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księgozbiór biblioTeki kapiTuły kolegiackiej 
w wieluniu a księgozbiory dominikańskie w gidlacH, 
łęczycy, łowiczu, pioTrkowie Trybunalskim i siera-

dzu w XVii–XViii w. – podobieńsTwa i róŻnice

zgromadzenia kolegiackie zobowiązane były do prowadzenia szkół. również przy 
każdym klasztorze dominikańskim musiała funkcjonować szkoła konwentualna1. irena 
szostek twierdzi, że „szkoła – każda – aby mogła pełnić funkcje dydaktyczno-wycho-
wawcze, musi posiadać bibliotekę jako bazę naukową i warsztat pracy”2. dlatego też, 
między innymi, przy każdym kościele kolegiackim i każdym klasztorze braci kazno-
dziejów istniała biblioteka3. Tak też było w wieluniu, gidlach, łęczycy, łowiczu, piot-
rkowie Trybunalskim i sieradzu.

księgozbiór biblioteki kolegiackiej w wieluniu można odtworzyć na podstawie 
inwentarza bibliotecznego, zatytułowanego Libri Bibliothecae (dalej: Inwentarz) wcho-
dzącego w skład akt wizytacji wieluńskiego kościoła kolegiackiego (dalej: wizytacja) 
przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 1766 r., przez ignacego augustyna sariusza ko-
zierowskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, prepozyta mstow-
skiego oraz radomskiego i oficjała, znajdujących się w archiwum diecezjalnym we 
włocławku4. 

1 T. stolarczyk, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu w świetle Inwentarza z 1766 roku, „rocznik 
wieluński” 2011, t. 11, s. 47; tenże, Biblioteki klasztorne Braci Kaznodziejów w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, 
Piotrkowie Trybunalskim i w Sieradzu i ich księgozbiory w XVII wieku. Analiza porównawcza, w: Piśmien‑
nictwo zakonne w dobie staropolskiej, red. k. kaczor-scheitler, m. kuran, m. kuran, wsp. d. szymczak, 
łódź 2013, s. 46.

2 i. szostek, Biblioteka dominikanów lwowskich w świetle katalogu z roku 1776, w: Studia nad historią 
dominikanów w Polsce 1222–1972, red. j. kłoczowski, t. 2, warszawa 1975, s. 410.

3 T. stolarczyk, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 47; tenże, Biblioteki klasztorne Braci 
Kaznodziejów, s. 46. 

4 archiwum diecezjalne we włocławku (dalej: adwł.), aag. wiz. 66, s. 67–73; T. stolarczyk, Biblio‑
teka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 47–48.
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natomiast księgozbiory bibliotek konwentów w łęczycy, łowiczu, piotrkowie 
Trybunalskim i sieradzu można odtworzyć na podstawie dwóch (z każdego klasztoru) 
siedemnastowiecznych łacińskich inwentarzy bibliotecznych wchodzących w skład 
kopiariuszy akt tychże konwentów, przechowywanych obecnie w archiwum polskiej 
prowincji dominikanów w krakowie oraz zbiorów ksiąg podominikańskich zacho-
wanych m.in. w bibliotece uniwersytetu warszawskiego, bibliotece narodowej, 
bibliotece kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. dominikanów w krakowie, 
bibliotece seminarium duchownego we włocławku, bibliotece jagiellońskiej, bi-
bliotece pau i pan w krakowie,  muzeum okręgowym w sieradzu, i w bibliotece 
parafialnej w Topoli królewskiej k. łęczycy5. księgozbiór gidelski można zaś od-
tworzyć na podstawie inwentarza z 1639 r. przechowywanego obecnie w archiwum 
diecezjalnym we włocławku oraz na podstawie ksiąg przechowywanych w biblio-
tece kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. dominikanów w krakowie, biblio-
tece jagiellońskiej, bibliotece uniwersyteckiej w  warszawie i bibliotece publicznej 
miasta stołecznego warszawy6.

niektóre spośród ksiąg przechowywanych w bibliotekach klasztornych czy kapi-
tulnych stanowiły kanon obowiązujących cały, zarówno zakonny, jak i diecezjalny kler 
lektur, niezmiennych przez wieki i na bieżąco uzupełnianych zgodnie z ustawodaw-
stwem kościelnym7. zatem pewne, te same dzieła wchodziły w skład księgozbiorów 
zarówno konwentualnych, jak i kolegiackich. 

wśród dzieł występujących zarówno w bibliotece kolegiackiej w wieluniu, jak 
i w bibliotekach klasztornych dominikanów w gidlach, łęczycy, łowiczu, piotrkowie 
Trybunalskim i sieradzu należy wymienić:
– spośród konkordancji Concordantiae Bibliorum8;

5 archiwum polskiej prowincji dominikańskiej w krakowie (dalej: appdk). copiarium privilegiorum 
et aliorum documentorum conventus lovicensis ab anno 1600–1644 (dalej: cpdclv), s. 26–31, 39–41; 
appdk. kopiarz dokumentów dotyczących klasztoru oo. dominikanów w piotrkowie 1471–1610 (dalej 
kkdpt); appdk. copiarium privilegiorum summorum pontificum, regum, actum iudicalium et aliorum 
documentorum conventus siradiensis ordinis praedicatorum spectantia 1377–1692 (dalej: cpcs), s. 173–
189, 223–229; Copiarium privilegiorum et aliorum documentorum Conventus Lanciciensis Ordinis Prae‑
dicatorum 1387–1616 – Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów konwentu łęczyckiego Zakonu Ka‑
znodziejów 1387–1616, opr. T. stolarczyk, wsp. d. gwis (dalej: cpdcl), łęczyca 2009, s. 69–73, 78–80; 
j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII w., w: Studia nad 
historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. j. kłoczowski, t. 2, warszawa 1975, s. 394; z. łuczak, 
Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku, sieradz 2007, s. 34–35; T. stolarczyk, 
Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego i jej księgozbiór w początkach XVII wieku, w: Prze‑
strzeń informacyjna książki, red. j. konieczna, s. kurek-kokocińska, H. Tadeusiewicz, łódź 2009, s. 236; 
tenże, Biblioteki klasztorne Braci Kaznodziejów, s. 48–49; a. czapski, Zabytkowy księgozbiór w Topoli 
Królewskiej, płock 1986; Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. Z inkunabułów Kalisza, Kazimierza 
Biskupskiego, Koła, Sieradza i Warty, wyd. j. wojtkowski, poznań 1965, s. 66–73; m. przygoda-stelmach, 
Konwent i życie religijne dominikanów łowickich od XV wieku do początku XIX wieku, „roczniki łowi-
ckie” 2011, t. 8, s. 74.

6 adwł., sygn. zak. 16(291): msze odprawiane w 1775 r. i rachunki klasztoru w gidlach z lat 1636–
1670: libri conuentus gidlensis conscripti in anno domini 1639 die 20 januarii (dalej: lcg).

7 T. stolarczyk, Czas w staropolskich bibliotekach klasztorów dominikańskich [w druku].
8 adwł., lcg.
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– spośród komentarzy do Pisma Świętego komentarze wojciecha nowopolskiego (no-
wopolczyka) do Starego i Nowego Testamentu9, Teofilakta do 4 Ewangelii10, diego 
nisseno do Starego Testamentu11;

– spośród ojców, doktorów i apologetów kościoła prace św. cypriana, św. ambroże-
go, św. dionizego areopagity12;

– spośród prac teologicznych Compendium theologiae św. Tomasza z akwinu, Panthe‑
ologiae Svmmam Vniversae Theologicae reinera sacchoni, Enchiridion seu manu‑
ale confessariorum et penitentium martinusa ab azpilcueta (navarrusa), Dux Pec‑
catorum luisa de granada (ludwika z grenady), Officina Emblematum szymona 
ambrożego nieszporkowicza13;

– spośród zbiorów kazań kazania johannesa wilda (Ferusa), pelbarta de Themeswar, 
georga witzela, mathiasa Fabera, Heinricha Helmesiusa, św. bernarda z clairvaux, 
diego estelli, wilhelma z meffret, gilles’a dominique’a Topiariusa, guillermusa 
parisiensis, petera besse, stanisława zakrzewskiego, andrzeja murczyńskiego, sta-
nisława grodzickiego14;

9 Scopus Biblicus veteris et novi Testamenti, cum Annotationibus summae doctrinae christianae com‑
plectentibus authore Alberto Novicampiano. Eiusdem praefatio ad Joannem Sigismundum Regis Ung. fi‑
lium. Sapien. XIII. Vani sunt omnes homines in quibus non est scientia Dei. Ad lectorem idem disticho 
comprehensum. Est sat si Christi studeas cum caetera nescis, Illius ignarus omnia vana scies wiele wydań 
(k. estreicher, Bibliografia polska, cz. 3: Obejmująca druki stóleci XV–XVIII w układzie abecadłowym 
(dalej: estreicher), t. 12, kraków 1910, s. 202).

10 T. stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego, s. 237; tenże, Biblioteka łowickiego 
konwentu dominikańskiego w początkach XVII wieku i jej księgozbiór, „Fides. biuletyn bibliotek kościel-
nych” 2010, z. 1–2 (30–31), s. 173; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 49.

11 biblioteka wyższego seminarium duchownego we włocławku (dalej: bwsdwł.), sygn. XVii.Q.6757: 
Vita Abrahae Et Politicus Coeli Ex Mysticis Actionibus, Et Moribus Sacrorum Patriarcharum Isaac, Et Ja‑
cob Exsculptus Autore Reverendissimo Domino P Didaco Nisseno ordinis S. Basilii magni Abbate. Tomus 
Tertius Reverendissimo P. F. Joanne Freylinck Reimbacensi Ord. Praed. SS. Theol. Magistro, moguntiae 
1649; T. stolarczyk, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 49.

12 adwł., lcg; j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 396; z. łuczak, Dzieje bibliotek 
w Sieradzu, s. 36; T. stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego, s. 237; tenże, Bibliote‑
ka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 173–174; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, 
s. 49; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskimw XVI–XVIII wieku 
[w druku].

13 bwsdwł., sygn. XVi.o392; sygn. XVi.o.440; sygn. XVi.Q,3853; biblioteka kolegium Filozoficz-
no-Teologicznego oo. dominikanów w krakowie (dalej: bkFT), sygn. 985 ii stare druki: Przewodnik 
grzeszników na polski język przetłumaczony, lublin 1687; sygn. 1824 iii stare druki: Officina emblema‑
tum qua praecipuos Virginis et Matris Dei Mariae. Titulos et elogia complectuntur. Per Fr. Ambrosium 
Nieszporkowitz, Ord. S. Pauli primi eremitae, sacrae theol.doctorem, antehac in conventibus ordinis ejus‑
dem Cracoviensi, Częstochoviensi et Claromontano praedicatotem ordinarium  proposita et expposita. 
Centuria I, kraków 1691 (estreicher, cz. 3, t. 12, kraków 1910, s. 138); adwł., lcg; j.a. kosiński, 
Biblioteka konwentu dominikanów, s. 396–397; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 36–37; T. stolar-
czyk, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 174–175; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej 
w Wieluniu, s. 49–50; tenże, Księgi teologiczne i zbiory kazań w staropolskiej bibliotece dominikanów 
w Łowiczu, „roczniki łowickie” 2012, t. 9, s. 164–166; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów 
w Piotrkowie Trybunalskim…

14 bwsdwł., sygn. F.XV.1110: Sermones Egregij atque melliflui doctoris beati Bernardi Clareuallensis 
abbatis super cantica canticorum, rostock 28 Vii 1481; sygn. XV.F1109: Sermones Meffreth alias or‑
tulus regine pars Estiualis, basel 24 V 1488; sygn. XVi.o.1846,: Postillae, sive conciones F. Ioan. Feri 
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– spośród dzieł polemicznych Enchiridion locorum communium adversus Luteranos 
johanna ecka (johanna maiera), Controversia Generalis i Disputationes roberta 
bellarmina15;

– spośród dzieł hagiograficznych prace jakuba de Voragine Legenda aurea sanctorum, 
sive Lombardica historia i piotra skargi Żywoty Świętych Pańskich16;

Metropolitanae Mogvntinae concionatoris in Epistolas et Euangelia, quae ab Aduentu ad pascha vsque 
in Ecclesia Christi legi confueuerunt Per. M. Ioannem Gvnthervm Latinitate Donatae, lvgdvni 1555; 
sygn. XVi.o.1835: Postillae Sive Conciones Reverendi Patris D. Ioannis Feri Metropolitanae Mogvntinae 
concionatoris absolutissimi in Euangelia et Epistolas quae a die Paschae ad Aduentum vsque Domini‑
cis diebus in Christi Ecclesia recitantur Iam primum latinitati donatae per M. Ioannem Gvnthervm Pars 
Secvnda, lvgdvni1558; sygn. XVi.o.1726, 2033: F[ratris] Henrici Helmesii Germipolitani in Epistolas 
et Euangelia totius anni ex meris diuinae scripturae sententijs miro artificio ac eruditione concinnatarum 
Tomus Tertius. Hic autem tertius Tomus complectitur Homilias a Festo S. Trinitatis, usque ad Aduentum 
Domini. Quae autem in Epistolas, recens natae sunt: In Euangelia uero, ab Authore adhuc superstite, 
recognitate et multum auctae, coloniae 1556, 1575; sygn. XVi.o.2016: Homiliarvm F. Henrici Helmesii 
Germipolitani ordinis Fratrvm Minorvm s. Francisci In Epistolas et Euangelia dominicalia ab Aduentu 
Domini usque ad festum Sanctissimae Trinitatis ex meris diuinae scripturae sententiis miro artificio ac 
erudition concinnatarum Tomus Primus, lvgdvni1574; sygn. XVii.o.4517: Conciones siue Conceptvs 
TheologiciAc Praedicabiles In omnes Qvadragesimae Et Paschatis Dominicas Ac ferias Figvris, Al‑
legoriis Similibvs Ex Sacris profanisque Scriptoribus plenissimi cum occurentium fidei controuersiarum 
tractatione Authore R. D. Petro Besseo SS. Theol. Doctore Regis Christianissimi Galliarum etc. Oratore, 
coloniae agrippinae 1613; bkFT, sygn. 960 ii stare druki: Orationum Ecclesiasticarum Dominicalium 
Tomi Primi Pars Prima. Authore R. P. Stanislao Zakrzewski, Canon. Reg. Monas. Czerven B. V. M. Pro‑
fesso. Sacrae Theolo. Lectore Ordinatore Praedicatore ad aedes Georg., kalisz 1620; (estreicher, cz. 3, 
t. 23, kraków 1951, s. 114); sygn. 5958 ii stare druki: Kazania przygodne na Adwent y Passye Chrystusa 
Pana oraz uroczystości nayś. Matki Jego zawżdy Panny, z przydatkiem rożnych kazań przez X. Jędrzeja 
Murczyńskiego Soc. Jesu ogłoszone a potym do druku podane, sandomierz 1753 lub też Słowo Boże na 
Niedziele całego roku. Po roznych kosciołach opowiedziane przez X. Andrzeja Murczyńskiego Societatis 
Jezu Kapłana a potym do druku podane, sandomierz 1749, (estreicher, cz. 3, kraków 1908, s. 630–631); 
sygn. XVii.3527, XVii.3528, XVii.3529; b1286, b2028/1–2, b2029/1–2, b2031, b2032, b2034, b2035, 
b2038; adwł., lcg; j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 397; z. łuczak, Dzieje biblio‑
tek w Sieradzu, s. 37; T. stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu dominikańskiego, s. 238–239; ten-
że, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 175–177; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej 
w Wieluniu, s. 50–51; tenże, Księgi teologiczne i zbiory kazań, s. 166–168; tenże, Księgozbiór klasztoru 
Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim…

15 bwsdwł., sygn. XVi.o.733; bkFT, sygn. XVii.4094; b2379/1–2; adw.lcg; j. a. kosiński, Biblio‑
teka konwentu dominikanów, s. 397; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 37; T. stolarczyk, Biblioteka 
łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 177; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 52; 
tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim….

16 Żywoty Swiętych Starego y nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok, wybrane z poważnych pisa‑
rzow y doktorów Kościelnych, ktorych imiona niżey są połozone. Do ktorych przydane są niektore duchow‑
ne Obroki y nauki przeciw kacerstwom dzisieyszym, tam gdzie się żywot ktorego Doktora starożytnego po‑
łożył. K temu kazania krotkie na ty święta, ktore pewny dźień w Miesiącu maią. Przez Księdza Piotra Skargę 
Societatis Jesu, przebrane, uczynione y vv ięzyk Polski przełozone. teraz znowu przez niegoż przeglądane 
y trzeci raz w druk podane, kraków 1592; Żywoty Swiętych Starego y nowego zakonu na każdy dzień 
przez cały rok, wybrane z poważnych pisarzow y doktorów Kościelnych, ktorych imiona niżey są połozone. 
Do ktorych przydane są niektore duchowne Obroki y nauki przeciw kacerstwom dzisieyszym, tam gdzie 
się żywot ktorego Doktora starożytnego położył. K temu kazania krotkie na ty święta, ktore pewny dźień 
w Miesiącu maią. Przez X. Piotra Skargę Societatis Jesu, przebrane, uczynione y w ięzyk polski przełożone. 
Teraz znowu przez niegoż przeglądane y czwarty raz w druk podane, kraków 1598 (estreicher, cz. 3, t. 17, 
kraków 1930, s. 162–163); bwsdwł., sygn. XV.F.813; XV.F. 814; sygn. XV.F. 645; bkFT, sygn. 1899 iii 
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– spośród dzieł ascetycznych Paradisvs Sponsi Et Sponsae jana davida, Directorium 
Spiritualis vitae grzegorza Terecjusza17; 

– spośród liturgiki johna burgh’a Pupilla oculi, guillame’a (wilhelma) duranda Ra‑
tionale Divinorum Officiorum, stanisława Hozjusza Explicatio Fidei Catholicae in 
Synodo Petricoviensia Patribus Provinciarum, św. brunona z kwerfurtu Psalterium, 
Viator Christianus  antoniego andrzeja krzesimowskiego18;

– spośród prawa kościelnego Decraetum gracjana19;
– spośród filozofów dzieła arystotelesa i jego komentatora Fransa Titelmana20;
– spośród prac autorów starożytnych dzieła owidiusza (publiusa ovidiusa naso), plu-

tarcha, pseudo-cycerona Rhetorica ad Herrenium21;
– spośród humanistów pracę conrada wolffharta Apophthegmata22.

podstawę księgozbiorów kolegiaty wieluńskiej i konwentów dominikańskich sta-
nowiły przede wszystkim zbiory kazań. o ile jednak w bibliotekach braci kaznodzie-
jów również księgi teologiczne oraz pisma polemiczne stanowiły trzon ich dzieł, to 
w bibliotece kolegiackiej reprezentowane były stosunkowo skromnie (14 z teologii 
dogmatycznej i spekulatywnej oraz 7 z teologii moralnej – razem 21 oraz 11 polemicz-
nych na 212 ogółem). autorzy kościelni zdecydowanie dominowali nad autorami świe-
ckimi – w wieluniu przeważały pisma jezuitów, natomiast w gidlach, łęczycy, łowi-
czu, piotrkowie Trybunalskim i sieradzu przede wszystkim dominikanów, ale jezuici 

stare druki, b2041; j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 398; z. łuczak, Dzieje bibliotek 
w Sieradzu, s. 38; T. stolarczyk, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 178; tenże, Biblio‑
teka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 52; tenże, Biblioteki klasztorne Braci Kaznodziejów, s. 52; tenże, 
Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim….

17 bkFT, sygn. 294 i stare druki; 296 i stare druki: Directorium Spiritvalis Vitae FF. Eremitarvm Ordi‑
nis S. Pavli Primi Eremiate In Vngaria, Polonia, Croatia, Istria, Sueuia et consistentium, Iuxta Constitu‑
tiones Eiusdem Ordinis conscriptum A R. P. Gregorio Teretio, Priore Nouitatus in Polonia eiusdem ordinis, 
kraków 1649, 1694 (estreicher, cz. 3, t. 20, kraków 1936, s. 110); T. stolarczyk, Księgozbiór klasztoru 
Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim; tenże, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 53.

18 bkFT, sygn. 368 i stare druki: Viator Christianus In Patriam Tendens Per Motus Anagogicos, kraków 
po 20 Xi 1684 (estreicher, cz. 3, t. 9, kraków 1905, s. 323) lub sygn. 4917 i stare druki: Viator Christianus 
In Patriam Tendens Per Motus Anagogicos Authore Reverendissimo, Ac Perillustri Domino Domino An‑
tonio Andrea de Krzesimowski, Abbate Copriunicensi, Sacri Ordinis Cisterciensis per utramque Poloniam 
Commisario et Vicario Generali, Sacrae Regiae Majestatis Secretario, augsburg 1742 (estreicher, cz. 3, 
t. 9, kraków 1905, s. 324); bwsdwł., sygn. XV.F.1144; j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominika‑
nów, s. 399; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 38; T. stolarczyk, Biblioteka łęczyckiego konwentu 
dominikańskiego, s. 240; tenże, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 178–179; tenże, Bi‑
blioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 53–54. 

19 j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 399; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 38; 
T. stolarczyk, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 54; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kazno‑
dziejów w Piotrkowie Trybunalskim…

20 j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 399; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 39; 
T. stolarczyk, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 179; tenże, Biblioteka kapituły kolegia‑
ckiej w Wieluniu, s. 54; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim…

21 j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 399; z. łuczak, Dzieje bibliotek w Sieradzu, s. 39; 
T. stolarczyk, Biblioteka łowickiego konwentu dominikańskiego, s. 180; tenże, Biblioteka kapituły kolegia‑
ckiej w Wieluniu, s. 54; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim…

22 T. stolarczyk, Biblioteka kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 55; tenże, Księgozbiór klasztoru Braci 
Kaznodziejów w Piotrkowie Trybunalskim…
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też byli licznie reprezentowani. spośród autorów świeckich, których dzieła znajdowa-
ły się zarówno w bibliotece kolegiaty wieluńskiej jak i w o mawianych bibliotekach 
braci kaznodziejów należy wymienić przede wszystkim arystotelesa, cycerona, plu-
tarcha, owidiusza, conrada wolffharta. w interesujących nas bibliotekach zdecydowa-
nie przeważała łacina. książek w języku polskim i innych językach narodowych było 
stosunkowo niewiele: w języku polskim w bibliotece wieluńskiej – 10, w bibliotekach 
dominikańskich w łęczycy – 2, w łowiczu – 6, w piotrkowie Trybunalskim – 3, w sie-
radzu – 19. skromnie reprezentowana była również historia kościelna – w bibliotece 
kolegiackiej nie było żadnej pozycji z tej dziedziny, podobnie jak w bibliotece domi-
nikańskiej w łęczycy, natomiast w bibliotece klasztornej w łowiczu znajdowały się 
3 dzieła, w piotrkowskiej – 2, w sieradzu – 4. z historii świeckiej również niewiele 
było prac: w wieluniu – 5 pozycji, w łowiczu i sieradzu – po jednej, w łęczycy i piot-
rkowie Trybunalskim – żadnej. brakowało też literatury pięknej w języku polskim. 
skromna była również liczba egzemplarzy Biblii: w bibliotece kolegiackiej zaledwie 
– 3, w bibliotekach konwentualnych w gidlach – 1, w łęczycy – 4, w łowiczu – 4, 
w piotrkowie Trybunalskim – 6, w sieradzu – 1723.

po przeprowadzeniu analizy powyższych księgozbiorów należy stwierdzić, że 
były one typowo kościelne, przeznaczone tylko dla kleru. Trzeba powtórzyć także 
jeszcze raz, że niektóre dzieła znajdowały się zarówno w bibliotece kolegiackiej 
w wieluniu, jak i w bibliotekach klasztornych dominikanów w gidlach, łęczycy, ło-
wiczu, piotrkowie Trybunalskim i sieradzu. wynikało to z tego, jak już stwierdzono 
wyżej, że w XVii–XViii w. pewne książki były obowiązkowymi lekturami dla całego 
duchowieństwa.

23 adwł., lcg; j.a. kosiński, Biblioteka konwentu dominikanów, s. 399–400; T. stolarczyk, Biblioteka 
kapituły kolegiackiej w Wieluniu, s. 56; tenże, Czas w staropolskich bibliotekach klasztorów dominikań‑
skich…


