a nawet o stosunku do służby wojskowej (testi-
monium scriptum dimissionis a legione militari adtulit) lub stanie fizycznym (visu orbatus).

Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der Königl. Albertus-Uni-
versität zu Königsberg in Pr. für das Sommer-Semester 1866, Königsberg: E.J. Dalkowski 
[1866], 34 s.
Amtliches Verzeichniß des Personals und der Studirenden auf der Königl. Albertus-Uni-
versität zu Königsberg in Pr. für das Sommer-Semester 1895, [1917, 1918], Königsberg: 
J.H. Hartung [1895, 1917, 1918], 38 s., 75 s., 49 s.

Fb 12982 8°
Cztery wykazy w dwóch woluminach. Zawierają adresy zamieszkania wykładowców, studentów 
i pracowników administracji. Każdy semestr uzupełniają zestawienia liczbowe studentów, ponadto 
zestawienia studentów pochodzących z Prus i innych krajów. Wykazy na rok 1918 poprzedzono 
listą „poległych bohaterską śmiercią” w latach 1914–1918. 

Geschichte des A.W.V. Albertia an der Universität Königsberg 1883–1908. Zur Feier 
seines 25jährigen Bestehens, Danzig: A.W. Kafemann 1909, 101 s. 

Fb 13010 8°
Na s. 71–83 wykaz członków koła naukowego Albertia.

Verzeichniss sämmtlicher Mitglieder der Littuania von 1820–1888 Michaelis, [w:] Pauly, 
Max, Chronik der Landsmannschaft Littuania während ihres 60jährigen Bestehens 1829–
1889, Königsberg: [s.n.] 1889, s. 79–120

Fb 12999 8°

Akademisches Erinnerungsbuch für die, welche in den Jahren 1787 bis 1817 die Köni-
gsberger Universität bezogen haben, Georg Friedrich Hartung (Hrsg.), Königsberg: J.H. 
Hartung 1825, 276 s.

Fb 12980 8°
Wykaz rektorów i prorektorów oraz liczba studentów od powstania uniwersytetu w 1544 roku do 
1787 roku. Chronologiczny wykaz studentów w latach 1787–1817 i alfabetyczny wykaz profesorów 
w latach 1787–1825.

Gedenkbuch der zur dritten Jubelfeier Albertina’s versammelt gewesenen, Königsberg:  
[s. n.] 1844, [4], 130 s.

Fb 12903 4°
Wpisy okolicznościowe byłych studentów, obecnych na uroczystości jubileuszu i faksymile ich auto-
grafów. Niekiedy podano lata studiów, piastowane stanowiska.
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Gregorovius Johann Adamus, Sermo Politico-Moralis […] et occasione promotionis ma-
gisterialis ab amplissima facultate philosophica [...] in Brabeuterio Acad. Reg. publice in-
stitutae […], Regiomonti: D.Ch. Kanter [1744], [4], 20 s.

Nl 77 8° adl. 9
Lata 1735–1744.

Hahn Johann Bernhard, Oratio ex antiqvitate judica, de promotionibus Hebraeorum aca-
demicis, occasione promotionis magisterialis, die I. Februar 1735 in Brabeuterio Acad. 
Reg. [...], Regiomonti: J.Fr. Reussner [1735], 34 s.

Nl 77 8° adl. 8
Lata 1548–1735.

Skrobacki Andrzej, Polacy na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Królewcu, „Ośrodek 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie”, Nr 28, Olsztyn: Pojezierze 
1969, 142, [2] s. 

II 118845
Lata 1544–1944. 
Noty biograficzne. Indeks osób i nazw geograficznych.

Trauerfeier der Albertus-Universität zu Ehren der ihr durch den Weltkrieg entrissenen 
Angehörigen im Dom zu Königsberg Pr. am 28. Oktober 1919, Königsberg: O. Kümmel 
1919, 23 s. 

Fb 30/9 4° in 5
Wykazy poległych w czasie I wojny światowej studentów oraz nauczycieli i pracowników admini-
stracji.

LEJDA (LEIDEN)

Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575–1875, Willem Nikolaas Du 
Rieu, (Ed.), Hagae: M. Nijhoff 1875, VIII, LVII, [7] s., 1723 szp.
Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1875–1925, Just Emile Kroon (Ed.), 
Leiden: A. W. Sijthoff [1925], [6], X s., 408 szp., 409–462 s.

Fb 13998 4°
Od 1915 roku podawano datę urodzenia studentów. Indeks osób.

Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575–1940, C.A. Siegenbeek van He-
ukelom-Lamme (Ed.), Leiden: E.J. Brill 1941, XIII, [3], 237 s.

Fb 14004 4°
Lata 1575–1940. 
Alfabetyczny wykaz nauczycieli z ważniejszymi informacjami biograficznymi. Na końcu chronolo-
giczne rejestry kuratorów i ich sekretarzy oraz nauczycieli.

Academische register behelsende de namen, en waardigheden, der geene, welke sijn geweest 
in bedieninge der Universiteyt tot Leyden […] in den jare 1575 tot in 1704 Benevens het 
register der Academie tot Utregt, Martinus Soermans (Ed.), Leyden: H. Teering 1704, 156 s.

Uph. o. 4079 
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Wykazy personelu administracyjnego oraz profesorów z notami biograficznymi. Dołączono wykazy 
akademii w Utrechcie w latach 1636–1693. Indeks osób. 

LIÈGE

Hulewicz Jan, Studia Polaków w uniwersytecie w Liège w latach 1880–1914, [w:] Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCXXVII, Prace Historyczne, Z. 28, Kraków: 
Uniwersytet Jagielloński 1969, 49 s.

II 46130, II 118830 

LIPSK (LEIPZIG)

Die Matrikel der Universität Leipzig, Bd. 1–3, Georg Erler (Hrsg.), Leipzig: Giesecke & 
Devrient 1895–1902, XCVII, 752 s., XCIV, 755 s., XIV, 1001 s.

Fb 13035 4°

Lata 1409–1559. 
T. 1: Immatrykulacje. Tablice przedstawiające rektorów, liczbę wpisów, status społeczny studentów, 
wnoszone opłaty, zaprzysiężenia. Metryka zawiera późniejsze poprawki, uzupełnienia, uwagi. T. 2: 
Promocje na poszczególnych wydziałach. Wykaz promowanych według stopni. T. 3: Indeks osób 
i miejscowości.

Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559–1809 als Personen- und Ortsregister 
bearbeitet und durch Nachträge aus den Promotionslisten ergänzt, Bd. 1–3, Georg Erler 
(Hrsg.), Leipzig: Giesecke & Devrient 1909, LXXXII, 713 s., LXX, 695 s., XXXVII, 666 s.

Fb 13036 4°
Lata 1559–1809. 
T. 1: 1559–1634. T. 2: 1634–1709. T. 3: 1709–1809.

Metrica nec non Liber Nationis Polonicae Universitatis Lipsiensis ab anno 1409 – usque 
ad 1600 [...], Stanisław Tomkowicz, (Wyd.), Kraków: Czas 1881, 59 s.

Fb 13034 8°, II 1891
Indeks osób, nazw geograficznych oraz godności.

Gersdorf Ernst Gotthelf, Die Universität Leipzig im ersten Jahre ihres Bestehens. Geschi-
chtliche Darstellung und Actenstücke, Leipzig: Brockhaus 1847, 61 s.

Fb 3 4° in 6
Wykaz wykładowców i studentów w roku akademickim 1409/1410.

Wotschke Theodor, Posener Studenten in Leipzig bis 1560, [w:] Historische Monatsblät-
ter für die Provinz Posen, Jg. IV, Nr. 9, Posen: Historische Gesellschaft 1903, s. 129–136

Of 3087 8°
Lata 1411–1560.
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LUND

Lunds universitets matrikel 1667–1732, Per Wilner, Barbro Edlund (Ed.), “Acta Univer-
sitatis Lundensis sectio i theologica juridica humaniora”, T. 43, Stockholm: Almqvist & 
Wiksell 1984, [8], 245 s.

II 197551
Indeks osób. 

MARBURG

Catalogi studiosorum scholae Marpurgensis antiquissimi particular […], Carolus Iulius 
Caesar (Ed.), „Diem natalem [...] Guilielmi I. ab Academia Marburgensi [...] celebran-
dum [...]”, Marburgi: N. G. Elwert 1872–1888, IV, 25 s., [4], 36 s., [4], 32 s., [4], 36 s., IV, 
33 s., [4], 36 s., [4], 38 s., [2], 43 s., [2], 57 s., IV, 49 s., [2], 53 s., [2], 49 s., IV, 23 s., [2], 
35 s., IV, 66 s.

Fb 13109 4°
Lata 1527–1636. 
Metryka wydawana w częściach dla uczczenia kolejnych urodzin cesarza Wilhelma I. 

Catalogi studiosorum Marpurgensium ex serie recentiore depromptus fasciculus […], 
Theodorus Birt (Ed.), “Diem natalem [...] Guilielmi II. ab Academia Marburgensi [...] 
celebrandum [...], , Marburgi: R. Friedrich 1909, 1913–1914, s. 283–338, s. [2], 503–598

Fb 13110 4°
Lata 1741–1759, 1811–1830. 
Metryka wydawana w częściach dla uczczenia kolejnych urodzin cesarza Wilhelma II.

Personen- und Ortsregister zu der Matrikel und den Annalen der Universität Marburg 
1527–1652, Wilhelm Falckenheiner (Bearb.), 1. Aufl., Marburg: N. G. Elwert 1904, XIV, 
281 s.

Fb 13111 8°
Alfabetyczny wykaz studentów i nauczycieli według rodzin, rody arystokratyczne i szlacheckie po-
przedzają rodziny mieszczańskie. Indeks osób i miejscowości. W wykazie miejscowości podano al-
fabetycznie wszystkie nazwiska do niej się odnoszące.

Suchbuch für die Marburger Universitätsmatrikel von 1653 bis 1830, M. E. Habicht (Be-
arb.), Darmstadt: L.C. Wittich 1927, [6], 408 s.

Fb 13140 8°
Zawiera także wykaz studentów Hohe Schule zu Kassel 1633–1653. 

Nigidius Petrus, Elenchus Professorum Academiae Marpurgensis vita defunctorum, qui 
a prima ejus fundatione, nimirum ab anno Christi 1527 usque ad annum 1583 ibidem 
summa cum laude docerunt […], Marpurgi: P. Egenolph 1591, 101, [2] s.

Aa 5246 8° adl. 5
Lata 1527–1583. Wykaz profesorów z zaznaczeniem ich daty śmierci, każde nazwisko opatrzone 
utworem okolicznościowym. Zawiera wykaz profesorów, którzy odeszli z uczelni.
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Hubicki Włodzimierz, Uczniowie z Polski na studiach chymiatrii w Marburgu w latach 
1609–1620, [w:] Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, Seria A, Z. 12, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968, s.79–103

II 37250, II 222246
Na s. 99–103 zamieszczono „Wykaz studentów Uniwersytetu w Marburgu w latach 1527–1627 po-
chodzących z terenów Rzeczypospolitej, Śląska, Prus, Kurlandii, Inflant i Pomorza”.

MOGUNCJA (MAINZ)

Bernbach, P., Aus der Matrikel der Universität Mainz 1600–1738, [w:] Mitteilungen der 
Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 3, H. 10, Köln: Westdeutsche Gesell- 
schaft für Familienkunde 1921–1924, s. 201–202

La 1334 4°

MOSKWA (MOSKVA)

Wilhelm Stieda, Deutsche Gelehrte als Professoren an der Universität Moskau, „Abhan-
dlungen der philologisch-historischen Klasse der sächsischen Akademie der Wissenscha-
ften“, Bd. 40, Leipzig: S. Hirzel 1930, 126 s.

Ab 4753 4°
Lata 1755–1930. 
Indeks osób.

OŁOMUNIEC (OLOMOUC)

Samulski Robert, Altpreußen auf der Olmützer Hochschule von 1576–1631, [w:] Alt-
preußische Geschlechterkunde, Jg. 13, H. 1, Königsberg: B. Meyer 1939, s. 5–10

Oa 1053 8°

PADWA (PADOVA)

Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, T. 1, Metryka nacji polskiej w Uni-
wersytecie Padewskim (1592–1745), Henryk Barycz (Wyd.), „Źródła z dziejów nauki 
i techniki”, T. 10, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971, 437 s.

II 123305, II 123306, II 139717
Noty biobibliograficzne.

Atti della nazione Germanica dei artista nello studio di Padova, T. 1–2, Antonio Favaro 
(Ed.), „Monumenti storici publicati dalla deputazione veneta di storia Patria”, T. XIX–XX, 
Serie 1, Venezia: A spese della Societa 1911–1912, LVI, 317 s., 417 s.

Fb 13930 4°
Wśród dokumentów można znaleźć dane studentów. Indeks osób.

Atti della nazione Germanica dei legisti nello studio di Padova, T. 1, Biagio Brugi (Ed.), 
„Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione veneta di storia Patria”, Serie 1, Docu-
menti, Venezia: Emiliana 1912, XX, 499 s.

Fb 13931 4°
Wśród dokumentów można znaleźć dane studentów. Indeks osób.
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Gli stemmi degli studenti polacchi nell’ Università di Padova, Antonio Brillo (Ed.), Pado-
va: Tipografia del seminario 1933, VI, [2], 31 s., 34 tabl.

III 101764
Lata 1564–1687. 
Katalog i opis 72 herbów studentów polskich. Indeks osób.

Gli studenti di medicina polacchi all’Università di Padova, Arturo Castiglioni (Ed.), Siena: 
S. Bernardino 1933, 21 s.

II 95866

Księgi nacji polskiej w Padwie, Stanisław Windakiewicz (Wyd.), Kraków: Fr. Kluczycki 
1888, 78 s.

III 189498
Lata 1592–1749.

Windakiewicz Stanisław, Materiały do historii Polaków w Padwie, Kraków: Fr. Kluczycki 
1891, 39 s.

III 189495
Lata 1500–1600. 
Wykaz Polaków pełniących funkcje na uniwersytecie, składających egzaminy magisterskie, doktor-
skie, czasem daty egzaminu.

PARYŻ (PARIS)

Budinszky Alexander, Die Universität Paris und die Fremden an derselben im Mittelalter, 
Berlin: W. Hertz 1876, IX, [2], 234 s.

Fb 13812 8°
Wykaz obcokrajowców, nauczycieli i studentów okresu średniowiecza zasłużonych ze względów 
naukowych, na swoją pozycję społeczną lub ważne zdarzenia biograficzne. W ramach nacji układ 
alfabetyczny. Notki biograficzne.

Spirgatis Max, Personalverzeichniss der Pariser Universität von 1464 und die darin au-
fgeführten Handschriften- und Pergamenthändler, „Beihefte zum Centralblatt für Bi-
bliothekswesen“, Bd. 1, H. 1, Leipzig: O. Harrassowitz 1888, [4], 52 s.

Aa 8025 8°
Odnotowano pierwszych drukarzy w Paryżu.

PRAGA (PRAHA)

Album Academiae Pragensis Societatis Iesu 1573–1617 (1565–1624), T. 2, Miroslav Truc 
(Ed.), Praha: Universita Karlowa 1968, XXXVII, 129 s.

II 121546
Indeks osób i nazw geograficznych.

Namentliches Verzeichniss ehemaliger Prager Polytechniker mit Angabe ihrer gegenwär-
tigen Berufsstellung, Carl Jelinek (Hrsg.), [w:] Das ständisch-polytechnische Institut zu 
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Prag. Programm zur fünfzigjährigen Erinnerungs-Feier an die Eröffnung des Institutes, 
Prag: J.G. Calve 1856, s. 257–338

Fb 11035 8°
Lata 1807–1856. 
Wykaz nie jest pełny, sporządzony na podstawie rozesłanych ankiet. 

RINTELN

Die Studenten der Universität zu Rinteln (Academia Ernestina), August Woringer (Hrsg.), 
„Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte“, H. 59, 
Leipzig: Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte 1939, 163 s.

La 1335 8°
Lata 1610–1809.
Alfabetyczny wykaz 2 513 studentów z podaniem ważniejszych dat: urodzenia, chrztu, ślubu (in-
formacja o współmałżonku), śmierci i pogrzebu oraz zajmowane stanowiska. Indeks miejscowości. 
Oryginał metryki zaginął.

ROSTOK (ROSTOCK)

Die Matrikel der Universität Rostock, Bd. 1–4, Adolph Hofmeister (Hrsg.), Rostock:  
G. Nusser 1889–1904, XXXII, 296 s., XXIV, 304 s., XX, 320 s., XXIII, 387 s.
Die Matrikel der Universität Rostock, Bd. 5–7, Ernst Schäfer (Hrsg.), Schwerin: Hof-
buchdruckerei 1912–1922, XIV, 127 s., XII, 736 s., 512 s.

Fb 13412 4°
Lata 1419–1831.
T. 1: 1419–1499 tekst metryki. T. 2: 1499–1611 tekst metryki. T. 3: 1611–1694 tekst metryki. T. 4: 
1694–1789 tekst metryki oraz dodatek: Die Matrikel der Universität Bützow 1760–1789 (w latach 
1760–1789 filia uniwersytetu w Rostoku). T. 5: 1789–1831 tekst metryki. T. 6: Indeks osób i miej-
scowości A–O. T. 7: Indeks osób i miejscowości P–Z oraz indeks rzeczowy.

RYGA (RIGA)

Album academicum des Polytechnikums zu Riga 1862–1912, Max Rosenkranz (Hrsg.), 
Riga: Jonck & Poliewsky 1912, [8], 826, [2] s.

II 88317
Chronologiczny wykaz studentów nie jest pełny, sporządzony na podstawie rozesłanych ankiet. In-
deks osób.

Album der Landsleute der Fraternitas Baltica 1865–1900, Max Rosenkranz (Hrsg.), [Ri-
ga: A. Grosset 1900], 104 s.

II 45695
Informacje biograficzne członków korporacji Bałtów.

RZYM (ROMA)

Barycz Henryk, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), „Archi-
wum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce”, Nr 4, Kraków: Polska Akade-
mia Umiejętności 1938, IV, 274 s.

Fb 13942 8°
Indeks osób i miejscowości.
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SIENA

Schröder Alfred, Grabepitaphien deutscher Studenten in Siena (San Domenico), [w:] Ze-
itschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg, Bd. 24, Augsburg: [s.n.] 
1897, s. 138–139

Nn 1183 8°
Opisano cztery płyty nagrobne ze Sieny.

STRASBURG (STRASSBURG, STRASBOURG)

Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621 bis 1793, Bd. 1–3, Gustav C. Knod 
(Bearb.), Strassburg: K.J. Trübner 1897–1902, XXXVII, 710 s., 679 s., III, 557 s.

Fb 13482 8°
T. 1: Tekst metryki wydziału filozofii i teologii. T. 2: Tekst metryki wydziału medycyny i prawa (wy-
dział medycyny już od 1612 roku). T. 3: Indeks osób i miejscowości.

Das Stiftungsfest der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg am 1. Mai 1906 [–1917], 
Strassburg: Universitäts-Buchdruckerei 1906–1917, 60 s., 142 s., 87 s., 100 s., 100 s., 123 s.

Fb 13509 8°
Sprawozdania za lata 1906, 1909, 1911, 1912, 1915 i 1917. W poszczególnych rocznikach wykazy 
stypendystów oraz wykazy promowanych w danym roku studentów.

Pietrzyk Zdzisław, W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczpospolitej pol-
sko-litewskiej w latach 1538–1621, „Bibliotheca Iagellonica. Fontes et studia”, T. 7, Kra-
ków: Biblioteka Jagiellońska 1997, 302 s.

II 262463
Indeks osób.

TREWIR (TRIER)

Akten und Urkunden zur Geschichte der Trierer Universität. Erstes Heft: Das Pro-
motionsbuch der Artisten-Fakultät, Leonhard Keil (Bearb.), „Trierisches Archiv“, Erg.-
-Heft 16, Trier: Fr. Lintz 1917, [6], XXXII, 130 s. 

Fb 13525 8°
Lata 1473–1603. 
Indeks osób.

TYBINGA (TÜBINGEN)

Matricula almae universitatis Tuwingensis 1477–1545, Rudolf von Roth (Hrsg.), [w:] Ur-
kunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren 1476 bis 1550, Tübingen: 
H. Laupp 1877, s. 455–743 

Fb 13532 8°
Indeks osób.

Die Matrikeln der Universität Tübingen, Heinrich Hermelink (Hrsg.), Bd. 1, Stuttgart:  
W. Kohlhammer 1906, [4], 760 s.

Fb 13536 8°
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Lata 1477–1600.
Liczne informacje bio- i bibliograficzne w przypisach. Brak indeksów.

UPPSALA 

Uppsala Universitets matrikel, Aksel Andersson (Ed.), Uppsala: E. Berling 1900–1904, V, 
268 s. 

Fb 14446 8o

Lata 1595–1680.

Matrikel öfer i Upsala studerande Norrlänningar 1595–1889, Erik Modin, Erik Natan 
Söderberg (Ed.), Stockholm: I. Hæggström 1889, VIII, 350 s.

Fb 14447 8o

Księga nacji Norrland (płn. region Szwecji). Informacje biograficzne. Indeks osób.

UTRECHT

zob. Lejda: Academische register […] der Universiteyt tot Leyden […] Benevens het reg-
ister der Academie tot Utregt, Martinus Soermans (Ed.), Leyden: H. Teering 1704

WARSZAWA

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biograficzny, 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1977, LXVII, 505 s.

II 163639, II 163640
Noty biobibliograficzne.

WIEDEŃ (WIEN)

Die Matrikel der Wiener Universität von der ältesten Zeit bis incl. Sommersemester 1420 
[…] Die ältesten Rectoratsacten 1382–1422, Bd. 1, Wenzel Hartl, Karl Schrauf (Hrsg.), 
Wien: Selbstverlag der Herausgeber 1889, 128 s.

Fb 14186/10 4°
Lata 1365–1422.
Brak indeksów.

Acta facultatis medicae Universitas Vindobonensis, Bd. 1–3, Karl Schrauf (Hrsg.), Wien: 
Medizinisches Doctorencollegium 1894–1904, XI, 108 s., XX, 262 s., XXI, 355 s.
Acta facultatis medicae Universitas Vindobonensis, Bd. 4–6, Leopold Senfelder (Hrsg.),  
Wien: Medizinisches Doctorencollegium 1908–1912 XXXVIII, 653 s., XLI, 619 s.,  
XXIX, 564 s.

Fb 14191 8°
Lata 1399–1724. 
T. 1: 1399–1435. T. 2: 1436–1501. T. 3: 1490–1558. T. 4: 1558–1604. T. 5: 1605–1676. T. 6: 1677–
1724. Wykazy absolwentów w poszczególnych latach.
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Die Matrikel der Ungarischen Nation an der Wiener Universität 1453–1630, Karl Schrauf  
(Hrsg.), Wien: A. Holzhausen 1902, XCII, 537 s.

Fb 14194 8°
Indeks osób.

Aschbach Joseph, Geschichte der Wiener Universität, Bd. 1–3, Wien: A. Hölder 1865–
1888, XVI, 638 s., X, 467 s., VIII, 408 s.

Fb 14189 8°
Lata 1365–1565. 
Oprócz historii uczelni biogramy uczonych, wykazy rektorów, dziekanów i in.

Schrauf Karl, Die Gedächtnistafeln der Wiener Universitäts-Rectoren 1365–1893, Wien: 
K. K. Universität 1893, 35 s.

Fb 14190 8°

WILNO (VILNIUS)

Bieliński Józef, Uniwersytet Wileński (1579–1831), T. 1–3, Kraków: W.L. Anczyc, 1899–
1900, „Fontes et commentationes historiam scholarum superiorum in Polonia Illustrantes” 
II–IV, [8], 485 s., [6], 845 s., [6], 734 s.

III 154477
Na s. 1–501 noty biograficzne wykładowców i znakomitszych uczniów. Indeks osób.

Janowski Ludwik, Słownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, Wil-
no: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1939, XI, 527 s.

II 45592
Lata 1803–1832. 
Wykaz wykładowców i studentów zasługujących na upamiętnienie. 

Wykaz alumnów Seminarium Papieskiego w Wilnie 1582–1773, Jan Poplatek, [w:] Ate-
neum Wileńskie, R. 11, Wilno: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1936, s. 218–282

II 01277
Wiele nazwisk opatrzono notką biograficzną. Wykaz nie jest pełny.

WITTENBERGA (WITTENBERG), zob. też HALLE-WITTENBERGA

Album Academiae Vitebergensis ab a. Ch. 1502 usque ad a. 1560, T. 1, Carolus Eduardus 
Foerstemann (Ed.), Lipsiae: C. Tauchnitz 1841, VII, 373 s., 
Album Academiae Vitebergensis ab a. Ch. 1502 usque ad a. 1602, T. 2–3, Carolus Eduar-
dus Foerstemann (Ed.), Halis: M. Niemeyer 1894–1905, XIX, 498, XXXII, 822 s.

Fb 13606 8°
Lata 1502–1602.
Indeks osób, miejscowości, nazw geograficznych. Poprawki i uzupełnienia.



121UNIWERSYTECKIE KSIĘGI IMMATRYKULACYJNE...

Liber Decanorum Facultatis Theologicae Academiae Vitebergensis, Carolus Eduardus  
Foerstemann (Ed.), Lipsiae: C. Tauchnitz 1838, V, 178 s.

Fb 13604 8°

Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philosophischen Fakultät 1503 [–1560 
und die öffentlichen Disputationen derselben Jahre], Julius Köstlin (Hrsg.), Halle: M. 
Niemeyer 1887–1891, IV, 29 s., 26 s., 24 s., 36 s.

Fb 13610 8°

Freytag Hermann, Die Beziehungen Danzigs zu Wittenberg in der Zeit der Reformation, 
„Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins“, H. 38, Danzig: Th. Bertling 1898, 
[4], 137 s.

Oe 634 8°
Na s. 101–129 wykaz studentów gdańszczan oraz absolwentów uniwersytetu w Wittenberdze czyn-
nych w Gdańsku, ale urodzonych poza tym miastem. Noty biograficzne oraz bibliografia.

Freytag Hermann, Die Preussen auf der Universität Wittenberg und die nichtpreussischen 
Schüler Wittenbergs in Preussen von 1502 bis 1602, Leipzig: Duncker & Humblot 1903, 
135 s.

Fb 13616 8°
Liczne informacje biograficzne. Indeks osób i miejscowości. 

WROCŁAW

Szymiczek Franciszek, Stowarzyszenia Akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we 
Wrocławiu 1863–1918, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963, 232, [4] s.

II 87877
W aneksie m. in. wykazy członków stowarzyszeń akademickich, liczbowe zestawienia słuchaczy pol-
skich na wyższych uczelniach pruskich, sylwetki zasłużonych działaczy śląskich. Indeks osób. 

Smereka Jan, Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811–1918, „Prace 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, Nr 200, Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich 1979, 144, [2] s.

II 19401
Wykazy promocji absolwentów oraz członków towarzystw studenckich.

Samulski Robert, Altpreußische Studenten an der Breslauer Leopoldina (1702–1811), [w:] 
Altpreußische Geschlechterkunde, Jg. 14, H. 3, Königsberg: B. Meyer 1940, s. 107–114

Oa 1053 8°

ZAMOŚĆ

Album studentów Akademii Zamojskiej 1595–1781, Gmiterek, Henryk (Oprac.), „Archi-
wum dziejów oświaty”, T. 11, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN 1994, 604 s.

II 241612, II 239660, II 239661
Indeks osobowy i geograficzny.
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DODATEK

Ponadto w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej odnotowano następujące publikacje na 
temat studentów na uczelniach krajowych i zagranicznych. Układ alfabetyczny:

Brzozowski Stanisław, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX 
i XX wieku, „Monografie z dziejów nauki i techniki”, T. 146, Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich 1989, 238 s.

II 218209
Wykazy studentów uczelni w Moeglin, Berlinie, Eberswalde, Halle, Tharandt oraz we Wrocławiu. 
Indeks osób i nazw geograficznych.

Fijałek Johann, Polonia apud Italos Scholastica saeculum XV, Fasciculus I, Poloni apud 
Italos litteris studentes et laurea donati inde a Paulo Wladimiri usque ad Johannem La-
socki collecti et illustrati, „Munera Saecularia Universitatis Cracoviensis”, T. 5, Cracoviae: 
J. Filipowski 1900, [8], 120 s.

III 70831
Noty biobibliograficzne 35 osób na podstawie ksiąg uniwersyteckich Padwy i Bolonii.

Heidecke Wolfgang, Ost- und Westpreußen an den Fachhochschulen des 19. Jahrhun-
derts, [w:] Altpreußische Geschlechterkunde, Jg. 14, H. 2–3, Königsberg: B. Meyer 1940, 
s. 59–66, s. 115–121

Oa 1053 8°
Studenci w wyższych szkołach zawodowych w Niemczech.

Helk Vello, Dansk-norske studierejser fra reformation til enevaelden 1536–1660, Med en 
matrikel over studerende i udlandet, „Odense University Studies in History and Social 
Sciences”, T. 101, Odense: Universitetsforlag 1987, 448 s.

II 214111
Duńczycy, Norwegowie i Islandczycy na studiach zagranicznych. Indeks osób.

Helk Vello, Dansk-norske studierejser 1661–1813, Matrikel over studerende i udlandet, 
“Odense University Studies in History and Social Sciences”, T. 139, 1–2, Odense: Univer-
sitetsforlag 1987–1991, 365 s., 319 s. 

II 232648
Kontynuacja poprzedniej publikacji. Ponadto informacje o stypendiach na podróże edukacyjne oraz 
o studentach w Herrnhut (Saksonia) w latach 1784–1904.

Konarska Barbara, Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji 
w latach 1832–1848, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986, 487 s.

II 204790
Noty biograficzne. 
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Luschin von Ebengreuth Arnold, Vorläufige Mittheilungen über die Geschichte deutscher  
Rechtshörer in Italien, [w:] Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaf- 
ten in Wien, Bd. 127, Wien: F. Tempsky 1887, 144 s.

Fb 13865 8°
Indeks osób.

Molik Witold, Polacy na uniwersytetach niemieckich 1795–1918. Stan i propozycje ba-
dań, [w:] Studia Historica Slavo-Germanica, T. 11, Poznań: Wydawnictwo Naukowe 
UAM 1982, s. 28–29

II 134102

Molik Witold, Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871–1914, Poznań: Wy-
dawnictwo Naukowe UAM 1989, 303 s.

II 216536

Nadolski Bronisław, Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII wieku, 
[w:] Rocznik Gdański, T. 24, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1965, s. 173–217

II 0299
Indeks osób. 

Pawlak Marian, Długokęcki Wiesław, Studia uniwersyteckie malborczyków do 1773 roku, 
Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 2004, 155 s.

II 263808, II 264189

Perlbach Max, Prussia Scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen 
Universitäten, „Monumenta historiae Warmiensis“, Bd. 6, H. 1, Leipzig: M. Spirgatis 
1895, XXXII, 287 s.

Oa 631 8°
Indeks imion, nazwisk rodowych i nazw geograficznych. 

Wotschke Theodor, Studienfahrten Posener Studenten im sechzehnten Jahrhundert, [w:] 
Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Eigentum der Gesell-
schaft, Jg. 25, Posen: W. Decker 1910, s. 75–112

Of 3080 8°, II 01497
Opis podróży naukowych na przykładzie m.in. synów rodów szlacheckich von Scharfenort 
i Koschminek. 

Żołądź-Strzelczyk Dorota, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony 
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THE UNIVERSITY MATRICULATION ALBUMS  
IN THE HOLDINGS OF PAS GDAŃSK LIBRARY. 

BIBLIOGRAPHY

The bibliography includes printed matriculation albums of universities, registers of mem-
bers of student fraternities and nationalities preserved in the holdings of the PAS Gdańsk 
Library. The matriculation albums are a valuable source of information in biographic, genea-
logical, cultural and social research. Due to their merits as important scientific tools they were 
edited and published as early as in the 19th century. The bibliography includes sources dated 
1289–1944 from 59 towns and 14 European countries (listed in the article under the modern 
country names), the oldest of which is matriculation record of the University in Bologna, the 
last one is a list of Polish students of the Medical Department at University in Königsberg. 
The items in the catalogue are arranged according to the names of the mentioned towns (in 
the Polish version). Within the category of the towns the author enumerates the matriculation 
albums, registers of nationalities and student fraternities, as well as other kinds of records, all 
arranged in alphabetical order. The sources that were impossible to be allocated to any of the 
above mentioned groups were placed in the appendix.

Key words: matriculation albums, university registers, Gdańsk library, bibliographies

DIE UNIVERSITÄTSMATRIKELN  
IN DEN BESTÄNDEN DER DANZIGER BIBLIOTHEK. 

BIBLIOGRAFIE

Die hiesige Bibliografie umfasst die gedruckten Matrikeln der Universitäten und Hoch-
schulen, die Mitgliederverzeichnisse der Körperschaften und Nationen, die in der Danziger 
Bibliothek aufbewahrt werden.

Die Immatrikulationsbücher, die Universitätsmatrikeln, stellen eine besonders wertvolle 
Quelle für biografische, aber auch genealogische und kulturell-soziologische Forschungen. Da-
her begann man bereits im 19. Jahrhundert mit ihrer Verbreitung in gedruckter Form.

Diese Bibliografie umfasst die Jahre 1289–1944 und betrifft die Hochschulen in 59 Städ-
ten aus 14 Ländern Europas in den heutigen politischen Grenzen. Sie fängt mit der ältesten 
erhaltenen Matrikel der Universität in Bologna an, endet mit der Veröffentlichung über die 
polnischen Studenten an der ärztlichen Fakultät in Königsberg.

Der Katalog wird alphabetisch nach Städten geordnet. Im Rahmen der Stadt werden die 
Matrikeln, Universitätsakten, Verzeichnisse der Körperschaften und Nationen angegeben. Die 
Publikationen, die man in diese Anordnung nicht eingliedern konnte, werden im Anhang zu-
sammengestellt.

Schlüsselworte: Immatrikulationsbücher, Universitätsmatrikeln, Danziger Bibliothek, Bi-
bliografien
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 

W 2015 ROKU

W roku 2015, tak jak przez pozostałe 418 lat istnienia Biblioteki, realizowana 
była misja, polegająca na ochronie powierzonego dziedzictwa kulturowego, 
przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej jakości usług bibliotecz-

nych i informacyjnych, a także na aktywnym wspieraniu badań naukowych i proce-
sów edukacyjnych. Te cele przyświecały zarówno działaniom z zakresu gromadzenia, 
opracowywania i udostępniania zbiorów, jak i działaniom upowszechniającym osią-
gnięcia nauki i kultury, poprzez promocję własnych zasobów. Efektem tej działalności 
są liczne publikacje, referaty, wystawy, konferencje oraz spotkania z czytelnikami pod-
czas dysput, pokazów czy promocji książek. Jednocześnie, w trosce o kondycję najcen-
niejszych zbiorów, zostały podjęte inwestycje budowlane mające służyć polepszeniu 
warunków ich przechowywania. Dążenie do optymalizacji działalności bibliotecznej 
zawsze było ukierunkowane na potrzeby naukowe użytkowników.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARYZATORSKA

Działalność naukowa i popularyzatorska realizowana była poprzez działania pro-
mujące i upowszechniające naukę, wpisujące się w kulturalny i naukowy obraz miasta. 
Tak też było w roku 2015.

KONFERENCJE

W dniu 13 marca odbyła się w nowym budynku Biblioteki konferencja pn. Mię-
dzy Gdańskiem a Santiago, zorganizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Zakon OO. Kapucynów oraz PAN Bibliotekę Gdańską z okazji 600-lecia konse-
kracji kościoła św. Jakuba w Gdańsku. Podczas konferencji skupiono się na dzie-
jach kościoła św. Jakuba i przyklasztornego szpitala wraz z przytułkiem oraz na 
wynikach badań archeologicznych zabudowań kościoła i terenów przyklasztornych, 
a ponadto na historii i teraźniejszości szlaku pielgrzymiego do Santiago de Com-
postela. Osobna sesja poświęcona była losom kościoła po desakralizacji, kiedy pełnił 
funkcję Biblioteki Miejskiej (obecnie Biblioteki Gdańskiej) i Szkoły Nawigacyjnej. 
Materiały pokonferencyjne zostały wydane przez Wydawnictwo Athenae Gedanen-
ses pt. Między Gdańskiem a Santiago: 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji 
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szyprów w Gdańsku. Konferencji towarzyszyła wystawa plenerowa przygotowana 
przez Bibliotekę Gdańską.

Konferencja Gdański ogród muz. Gdańsk nowożytny wobec starożytnego Śródziemno-
morza. Pokrewieństwa, powinowactwa, wspólne idee była zaadresowana do badaczy mo-
tywów antycznych w gdańskiej literaturze, sztuce użytkowej, malarstwie, architekturze, 
muzyce i w programach nauczania. Obok konferencji, będącej zasadniczym elemen-
tem projektu W nadbałtyckim ogrodzie Muz. Gdańsk wobec kultury starożytnych Greków 
i Rzymian, odbyły się spacery z przewodnikiem Aleksandrem Masłowskim po Gdań-
sku śladami antyku (zwieńczeniem wędrówki była wizyta w Bibliotece Gdańskiej), 
warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym oraz wystawa zbiorów Biblioteki pt.: 
W gdańskim ogrodzie Muz. Na stronie promującej projekt ukazał się katalog wystawy 
w wersji elektronicznej. Konferencja wraz z programem towarzyszącym realizowana 
była we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (Katedra Filologii Klasycznej oraz 
Instytut Historii Sztuki) i z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ze strony Biblioteki 
organizacją konferencji i wystawy zajmowała się dr Maria Otto. 

WYSTAWY

Działalność wystawiennicza była prowadzona w obu budynkach Biblioteki, a tak-
że poza jej murami. Dzięki tak rozszerzonej formule wystawy mogło zobaczyć około 
51 tys. zwiedzających.

W sali wystawowej budynku historycznego eksponowane były 4 wystawy: Nowe 
nabytki zbiorów specjalnych [koordynator: Stefania Sychta], Wzorniki graficzne w zbio-
rach Biblioteki Gdańskiej [autorka: dr Anna Frąckowska], Mapa i jej historia [dr Maria 
Pelczar, Anna Wytyk] oraz W gdańskim ogrodzie Muz [dr Maria Otto].

W nowym budynku Biblioteki eksponowano 5 wystaw, spośród których popular-
nością cieszyły się: Od Wichra do Cap Arcony: II wojna św. na Bałtyku [autorka: Ewa 
Chmielewska-Tomczak], Jak budowano nowy dom dla Biblioteki [Anna Więcek, Mał-
gorzata Topolska, Joanna Śliwa, Maria Sokołowska], Wandy Neumann theatrum vitae 
[Maria Sokołowska] oraz Polacy w Indiach 1942–1948 i Polacy w Afryce 1942–1950 
[wystawa ze zbiorów i autorstwa prof. Marka Ney-Krwawicza].

W celu zwiększenia dostępności naszych zbiorów szerszemu odbiorcy, wystawa 
Aldyny w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej została umieszczona w Internecie na 
stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Kolejnym sposobem na zwiększenie liczby 
oglądających było eksponowanie wystaw plenerowych. W 2015 r. prezentowaliśmy 
przed gmachem Biblioteki ekspozycje Między Gdańskiem a Santiago [autorki: Ho-
norata Bartoszewska-Butryn, Anna Wytyk, Wanda Pętlicka], Z książką za horyzont 
[dr Maria Otto, Aneta Kwiatkowska], Mapa i jej historia [dr Maria Pelczar, An-
na Wytyk]. Ta ostatnia wystawa towarzyszyła również konferencji kartograficznej 
zorganizowanej przez Instytut Geografii UG. Kolejne dwie Gdański wehikuł czasu: 
Zamczysko, Osiek, Stare Miasto oraz Nauka gdańska: nie tylko Heweliusz zostały udo-
stępnione podczas 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego (UG). Wysta-
wa poświęcone nauce gdańskiej była ponadto częścią programu obchodów Święta 
Nauki Gdańskiej.
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W Bibliotece odbyły się również 22 specjalistyczne pokazy, w których uczestni-
czyło ponad 1 000 osób. Prezentacja pt. Z książką za horyzont podczas Nocy Muze-
ów objęła kilkadziesiąt rękopiśmiennych i starodrucznych dzieł, ilustrujących zain-
teresowania ludzi podróżami oraz odkrywaniem tego, co nowe i nieznane – miesz-
kańców odległych zakątków ziemi wraz z ich obyczajami i religiami, egzotyczne 
gatunki zwierząt i roślin. Obok relacji podróżników, misjonarzy czy kupców eks-
plorujących niezbadane wcześniej tereny, zostały zaprezentowane dzieła powstałe 
dzięki wyobraźni ich autorów, którzy nigdy nie opuścili rodzinnych stron. Na po-
kazie znalazły się również XIX-wieczne albumy fotografii z Chin i z rejsu dookoła 
świata, a także dokumenty życia społecznego zawierające katalogi i foldery rekla-
mowe ekwipunku niezbędnego w podróży. Pokazowi towarzyszyła wystawa Mapa 
i jej historia, przedstawiająca zbiory kartograficzne w ujęciu chronologicznym: od 
najbardziej prymitywnych rysunków do map satelitarnych. Dodatkowymi atrakcja-
mi podczas Nocy Muzeów były spotkania z podróżniczkami, wystawa plenerowa, 
konkursy, zabawy dla dzieci i gra komputerowa o zatopionym księgozbiorze Jana 
Bernarda Bonifacia. Kolejne pokazy cymeliów zostały przygotowane dla 98 biało-
ruskich bibliotekarzy (w maju i grudniu), dla 3 osobowej komisji ds. oceny działal-
ności Biblioteki (w grudniu) oraz dla Tadeusza Latały, Kanclerza PAN. Poza wyżej 
wymienionymi wydarzeniami, na przestrzeni całego roku miały miejsce większe 
i mniejsze specjalistyczne pokazy dla różnych grup odbiorców – adresowane m.in. 
do studentów, uczniów, praktykantów, zagranicznych naukowców, czy do Koła Prze-
wodników Miejskich w Gdyni, a także do Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. 
Wśród studentów najliczniejszą grupę stanowili studenci germanistyki i filologii 
klasycznej UG, a wśród uczniów młodzież z Pałacu Młodzieży w Gdańsku i z licz-
nych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Działalność naukową i kulturalną PAN Biblioteka Gdańska prowadziła w part-
nerstwie z następującymi instytucjami:
– Muzeum Narodowe w Gdańsku – organizacja wspólnej wystawy planowanej na 

2017 pt.: Włochy w Gdańsku, Gdańsk we Włoszech;
– Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Archi-

wum Państwowe w Gdańsku – przygotowywanie konferencji naukowej i wystawy 
w 2017 r. pt. Reformacja w Gdańsku;

– Katedra Filologii Klasycznej UG, Muzeum Narodowe w Gdańsku – organizacja 
konferencji Gdański ogród Muz (19 czerwca 2016);

– Urząd Miasta Gdańska, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna, Festiwal Goldbergowski – projekt Muzyczne dziedzic-
two miasta Gdańska w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, efektem współpracy było 
nagranie kolejnej płyty pt. Kantaty na Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Św.;

– Urząd Miasta Gdańska – wydanie t. 2 bibliografii Gdańsk w literaturze; współ-
udział w projekcie odtworzenia domu Daniela Chodowieckiego; współorganizacja 
Święta Nauki Gdańskiej;
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– Urząd Miasta Gdańska i Instytut Historii Nauki PAN – wydanie polskojęzycznej 
edycji korespondencji Jana Heweliusza z Piotrem Krügerem i polskiego tłumacze-
nia biografii Heweliusza pióra Chantal Grell;

– Dom Uphagena (Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska) – projekt 
opracowania dokumentacji ikonograficznej dotyczącej architektury Gdańska 
w zbiorach BG PAN (kontynuacja od 2004 r.); 

– Fundacja Biblioteki Gdańskiej – współpraca w celu wspierania statutowej działal-
ności Biblioteki przy realizacji konferencji, wystaw, zakupie zbiorów, pozyskiwania 
grantów i in. W 2015 r. pomoc finansowa wyniosła ponad 17 tys. zł.; 

– Gdański Uniwersytet Medyczny i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – przy-
gotowanie publikacji Portrety gdańskich lekarzy autorstwa Krystyny Jackowskiej, 
Adama Szarszewskiego i Piotra Paluchowskiego;

– Gdański Uniwersytet Medyczny i Kościół św. Jakuba w Gdańsku – organizacja kon-
ferencji i wystawy plenerowej pt. Między Gdańskiem a Santiago (14 marca 2015 r.);

– Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – współpraca przy organizacji stałej ekspo-
zycji Respublica Gedanensis; 

– Fundacja Gdańska – współpraca przy obchodach Święta Nauki Gdańskiej; organi-
zacja wystawy plenerowej Nauka gdańska – nie tylko Heweliusz;

– Stacja Naukowa PAN w Rzymie – wdrażanie systemu VIRTUA i merytoryczna 
opieka nad opracowywaniem rzymskich zasobów Stacji Naukowej;

– Stacja Naukowa PAN w Wiedniu – przygotowania do objęcia wspólnym katalo-
gowaniem online wiedeńskich zasobów Stacji;

– Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne – seminaria, spotkania, poświę-
cone dysputom i promocji nowości wydawniczych;

– Uniwersytet Gdański (Katedry Filologii Klasycznej i Germańskiej) – organizacja 
praktyk i warsztatów dla studentów;

– Instytut Filologii Germańskiej UG. Pracownia badań nad literackimi, kulturowy-
mi i językowymi obrazami Gdańska na przestrzeni wieków – przygotowanie pu-
blikacji o dokumentach życia społecznego w zbiorach BG;

– Stacja Naukowa PAU w Gdańsku – przygotowanie wystawy towarzyszącej konfe-
rencji pt. Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-po-
morskimi w kręgu PAU;

– CERL – przynależność do międzynarodowej organizacji skupiające biblioteki na-
ukowe, posiadające stare druki (współkatalogowanie, seminaria);

– iii innovative – współtworzenie wraz z innymi bibliotekami naukowymi katalogu 
centralnego NUKAT.

WYDAWNICTA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ  
I PUBLIKACJE PACOWNIKÓW

W 2015 r. ukazały się:
– Libri Gedanenses T. XXXI/XXXII (za lata 2013–2014). – Gdańsk: PAN Biblioteka 

Gdańska, 2015. Tom poświęcony pamięci prof. Zbigniewa Nowaka, wieloletniego 
Dyrektora Biblioteki.
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– Gdańskie Królestwo Kantat: kantaty na Wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Św. 
[płyta CD]. – Warszawa: Sarton, 2015; Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska 
w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej; t. 6.

– Gdańsk w literaturze: bibliografia od roku 997 do dzisiaj. – T. 2, 1601–1700. Cz. 1, 
Do 1656 / red. Zofia Tylewska-Ostrowska. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki; 
PAN Biblioteka Gdańska, 2015. – 402, [2] s., il.

– Przybyszewska Stanisława: Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania/pod red. 
Dagmary Binkowskiej. – Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015. – 246, [5] s.

Katalogi wystaw:
– Wzorniki graficzne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej: katalog wystawy PAN 

Biblioteka Gdańska: 26 lutego – 15 kwietnia 2015/oprac. Anna Frąckowska. – 
Gdańsk: PAN Biblioteka Gdańska, 2015. – 74 s., il.

– Mapa i jej historia: katalog wystawy/oprac. Anna Wytyk, Maria Pelczar. – Gdańsk: 
PAN Biblioteka Gdańska, 2013. – 23 s.

– W gdańskim ogrodzie Muz: Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury 
starożytnych Greków i Rzymian: idee – teksty – artefakty/red. Maria Otto, Jacek 
Pokrzywnicki. – Pelplin: Bernardinum, 2015. – 294 s.

Pracownicy PAN Biblioteki Gdańskiej publikowali wyniki swoich badań w formie sa-
modzielnych publikacji, katalogów, artykułów bądź obszernych not katalogowych. W roku 
2015 – zgodnie z planem prac naukowych zatwierdzonym przez radę Naukową – ukazało 
się 40 różnego typu publikacji oraz 12 not katalogowych autorstwa bibliotekarzy.

PROMOCJE I UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW

W Bibliotece Gdańskiej 27 listopada 2015 r. odbyła się promocja publikacji po-
konferencyjnej pt. Między Gdańskiem a Santiago: 600 lecie konsekracji kościoła św. Ja-
kuba fundacji szyprów w Gdańsku, pod redakcją Bartłomieja Sieka, Adama Szarszew-
skiego i Piotra Paluchowskiego. W promocji udział wzięli autorzy poszczególnych 
referatów i uczestnicy konferencji.

W ramach współpracy naukowej Biblioteka wielokrotnie udostępniała swoje ory-
ginalne zbiory, jaki i kopie cyfrowe, w celach wystawienniczych następującym insty-
tucjom: Muzeum Zamkowemu w Malborku, Muzeum Sopotu, Muzeum Pomorza 
Środkowego, Muzeum w Nowym Sączu, Muzeum Emigracji w Gdyni, Archiwum 
Państwowemu w Gdańsku, Fundacji Gdańskiej i Instytutowi Geografii UG. Biblio-
teka Gdańska współpracowała również z szeregiem wybitnych wydawców, udostęp-
niając do publikacji swoje materiały Oficynie Gdańskiej, Wydawnictwu Karrenwall, 
Wydawnictwu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwu słowo/obraz terytoria, 
Wydawnictwu Instytutu Sztuki, Wydawnictwu Athenae Gedanenses oraz Domowi 
Wydawniczemu Orbis Pictus. 

Biblioteka tradycyjnie była miejscem debat i spotkań Pomorskiego Towarzystwa 
Filozoficzno-Teologicznego oraz debat nad kondycją książki, zorganizowanych przez 
Instytut Kaszubski i Wojewódzką Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.
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Inną formą upowszechniania zbiorów jest prowadzenie lekcji bibliotecznych. 
W 2015 r. z takiej formy zająć skorzystało ok. 230 uczniów i studentów trójmiejskich 
szkół. Dzięki lekcjom odwiedzający mogli poznać unikatowe zbiory biblioteki, jej hi-
storię i zasady korzystania z usług bibliotecznych.

Działalność promocyjna skupiała się przede wszystkim na nagłaśnianiu wydarzeń 
mających miejsce w PAN Bibliotece Gdańskiej poprzez redagowanie tekstów informa-
cyjnych, zamieszczanie informacji na stronie www, prowadzenie profilu Biblioteki na fa-
cebook’u, rozsyłanie maili z informacją o wystawach do portali internetowych, instytu-
cji kulturalnych i naukowych, wyszukiwanie nowych kontaktów, roznoszenie plakatów, 
udział w konferencjach prasowych, kontakty z dziennikarzami, udział w szkoleniach 
poświęconych przekazom medialnym. W związku z obfitującą w wydarzenia naukowe 
i kulturalne działalnością Biblioteki, pracownicy książnicy udzielali licznych wywiadów 
prasowych, radiowych i telewizyjnych dzieląc się z czytelnikami i słuchaczami dodat-
kową wiedzą w tym zakresie. Medialnym echem odbiły się również takie wydarzenia, 
jak Noc Muzeów pn. Z książką za horyzont, wystawy Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych, 
Wzorniki graficzne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, Wielka Wojna, czy Mapa i jej 
historia, której towarzyszył film o historii i rozwoju kartografii wg scenariusza dr Marii 
Pelczar i Anny Wytyk, zrealizowany przez Tomasza Dyczkę (Tede Media).

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Pracownicy Biblioteki wygłosili 14 referatów biorąc czynny udział w następujących 
konferencjach i seminariach: konferencja naukowa Między Gdańskiem a Santiago, sym-
pozjum naukowe Kolekcjonerstwo i kolekcjonerzy w północnej Polsce, sesja naukowa w ra-
mach XII Festiwalu Warszawa Singera, konferencja naukowa Studenci polscy w uczelniach 
krajów nadbałtyckich, konferencja naukowa Gdański Ogród Muz, konferencja naukowa 
De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti, IX Bałtycka Konferencja Zarządza-
nie i organizacja bibliotek, konferencja naukowa Mapa w służbie społeczeństwa oraz pod-
czas spotkań we Wszechnicy PAN i w Akademii Dawnego Gdańska.

Szereg osób uczestniczyło, w charakterze słuchaczy, w rozmaitych konferencjach, 
spotkaniach i szkoleniach poszerzając swą wiedzę merytoryczną, m.in. z zakresu 
konserwacji papieru i skóry, historii kartografii, zasobu archiwalnego, oceny nauko-
metrycznej czasopism, antyku w Gdańsku, zarządzania i organizacji bibliotek oraz 
historii kościoła i klasztoru św. Jakuba w Gdańsku. Pracownicy Biblioteki korzysta-
li również z różnorakich szkoleń, dotyczących: deskryptorów Biblioteki Narodowej 
i propozycji zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycz-
nej, Polskiej Grupy Użytkowników VTLS-VIRTUA, katalogowania wydawnictw 
ciągłych oraz muzykaliów w katalogu NUKAT, wyszukiwarki Primo, Open Access, 
social media w instytucjach kultury, serwisów Lex Delta i projektów badawczych, 
przeciwdziałania mobbingowi, podatku VAT i rozliczania wynagrodzeń.

Ponadto Kancelaria PAN zorganizowała warsztaty dla kadry kierowniczej, któ-
re służyły podsumowaniu działalności jednostek i omówieniu wyników finansowych 
za rok 2014, realizacji budżetu i sytuacji finansowej w 2015 r. oraz omówieniu pro-
jektu budżetu na 2016 r. Adresatami kolejnych warsztatów, dotyczących podatków, 
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dyscypliny finansowej i problemów obsługi księgowej, były osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pracownicy Biblioteki również uczestniczyli w webinarium, zakończonym 
certyfikatem, organizowanym przez Centrum NUKAT na temat tworzenia jhp  
KABA.  

W roku 2015 odbyło się 6 wewnętrznych szkoleń specjalistycznych, w  których 
łącznie uczestniczyło 95 osób. W odczytach poruszono następujące zagadnienia: za-
gadka portretu Heinricha Schwarzwalda, Wielka Wojna na afiszu i plakacie, dzie-
więtnastowieczne fotografie z podróży, biblioteki prezydenckie w USA, elektroniczne 
czasopisma naukowe, Danziger Stadtbibliothek i bibliotekarstwo niemieckie.

W Bibliotece Gdańskiej, zgodnie z wieloletnią tradycją, miały miejsce praktyki 
studenckie, którymi objęci był studenci bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, klasycz-
nej i germańskiej.

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

GROMADZENIE

W 2015 r. do ksiąg inwentarzowych wpisano druki zwarte i wydawnictwa ciągłe 
XIX–XXI w. oraz zbiory specjalne w następujących ilościach:

Sposób 
nabycia

Druki zwarte Wydawnictwa ciągłe Zbiory specjalne

liczba 
wol.

wartość  
[zł]

liczba  
wol.

wartość  
[zł]

liczba
wol.

wartość  
[zł]

Kupno 4 718 207 432,25 1 008 105 927,25 2 193 282 290,16

Dary 1 724   48 955,89   473  25 923,85 1 298 200 369,78

Wymiana    41    1 952,00    49   2 143,00     0     0

Zasób    26     952,00     0     0   475 179 063,00

Razem 6 509 259 292,14 1 530 133 994,10 3 966 661 662, 94

W 2015 r. z przychodów z własnej działalności wydano łącznie 10 957,66 zł na zakup 
zbiorów specjalnych o cenie jednostkowej równej lub przekraczającej 3 500 zł. Zakupiono:
– Gottwald, Chr.: Physikalisch-anatomische Bemerkungen über den Biber. – Nürn-

berg: 1782 (5 457,66 zł), 
– Akwaforta z końca XVIII w.; widok Gdańska z czterema sekcjami związanymi 

z lotami balonem (5 500 zł).

OPRACOWANIE

Katalogowanie zbiorów online dotyczy wszystkich rodzajów materiałów biblio-
tecznych, dla których istnieją formaty MARC (tj. oprócz rękopisów i numizmatów). 
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Ponadto bazę PAN Biblioteki Gdańskiej w katalogu VIRTUA powiększa księgozbiór 
opracowywany w Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Sukcesywnie wykonywana jest 
również retrokonwersja, w tym zasobu przejętego po zlikwidowanej Bibliotece PAN 
w Warszawie, tak by całe zbiory mogły być scalone w jednym katalogu.

Rodzaj rekordu 2015 Stan na 31.12.2015

Rekordy bibliograficzne, w tym:
rekordy własne

14 168
 4 914

121 026
 32 812

Rekordy egzemplarza 19 098 143 820

Rekordy haseł wzorcowych 26 422 254 408

Rekordy zasobu    332    5 158

UDOSTĘPNIANIE

W 2015 r. z usług PAN BG korzystało łącznie 90 006 użytkowników. Na tę wiel-
kość składają się odwiedziny w czytelniach, pracowniach i wypożyczalni oraz korzy-
stanie z zasobów Biblioteki dostępnych online, tj. Pomorska Biblioteka Cyfrowa, elek-
troniczne bazy danych.

2015

liczba osób liczba wol.

Użytkownicy stacjonarni 11 054 44 800

Użytkownicy online 78 952 74 832

Biblioteka dysponowała Czytelnią Zbiorów Historycznych, Czytelnią Ogólną, Czy-
telnią Czasopism, Pokojami Pracy Indywidualnej oraz pracowniami: kartograficzną, gra-
ficzną, fotograficzną, teatrologiczną i DŻS-ów, w których również udostępniane są zbiory.

INFORMACJA NAUKOWA

Podstawowym źródłem informacji o działalności Biblioteki jest strona interneto-
wa www.bgpan.gda.pl i Facebook. Udzielaniem informacji naukowych zajmowały się 
działy Zbiorów Specjalnych, Druków XIX i 1. poł. XX w., Udostępniania i Informacji 
Naukowej. W 2015 r. opracowano 216 kwerend, w tym 19 zagranicznych, udzielono 
1 521 konsultacji merytorycznych oraz 3 334 informacji katalogowych. Do dyspozycji 
użytkowników były dostępne online następujące bazy danych: Ebsco, Encyclopedia 
Britannica, Lex Delta i Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wirtualna 
Biblioteka Nauki, ISSN, a w trybie testowym: Humanities Source. Ponadto urucho-
miona została usługa Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Na-
rodowej pn. „Academica”. Również były udostępnione własne bazy Biblioteki: czaso-
pism XIX i 1. poł. XX w., rękopisów, a także baza ikonograficzna.
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SKONTRUM

W 2015 r. przeprowadzono skontra następujących zbiorów:

Zakres Sygnatury 
/zakres literowy

Liczba 
pozycji

Braki  
względne 

w wol.

Braki  
bezwzględne  

w wol.

Druki zwarte XIX–XXI w. 
nabytki od 1945

41000–80000 39 000  14 36

Księgozbiór podręczny  
Czytelni Ogólnej

–  1 458   0  0

Księgozbiór podręczny  
Pracowni Grafiki

–  1 437   6  0

Wydawnictwa ciągłe  
XIX–XXI w. nabytki od 1945

II 02054 –  
II 03620

647 tyt.   0 21

Druki XIX w. i 1 poł. XX w. Pa, Pb, Pc, Qa, 
Qb, Ra

10 756 124 42

Starodruczne polonica XVI w. –  1 992   2  0

KONSERWACJA ZBIORÓW

Prace konserwatorskie i introligatorskie służyły zachowaniu w jak najlepszej kon-
dycji zasobów bibliotecznych. Konserwacji pełnej poddano inkunabuł Breviarium 
Teutonicum (sygn. XV 360), 2 adligaty starego druku (sygn. Nl 65 4o), luźne rękopisy 
(Tora sygn. Akc. 163/72, Genealogia Schlieffów (Ms 713 i Ms 951), 41 grafik, 9 DŻS, 
1 mapa (Akc. 2006-K-4762). Zabezpieczenie konserwatorskie objęło 143 obiekty 
oprawne, w tym 101 strych druków, 34 rękopisy i 8 atlasów kartograficznych, i 14 
nieoprawnych map. Ponadto odkażono w komorze próżniowej 2 313 wol. książek, 
261 luźnych obiektów (grafiki, afisze, ekslibrisy) oraz 5 tkanin. Pracownia świadczy-
ła również usługi dla zewnętrznych zleceniodawców. Ze zbiorów powierzonych zde-
zynfekowano: 220 map Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 154 obiekty 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, 243 teczki z Muzeum Muzyki i Piśmiennictwa 
Kaszubskiego w Wejherowie i 180 wol. z Urzędu Gminy w Kościerzynie.

Ponadto w ramach zewnętrznego zlecenia – w trybie przewidzianym dla postę-
powania przetargowego przy zamówieniach publicznych o wartości powyżej równo-
wartości 6 000 Euro do kwoty nieprzekraczającej 30 000 Euro – wybrano wykonawcę, 
któremu została zlecona pełna konserwacja 2 klocków starych druków Danziger Edic-
te z lat 1680–1699 i 1710–1719 (sygn. Od 5703 8o, Od 5708 8o).

W Pracowni Introligatorskiej oprawiono 417 wol. książek i czasopism, poddano 
reperacji 67 wol., wykonano 388 teczek, 71 pudeł, 5390 passe-partout, 312 fascykułów, 
10 plansz wystawienniczych, oprawiono 78 obrazów oraz wykonano szereg prac zwią-
zanych z przygotowywanymi przez Bibliotekę wystawami. W Laboratorium Odkwa-
szania Papieru odkwaszono 6 207 karty formatów A0–A5 (m.in. zbiór afiszy teatral-
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nych, luźne druki ulotne – DŻS-y, czasopisma: Kurier Powszechny 1937 i Zoppoter 
Anzeiger 1902–1904 oraz zbiory archiwum Stadtbibliothek) oraz wykonano szereg 
prac introligatorskich: czyszczenie, nowe oprawy (90), dublowanie na płótno (120), 
pudła (12), teczki oklejane (17), passe-partout (86).

ARCHIWIZACJA

Przedmiotem archiwizacji w Bibliotece Gdańskiej są głównie zbiory specjalne, 
a także zbiory XIX w. – najcenniejsze pozycje. Na zadanie archiwizacji w 2015 r. prze-
znaczono niespełna 150 tys. zł.

Liczba poz. inw. Liczba klatek/skanów Wartość [zł]

Mikrofilmowanie    81 57 416 67 176,72

Skanowanie 1 516 89 255 82 114,60

Najważniejsze zarchiwizowane dzieła, kolekcje:
– czasopismo gdańskie Westpreussisches Volksblatt (sygn. X 669 2o) z lat 1916–1934, 
– dwa klocki z edyktami Rady Miasta Gdańska z lat 1680–1699 oraz 1710–1719 

(łącznie 194 edykty),
– pięć albumów fotografii z XIX i początku XX wieku, m. in. z przedstawieniami por-

tretów gdańszczan, obiektów architektonicznych oraz wydarzeń z tamtego czasu.

Ponadto w 2015 r. zarchiwizowano kolejne tomy rękopiśmiennego katalogu syste-
matycznego oraz wykonywano ich repliki. Skopiowane tomy dotyczyły następujących 
sygnatur: Ea–Ec (t. 50), Db–Df (t. 23), Dc (t. 25–26), Dd (t. 27), De (t. 28), Nm 
(t. 151–153) oraz tomy XX AB, II, XVIII, XIX.

Kolejnym zadaniem z pogranicza archiwizacji i upowszechniania jest udział PAN 
Biblioteki Gdańskiej w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Mimo iż sam projekt został 
zakończony w 2012 r., kontynuacja i sukcesywne zwiększanie liczby pozycji udostęp-
nionych na platformie cyfrowej jest przewidziane przez kolejne 5 lat.

2015 Stan na 31.12.2015

Pozycje  1 148   5 435

Skany 57 564 739 916

Wg statystyki na stronie PBC do zbiorów Biblioteki Gdańskiej należy 6 681 ty-
tułów. Ta różnica wynika z faktu, że Gazeta Gdańska ze zbiorów Biblioteki (1 246 
numerów) była opracowywana, skanowana i publikowana przez Bibliotekę UG. Naj-
częściej wyświetlanymi publikacjami ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej są nadal książki 
adresowe dla Gdańska, tzw. Adressbuchy, a wśród nich Danziger Einwohnerbuch mit 
allen eingemeindeten Vororten und Zoppot 1940–1941 (14 590 wyświetleń). 
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Następnym wieloletnim projektem archiwizacyjnym jest uzupełnianie zeskanowa-
nego katalogu kartkowego o system wyszukiwawczy OCR. W 2015 r. powiększyła się 
liczba pozycji o 38 500 kart, tym samym proces opatrywania kart systemem wyszu-
kiwawczym został zakończony. Aby katalog mógł być przeszukiwany wg kryteriów: 
autor, tytuł i sygnatura, należy poprawić liczne nieprawidłowości we wcześniej wpro-
wadzonych opisach OCR.

FINANSE

PAN Biblioteka Gdańska była finansowana z dotacji budżetu państwa, części za-
twierdzonej dla Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z planami finansowymi zatwier-
dzonymi przez Kanclerza z 23 grudnia 2015 r. 

Na dotację z budżetu państwa składają się dotacja podmiotowa, przeznaczona 
na finansowanie bieżącej i podstawowej działalności Biblioteki, oraz dotacje celowe 
z przeznaczeniem na inwestycje budowlane (przebudowa posadzek w pomieszcze-
niach magazynowych i pracowniach na parterze oraz dokończenie ocieplenia elewacji 
budynku dobudowanego w latach 70-tych) i zakupy inwestycyjne (zakup klina ssące-
go). Klin ssący został zakupiony na potrzeby Pracowni Konserwatorskiej w Biblioteki 
Kórnickiej i tamże nieodpłatnie przekazany.

Podział poszczególnych kwot obrazuje poniższa tabelka.

Plan Wykonanie Zwrot

Podmiotowa 6 601 900 6 601 900,00 0

Dotacja 
celowa

Inwestycje  414 500   414 500,00 0

Zakupy inwestycyjne   10 000     9 998,08    1,92

Na przychody Biblioteki, oprócz dotacji podmiotowej i celowej, złożyły się rów-
nież przychody w wysokości 45,5 tys. zł, których źródłem była prowadzona odpłatna 
działalność polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń (sali wykładowej, pomieszcze-
nia do reprografii), odkażaniu zbiorów oraz przygotowywaniu materiałów promo-
cyjnych (przygotowanie i oprawa reprodukcji widoków miast na potrzeby Gabinetu 
Prezesa PAN).

Ponadto przy realizowaniu statutowej działalności Biblioteki niezbędna okaza-
ła się pomoc darczyńcy (Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej), 
który wsparł finansowo następujące projekty: nagranie i wydanie płyty z Kantata-
mi na wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Św., pochodzącymi ze zbiorów Biblioteki 
Gdańskiej (100 000 PLN). Na pomoc darczyńców mogliśmy liczyć również przy 
przekazywaniu do Biblioteki zbiorów w formie darów i wymiany międzybiblio-
tecznej. 
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Przychody 
z własnej  
działalności

Źródło przychodu Wysokość przychodu

Wynajem sal   34 231,78

Odkażanie zbiorów    4 634,12 

Inne    6 700,00

Pozostałe 
przychody, 
darowizny

Darowizny rzeczowe (dary zbiorów, zasób  
i wymiana międzybiblioteczna)

 459 359,52

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska 100 000,00

Środki pozabudżetowe PAN na inwestycję budowlaną   19 495,50

Inne    2 568,41

Dzięki dofinansowaniu z DUN w wysokości 56 200 zł udało się w 2015 r. zreali-
zować następujące zadania: organizacja 5 wystaw, zakup baz danych i specjalistycz-
nych pudeł ochronnych. Zestawienie kwot przyznanych i wydanych przedstawia po-
niższa tabelka.

Przyznano Wydano

Wystawy, w tym: 28 083,98 28 083,98

– Noc Muzeów 11 252,30 11 252,30

– 600 lat wspólnej historii  5 496,00  5 496,00 

– Mapy odpowiedzią na potrzeby poznawcze ludzkości  7 990,08  7 990,08

– Wzorniki graficzne  1 414,50  1 414,50

– W nadbałtyckim ogrodzie Muz 19 931,10  1 931,10

Zakup baz danych 20 000,00 20 000,00 

Specjalistyczna ochrona zbiorów (pudła ochronne)  8 116,02  8 116,02

Razem 56 200,00 56 200,00 

W 2015 r. Fundacja Biblioteki Gdańskiej wspierała działalność Biblioteki współ-
finansując udział w Nocy Muzeów (2 250 zł), dokonując zakupu cennych zbiorów 
(grafika i kartografia na kwotę 9 352 zł), finansując oprawę obiektów na wystawę Ma-
pa i jej historia (3 475 ZŁ) oraz pokrywając koszty recenzji Libri Gedanenses. Pomoc 
Fundacji w 2015 r. wyniosła 17 155 zł.
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STAN ZBIORÓW WG KSIĄG INWENTARZOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Rodzaj zbiorów Liczba Wartość [zł]

Druki zwarte XIX–XXI w. 602 249  3 250 540,24

Wydawnictwa ciągłe XIX–XXI w. 102 052  1 794 282,87

Zbiory Specjalne 240 741 10 787 330,72

Razem 945 024 15 832 153,83

SKŁAD OSOBOWY

Ogółem wg stanu na 31.12.2015 r. zatrudnionych w Bibliotece było 98 osób, 
z czego:
– 28 pracowników w niepełnym wymiarze etatu,
– 7 pracowników ze stopniem doktora,
– 7 pracowników z tytułem bibliotekarza dyplomowanego,
– 8 pracowników uzyskało awans stanowiskowy.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Dr Zofia Tylewska-Ostrowska Dyrektor

Mgr Wanda Pętlicka Zastępca dyrektora

Mgr Alicja Świątek-Jaros Zastępca dyrektora ds. finansowo-księgowych

Działy Liczba osób Liczba etatów

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów  7    6,75

Dział Opracowania Druków Nowych 11    10,125

Dział Druków XIX i 1 poł. XX w. 12 11

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej 12     11,125



138 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ W 2015 ROKU

Dział Zbiorów Specjalnych,  
w tym:

Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Pracownia Fotografii
Pracownia Grafiki
Pracownia Kartografii
Pracownia Muzykologiczna
Pracownia Numizmatów i Ekslibrisów
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Teatrologiczna
Magazyn Zbiorów Specjalnych

27

 2
 1
 1
 3
 3
 1
 1
 5
 7
 1
 1

  22,75

   1,5
1
1

  1,5
    2,25

1
    0,75
    4,75

6
1
1

Dział Konserwatorsko-Introligatorski, 
w tym:

Pracownia Konserwacji
Pracownia Introligatorska
Laboratorium Odkwaszania Papieru

 7

 3
 3
 2

     6,35

     1,35
3
2

Dział Finansowo-Księgowy  2 2

Dział Administracyjno-Gospodarczy 15   13,88

Sekretariat  1     0,75

Archiwum Zakładowe  1   0,5

Razem 98  88,23

ADMINISTRACJA

W ostatnim kwartale 2015 r., decyzjami Kanclerza PAN Bibliotece Gdańskiej zos-
tały dwukrotnie przyznane dodatkowe środki na wyrównanie dysproporcji płacowych, 
łącznie 273 700 zł. Za pierwszym razem podwyżka o stałym charakterze objęła jedynie 
pracowników zaliczanych do grupy pracowników bibliotecznych, dokumentacji i in-
formacji naukowej oraz działalności podstawowej. W  celu zapobieżenia pogłębianiu 
się różnic płacowych, podjęto decyzję o równoległym wypłaceniu wykluczonej grup-
ie pracowników administracyjnych i obsługi jednorazowych wyrównań pochodzących 
z funduszu nagród (z wyłączeniem trzyosobowej dyrekcji). Druga transza w wysokości 
76 000 zł jako jednorazowe wyrównanie dotyczyła już wszystkich pracowników. 

W Bibliotece Gdańskiej 11–13 maja 2015 r. miał miejsce audyt zlecony przez Kanc-
lerza PAN. Obejmował swym zakresem organizację pracy, regulaminy, umowy o pracę, 
zakresy obowiązków oraz udzielanie upoważnień i pełnomocnictw. W protokole pokon-
trolnym wskazano obszary ryzyka (ewidencja czasu pracy, stanowiska nieodpowiadające 
wykonywanej pracy) i zalecono działania naprawcze, które zostały wdrożone. Ponadto wy-
stąpiono za pośrednictwem władz PAN o dokonanie zmian w rozporządzeniu w sprawie 
warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych 
jednostek organizacyjnych PAN, w celu uzupełnienia go o brakujące stanowiska.



139SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ W 2015 ROKU

Pod koniec roku 2015 działalność z zakresu gromadzenia, udostępniania zbio-
rów i aktywność naukowa zostały poddane ocenie zespołu powołanego przez Prezesa 
PAN. W skład komisji weszli prof. Grażyna Borkowska, prof. Krzysztof Migoń i prof. 
Jerzy Snopek, którzy wysoko ocenili działalność Biblioteki Gdańskiej.

W roku 2015 przeprowadzono następujące postępowania przetargowe o wartości 
powyżej równowartości 30 000 Euro:
– przebudowa posadzek wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku Bi-

blioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 – wykonawca: Firma Budowlana EFAK, 
Gdańsk;

– ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 
(etap III) – wykonawca: Budomex, Gdańsk;

– kompleksowa całodobowa usługa ochrony budynków Biblioteki – wykonawca: Se-
curity, Gdańsk.

Przeprowadzono również postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o war-
tości powyżej równowartości 6 000 Euro do kwoty 30 000 Euro, odnośnie następują-
cych zadań:
– prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na 2016 rok – wykonawca: Zad. 

1 (prenumerata polska): Ruch SA, Zad. 3 (prenumerata zagraniczna): Ars Polona, 
Zad. 2 (czasopisma wąskospecjalistyczne) – brak ofert, zadanie realizowane z wol-
nej ręki,

– organizacja wycieczki szkoleniowej do Wrocławia i Pragi – wykonawca: Biuro Po-
dróży „Praževica”,

– serwis i konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji – wykonawca: JD Instal,
– pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej – wykonawca: Firma „Elis”,
– konserwacja 2 starych druków – wykonawca: Pracownia Konserwacji Zabytków 

„Meander”,
– utrzymanie i dostęp do bazy katalogowania VIRTUA – wykonawca: iii Innovative.

Na przestrzeni 2015 r. wykonywano wszelkie niezbędne prace remontowe i na-
prawcze w celu utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Dokonywano 
również zakupów potrzebnych materiałów i wyposażenia koniecznego do bieżącego, 
prawidłowego funkcjonowania budynków Biblioteki.

Na szczególną uwagę i pochwałę zasługują pracownicy, którzy pomagali maga-
zynierom w przenoszeniu do tymczasowych magazynów ponad 70 tys. woluminów 
starych druków i rękopisów na czas remontu magazynu zbiorów specjalnych. 

Praca administracji była podporządkowana zabezpieczeniu zaplecza organizacyj-
no-technicznego w celu usprawnienia działalności statutowej Biblioteki. 

Zofia Tylewska-Ostrowska
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Rozwój i nowy gmach
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                     Otto Günther          i              Karl Kleefeld
                miejski bibliotekarz         miejski inspektor budowlany

Gdańsk 1905
Drukował A. W. Kafemann Sp. z o. o.



Poniższy tekst jest polskim tłumaczeniem publikacji Die Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwic-
klung und ihr Neubau, Danzig 1905, która ukazała się z okazji otwarcia nowego gmachu Biblioteki 
Miejskiej w Gdańsku. Autorzy, Otto Günther i Karl Kleefeld, przedstawili dzieje książnicy, po-
wstałej jako Biblioteka Rady Miasta Gdańska w 1596 roku i przekształconej w Bibliotekę Miejską  
w 1817 roku, oraz kolejne siedziby instytucji w byłym klasztorze franciszkańskim i kościele św. Jaku-
ba; a także architekturę, wystrój i wyposażenie nowego budynku przy obecnej ul. Wałowej 15.

Otto Günther (zm. 1924) ukończył studia filologiczno-historyczne i uzyskał stopień doktora 
na uniwersytecie w Getyndze. W Gdańsku był zatrudniony od 1896 do 1921 roku jako kierownik,  
a następnie pierwszy dyrektor Biblioteki Miejskiej. W tym czasie przekształcił instytucję w nowo- 
czesną bibliotekę naukową, m. in. wprowadził nowy system katalogowania zbiorów. Autor druko-
wanych katalogów zbiorów rękopiśmiennych oraz wydawca materiałów źródłowych dotyczących 
Gdańska. 

Karl Kleefeld, miejski inspektor budowlany, zaprojektował gmach nowej siedziby stosując awan-
gardowe rozwiązania techniczne i materiały budowlane. Zasłużony dla miasta pierwszy przewod-
niczący Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Zabytków Budownictwa i Sztuki Gdańska w latach 
1900–1907. 

O nowej siedzibie Biblioteki pisał ponadto:
O. Günther, Der Neubau der Danziger Stadtbibliothek, Separatabdruck aus dem „Zentralblatt für 

Bibliothekswesen”, Leipzig [1905], s. 171; 
zaś otwarcie nowego gmachu odnotowała gdańska prasa:
Der Umzug der Stadtbibliothek, „Danziger Zeitung“ 1905 nr 49 (28 I 1905), Zweites Blatt, Abend-

Ausgabe, s. 1
Zum Umzuge der Danziger Stadtbibliothek, „Danziger Zeitung“ 1905 nr 80 (16 II 1905), Zweites 

Blatt, Abend-Ausgabe, s. 1
Das Neue Heim der Stadtbibliothek, „Danziger Neueste Nachrichten“ 1905 nr 49 (27 II 1905), 2. 

Beilage, s. [1].



Przenosiny zbiorów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku1 do nowo zbudowanego 
budynku przy Bramie św. Jakuba są z pewnością punktem przełomowym w jej 
historii. Zbiory mieszczące się przez ponad trzysta lat w starych pomiesz-

czeniach klasztornych i kościelnych znajdą teraz miejsce w okazałym gmachu wypo-
sażonym według najnowszych wymogów nowoczesnego budownictwa bibliotecznego. 
W przeciwieństwie do dwóch poprzednich siedzib ta zapewnia godne warunki nie 
tylko książkom i pracownikom, którzy sprawują nad nimi pieczę, ale zapewnia także 
czytelnikom oczekiwane wygody. Niniejszym podjęto rzeczową próbę opisania znacze-
nia tego ważnego dla historii biblioteki wydarzenia. Chodzi nie tylko o przedstawienie 
zewnętrznego wyglądu i wyposażenia nowego budynku, ale także o krótki szkic rozwoju 
tej instytucji od jej powstania po dzień dzisiejszy w oparciu o dokumenty.

Powstanie Biblioteki Miejskiej, dawnej Bibliotheca Senatus Gedanensis, przypada na 
ostatnie lata XVI wieku i wiąże się z rozkwitem założonego w połowie wieku Gdań-
skiego Gimnazjum, a wraz z nim życia naukowego w tym mieście. Okolicznością 
sprzyjającą utworzeniu biblioteki był niecodzienny przypadek. W sierpniu 1591 roku 
u ujścia Wisły rozbił się płynący z Anglii statek, na pokładzie którego podróżował le-
ciwy, ociemniały podczas podróży, neapolitański arystokrata Giovanni Bernardino Bo-
nifacio, markiz Orii. Ze względu na przywiązanie do protestantyzmu musiał w 1556 
roku opuścić ojczystą Italię, aby na niespokojnej tułaczce, otoczony tylko swoimi 
książkami, przemierzyć prawie wszystkie kraje Europy. Tego ciężko doświadczonego 
człowieka uratowano przed śmiercią i z częścią jego biblioteki, ale prawie bez środ-
ków do życia, wyciągnięto 25 sierpnia 1591 roku na ląd w Gdańsku. Wkrótce zaczęło 
mu brakować na utrzymanie. Aby więc ustrzec się od najgorszego poczuł się zmuszony 
odstąpić Radzie Miasta Gdańska swoją bibliotekę za darmowe lokum w klasztorze 
franciszkańskim i wikt w wysokości jednego złotego guldena węgierskiego „dla nieco-
dziennego ustanowienia biblioteki i wieczystego upamiętnienia swojego imienia, aby 
mogli z niej korzystać uczeni i ukochana młodzież chrześcijańska dla swego dobra”. 
Postawił tylko jeden warunek, aby te książki nigdy nie trafiły w ręce jego najzagorzal-
szych wrogów „Diabolitów, zwących siebie, skądinąd fałszywie, jezuitami; w innym 
razie donację należy uznać za nieważną”. Prawie osiemdziesięcioletni Bonifacio zmarł 
w klasztorze 24 marca 1597 roku, a Rada Gdańska zleciła wykonanie jego pośmiert-
nego portretu, który dzisiaj zajmuje poczesne miejsce w czytelni nowej biblioteki2. 
Jego pogrzeb odbył się na koszt miasta w kościele św. Trójcy.

Cenny księgozbiór liczący 1140 woluminów, który tą drogą przypadł Radzie, ta 
wykorzystała w celu wyposażenia dużej biblioteki naukowej. Swoją wolę obwieściła 
następująco: „Aby komentarze do całego Pisma Świętego oraz dzieła z zakresu wszyst-
kich nauk, zarówno nowszych uczonych, jak i dawnych autorów, które przez zanie-
dbanie i nieprawość ludzką lub niesprawiedliwość dziejową mogłyby ulec zniszczeniu, 
były przechowywane w dobrych warunkach i zachowane dla potomnych, gimnazjum 
i innym szkołom na chwałę, miastu ku ozdobie, studentom na zachętę i pożytek, Rada 
Miasta Gdańska postanowiła tę bibliotekę w roku pańskim 1596 utworzyć”. 

1 Danziger Stadtbibliothek.
2 Autorem portretu był Anton Möller (zm. 1611), gdański malarz, rysownik i grafik.
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Nowa biblioteka, dla której złot-
nik gdański Jonas Silber już w 1597 
roku wyrytował na zlecenie Rady 
ekslibris, została utworzona przede 
wszystkim na pożytek gimnazjum 
i uprawianej w nim nauki. Dlatego 
było rzeczą naturalną, że została ulo-
kowana w pomieszczeniach klasztoru 
franciszkanów3. Tutaj pozostawała do 
1819 roku. Jej usytuowanie w połu-
dniowowschodniej części krużgan-
ków, położonej od strony ul. Rzeź-
nickiej, ilustruje plan klasztoru opu-
blikowany w wydanej w 1695 roku 
pracy Bartela Ranischa Beschreibung 
aller Kirchen-Gebäude der Stadt Dan-
tzig4. Wyobrażenie wnętrza biblioteki 
w drugiej połowie XVII wieku przed-
stawia miedzioryt Andreasa Stecha5 
pomieszczony w historycznym opi-
sie miasta Gdańska Curickego (1687 
rok)6, choć przedstawiając proporcje 

pomieszczeń fantazja poniosła artystę bardziej, niż odpowiadało to rzeczywistości. 
Aby odróżnić poszczególne sale biblioteki od siebie postanowiono około 1683 

roku pokryć stoły i krzesła różnokolorowym suknem i adekwatnie je nazwać. Trzy 
sale utrzymano w kolorach herbu miasta: czerwony, żółty, biały. Nazywano je odtąd 
odpowiednio conclave rubrum, conclave luteum i conclave candidum7. Sala czwarta „po-
święcona dojrzewającej młodzieży”, tzn. udostępniona uczniom gimnazjum, otrzyma-
ła nazwę conclave viridium8.

Te pomieszczenia z drewnianymi regałami przewidziano na przyjęcie dzieł, które 
dzięki zapobiegliwości Rady wpłynęły do nowo powstałej biblioteki. Gdyż to właśnie 
Rada, szczególnie w XVII wieku, sprawowała de facto kierownictwo nad biblioteką. 

3 Gimnazjum Akademickie w Gdańsku rozpoczęło działalność w budynkach byłego klasztoru 
franciszkanów w 1558 roku. W 1817 roku zostało połączone ze Szkołą Mariacką w klasyczne Gim-
nazjum Miejskie.

4 Bartel Ranisch, Beschreibung aller Kirchen-Gebäude der Stadt Dantzig, Danzig: Johann Zacha-
rias Stolle, 1695, ryc. po s. 37: Grunt Riss der Kirchen und Gymnasii S. Trinitatis (PAN Biblioteka 
Gdańska, sygn. Od 1643a 2°).

5 Andreas Stech (1635–1697), gdański malarz i rysownik.
6 Reinhold Curicke, Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung, Amsterdam und Dantzigk: Jo-

han und Gillis Janssons von Waesberge, 1687, ryc. po s. 340 (PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Od 
4503a 2°).

7 Conclave rubrum – sala czerwona, conclave luteum – sala żółta, conclave candidum – sala biała.
8 Conclave viridium – sala zielona.

Najstarszy ekslibris Biblioteki Rady Miasta,  
1597 rok
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Biblioteka, podobnie jak gimnazjum, w którego pomieszczeniach się mieściła, pod-
legała collegium scholarchale9, a w jego skład wchodzili do 1678 roku burmistrz (pro-
toscholarcha) i trzej rajcy (scholarchowie). Dopiero w połowie XVII wieku utarło się, 
że jednemu spośród trzech rajców powierzano, jako protobibliotekarzowi, szczególną 
opiekę nad biblioteką. Wśród szeregu protobibliotekarzy, których nazwiska można 
dokładnie ustalić, począwszy od Gabriela Schumanna (zm. 1647) do Michaela Grod-
decka (zm. 1800), jest wiele osób chlubnie zapisanych w historii miasta, zaś inne za-
służyły się w znaczący sposób działając właśnie na rzecz rozwoju biblioteki.

Wszystkim chodziło głównie o to, aby kompetentnie powiększać księgozbiór no-
wo założonej biblioteki. Należy tu powiedzieć, że w pierwszym okresie jej działania 
miasto przeznaczało nikłe środki na ten cel, a wraz z przeprowadzką zbiorów do ko-
ścioła św. Jakuba (1819 rok) dotacje właściwie zupełnie się skończyły. Jednak zdarzały 
się, szczególnie w początkowym okresie, większe zakupy spuścizn, na które asygnowa-
no z kasy miejskiej niezbędne sumy. Już w 1597 roku Rada pozyskała za 1530 marek 
w ówczesnej walucie znaczne części zbiorów trzech zmarłych w 1594 roku uczonych 
gdańskich, a mianowicie prawnika, syndyka dra Heinricha Lemkego, teologa, kazno-
dziei kościoła św. Barbary Alexandra Glasera i historyka, sekretarza miejskiego Ka-
spara Schütza. Były też następne, jak spuścizna księgarza Balthasara Krausego (ca 450 
tomów), którą Rada pozyskała w 1632 roku, ale przede wszystkim zakupiona w 1633 
roku, a licząca 2500 tomów biblioteka kaznodziei kościoła św. Piotra i Pawła Bortho-
lomäusa Nigrinusa [zm. 1646]. 

Większego znaczenia dla powiększania zbioru nie miały niewielkie jednorazowe 
lub trwające przez krótszy lub dłuższy okres wpływy pochodzące od administracji 
miasta. Bywało, że Rada przekazywała bibliotece kary pieniężne, które wpływały do 
kasy z powodu naruszenia przez obywateli tego lub innego przepisu. Nietypowe źró-
dło wpływów zainicjował w 1688 roku bardzo wykształcony i na wielu polach zasłu-
żony dla Gdańska Johann Ernst von Schmieden, który w latach 1681–1692 piasto-
wał urząd protobibliotekarza, a zmarł w 1707 roku jako pierwszy burmistrz10. Gdy 
w 1688 roku administrował kasą miejską, kolegium ławników starego miasta zgłosiło 
wniosek „aby sala posłuchań w domu ławników otrzymała nowe draperie i poduszki 
na ławki”. Spełniono tę prośbę. Schmieden nakazał zdjęte, ale jeszcze zdatne poszycie 
przefarbować i ponownie przeznaczyć na poduszki. Były one odtąd używane podczas 
dysput i uroczystości w gimnazjum, a korzystający z nich uczniowie byli zobowią-
zani każdorazowo wnieść opłatę w wysokości 1,5 guldena na rzecz biblioteki. Od-
tąd wśród wpływów faktycznie często pojawiają się takie z adnotacją „za poduszki”, 
ostatni raz w 1796 roku. Nie miały one jednak większego znaczenia. Podobnie było 
z kwotami wnoszonymi przez kilka lat na rzecz biblioteki przez gimnazjum. W starej 
księdze rachunkowej biblioteki zapisano 13 października 1692 roku „na podstawie 

 9 Collegium scholarchale – Kolegium Szkolne – kolegialny urząd ustanowiony w 1600 roku, skła-
dający się z członków Rady Miasta, sprawujący nadzór administracyjny i organizacyjny nad oświatą 
w Gdańsku.

10 Johann Ernst Schmieden (1626–1707) przekazał Bibliotece Rady Miasta własny księgozbiór 
liczący ponad 2000 książek, w tym liczne polonika. 
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decyzji panów scholarchów na posiedzeniu w pełnym składzie wpłynęło 40 florenów 
z gymnasii cassa”. Taka suma pojawia się corocznie jako wpływ z kasy gimnazjum aż 
do 1715 roku. 

Większe znaczenie niż te niewielkie sumy przekazywane przez miasto, miały dla 
przyrostu zbiorów darowizny pieniężne wpływające na rzecz biblioteki od osób pry-
watnych, szczególnie w XVII wieku. To właśnie im zawdzięcza biblioteka swoje, co 
prawda powolne, ale pewne i systematyczne formowanie przez ponad 200 lat. W po-
łowie XVII wieku David Ölhaf [zm. 1646] ofiarował bibliotece na zakup książek 
sumę 1 000 guldenów, wydaną na ten cel w latach 1649 i 1654. Protobibliotekarz 
Johann Ernst von Schmieden wiedział jak uruchomiać stałe źródła wpływów tego 
typu. Michael Behm [zm. 1677], znany gdański dyplomata pochodzący ze Śląska, 
zapisał gimnazjum 6 000 guldenów. Schmieden przeforsował w 1682 roku uchwa-
łę, aby przekazywać 1% tego legatu, czyli 60 guldenów rocznie, bibliotece. W 1685 
roku Jakob Wricht, bogaty obywatel i kupiec gdański podarował gimnazjum, poza 
innymi donacjami, 600 florenów. Schmieden potrafił przekonać darczyńcę, aby za-
strzegł swoją darowiznę specjalnie dla biblioteki, i tak ustanowiono w kasie miejskiej 
5% kapitału na jej rzecz. Za sprawą protobibliotekarza Daniela Schlieffa [zm. 1711] 
w 1696 roku „Dierich Smits, urodzony w Hamburgu, błogosławiony od Pana, tutejszy 
kupiec i obywatel wpłacił do kasy miejskiej na rzecz biblioteki 500 florenów”. A na 
przełomie wieków wpłynęło kilka dotacji rodziny Schliefów. Protobibliotekarz Daniel 
Schlieff przekazał bibliotece 14 stycznia 1701 roku kapitał wysokości 1200 guldenów. 
Natomiast Daniel Albrecht Schlieff, który już 24 marca 1700 roku podarował biblio-
tece 100 guldenów, zapisał jej w testamencie z 28 kwietnia 1701 roku dalsze 1 000 
guldenów na zakup potrzebnych ksiąg. Na ten sam cel w 1766 roku biblioteka otrzy-
mała 1 000 guldenów na mocy testamentu zmarłego rajcy [Constantina] Fredera.

Wszystkie te darowizny wspaniałomyślnych gdańskich obywateli wkładano na lo-
katy, a uzyskiwane od nich odsetki były corocznie przeznaczane na zakup najbardziej 
potrzebnych książek.

Równie wartościowe jak przekazy gotówkowe były darowizny książek. Napływały 
one do biblioteki w dużych ilościach, właściwie od pierwszego dnia jej istnienia aż do 
dzisiaj. W bibliotece przechowuje się opasły, oprawny w brązową skórę rękopis In-
dex librorum qui ex donatione philomusorum bibliothacae senatus Gedanensis inserti sunt11, 
w którym obok wielu innych wpisów, notowano nazwiska darczyńców oraz wszystkie 
darowane dzieła, które tą drogą wpłynęły do biblioteki, począwszy od Bonifacia aż do 
lat osiemdziesiątych XVIII wieku. Wertując Index librorum można zobaczyć, jak żywo 
interesowali się nowo powstałą biblioteką młodzi i starzy, mężczyźni i kobiety, uczeni 
i kupcy, a nawet przybysze okazjonalnie przyjeżdżający do Gdańska, i jak przekazy-
wali do zbiorów to, na co ich właśnie było stać. Niejeden cenny obiekt trafił do naszego 
zbioru w ten sposób. Piękny dar w 1617 roku ofiarował „ornatissimus iuvenis Raphael 
Cnofius Dantiscanus”, a mianowicie dużą ilość druków muzycznych, najczęściej ma-
drygałów i motetów kompozytorów italskich i innych z XVI wieku, a wśród nich 

11 PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.
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wiele wyjątkowo rzadkich12. Zbiór o takim samym znaczeniu przekazał bibliotece 250 
lat później w 1867 roku administrator kościoła św. Bartłomieja13. Razem stanowią jej 
prawdziwą chlubę. Jeszcze w XVII wieku biblioteka zawdzięcza szczególnie cenny 
dar człowiekowi, którego nazwisko jest ściśle związane z jej rozwojem, a mianowicie 
Adrianowi Engelckemu. Jako członek collegium scholarchale był w latach 1655–1661 
protobibliotekarzem, i to nie tylko z nazwy. Ktoś z jego współczesnych opowiadał, 
że każdą wolną od obowiązków w ratuszu chwilę spędzał w bibliotece, gdzie czasem 
nawet spożywał posiłki, częściej jednak zajęty pracą zapominał o jedzeniu i piciu. Je-
mu biblioteka zawdzięcza pierwsze katalogi w układzie rzeczowym, pisane jego ręką. 
Zdecydował, że po śmierci (1661 rok) jego prywatną bibliotekę należy włączyć do 
księgozbioru publicznego, co też jego spadkobiercy spełnili. Książki spisano w specjal-
nym katalogu [Biblio]theca Engelkeniana14, a jego brat Benjamin Engelcke, który rów-
nież piastował urząd protobibliotekarza w latach 1662–1665 i 1677–1680, znacząco 
ten zbiór wzbogacił. Z większych zbiorów podarowanych bibliotece w XVIII wieku 
należy wymienić dwa. Jeden to dość pokaźny zbiór zapisany bibliotece testamentem 
przez Karla Ernsta Nimsgarta (zm. 1752) wraz z sumą 1 000 guldenów, które miały 
posłużyć do urządzenia odrębnej sali (wykorzystano w tym celu pomieszczenie służą-
ce gimnazjum jako theatrum anatomicum). Drugi stanowiła niezwykle cenna darowi-
zna gdańskiego rajcy Valentina Schlieffa. 

Valentin Schlieff (1680–1750), syn wspomnianego już ze względu na swoje zasługi 
dla biblioteki Daniela Schlieffa, był nie tylko znakomitym znawcą historii swego ro-
dzinnego miasta i Prus Królewskich oraz literatury przedmiotu, ale także najbardziej 
zapalonym i mającym sukcesy kolekcjonerem książek. Jego biblioteka obfitowała w bia-
łe kruki drukowane na wzór rękopisów. Mając na uwadze dobro nauki, o czym świadczy 
jego życie, uczynił zapis w testamencie, że po wygaśnięciu jego rodu cały zbiór powinien 
przypaść Bibliotece Rady Miasta. I tak w 1783 roku jego licząca 3 400 tomów kolekcja, 
z wyjątkiem dużej liczby rękopisów oddanych do archiwum, trafiła do biblioteki. Trzeba 
przyznać, że liczne druki z charakterystycznym ekslibrisem Schlieffa także dzisiaj stano-
wią jedną z cenniejszych kolekcji. 

Jeśli chodzi o zarządzanie biblioteką w początkowym okresie jej istnienia wystar-
czy kilka uwag. Była już mowa o protobibliotekarzu należącym do kolegium Rady. 
Jemu podlegał bibliotekarz, urzędnik wywodzący się zwykle spośród profesorów gim-
nazjum. Jego obowiązkiem był nadzór nad książkami w godzinach ich udostępniania. 
Zgodnie z najstarszym regulaminem biblioteki wydrukowanym w języku łacińskim 
w 1686 roku za czasów protobibliotekarza Schmiedena15, a rozpoczynającym się god-
nym uwagi upomnieniem Manus puras animumque adferto ac conservato16, korzystanie 

12 Zgodnie z wolą twórcy kolekcji, ojca ofiarodawcy, muzyka Georga Knophiusa (zm. 1613).
13 Friedrich Wilhelm Heinrich Hewelcke, pastor kościoła św. Bartłomieja w latach 1852–1891.
14 PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 41, 42.
15 Leges Bibliothecæ Senatus Gedanensis, [Gdańsk: David Friedrich Rhete, 1686] (PAN Biblioteka 

Gdańska, sygn. Od 19603 8°).
16 Manus puras animumque adferto ac conservato – Wnoś ze sobą i zachowaj czyste ręce i jasny 

umysł.
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ze zbiorów miało miejsce w środy 
i soboty od godziny drugiej do 
czwartej. W XVIII wieku, szcze-
gólnie od czasu zapewnienia sta-
łych środków na powiększanie 
zbiorów, osłabła rola protobiblo-
tekarza, a bibliotekarze stawali 
się bardziej samodzielni. Wśród 
nich na uwagę zasługuje uczony 
Michael Christoph Hanow17, któ-
ry urząd bibliotekarza sprawował 
prawie pół wieku od 1727 do 1773 
roku. Gdy zmarł, zostawił biblio-
tece nie tylko cały księgozbiór li-
czący 3 000 tomów, ale także swój 
portret w oleju, który wraz z in-
nymi obrazami zawisł na ścianie 
klatki schodowej nowej biblioteki. 
O uposażeniu dla bibliotekarza 
słyszymy dopiero od 1681 roku. 
Wynosiło ono wtedy 100 gulde-

nów i wzrosło do 200 guldenów dopiero od 1764 roku, gdy Joachim Gottlieb Bar-
tholdi18 przeznaczył na ten cel 2 500 guldenów. Pierwsze katalogi w układzie rzeczo-
wym zawdzięczała biblioteka, jak już wspomniano, mrówczej pracy protobibliotekarza 
Adriana Engelckego w latach pięćdziesiątych XVII wieku.

Życie biblioteki w murach starego klasztoru franciszkańskiego płynęło spokojnie, 
w oddaleniu od świata. Ze zbiorów korzystali prawie wyłącznie profesorowie gimna-
zjum poszukujący i znajdujący w nich bogate źródła dla swoich uczonych prac. Jednak 
już w drugiej połowie XVIII wieku coraz głośniej brzmiało życzenie zmiany istniejących 
warunków. Z roku na rok coraz bardziej odczuwano brak przestrzeni, a wilgoć starych 
ścian klasztoru fatalnie oddziaływała na książki. Ze względu na koszty nie podejmowano 
żadnych decyzji, aby tej sytuacji zaradzić. Taka możliwość pojawiła się jednak, gdy bur-
mistrz Gottfried Schwartz zapisał w 1776 roku w testamencie sumę 10 000 guldenów 
„na budowę nowej biblioteki, która mogłaby najlepiej stanąć na placu gimnazjum przy 
drodze w kierunku wału”. Schwartz zmarł 19 marca 1777 roku, ale minęło jeszcze 25 
lat zanim przybliżyła się realizacja tego planu. Postanowiono pomnożyć legat Schwar-
tza dzięki zyskom z odsetek i pozyskać więcej środków na budowę. Już prawie dziesięć 
lat nad Gdańskiem powiewała flaga pruska, gdy burmistrz Karl Friedrich Gralath [zm. 
1818] nadał bieg sprawie i usilnie zabiegał w kolegium oświaty i wyznań Królestwa 
Prus o budowę nowego budynku. Tłumaczył, że nadszedł czas, aby wypełnić wolę spad-

17 Michael Christoph Hanow (1695–1773), profesor filozofii w Gimnazjum Akademickim.
18 Joachim ( Johann) Gottlieb Bartholdi (1736–1788), profesor matematyki i fizyki w Gimna-

zjum Akademickim. 

Ekslibris Valentina Schlieffa
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kodawcy, że brakuje już miejsca na nowe nabytki, a książki zarówno te nowe jak i stare 
narażone są na pleśń i grzyby. Sprawa się przeciągała. Obmyślano plany jak wyburzyć 
skrzydło klasztoru i w to miejsce zbudować nowy budynek, robiono kosztorysy. Osta-
tecznie 15 lipca 1806 roku rząd królewski wydał zgodę na budowę i nakazał wybu-
rzyć stary budynek oraz niezwłocznie rozpocząć wznoszenie nowego. Tak się też stało. 
Gdy jednak nowa budowla i przebudowa, których koszt oszacowano na 9 200 talarów, 
były prawie na ukończeniu, Gdańsk dosięgnęła wojna prusko-francuska, rozpoczęła 
się okupacja francuska miasta, a środki miejskie skierowano na inne cele. Nikt w tych 
strasznych czasach nie myślał o tym, aby przenosić książki z zawilgoconych magazynów 
klasztornych do nowych pomieszczeń. Te zostały przez Francuzów zarekwirowane na 
lazaret i tym celom służyły także po zawarciu pokoju w 1814 roku. 

Wydawało się więc, że wszystko zostanie po staremu, a zbiory w wilgotnych po-
mieszczeniach skazane są na powolną, ale nieuchronną degradację. I wtedy 6 stycznia 
1815 roku wydarzyło się coś, co miało istotne znaczenie dla biblioteki. Tego dnia eksplo-
dowała stojąca obok kościoła św. Jakuba prochownia. Część miasta wokół niej zmieniła 
się w rumowisko, także kościół legł w gruzach. Jak powszechnie wiadomo, w całych 
Niemczech kwestowano na rzecz odbudowy tej świątyni i zaspokojenie związanych 
z tym potrzeb, zbierając 115 000 talarów. W lipcu 1817 roku Konsystorz Królewski 
w Prusach Zachodnich poinformował Magistrat Gdańska, że w Królewskim Minister-
stwie Finansów i Spraw Wewnętrznych złożono wniosek o zawieszenie pełnienia funk-
cji sakralnych w kościele św. Jakuba. Były one już zresztą zawieszone na wniosek admi-
nistracji tego całkowicie zrujnowanego kościoła. Równocześnie szukano możliwości jak 
najlepszego wykorzystania budowli dla potrzeb miasta tak, aby nie stały w sprzeczności 
z jej pierwotnym przeznaczeniem. I tak pojawiła się propozycja umieszczenia w jednej 
części budynku zagrożonych zbiorów biblioteki, w drugiej zaś zorganizowania Królew-
skiej Szkoły Nawigacyjnej. Zamysł konsystorza uzyskał akceptację władz. Magistrat od 
początku skłaniał się ku temu rozwiązaniu, świadom tego, że finansowanie odbudowy 
kościoła opierałoby się wyłącznie na kolektach. Po kilku naradach także zarząd szpitala 
św. Jakuba, do którego świątynia należała, był skłonny oddać kościół do dyspozycji miasta 
z przeznaczeniem na cele biblioteczne, zastrzegł sobie jednak prawo własności. Stanow-
czy sprzeciw wzbudził ten projekt natomiast w Radzie Miasta, która najchętniej pozo-
stawiłaby bibliotekę w klasztorze franciszkanów, a w żadnym razie nie chciała słyszeć 
o przeniesieniu jej do kościoła św. Jakuba. Liczne próby Magistratu przekonania Rady 
były bezowocne. Rząd cały czas nalegał na podjęcie decyzji. Ostatecznie w lipcu 1819 
roku Magistrat rozpoczął przenosiny na własną odpowiedzialność, stojąc na stanowisku, 
że biblioteka nie powstała ze środków miejskich, ale utworzono ją i powiększano zbio-
ry dzięki prywatnym darowiznom. Jako zarządzający fundacją mógł więc samodzielnie 
zdecydować o przenosinach, jeśli nie korzystano do tego celu z dotacji miasta. A kiedy 
Rada Miasta założyła protest przeciw takiemu rozwiązaniu, Magistrat powołał się na 
decyzję rządu, który już w sierpniu 1819 roku uznał użycie środków z legatu Schwartza 
na urządzenie biblioteki w kościele św. Jakuba za całkowicie uzasadnione. Tym samym 
spór został rozstrzygnięty i już 11 września tego roku Magistrat mógł poinformować 
rząd o zakończeniu transportu książek do kościoła św. Jakuba. Otwarcie biblioteki dla 
czytelników miało miejsce 3 października 1821 roku. 
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Kościół św. Jakuba rozbudowano dzieląc go grubym murem na dwie części: większą 
przednią w kierunku ul. Łagiewniki, i mniejszą tylną. W części pierwszej umieszczo-
no bibliotekę, a w części tylnej utworzoną w 1817 roku szkołę nawigacyjną. Szkołę 
przeniesiono w 1824 roku do zakupionego dla niej budynku, a w jej pomieszczeniach 
ulokowano galerię malarstwa Kabruna19. Gdy i tę w 1834 roku przeniesiono gdzie 
indziej, jej miejsce zajmowało do 1845 roku Towarzystwo Przyrodnicze20. Potem po-
mieszczenia w tylnej części dłuższy czas stały puste i nieużywane. 

Gdy w tylnej części kościoła zmieniali się użytkownicy, w przedniej płynęło spokoj-
ne, choć z czasem dość przykre życie biblioteki. Przy urządzaniu pomieszczeń biblio-
tecznych skupiono się przede wszystkim na warunkach magazynowania zbiorów po ich 
ponad dwustuletnim przechowywaniu w klasztorze franciszkańskim. Mniej myślano 
o tym, że biblioteka ma służyć w większym stopniu niż dotychczas, szerszej publicz-
ności, i że należałoby także położyć nacisk na wyposażenie wygodne dla czytelników. 
Stąd najpierw stworzono przestrzeń do należytego ustawienia książek, a nie uczyniono 
prawie nic, aby łatwo i wygodnie je udostępniać. Stół ustawiony na końcu sali służył 
w cieplejszych porach roku zarówno jako czytelnia, jak też wypożyczalnia. Natomiast 
korzystanie z biblioteki w miesiącach zimowych było prawie niemożliwe. Wkrótce 
zaczęło też brakować miejsca dla książek pochodzących z wciąż rosnących wpływów. 
Nowo pozyskiwane kolekcje, jak na przykład księgozbiór Kniewela, były składane na 
podłodze. W końcu doszło do sytuacji podobnej do tej w klasztorze franciszkanów, 
a mianowicie wilgoć na ścianach kościoła św. Jakuba stawała się coraz bardziej szko-
dliwa dla książek. W 1853 roku ponownie zaczęto poważnie rozważać projekt rozbu-
dowy i przebudowy budynku, ale ze względu na krytyczną sytuację finansową miasta 
chwilowo był niemożliwy do realizacji. Dopiero w 1860 roku, gdy niedogodności stały 
się prawie nie do zniesienia, budynek w miarę możliwości odnowiono i rozbudowa-
no nakładem 4 500 talarów. Wykorzystywane przez Towarzystwo Przyrodnicze tylne 
pomieszczenia przyłączono do pomieszczeń bibliotecznych, w wieży urządzono małą 
wypożyczalnię oraz niewielki pokój bibliotekarza i zainstalowano w nich urządzenia 
grzewcze, a wejście usytuowano w wieży od strony ul. Łagiewniki. Z tym wyposaże-
niem i w takim kształcie budynek przetrwał tak długo, jak mieściła się w nim bibliote-
ka. Na jego wieży zamontowano jeszcze tylko iglicę. Jak wiadomo wieńczyła ona w for-
mie sygnaturki starą bramę św. Jakuba, a po rozebraniu tejże na polecenie Królewskiego 
Departamentu Wojny w 1881 roku została przekazana pod opiekę zarządu miasta. Ten 
umieścił iglicę z sygnaturką nakładem 4 300 marek na wieży kościoła św. Jakuba, którą 
po eksplozji odbudowano z jedną platformą obserwacyjną. 

Jeśli spojrzymy na rozwój biblioteki w czasie 85 lat jej działalności w murach ko-
ścioła św. Jakuba, należy zwrócić uwagę na niebywały przyrost zbiorów. W 1806 roku 
oszacowano zbiór, chyba słusznie, na 26 000 tomów, w połowie wieku podawano liczbę 
40 000–45 000 tomów, natomiast w 1899 roku naliczono łącznie z biblioteką ordyna-

19 Jakob Kabrun (1759–1814), gdański kupiec i armator. Kolekcja obrazów i sztychów Kabruna 
stanowiła podstawę ekspozycji Muzeum Miejskiego w Gdańsku, otwartego w 1873 roku. W Bibliote-
ce Miejskiej znalazły się pozostałe zbiory Kabruna, liczące 2764 książki i 93 mapy w 1821 roku.

20 Naturforschende Gesellschaft.
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cji Uphagenów 111 000 tomów, zaś wynik liczenia w styczniu 1905 roku opiewał na 
125 000 tomów. Tak duży przyrost należy przypisać licznym kolekcjom niepublicznym, 
które w XIX wieku przeszły na rzecz Biblioteki Miejskiej. Przykładowo w 1832 roku 
gmina reformowana przekazała do zbiorów tzw. bibliotekę Schwarzwalda, legat zmar-
łego w 1669 roku Heinricha Schwarzwalda Starszego, liczącą ponad 3 000 tomów21. 
Zbiór był wcześniej przechowywany w budynku szkoły św. Piotra i Pawła, gdzie tylko 
w niewielkim stopniu był dostępny dla czytelników. W Bibliotece Miejskiej dość długo 
był przechowywany jako wydzielona kolekcja. Wprowadzanie od 1900 roku nowych 
katalogów rzeczowych wymagało reorganizacji poszczególnych części biblioteki i do-
piero wtedy za zgodą kolegium seniorów gminy reformowanej włączono dzieła z bi-
blioteki Schwarzwalda do odpowiednich działów. Jednak wszystkie pochodzące z niej 
woluminy wyróżniono przez naklejenie ekslibrisów z herbem Schwarzwalda. To samo 
dotyczy książek jeszcze dzisiaj nabywanych z niewielkich odsetek kapitału założonego 
przez Schwarzwalda na powiększanie jego księgozbioru. Jeszcze większe były wpływy 
książek w drugiej połowie XIX wieku. Aby wymienić tylko znaczniejsze nabytki trze-
ba przywołać wspomnianego już znanego kaznodzieję Theodora Friedricha Kniewela 
[zm. 1859], który opuszczając Gdańsk w 1856 roku zaoferował miastu swoją bibliotekę 
liczącą 2 870 tomów w zamian za roczną dożywotnią rentę w wysokości 100 talarów. 
Magistrat i radni przyjęli tę propozycję i tak księgozbiór Kniewela włączono do biblio-
teki. W 1864 roku biblioteka otrzymała niezwykle bogaty w dzieła literatury polskiej 
i z językoznawstwa (około 1 000 tomów) księgozbiór zmarłego w 1855 roku Krzyszto-
fa Celestyna Mrongowiusza. Był on ostatnim polskim kaznodzieją w kościele św. An-
ny i slawistą cieszącym się sławą w świecie nauki. Niewiele lat później, w 1868 roku, 
przypadła bibliotece miejskiej większa liczba dzieł ze spuścizny Gotthilfa Löschina [zm. 
1868]. W tym samym roku staraniem ówczesnego bibliotekarza miejskiego i kazno-
dziei Bertlinga kolegia miejskie pozyskały za 350 talarów nadzwyczaj cenny księgozbiór 
Gralatha22, założony niegdyś przez znanego gdańskiego przyrodnika Jakoba Theodora 
Kleina [zm. 1759] i następnie powiększany przez członków rodziny Gralath. W chwili 
pozyskania zbiór składał się, oprócz map i miedziorytów, z 350 druków i tyluż samo 
rękopisów. Część z nich przekazano miejskiemu archiwum, jednak podstawowy korpus, 
a w tym szereg cennych kronik staropruskich, przypadł bibliotece. W 1879 roku prze-
kazano Bibliotece Miejskiej w wieczysty depozyt dużą jak na tamte czasy tzw. bibliote-
kę Ordynacji Rodowej Uphagenów. Wcześniej, a mianowicie w 1846 roku, odrzucono 
ofertę jej przyjęcia ze względu na brak miejsca. Jest to spuścizna zmarłego w 1802 roku 
gdańskiego rajcy Johanna Uphagena, wielkiego przyjaciela nauki, który swój duży księ-
gozbiór powiększył jeszcze przez zakupy z licytowanej w 1795 roku w Gdańsku znanej 
biblioteki Rosenberga23 do liczby 15 000 woluminów. Biblioteka Uphagena zawierająca 
także liczne rękopisy stanowi wydzieloną kolekcję i nie jest już powiększana24. W 1893 
roku zmarł wspomniany już archidiakon August Bertling, człowiek bardzo wykształco-

21 Heinrich Schwarzwald (IV) Starszy zmarł w 1672 roku.
22 Daniel Gralath (1739–1809), profesor prawa i historii w Gimnazjum Akademickim.
23 Heinrich Wilhelm Rosenberg (1711–1794), bibliofil, jego księgozbiór przekraczał 20 000 tomów.
24 Wśród nich liczne rękopisy i starodruki dotyczące historii Gdańska, Prus Królewskich i Polski.
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ny i znakomity znawca historii Gdańska, który obok swoich obowiązków duchowne-
go świadczył miastu przez wiele lat usługi jako bibliotekarz i archiwariusz25. Ostatnim 
przejawem jego przywiązania do rodzinnego miasta i biblioteki było oddanie jej swo-
jego księgozbioru w ilości 3 700 woluminów. I jeszcze emerytowany duchowny Adolf 
Mundt [zm. 1900], zmarły w Gdańsku w podeszłym wieku, zapisał bezinteresownie 
gminie miejskiej, obok zbioru malarstwa, także bardzo cenny księgozbiór 5 000 wo-
luminów. Zawierał on wiele rzadkich dzieł i znaczący zbiór starej biblioteki klasztoru 
oliwskiego. 

Wszystkie te zbiory, przejęte najczęściej jako darowizny, oraz kilka innych dona-
cji, wpłynęły znacząco na przyrost księgozbioru biblioteki na przestrzeni ostatnich 
pięćdziesięciu lat. Darowizny książek są dla bibliotek zawsze cenne i miłe, to nie one 
jednak decydują o ich rozwoju. Z darowiznami wpływają do biblioteki, co zrozumiałe, 
także książki mniej wartościowe lub przestarzałe, albo odbiegające od kierunku gro-
madzenia zbiorów, a ten wyznacza historyczny rozwój danej placówki. Najważniejszy 
sposób powiększania zbiorów stanowią zawsze planowe zakupy. Pod tym względem 
niestety niekorzystne położenie finansowe gminy miasta Gdańska szczególnie na po-
czątku XIX wieku sprawiło, że uzupełnianie i rozwój tej naukowej biblioteki przez 
dłuższy czas nie były takie, jak należałoby sobie tego życzyć i jak sobie tego z pewno-
ścią życzono. Pierwsza połowa XIX wieku ukazuje obraz z minionego wieku. Mimo 
ciągłego rozwoju nauki, a co za tym idzie rosnącej produkcji literackiej, na powięk-
szanie zasobu biblioteki oraz pokrycie kosztów zarządzania wykorzystywano tylko 
niewielkie odsetki od donacji szacownych obywateli z XVII i XVIII wieku, a niekiedy 
nawet tych nie wydatkowano w całości. Tymczasem biblioteka, jak wskazują na to 
wydarzenia towarzyszące jej przenosinom z klasztoru franciszkanów do kościoła św. 
Jakuba, nie była już biblioteką Rady Miasta, ale instytucją miejską podległą Magistra-
towi. Jest więc zrozumiałe, że radni w odpowiedzi na wniosek Magistratu tłumaczyli 
18 czerwca 1821 roku, że nie mogą przyznać bibliotece żadnej dotacji z kasy miasta 
„którą tylko Szlachetna Rada zarządza i zarządzała”. Już w tymże 1821 roku utwo-
rzono kuratorium biblioteki składające się jednak wyłącznie z członków Magistratu. 
W 1829 roku dokooptowano do niego na okres przejściowy współkuratora zewnętrz-
nego w osobie ówczesnego dyrektora gimnazjum miejskiego26. Instytucją miejską we 
właściwym rozumieniu stała się biblioteka dopiero w 1852 roku, gdy po długich nego-
cjacjach pomiędzy Magistratem i radnymi kuratorium biblioteki nadano kształt, który 
ma do dzisiaj. W jego skład wchodzą wybrani na sześcioletnią kadencję przedstawi-
ciel Magistratu, przedstawiciel Rady oraz bibliotekarz jako kierownik administracyjny 
i naukowy placówki. Kuratorium sprawuje, jak niegdyś protobibliotekarz, całkowity 
nadzór nad biblioteką. To głównie jego inicjatywie zawdzięczamy różne zmiany, które 
doprowadziły do rozkwitu biblioteki w drugiej połowie XIX wieku. W pierwszym 
rzędzie chodziło oczywiście o pozyskanie stałego i regularnego wsparcia finansowe-

25 Ernst August Karl Bertling (1838–1893) wydał pierwszy tom katalogu rękopisów Biblioteki 
Miejskiej w Gdańsku: Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Band I, Theil I: Die Danzig Betreffenden 
Handschriften, Danzig 1892.

26 Johann Christian Schaub (1786–1855), dyrektor Gimnazjum Miejskiego w latach 1826–1832. 
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go ze środków miejskich na celowe powiększanie zbiorów, gdyż odsetki od dawnego 
kapitału fundacyjnego były niewystarczające. Minęło wiele lat, zanim sytuacja w fi-
nansach miejskich umożliwiła taką dotację. Dopiero w 1863 roku radni wyasygnowali 
na wniosek Magistratu do dyspozycji biblioteki sumę w wysokości 350 talarów rocz-
nie z budżetu kasy miejskiej. Wysokość dotacji pozostawała niezmienna przez prawie 
25 lat, dopiero w 1888 roku podwyższono ją z 1 050 na 1 200 marek, a następnie 
w 1890 roku na 2 700 marek. Stały rozwój biblioteki powodował wzrost kosztów 
jej utrzymania, a to pociągało za sobą zwiększanie dotacji dla biblioteki ze środków 
miejskich. W budżecie biblioteki na 1904 rok zakładano dotację miasta w wysokości 
22 190 marek, nie wliczając w to półrocznych odsetek w wysokości 5500 marek na 
finansowanie budowy nowego budynku.

Powołanie kuratorium i zapewnienie środków z kasy miejskiej na utrzymanie 
biblioteki zmieniło charakter całej instytucji w drugiej połowie XIX wieku. Rady-
kalną zmianą ostatniej dekady minionego wieku było powierzenie stanowiska kie-
rownika administracyjnego i naukowego bibliotekarzowi. Jak wcześniej wspomniano, 
w pierwszym okresie istnienia placówki Rada miasta wybierała bibliotekarzy spośród 
profesorów gimnazjum. Gdy po przeniesieniu księgozbioru do kościoła św. Jakuba 
wygasł ostatecznie coraz luźniejszy związek biblioteki z gimnazjum, Magistrat nie 
miał już powodu, aby ten zwyczaj kontynuować. I tak w XIX wieku urząd biblioteka-
rza powierzano jako zajęcie dodatkowe duchownym lub nauczycielom szkół średnich. 
Należy wymienić choćby dwóch zasłużonych badaczy historii Gdańska, a mianowi-
cie Gotthilfa Löschina, dyrektora szkoły św. Jana, który kierował biblioteką w latach 
1829–1863, i wspomnianego już archidiakona Augusta Bertlinga, kierującego biblio-
teką w latach 1863–1870 i ponownie w latach 1877–1879. Z racji swojego wykształ-
cenia gwarantowali, że ich praca na rzecz biblioteki będzie owocna, co też potwierdzili 
oddaną pracą, sprawując swoją funkcję w trudnych okolicznościach. Już sam fakt, że 
mimo najlepszej woli, mogli tylko niewielką część czasu i sił poświęcić sprawom bi-
blioteki, musiał w dłuższej perspektywie negatywnie odbić się na rozwoju tej insty-
tucji. Rozumiejąc tę sytuację władze miasta odstąpiły w 1896 roku od traktowania 
stanowiska bibliotekarza jako funkcji dodatkowej i zdecydowały, aby po raz pierwszy 
powierzyć kierowanie tą instytucją zawodowemu bibliotekarzowi.

Podejmowane odtąd przez kuratorium i kierownictwo biblioteki kroki prowadziły 
do jej ciągłego rozwoju, m. in. zwiększenia zatrudnienia, rozpoczęcia prac nad nowymi 
katalogami, itp. Wyczerpujące informacje na ten temat można znaleźć w dorocznych 
raportach z działalności biblioteki składanych przez bibliotekarza, a stanowiących część 
sprawozdań administracji Magistratu. Wystarczy wspomnieć, że liczba użyczonych wo-
luminów od 1896 do 1903 roku wzrastała stopniowo z 4 759 do 12 403 woluminów.

Powiększaniem zbiorów zajmuje się według określonych zasad kierownictwo bi-
blioteki w porozumieniu z kuratorium. Biblioteka Miejska w Gdańsku pozostaje na-
dal biblioteką naukową, taki cel powinien jej przyświecać. Zapotrzebowanie na książki 
popularne i beletrystykę powinny zaspokajać biblioteki publiczne, które w przyszłości 
należy zakładać częściej niż dotychczas. Zapewne zadania biblioteki naukowej nie są 
tożsame z zadaniami biblioteki uniwersyteckiej. Liczne badania prowadzone na uniwer-
sytecie w oparciu o zbiory biblioteki uniwersyteckiej, nie byłyby możliwe gdzie indziej. 
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Istnieje też zapotrzebowanie na popularne, ogólnie zrozumiałe publikacje o wynikach 
badań naukowych w wąskich dziedzinach. Inaczej mówiąc w bibliotece miejskiej, bę-
dącej równocześnie biblioteką naukową, nie wszystkie dziedziny nauki muszą być re-
prezentowane w równym stopniu, nie wolno jednak w żadnym razie całkowicie rezy-
gnować z pozyskiwania do zbiorów także literatury popularno-naukowej, chyba że to 
zadanie przejmie inna placówka. Miejska Biblioteka w Gdańsku jest powołana przede 
wszystkim do gromadzenia publikacji z zakresu szeroko rozumianej historii miasta i re-
gionu. Jako biblioteka stolicy regionu i jako największa biblioteka w regionie w ogóle 
ma obowiązek gromadzić wszystko, także liczne druki ulotne, które dzisiaj mogą wy-
dawać się mało wartościowe, mogą mieć jednak istotne znaczenie w przyszłości. Po-
zyskiwanie literatury regionalnej jest niestety często utrudnione, gdyż nie trafia ona do 
powszechnego obiegu. Ubolewać należy, że tzw. egzemplarz obowiązkowy Zachodnio-
pruskiego Wydawnictwa27, które ma bardziej charakter lokalno-regionalny niż naukowy, 
są zgodnie z regulaminem wciąż dostarczane do biblioteki królewskiej i uniwersyteckiej 
w Królewcu, podczas gdy właściwym miejscem przechowywania tej literatury byłaby 
bez wątpienia biblioteka stolicy regionu w Gdańsku. Obok historii regionu i miasta bi-
blioteka gromadzi, w miarę możliwości finansowych, książki z dziedziny historii Nie-
miec i historii powszechnej, krajoznawstwa i etnologii, literatury (jednak z wyłączeniem 
literatury czysto beletrystycznej) i historii literatury, historii sztuki i nauk politycznych. 
Następne w kolejności to prawo, teologia i filologia. Z większych zakupów w dziedzinie 
nauk przyrodniczych i medycyny można zrezygnować, gdyż bogatą, znakomitą bibliote-
kę posiada gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze28 a potrzeby lekarzy zaspokaja bibliote-
ka Towarzystwa Lekarskiego29. Ograniczyć należy także zakupy z zakresu matematyki 
i nauk technicznych, ponieważ utworzona właśnie Wyższa Szkoła Techniczna [Tech-
nische Hochschule Danzig] 30 będzie miała wkrótce do dyspozycji wyborną bibliotekę.

Przyjmując zasadę, aby przy ograniczonych środkach finansowych zredukować za-
kupy książek w dziedzinach nauki, które są w Gdańsku reprezentowane w liczących 
się bibliotekach specjalistycznych, należy gromadzić skarby książkowe występujące 
w mieście, a których nie ma jeszcze w zbiorach. Zadaniem kierownictwa biblioteki 
jest ich pozyskiwanie i udostępnienie szerszej publiczności. Takie starania przyno-
siły sukcesy. I tak na przykład w 1898 roku pozyskano zasoby Zachodniopruskiego 
Towarzystwa Historycznego31. Odstąpiło ono bibliotece bezinteresownie wszystkie 

27 Westpreußischer Verlag.
28 Naturforschende Gesellschaft. Towarzystwo Przyrodnicze powstało w 1742 roku z inicjatywy 

Daniela Gralatha (jako Societas Physicae Experimentalis do 1753 roku); w 1936 roku zaprzestało 
działalności, ale jako datę rozwiązania przyjmuje się rok 1945.

29 Ärztlicher Verein. Towarzystwo Lekarskie powstało w 1876 roku jako oddział Towarzystwa 
Przyrodniczego z inicjatywy Georga Friedricha Heinricha Abbega. Od 1900 roku posiadało własną 
bibliotekę, której katalog przechowywany jest w PAN Bibliotece Gdańskiej, sygn. Cat. Bibl. 76.

30 Technische Hochschule Danzig. Wyższa Szkoła Techniczna założona w 1904 roku; obecnie 
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12.

31 Der Westpreußische Geschichtsverein. Zachodniopruskie Towarzystwo Historyczne, którego 
założycielami byli Leopold von Winter, August Bertling i Carl Kruse; istniało od 1879 do 1945 roku 
w Gdańsku.
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pisma otrzymane w ramach wymiany z innymi towarzystwami naukowymi w kraju 
i za granicą, a także pisma, które ma otrzymać w przyszłości. W 1899 roku Magistrat 
przekazał zbiory ze swojej biblioteki i będzie takowe przekazywał w przyszłości, o ile 
nie są one niezbędne do zarządzania i codziennej pracy w ratuszu. Każdego roku duże 
zbiory przekazuje bibliotece redakcja Danziger Zeitung32, co zasługuje na podziękowa-
nie. Także miejskie szkoły średnie oddały niedawno wiele zbiorów na rzecz biblioteki, 
w tym długie serie ważnych czasopism naukowych, których prenumeratę biblioteka 
potem kontynuowała. Dużo osiągnięto w zakresie włączenia mniejszych gdańskich 
księgozbiorów w zasoby biblioteki miejskiej, co niewątpliwie przyniesie korzyści spo-
łeczności miasta. Ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Pomieszczenia biblioteczne w starym kościele św. Jakuba nie zachęcały darczyń-
ców do przekazywania zbiorów, już od wielu lat nie wystarczały nawet dla własnych 
zasobów i bieżących nabytków Biblioteki Miejskiej. Brak miejsca odczuwano dotkli-
wie już od połowy lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Co prawda skrupulatnie 
wykorzystywano każdy skrawek, gdzie jeszcze można by przytwierdzić półkę, nawet 
nad wysokimi kościelnymi oknami, do których można było dotrzeć tylko przy pomocy 
wysokich drabin z narażeniem życia. Wkrótce wszystkie miejsca znowu były zajęte. 
Chcąc nie chcąc zaczęto ustawiać dzieła jedno za drugim w kilku rzędach, a gdzie to 
nie było możliwe wykorzystywano podłogę. Także inne niewygody dawały się coraz 
bardziej we znaki, a w końcu stały się nie do zniesienia. Mimo wielu prób nadzoru 
budowlanego nie można było zaradzić wilgoci ścian, która z dnia na dzień bardziej 
szkodziła książkom. Pomieszczenia administracji już dawno były niewystarczające, 
urzędnicy nie mieli pokoju do pracy, wypożyczalnia okazała się przy rosnącym ruchu 
wypożyczeń za mała, a brak czytelni prawie uniemożliwiał pracę naukową na miejscu. 
Zapobieżenie tym wszystkim niedomogom przez przebudowę lub rozbudowę ist-
niejącego budynku było ze względu na jego położenie i stan budowlany wykluczone. 
Stąd musiał zrodzić się pomysł pozyskania w możliwie krótkim czasie nowego lokum 
dla biblioteki. Snuto plany przystosowania już istniejących budynków, np. rozbudowę 
Wieży Więziennej dla celów bibliotecznych. Zostały jednak zarzucone, gdyż nie za-
pewniały właściwych warunków dalszego rozwoju biblioteki. Ostatecznie powstał plan 
budowy dla Biblioteki Miejskiej nowoczesnego budynku bibliotecznego od podstaw. 
Jako lokalizację dla takowego brano pod uwagę teren po zburzonych wałach, ponieważ 
właśnie tam wzniesiono budynek dla założonego w 1901 roku Zachodniopruskiego 
Archiwum Państwowego33. W interesie badań historycznych wydawało się celowe, 
aby te instytucje, archiwum państwowe i biblioteka miejska, były położone możliwie 
blisko siebie. Taka decyzja okazała się możliwa. Podobnie jak Magistrat, tak i Rada 
Miasta zdała sobie w pełni sprawę, że utrzymywanie dotychczasowej sytuacji nie jest 
możliwe. Na wniosek Magistratu Rada postanowiła dnia 22 sierpnia 1900 roku, że na 
terenie bloku XI wspomnianych fortyfikacji należy wybudować nowy gmach Bibliote-
ki Miejskiej. Rozpoczęcie budowy miało być finansowane z już istniejących środków, 

32 Danziger Zeitung, dziennik ukazujący się od 1858 do 1930 roku.
33 Das Königliche Staatsarchiv für Westpreußen in Danzig. Archiwum Państwowe dla Prowincji 

Prusy Zachodnie w Gdańsku, obecnie Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5.
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Księgozbiór Biblioteki Miejskiej na górnej kondygnacji kościoła św. Jakuba, 1904 r
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zaś dalsze koszty miały być pokryte z zaciągniętej pożyczki. Opracowano projekty 
nowego budynku, a 2 grudnia 1901 roku radni zatwierdzili przedłożony kosztorys 
opiewający na sumę 275 000 marek i zgodzili się, aby możliwie szybko przystąpiono 
do budowy. W 1902 roku rozpoczęto prace ziemne, a w latach 1903–1904 ukończo-
no budowę okazałego budynku, jak widać go dzisiaj. Obok Archiwum Państwowego 
i nowej szkoły św. Piotra i Pawła jest ozdobą tej części miasta i stanowi godne schro-
nienie dla skarbów nauki, których należy strzec.

Kierownictwo Biblioteki Miejskiej ma wszelkie powody do szczerej wdzięczności 
wobec władz miasta za gotowość, z jaką tę tak oczekiwaną budowę podjęto i dopro-
wadzono do końca. Niech najlepszym podziękowaniem kierownictwa będzie dbałość 
o dalszy, pomyślny rozwój biblioteki w nowym budynku, dla zaspokojenia wszystkich 
ambicji naukowych w mieście i regionie!

NOWY BUDYNEK BIBLIOTEKI

Wielkość budynku. O wielkości budynku bibliotecznego decyduje przede wszyst-
kim liczba woluminów i czytelników w czytelniach. W chwili projektowania nowe-
go budynku Biblioteki Miejskiej w Gdańsku jej zbiory liczyły 125 000 woluminów. 
Biorąc pod uwagę przyrost zbiorów nowy magazyn zaplanowano na pomieszczenie 
250 000 woluminów, czyli jeszcze raz tylu książek, ile liczy obecny zbiór. W planach 
uwzględniono też możliwość rozbudowy budynku na przyjęcie dalszych 250 000 wo-
luminów. Trudno było prognozować ilość osób korzystających z czytelni, ponieważ 
w dawnej siedzibie biblioteki takowej nie było. W tym zakresie trzeba było się więc 
oprzeć na porównaniu warunków w innych podobnych bibliotekach publicznych, 
a ponadto dostosować się nie tylko do miejscowych warunków, ale także do możli-
wości finansowych. Obliczając liczbę wypożyczeń wzięto pod uwagę ilość przewidzia-
nych do dyspozycji czytelników stołów oraz dostępnych dla użytkowników pomiesz-
czeń katalogowych. W projekcie należało uwzględnić pokój dla kierownika biblioteki 
oraz hol, który równocześnie byłby miejscem na ustawienie biblioteki podręcznej dla 
pracowników, pomieszczenie sekretariatu, pokój spotkań z księgarzami i introligato-
rami, pomieszczenie do przechowywania zbiorów graficznych, introligatornię i miesz-
kanie dozorcy. Na koniec zaplanowano jeszcze oddzielone od biblioteki naukowej po-
mieszczenia biblioteki ludowej, składającej się z magazynu mieszczącego księgozbiór 
liczący 15 000 woluminów, czytelni i wypożyczalni.

Układ pomieszczeń. Poszczególne pomieszczenia są tak położone, aby wypoży-
czalnia stanowiła punkt centralny.

Plac budowy wybrany dla nowego budynku leży na skrzyżowaniu dwóch ulic, two-
rzących prawie kąt prosty. Budynek usytuowano tak, że hol wejściowy z główną klatką 
schodową znajduje się na rogu, jak to widać na powyższym rzucie. Schody prowadzą 
na piętro do wypożyczalni. Po prawej stronie przylegają do niej pomieszczenia dla 
odwiedzających, składające się z szatni i czytelni, po lewej dwa pokoje bibliotekarza 
i magazyn książek. Ten ostatni jest całkowicie oddzielony od pozostałych pomiesz-
czeń murem ogniochronnym. Korzystając z bocznej klatki schodowej dojść można do 
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położonych nad pokojami bibliotekarza dwóch pomieszczeń, a mianowicie do sekre-
tariatu i pomieszczenia do kontaktu z księgarzami i introligatorami. Nad westybulem 
znajduje się pomieszczenie do korzystania ze zbiorów graficznych. 

Na parterze, na lewo od westybulu, położone jest mieszkanie dozorcy z odręb-
nym wejściem, a na prawo od niego, również z oddzielnym wejściem, biblioteka 
ludowa. 

W suterenie pod mieszkaniem dozorcy znajduje się introligatornia, a na poddaszu 
pomieszczenie przeznaczone do ustawienia maszyny do pisania. 

Opis poszczególnych pomieszczeń. Magazyn. Część budowli przewidziana na 
ustawienie książek jest urządzona w formie magazynu i, jak już wspomniano, oddzie-
lona od innych części budynku murem ogniochronnym. Powierzchnia magazynu ma 
w przybliżeniu kształt kwadratu, jego długość wynosi 16,11 m, a szerokość 15,27 m. 
Wysokość tej części budynku wynosi 16 m. Odległość do działki sąsiadującej pozwala 
na dobudowę magazynu o takich samych wymiarach.

Magazyn ma sześć pięter, jedno nad drugim, o wysokości zaledwie 2,25 m każde, 
aby dostęp do wszystkich książek był możliwy bez użycia stopni. Ślepe pułapy wyko-

Parter
1. Magazyn książek
2–4. Mieszkanie dozorcy
5. Westybul
6. Magazyn książek
7. Czytelnia ludowa
8. Wypożyczalnia
9. Przedsionek
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nano z ubijanego betonu zbrojonego stalowymi prętami. Dźwigary i wsporniki zamo-
cowano zgodnie z ustawieniem regałów. Podłoga jest wyłożona jasnym linoleum, sufit 
i ściany pomalowane na jasny kolor. Na suficie rozmieszczono oświetlenie elektrycz-
ne. Ganek środkowy oświetlają trzy, a każdy ganek boczny dwie żarówki elektryczne 
o mocy 25 kandeli.

Okna rozmieszczono tak, aby każde oświetlało ganek pomiędzy dwoma regałami. 
Są to zwykłe okna żeliwne sięgające aż do sufitu, a podoknia mają średnio tylko 50 cm 
wysokości, aby do wnętrza dochodziło możliwie dużo światła. W oknach po stronach 
słonecznych osadzono wzorzyste szkło walcowane. Takie oświetlenie okazało się cał-
kowicie wystarczające.

Piętro
1. Magazyn książek
2. Bibliotekarz
3. Gabinet administracji
4. Wypożyczalnia
5. Westybul
6. Garderoba
7. Czytelnia
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Aby w przestrzeni magazynowej ustawić jak najwięcej książek, regały zamonto-
wano w odległości zaledwie 1,80 m od ich osi pionowych. Po odliczeniu głębokości  
półek zamocowanych na regałach tak, aby grzbiety ustawionych książek mimo róż-
nych formatów tworzyły pionową ścianę, szerokość ganku regału od regału wynosi 
1,10 m. Ganek środkowy ma szerokość 1,85 m.

Regały wykonano w całości ze stali, ocynkowano i pomalowano farbą antykoro-
zyjną z efektem łuskowatego pancerza. Pomysłowy wynalazek gdańskiego budowni-
czego miejskiego [Hermanna] Steega umożliwia łatwe ustawianie stalowych półek na 
dowolnej wysokości bez zdejmowania stojących na nich książek.

Regał składa się, jak widać na szkicu, z pionowej szyny a, szyldu bocznego b i półki 
c. Wszystkie części są wykonane ze stali. 

Na bokach szyn zamontowano stalowe kształtki w formie haków. Na nich umocowa-
no szyldy z zaciskami tak, aby szyld osadzany w jakimkolwiek miejscu miał nieograniczo-
ną ruchomość. Jednocześnie zacisk zapobiega opadaniu półki przy zmianie jej położenia. 
Zacisk (por. przekrój C–D) składa się z okrągłego bolca e położonego w szczelinie f. Przy 
unoszeniu półki z książkami ku górze zacisk się rozluźnia, a zacieśnia przy opuszczaniu 
półki. Przy obniżaniu półki bolec obraca się, a półka opada, dopóki bolec jest w ruchu.

Wyraźny pionowy podział półek oraz ich jednakowa głębokość sprawiają, że usta-
wienie regałów robi wrażenie przejrzystości i porządku.

Ruch pomiędzy poszczególnymi piętrami umożliwiają stalowe schody. Do trans-
portu książek służy winda.

Na każdym piętrze od podwórza znajdują się trzy zewnętrzne stalowe balkony 
służące do odkurzania książek. Na każdym z nich ustawiono dwie stalowe ławki do 
odkładania książek.

Wypożyczalnia. Z trzeciego piętra magazynu do wypożyczalni prowadzą drzwi 
wyłożone od strony magazynu stalą. Te ogniotrwałe drzwi stanowią jedyny otwór 
w murze ogniochronnym dzielącym dwie części budynku. 

Wypożyczalnia jest nieregularnym pięciokątnym pomieszczeniem niewielkich 
rozmiarów. Jej powierzchnia wynosi 75 m2, wysokość 4,87 m.

Wyposażenie wypożyczalni stanowią dwa pulpity do pracy na stojąco, a pod nimi 
364 szuflady z kartami katalogowymi w układzie alfabetycznym, regał na poszcze-
gólne tomy katalogu systematycznego mający wysuwane pulpity do pisania, długi stół 
dla czytelników i stół dla trzech pracowników. Środkowe siedzisko przy tym stole 
jest podwyższone, aby umożliwić obserwację ruchu w wypożyczalni. Światło dzien-
ne dostarczają cztery okna od strony dziedzińca. Światło wieczorne zapewniają dwa 
elektryczne żyrandole i dziesięć lamp umieszczonych na stanowiskach pracy. Na stole 
pracownika umieszczono dodatkowo lampę gazową.

Czytelnia. Czytelnia ma szerokość 9 m i długość 11 m, czyli jej powierzchnia wynosi 
99 m2, wysokość jest taka sama jak w wypożyczalni. Naprzeciw drzwi wejściowych umiej-
scowiono bibliotekę podręczną, zajmującą powierzchnię całej ściany. Aby umożliwić do-
stęp do wyższych półek biblioteki podręcznej bez używania drabiny, zbudowano galeryjkę. 

Na ścianie przeciwległej znajduje się regał na 550 czasopism. Półki z przegródka-
mi wbudowano także w drewnianą boazerię podokienną, jeśli pozwala na to centralne 
ogrzewanie.
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Do dyspozycji czytelników ustawiono cztery stoły, każdy z ośmioma miejscami do 
siedzenia. Obok wejścia znajduje się pulpit dla pracownika nadzorującego czytelnię.

Oświetlenie dzienne dostarcza dziesięć okien na ścianach wzdłużnych. Światło 
wieczorne dają dwa elektryczne żyrandole z trzema lampami każdy oraz 37 lamp po-
jedynczych na stanowiskach pracy i przy bibliotece podręcznej. 

Wyposażenie innych pomieszczeń jest standardowe. Należy jedynie wspomnieć, 
że w pokojach bibliotekarza i urzędników zainstalowano, oprócz lamp elektrycznych, 
także oświetlenie gazowe.

Biblioteka ludowa. Biblioteka ludowa to przede wszystkim czytelnia, magazyn na 
15 000 woluminów i wypożyczalnia. W wypożyczalni znajdują się dwa stanowiska dla 
pracowników, którzy wydają książki do czytelni ludowej albo przez specjalne okienko 
do przedsionka. 

Ponadto przewidziano odrębne toalety dla mężczyzn, kobiet i pracowników.
W czytelni jest miejsce na księgozbiór podręczny, regały na czasopisma i dzienniki.
Czytelnicy mają do dyspozycji trzy stoły z dziesięcioma miejscami każdy. Wiesza-

ki na garderobę i umywalka znajdują się w czytelni.
Światło dostarczają trzy żyrandole elektryczne z trzema lampami każdy i 35 lamp 

pojedynczych. 
Ogrzewanie. Do ogrzewania Biblioteki Miejskiej zainstalowano centralne ogrze-

wanie parowe niskoprężne. Kotłownia znajduje się poza budynkiem biblioteki i służy 
też do ogrzewania sąsiedniego budynku szkoły licealnej. 

Magazyn w przekroju

Czytelnie w przekroju
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W magazynie i toaletach zainstalowano wężownice grzewcze, a we wszystkich 
pozostałych pomieszczeniach kaloryfery żeberkowe.

Fundamenty. Grunt przeznaczony pod budowę nie nadawał się do bezpośrednie-
go położenia fundamentów, była to sucha ziemia. Cały teren przykryto więc warstwą 
piasku o wysokości 1,20 m. Dopiero na tym sztucznym usypisku położono fundamen-
ty tak, aby równomiernie obciążały grunt.

Struktura architektoniczna. O materiale i kształcie budowli zadecydowała cegla-
na architektura charakterystyczna dla tego regionu.
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Forma architektoniczna budynku zależy przede wszystkim od układu pomieszczeń.
Najważniejszą część biblioteki stanowi, ze względu na swoją powierzchnię i wyso-

kość, magazyn. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było usytuowanie budynku na rogu 
działki. Daje to przede wszystkim możliwość rozbudowy magazynu w przyszłości, ale 
celowe wydawało się też zaplanowanie wejścia w punkcie krzyżowania się dwóch ulic. 
Z architektonicznego punktu widzenia nie sprawdziłby się projekt z dużym holem wej-
ściowym. Aby uzyskać pożądany efekt zabudowy tego zbiegu ulic zaprojektowano dwie 
klatki schodowe leżące po obu stronach holu. Tak powstała ściana szczytowa z dwiema 
klatkami schodowymi. Nad dużym wejściem umieszczono dużą rozetę, a dopiero za 
nią właściwe okno, nieco cofnięte dla uzyskania efektu cienia. Wszystko to sprawia, że 
narożny budynek wydaje się bardziej wyniosły i nie przytłacza go część magazynowa.

Skrzydła budynku zaprojektowano możliwie skromnie. Proste lizeny dzielą część 
budynku, w której mieszczą się czytelnie i pomieszczenia administracji. Architektu-
rę ścian zewnętrznych wieńczą skromne blanki, a sgraffitowy fryz z tarczami herbo-
wymi oddziela obydwa piętra. Herby należą do gdańszczan, którzy zasłużyli się dla 
Biblioteki Miejskiej. Patrząc od strony magazynu od lewej do prawej uszeregowano 
herby następujących rodzin: Rosenberg, Schwarzwald, Schlieff, Bodeck, von Engelcke, 
Schachmann, Gralath, Ferber, Wahl, von Bömeln, von Schmieden, Weikhmann, Rey-
ger, Uphagen, Zernecke.

Podział masywnej części magazynowej jest bardziej wyrazisty. Umożliwiają to na-
rożniki i podpory dużych stalowych wiązarów dachowych. W tych ważnych punktach 
konstrukcyjnych można było umieścić mocne przypory, którym w ich górnych czę-
ściach nadano ozdobniejszy profil.

Na przypory narożne nasadzono szpiczaste miedziane hełmy, a pozostałe przykry-
to tylko ukośnie ułożonymi cegłami. 

Do przyozdobienia wolnostojącego szczytu magazynu wykorzystano środkowy ga-
nek. Zastosowano prostą architekturę okienną, a szeroką powierzchnię ściany wsparto 
mocno dwoma podporami.

Dekoracja blendowa na górnych trójkątach szczytowych ścian magazynu i na ścia-
nie szczytowej skrzydła nadaje im bogatszy wygląd.

Całkowity koszt budowy oszacowano na 275 000 marek. Realizację projektu i wy-
kończenie detali nadzorował miejski radca budowlany Fehlhaber 34, a autorem pro-
jektu był miejski inspektor budowlany [Karl] Kleefeld, któremu początkowo pomagał 
miejski sekretarz budowlany [Hermann] Steeg, a następnie technik budowlany [Wal-
demar] Menge.

34 Karl Franz Hermann Fehlhaber (1854–1937), architekt, miejski radca budowlany od 1893 roku.
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