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LOST INCUNABLES. 
The text is an updated version of the paper Die verlorene Inkunabeln. Von den  
Arbeiten am Zentralkatalog der Inkunabeln in Polen presented at the international 
symposium „Internationale Gutenberg-Konferenz zum 550 Jubilaum der Erfind-
ung der Buchdruckerkunst” (Berlin, June 26-27, 1990). The author of the paper 
presents the methodology adopted in the preparation of the second volume of the 
publication Incunabula quae in bibliothecis Poloniae assewantur. He discusses the 
difficulties encountered in the work on the catalogue on incunables that Poland lost 
during World War II.

INKUNABU!Y UTRACONE
MICHA! SPANDOWSKI

W 1970 r. ukaza! si" pierwszy tom (w dwu woluminach) 
publikacji zatytu!owanej Incunabula quae in biblio-
thecis Poloniae asservantur obejmuj#cy aktualny 
katalog alfabetyczny inkunabu!ów przechowywanych 
w Polsce oraz indeksy. We wst"pie zapowiedziano 

publikacj" tomu drugiego, który mia! obj#$ ewentualne addenda, 
osobny katalog inkunabu!ów utraconych przez Polsk" w czasie II 
wojny %wiatowej oraz indeks proweniencji. Niestety, ów drugi tom, 
zatytu!owany Uzupe!nienia. Indeksy oprac. M. Bohonos, M. Span-
dowski, E. Szandorowska, ukaza! si" dopiero na pocz#tku 1994 r.  
i nie obj#! proweniencji. G!ównym powodem przeci#gania si" prac 
nad tym tomem by!y ogromne trudno%ci  napotkane przy opracowa-
niu katalogu strat wojennych. 

Zacznijmy od historycznej refleksji. Inicjatyw" opublikowania 
centralnego katalogu inkunabu!ów w Polsce podj#! Kazimierz Pie-
karski,  kierownik Dzia!u Starych Druków w Bibliotece Narodowej  
w Warszawie od 1931 r. Pod jego kierownictwem do  1 wrze%nia 1939 r. 
zarejestrowano w kartotekach Ksi#&nicy Narodowej nieca!e 5000 
pozycji bibliograficznych druków XV w. w ponad 15 000 egzemplarzy. 
Nie by!a to jeszcze ewidencja kompletna, ale ujmowa!a przyt!acza-
j#c# wi"kszo%$ polskich zasobów inkunabulistycznych.

] ]
Z prac nad  
Centralnym  
Katalogiem 
Inkunabu"ów  
w Polsce*

Fasada Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasi'skich przy ul. Okólnik 9  
w Warszawie – repr. z „Kronika Warszawy”, 1939, nr 12, s. 17

Wn"trze Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w gmachu przy ul. (abiej – repr. z A. Kaushar, Dawne Pa!ace warszawskie Pozna'-Warszawa-Wilno-Lublin 1925, il. 47
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W czasie niemieckiej okupacji Bibliotek" Narodow# przemiano-
wano na Staatsbibliothek Warschau, w której na ni&szych stanowi-
skach nadal pracowali przedwojenni bibliotekarze polscy, w%ród 
nich Alodia Kawecka-Gryczowa. Do szeregu prac maj#cych na celu 
ochron" polskiej kultury, a prowadzonych przez Polaków w tajemni-
cy przed niemieckimi w!adzami biblioteki, nale&a!o m.in. wykonanie 
kopii kartotek i inwentarzy. I tak, pani Kawecka-Gryczowa skopiowa-
!a odr"cznie inwentarz inkunabu!ów Biblioteki Narodowej oraz spo-
rz#dzi!a na maszynie do pisania skrótowy spis inkunabu!ów uj"tych 
w kartotece centralnego katalogu. U!o&ony by! wed!ug numerów bi-
bliograficznych, a przy ka&dym z nich podano sigla bibliotek posiada-
j#cych egzemplarze danej pozycji, czasami sygnatury konkretnych 
egzemplarzy, niekiedy tak&e informacje o cz"%ciach, defektach czy 
wariantach. Szcz"%liwy traf zrz#dzi!, i& ów spis ocala!, podczas gdy 
wszystkie g!ówne kartoteki i katalogi wraz z niemal kompletem zbio-
rów specjalnych Biblioteki Narodowej (czyli wszystkimi inkunabu!a-
mi, drukami szesnastowiecznymi, polonikami XVII i XVIII stulecia 
oraz dominuj#c#  wi"kszo%ci# zbiorów r"kopi%miennych, muzycz-
nych i kartograficznych) sp!on"!y, celowo podpalone przez  Brand-
kommando planowo wyburzaj#ce  Warszaw", opustosza!# po wyp"-
dzeniu ludno%ci ocala!ej po upadku Powstania Warszawskiego. By!o 
to barbarzy'stwo tym wi"ksze, i& stanowi!o pogwa!cenie %wie&o 
podpisanego aktu kapitulacji Powstania, w którym to dokumencie 
strona niemiecka zobowi#za!a si" do zabezpieczenia i ochrony dóbr 
kultury, jakie jeszcze pozosta!y w zrujnowanej stolicy.

Skrótowy spis inkunabu!ów zgromadzonych w polskich biblio-
tekach przed wybuchem II wojny %wiatowej, przechowany w miesz-
kaniu Alodii Kaweckiej-Gryczowej ocala!; znajduje si" w Zak!adzie 
Starych Druków Biblioteki Narodowej i pozostaje jedynym %wiadec-
twem niegdysiejszej zasobno%ci polskich ksi#&nic. )wiadomo%$ te-
go faktu podsun"!a pani Kaweckiej-Gryczowej, pod której redakcj# 
powsta!y Incunabula Poloniae, ide" opublikowania osobnego kata-
logu inkunabu!ów utraconych przez Polsk" w czasie II wojny %wia-
towej. Przedsi"wzi"cie to przynios!o ze sob# wiele najrozmaitszych 
trudno%ci i wymaga!o wysoce zindywidualizowanego podej%cia  
w poszczególnych przypadkach. Do nielicznych wyj#tków zaliczy$ 
mo&na bowiem takie ksi#&nice polskie, jak Biblioteka Jagiello'ska 
w Krakowie, która – nie palona, nie wywo&ona i nie pl#drowana – 
ocala!a niemal bez uszczerbku. Z regu!y sytuacja wygl#da!a inaczej. 
Ponadto powojenne zmiany terytorialne i zwi#zana z nimi migracja 
Polaków z dawnych ziem wschodnich w obecne granice kraju, po!#-
czona niekiedy z przemieszczaniem niektórych dóbr kulturalnych  
(o czym ni&ej), przekszta!cenia w!asno%ciowe (np. upa'stwowienie 
wielkich maj#tków prywatnych wraz z dobrami ruchomymi, w tym 
bibliotekami) oraz najrozmaitsze zmiany organizacyjne – wszystko 
to niepomiernie skomplikowa!o sytuacj". W rezultacie, %ledz#c losy 
przedwojennych polskich bibliotek, mo&na zaobserwowa$ kilka po-
wtarzaj#cych si", w ró&nych uk!adach, w#tków.

Wspomniane wy&ej wielkie biblioteki prywatne zosta!y przewa&-
nie upa'stwowione i wzbogaci!y zbiory g!ównych ksi#&nic pa'stwo-
wych (np. t" cz"%$ Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, która nie zosta!a 
spalona, w!#czono do Biblioteki Narodowej). Niektóre kolekcje  
w ogóle przesta!y istnie$, a ich fragmenty odnajdywa!y si" niekiedy 
w rozmaitych ksi"gozbiorach (np. cz"%$ zbiorów Archiwum Pa'-
stwowego w Poznaniu obecnie posiada Biblioteka Narodowa, poje-
dyncze pozycje – Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
w Lublinie i klasztor franciszkanów w Poznaniu, za% oko!o po!owy 
tej kolekcji nie odnaleziono). O pewnych zbiorach wiadomo jednak 
bez w#tpienia, &e zosta!y unicestwione, jak w!a%nie spalone inkuna-
bu!y Biblioteki Narodowej. O innych mo&na tylko powiedzie$, &e los 
ich nie jest znany (wymownym przyk!adem mo&e by$ wspania!a ko-
lekcja inkunabu!ów biblioteki seminarium duchownego w P!ocku, 
wywieziona w ca!o%ci przez nazistów w 1941 r. do Królewca, o której 
odt#d wszelki s!uch zagin#!).

Kilka bibliotek znalaz!o si" wskutek przesuni"cia wschodniej 
granicy, w ca!o%ci poza obr"bem pa'stwa polskiego (cho$by zbiory 
uniwersytetu w Wilnie czy seminarium duchownego w Pi'sku). Bi-
blioteki ko%cielne i klasztorne podlega!y zreszt# osobnym perturba-

cjom zarówno bezpo%rednio po wojnie jak i w latach pó*niejszych. 
Polskie zgromadzenia zakonne ewakuuj#ce si" z wcielonych do 
ZSRR ziem nieraz zabiera!y ze sob# fragmenty ruchomego wyposa-
&enia klasztorów, w tym tak&e cz"%$ ksi"gozbioru. W ten sposób, 
przyk!adowo, wi"kszo%$ inkunabu!ów z klasztorów bernardy'skich 
w Samborze i Sokalu trafi!a do Krakowa. W latach pó*niejszych na-
st"powa!o natomiast przemieszczanie i komasacja ca!ych ksi"go-
zbiorów, kiedy w ramach akcji porz#dkowania i centralizowania bi-
bliotek np. franciszkanie w Poznaniu zgromadzili u siebie stare druki 
ze wszystkich klasztorów tej regu!y ca!ej prowincji wielkopolskiej.

Najwi"cej trudno%ci przy opracowaniu omawianego katalogu 
strat wojennych sprawia!a nagminna sytuacja braku poszczegól-
nych inkunabu!ów w bibliotekach w zasadzie ocala!ych, spowodo-
wana najró&niejszymi  przyczynami. Dopiero ich ustalenie pozwala-
!o odnale*$ dany druk, b#d* uzna$ go za zaginiony. Dobrym przyk!a-
dem mo&e by$ wspania!y historyczny zbiór seminarium duchowne-
go w Pelplinie. Inkunabu!y tamtejsze, wobec narastaj#cej gro*by 
wojny, ewakuowane latem 1939 r. przez w!adze polskie do kolegiaty 
w Zamo%ciu, zosta!y tam&e po zaj"ciu Polski odnalezione przez 
Niemców. Musia!y wówczas trafi$ w r"ce specjalistów, wszystkie 
bowiem najwi"ksze rzadko%ci (w%ród nich kilka opisanych w Na-
chträge zu Hain’s Repertorium jako jedyne znane egzemplarze) 
pow"drowa!y w nieznanym kierunku, reszta wróci!a na Pomorze 
ale, bynajmniej, nie do Pelplina. Bezpo%rednio po wojnie najwi"ksz# 
cz"%$ zbioru odnaleziono w Malborku, pomniejsze w Gda'sku, Gru-
dzi#dzu i innych miejscowo%ciach, a ju& w latach 80. kilkana%cie 
pelpli'skich inkunabu!ów nieoczekiwanie „wyp!yn"!o” w bibliotece 
Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, sk#d wróci!y  
– poza dwoma zatrzymywanymi do dzi% z niejasnych powodów – do 
prawowitego w!a%ciciela. Mimo to nadal brakuje oko!o 140 pozycji  
z ksi"gozbioru, licz#cego przed wojn# oko!o 700 inkunabu!ów.

Ju& ten pobie&ny i wsparty pojedynczymi tylko przyk!adami 
przegl#d burzliwych losów naszych bibliotek daje pewne wyobra&e-
nie o ogromie trudno%ci, przed jakimi stan#! zespó! inkunabulistów 
Biblioteki Narodowej. Jak# tedy przyj"to metod"? Do pracy nad ka-
talogiem strat wojennych przyst#piono, gdy ewidencja ocala!ych  
z wojny zasobów inkunabulistycznych w Polsce by!a ju& w zasadzie 
przeprowadzona. Tu trzeba nadmieni$, &e rejestracji inkunabu!ów  
w Polsce  dokonali z autopsji pracownicy Ksi#&nicy Narodowej we 
wszystkich bibliotekach poza trzema, posiadaj#cymi katalogi dru-
kowane swoich inkunabu!ów: Jagiello'sk#, Uniwersyteck# we Wro-
c!awiu i Gda'sk# PAN w Gda'sku. Rejestracja ta obj"!a nie tylko 
identyfikacj" bibliograficzn#, informacje o ewentualnych defektach 
czy wariantach, ale tak&e odnotowanie in extenso not w!asno%cio-
wych, dawnych sygnatur, piecz"ci itp. Punktem tedy wyj%cia do prac 
nad naszymi stratami by!o rozpisanie owego ocala!ego z wojny 
skrótowego spisu przedwojennej rejestracji na poszczególne fiszki 
(wed!ug numerów bibliograficznych), a nast"pnie porównanie kolej-
no ka&dej pozycji z aktualnie wykazywanymi egzemplarzami. Nie 
by!a to praca czysto mechaniczna, gdy& – zw!aszcza w przypadku 
wi"kszych bibliotek – nale&a!o dodatkowo ustali$, czy dany inkuna-
bu! jest tym samym egzemplarzem, jaki zosta! zarejestrowany 
przed wojn#, czy mo&e pochodzi z np. nowego wp!ywu. Tu niejedno-
krotnie pomocni nam byli lokalni bibliotekarze i ich wiedza.

W ten sposób stosunkowo !atwo wydzielili%my wi"kszo%$ ocala-
!ych egzemplarzy, jednak pó*niej  zacz"!y si" najrozmaitsze trudno-
%ci. Pierwszym etapem by!o &mudne porównywanie danych o zagi-
nionych egzemplarzach z informacjami o wszelkich egzemplarzach 
istniej#cych w jakiejkolwiek polskiej bibliotece, a nie zanotowanych 
przed wojn#. Aktualne zeszyty rejestracyjne z odnotowanymi daw-
nymi znakami w!asno%ciowymi pozwala!y zazwyczaj wykluczy$ (lub, 
rzadziej – potwierdzi$) identyczno%$ danego egzemplarza.

Osobne problemy sprawia!a wieloegzemplarzowo%$. Dobrym 
przyk!adem mo&e by$ obecna biblioteka ma!opolskiej prowincji ber-
nardynów w Krakowie, powsta!a ze zgromadzenia w tym miejscu ksi"-
gozbiorów kilkunastu klasztorów prowincji. Niektóre pozycje wyst"pu-
j# w liczbie kilku egzemplarzy, jednak mimo to mniejszej od liczby 
wykazywanej w rejestracji przedwojennej. Dociekanie, z którego to 



18

klasztoru egzemplarz akurat si" nie dochowa!, wymaga!o nieraz i%cie 
detektywistycznych poszukiwa' i badania z autopsji najbardziej nawet 
drobnych cech indywidualnych zachowanych egzemplarzy.

Ten sam ksi"gozbiór bernardy'ski dostarcza! nam w nadmiarze 
i innych problemów. Otó& przeprowadzona przed wojn# identyfikacja 
bibliograficzna – nie wykonana osobi%cie przez Kazimierza Piekar-
skiego – by!a, jak si" okaza!o, nie we wszystkich przypadkach w!a%ci-
wa. Jako autorzy katalogu strat inkunabu!ów nieraz stawali%my wo-
bec sytuacji, i& z danego ksi"gozbioru brakuje jakiej% edycji, istnieje 
natomiast inne wydanie tego samego tekstu nie notowane przed 
wojn#. Na szcz"%cie, w%ród ocala!ych kilkunastu przedwojennych 
zeszytów rejestracyjnych kilka dotyczy w!a%nie ma!opolskich klasz-
torów bernardy'skich. Odnotowane tam zapisy proweniencyjne lub 
dawne sygnatury pozwoli!y, najcz"%ciej po porównaniu z autopsji  
z istniej#cym egzemplarzem, potwierdzi$ lub wykluczy$ jego iden-
tyczno%$ z niegdy% b!"dnie oznaczonym bibliograficznie.

Naturalnie nie we wszystkich badanych przypadkach mo&liwe by-
!o jednoznaczne rozstrzygni"cie problemu. W sytuacjach w#tpliwych 
wybierali%my ewentualno%$ najbardziej prawdopodobn#, a gdy argu-
menty za i przeciw równowa&y!y si", wprowadzali%my dan# pozycj" do 
wykazu strat, wychodz#c z za!o&enia, &e ów 
spis – wobec nieuko'czenia rejestracji przed 
wojn# – i tak nie jest kompletny, umieszcze-
nie wi"c w nim pozycji nie w pe!ni udowod-
nionych mo&e tylko przybli&y$ ogólny obraz 
do stanu faktycznego.

Ostatecznie, po rozlicznych weryfika-
cjach i uzupe!nieniach, nasz katalog strat 
obejmuje 2337 pozycji bibliograficznych  
w ok. 4600 egzemplarzach, z czego prawie 
po!owa to spalone inkunabu!y Biblioteki 
Narodowej (2250 egzemplarzy), drugie za% 
miejsce na tej smutnej li%cie zajmuje bi-
blioteka seminarium duchownego w P!oc-
ku (422 inkunabu!y). Jeszcze jednak do-
tkliwsze od ilo%ciowych s# straty jako%cio-
we. Ju& przy ogólnym porównaniu uderza 
fakt, &e prawie jedna pi#ta (dok!adnie 
19,92%) pozycji figuruj#cych w katalogu 
strat nie jest dzi% reprezentowana w Polsce 
ani jednym egzemplarzem; z grupy tej 
ogromna wi"kszo%$ to druki w!oskie.

Na koniec kilka wybranych przyk!adów, 
jako &e konkrety lepiej przemawiaj# do wy-
obra*ni ni& nagie liczby. Na li%cie strat znalaz!y si" m.in. nast"puj#ce 
rzadko%ci:

 próbne odbitki dwu poza tym nieznanych gda'skich druków Con-
rada Baumgarta: Joannes de Steynovia Litterae indulgentiarum 
[1498] oraz Liber precationum Germanice z tego& roku (oba egzem-
plarze z warszawskiej Biblioteki Ordynacji Krasi'skich, spalone 
wraz z inkunabu!ami Ksi#&nicy Narodowej),

 klocek sk!adaj#cy si" z kilkunastu wczesnych druków rzymskich, 
w%ród których by!o kilka nieznanych do dzi% edycji Gensberga  
i Guldinbecka (w!asno%$ biblioteki seminarium duchownego  
we W!oc!awku, wywieziona przez nazistów do Poznania, gdzie %lad 
si" urywa),

 Missale Posnaniense [Strasbourg, s. typ., 1491], edycja znana do-
t#d tylko z niedok!adnej notki w Bibliografii polskiej K. Estreichera 
(spalony egzemplarz Biblioteki Narodowej),

 Breviarium Gnesnense Venezia [Petr. Liechtenstein?], 17 III 1500. 
8°, wydanie nie notowane w Gesamtkatalog der Wiegendrucke ani  
w innej literaturze (spalony egzemplarz Biblioteki Narodowej),

 Niger Franciscus Modus epistolandi [Leipzig, Conr. Kachelofen, 
s.a.], 4°, wydanie równie& nie notowane w literaturze, reprezentowa-
ne do 1939 r. w Polsce a& dwoma egzemplarzami (biblioteki ko%cio-
!a oo. Augustianów w Krakowie i biblioteki seminarium duchownego 
w Pelplinie; dzi% nie znamy losów &adnego z nich),

 Prognosticatio ad a., 1493 [Nürnberg, Casp. Hochfeder]. 4°, edy-
cja nieznana w literaturze, nie notuje jej nawet Emil van der Yekene  
w swej monografii o Hochfederze (egzemplarz biblioteki semina-
rium duchownego w Gnie*nie, wywieziony przez Niemców w po-
cz#tkach okupacji wraz z reszt# inkunabu!ów gnie*nie'skich do 
Poznania, gdzie wszak&e potem ju& go nie odnaleziono),

 Regulae grammaticales, regimina et constructiones, Leipzig, 
Wolfg. Stöckel, 1496. 4°, wydanie nie notowane w literaturze (eg-
zemplarz klasztoru oo. Karmelitów trzewiczkowych w Krakowie, 
zagin#! w nieznanych okoliczno%ciach) Jacobus de Voragine Legen-
da aurea, Gallice Lyon, Matth. Huss, 27 IV 1491. 2°, edycja nie noto-
wana w literaturze (spalony egzemplarz Biblioteki Narodowej).

Jako ostatni przyk!ad chcia!bym poda$ inkunabu!, który ma ju& 
swoj# szczególn# histori". Otó& Kazimierz Piekarski, rejestruj#c 
druki na miejscu w kolejnych bibliotekach, z regu!y niewyposa&o-
nych w inkunabulistyczn# literatur" naukow#, i natrafiaj#c na rzad-
ko%ci, niekiedy nie by! w stanie zidentyfikowa$ typograficznie anoni-
mów drukarskich. Notowa! wówczas skrótowy zapis, zamierzaj#c 
rzecz dok!adnie zbada$ pó*niej, co nie zawsze zd#&y! uczyni$. Przy-
gotowuj#c nasz katalog strat stan"li%my wobec pytania, jak post#pi$ 

z niezachowanymi drukami, o których 
identyfikacji nie mo&emy powiedzie$ nic 
poza tym, i& Piekarski rozpozna! tekst  
i autorytatywnie przys#dzi! je XV wiekowi. 
Zdecydowali%my, &e w miejscu adresu 
wydawniczego zastosujemy formu!" [Sine 
ulla nota]. Jedn# z takich pozycji by! zagi-
niony pelpli'ski egzemplarz nieznanej 
edycji tekstu: Joannes XXI papa Summu-
lae logicales. Wydanie opatrzone wi"c 
miast adresu zacytowan# wy&ej formu!# 
znalaz!o si" w naszym wykazie. Tymcza-
sem w 1989 r., dzi"ki kwerendzie nade-
s!anej do nas przez pana Gerarda van 
Thienen z Hagi, okaza!o si", &e ten w!a-
%nie egzemplarz w zwi#zku z przygotowy-
waniem Nachträge zu Hain’s Reperto-
rium mia! swego czasu w r"kach Ernst 
Voulliéme, sporz#dzi! pe!ny opis i ustali! 
adres wydawniczy na [Deventer, Rich. Pa-
fraet, ca 1485]. Do ostatecznej wersji Na-
chträge pozycja ta nie wesz!a, natomiast 
próbny druk tego opisu zachowa! si" do 
dzi% w kartotece GW w Berlinie. I tak oto,  

pó! wieku od zagini"cia ksi#&ki, mogli%my j# zidentyfikowa$ typo-
graficznie dzi"ki notatce zrobionej ponad 80 lat wcze%niej...

Jak mo&na zobaczy$ cho$by z tych kilku przyk!adów, znacz#c# 
cz"%$ naszych najdotkliwszych strat stanowi# polonika, fakt podwój-
nie dla nas bolesny. Nie inaczej sprawa si" przedstawia ze stratami, 
które mo&na by!o opatrzy$ cytatem bibliograficznym. Podam tu tylko 
jeden przyk!ad: w 1944 r. spalono równie& egzemplarz Breviarium 
Plocense Venezia, lo. Hamann, 31 VII 1498. 8° (GW 5430) – komplet-
ny, znakomicie zachowany egzemplarz tej edycji, w latach 30. ubie-
g!ego wieku odkupiony przez rz#d polski dla Biblioteki Narodowej od 
ksi#&"cej rodziny Parma w Schwarzau; dzi% mamy w Polsce jedynie 
zdefektowany egzemplarz Biblioteki Gda'skiej PAN. Tylko w odnie-
sieniu do bibliotek warszawskich mamy pewno%$, &e wszystko (lub 
niemal wszystko) spalono, natomiast los wi"kszo%ci utraconych in-
kunabu!ów pochodz#cych z bibliotek Polski centralnej, Wielkopolski  
i Pomorza jest do dzi% jest nieznany. Istnieje takie powiedzenie, &e 
unikaty nie gin#, mamy wi"c ci#gle nadziej", &e cho$ cz"%$ wywiezio-
nych ksi#&ek gdzie% si" odnajdzie. Od XVII w. w ka&dym kolejnym stu-
leciu coraz to inni naje*d*cy wywozili z Polski co tylko si" da!o. Nad-
szed! ju& chyba czas, by co% zacz"!o do nas wraca$.

*  Artyku! jest zaktualizowan# wersj# referatu autora pt. Die verlorene Inkunabeln. Von 
den Arbeiten am Zentralkatalog der Inkunabeln in Polen , wyg!oszonego na mi"dzyna-
rodowym sympozjum „Internationale Gutenberg-Konferenz zum 550 Jubilaum der 
Erfindung der Buchdruckerkunst”, Berlin, 26-27 VI 1990 r.

Urna z prochami ksi#&ek spalonych w 1944 r. w Bibliotece 
Ordynacji Krasi'skich w Warszawie. Fot. archiwum NIMOZ
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