
Cymelia katolickie w zbiorach  
WiMBP w Bydgoszczy 
w hołdzie św. Janowi Pawłowi II  

w setną rocznicę urodzin 



Ioannes Chrysostomus,  
Homiliae super Mathaeum,  
Strasburg 1466,  
sygnatura B 260 

Najstarszym drukiem w zbiorach 
WiMBP są Homilie na Ewangelię 
według św. Mateusza, wydane w 
1466 r. w strasburskiej oficynie 
Jana Mentelina. Autorem jest Jan 
Chryzostom, sławny kaznodzieja 
(zwany Złotoustym), a także 
święty Kościoła katolickiego i 
prawosławnego.  



 
Missale Cracoviense, Norymberga [1493],  
sygnatura 3837.1968 
 

Mszał krakowski wydany przez Jana Hallera – 

właściciela wielkiego przedsiębiorstwa książkowego 

na przełomie XV i XVI w. i tym samym prekursora 

rodzimego drukarstwa – wspólnie z drukarzem 

norymberskim Jerzym Stuchsem. Cechą 

charakterystyczną bydgoskiego egzemplarza jest 

piękny – złocony i floraturowy – inicjał wstępny.  



Jan Herolt, Sermones discipuli 
de tempore et de sanctis, Kolonia 
1477-1478, sygnatura, B 261-265 

Rozprawy teologiczne niemieckiego dominikanina Jana Herolta 

(publikujący pod łacińskim pseudonimem Discipulus-

Wyznawca) wydane w Kolonii w latach 1477-1478 przez 

niemieckiego drukarza Ulricha Zella. Współoprawny wolumin 

wyróżnia się pięknie malowanymi inicjałami w kolorze 

czerwonym, ozdobną oprawą z tłokami i mosiężnymi zapinkami 

oraz zapiską proweniencyjną jednego z najstarszych Kościołów 

w okolicy – parafii pw. św. Wita w Słupach k. Szubina. Obiekt 

poddany pełnej konserwacji w 2012 r. 



Św. Antoni, Trialogus 
super evangelia, 
Wenecja 1495, 

sygnatura B 679 

Trialogus św. Antonina, 
pięknie wydrukowany przez  
Emeryka ze Spiry dla 
słynnej oficyny Giuntów 
(Junty)w 1495 r. , z 
wytłoczonym w 
charakterystycznym kolorze 
czerwonym tytułem i 
drzeworytami związanymi z 
treścią.  



Bernardinus de Bustis, Rosarium 
sermonum, cum additionibus Illuminati 
Novariensi et Samuelis Cassinnensis, 
Hagenau 1500, sygnatura B 242 
 

Bernardinus de Bustis był franciszkaninem, 
kaznodzieją i pisarzem ascetycznym. Wartość 
inkunabułu podnoszą glosy i marginalia, 
wyklejki wykonane z łacińskich ksiąg oraz 
zapiska proweniencyjna Baltazara z 
Wągrowca z 1622 r. Obiekt poddany pełnej 
konserwacji w 2015 r. 

 



Biblia, Strassburg 1470,  
sygnatura B 8 
 

Najstarszą edycją Pisma Świętego w księgozbiorze 

WiMBP jest Biblia dużego formatu, wydana w 

Strasburgu w 1470 r. u Adolfa Ruscha, jednego z 

najbardziej cenionych ówczesnych drukarzy 

niemieckich, zwolennika wprowadzenia 

nowatorskiej czcionki, z charakterystyczną literą 

„R”, ponadto wydawcy licznych dzieł teologicznych i 

medycznych oraz autora bogatej korespondencji. 

Wartość inkunabułu podnoszą piękne kolorowe 

inicjały, malowane granatową i czerwoną farbą oraz 

kolorowe zdobienia w tekście.  

 



 Biblia sacra, 
Wenecja 1484, 
sygnatura B 635 

Bardzo cenną pozycją jest Biblia wydana przez włoskiego drukarza Jana Herborta 

w Wenecji w 1484 r. Wolumin pobernardyński wzbogacają czerwone i niebieskie 

inicjały, odręczna dedykacja dla Stefana Batorego na wyklejce okładziny dolnej 

oraz zapiski proweniencyjne informujące o poprzednich właścicielach obiektu – 

Janie Bukowskim, Tomaszu Powidzkim i Janie z Mosiny.  



Biblia, cum postillis Nicolai de 
Lyra, Norymberga  1485, 
sygnatura B 232/III 

Na wysokim poziomie pod względem techniki 
drukarskiej stoi Biblia norymberska, wytłoczona 
w 1485 r. w Norymberdze w oficynie Antona 
Kobergera. Opracowana została przez 
francuskiego teologa Mikołaja z Liry. Wyróżnia 
ją harmonijna i czytelna czcionka oraz 
zastosowanie elementu ikonograficznego w 
postaci całostronicowych bądź 
wkomponowanych w tekst drzeworytów. 
Ponadto bydgoski egzemplarz wzbogacony został 
materiałem rękopiśmiennym, jak glosy, 
marginalia, notki proweniencyjne Andrzeja z 
Żukowa, pergaminowa wyklejka z łacińskimi 
zapiskami z XV w.  



Hugues de Saint-Cher, Biblia cum postillis 
Hugonis de Sancto Charo, Basel 1499 ,  

sygnatura B 279 

Nie można pominąć także 
wariantu Pisma Świętego 
francuskiego teologa i filozofa 
Hughesa de Saint-Cher. Dzieło 
opublikował w Bazylei w 1499 r. 
Jan Amerbach, protoplasta rodu 
renesansowych uczonych, jeden z 
najważniejszych wydawców, 
drukarzy i sprzedawców książek 
renesansu. Wartość obiektu 
podnoszą wykonane na karcie 
tytułowej zapiski proweniencyjne 
magistra Gregoriusa 
Bredekopsiusa de Konitz z 1504 r. i 
nieco późniejsze ojca  Jana 
Siasztoviusa, a także glosy i 
marginalia, piękne czerwone, 
granatowe i zielone inicjały oraz 
kolorowe zdobienia tekstu.  



Biblia Leopolity, 
Kraków 1577, 
sygnatura 247.1947(4) 

Pierwszym polskim/katolickim przekładem Pisma Świętego była Biblia Leopolity, zwana także od miejsca 
wydania – Krakowską lub od nazwiska wydawcy – Szarfenbergowską. Publikacja ukazała się w 1561 r., 
następne dwie edycje w latach 1575 i 1577.  Obowiązywała w środowisku katolickim przez 38 lat, aż u 
schyłku stulecia zastąpiła ją Biblia Wujka. Została krytycznie oceniona przez część ówczesnego 
środowiska katolickiego zarówno  pod względem językowo-literackim jak i wierności wobec treści 
oryginału. Wytykano jej przestarzałe, gwarowe i nacechowane emocjonalnie słownictwo, do tego pełne 
germanizmów i bohemizmów. Szata graficzna obejmuje 296 drzeworytów (153 większych, 143 
pośrednich i mniejszych), częściowo przerobionych na wzór rycin umieszczonych w Biblii łacińskiej 
drukowanej we Frankfurcie n. Menem w 1564 r. Ilustracje, przypominające frankfurckie oryginały rylca 
szwajcarskiego rytownika Josta Ammana, odznaczają się delikatną kreską, dzięki której udaje się 
uchwycić najmniejszy szczegół narracji. Powyżej fragment ryciny z Księgi Hioba. 

 

 



Biblia Jakuba Wujka, Kraków 
1599, sygnatura 1888.1948(4) 

 

Przekład Jakuba Wujka – jezuity, znanego z szerokiej erudycji, 
opanowania języków starożytnych oraz działalności 
pedagogicznej, duszpasterskiej i pisarskiej – oparty był na 
szerokiej bazie źródłowej. Stał się „dziełem pomnikowym”, 
oficjalną wersją Biblii w Kościele Katolickim na 367 lat, aż został 
wyparty w 1965 r. przez Biblię Tysiąclecia. Wujkowi udało się 
zarówno zachować wierność i dokładność myśli, jak i uzyskać 
poprawną, gładką i piękną polszczyznę.  

Druku podjęła się jedna z najstarszych i największych oficyn na 
terenie kraju – Drukarnia Łazarzowa. Pod względem 
zewnętrznym edycja jest imponująca, zawarta in folio i licząca 
1479 stron samego tekstu. Poszczególne rozdziały rozpoczynają 
rozbudowane litery inicjałowe złożone z ornamentu 
geometrycznego, roślinnego i zwierzęcego. Obok inicjał litery K.  

 


