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KING SIGISMUND II AUGUSTUS’ LIBRARY – THE MOST MAGNIFICENT  
RENAISSANCE COLLECTION IN THE COUNTRY
The greatest Renaissance library in Poland, the collection of King Sigismund II Au-
gustus, was dispersed and partly irreversibly lost.   The extant fragments are now in 
many Polish and foreign libraries. 101 works in 63 volumes have just been discovered 
in the Russian National Library in Saint Petersburg. Nothing was known about them 
until recently, but the catalogue jointly planned by the National Library in Warsaw and 
the Russian National Library in Saint Petersburg is to change this situation. 

EL!BIETA MARUSZAK

Dziedzictwo kulturowe jest dobrem ca!ej ludzko"ci i w zwi#zku 
z tym ma warto"$ ponadterytorialn#. Jego ochrona jest nie 
tylko obowi#zkiem w!a"cicieli obiektów i pa%stw, na których 
terenie si& one znajduj#, ma w konsekwencji umo'liwi$ ko-
rzystanie z dorobku cywilizacyjnego w najszerszym stopniu, 

winna zatem by$ w centrum zainteresowania, zw!aszcza w XXI wieku, 
dobie wszechw!adnego Internetu i cyfryzacji, a tak'e niespotykanego 
wcze"niej na tak# skal& rozwoju metod badawczych i wspó!pracy jed-
nostek naukowych, kiedy to miejsce obiektu nie jest tak wa'ne, jak in-
formacja o nim, jego cyfrowa obecno"$ w sieci. Sam termin znany  
w nomenklaturze prawnej od lat 70. XX wieku stale jest rozszerzany, 
obecnie o dziedzictwo niematerialne i znajduj#ce si& na dnie mórz  
i oceanów1. Opinia mi&dzynarodowa docenia znaczenie dziedzictwa dla 
obecnych i przysz!ych pokole%, wspieraj#c wszystkie akcje maj#ce na 
celu rejestrowanie, opracowywanie, udost&pnianie czy digitalizacj& 
zbiorów. Organizacje mi&dzynarodowe, takie jak UNESCO, Rada Euro-
py, Mi&dzynarodowa Rada Muzeów, Stowarzyszenie Prawa Mi&dzyna-
rodowego, w ramach swoich dzia!a% statutowych przewiduj# wspiera-
nie dzia!a% chroni#cych dziedzictwo kulturowe. Zagro'e%, które mog# 
powodowa$ zniszczenie, a nawet unicestwienie jest wiele, skala ich 
zwi&ksza si& w sposób oczywisty w czasie konfliktów zbrojnych.  

Nawa!nice historii, które wielokrotnie przetacza!y si& przez Pol-
sk&, odcisn&!y swoje pi&tno równie' na dobrach kultury, zabytkach 
oraz zbiorach bibliotecznych, które gromadzone z pietyzmem przez 
wieki, niezwykle cenne, cz&sto zawieraj#ce rzadkie obiekty zosta!y 
rozproszone, zagrabione, nierzadko bezpowrotnie zniszczone. Nie 
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omin&!o to 'adnego typu bibliotek. W tym szczególnie cennej 
biblioteki ostatniego z m&skiej linii Jagiellona, wielkiego ksi&cia 
litewskiego i króla polskiego Zygmunta II Augusta (1520–1572). 

Biblioteki pa!acowe gromadzone by!y w siedzibach panuj#-
cych zwykle jako wyraz ich mecenatu naukowego i kulturalne-
go, znak zamo'no"ci i miejsce swego rodzaju kultu wiedzy i re-
ligii, mia!y podnosi$ autorytet w!adcy. Do-
piero jednak wiek XVI, a wraz z nim huma-
nizm okre"li! nowy typ gromadzenia zbio-
rów, którego przejawem by! prawdziwy 
kult ksi#'ki, bibliofilstwo skupione na po-
szukiwaniu i zdobywaniu ksi#g rzadkich. 

Biblioteka Jagiellonów mie"ci!a si& na 
zamku wile%skim. Zygmunt II August 
nada! jej charakter renesansowy. Za jego 
czasów ksi&gozbiór liczy! oko!o 4000 po-
zycji (Hartleb okre"la jego warto"$ na ok. 
5000 fl2), które by!y w!#czane do zbiorów 
od 1545–1547 r., kupowane przez specjal-
nych wys!anników (Lizmanin – Francesco 
Lismanino, Andrzej Trzecieski ojciec i syn 
o tym samym imieniu), wzbogacane o da-
ry z kraju i zagranicy (m.in. Biblia przys!a-
na przez M. Lutra – egzemplarz zewn&trz-
nie bogato wyposa'ony, oprawiony w je-
dwab ze srebrnymi okuciami i srebrnymi 
zamkami). Ksi#'ki, które wesz!y w sk!ad 
ksi&gozbioru mia!y pi&kne, bardzo cha-
rakterystyczne oprawy z jasnobr#zowej 
ciel&cej skóry, z!ocony superekslibris  
z motywem or!a Zygmuntowskiego lub 
Pogoni w stylizowanym obramowaniu, 
bordiury wykonane rade!kiem, napis na 
dolnej ok!adzinie: „Sigismundi Augusti 
Regis Poloniae Monumentum” i rok opra-
wy (datowanie opraw ko%czy si& na roku 
1563, jest to zwi#zane z przeniesieniem 
biblioteki do Tykocina). Historycy ksi#'ki 
zwracaj# uwag& na zauwa'alne ró'nice  
w rade!kach proweniencji krakowskiej  
i wile%skiej. Ogó!em znamy 26 rodzajów 
ornamentów3. Niewielk# cz&"$ dzie! zdo-
bi!a oprawa z!otnicza, cz&"$ aksamitna. 

Zbiory zosta!y podzielone na dzia!y: 
prawo (ta cz&"$ przesz!a z czasem do Bi-
blioteki Za!uskich), historia, teologia, au-
torzy wspó!cze"ni z przewag# dzie! w j&-
zyku w!oskim, literatura klasyczna, filozo-
fia, astronomia, utwory o kulturze wspó!-
czesnego "wiata, traktaty medyczne  
i przyrodnicze. W sk!ad Biblioteki wcho-
dzi!y te' materia!y r&kopi"mienne, m.in. 
Liber chronicorum mistrza Wincentego  
z XIII w. Monumentami, jak czasem nazy-
wane s# w literaturze ksi#'ki z biblioteki 
królewskiej, opiekowali si& nadworni bi-
bliotekarze: Jan z Ko(mina (w latach 
1546–1548), Stanis!aw Koszutski, od 1559 r. )ukasz Górnicki.  
Za jego czasów biblioteka zosta!a przewieziona do zamku w Ty-
kocinie (1565 r.). 

Ksi&gozbiór króla Zygmunta Augusta by! niezwyk!y, o cha-
rakterze uniwersalnym, gromadzony "wiadomie i nieprzypadko-
wo, cho$, co zgodnie potwierdzaj# historycy, król nie stworzy! 
o"rodka kultury promieniuj#cego znacznie szerzej ni' dwór. By!a 
to prywatna biblioteka, gromadz#ca ksi#'ki z funduszy w!asnych 
w!adcy, nowocze"nie kompletowana, rozwijaj#ca osobiste zain-

teresowania króla. Istnia!a do jego zgonu, do 7 lipca 1572 r.  
Zawarto"$ ksi#'nicy ostatniego Jagiellona jest dzisiaj ju' 

nie do odtworzenia, pomimo istnienia cz#stkowej dokumenta-
cji, to jest: katalogu dzie! prawniczych przygotowanego przez 
bibliotekarza królewskiego Stanis!awa Koszutskiego (r&kopis 
znajduje si& w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie) i spisu 

ksi#'ek znajduj#cych si& w Bibliotece 
Jana III Sobieskiego w Warszawie  
i *ó!kwi przygotowanego przez Jana 
Tadeusza Lubomirskiego4. Nie zacho-
wa! si& inwentarz zbiorów. 

Po "mierci Zygmunta Augusta, na 
mocy testamentu (6 maja 1571 r.), 
zbiory podzielono. Cz&"$ otrzyma!o 
Kolegium Jezuitów w Wilnie (ok. 2500 
poz.; ksi#'ki sta!y osobno pod nazw# 
„Monumentum S A Regis”, te zacho-
wane w Bibliotece Akademii Nauk  
w Sankt Petersburgu maj# nalepki  
z wpisanym tytu!em, a poni'ej litery  
S. A.)5 i ko"ció! "w. Anny w Wilnie (prze-
znaczony na mauzoleum 'on Zygmun-
ta, El'biety i Barbary), pozosta!e ksi&gi 
otrzyma!y siostry króla.

Cz&"$ zbiorów Anna Jagiellonka 
podarowa!a w 1586 r. Bibliotece Aka-
demii Krakowskiej (zachowa!o si&  
20 wol.)6, cz&"$ przeznaczy!a na pre-
zenty dla swoich dworzan, (istnieje te' 
przypuszczenie, 'e na jej polecenie 
spalono jak#" liczb& ksi#'ek tzw. here-
tyckich7, by$ mo'e równie' cz&"$ dzia-
!u prawa zosta!a przeniesiona do  
Warszawy, gdy' zosta!a uznana przez 
Stefana Batorego za przydatn# do rz#-
dzenia8). Niestety, zdarza!o si& tak'e 
rozbijanie ci#gów wielotomowych, co 
spowodowa!o potem rozproszenie 
cz&"ci wywiezionych (np. Digesta Ju-
styniana; t. 1-4 znalaz!y si& w Zamo-
"ciu, t. 5 wywieziony z Warszawy do 
Szwecji – wróci! do Biblioteki Za!u-
skich w Warszawie)9. 

Niewielka cz&"$ ksi#'ek, która we-
sz!a w posiadanie Katarzyny Jagiellon-
ki, zosta!a w!#czona do zbiorów jej sy-
na, Zygmunta III Wazy. Ten fragment 
kolekcji po jego "mierci podzielono 
pomi&dzy synów króla. W wyniku tych 
przemieszcze% cz&"$ ksi#'ek z Biblio-
teki Zygmunta Augusta znalaz!o swoje 
miejsce na Zamku Królewskim w War-
szawie i w pa!acu Ujazdowskim, sk#d 
zosta!y wywiezione w 1655 r. przez 
Szwedów. Do!#czy!y do tych, które by!y 
ju' w Szwecji, odziedziczone przez 
Zygmunta III Waz&, (maj# one notatk& 

proweniencyjn#: „Ex libris Serenissimi Principis” lub „Ex libris 
Serenissimi Regis Poloniae”). 

Upomnia! si& o nie Jan III Sobieski i na mocy traktatu za-
wartego w 1660 r. w Oliwie, którego jedno z postanowie% 
brzmia!o: „przywrócone tak'e b&d# ze strony Szwedów wszyst-
kie archiwa ... jako te' i Biblioteka Królewska, które z Królestwa 
Polskiego wywiezione s#”10 odzyskano 146 wol. z kolekcji Zyg-
munta Augusta11. Rewindykaty zosta!y w!#czone do biblioteki 
króla w *ó!kwi. Kolejni spadkobiercy przekazali zbiory biskupo-
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wi krakowskiemu Andrzejowi Stanis!awowi Za!uskiemu.  
W 1741 r. zosta!y one przewiezione do Warszawy, w tym  
ok. 70 tomów z Biblioteki Zygmunta Augusta12. Ksi#'ki oznaczo-
no stemplem AZEC na 25 karcie tekstu. Wesz!y w sk!ad Biblio-
teki Za!uskich, pierwszej i najznakomitszej biblioteki publicznej 
Rzeczypospolitej.

Los tych zbiorów, jak wszyscy wie-
my, by! tragiczny. Ca!o"$ skonfiskowali 
Rosjanie, w czasie rozbiorów wywieziono 
je do Petersburga (1795 r.) wraz z Biblio-
tek# Jana III Sobieskiego. Wi&kszo"$ 
ksi#'ek w!#czono do tworz#cej si& Ce-
sarskiej Biblioteki Publicznej, cz&"$ do 
zbiorów Akademii Medyko-Chirurgicz-
nej i Akademii Duchownej i Biblioteki 
Sztabu G!ównego, dublety sprzedano.

„Przez rabunek ten carat pope!ni! 
grzech "miertelny wobec nauki "wiata 
ca!ego, pozbawiaj#c Naród Polski na ca-
!y szereg pokole% niezb&dnego mu 
warsztatu pracy naukowej i przenosz#c 
mechanicznie, w drodze gwa!tu, ten 
warsztat do "rodowiska ca!kiem obcego 
i o znacznie ni'szym poziomie kultural-
nym. [...] przewieziona do Petersburga 
Ksi#'nica Za!uskich przewy'sza!a o ca!e 
niebo kulturaln# mo'no"$ i potrzeby 
ówczesnego spo!ecze%stwa rosyjskiego 
i sta!a si& wobec tego ziarnem na ca!ko-
wicie ja!owej glebie”13.

Po traktacie ryskim (1921 r.) w latach 
1922–1933 r. zwrócono Polsce m.in. 
cz&"$ zbiorów Biblioteki Za!uskich.  
Z wywiezionych 400 tys. odzyskano  
11 tys. woluminów r&kopisów i oko!o  
50 tys. starych druków14, w tym 72 tomy15  
z Biblioteki Zygmunta Augusta. Rewin-
dykaty trafi!y do Biblioteki Narodowej  
w Warszawie, w wi&kszo"ci zosta!y spa-
lone w czasie i po Powstaniu Warszaw-
skim wraz z innymi bezcennymi zbiora-
mi w Bibliotece Krasi%skich.

Znaczna cz&"$ zbiorów z Biblioteki 
Zygmunta III Wazy, które pozosta!y  
w Szwecji, zosta!a strawiona przez po'ar 
na zamku w Sztokholmie (1697 r.), podob-
no by!y tam ksi#'ki z Biblioteki Zamku 
Królewskiego16. Ocala!e woluminy obec-
nie w wi&kszo"ci znajduj# si& w Bibliote-
ce Uniwersytetu w Uppsali i w Bibliotece 
Królewskiej w Sztokholmie. Pojedyncze 
tomy s# w Turku, Strängnäs i Linköping.

Jezuici wile%scy, wymienieni w te-
stamencie króla Zygmunta Augusta, 
oprócz wyposa'enia Biblioteki Kole-
gium, przekszta!conego za czasów rek-
tora Piotra Skargi w Akademi& Wile%sk# 
(1579 r.), podzielili swój dar, wysy!aj#c 
pojedyncze tomy do innych kolegiów prowincji litewskiej  
(w 1642 r. – Grodno, pó(niej – Drohiczyn i Orsza). Po kasacie 
zakonu w 1773 r. Akademia w Wilnie przesz!a pod zarz#d Komi-
sji Edukacji Narodowej i w 1791 r. zosta!a Szko!# G!ówn# Wielkie-
go Ksi&stwa Litewskiego, a w roku 1803 – Imperatorskim Uni-
wersytetem Wile%skim. W tym czasie na ksi&gach pojawi!a si& 
piecz#tka BIBLIOTH. ACADEM. VILNENSIS. Ma j# 31 ksi#g o pro-
weniencji Biblioteki Zygmunta Augusta (obecnie 29 jest w Biblio-

tece Akademii Nauk w Petersburgu i 2 w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Wilnie)17. Po zamkni&ciu uniwersytetu (1832 r.) cz&"$ zbio-
rów przekazano uniwersytetom w Kijowie i Charkowie, po 1842 r. 
zbiory zosta!y wywiezione w g!#b Rosji18. W 1867 r. powo!ano 
Wile%sk# Bibliotek& Publiczn#, w niej pozosta!o 14 egzemplarzy  
z biblioteki królewskiej.

Ksi&gi z Biblioteki Zygmunta Augu-
sta za zgod# Anny Jagiellonki otrzyma! 
tak'e wielki kanclerz koronny, hetman 
Jan Zamoyski – sekretarz królewski. 
Wzbogaci! nimi bibliotek& powstaj#cej 
Akademii Zamojskiej. S# to ksi#'ki wy-
wiezione z Tykocina – w nieznanej liczbie 
(w inwentarzu Biblioteki Ordynacji Za-
mojskiej w Warszawie zapisano 165 
dzie! w 106 wol.)19. Ocala!e z po'ogi  
wojennej tomy z pozosta!o"ciami Biblio-
teki Ordynacji Zamojskiej przekazano 
Bibliotece Narodowej w Warszawie.  
Zosta!y uzupe!nione zakupami, licz# 
obecnie 158 dzie! w 103 wol.20 Pi&$ wo-
luminów jest w Rosyjskiej Bibliotece 
Pa%stwowej w Moskwie. 

Dzie!a z Biblioteki Zygmunta Augu-
sta s# rozproszone i mo'na je znale($  
w wielu ksi#'nicach europejskich (27)  
i polskich (29). Po kasacie klasztorów  
i bibliotek ko"cielnych w by!ym zaborze 
pruskim, w 1836 r. cz&"$ znalaz!a si&  
w Niemczech, (np. obecna Staatsbiblio-
thek w Berlinie posiada 14 wol.)21. W Bi-
bliotece Akademii Nauk w Petersburgu 
jest 68 wol. (82 dzie!a) w wi&kszo"ci pro-
weniencji jezuickiej, opisanych bardzo 
dok!adnie w katalogu E. A. Savel’evoj22.  
Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie po-
siada 19 ksi#'ek z Biblioteki Zygmunta 
Augusta, itd. Do katalogu opublikowa-
nego przez Alodi& Kaweck#-Gryczow#  
w 1988 r. dodano indeksy: m.in. typogra-
ficzny i wykaz egzemplarzy pozostaj#cych 
w bibliotekach polskich i zagranicz-
nych23, które pozwalaj# na uzmys!owienie 
sobie przestrzennego rozmieszczenia 
fragmentów ksi&gozbioru króla. Naj-
wi&kszy zbiór jest w posiadaniu Bibliote-
ki Narodowej w Warszawie. Pochodzi  
z zasobu Biblioteki Ordynacji Zamojskiej.

Sporadycznie ukazuj# si& opraco-
wania szczegó!owe pojedynczych dzie! 
proweniencji królewskiej, np. w Biblio-
tece Uniwersyteckiej we Wroc!awiu  
m.in. jest More newuchim Majmonide-
sa (Wenecja 1551) z opraw# datowan# 
na rok 1555. Zdaniem K. Migonia24 by$ 
mo'e by!a to jedyna ksi#'ka hebrajska 
w bibliotece króla. 

W 1918 r. zrodzi!a si& idea rekon-
strukcji Biblioteki Zygmunta Augusta w postaci opisów biblio-
graficznych. Ocala!e jej fragmenty znajduj#ce si& na terenach 
Polski zamierzano umie"ci$ na Wawelu. Od 1924 r. Franciszek 
Biesiadecki i Kazimierz Piekarski rozpocz&li publikowanie wy-
ników poszukiwa% bibliologicznych w ksi&gozbiorach lwow-
skich i krakowskich25, równie' Edmund Majkowski pisa! o ksi&-
gach Zygmunta Augusta w bibliotece ko"cio!a parafialnego  
i kolegium misjonarzy w +remie (dar Barskich) oraz w Pozna-
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niu, w Seminarium Duchownym, obecnie Archiwum Archidie-
cezjalnym. Z tego zbioru 18 wol. jest w Bibliotece Królewskiej,  
w Berlinie (wcze"niej Preussische Staatsbibliothek26). W swojej 
pracy zamie"ci! te' obszerny wykaz elementów zdobniczych 
u'ytych na oprawach. W 1928 r. Kazimierz Hartleb27 opubliko-
wa! monografi& o Bibliotece Zygmunta Augusta. Alodia Kawec-
ka-Gryczowa podsumowa!a ca!o"$ prac, dodaj#c katalog reje-
struj#cy egzemplarze zachowane (960 dzie! w 590 wol.)28. 

Dotychczas nikt nie pisa! o ksi#'kach z biblioteki króla 
znajduj#cych si& w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt 
Petersburgu. Wielko"$ zbioru jest tak znacz#ca – 101 poz.  
w 63 wol.– 'e jest to niezaprze-
czalnie drugi, co do wielko"ci po 
kolekcji w Bibliotece Narodowej w 
Warszawie zachowany zbiór, zde-
cydowanie wart uwagi i opisania, 
(trzecim jest, je"li we(miemy pod 
uwag& ilo"$  tytu!ów, zasób Biblio-
teki Akademii Nauk w Sankt Pe-
tersburgu – 82 poz. w 68 wol.).

Pami&taj#c o tym, jak wa'na 
dla historii Polski i badaczy ró'nych 
dyscyplin mo'e by$ dokumentacja 
zachowanych szcz#tków biblioteki 
królewskiej, eksperci Biblioteki  
Narodowej w Warszawie podj&li 
rozmowy na ten temat z przedsta-
wicielami Rosyjskiej Biblioteki Na-
rodowej w Sankt Petersburgu29. 

Wielotematyczna wspó!praca 
obu ksi#'nic trwa od 1956 r. Od lat 
80. XX w. obie biblioteki wspó!dzia-
!aj# w rozwi#zywaniu problemów 
dotycz#cych opracowania rzeczo-
wego. Zgodnie z umow# z 1993 r. 
realizuj# zamówienia na reproduk-
cj& dokumentów. W aneksie do 
umowy podpisanym w 2009 r. ist-
nieje informacja o kontynuacji 
wspólnych dzia!a% w 2011 r. i na-
st&pnych na rzecz wydania katalo-
gu zbiorów Biblioteki Za!uskich30 
oraz innych bibliotek polskich, wy-
wiezionych do Petersburga w XVIII  
i XIX wieku i nadal tam pozostaj#cych. Prace finansuje Bibliote-
ka Narodowa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W planach jest m.in. naukowa edycja r&kopi"miennego inwen-
tarza r&kopisów Biblioteki Za!uskich Registre des ouvrages et 
volumes des manuscrits livrés à Monsieur le Conseiller de 
Collège et chevalier Doubrowsky, który powsta! w latach 1806– 
–1807 przy otwieraniu skrzy% ze zbiorami wywiezionymi z Pol-
ski. Inwentarz zosta! zeskanowany i przepisany. Tekst jest po-
równywany z baz# danych „R&kopisy Biblioteki Za!uskich” przy-
gotowan# w Zak!adzie R&kopisów Biblioteki Narodowej na pod-
stawie literatury. Opisy r&kopisów zachowanych w obu bibliote-
kach zostan# sporz#dzone z autopsji.

Wst&pnie przygotowano tak'e plan projektu „Ksi#'ki z Bi-
blioteki króla Zygmunta Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblio-
teki Narodowej w Sankt Petersburgu” na opracowanie i wyda-
nie katalogu zawieraj#cego opisy 101 pozycji znajduj#cych si& 
w 63 woluminach w zbiorach RBN i pomini&tych w katalogu 
opublikowanym przez Alodi& Kaweck#-Gryczow#. Czas, jaki 
up!yn#! od wydania Biblioteki ostatniego Jagiellona sprawi!, 
'e mo'na ewentualnie my"le$ o uaktualnieniu opisów przygo-
towanych przez autork&. Zako%czenie prac przewidziano na 
lata 2013–2014. 

Projekt jest kolejnym wa'nym krokiem w uzupe!nianiu wie-
dzy o polskich kolekcjach i ksi&gozbiorach, które przemieszcza-
ne i rozproszone, s# nieustannie "wiadectwem czasów, w jakich 
powsta!y i funkcjonowa!y, a ka'dy krok podj&ty w celu ich wirtu-
alnego b#d( bibliograficznego odtworzenia jest wyrazem troski 
o dziedzictwo kulturowe naszego narodu, a nawet "wiata. Jest 
to jeden z racjonalnych w XXI wieku warunków zachowania w!a-
snej kultury i jej trwania. 

Zdj&cia wykona! i udost&pni! na potrzeby artyku!u dr hab. Nikolay Nikolaev, kie-
rownik Oddzia!u Ksi#g Rzadkich Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Peters-
burgu, za co sk!adam serdeczne podzi&kowania. 
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