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Biblioteka Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum 
i Papieska Biblioteka Misyjna 

Papieska Biblioteka Misyjna w ścisłym tego słowa znaczeniu stanowi 
obecnie część biblioteki znajdującej się przy Papieskim Uniwersytecie 
Urbanianum na rzymskim wzgórzu gianicolo. druga część to dawna 
biblioteka Collegio Urbano, należącego do aktualnej Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów. Obydwie biblioteki zostały połączone 
oficjalnie w 1979 r. i przynależą do wspomnianej Kongregacji. Wśród 
specjalistów nauk o misjach potocznie używa się nazwy Biblioteka 
Misyjna jako wspólnej dla obydwu kolekcji, jako że obie biblioteki 
posiadają zbiory dotyczące szczególnie tematyki misyjnej.
Z punktu widzenia chronologii, Biblioteka Collegio Urbano jest 
starsza od Papieskiej Biblioteki Misyjnej o ponad 300 lat. Została 
powołana do życia w 1627 r., pięć lat po założeniu Kongregacji „de 
Propaganda fide” (Rozkrzewiania Wiary). Ten centralny organ, 
powołany dla „rozkrzewiania religii katolickiej wśród pogan i obrony 
świętego dziedzictwa wiary na terenach dewastowanych przez 
Reformację” (cytat z Konstytucji Apostolskiej Inscrutabili divinae 
Providentiae z 6 stycznia 1622 r.), swoją jurysdykcją obejmował 
większą część świata. do naczelnych zadań Kongregacji należało 
koordynowanie dzieła ewangelizacji narodów, zapewnienie  
i organizowanie posługi duszpasterskiej na terenach, na których 
katolicy stanowili mniejszość, i nawiązanie dialogu z Kościołami 
Reformy i Kościołem Prawosławnym w celu powrotu do jedności 
chrześcijaństwa. Ważnym zadaniem nowej instytucji było uwolnienie 
aktywności misyjnej od wymiaru politycznego i kolonialnego,  
przez nadanie jej wymiaru czysto kościelnego i duchowego.  
Służyć temu miała formacja kleru rodzimego, wywodzącego się  
z terenów misyjnych, oraz odpowiednie przygotowanie misjonarzy 
zagranicznych, którzy winni starać się o wprowadzanie w życie 
procesu inkulturacji. W statutach kongregacji misyjnej znajduje 
się również zapis o konieczności zbierania wiadomości o narodach, 
wśród których prowadzona była działalność misyjna – o ich 
zwyczajach i kulturze, o religiach pierwotnych, historii, języku,  
o warunkach geograficznych i klimatycznych.
Aby sprostać wspomnianym wyżej zadaniom, papież Urban VIII 
założył w 1627 r. Collegio Urbano, które miało kształcić przyszłych 



VIII

misjonarzy i formatorów kleru w krajach misyjnych. do roku 
1926 siedzibą Collegio był Pałac Kongregacji „de Propaganda fide” 
przy Piazza di Spagna. Tam też znajdowała się biblioteka, która na 
przestrzeni lat zgromadziła wspaniałą kolekcję książek. Pochodziły 
one przede wszystkim z darowizn dla Kongregacji oraz ze specjalnie 
założonego, razem z Collegio Urbano, wydawnictwa Tipografia 
Poliglotta. Wydawnictwo to było na usługach Kościoła misyjnego; 
specjalizowało się w drukowaniu w językach autochtonicznych przy 
użyciu czcionek alfabetów lokalnych (chiński, japoński, arabski etc.). 
Na początku ubiegłego stulecia Poliglotta została połączona  
z Tipografia della Camera Apostolica, dając początek działającej do 
dziś dnia Tipografia Vaticana.
Poważnym ciosem dla zbiorów Biblioteki Collegio Urbano  
było wkroczenie do Rzymu wojsk francuskich w 1798 r. i zajęcie 
Pałacu Kongregacji. Wiele z posiadanych inkunabułów i innych 
starodruków zniknęło bezpowrotnie, a kolekcja wydawnictw  
w językach orientalnych, podobnie jak archiwum Kongregacji, została 
przeznaczona na makulaturę. Na szczęście nie doszło do realizacji 
tego projektu, ale część zbiorów bibliotecznych i całe archiwum 
zostały przewiezione do francji. Po upadku Napoleona, w 1815 r. 
przystąpiono energicznie do poszukiwań i starań o rewindykację 
zagarniętych dóbr. Okazało się, że część z nich uległa zniszczeniu  
w czasie działań wojennych, a część została rozproszona po Europie. 
Ostatni fragment kolekcji, 74 skrzynie zagarnięte przez żołnierzy 
austriackich, powrócił do Wiecznego Miasta dopiero po ponad  
100 latach.
duże zasługi dla rozwoju Biblioteki położył kardynał Stefano Borgia 
(1731–1804), sekretarz i późniejszy Prefekt Kongregacji. Ten wielki 
mecenas sztuki zebrał bogatą kolekcję średniowiecznych rękopisów 
i kodeksów, przedmiotów artystycznych pochodzących z terenów 
misyjnych, tekstów w językach Bliskiego i dalekiego Wschodu oraz 
prawie 10 000 starodruków z XVII i XVIII w. w pięknych barokowych 
oprawach. Utworzone przez niego muzeum i biblioteka miały służyć 
studiom nad kulturami, religiami, historią i zwyczajami narodów 
misyjnych. Szeroki zakres jego osobistych zainteresowań znalazł 
odzwierciedlenie w zgromadzonym księgozbiorze, który obejmował 
tematykę od archeologii i astronomii, poprzez Biblię i filozofię,  
po historię Kościoła, prawo kanoniczne i teologię. W 1902 r. kodeksy  



IX

i manuskrypty zostały przekazane do zbiorów Biblioteki 
Watykańskiej, gdzie tworzą tzw. Fondo Borgiano. Wśród nich znalazł 
się również słynny Kodeks Borgia, aztecki dokument zawierający 
obserwacje astronomiczne, teksty magiczne, religijne i ustalenia 
kalendarza, pochodzący z okolic Choluli w Meksyku i będący 
spuścizną kultury nahuatl Puebla-Tlaxcala.
W 1926 r. Biblioteka, wraz z Collegio Urbano, została przeniesiona  
do nowej siedziby na szczycie wzgórza gianicolo w pobliżu 
Watykanu. W starej siedzibie przy Piazza di Spagna pozostały  
jedynie książki ściśle związane z problematyką misyjną, które będą 
stanowiły fundament Papieskiej Biblioteki Misyjnej. Papież Jan 
XXIII w 1962 r. podniósł Collegio Urbano do rangi uniwersytetu 
papieskiego, posiadającego aktualnie cztery wydziały: Teologii, 
Misjologii, filozofii i Prawa kanonicznego, oraz instytuty: Katechetyki 
i duchowości Misyjnej oraz Studiów nad Ateizmem, Religiami  
i Kulturami. Księgozbiór Collegio dał początek Bibliotece Papieskiego 
Uniwersytetu Urbanianum. Wraz z rozwojem uczelni i wzrostem 
liczby studentów, szybko okazało się, że posiadana siedziba nie 
jest w stanie sprostać nowym wymaganiom. Przystąpiono więc 
do konstrukcji nowego budynku Biblioteki na terenie campusu 
uniwersyteckiego. Pomocy finansowej udzieliła Konferencja 
Episkopatu Niemiec i Papieskie dzieło Rozkrzewiania Wiary 
„Missio” z Niemiec. Uroczyste otwarcie miało miejsce w czasie 
Synodu Biskupów, 1 października 1980 r. Nowa siedziba biblioteki 
posiada trzy piętra pod poziomem ziemi, o kubaturze 5000 m3, na 
których przechowywanych jest ok. 350 000 vol. Cześć naziemna 
budynku (6000 m3) obejmuje czytelnię, biura, salę konsultacji 
katalogu elektronicznego oraz pomieszczenia, gdzie zgromadzono 
niektóre z posiadanych kolekcji prywatnych, łącznie z autentycznym 
wyposażeniem wnętrza (fondo kardynała Marella).

Papieska Biblioteka Misyjna (Pontificia Biblioteca Missionaria)

W związku z Rokiem Świętym 1925 została w Rzymie zorganizowana 
wielka Wystawa Misyjna. Papież Pius XI szczególny nacisk położył 
na zgromadzenie i przygotowanie ekspozycji książek o tematyce 
misyjnej. Prefekt Kongregacji „de Propaganda fide”, kardynał  
van Rossum, zwrócił się z prośbą do prefektów, wikariuszy 
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apostolskich i przełożonych zakonów i instytutów prowadzących 
działalność misyjną, z prośbą o oddanie do dyspozycji organizatorom 
Wystawy publikacji dotyczących misji. W odpowiedzi na apel 
napłynęło do Rzymu ponad 30 000 vol. z całego świata. Zbiór 
ten przedstawiał wielką wartość naukową, bowiem wiele ze 
znajdujących się w nim tomów znalazło się w Europie po raz 
pierwszy i mogło posłużyć jako źródło do badań w dziedzinach 
historii, teologii, geografii, etnografii, etnologii, socjologii etc. 
Nigdy dotąd nie zgromadzono w jednym miejscu tak obszernego 
księgozbioru o tematyce misyjnej. Również Biblioteka Watykańska 
i Biblioteka Collegio Urbano udostępniły swoje kolekcje, aby 
jeszcze ubogacić ekspozycję. Papież Pius XI osobiście nadzorował 
prace przygotowawcze do Wystawy książek. Będąc długoletnim 
prefektem biblioteki Ambrosiana w Mediolanie, widział wielką 
szansę stworzenia pierwszej w historii Kościoła biblioteki misyjnej. 
Wielokrotnie przekazywał do niej własne, otrzymane w prezencie 
książki, aby w ten sposób wzbogacić księgozbiór.
Rok Święty 1925 powoli dobiegał końca i papież przedstawił projekt 
założenia stałej Biblioteki Misyjnej, która mogłaby w przyszłości 
służyć badaniom naukowym. Zwrócono się więc z prośbą do 
wszystkich, którzy udostępnili na Wystawę swoje księgozbiory, 
aby przekazali je Kongregacji Rozkrzewiana Wiary jako zaczątek 
Papieskiej Biblioteki Misyjnej. Odpowiedź przerosła wszelkie 
oczekiwania. Tylko niektóre eksponaty musiały powrócić do 
pierwotnych właścicieli, głównie zakonów i zgromadzeń zakonnych, 
ze względu na swą szczególną wartość historyczną, jaką dla nich 
przedstawiały. W ten sposób zgromadzono księgozbiór, nieustannie 
powiększany i ubogacany, który stanowi jedyną tego rodzaju kolekcję 
na świecie. Jego cechą charakterystyczną jest bogactwo publikacji 
pochodzących z terenów objętych działalnością misjonarską, 
drukowanych w językach lokalnych dzieł autorów chrześcijańskich  
i książek autorstwa samych misjonarzy. Stanowią one niezastąpione 
źródło do badań nad historią, kulturą i językami narodów misyjnych. 
Księgozbiór sekcji języków nie-europejskich zawiera obecnie ponad 
20 000 vol. w 530 językach, w tym w 270 afrykańskich.
Prowadzenie nowo założonej Biblioteki zostało powierzone 
znanemu uczonemu niemieckiemu, członkowi Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ojcu Robertowi Streitowi, 
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OMI, uważanemu za jednego z ojców współczesnej misjologii. 
Zapoczątkował on w pierwszych latach XX stulecia pomnikowe 
wydawnictwo Bibliotheca Missionum, kontynuowane po jego śmierci 
w 1930 r. przez kolejnych prefektów Biblioteki, zawsze pochodzących 
z tego samego zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Oblatów. Ich 
pieczy po dziś dzień powierzona jest Papieska Biblioteka Misyjna 
i Biblioteka Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana. Bibliotheca 
Missionum, klasyczne już dzieło z dziedziny historii misji, zawiera 
w 30 tomach, wydawanych w latach 1916–1974, opisy bibliograficzne 
prawie wszystkich dokumentów i publikacji pochodzących  
z archiwów i bibliotek całego świata, dotyczących misji od roku 1053 
do okresu Soboru Watykańskiego II. Aktualną kontynuacją tego 
dzieła jest Bibliographia Missionaria wydawana każdego roku przez 
Papieską Bibliotekę Misyjną.
W 1979 r. zbiory Papieskiej Biblioteki Misyjnej zostały przeniesione z 
dotychczasowej siedziby w pałacu Kongregacji Ewangelizacji Narodów 
przy Piazza di Spagna, do nowego budynku na szczycie wznoszącego 
się ponad Watykanem wzgórza gianicolo. Od tego momentu obydwie 
biblioteki, Misyjna i Uniwersytecka, tworzą jeden organizm.

Zbiory

W nowej bibliotece, w części depozytowej, najniższy poziom zajmują 
zbiory pochodzące z Papieskiej Biblioteki Misyjnej, podzielone na 
sektory odpowiadające dawnemu podziałowi w magazynach na 
Piazza di Spagna. Każdy sektor miał tam swoją salę, noszącą nazwę 
zgodną z przyjętym podziałem geograficznym: Afryka, Ameryka 
Łacińska, Ameryka Północna, Australia i Oceania, Bliski Wschód, 
Europa, Chiny, Japonia, Korea, Indochiny, Indie. 
Kolejny poziom stanowi Biblioteka Uniwersytecka, dawniejsza 
Biblioteka z Collegio Urbano. Ponad 100 000 vol. reprezentuje główne 
dyscypliny nauczane na Uniwersytecie: filozofię, nauki biblijne, 
teologię, patrystykę, historię Kościoła, prawo kanoniczne, liturgikę, 
katechetykę, duchowość. Ostatnie, najwyższe piętro depozytu zajmują 
czasopisma. Biblioteka może poszczycić się prawie 800 tytułami 
czasopism bieżących i 3500 czasopism, które już się nie ukazują. 
Oczywiście, większość stanowią periodyki związane z misjologią, 
misjami, teologią misji i religiami świata. 



XII

Zbiory specjalne

Wspaniała kolekcja inkunabułów, będących w posiadaniu Biblioteki, 
uległa znacznemu zubożeniu w wyniku zajęcia Wiecznego Miasta 
przez wojska Napoleona w 1798 r. Kongregacja „de Propaganda fide” 
została określona jako „instytucja absolutnie niepotrzebna”. Cenne 
starodruki i kodeksy pochodzące z biblioteki wystawiono na aukcję. 
Po większości z nich ślad zaginął i gdy w 1815 r. przystąpiono do 
rekonstrukcji zbiorów, okazało się, że wiele z posiadanych niegdyś 
inkunabułów znajduje się w zbiorach prywatnych, rozproszonych  
po całej Europie. Obecnie Biblioteka jest właścicielem jedynie  
11 inkunabułów.
Biblioteka może poszczycić się za to piękną kolekcją 1194 
XVI-wiecznych publikacji, pochodzących z prawie wszystkich 
ważniejszych oficyn wydawniczych ówczesnej Europy. 
Zbiór książek wydanych przed rokiem 1830 zamyka się w liczbie  
16 790 vol. Na szczególną uwagę zasługują dwie kolekcje pochodzące 
ze zbiorów kardynała Stefano Borgii: tzw. Fondo Borgiano, liczące 
1295 starodruków (sektor PPB), oraz zbiór 5611 dysertacji 
doktorskich z zakresu Pisma św., opublikowanych przez wydziały 
teologii ze strefy języka niemieckiego w latach 1573–1795  
i oprawionych w 144 tomach (sektor O-Tesi).
Papieska Biblioteka Misyjna posiada dwie bogate i ważne kolekcje 
książek wydanych w języku chińskim (ponad 6000 vol.) i japońskim 
(około 4000 vol). 
Wśród innych kolekcji prywatnych, wchodzących w skład Biblioteki 
Uniwersyteckiej, należy wyróżnić: 
–  zbiory kardynała Julliena, dziekana Roty Rzymskiej, liczące 

ok. 8000 vol. i zawierające cenne pozycje z dziedziny prawa 
kanonicznego;

–  unikalną kolekcję prof. grottanellego, 6751 vol. z dziedziny 
geografii, historii, etnologii i etnografii;

–  zbiory mons. garofala, rektora i wieloletniego profesora-biblisty na 
Uniwersytecie Urbaniana – blisko 2800 książek z dziedziny badań 
nad Pismem św.;

–  kolekcję kard. Marelli, pierwszego delegata Apostolskiego w Kraju 
Kwitnącej Wiśni, liczącą ponad 2000 vol. związanych z historią  
i kulturą Japonii;



–  kolekcję padre Humbertclaude’a, wieloletniego misjonarza  
w Japonii i Sekretarza w Sekretariacie ds. Nie-Chrześcijan, 
liczącą ponad 1500 vol. ukazujących w szerokiem ujęciu historię 
chrześcijaństwa w Japonii.

Każdego roku ponad 20 000 studentów i naukowców z całego świata 
zasiada w bibliotecznej czytelni, aby pogrążyć się w studiach nad 
historią misji, teologią, misjologią, etnologią, antropologią i innymi 
dziedzinami pokrewnymi. W ten sposób realizuje się podstawowe 
zadanie tej Biblioteki – służba Kościołowi misyjnemu i dziełu 
ewangelizacji.

o. Marek A. Rostkowski, OMI
dyrektor Biblioteki Papieskiego  
Uniwersytetu Urbanianum 
i Papieskiej Biblioteki Misyjnej
Città del Vaticano 
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Katalog biblioteki Pontificia Università  Urbaniana ukazuje się 
jako drugi tom serii rejestrującej polonika XVI–XVIII wieku  
w bibliotekach rzymskich. Podczas rejestracji w Bibliotece Papieskiego  
Uniwersytetu Urbanianum podjęto decyzję, by wprowadzić  
do katalogu wszelkie pozycje w jakiejkolwiek, nawet drobnej mierze 
związane z Polską, zgodnie z ideą zebrania wszystkich informacji  
dotyczących Polski, często nieodnotowywanych w dotychczas  
opublikowanych katalogach poloników. Katalog obejmuje  
558 pozycji, spośród których aż 338 stanowią dysertacje, należące do 
zbioru 5611 tego rodzaju druków, zebranych w sektorze O-TESI, 
pochodzące niemal w całości z niemieckiego obszaru językowego. 
Spośród nich szczególne znaczenie dla katalogu mają publikacje  
wiążące się z gdańskiem i gdańszczanami.
Opisy katalogowe są zgodne z dostosowaną do ISBd(A) polską 
normą opisu starych druków (PN N-01152-8) i uszeregowane według 
kolejności alfabetycznej haseł. Składają się z:
−	 hasła autorskiego, korporatywnego, w formie rzeczownika 

rządzącego lub tytułu ujednoliconego; w obrębie haseł opisy 
szeregowane są najpierw alfabetycznie według tytułów,  
a następnie chronologicznie, natomiast w przypadku haseł 
należących do ostatniej kategorii, tylko chronologicznie; wyjątek 
stanowi hasło Constitutiones synodales, w obrębie którego 
zastosowano układ geograficzny, a następnie chronologiczny 
(odstępstwem od obecnie stosowanych zasad jest użycie imion 
świętych, panujących i papieży w formie łacińskiej, zgodnie  
z tradycją starodruczną);

−	 tytułu odpisanego z zachowaniem ortografii druku,  
z wykropkowaniem miejsc pominiętych; w przypadku dysertacji, 
w których w tytule pozostawiono miejsce na dopisanie daty,  
w katalogu zastosowano podwójny odstęp;

−	 oznaczenia wydania lub wariantu;
−	 adresu wydawniczego; 
−	 objętości;
−	 formatu bibliograficznego;
−	 jeśli dzieło jest wielotomowe – opisania tomów; 
−	 cytaty bibliograficznej (przyjęto zasadę obowiązkowego cytowania 

Bibliografii polskiej Estreicherów);



−	 uwag bibliograficznych i dotyczących zawartości, m.in. 
wymieniających adresatów dedykacji, dzieła współwydane, 
miejsca w druku odnoszące się do Polski.

druga część każdego opisu uwzględnia cechy egzemplarza, w tym 
informację o defektach oraz obecną sygnaturę. 
Zastosowano dwa typy odsyłaczy: cząstkowe od prac współwydanych 
oraz ogólne od alternatywnej formy hasła do formy przyjętej  
w katalogu. Pominięto szczegółowe odsyłacze autorskie.  
Nazwiska promotorów, tłumaczy, komentatorów, wydawców, 
adresatów dedykacji i innych osób związanych z powstaniem tekstów 
lub postaci, których teksty dotyczą, znaleźć można w indeksie osób.
do właściwej części katalogu dodano indeksy: osobowy, miejsc druku 
oraz drukarzy i nakładców.
Zarówno we wszystkich indeksach, jak i hasłach w języku niemieckim 
zastosowano zasadę rozwiązywania umlautów. W indeksie drukarzy  
i nakładców nie rozróżniono funkcji występujących w nim osób, 
gdyż takie rozróżnienie nie zawsze jest możliwe, a w większości 
pozostałych przypadków jasno wynika z brzmienia adresu 
wydawniczego. W indeksie miejsc druku miasta uszeregowano 
według współczesnej przynależności państwowej, z zastosowaniem 
obecnie obowiązujących nazw urzędowych. Jedynym wyjątkiem od 
tej reguły jest przypadek Królewca, który w indeksie występuje pod 
historyczną nazwą niemiecką – Königsberg.

Paulina Pludra-˚uk
Michał Spandowski



Wykaz skrótów

Bd – Band
ca – circa
cf. – confer
cz. – część
ed. – edycja
egz. – egzemplarz
fl. – floruit
front. – frontyspis
i.e. – id est
il. – ilustracja
jw. – jak wyżej
k. – karta
p. – pars

portr. – portret
r. – recto
s. – strona, strony
s.l. – sine loco
s.n. – sine nomine
s.v. – sub voce
szp. – szpalta, szpalty
t. – tom
tabl. – tablica
Tl – Teil
v. – verso
war. – wariant
zob. – zobacz
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