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Mi´dzynarodowe
spotkanie
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muzycznych

Masowe odkwaszanie 
druków nowszych

Podczas badaƒ prowadzonych przez narodowà ksià˝nic´ stwierdzono, 
˝e w bibliotekach nie zwi´ksza si´ ju˝ udzia∏ zbiorów na zakwaszonym papierze. 

Wydane w ostatnich latach ksià˝ki w wi´kszoÊci drukowane sà na papierach bezkwasowych.

W∏adys∏aw Sobucki



W numerze:

Przygotowanie tego numeru „Biuletynu Informacyjnego

Biblioteki Narodowej” wspar∏ finansowo 

Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.

W siedzibie Biblioteki Narodowej, 

po raz drugi w ciàgu czterdziestu lat,

obradowa∏a konferencja IAML,

mi´dzynarodowej organizacji 

skupiajàcej muzyczne biblioteki, 

archiwa i oÊrodki dokumentacji.

Pracownicy Biblioteki Narodowej 

nie tylko wspó∏organizowali konferencj´, 

lecz byli tak˝e referentami; w numerze

przedstawiamy fragmenty ich wystàpieƒ.

We wrzeÊniu oficjalnie rozpocz´∏a w BN

dzia∏alnoÊç Sekcja Masowego

Odkwaszania, wyposa˝ona w nowoczesny

sprz´t do odkwaszania arkuszy papieru.

Specjalistyczne urzàdzenia zakupiono ze

Êrodków Wieloletniego Programu

Rzàdowego „KwaÊny papier”.

Prezentujemy sprawozdanie z uroczystego

otwarcia oraz tekst podsumowujàcy

przebieg realizacji programu, którego BN

jest g∏ównym koordynatorem.

Biblioteka Narodowa opublikowa∏a

faksymile Nokturnu Des-dur Fryderyka

Chopina, jedynego znanego autografu

tego utworu znajdujàcego si´ od 1938

roku w zbiorach narodowej ksià˝nicy.

Prezentujemy tekst Mieczys∏awa

Tomaszewskiego b´dàcy wnikliwà 

i wszechstronnà analizà r´kopisu

Chopina, losów wydawniczych, 

a tak˝e zmieniajàcej si´ 

w ciàgu lat recepcji tego utworu.

http://www.kdpw.pl
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Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Bieżący numer „Biuletynu Informacyj-
nego” otwieramy blokiem tekstów
poświęconych ochronie zasobów Bi-
blioteki Narodowej. Skłania to do

pewnej refleksji nad zmianami, jakie w tej dzie-
dzinie dokonały się w BN w ostatnim czasie.

Zmiany te zapoczątkowane zostały utworze-
niem w 1989 roku Zakładu Konserwacji Zbio-
rów Bibliotecznych, a obecnie, z perspektywy kil-
kunastu lat wydaje się, że trafnym pomysłem było
utworzenie w strukturze Zakładu laboratorium
z pracownią chemiczną i biologiczną. W labora-
torium od początku położono nacisk na profilak-
tykę przechowywania zbiorów. Wprowadzono
kontrolę klimatu w magazynach Biblioteki Na-
rodowej, rozpoczęto systematyczne przeglądy
i badanie stanu biologicznego kolekcji. Dziś ta-
kie działania nazywamy konserwacją pasywną.

Zdobyte doświadczenie, prowadzone prace
badawcze oraz publikacja ich wyników uczyni-
ły z nas partnerów dla naukowców z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu i Instytutu Celulozowo-Pa-
pierniczego w Łodzi, gdy w latach 1998-1999
był formułowany program „Kwaśny papier”.
Jego realizację przewidziano na lata 2000-2008,
a Bibliotece Narodowej powierzono funkcje ko-
ordynatora.

Program obejmuje różnorodne działania
związane z ratowaniem zagrożonych destrukcją
zasobów bibliotecznych z XIX i XX wieku
w Polsce: ocenę stanu zachowania, określenie
warunków przechowywania, badania nad za-
grożeniami biologicznymi, ograniczenie wpły-
wu do magazynów bibliotecznych i archiwal-
nych dokumentów na kwaśnym papierze przez
upowszechnienie papieru trwałego i archiwal-
nego, wzmożenie akcji mikrofilmowania w ar-
chiwach. Jednak najważniejszym celem progra-
mu jest ograniczenie szkód powodowanych
przez zakwaszony papier poprzez wprowadze-
nie w bibliotekach instalacji masowego odkwa-
szania. Otwarcie Sekcji Masowego Odkwasza-
nia w BN jest ważnym krokiem w realizacji tych
założeń.

Rozwój metod masowej konserwacji nie
zmienia jednak faktu, że tradycyjne zabiegi kon-
serwatorskie pozostają podstawową i niezastą-
pioną metodą ochrony zbiorów najcenniejszych,
należących do kulturowego dziedzictwa, jak choć-
by rękopisy i rysunki Norwida, które w ostatnich
latach zostały poddane renowacji metodami
klasycznymi.

http://www.bn.org.pl
mailto:bnczas@bn.org.pl
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Program „Kwaśny papier”,
który dotyczy zbiorów
z XIX i XX wieku, wyko-

nanych na najgorszych gatunkach
papieru popularnie nazywanych
„kwaśnymi”, osiągnął właśnie naj-
ważniejszą fazę – inwestycji. Obej-
muje ona budowę bądź moder-
nizację pomieszczeń, w których
lokalizowane są pracownie maso-
wego odkwaszania, a także za-
kup, instalację i uruchomienie
urządzeń odkwaszających.

Ustanowienie WPR „Kwaśny
papier” stanowi pewne zwieńcze-
nie wysiłków podejmowanych
w Bibliotece Narodowej na rzecz
rozwoju metod konserwacji
i ochrony zbiorów  oraz dążenia
do objęcia nimi jak największej
części zasobu. W 1989 roku w no-
wym gmachu BN na Polu Moko-
towskim utworzono Zakład Kon-
serwacji Zbiorów Bibliotecznych,
zorganizowany według koncepcji
Józefa Charytoniuka. Powstały
w nim konserwatorskie Sekcje:
Druków, Rękopisów, Zbiorów
Ikonograficznych oraz Sekcja Do-
kumentacji, a także Laboratorium.
W 1990 roku kierowanie Zakła-
dem przejęła Maria Woźniak – ab-
solwentka warszawskiej ASP, zna-
komity konserwator. To z Majką
kończyliśmy wyposażanie pracow-
ni oraz ustalaliśmy zasady współ-
pracy z innymi komórkami w BN.
Kolejnym etapem było utworze-
nie Działu Ochrony i Konserwacji
Zbiorów Bibliotecznych – Zakład
Konserwacji znalazł się w jego
strukturze. Kierownikiem Działu
została dr Barbara Drewniewska-
-Idziak. Dzięki uzyskaniu dotacji

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
można było dobrze wyposażyć
pracownię biologiczną i zbudować
pokój klimatyczny, niezbędny w la-
boratorium, w którym bada się
papiery. I umieścić te pracownie
w nowych pomieszczeniach.

W roku 1997 Polska doświad-
czyła powodzi, a jej skutkami dot-
kniętych zostało wiele bibliotek na
południu kraju. Również specja-
liści z Biblioteki Narodowej pod-
jęli się konserwacji ocalonych z po-
wodzi setek obiektów. BN uzyska-
ła dotację na zakup nowoczesnej
komory dezynfekcyjnej i liofiliza-
tora – urządzenia do próżniowe-
go suszenia zamoczonych i zamro-
żonych książek.

A teraz program „Kwaśny pa-
pier”, dzięki  któremu rozpoczęto
długo oczekiwaną konserwację za-
sobów tzw. współczesnych. Pierw-
szym rzecznikiem programu był
prof. Adam Manikowski, dyrek-
tor książnicy narodowej w latach
1993-1997, współautor „Memoria-
łu o potrzebie ratowania dziedzic-
twa kultury polskiej w zbiorach
bibliotecznych i archiwalnych
z XIX i XX wieku”. Dokument
przesłany premierowi RP zaowo-
cował w 1998 roku ustanowie-
niem WPR „Kwaśny papier”.
W Bibliotece Narodowej ukoń-
czono modernizację i rozbudo-
wę budynku laboratoryjno-tech-
nicznego i uruchomiono odkwa-
szanie dokumentów arkuszowych
w urządzeniu C900 wyproduko-
wanym przez niemiecką firmę Ne-
schen. Odkwaszaniem dokumen-
tów zajmuje się Sekcja Masowe-
go Odkwaszania, utworzona

w marcu 2005 w strukturze Zakła-
du Konserwacji Zbiorów Biblio-
tecznych. Planuje się, że do końca
2005 roku podda się w niej odkwa-
szeniu około 150 000 arkuszy do-
kumentów życia społecznego i cza-
sopism (w przeliczeniu na format
A4). Trzeba dodać, że odkwasze-
nie, często połączone z naprawa-
mi, tak znaczącej liczby dokumen-
tów już w pierwszych miesiącach
po uruchomieniu pracowni było
możliwe nie tylko dzięki dobrej
organizacji pracy w Sekcji Maso-
wego Odkwaszania, lecz także
dzięki dużemu zaangażowaniu
pracowników Zakładu Doku-
mentów Życia Społecznego oraz
Oddziału Magazynów Bibliotecz-
nych, w których obiekty są przy-
gotowywane do odkwaszania (wy-
bór, wstępne czyszczenie, nowe
opakowania ochronne).

Rok 2005 jest drugim rokiem,
w którym na realizację programu
zostały skierowane znaczniejsze
środki finansowe, głównie przez
Ministerstwo Kultury oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej.
Dzięki temu nabrały właściwego
tempa działania nie tylko w Bi-
bliotece Narodowej, lecz także
w Bibliotece Jagiellońskiej i w ar-
chiwach państwowych. Wraz
z końcem 2005 roku w Polsce pra-
cować już będą cztery instalacje
odkwaszające arkusze oraz jedna
książki: ze środków programu zo-
staną zakupione dalsze dwa urzą-
dzenia C900. Jedno z nich będzie
zainstalowane w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie (ul. Hankie-
wicza), drugie zaś w tworzonym
w Milanówku Oddziale Masowej
Konserwacji Archiwaliów.

Zaawansowane są także działa-
nia na rzecz ochrony zbiorów z XIX
i XX wieku w Krakowie, w Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Instala-
cja C900 do odkwaszania arku-
szy pracuje tam już od 2003 roku,

Szósty rok realizacji
programu „Kwaśny papier”
Realizacja Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny
papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich
zasobów bibliotecznych i archiwalnych” rozpoczęła się
w 2000 roku, a zakończy w 2008.

K
onserw

acja zbiorów
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a w 2005 roku podda się w niej
odkwaszeniu około 500 000 ar-
kuszy. W Krakowie ukończono
ponadto budowę hali technolo-
gicznej o powierzchni użytkowej
200 m2 i do końca roku zostanie
w niej uruchomiona pierwsza
w kraju instalacja do odkwasza-
nia książek. W wyniku postępo-
wania przetargowego do zakupu
została wybrana amerykańska
technologia o nazwie Bookkeeper,
której planowana wydajność wy-
nosi 60 000 książek w ciągu roku.
Odkwaszanie metodą Bookkeeper
odbywa się przez naniesienie na
karty książki drobnokrystaliczne-
go tlenku magnezu zawieszonego
w płynnym nośniku, którym jest
organiczny związek perfluorohep-
tan. Po zabiegu zachodzi neutra-
lizacja substancji kwaśnych oraz
powstaje w papierze rezerwa za-
sadowa.

BN planuje zakupienie instala-
cji do odkwaszania książek w 2006
roku. Odpowiednie pomieszczenia
na ten cel zostały już przygotowa-
ne w tym samym budynku, w któ-
rym zainstalowane jest urządzenie
C900. Narodowa książnica zain-
teresowana jest technologią hisz-
pańską o nazwie Book Saver, do
której prawa patentowe posiada
mieszcząca się w Lipsku instytu-
cja PAL Preservation Academy.
W metodzie Book Saver książki
poddawane są odkwaszeniu po-
przez kąpiel w roztworze zawiera-
jącym związki magnezu również
w rozpuszczalniku organicznym.
Rezerwę zasadową, podobnie jak
w metodzie Bookkeeper, stanowi
węglan magnezu. Proces prowa-
dzony w temperaturze obniżonej
do –15°C pozwala na odkwasze-
nie, bez żadnych dodatkowych
czynności, książek zawierających
partie barwne: stemple, teksty na-
pisane atramentami, długopisem
i inne, gdyż w trakcie procesu ule-
ga poprawie ich stabilność i nie
dochodzi do ich rozmywania.
Także oprawy skórzane nie wy-
magają specjalnego przygotowa-
nia przed odkwaszeniem, a po za-
biegu skóra zachowuje swoje na-
turalne właściwości. Metoda nie
stanowi zagrożenia dla naturalne-

W końcu 2004 roku, po zapoznaniu się i przebadaniu funk-
 cjonujących obecnie w Europie instalacji do masowego od-
 kwaszania papieru i książek, zakupiono dla Biblioteki Naro-

dowej urządzenie C900 firmy Neschen. Wyboru tego procesu odkwa-
szania arkuszy papieru (zarówno skład płynu odkwaszającego, jak
i pomysł samej maszyny jest patentem Neschen) dokonano ze wzglę-

du na to, że stosuje się w nim
znane w konserwacji tradycyjnej
związki neutralizujące, a cały
proces jest zmechanizowany.
W jego trakcie zachodzi znaczą-
ce podniesienie ph, średnio do
ok. 8-8,5, a dzienna wydajność
maszyny wynosi ok.1000-1500
kart w przeliczeniu na format A4.

W Bibliotece Narodowej po-
nad 90% zbiorów z XIX-XX wie-
ku powinno zostać poddane za-
biegowi odkwaszania, w tym tyl-
ko ok. 40% jest w miarę dobrej

kondycji, pozostałe wymagają po odkwaszeniu dalszych działań kon-
serwatorskich polegających na wzmocnieniu osłabionej struktury pa-
pieru, uzupełnieniu ubytków. Do tej pory druki nowsze były konserwo-
wane w niewielkim (w stosunku do potrzeb) stopniu. Ponieważ samo
odkwaszanie zbiorów nie rozwiązuje problemów związanych z dalszym
ich trwaniem, w Sekcji Masowego Odkwaszania wypracowano tryb po-
stępowania konserwatorskiego. Po selekcji obiektów i przygotowaniu
dokładnych protokołów przez poszczególne zakłady, materiały do od-
kwaszania przekazywane są do Sekcji – jednorazowo od kilkuset do
2000 kart. Następnie są one kierowane do oczyszczenia. Z kart usuwa-
ny jest kurz i inne zabrudzenia, podklejenia, taśmy klejące, metalowe

Linia masowego
odkwaszania
arkuszy w BN

Przygotowywanie dokumentów do odkwaszania: usuwanie kurzu, zabrudzeń, podklejeń
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Znaczna część ocalonych
przed rozproszeniem rę-
kopisów Cypriana Nor-

wida przechowywana jest w zbio-
rach Biblioteki Narodowej w War-
szawie1. Wśród nich znajdują się
autografy tak znakomitych utwo-
rów jak Vade-mecum, dramaty
– Cezar i Kleopatra, Aktor, Za ku-
lisami, eseje i rozprawy Rzecz
o wolności słowa, O rzeźbiarzach
florenckich, a także Notatnik filo-
zoficzny, Notatnik historyczny, No-
tatki z mitologii, Listy i wiersze,
Kartki z pamiętników, Listy do
Joanny Kuczyńskiej oraz zbiór do-
kumentów rodzinnych i korespon-
dencji artysty.

Norwid zazwyczaj zapisywał
swoje przemyślenia, notatki
i utwory literackie w zeszytach
i brulionach lub na luźnych, róż-
nej wielkości kartkach papieru
maszynowego. Najchętniej uży-
wał papierów gładkich kremo-
wych, ale niektóre teksty napi-
sane zostały na kartkach linio-
wanych lub kratkowanych oraz
na papierach o odcieniach zielo-
nych i niebieskich.

Pisał piórem, używając prze-
ważnie atramentu czarno-brązo-
wego, ale do podstawowych na-
rzędzi pisarskich Norwida należy

zaliczyć także kredki – czerwoną,
niebieską, brązową, fioletową,
różową – i ołówek. Kredkami
pisał tytuły utworów oraz różne-
go rodzaju poprawki, przerywni-
ki, podkreślenia wierszy i frag-
mentów tekstu.

Charakter pisma Norwida jest
dość zmienny, można przypusz-
czać, że odzwierciedla stany emo-
cjonalne towarzyszące artyście
podczas procesu tworzenia. Naj-
częściej teksty utworów zapisane
są uporządkowanym, czytelnym

Konserwacja
rękopisów
Cypriana Norwida

go środowiska, dla wykonują-
cych zabiegi pracowników, ani
dla późniejszych użytkowni-
ków. Po zabiegu w papierze po-
zostają tylko pewne ilości alko-
holu propylowego o charakte-
rystycznym zapachu i dlatego
odkwaszone książki wymagają
wietrzenia.

Oprócz prac zmierzających
do odkwaszenia zagrożo-
nych zbiorów, w ramach WPR
„Kwaśny papier” dobiega tak-
że końca realizacja tematów
badawczych, objętych projek-
tem zamawianym KBN (zo-
staną ukończone w kwietniu
2006 roku). Badania prowa-
dzone na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu do-
tyczą biologicznej ochrony
zbiorów, Instytut Celulozowo-
-Papierniczy w Łodzi pracuje
z kolei nad technologią papie-
rów i tektur bezkwasowych
i trwałych. W BN, między in-
nymi, zakończono badanie sta-
nu zachowania księgozbiorów
w pięciu bibliotekach oraz
badanie papierowych doku-
mentów w trzech archiwach.
Wyniki badania w Bibliotece
Jagiellońskiej w Krakowie,
w szczecińskiej Książnicy Po-
morskiej, w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach, w Bibliotece
Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu
oraz w Bibliotece Narodowej
potwierdziły silne zakwaszenie
polskich zasobów. Pamiętając,
że zapis pH 7 oznacza stan neu-
tralny, a im ten wskaźnik jest
niższy, tym zbiory są bardziej
kwaśne, trzeba odnotować, że
pH poniżej 7 wykazuje aż 90%
zbiorów i wszystkie one wyma-
gają odkwaszenia. Silnie za-
kwaszonych jest przy tym aż
85% badanych zasobów (pH
poniżej 5). Podczas badań
stwierdzono, że w bibliotekach
nie zwiększa się już udział zbio-
rów na zakwaszonym papierze.
Wydawane w ostatnich latach
książki większości wykonane są
na papierach bezkwasowych.

Władysław Sobucki

Przeprowadzony w 1999 roku przez pracowników
Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN
przegląd stanu zachowania rękopiśmiennej spuścizny
literackiej Norwida umożliwił podjęcie niezbędnych
działań konserwatorskich. W latach 2000-2003 prace
te były kontynuowane, konserwacji poddano dwadzieścia
różnej objętości autografów poety.

K
onserw

acja zbiorów

1 Katalog rękopisów Biblioteki Narodo-
wej. T. 6, Warszawa 1964.

Kartki z pamiętników, nieoprawny rękopis
Cypriana Norwida
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pismem, ale zdarzają się także kar-
ty pokryte pismem chaotycznym,
zagęszczonym, opadającym w dół.
Napisane teksty Norwid popra-
wiał, numerował, wzbogacał pro-
stymi ozdobnikami, cyzelował, za-
mazując dokładnie zmieniane sło-
wa. Inną cechą rękopisów mówiącą
raczej o stylu pracy pisarza, są licz-
ne, doklejone do kart wycinki
z gazet i z książek, wizytówki, fo-
tografie, ilustracje z dopisanymi
komentarzami oraz własnoręcznie
pisane na kawałkach i skrawkach
różnych papierów wiersze i zapi-
ski później wklejane do zeszytów.
W ten sposób powstawały Notat-
niki – filozoficzny i historyczny,
Notatki z mitologii, ale także wie-
le wierszy i fragmentów dramatów.
Pozostawiona przez pisarza spuści-
zna odzwierciedla jego bogatą, nie-
zwykle twórczą i oryginalną oso-
bowość.

Rękopisy Cypriana Norwida
przetrwały do naszych czasów
w nie najlepszej kondycji. Zasad-
niczą przyczyną zniszczeń była zła
jakość papieru, na jakim pisał
Norwid. Produkowane wówczas
tanie papiery maszynowe zawie-
rały w swym składzie ścier drzew-
ny i były zakwaszone. Miało to
oczywiście wpływ na przyspiesze-
nie zachodzących w nich proce-
sów starzeniowych. Większość

spinacze, zszywki. Następuje podział na materiały, które będą
odkwaszane w maszynie C900 (papier w miarę mocny, niekru-
szący się) lub odkwaszane ręczne (papier bardzo osłabiony,
kruchy, z wieloma uszkodzeniami mechanicznymi).

Proces odkwaszania w maszynie C900 rozpoczyna się od ułożenia
pojedynczych arkuszy papieru na siatce transportującej o szerokości
105 cm, która wprowadza je do kąpieli wodnej. Płyn jest mieszaniną
wodorowęglanu magnezu (czynnik odkwaszający), metylodietyloce-
lulozy (czynnik zaklejający papier) oraz związków utrwalających tusze
i atramenty o nazwach handlowych Rewin EL i Mesitol NBS. Umożliwia
to odkwaszanie również druków z ręcznymi dopiskami, rękopisów,
materiałów archiwalnych. Kąpiel w płynie trwa w przybliżeniu cztery
minuty.

Następnie karty wprowadzane są automatycznie do części suszą-
cej (możliwe jest regulowanie szybkości przesuwania się siatki oraz
wysokości temperatury w suszarce). Wilgotne karty prasowane są po-
między arkuszami bezkwasowej tektury. Po wysuszeniu materiały prze-
gląda się, aby sprawdzić czy nie wymagają reperacji – podklejenia
rozdarć i uzupełnienia niewielkich ubytków przy pomocy Filmoplastu
R i P firmy Neschen. Ustalono, że wszelkie naprawy i wzmocnienia kart
Filmoplastem można wykonywać na egzemplarzach niearchiwalnych.
Wszystkie pierwsze egzemplarze i egzemplarze archiwalne po wyko-
naniu zabiegu odkwaszania powinny być konserwowane za pomocą
tradycyjnych, sprawdzonych materiałów konserwatorskich.

Rozpoczęcie procesu odkwaszania – dokumenty umieszczane są w maszynie C900

Odkwaszanie dokumentów w kąpieli wodnej

Notatki z mitologii – zeszyt z wklejonymi kartkami
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kart uległa zbrunatnieniu, zwłasz-
cza przy krawędziach, na margi-
nesach i w narożnikach. Papier
stał się kruchy, podatny na uszko-
dzenia mechaniczne i przedarcia.
Na kartach widoczne były różno-
rodne zacieki, wżery atramento-
we oraz zaplamienia, spowodo-
wane m.in. klejem stosowanym
przez Norwida do wklejania ka-
wałków papieru zapisanych tek-
stem. Zeszyty miały zniszczone
i zabrudzone okładki, uszkodzo-
ne szycie, często stanowiły plik
postrzępionych luźnych kart lub
arkuszy. Po śmierci poety rękopi-
sy przechowywane były w przy-
padkowych i nie najlepszych wa-
runkach. Z czasem ulegały dalsze-
mu niszczeniu; wiele z nich
podzieliło wojenne losy innych
polskich kolekcji.

Do pogłębienia zniszczeń przy-
czynili się także badacze spuścizny
Norwida, którzy wczytywali się
w rękopisy. Poszukując dodatko-
wych informacji, próbowali nie-
kiedy odrywać przyklejone kawał-
ki papierów z zapiskami i uszka-
dzali kruche podłoże.

Wśród poddanych w przesz-
łości konserwacji nielicznych au-
tografów Norwida znalazł się
uznawany za najcenniejszy zbiór
wierszy Vade-mecum (sygn. II.
6313) przygotowany przez poetę
do druku podczas pobytu w Pa-
ryżu w 1865 roku.

Zdekompletowany zbiór 88
utworów (pierwotnie było ich 102)
ma formę zniszczonego zeszytu
o wymiarach 19×14,5 cm, w któ-
rym zachowało się 60 kart. Na
dziewięciu kartach naklejonych

było 11 mniejszych karteczek z tek-
stem. Dołączone do zeszytu dwie
końcowe karty zawierające Epilog
miały większy format.

Prace konserwatorskie zostały
wykonane w 1955 roku w Pra-
cowniach Konserwacji Zabytków
przez Bonawenturę Lenarta i Ta-
deusza Tuszewskiego, współorga-
nizatorów Pracowni Konserwa-
cji Książki przy PKZ w powo-
jennej Warszawie2.

Karty rękopisu, po oczyszcze-
niu, wzmocnieniu i uzupełnieniu
ubytków, zostały umieszczone
między czystymi przekładkami
z papieru czerpanego, dostosowa-
nymi wielkością do formatu dwóch
końcowych, największych kart.
Mniejsze karteczki z zapiskami
autorskimi odklejono i zamonto-
wano na falcach różnej szeroko-
ści, co umożliwia obejrzenie ich od
strony verso. Całość ułożona
w składki tworzy interfoliowany
blok o wymiarach 23,3×17,7 cm
(grubość ok. 1,1 cm), zawierają-
cy łącznie 141 kart oraz dodat-
kowe karty ochronne z papieru
czerpanego i ozdobne wyklejki
wykonane przez autorów prac
konserwatorskich. Motywem
kompozycji graficznej wyklejek
jest powtarzający się inicjał „CN”
w kolorze ciemnokremowym na
jaśniejszym tle. Inicjały Norwida
namalowane złotą farbą znalazły
się także na dwóch kartach
ochronnych. Blok został uszyty
z zastosowaniem pięciu płaskich,
tasiemkowych zwięzów, a następ-
nie po zamontowaniu tekturo-
wych okładzin oprawiony w zie-
lono-oliwkową skórę kozłową.
W oprawie wyszyto lnianą nicią
kapitałki, na przedniej okładce
wytłoczono złocony napis „C.
Norwid”.

Prace restauracyjne wykonane
zostały z ogromną starannością,
precyzją i godną podziwu perfekcją.

2  W tym samym czasie pod kierunkiem
Bonawentury Lenarta konserwacji pod-
dano jeszcze dwa rękopisy C. Norwida:
A dorio ad Phrygium – poemat z 1872 r.
(sygn. I. 6314); Emil na Gozdawiu. Poe-
ma z 1872 r. (sygn. I. 6315) – Katalog
rękopisów...

K
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acja zbiorów

Autograf Vade-mecum, stan po konserwacji przeprowadzonej w latach 50. XX w.

C. Norwid Za kulisami, karta tytułowa autografu
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Działając według wyżej opisanych procedur do końca paździer-
nika 2005 roku odkwaszono 110 000 kart w przeliczeniu na
format A4.
Z Sekcją współpracują działy i zakłady BN opiekujące się zbiora-

mi nowszymi XIX i XX wieku. Są to: Oddział Magazynów Bibliotecznych,
Zakład Dokumentów Życia Społecznego, Zakład Dokumentacji Księgo-
znawczej i Archiwum BN. Z działalnością Sekcji zapoznano również Dział
Zbiorów Specjalnych, w którym także przechowywane są materiały bi-
blioteczne z tego okresu.

Oszacowano, że do odkwaszania arkuszowego należy skierować:
• ok. 800 000 jednostek dokumentów życia społecznego
• ok. 200 000-220 000 woluminów nieoprawnych czasopism i gazet

przechowywanych w magazynach głównych, co daje w przybliżeniu
80 000 000 kart

• ok. 200 000 jednostek dokumentów życia społecznego, katalogów
księgarskich i wydawniczych ze zbiorów bibliologicznych

• 120 000 wycinków prasowych z Zakładu Dokumentacji Księgoznaw-
czej

• ponad 100 metrów bieżących dokumentów z Archiwum BN, groma-
dzonych od początku istnienia Biblioteki

• ok. 100 000 jednostek ze zbiorów muzycznych – nuty i czasopisma
muzyczne z XIX-XX wieku (Zakład Zbiorów Muzycznych pierwszą
partię materiałów przekazał na początku lipca).

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów na przejrzenie czekają jesz-
cze zbiory kartograficzne oraz pewna część maszynopisów z Zakładu
Rękopisów; szacunkowa liczba jednostek nie jest jeszcze znana. Zbio-
ry w formie oprawnej – roczniki czasopism, książki – zostaną poddane
odkwaszaniu dopiero po zakupie, także w ramach programu „Kwaśny
papier”, innej instalacji, w której proces ten można przeprowadzić bez
rozbierania bloku książki i niszczenia oprawy. Liczba scalonych wolu-
minów wymagających odkwaszania jest również ogromna.

Działalność Sekcji Masowego Odkwaszania podzielono w 2005 roku
na dwa etapy. Etap rozruchu, od 7 lutego do 30 czerwca, określono
jako organizacyjny. Oprócz zainstalowania maszyny C900, stworzono
dodatkowo cztery stanowiska do odkwaszania ręcznego, zakupiono
dosuszarkę do kartonów i tektur oraz urządzenie do komputerowego
ewidencjonowania materiałów bibliotecznych. W przyszłym roku pla-
nuje się dokupienie prasy wielkoformatowej, ponieważ przewiduje się
również odkwaszanie plakatów i gazet większych rozmiarów.

W szczegółach skórzanej oprawy
autografu Vade-mecum i wzboga-
cających ją ozdobnych elementach
czuje się rękę mistrza – artysty
i introligatora, jakim był Bona-
wentura Lenart. Zniszczony zeszyt
zapisany ręką Norwida po konser-
wacji uzyskał formę wykwintnej
książki.

Prace nad Vade-mecum prze-
prowadzone zostały przed 50 laty
i dziś stanowią przykład ówcze-
snego podejścia do rozwiązywa-
nia problemów konserwatorskich.
Zgodnie z obowiązującymi wów-
czas zasadami, nadrzędnym celem
było zabezpieczenie oryginałów
przed mechanicznymi uszkodze-
niami oraz rozproszeniem. Waż-
nym elementem podejścia konser-
watorskiego była także chęć nada-
nia wyjątkowemu dziełu formy
odpowiadającej jego randze. Wraz
z rozwojem konserwacji, prze-
kształcającej się w odrębną dzie-
dzinę nauki i sztuki, podejście to

ulegało wielu zmianom i ewolucji
z powodu ściślejszej współpracy
z naukowcami innych dziedzin –
historykami, chemikami, mikro-
biologami, dokumentalistami.
Obecnie dużą wagę przywiązuje
się też do zachowania, w miarę
możliwości, jak największej au-
tentyczności i pierwotnego cha-
rakteru dzieła.

Zasadniczym celem stosowa-
nych dziś zabiegów konserwator-
skich jest eliminacja przyczyn

Po zakończeniu procesu odkwaszania dokumenty wymagające reperacji
poddawane są zabiegom konserwatorskim

Cyprian Norwid Liryka i druk z cyklu
Vade-mecum
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degradacji papieru i tym samym
zahamowanie zachodzących w nim
procesów starzeniowych.

W ostatnich latach w Zakła-
dzie Konserwacji Zbiorów Bi-
bliotecznych papiery rękopisów
Norwida zostały przede wszyst-
kim poddane badaniom pH.
Wyniki pomiarów kształtowa-
ły się na poziomie pH 4,3-5,5,
a więc wskazywały na dosyć sil-
ne zakwaszenie papieru. Wyniki
zbadanych przy tej okazji nieod-
kwaszonych podczas poprzedniej
konserwacji kart Vade-mecum
były podobne i wynosiły około
pH 4,8. Dla wszystkich rękopi-
sów przyjęto podobny tok postę-
powania uwzględniający:

• oczyszczenie poszczególnych
kart
• kąpiele, podczas których wy-
płukiwane są z papieru produk-
ty starzeniowe
• odkwaszenie i wzmocnienie pa-
pieru
• uzupełnienie ubytków i w za-
leżności od charakteru rękopisu
przywrócenie formy notatnika,
zeszytu lub zachowanie w posta-
ci luźnych kart
• zabezpieczenie rękopisów opa-
kowaniami ochronnymi.
Kąpiele zostały poprzedzone
sprawdzeniem odporności zapisu
atramentowego na środowisko
wodne. Niektóre atramenty ulega-
ły rozmyciu, dlatego większość rę-

K
onserw

acja zbiorów
kopisów wykąpano w roztworach
wodno-alkoholowych. Również
proces odkwaszania papieru wy-
konano z zastosowaniem Ba(OH)2
– wodorotlenku baru w metano-
lu. Po tych zabiegach wyniki prze-
prowadzonych ponownie badań
pH papieru wynosiły między 6,3
a 7,4 i zbliżone były do odczy-
nu obojętnego. Papier wzmocnio-
no roztworem metylocelulozy,
wszystkie ubytki, przedarcia, kru-
che krawędzie kart podklejono bi-
bułkami japońskimi o różnej gra-
maturze. Doklejone kartki auto-
grafu mniejszego formatu, zawie-
rające zapisy na stronie verso lub
przysłaniające istniejący na karcie
tekst, zamontowano w tych sa-
mych miejscach, na wąskich pa-
seczkach. Notatniki i zeszyty zo-
stały ponownie zszyte i połączone
z odrestaurowanymi, oryginalny-
mi okładkami. Autografy utwo-
rów na luźnych kartach po kon-
serwacji umieszczono w kopertach
z bezkwasowego papieru.

Spuścizna rękopiśmienna Cy-
priana Norwida stanowiła bardzo
trudny materiał do konserwacji.
Wszystkie zabiegi musiały być
prowadzone z zachowaniem
ogromnej ostrożności, wyczuciem
kruchego, papierowego podłoża
i wrażliwego atramentowego za-
pisu. Wykonywały je konserwa-
torki z dużym stażem zawodo-
wym – Bożena Orłowska, Anna
Szlasa-Byczek, Janina Wielowiej-
ska. Preferowana obecnie ingeren-
cja konserwatorska nie jest już tak
kreatywna jak dawniej, nie wno-
si istotnych zmian do wyglądu ze-
wnętrznego zabytkowych rękopi-
sów czy druków. Jej zadaniem jest
przede wszystkim wzmocnienie
struktury zdegradowanego upły-
wem czasu podłoża, stanowiące-
go nośnik zawartych w dziele
wartości. Takie podejście, wypra-
cowane po wielu latach prób i do-
świadczeń, jest dziś powszechnie
akceptowane w środowiskach
konserwatorów, historyków, ku-
stoszy, naukowców i badaczy,
którzy sięgają do spuścizn wiel-
kich twórców minionych epok.

Maria WoźniakVade-mecum – autograf wiersza W Weronie

C. Norwid Rzecz o wolności słowa, stan przed konserwacją
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Prace Norwida – rysunko-
we, malarskie i szczątkowo
zachowane rzeźbiarskie –

bardzo rzadko reprodukowane, są
prawie nieznane szerokiej publicz-
ności. Nie są też dobrze skatalo-
gowane i znajdują się w dużym roz-
proszeniu. Norwid traktował swą
sztukę bardzo poważnie. Jest to
twórczość oryginalna, samorodna,
wyrażająca głębię duchowych za-
interesowań, ale też cechująca się
swobodą artystycznego wyrazu
i wielką różnorodnością form i te-
matów – od karykatury, przez stu-
dia ludzi, zwierząt, do rozbudo-
wanych ilustracji i tematów reli-
gijnych. Norwid-artysta zasługuje
na większe niż dotychczas zain-
teresowanie współczesnych bada-
czy. Dotychczas jedynie Jerzy
Sienkiewicz i Hanna Widacka
zwrócili uwagę na twórczość pla-
styczną poety i nieco przybliżyli
ją szerszej publiczności. W prze-
szłości pojawiały się różne głosy
na temat tej twórczości, niektórzy
odmawiali jej znaczenia, poma-
wiając o literackość, a nawet dyle-
tantyzm, inni, zafascynowani, po-
równywali niezrównaną kreskę
Norwida do Rafaela.

W Bibliotece Narodowej ukoń-
czono pierwszy etap zakrojonych
na szeroką skalę prac nad porząd-
kowaniem, pełną dokumentacją
i konserwacją spuścizny artystycz-
nej Cypriana Norwida. Objęły
one 120 obiektów wyselekcjono-
wanych z bogatego zbioru BN
(ponad 300 prac). Rysunki – jak
umownie nazywamy tę część ko-
lekcji – pochodzą z ocalałej ko-
lekcji Zenona Przesmyckiego
i powstały w latach 1854-1880.
Większość jest sygnowana, wiele
datowanych. Są to prace małych,
a nawet bardzo małych forma-
tów, wykonane na papierach róż-
nej grubości i faktury: od grubych
maszynowych i akwarelowych do
cienkich żeberkowych i gładkich.

Rysunki z tego zbioru wykona-
ne są różnymi technikami – ołó-
wek, piórko, atrament (brązowy
jasny i ciemnobrązowy), tusz la-
wowany łączony z kredką, akwa-
rela, gwasz. Jest w tym zbiorze pra-
ca olejna (Chrystus nauczający),

Od czerwca 2005 roku zespół Sekcji liczy siedem osób, w tym
czterech konserwatorów papieru, dwóch renowatorów, reno-
watora-mechanika. Zakończono etap rozruchu i przystąpio-
no do pracy w normalnym trybie.

Sekcja Masowego Odkwaszania w BN jest wyspecjalizowaną pra-
cownią konserwatorską, która w swej praktyce łączy metody konser-
wacji masowej i tradycyjnej dla ratowania zbiorów XIX i XX wieku.

Wypracowane postępowanie konserwatorskie wydaje się w tej chwili
optymalne, ale prawdopodobnie będzie ulegało zmianom w zależno-
ści od materiału bibliotecznego, jaki będzie napływał do Sekcji.

Oficjalna inauguracja pracy Sekcji Masowego Odkwaszania w Zakła-
dzie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych nastąpiła 13 września 2005
roku. Dokonali jej dyrektor BN Michał Jagiełło, zastępca dyrektora ds.
książnicy Stanisław Czajka, zastępca dyrektora ds. administracyjno-te-
chicznych Stefan Miedziński, kierownik Działu Ochrony i Konserwacji

Zbiorów Bibliotecznych Ewa Potrzebnicka oraz koordynator Wielolet-
niego Programu Rządowego  „Kwaśny papier” Władysław Sobucki.
W uroczystości uczestniczyli kierownicy komórek organizacyjnych Bi-
blioteki Narodowej, współpracownicy WPR „Kwaśny papier”, a także
przedstawiciele najważniejszych bibliotek i środowisk uniwersyteckich
z całej Polski. Po części oficjalnej goście zapoznali się z pracą Sekcji
i przebiegiem procesu odkwaszania obiektów bibliotecznych.

Agata Bąkowska

Zespół Sekcji Masowego Odkwaszania

Członkowie Dyrekcji Biblioteki Narodowej oraz kierowniczka Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych podczas oficjalnej inauguracji pracy Sekcji Masowego Odkwaszania
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są pełne kompozycje akwarelowe
(np. cykl Opowieść w ilustracji),
ale też i szkice (studia portreto-
we, studia zwierząt, ptaków).

Norwid często rysował i malo-
wał na dwóch lub więcej sklejo-
nych ze sobą papierach (nie zawsze
takich samych). Niekiedy całe
kompozycje naklejał na arkusz
papieru zupełnie innego rodzaju.
Używał przy tym różnych klejów
– prawdopodobnie takich, jakie
miał pod ręką – może też sam je
sporządzał (klajster mączny).
Z czasem niektóre kleje spowodo-
wały wyraźne brunatne przebar-
wienia, a różnica faktur i gatun-
ków papieru doprowadziła do róż-
norodnych zniszczeń i sfalowań,
odkrywania się fragmentów kom-
pozycji, zażółceń. Norwid rysował
nie tylko na sklejonych ze sobą ka-
wałkach papierów, ale czasem też
na odwrocie rękopisów (Kobieta
spoglądająca przez okno).

Po wykonaniu dokumentacji
opisowej i fotograficznej prace
konserwatorskie rozpoczęto od
demontażu rysunków ze starych
zniszczonych opraw. Następnie
rysunki z największą delikatno-
ścią oczyszczono mechanicznie
i usunięto stare reperacje. Po czym
na stole próżniowym zostały prze-
topowane mieszaniną wody z al-
koholem etylowym. Niektóre
z nich, po przeprowadzeniu pró-
by, zanurzono na kilka minut
w lekko ciepłej filtrowanej wodzie.
W ten sposób zostały usunięte
produkty rozkładu celulozy po-
wstałe z zakwaszenia papieru.

Tak przygotowane rysunki
poddano badaniu pH po czym
odkwaszono roztworem wodo-
rotlenku wapnia w wodzie. Po
ponownym zbadaniu pH, za-
stosowano planaż w wodno-alko-
holowym roztworze metylocelu-
lozy, wzmacniając papier struk-
turalnie. Sklejono przedarcia
i uzupełniono ubytki wysokiej ja-
kości bibułkami i papierami. Nie-
które rysunki osłabione przez
wżery atramentowe zostały zdu-
blowane na bardzo cienkie bibuł-
ki japońskie.

Wszystkie rysunki lekko zwilżo-
no między arkuszami „Goretexu”,
zaprasowano i zamontowano
w passe-partout z bezkwasowej
tektury. Rysunki o zróżnicowa-
nych kształtach zostały dodatko-
wo wmontowane w zaplanirowa-
ne, grube bibułki japońskie, aby
w okienku passe-partout można
było pokazać rysunek w całości.
Wszystkie oprawione rysunki za-
bezpieczono przed kurzem prze-
kładkami z cienkiej bibułki ja-
pońskiej. Prace konserwatorskie
zabezpieczyły rysunki Cypriana
Norwida przede wszystkim przed
powolnym, stale postępującym
zniszczeniem, ale też przywróciły
im świeżość, podkreśliły ich walo-
ry artystyczne. Tak prezentujące się
prace Norwida zwrócą może
większą uwagę badaczy i popula-
ryzatorów, na co ta piękna i róż-
norodna twórczość niewątpliwie
zasługuje.

Elżbieta Walczyk

Rysunki Norwida
– relacja
konserwatorska

Niektóre rysunki są prawdo-
podobnie fragmentem większych
kompozycji. Zostały wycięte być
może przez samego autora jako
najbardziej udane ich części (np.
Miotła na bruku, Więzień). „Wy-
cinanki” te przybierają niekiedy
różne kształty: jedne mają obcię-
te rogi, inne są wycięte półkoli-
ście, a z innych kompozycji wy-
cięto tylko jedną postać.

Rysunki zachowały się w róż-
nym stanie. Niektóre były konser-
wowane i oprawione 30-40 lat
temu dostępnymi wówczas meto-
dami i materiałami. Dziś oprawy
rysunków są pożółkłe, zakurzo-
ne i zakwaszone, a tym samym za-
kwaszają rysunki powodując po-
wolną degradację papieru. Pod-
jęcie całościowej konserwacji stało
się sprawą pilną. Prace powierzo-
no konserwatorkom z BN: Han-
nie Derlatce, Katarzynie Garczew-
skiej-Semka i Elżbiecie Walczyk.

K
onserw

acja zbiorów

W narodowej książnicy poddano konserwacji artystyczną
spuściznę Cypriana Norwida znajdującą się w jej zbiorach.
Zdokumentowano i zabezpieczono przed dalszym
zniszczeniem 120 obiektów, głównie rysunków
wykonanych różnymi technikami [Red].

Kobieta spoglądająca

przez okno – rysunek
Cypriana Norwida

wykonany na odwrocie
zapisanej kartki
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Książki
Do zbiorów Biblioteki Narodo-
wej dołączyły trzy nowe książki
koszalińskiego Wydawnictwa
Artystycznego Kurtiak i Ley, któ-
re powstało w 1989 roku. Oficy-
na ta specjalizuje się w niskona-
kładowych, bibliofilskich edy-
cjach klasyki polskiej i obcej
odznaczających się niezwykłym
kunsztem wykonania. Zakupio-
ne do kolekcji Biblioteki Naro-
dowej książki są doskonałym
przykładem wszechstronności

zainteresowań i możliwości edy-
torskich tego wydawnictwa.

Fraszki i przysłowia Leonarda
da Vinci w przekładzie Leopol-
da Staffa, w wyborze i opraco-
waniu typograficznym Urszuli
Kurtiak, przy współpracy An-
drzeja Adamczyka, to najmniej
znane dzieła najbardziej znanego
geniusza świata. Książkę wydru-
kowano na papierze bugra w na-
kładzie 188 egzemplarzy i opra-
wiono w skórę. Na grzbiecie
oprawy zaznaczone są wypukłe
zwięzy. Przednia okładzina zo-
stała ozdobiona złoconymi mo-
tywami roślinnymi. Na uwagę
zasługuje również przepiękna wy-
klejka, na której widnieją frag-
menty szkiców Leonarda da Vin-
ci. W środku książki wklejono
dwie reprodukcje rysunków ma-
chin zaprojektowanych przez wło-
skiego artystę. Na każdą fraszkę
i przysłowie przeznaczono jedną
stronę. Teksty rozpoczyna inicjał,
w którym wykorzystano motyw
skrzydeł z projektu machiny la-
tającej Leonarda da Vinci.

Kolejny nabytek to wybór naj-
piękniejszych i najbardziej znanych
kolęd zebranych w niecodziennym
w formie tomie Pastorałki polskie
– poprzez skojarzenie z magiczną
atmosferą świąt Bożego Narodze-
nia książce nadano kształt serca.
Każdy egzemplarz nakładu został
ręcznie oprawiony w jasnożółtą
skórę i ozdobiony tłoczonym szla-

kiem roślinnym, który na okła-
dzinie przedniej wzbogacają zło-
te listeczki. Marginesy kart są
ozdobione bordiurą o motywach
roślinnych i zwierzęcych oraz sty-
lizowanymi miniaturami o tema-
tyce bożonarodzeniowej. Poniżej
tytułu każdej pastorałki umiesz-
czono kilka linijek zapisu nuto-
wego kolędy.

Opracowanie graficzne książ-
ki i wybór utworów są dziełem
Urszuli Kurtiak, autorem ilu-
stracji jest Jerzy Kozimor. Pasto-
rałki wydano w nakładzie 388
egzemplarzy (ten, który znajdu-
je się w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej zamiast numeru ma
wpis „Nr eg. BN”).

Tomik Wilno zaprasza na bal,
zawierający wiersze Aleksandra
Śnieżki, wydano na zamówienie
Sławomira Mątwickiego, właści-
ciela firmy ABS Naterki koło
Olsztyna. Mieszkający w Wilnie
A. Śnieżko jest kontynuatorem
romantycznego nurtu w poezji
polskiej. Dar rymowania, ewoko-
wanie piękna krajobrazów ojczy-
stych, kreowanie postaci Polaka
wileńskiego, zjednały poecie nie-
małą rzeszę czytelników, zarów-
no na Litwie jak i poza jej grani-
cami. Najbardziej pociągająca
w poezji Śnieżki jest niezachwia-
na wiara w istnienie trwałych
wartości, w potrzebę ich pielęgno-
wania i przekazywania następ-
nym pokoleniom. Śnieżko swo-

...dla zbiorów nowszych

Przechowywana w Bibliotece Narodowej kolekcja
współczesnych bibliofilskich edycji  wzbogaciła się
o cztery pozycje – dzieła Wydawnictwa Artystycznego
Kurtiak i Ley oraz Poligrafii S.A.
Do zbioru dokumentów życia społecznego trafiły
dwie interesujące publikacje z przełomu XIX i XX wieku:
sprawozdanie z działalności Warszawskiego
Towarzystwa Opieki nad Dziećmi Więźniów
oraz album wydany w 1895 roku z okazji jubileuszu
złożenia egzaminu dojrzałości w poznańskim  gimnazjum
św. Marii Magdaleny.

N a j n o w s z e  d a r y  i  n a b y t k i ...

Pastorałki polskie – oprawa (zdobione
karty książki reprodukujemy na okładce
„Biuletynu”)
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bodnie operuje satyrą i liryką.
Jego wiersze były przekładane na
litewski, rosyjski i niemiecki.

Egzemplarz zakupiony przez
Bibliotekę Narodową został wy-
drukowany na papierze ręcznie
czerpanym i oprawiony w skórę.
Na okładce oraz na grzbiecie wy-
tłoczono złotymi literami nazwi-
sko autora i tytuł. Na okładce
umieszczono, także wytłoczony,
krajobraz okolic Wilna. Na
grzbiecie książki zaznaczone są
wypukłe zwięzy. Pejzaże Wilna,
autorstwa Jerzego Kozimora,
wklejone zostały na oddzielne
karty. Na stronie przytytułowej
umieszczono zdjęcie poety.

Biblioteka Narodowa zakupi-
ła też do swoich zbiorów wydane

przez Poligrafię S.A. w Kielcach
Compendium ferculorum albo ze-
branie potraw, reedycję pierwszej
polskiej książki kucharskiej napi-
sanej przez Stanisława Czerniec-
kiego i opublikowanej w 1682
roku. Układ typograficzny wzo-
rowano na tym właśnie wydaniu,
według egzemplarza ze zbiorów
Muzeum im. Przypkowskich w Ję-
drzejowie. Transkrypcji tekstu do-
konał dr Jan Główka.

Stanisław Czerniecki, znawca
potraw i smakosz, był kuchmi-
strzem wojewody krakowskiego,
Stanisława Lubomirskiego, któ-
ry w swojej rezydencji w Wiśni-
czu utrzymywał wspaniały dwór,
słynący z wystawnych uczt i ba-
lów. To tam Czerniecki prak-
tykował kuchnię wykwintną,
a zdobytym doświadczeniem po-
dzielił się z czytelnikami, publi-
kując podręcznik sztuki kulinar-
nej. Jak podaje autor w „Zebra-
niu rozdziałów”: I. Rozdział.
Zamyka w sobie sto sposobów go-
towania potraw mięsnych, dziesięć
additamentów, kondymentów do
pieczystego dziesięć i sekret pierw-
szy kuchmistrzowski. II. Rozdział.
Podaje sto sposobów gotowania
potraw rybnych, dziesięć addita-
mentów i sekret wtóry kuchmi-
strzowski. III. Rozdział. Ma sto
sposobów gotowania potraw mlecz-
nych, pasztetów, tortów, ciast, ga-
laret, kontuz, blamaży, arkasu,

makaronów, mosztardy etc., etc.
Dziesięć przy tym additamentów
i sekret trzeci kuchmistrzowski.
Dzieło swoje zadedykował Czer-
niecki księżnej Helenie Tekli Lu-
bomirskiej Pani i Dobrodziejce
Swojej Wielce Miłościwej.

Pięćset numerowanych egzem-
plarzy wykonano w Oficynie Wy-
dawniczej w Jędrzejowie według
projektu i pod kierunkiem Elż-
biety Chodkiewicz-Przypkow-
skiej, na papierze ręcznie czerpa-
nym z czerpalni Poligrafii w Bil-
czy. Do druku antykwą toruńską
tekst złożyła ręcznie Krystyna
Nowacka. Na typograficznej
maszynie dociskowej odbijał An-
drzej Łuksik. Przygotowawcze
prace introligatorskie wykonała
Jolanta Putowska. Książkę opra-
wiono w białą skórę w pracowni
Wydawnictwa Artystycznego
Urszuli Kurtiak i Edwarda Leya
w Koszalinie. Egzemplarz zaku-
piony przez Bibliotekę Narodo-
wą nosi numer 41.

Sylwia Razcwarkow

Dokumenty życia
społecznego
Zbiory dokumentów życia spo-
łecznego powiększyły się m.in.
o dwie publikacje z przełomu XIX
i XX wieku. Pierwsza z nich to
Sprawozdanie z czynności War-
szawskiego Towarzystwa Opieki nad
Dziećmi więźniów w Warszawie za
lata 1905 i 1906, wydane w 1907
roku w Warszawie i wydrukowa-
ne w Drukarni Polskiej (L. Stra-
szewicza) znajdującej się przy
ul. Jasnej 2.

Towarzystwo Opieki na Dzieć-
mi Więźniów w Warszawie powsta-
ło dzięki prywatnej inicjatywie
Anieli Stanisławowej Konopczyń-
skiej. Mimo skąpych funduszy,
w marcu 1904 roku założyła ona
skromny przytułek, któremu
nadano imię świętej Anny. Od
1 marca 1904 do maja 1905 roku,
tj. do zatwierdzenia ustawy orga-
nizacyjnej Towarzystwa, opiekę
w przytułku znalazło 48 dzieci –
37 dziewcząt i 11 chłopców. Pierw-
szym prezesem Towarzystwa został

Stefan Czerniecki Compendium ferculorum albo zebranie potraw, reedycja pierwszej
polskiej książki kucharskiej
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wybrany Wojciech Rawicki, a za
najważniejsze zadanie Zarządu
uznano zaznajomienie szerszego
ogółu z celem działania nowej in-
stytucji społecznej. Zarządzaniem
przytułkiem, dozorem i opieką
nad dziećmi zajęła się Aniela Ko-
nopczyńska wspierana przez kil-
ka pań. Dzieci, oprócz dachu nad
głową i całodziennego utrzyma-
nia, otrzymywały podstawowe wy-
kształcenie: uczono je pisania,

czytania, rachunków, szycia oraz
śpiewu chóralnego.

Sprawozdanie ma formę bro-
szury, o wymiarach 20×14 cm,
oprawionej w cienkie jasnozielo-
ne okładki. Papier, na którym zo-
stało wydrukowane, pożółkł, ale
zachował się w dobrym stanie.
W dokumencie, obok krótkiej hi-
storii Towarzystwa, umieszczono
skład Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej, rozliczenie finansowe z dzia-
łalności oraz listę członków wraz
z wpłacanymi przez nich datkami,
na przykład założycielka Towa-
rzystwa, Aniela Konopczyńska
i jej mąż Stanisław wpłacili po 200
rubli, a „Marja Konopnicka z Ga-
licyi” – 1862 ruble.

Drugą zakupioną do zbiorów
publikacją jest Pamiętnik Zjazdu
Abiturientów ku uczczeniu dwu-
dziestopięcioletniego jubileuszu
złożenia egzaminu dojrzałości
w Gimnazjum ad St. Mariam
Magdalenam w Poznaniu. 1865-
-1894. Gimnazjum św. Marii
Magdaleny jest najstarszą szkołą
w Poznaniu – jej początki sięgają
1303 roku, kiedy to biskup po-
znański Andrzej Zaremba zezwo-
lił magistratowi na założenie
Szkoły Miejskiej. W 1573 roku
jezuici przekształcili ją w gimna-
zjum. Dzięki znakomitym wy-
kładowcom, licznie gromadząca
się w szkole młodzież wielkopol-

ska odbierała gruntowe nauko-
we wychowanie. Po zniesieniu za-
konu jezuitów komisja edukacyj-
na powołała w 1780 roku tzw.
Szkołę Narodową. W 1804 roku
Prusacy zmienili ją na gimna-
zjum, wprowadzając język nie-
miecki jako wykładowy.

Po utworzeniu Księstwa War-
szawskiego, w 1809 roku, prze-
kształcono gimnazjum w Szkołę
Departamentową, w której zaczę-
li wykładać polscy profesorowie.
Po upadku Księstwa Warszaw-
skiego Szkołę zamieniono w Kró-
lewskie Gimnazjum i językiem
wykładowym ponownie stał się
niemiecki. Dopiero w latach
1856-1860, dzięki staraniom ów-
czesnego dyrektora, w niższych
klasach językiem wykładowym
stał się język polski, a w wyższych
pozwolono nauczać niektórych
przedmiotów po polsku w wy-
miarze 10-12 godzin tygodniowo.
W 1950 roku szkołę zamknięto.
Została reaktywowana w 1990
roku jako Liceum Ogólnokształ-
cące św. Marii Magdaleny.

Pamiętnik..., wydany jako ma-
nuskrypt w 1895 roku w Pozna-
niu, wydrukowano czcionkami
Drukarni Kuriera Poznańskiego.
Pod tytułem umieszczono cytat
z Wergiliusza: Forsan et haec olim
meminisse juvabit (Być może kie-
dyś przyjemnie będzie i to wspo-
mnieć). Publikację otwiera Foto-
grafia abiturientów zdjęta na Św.
Michał r. 1869, dalej zamieszczo-
no relację z dwóch dni jubileuszo-
wego zjazdu, kronikę gimnazjal-
ną, spis absolwentów z lat 1805-
-1870, życiorysy profesorów
i abiturientów opatrzone zdjęcia-
mi. Publikacja została bardzo sta-
rannie wydana – każda strona
tekstu ujęta jest w ozdobną ram-
kę, tak jak i wklejane fotografie.
Płócienną oprawę zdobią tłoczo-
ne ramki. Tytuł wytłoczono zło-
tem. Stan zachowania albumu
jest bardzo dobry. Pamiętnik po-
większa pokaźną kolekcję dzie-
więtnastowiecznych sprawozdań
gimnazjalnych znajdującą się
w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Agnieszka JurkowskaPamiętnik Zjazdu Abiturientów... Poznań 1895
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International Association of
Music Libraries, Archives
and Documentation Centers

(IAML) to organizacja założona
w lipcu 1951 roku w Paryżu w celu
nawiązania międzynarodowej
współpracy przez biblioteki mu-
zyczne oraz wspomagania działal-
ności zawodowej bibliotekarzy
muzycznych. Stowarzyszenie jest
liczącym się członkiem międzyna-
rodowych organizacji bibliotecz-
nych i muzycznych jak: IFLA,
ICA, EBLIDA, IMC. Obecnie
w swoich szeregach skupia 2000
instytucji oraz członków indywi-
dualnych z 45 krajów. W war-
szawskiej konferencji uczestni-
czyło 350 osób (bibliotekarze
muzyczni, muzykolodzy, muzy-
cy, wydawcy muzyczni i kompo-
zytorzy) z 39 krajów, m.in. Ar-
menii, Chin, Japonii, Włoch,
Grecji, Niemiec, Holandii, Fran-
cji, USA, Rosji, Ukrainy, Litwy,
Łotwy, Nigerii; Polskę reprezen-
towało 40 osób.

Uroczyste otwarcie konferencji
nastąpiło 10 lipca 2005 roku
w pięknie odrestaurowanej Sali
Kameralnej Filharmonii Naro-
dowej. Po wystąpieniach: prze-
wodniczącej Komitetu Organi-
zacyjnego Jolanty Byczkowskiej-
-Sztaby, przewodniczącego Komi-
tetu Honorowego Michała Jagieł-
ły, przewodniczącej SBP Elżbiety
Stefańczyk oraz prezydenta IAML

Massimo Gentili-Tedeschi, pro-
wadzący tę uroczystość Stanisław
Hrabia odczytał list Wojciecha
Kilara, który ze względów zdro-
wotnych nie mógł przybyć, oraz
przekazał symbolicznie Marii Pro-
kopowicz, współzałożycielce Sek-
cji Bibliotek Muzycznych SBP
Księgę Jubileuszową wydaną
w języku polskim i angielskim,
z okazji 50-lecia istnienia Sekcji.

Obrady konferencji i wszystkie
spotkania odbywały się w siedzi-
bie Biblioteki Narodowej. Traf-
nie dobrane logo konferencji na-
wiązywało do ptaków śpiewają-
cych w sąsiadującym z Biblioteką
parku; ich trele umilały uczestni-
kom konferencji spacery w przer-
wach obrad. Prezentowało się ono
znakomicie również na specjalnie
przygotowanej teczce z materia-
łami konferencyjnymi, wśród
których znalazły się m.in. Księ-
ga Jubileuszowa Sekcji Bibliotek
Muzycznych SBP, czasopisma:
„Chopin in the World”, „Polish
Culture”, płyty CD z nagra-
niami utworów Ignacego J. Pa-

derewskiego i muzyki polskiej,
a także wycinanki łowickie i plan
Warszawy.

Obrady konferencji w BN roz-
poczęły się 11 lipca. W imieniu
gospodarzy i organizatorów zgro-
madzonych powitała zastęp-
ca dyrektora BN ds. naukowych
Joanna Paszteleniec-Jarzyńska
i przekazała prowadzenie obrad
prezydentowi IAML Massimo
Gentili-Tedeschi. Rozpoczęło je
wystąpienie Federiki Riva, prze-
wodniczącej Komitetu Praw Au-
torskich (Copyright Committee),
która przedstawiła wyniki pracy
Komitetu.

Następnie organizację i dzia-
łalność Centrum RISM w Szwaj-
carii, a także specjalne oprogra-
mowanie komputerowe i bazy
danych Centrum zaprezentowa-
li Gabriella Hanke-Knaus, kie-
rownik szwajcarskiego Centrum
RISM, oraz Laurent Pugin z Uni-
wersytetu w Genewie. Aktualno-
ści dotyczące ISMN oraz potrze-
by międzynarodowych wydaw-
ców muzycznych przedstawił
Hartmut Walravens, dyrektor In-
ternational ISMN Agency. Obec-
ny stan prac nad programami
Music Aotearoa i Cadence omó-
wił Roger Flury z Biblioteki Na-
rodowej w Nowej Zelandii, se-
kretarz generalny IAML.

Emilia Rassina, dyrektor Bi-
blioteki Naukowej im. S. Tanie-
jewa w Konserwatorium im.
P. Czajkowskiego w Moskwie
zrelacjonowała przebieg współ-
pracy międzynarodowej będącej
rezultatem konferencji na temat
zasobów archiwalnych. Efektem
tych spotkań było podjęcie przez
Polskie Centrum RISM w BN
i Oddział Rzadkich Druków i Rę-
kopisów Biblioteki w moskiew-
skim Konserwatorium wzajemne-
go opracowywania zbiorów litur-
giczno-muzycznych (w Moskwie
liturgika łacińskie, a w Polsce –
cerkiewne). Efektem współpracy
jest publikacja katalogu daw-
nych cerkiewnych rękopisów li-
turgiczno-muzycznych przecho-
wywanych w zbiorach rękopisów
Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie. Katalog został wydany przez

Międzynarodowa
konferencja w BN
W dniach 10-15 lipca 2005 roku w Bibliotece Narodowej
w Warszawie obradowała konferencja IAML –
stowarzyszenia zrzeszającego biblioteki i bibliotekarzy
muzycznych oraz wszystkich, którzy zajmują się muzyką
i zbiorami muzycznymi. Organizatorami spotkania były
Biblioteka Narodowa oraz Polska Grupa Narodowa IAML.
Patronat honorowy nad konferencją objął minister kultury
Waldemar Dąbrowski, natomiast jej gościem honorowym
był wybitny polski kompozytor Wojciech Kilar.

K
onferencje, sym
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Konserwatorium w Moskwie,
a Emilia Rassina przekazała część
nakładu Bibliotece Narodowej
z podziękowaniem za współpracę.

Pięć dni konferencji wypełni-
ły liczne spotkania w grupach te-
matycznych.

Oddział Archiwów i Centrów
Dokumentacji Muzycznej (Ar-
chive and Music Documentation
Centres Branch) zebrał się dwu-
krotnie. Na pierwszym spotkaniu
omówiono polskie archiwa mu-
zyczne, na drugim archiwa mu-
zyczne w innych krajach. Elżbie-
ta Jasińska-Jędrosz i Piotr Macu-
lewicz zaprezentowali Archiwum
Muzyczne Polskich Kompozyto-
rów w Oddziale Zbiorów Mu-
zycznych Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Warszawie. Archiwum za-
wiera unikalne kolekcje związane
z polskimi kompozytorami i mu-
zykologami, głównie XX wieku.
Składa się na nie korespondencja
(ok. 30 000 listów), dokumenty,
szkice, rękopisy muzyczne (ok.
5000 egz.) takich kompozytorów
jak: Karol Szymanowski, Ludo-
mir Różycki, Tadeusz Baird, Gra-
żyna Bacewicz oraz muzykologów
Zofii Lissy i Józefa Chomińskie-
go. W archiwum znajdują się też
autografy Krzysztofa Penderec-
kiego, Witolda Lutosławskiego,
Henryka Mikołaja Góreckiego.

Śląskie Archiwum Kultury
Muzycznej przedstawiła Iwona
Bias z Akademii Muzycznej
w Katowicach. Placówka stawia
sobie za cel gromadzenie, opraco-

wywanie i udostępnianie kolekcji
śląskich muzykaliów (dzieł Józe-
fa Elsnera oraz prac i rękopisów
współczesnych kompozytorów
urodzonych na Śląsku lub działa-
jących na tym terenie). Organizo-
wane są też cykle koncertów „Si-
lesia cantat”. Archiwum inicjuje
badania naukowe, organizuje sym-
pozja i konferencje oraz prowadzi
działalność wydawniczą. Na uwa-
gę zasługują: publikacja Bibliogra-
fia śląskich czasopism muzycznych
(Bibliography of the Silesian Mu-
sic Magazines) opracowana przez
Karola Musioła, faksymile dzieł
J. Elsnera oraz fundamentalna pra-
ca Juliusza Rogera Pieśni ludu pol-
skiego w Górnym Szląsku.

 John Rink z Royal Holloway,
University of London, światowej
sławy muzykolog i badacz twór-
czości F. Chopina omówił projekt
„The Online Chopin Variorum
Edition” (OCVE), którego celem
jest komputerowe porównanie
wszystkich dzieł drukowanych
F. Chopina. Projekt finansowany
jest przez Fundację Mellona. Za-
stosowano w nim najnowocze-
śniejszą technikę komputerową,
która przy jednoczesnym porów-
nania kilku wydań tekstu wy-
chwytuje różnice i błędy w druku,
a następnie poddaje je analizie
przeprowadzanej w trzech kate-
goriach materiału źródłowego:
w rękopisach, w pierwszych wy-
daniach oraz w wydaniach póź-
niejszych. Porównanie tych edy-
cji ma na celu pokazanie warian-

tów tekstowych i muzycznych
oraz rozbieżności w poszczegól-
nych wydaniach.

Marie-Gabrielle Soret z Biblio-
teki Narodowej w Paryżu zapre-
zentowała rękopiśmienną kolekcję
źródeł muzycznych przechowy-
wanych we francuskiej książnicy.
Zbiory te (dary, depozyty) były
dotychczas katalogowane w spo-
sób tradycyjny. Obecnie rozpoczę-
to wprowadzanie ich do bazy da-
nych BN-OPALINE.

Problemy archiwizowania prze-
mieszczonych źródeł muzycznych
w Bibliotece Publicznej Nowego
Jorku przedstawił Bob Kosovsky,
a digitalizowanie opisów i kolekcji
muzycznych za pomocą oprogra-
mowania CONTENTdm omówi-
li Greg Zick i Judy Tsou z Univer-
sity of Washington w Seattle.

Federica Riva z Conservatorio
di Musica „A. Boito” w Parmie
poprowadziła panel dyskusyjny
na temat międzynarodowych
krytycznych edycji całokształu
twórczości wielkich kompozyto-
rów. Uczestnicy dyskusji: mu-
zykolog, wydawca, wykona-
wca i bibliotekarz wymienili do-
świadczenia związane z tą dzia-
łalnością. W panelu uczestniczy-
li: Philip Gossett z University of
Chicago, Jane Gottlieb z The
Juilliard School z Nowego Jorku,
Andrzej Kosowski, dyrektor Pol-
skiego Wydawnictwa Muzyczne-
go, Jutta Lambrecht z Westdeut-
scher Rundfunk z Kolonii oraz
John Rink z Royal Holloway,
University of London.

Tematem przewodnim obrad
Komisji Bibliograficznej (IAML
Bibliography Commission) była
„Działalność bibliograficzna na
przestrzeni minionych lat”. Wystą-
pienie Andrzeja Jazdona z Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Bibliograficzne tradycje i aktualna
sytuacja bibliografii muzycznej
w Polsce poświęcone było  historii
powstania polskiej szkoły biblio-
grafii stworzonej przez Kornela
Michałowskiego, wybitnego bi-
bliografa muzycznego, oraz jego
działalność na tym polu.

Daina Gauja z Biblioteki Na-
rodowej w Rydze omówiła naro-

Uroczystość otwarcia konferencji IAML odbyła się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej
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dową bibliografię muzyczną na
Łotwie. Od 1991 roku w Łotew-
skiej Bibliotece Narodowej pro-
wadzona jest retrospektywna bi-
bliograficzna baza danych do-
stępna na CD-ROM-ie oraz, od
maja 2005, online przez internet.

Udostępnianie zbiorów mu-
zycznych w bibliotekach publicz-
nych Danii i Niemiec przedsta-
wiono podczas obrad Komisji
Bibliotek Publicznych (IAML
Public Libraries Branch Commi-
sion). Ole Bisbjerg z Biblioteki
Publicznej w Århus zaprezentował
realizowany od 1 sierpnia 2004
roku projekt duńskich bibliotek
publicznych polegający na wypo-
życzaniu zbiorów muzycznych na
zewnątrz przez internet. Zainte-
resowanie czytelników przekro-
czyło wszelkie oczekiwania duń-
kich bibliotekarzy – w ciągu roku
wypożyczono ponad 250 000 na-
grań. Program może być realizo-
wany dzięki współpracy różnych
instytucji – wielkich koncernów
nagraniowych, organizacji zajmu-
jącej się prawem autorskim – z bi-
bliotekami publicznymi, od któ-
rych wyszedł pomysł tego przed-
sięwzięcia. Jonathan Irons
z kopenhaskiej SheetMusic-
Now.com omówił dystrybucję
nagrań online w bibliotekach pu-
blicznych Danii. SheetMusic-

Now.com jest światowym dystry-
butorem nagrań i druków mu-
zycznych. Pełny katalog firmy
zawiera ponad 15 000 prac wyda-
nych m.in. przez Oxford Univer-
sity Press, Universal Editio, Edi-
zioni Pizzicato, Zen-On (Japonia)
Muzika (Moskwa) i innych. Li-
cencje i dostęp do nich można
uzyskać poprzez firmę Naxos
Music Library.

Problemy związane z rozpo-
wszechnianiem i udostępnianiem
dziecięcej literatury muzycznej
w Niemczech przedstawiła Vere-
na Funtenberger ze Stadtbiblio-
thek w Essen. W niemieckich bi-
bliotekach muzycznych, ale tak-
że w Bibliotece Miejskiej w Essen,
dzieci uczące się muzyki mogą
bezpłatnie otrzymać nuty, płyty
CD z ich ulubionymi nagrania-
mi lub książki muzyczne.

Spotkanie zakończyły wystą-
pienia: Charlotte Catrine Peder-
sen z Odense Musikbibliotek
poświęcone Bibliotekom muzycz-
nym w erze digitalizacji oraz Kaie
Viigipuu z biblioteki estońskiej
Akademii Muzycznej na temat
Biblioteki muzyczne Estonii Anno
Domini 2005: naukowe bazy da-
nych w bibliotekach publicznych.

Podczas obrad Komisji Biblio-
tek Naukowych (Research Libra-
ries Branch IAML) przedstawio-

no historyczne zbiory bibliotek
Polski, Czech, Rosji, Ukrainy
i Białorusi. O dawnych zbiorach
muzycznych w Polsce, zaginio-
nych i rozproszonych po drugiej
wojnie światowej, mówiła Elżbie-
ta Wojnowska z Zakładu Zbio-
rów Muzycznych BN (fragment
tego wystąpienia przedstawiamy
na s. 22).

Kolekcję rękopisów liturgiczno-
-muzycznych kościoła obrządku
prawosławnego przechowywanych
w Bibliotece Narodowej w War-
szawie omówiła Galina Malinina
z Biblioteki Naukowej Konserwa-
torium Moskiewskiego, a ukrań-
skie starocerkiewne liturgika mu-
zyczne, druki i rękopisy, przedsta-
wiła Valerija Szulgina z Biblioteki
Narodowej w Kijowie. Utwory
Michała Kleofasa Ogińskiego
w rosyjskich wydaniach przecho-
wywanych w Rosyjskiej Bibliote-
ce Państwowej w Moskwie zapre-
zentowała Ałła Semenjuk.

Kolekcje muzyczne Czech, Pol-
ski i Białorusi były omawiane
podczas drugiego spotkania Ko-
misji Bibliotek Naukowych. Naj-
ważniejsze czeskie kolekcje mu-
zyczne przechowywane w Biblio-
tece Narodowej w Pradze były
tematem wystąpienia Zuzany
Petráškovej. Repertuar Polskiej
Kapeli Królewskiej na dworze
Augusta III Mocnego na podsta-
wie zachowanych źródeł muzycz-
nych zaprezentowała Alina Żu-
rowska-Witkowska z Instytutu
Muzykologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Na zakończenie spo-
tkania odczytano referat Olgi
Dadiomowej z Białoruskiej Aka-
demii Muzycznej w Mińsku po-
święcony mało znanej kolekcji
muzycznych druków i rękopisów
z Grodna, zawierającej utwory
kompozytorów z Polski, Litwy
i Rosji działających między XVI
a XIX wiekiem w różnych środo-
wiskach muzycznych.

Komisja Dokumentów Audio-
wizualnych (IAML Commission
on Audio-Visual Materials) obra-
dowała na dwóch sesjach. Tema-
tem przewodnim pierwszej była
praca nad zbiorem nagrań dźwię-
kowych w Polsce i we Francji.

Do Komitetu Honorowego konferencji IAML zostali zaproszeni: Michał
Jagiełło, dyrektor BN, Stanisław Czajka, zastępca dyrektora Biblioteki
Narodowej i honorowy przewodniczący SBP, Ewa Kobierska-Maciusz-
ko, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Jerzy Kornowicz,
prezes Związku Kompozytorów Polskich, Edward Krasowski, zastęp-
ca dyrektora BN, Anna Malewicz-Madey, prezes Warszawskiego To-
warzystwa Muzycznego, Stefan Miedziński, zastępca dyrektora BN,
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, zastępca dyrektora BN, Jerzy Rózie-
wicz, prezes Stowarzyszenia Artystów Wykonawców, Elżbieta Stefań-
czyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Antoni
Wicherek, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Artystów Muzy-
ków, Ryszard Zimak, rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie.
W skład Komitetu Organizacyjnego weszli członkowie Zarządu Sekcji
Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML (przed-
stawiciele największych bibliotek muzycznych w Polsce) oraz pracow-
nicy Biblioteki Narodowej: Jolanta Byczkowska-Sztaba jako przewod-
nicząca, Mariola Nałęcz, Elżbieta Wojnowska i Włodzimierz Pigła
z Zakładu Zbiorów Muzycznych oraz Maria Wróblewska z Zakładu Zbio-
rów Dźwiękowych i Audiowizualnych.
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Najstarsze zachowane nagrania
na wałkach fonograficznych prze-
chowywane w Bibliotece Naro-
dowej przedstawiła Katarzyna
Janczewska-Sołomko z Zakładu
Zbiorów Dźwiękowych i Audio-
wizualnych. Polonijne nagrania
dźwiękowe w zbiorach Biblioteki
Narodowej były tematem wystą-
pienia Marii Wróblewskiej, kie-
rownika Zakładu Zbiorów
Dźwiękowych i Audiowizualnych
(fragmenty referatów K. Janczew-
skiej-Sołomko i M. Wróblewskiej
przedstawiamy na s. 25 i s. 27).
Natomiast Marie-Hélène Serra z
Cité de la musique w Paryżu za-
poznała zebranych z francuskim
projektem digitalizacji nagrań.
Na sesji drugiej o wykorzystywa-
niu nagrań dźwiękowych do róż-
nego rodzaju prezentacji oraz
korzystaniu z nich w internecie
mówiła Anne Ørbaek Jensen z Bi-
blioteki Królewskiej w Kopenha-
dze. Christian Onyeji, kompozy-
tor, pracownik Uniwersytetu w
Nsukka w Nigerii przedstawił dłu-
goterminowy projekt rejestracji
nigeryjskiej muzyki ludowej.

Na spotkaniu poświęconym
gromadzeniu, promowaniu i udo-
stępnianiu muzyki współczesnej,
zorganizowanym pod egidą od-
działu IAML ds. rozgłośni ra-
diowo-telewizyjnych i orkiestr
(IAML Broadcasting and Orche-
stras Branch) działalność Polskie-
go Centrum Informacji Muzycz-
nej przedstawił jego dyrektor Mie-
czysław Kominek. Centrum, które
istnieje od 2001 roku, wspólnie ze
Związkiem Kompozytorów Pol-
skich m.in. gromadzi książki,
czasopisma, partytury, nagrania
muzyki współczesnej. PCIM pro-
wadzi też największą bazę da-
nych Nowa Muzyka Polska za-
wierającą informacje o polskich
kompozytorach, muzykach, wy-
konawcach oraz instytucjach
muzycznych działających w Pol-
sce (www.polmic.pl).

Wystąpienie Andrzeja Kosow-
skiego, dyrektora PWM, 1945-
-2005: 60-lecie Polskiego Wydaw-
nictwa Muzycznego PWM po-
święcone było historii i działal-
ności tego najstarszego i najwięk-

szego wydawnictwa muzycznego
w Polsce. Powstało w roku 1945
i przez wiele lat było monopoli-
stą na polskim wydawniczym
rynku muzycznym. W ciągu 60
lat swej działalności PWM wy-
dało znaczącą liczbę materiałów
nutowych muzyki polskiej z daw-
nych epok oraz dzieł kompozy-
torów współczesnych, publiko-
wało książki na temat historii
i teorii muzyki. Poza pracami
polskich autorów wydawano
również przekłady z języków ob-
cych oraz przekłady polskich
prac na inne języki. Od kilku lat
PWM wydaje również płyty kom-
paktowe z polską muzyką (www.
pwm.com.pl).

Spotkanie Komisji ds. Szkole-
nia (IAML Commission on Service
and Training) było poświęcone
szkoleniom przygotowującym bi-
bliotekarzy muzycznych do pracy
przy digitalizacji zbiorów: eduka-
cję w bibliotekach w Grenoble
przedstawił Christian Massault
z Centre de Formation Mediat,
a w bibliotekach amerykańskich
Philip Ponella z Indiana Universi-
ty w Bloomington.

Na tegorocznej konferencji spo-
tkał się też Komitet ds. Dofinan-
sowania (IAML Outreach Com-
mittee). Jego obrady poświęcone
były omówieniu form pomocy dla
członków IAML (dofinansowywa-
nie udziału w konferencjach, wy-
jazdów studyjnych i badawczych,
zakupu sprzętu i materiałów). Za-
prezentowno też donacje amery-
kańskiego oddziału IAML dla pro-
gramów realizowanych w różnych
bibliotekach muzycznych. Zainte-
resowanie wzbudził referat Julian-
ny Góczy z Biblioteki Publicznej
im. Ervina Szabó w Budapeszcie
zatytułowany Nowi członkowie
Unii Europejskiej: węgierska inicja-
tywa dofinansowania bibliotek
w tych krajach. Autorka postulo-
wała w nim wystąpienie do wła-
ściwych struktur Unii Europej-
skiej o udzielenie wsparcia biblio-
tekom muzycznym. Posiedzenie
Komitetu prowadziła jego prze-
wodnicząca Ruth Hellen z Enfield
Libraries z Wielkiej Brytanii, a spi-
kerami, oprócz Julianny Góczy,

były Carolyn Dow z Polley Music
Library w Lincoln oraz Patricia
Frechon z paryskiego Conserva-
toire nationale supérieur de musi-
que et de danse.

Posiedzenie Komisji Katalo-
gowania Zbiorów (IAML Cata-
loguing Commission) otworzył
Patrick Le Boeuf z francuskiej Bi-
blioteki Narodowej omówieniem
problemu muzycznej informacji
w zalecanym przez IFLA modelu
FRBR (Functional Requirements
for Bibliographic Records) służą-
cym opracowywaniu zbiorów bi-
bliotecznych. Rozwój digitaliza-
cji opisów źródeł muzycznych
w bibliotece, tworzenie baz da-
nych projektów muzykologicz-
nych i innych projektów badaw-
czych przedstawiła Amanda Wil-
son z Ohio State University.

Na spotkaniu poświęconym
katalogom online i tezaurusom
Maria Burchard i Agnieszka Ka-
sprzyk z Centrum NUKAT Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie zaprezentowały centralny
katalog polskich bibliotek nauko-
wych i akademickich tworzony
metodą współkatalogowania.
Uczestniczy w nim ponad 800 bi-
bliotekarzy z 56 bibliotek, w tym
również Biblioteka Narodowa.
Zawartość katalogu stanowią re-
kordy bibliograficzne oraz rekor-
dy kartoteki haseł wzorcowych.
Zadaniem Narodowego Uniwer-
salnego Katalogu jest dostarcza-
nie informacji o dokumentach
i miejscu ich przechowywania,
udostępnianie do kopiowania ka-
talogom lokalnym gotowych re-
kordów kartoteki haseł wzorco-
wych i rekordów bibliograficz-
nych, usprawnianie i przyspieszanie
katalogowania poprzez elimino-
wanie przypadków dublowania
wykonywanej pracy. NUKAT jest
również bazą informacyjną dla
pracowników wypożyczalni mię-
dzybibliotecznych.

Spotkanie zakończyła dyskusja
okrągłego stołu poświęcona tezau-
rusowi ontologicznemu, w której
udział wzięli Massimo Gentili-Te-
deschi z Ufficio Ricerca Fondi
Musicali z Mediolanu, Peter Wit-
tenburg z Max Planck Institute for

http://www.pwm.com.pl
http://www.polmic.pl
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Psycholinguistics z Nijmegen i Mi-
chael Fingerhut z IRCAM – Cen-
tre Pompidou w Paryżu.

Jednym z najbardziej zasługu-
jących na uwagę wykładów przed-
stawionych na spotkaniu Oddzia-
łu ds. bibliotek szkół muzycznych
(IAML Libraries in Music Tea-
ching Institutions Branch) było
wystąpienie Od bazy danych do
wirtualnej biblioteki Jeana Sturma
z Musica International ze Stras-
burga. Autor omówił program
Musica uwzględniający potrzeby
wykonawców wokalnych i dyry-
gentów oraz muzykologów zajmu-
jących się muzyką chóralną. Baza
danych zawiera 150 000 opisów bi-
bliograficznych i specjalny tezau-
rus, umożliwia przesłuchiwanie
utworów oraz znalezienie wiado-
mości biograficznych o kompozy-
torze, tekstów utworów oraz lin-
ków do haseł związanych z opi-
sem. Baza danych powstała dzięki
międzynarodowej współpracy
między bibliotekami, dyrygenta-
mi i specjalistami od muzyki chó-
ralnej (www.musicanet.org).

Roberto Grisley, Annalisa Bini
i Tiziana dell’Orto z włoskiej Ac-
cademia Nazionale di Santa Ce-
cilia zaprezentowali nowe techno-
logie dla bibliotek na przykładzie
projektu Axmedis (Automating
Production of Cross Media Con-
tent for Multichannel Distribu-
tion), który jest wspierany przez
Komisję Europejską do tworzenia
nowych technologii. Oprogra-
mowanie Axmedis jest obecnie jed-
nym z najnowocześniejszych pro-
jektów przeznaczonych dla biblio-
tek (www.axmedis.org).

Sesja plenarna „Muzyka w Pol-
sce” była poświęcona muzyce
i zbiorom muzycznym. O autogra-
fach Fryderyka Chopina w Polsce,
ze szczególnym uwzględnienim rę-
kopisów przechowywanych w Bi-
bliotece Narodowej, mówiła Ma-
riola Nałęcz, kierownik Zakładu
Zbiorów Muzycznych (fragment
tego referatu publikujemy na s. 29).

Mazurek i Polonez – historia
polskich tańców narodowych była
tematem wystąpienia Ewy Dah-
lig-Turek z Instytutu Sztuki PAN.
Tzw. polskie rytmy są cechą cha-

rakterystyczną naszych tańców
narodowych, a ich śladów należy
szukać w szesnastowiecznych źró-
dłach muzycznych. Wiele kompo-
zycji zachowanych w niemieckich
tabulaturach organowych i lut-
niowych zawiera rytmy, które
dały początek mazurkowi i polo-
nezowi w XVIII wieku.

Małgorzata Perkowska-Waszek
z Ośrodka Dokumentacji Życia
i Twórczości Ignacego J. Paderew-
skiego przy Katedrze Historii
i Teorii Muzyki UJ w Krakowie
przedstawiła działalność i historię
Ośrodka. Placówka przechowuje,
przekazane jej testamentem arty-
sty, m.in. muzykalia: autografy,
rękopisy I.J. Paderewskiego, nuty
drukowane oraz liczne wydawnic-
twa z zakresu historii literatury
i innych dziedzin.

*
 Jednym z największych osią-

gnięć IAML jest stworzenie kon-
cepcji i realizacja projektów „R”
(RISM, RIDIM, RILM, RIPM).
Na warszawskiej konferencji od-
były się spotkania, na których
omówiono ich dokonania.

Na spotkaniu RILM (Réper-
toire International de Littérature
Musicale – Międzynarodowa Bi-
bliografia Literatury o Muzyce)
oprócz sprawozdania ogólnego
i zapoznania się z wynikami prac

centrali RILM zebrani wysłuchali
wystąpienia Stanisława Będkow-
skiego z Instytutu Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie na temat publikacji
muzykologicznych w Polsce.

Répertoire International des
Sources Musicales (RISM) – Mię-
dzynarodowy Inwentarz Źródeł
Muzycznych – jest przedsięwzię-
ciem mającym na celu stworzenie
centralnej bazy danych rękopisów
i druków muzycznych przechowy-
wanych w archiwach, bibliotekach
i muzeach na całym świecie. Na
posiedzeniu RISM Klaus Keil
przedstawił najnowsze osiągnięcie
– program komputerowy z dostę-
pem do internetu, dzięki któremu
można będzie katalogować muzy-
kalia przesyłając dane bezpośred-
nio do centrali. Program ten bę-
dzie obowiązywał w pracach do-
kumentacyjnych wszystkie grupy
narodowe RISM.

Następnie Danuta Popinigis
z Gdańskiego Oddziału RISM
zaprezentowała swoją placówkę
działającą w gdańskiej Akademii
Muzycznej. Ośrodek ten, jeden
z najlepiej działających ośrod-
ków polskich, opracowywuje
(w programie PIKaDo) zbiory
muzyczne z Gdańska i całego Po-
morza, głównie z Biblioteki Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Ar-
chiwum Miejskiego w Gdańsku.

K
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Podczas konferencji IAML o działalności Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości
Ignacego J. Paderewskiego mówiła Małgorzata Perkowska-Waszek

http://www.musicanet.org
http://www.axmedis.org
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Na posiedzeniu RIDIM (Ré-
pertoire International d’Icono-
graphie Musicale – Międzynaro-
dowa Bibliografia Ikonografii
Muzycznej) obecną bazę danych
oraz plan dalszej działalności RI-
DIM przedstawił Stephen West-
man z University of North Ca-
rolina. Alan Green z Ohio Uni-
versity omówił proces tworzenia
komputerowej bazy danych kart
katalogowych RIDIM przecho-
wywanych w Centrali RIDIM na
Uniwersytecie Nowojorskim,
udostępnianie ich przez internet
i problemy związane z katalogo-
waniem online.

Na posiedzeniu RIPM (Réper-
toire Internationale de la Presse
Musicale – Międzynarodowa Bi-
bliografia Czasopism Muzycz-
nych) H. Robert Cohen, dyrektor
Centrum RIPM w Baltimore po-
informował zebranych, że w 2006
roku zostanie wydany dwusetny
tom RIPM. Baza danych RIPM
zawiera obecnie ponad 500 000 re-
kordów wprowadzanych od po-
czątku powstania Online Archive
of Music Periodicals. W swoim wy-
stąpieniu Cohen przedstawił histo-
rię i rozwój digitalizacji czasopism
muzycznych: powstanie bazy da-
nych, katalogowanie i skanowa-

nie danych oraz różnice pomiędzy
bazą danych RIPM a bazą JSTOR.
Pierwsza pełna wersja RIPM On-
line Archive zostanie zaprezento-
wana w 2006 roku na wspólnym
posiedzeniu IAML, IAMIC i IMS
w Szwecji.

Oprócz wymienionych spot-
kań odbyły się trzy dodatkowe
prezentacje: tzw. Śniadanie z Na-
xos, podczas którego przy poran-
nej kawie uczestnicy konferencji
zapoznali się z programem i bazą
danych wydawnictwa Naxos
(www.naxos.com); panel dysku-
syjny na temat udostępniania
online bibliotekarzom muzycz-
nym encyklopedii muzycznej New
Grove oraz posiedzenie Komisji
Mieszanej RISM z przedstawicie-
lami poszczególnych grup naro-
dowych.

Konferencji towarzyszyło wiele
imprez – wystawy w Bibliotece Na-
rodowej, koncerty oraz wycieczki.
Jest bowiem wieloletnią tradycją,
że organizatorzy konferencji
IAML przygotowują atrakcyjny
program kulturalny dla jej uczest-
ników. W bieżącym roku, ze
względu na miejsce imprezy domi-
nująca rola przypadła muzyce pol-
skiej, której słuchano codziennie,
poczynając od ceremonii otwarcia

konferencji w Sali Kameralnej Fil-
harmonii Narodowej. Utwory za-
prezentowane tam przez kwartet
smyczkowy „Opium” zyskały
ogromny aplauz widowni. Młody
zespół w składzie: Dawid Lubo-
wicz (pierwsze skrzypce), Anna
Szalińska (drugie skrzypce), Mag-
dalena Małecka (altówka), Olga
Łosakiewicz-Marcyniak (wiolon-
czela) wykonał Tańce ludowe Wi-
tolda Jarosińskiego, Kwartet
smyczkowy nr 1 Macieja Małeckie-
go oraz Orawę, kompozycję pa-
trona konferencji Wojciecha Kila-
ra, w aranżacji Krzysztofa Urbań-
skiego.

Następnego dnia bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszył się
spektakl Piosenki o starej Warsza-
wie, który odbył się w salach Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Pawła II.
Wykonawcami byli soliści i War-
szawski Chór Międzyuczelniany
pod dyrekcją Janusza Dąbrowskie-
go, a spektakl wyreżyserował Ja-
nusz Zadura. Widzowie otrzyma-
li program z angielskim tłumacze-
niem wszystkich tekstów, mogli
więc docenić w pełni folklor war-
szawski oraz przedwojenne prze-
boje Jerzego Petersburskiego, Wła-
dysława Szpilmana i Henryka
Warsa.

Wielu spośród uczestniczących w konferencji IAML muzykologów,
bibliotekarzy, archiwistów i osób zajmujących się dokumentacją mu-
zyczną wzbogaciło darami zbiory muzyczne Biblioteki Narodowej,
w której siedzibie odbywało się to międzynarodowe spotkanie. Do
kolekcji BN trafiły książki, nuty i nagrania płytowe dokumentujące
dorobek muzykologiczny krajów biorących udział w konferencji.

http://www.naxos.com
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Innego rodzaju wrażeń dostar-
czył koncert na Zamku Królew-
skim. Złote pałacowe wnętrza
i lustra odbijające rozświetlone
kandelabry były wspaniałą sceno-
grafią dla muzyki polskiego ba-
roku. Zespół „Il tempo” pod dy-
rekcją Agaty Sapiechy brawuro-
wo wykonał kompozycje Marcina
Mielczewskiego, Adama Jarzęb-
skiego, Mikołaja Zieleńskiego,
Stanisława S. Szarzyńskiego, Kas-
pera Förstera Jr., Macieja Wrono-
wicza oraz utwory Maurizio Caz-
zatiego, Biagio Mariniego, Mar-
co Scacchiego i Giovanniego Bat-
tisty Fontany. Wielką atrakcją
koncertu był owacyjnie przyjęty
gościnny udział wybitnych muzy-
ków angielskich: tenora Jamesa
Oxley`a i skrzypka Simona Stan-
dage’a.

Koncert w Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina był
specjalną promocją mało znanej
muzyki polskiej XIX wieku.
Utwory: Oktet fortepianowy
d-moll op. 6 Józefa Krogulskiego,
Scena dramatyczna Antoniego
Stolpego, Kwintet smyczkowy
F-dur op. 20 Ignacego Feliksa Do-
brzyńskiego wykonane przez ze-
spół „Camerata Vistula”, kierowa-
ny przez wiolonczelistę Andrzeja
Wróbla, wzbudziły duże zaintere-
sowanie. W warszawskiej Akade-
mii Muzycznej nie mogło też za-
braknąć muzyki Chopina. Jego

Fantazję na tematy polskie As-dur
op. 13 w aranżacji A. Wróbla wy-
konał na fortepianie wraz z zespo-
łem Jerzy Sterczyński.

Wszystkim koncertom towarzy-
szyły specjalnie programy w języ-
ku angielskim wraz z obszernymi
komentarzami o artystach i kom-
pozytorach.

Niezwykły podziw wzbudził
nieprzewidziany w programie kon-
ferencji koncert muzyków z Kon-
serwatorium w Pekinie, który
odbył się w przerwie obrad w Au-
dytorium Biblioteki Narodowej.
Małżeństwo Jianxing i Li Feng-
yun Wang zaprezentowało  na sta-
rych chińskich instrumentach tra-
dycyjną muzykę, do której tańczy-
ła ich córka Yizhen Wang.

Od wielu lat stałym punktem
programów konferencji są wy-
cieczki. W tym roku uczestnicy
mieli do wyboru aż siedem atrak-
cyjnych tras. Ze względu na dużą
liczbę chętnych dawało to więk-
sze możliwości dostosowania wy-
boru do indywidualnych potrzeb.
Uczestnikom konferencji zapro-
ponowano: zwiedzenie Traktu
Królewskiego, wycieczki pod ha-
słem „Warszawa – miasto młodo-
ści Chopina” i „Warszawa wczo-
raj i dziś”. Były też wycieczki do
Brochowa i Żelazowej Woli,
Sierpca (tradycyjna wieś polska),
Łowicza – Arkadii – Nieborowa
i Kampinoskiego Parku Narodo-

wego. Wszystkie trasy budziły
zainteresowanie, jednak najwięk-
sze powodzenie miały wycieczki
wyjazdowe, w tym szlakiem Cho-
pina. W programie każdej z nich,
oprócz typowego zwiedzania
obiektów muzealnych, przewi-
dziano poczęstunek oraz mini-
koncert. W Sierpcu zagrała kape-
la regionalna, w Żelazowej Wo-
li odbył się recital chopinowski
w wykonaniu młodej pianistki
Marii Gabryś, w Brochowie wy-
stąpił miejscowy zespół chorało-
wy, w Wilanowie koncert dał ze-
spół pod dyrekcją Jacka Urbania-
ka grający na dawnych polskich
instrumentach, a w Nieborowie
zagrał lutnista Jerzy Żak.

Goście, którzy wybrali zwie-
dzanie Warszawy, mieli okazję
oglądać ją z ostatniego piętra Pa-
łacu Kultury, płynęli statkiem po
Wiśle, zwiedzali Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Inna
grupa oglądała pamiątki chopi-
nowskie w Muzeum Chopina
w Zamku Ostrogskich, gdzie
odbył się recital w wykonaniu
pianistki Joanny Ławrynowicz.
Popisem gry na rogach myśliw-
skich zakończyła się wycieczka
do Puszczy Kampinoskiej. Peł-
ne zadowolenie uczestników
miało potwierdzenie w okla-
skach, jakimi dziękowano orga-
nizatorom po zakończeniu każ-
dej tury. Najbardziej wytrwali
uczestnicy mogli wziąć udział
w tzw. wycieczce pokonferencyj-
nej do Krakowa, aby zwiedzić
dawną stolicę Polski i obejrzeć
muzykalia przygotowane przez
kolegów z Biblioteki i Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.

Wszystkie imprezy dodatkowe
miały za zadanie pokazać jak naj-
obszerniej życie muzyczne w na-
szym kraju. Goście słuchali pol-
skiej muzyki z różnych epok,
którą mieli możność kontemplo-
wać w najpiękniejszych salach
Warszawy, a sądząc z zadowolo-
nych twarzy uczestników, założe-
nia programowe organizatorów
zostały zrealizowane.

Jolanta Byczkowska-Sztaba
Mariola Nałęcz

Uroczystość otwarcia konferencji IAML uświetnił występ kwartetu smyczkowego „Opium”
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Ogromna rola dawnych
źródeł muzycznych,
zwłaszcza rękopisów, jest

dla nas zupełnie oczywista – dzięki
nim poznajemy utwory muzycz-
ne wraz z ich różnorodnymi wa-
riantami; są też podstawowymi
dokumentami kultury muzycznej
poszczególnych środowisk, regio-
nów czy krajów. Jednakże zbiór
źródeł muzycznych – kolekcja mu-
zyczna – może dostarczyć ponad-
to dodatkowych, niekiedy nawet
dość nieoczekiwanych informacji.

W Bibliotece Gdańskiej PAN
(dawnej Stadtbibliothek) znajdu-
je się drukowany głos Canto Orga-
no z weneckiego wydania mszy
Santina Girelli (Wenecja 1627).
Odpisy kilku wydrukowanych
w niej utworów znajdują się rów-
nież w gdańskim rękopisie Ee 2015

8o adl. Zaskakująco wypada jed-
nak porównanie obu przekazów,
co najlepiej może zilustruje przy-
kład dwóch zapisów Kyrie eleyson
z mszy All’Illustre... Signor D. Ven-
tura dalla Valle. Zaznaczone na ilu-
stracji z druku krótkie, liczące
dziewięć taktów Christe eleyson,
w wersji rękopiśmiennej zastąpio-
ne zostało samodzielną częścią,
obejmującą kilkadziesiąt taktów
z dodanym na wstępie fragmen-
tem w metrum trójdzielnym. Ja-
sny zamiar kopisty dokonania ta-
kiej zmiany sygnalizują naniesio-
ne atramentem na drukowany
egzemplarz fermaty i pionowe kre-
ski, wyodrębniające przeznaczony
do zamiany fragment muzyczny.

Inny przykład, wiążący się już
bezpośrednio z narodową książ-
nicą dotyczy muzykaliów z Bi-

bliotheca Rudolphina stworzonej
przez Jerzego Rudolfa, legnickie-
go księcia z dynastii Piastów Ślą-
skich, który zgromadził w I po-
łowie XVII wieku swą słynną bi-
bliotekę przechowywaną do
roku 1945 w Legnicy. Duża część
odnalezionych po wojnie rękopi-
sów muzycznych z tej kolekcji
znajduje się obecnie w zbiorach
Biblioteki Narodowej. Porówna-
nie dwóch rękopisów z tego zbio-
ru daje równie interesujące rezul-
taty jak w cytowanym przypad-
ku gdańskim. Otóż jeden z nich,
tabulatura organowa o dawnej
sygnaturze Nr 101, zawiera sze-
reg kompozycji, które znajduje-
my także w wokalnym komple-
cie sześciu ksiąg głosowych (sygn.
Nr 69). Jednak podczas gdy w ta-
bulaturze są to oryginalne utwo-
ry łacińskie, to w rękopisie Nr 69
wszystkie teksty zostały przetłu-
maczone na język niemiecki – me-
lodie odpowiednich głosów po-
zostały niezmienione, co pokazu-
jemy na przykładzie dwóch wersji
motetu Sydus ex claro. Sygnałem
wzajemnego powiązania obu rę-
kopisów może być również za-
chowanie w obu źródłach podob-
nej kolejności niektórych wpisów.

Rozproszenie dawnych kolekcji
muzycznych w XX wieku
Podczas konferencji IAML, która w tym roku obradowała
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, na sesji bibliotek
naukowych pt. „Kolekcje polskie, rosyjskie i ukraińskie”
Elżbieta Wojnowska z Zakładu Zbiorów Muzycznych BN
wygłosiła referat, w którym przedstawiła problemy
badawcze wynikające z rozproszenia zbiorów muzycznych
w XX wieku. Publikujemy fragment tego wystąpienia.

Kyrie eleyson z Messa all’Illustre & M. Reverendo Signor D. Ventura dalla Valle Santina Girelli: zaznaczone na druku Christe eleyson zostało
rozwinięte na rękopisie
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wych utworów, niegdyś wydru-
kowane lub zapisane jako kom-
plety ksiąg głosowych (Cantus,
Altus, Tenor, Bassus, 5 vox... etc.),
które do wojny stały – również
kompletami, ze wspólną sygna-
turą dla każdego kompletu (!) –
na jednej półce bibliotecznej,
znajdują się dziś w różnych biblio-
tekach, często jako samodzielne
jednostki biblioteczne. Po wojnie
niedoświadczeni lub niedoucze-
ni urzędnicy, widząc pozornie
jednakowy tytuł i tekst egzem-
plarzy, uznawali je najprawdopo-
dobniej za dublety i kierowali do
różnych instytucji. A tam kata-
logowano je, sygnowano i włą-
czano do zbiorów już jako wo-
luminy samodzielne. W ten spo-

sób rozproszono m.in. wspo-
mnianą legnicką Bibliotheca Ru-
dolphina, zbiory z Elbląga, wspa-
niałe muzykalia z Królewca i wie-
le innych.

Polskie Centrum RISM w Bi-
bliotece Narodowej w Warszawie
od przeszło 15 lat zbiera in-
formacje o zaginionych, prze-
mieszczonych i rozproszonych
muzykaliach. Odbywa się to
niestety na marginesie naszych
działań statutowych, dlatego też
zebrane informacje są dość
fragmentaryczne. Jednak już
pierwsze prace na ten temat wy-
kazały, że badając rozproszone
kolekcje nie sposób ograniczyć
się do terenu własnego kraju. Ist-
nieje po temu kilka powodów:

K
onferencje, sym

pozja

Dwie wersje Sydus ex claro Orlando di Lasso – w tabulaturze organowej z oryginalnymi utworami łacińskimi oraz w rękopisie z tekstami
przetłumaczonymi na język niemiecki

W podanych wyżej przykła-
dach jedynie porównanie kilku
źródeł muzycznych z tej samej ko-
lekcji umożliwia ich prawidłową
interpretację, pozwalając wydo-
być na światło dzienne specyficz-
ne cechy kultury muzycznej kon-
kretnego środowiska. O ile jed-
nak wymienione wyżej muzykalia
z Gdańska – tak stary druk, jak
i rękopis – są dostępne w Gdań-
skiej Bibliotece PAN, a ich po-
równanie jest możliwe w dowol-
nym momencie, to już w przypad-
ku Bibliotheca Rudolphina sprawa
nie jest taka prosta. Po drugiej
wojnie światowej ta imponująca
kolekcja rękopisów i druków mu-
zycznych została całkowicie roz-
proszona. Dotyczy to nawet po-

szczególnych jednostek biblio-
tecznych (egzemplarzy), co –
zwłaszcza w przypadku ksiąg gło-
sowych – stwarza dodatkowe pro-
blemy (rozproszenia ilustrują za-
mieszczone dalej mapki).

Niestety, na osoby bez wy-
kształcenia muzykologicznego
opracowywujące po drugiej woj-
nie światowej dawne muzykalia
czyhały groźne pułapki prowa-
dzące do tworzenia niepełnych
czy nawet poważnie wprowadza-
jących w błąd opisów katalogo-
wych. Najniebezpieczniejsza
z nich wynikała ze zwyczaju za-
pisywania w XVI i XVII wieku
muzyki w postaci zestawów po-
jedynczych ksiąg głosowych. Tak
więc dawne zbiory wielogłoso-
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• w polskich bibliotekach reje-
strujemy egzemplarze ze zbiorów
obcych, głównie z terenu Niemiec
i Rosji (dawne Prusy Wschodnie).
Najbardziej znanym przykładem
są oczywiście zbiory berlińskie
w Bibliotece Jagiellońskiej, ale na
teren Polski napłynęły także
(w różny sposób) fragmenty in-
nych kolekcji
• wiele dawnych muzykaliów
z terenu Polski znajduje się dziś
zbiorach państw sąsiednich – za-
równo z powodu przesunięcia na
zachód naszych granic państwo-

wych, jak i w wyniku różnego ro-
dzaju instytucjonalnych i „prywat-
nych” działań kolejnych władz
• niektóre kolekcje muzyczne,
powstałe niegdyś poza granica-
mi kraju, wiążą się integralnie –
przez kulturowy związek ośrod-
ków muzycznych – z polską hi-
storią muzyki.

Dotychczasowe, fragmenta-
rycznie przecież prowadzone, pra-
ce Polskiego Centrum RISM już
pozwoliły przygotować wykazy
zaginionych egzemplarzy, głów-
nie z XVI i XVII wieku, z biblio-

tek Gdańska, Królewca i Legni-
cy. Wyniki tych prac są też wielką
pomocą przy ekspertyzach daw-
nych rękopisów i druków mu-
zycznych pojawiających się na
rynku antykwarycznym (zwykle
udaje się stwierdzić ich pochodze-
nie) oraz przy określaniu pro-
weniencji egzemplarzy w różnych
bibliotekach. Ponadto pozwoli-
ły, na przykład, rozpoznać ele-
menty rozproszonych kolekcji
w wielu bibliotekach polskich,
niemieckich i litewskich. Zyska-
liśmy pewność, że odpowiednio
skonstruowana baza danych po-
zwala na wirtualne scalanie za-
równo rozproszonych pojedyn-
czych egzemplarzy, jak i całych
kolekcji muzycznych. W przy-
padku zespołów niegdyś skata-
logowanych można by pokusić
się nawet o próby ich pełnej wir-
tualnej rekonstrukcji. Byłoby to
możliwe w przypadku np. biblio-
tek Gdańska, Wrocławia, Elbląga,
Brzegu, Legnicy, Nysy, Żarów Ślą-
skich, fragmentów kolekcji mu-
zykaliów Biblioteki Narodowej
w Warszawie, a także ze zbiorów
bibliotek Królewca.

Przedstawiony problem w rów-
nej mierze dotyczy naszych sąsia-
dów. Istnieje więc potrzeba
uruchomienia specjalistycznych
badań rozproszenia i przemiesz-
czeń dawnych kolekcji muzy-
kaliów – dla stworzenia pomo-
stu między przedwojennym
i obecnym stanem wiedzy. Naj-
lepszym adresatem tej propozy-
cji wydają się tu grupy RISM.
Właśnie nasi koledzy  – niejako
ponad granicami państwowymi
– mogliby tworzyć  międzynaro-
dowe grupy robocze (także nie-
formalne), które wspólnie, wyko-
rzystując specjalizację poszcze-
gólnych uczestników, zadbałyby
o prawidłowe scalenie informa-
cji o głosach, księgach głosowych
lub kolekcjach. Może też dzięki
nim mrówcza praca dawnych
muzykologów i bibliotekarzy
przy katalogowaniu zbiorów do-
czekałaby się wreszcie właściwej
kontynuacji.

Elżbieta Wojnowska

Miejsca
przechowywania
muzykaliów
z legnickiej
Bibliotheca

Rudolphina

– stan obecny

Rozproszenie
egzemplarza
na przykładzie
kompletu sześciu
ksiąg głosowych
(Cantus, Altus,
Tenor, Bassus,
Quinta vox i Sexta

vox) do 1945 r.
przechowywanych
w Bibliotheca

Rudolphina

w Legnicy (sygn.
Nr 67)
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Historia fonografii od po-
czątku jest związana
z polską kulturą mu-

zyczną, pierwszym bowiem artystą
znanym z nazwiska, który doko-
nał w 1888 roku nagrań na wał-
kach fonograficznych, był dwuna-
stoletni wówczas pianista polski
Józef  Hofmann. Na przełomie
XIX i XX wieku wśród solistów
Metropolitan Opera House w No-
wym Jorku byli też polscy śpiewa-
cy, których kunszt został utrwa-
lony przez Lionela Maplesona
podczas przedstawień.

W zasobach fonograficznych
Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie znajduje się zbiór, liczący po-
nad 7000 nagrań o charakterze hi-
storycznym, na wałkach ediso-
nowskich, płytach akustycznych
i rolkach pianolowych – większość
to polonika. Są wśród nich pierw-
sze znane zapisy wybitnych arty-
stów teatrów warszawskich Anto-
niego Fertnera i Wincentego Ra-
packiego syna. W ich wykonaniu
zarejestrowano na wałkach firmy
Edison popularne skecze, Rozmo-
wa z pijakiem i U dentysty oraz
Zmartwiałe jęki, zapisane przez
warszawską firmę Gustawa Ehler-
ta. Na utrwalenie swych wykonań
na tym nośniku dźwięku decydo-
wali się też niektórzy śpiewacy.
Należał do nich tenor Henryk
Drzewiecki, a jego najwcześniej-
szym (z około 1900 roku) znanym
nagraniem jest aria tytułowego bo-
hatera opery Władysława Żeleń-
skiego Janek.

Wybitny polski bas Adam Di-
dur pozostawił liczne nagrania na
płytach; jednak najstarszym, ja-
kie znajduje się w zbiorach BN,
jest pieśń Stanisława Moniuszki
O matko moja, którą zarejestro-
wano na wałku produkcji wy-
twórni Ehlerta około roku 1900.

Jednym z pierwszych Polaków,
którzy dokonali nagrań na pły-
tach gramofonowych Berlinera

był baryton Wiktor Grąbczew-
ski, a jego nagranie Pieśni wie-
czornej Moniuszki jest w kolekcji
BN najwcześniej datowaną pły-
tą-polonikiem i pochodzi z lat
1898-1901.

Z lat 1900-1901 pochodzi na-
granie na „berlinerce” solisty ope-
ry w Warszawie i Pradze Włady-
sława Florjańskiego; jest to pieśń
That was a dream, a Janina Koro-
lewicz-Waydowa nagrała wówczas
swą ulubioną pieśń Kalina. Popi-
sową partią operową A. Didura
był Mefistofeles w Fauście Char-
lesa Gounoda i zarówno Serena-
dę, jak i kuplety z tej opery zareje-
strował kilkakrotnie na płytach
akustycznych. W zbiorach Biblio-
teki Narodowej znajduje się także
czterdzieści nagrań Ignacego Dy-
gasa dokonywanych od 1906 roku
dla wielu firm, wczesne nagrania
tenorów Aleksandra Sas-Ban-
drowskiego, Henryka Drzewiec-
kiego i Tadeusza Leliwy, legendar-
nej Marcelli Sembrich-Kochań-
skiej i innych wybitnych polskich
artystów operowych.

Wśród gwiazd ery nagrań aku-
stycznych była primadonna ope-
retki warszawskiej Wiktoria Ka-
wecka, która pozostawiła kilka-
dziesiąt zapisów, spośród których
najwcześniejsze (na płytach Gra-
mophone Concert Record) po-
chodzą z 1902 roku. Inna artyst-
ka operetki – Lucyna Messal do-
konała w latach 1904-1909 ponad
dwudziestu nagrań na płytach.

We wczesnym okresie rozwoju
fonografii rzadziej nagrywano
utwory instrumentalne. Skrzypek
Stanisław Barcewicz, po wiele lat
trwającej karierze na światowych
estradach, swą przygodę z fono-
grafią rozpoczął w 1904 roku. Na-
grał wówczas dla firmy Gramo-

Wczesne nagrania polskich
wykonawców w zbiorach
Biblioteki Narodowej
Jedna z sesji na tegorocznej konferencji IAML była
poświęcona nagraniom dźwiękowym w Polsce i we Francji.
Katarzyna Janczewska-Sołomko z Zakładu Zbiorów
Dźwiękowych i Audiowizualnych BN przedstawiła na niej
wystąpienie poświęcone kolekcji wczesnych nagrań
polskich artystów znajdującej się w Bibliotece Narodowej.
Prezentujemy fragment tej wypowiedzi.

Józef Śliwiński

K
onferencje, sym

pozja
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Nagrania dźwiękowe,
obok polonijnej prasy,
audycji radiowych i ze-

społów folklorystycznych, są jed-
nym z najbardziej widocznych
przejawów aktywności kultural-
nej Polonii. W liczącej ponad
70 000 jednostek dźwiękowej ko-
lekcji Biblioteki Narodowej sta-
nowią one zaledwie ułamek pro-
centa – jest to niespełna 500 do-
kumentów. Gromadzenie tego
rodzaju fonogramów nigdy nie
miało charakteru systematyczne-
go i pozostawało niejako na mar-
ginesie podstawowego nurtu uzu-
pełniania zbioru. Po kilkudziesię-
ciu latach tworzenia narodowej
kolekcji fonograficznej można
z pełnym przekonaniem stwier-
dzić, że nawet gdyby przyjąć
w tym zakresie bardziej ambitne
zasady gromadzenia, to ich reali-
zacja ze względów finansowych
i organizacyjnych nastręczałaby
znaczne trudności i nie przynio-
sła zakładanych rezultatów. To
oznacza, że także w przyszłości
należy poprzestać na reprezenta-
tywnym wyborze polonijnych
nagrań.

Głównym źródłem wpływu
polonijnych dokumentów dźwię-
kowych były zakupy i dary od
osób prywatnych i instytucji.
Zwykle w oferowanym zestawie
płyt znajdowała się jedna lub co
najwyżej kilka o proweniencji
polonijnej. Dlatego ważne jest
odnotowanie trzech spuścizn, któ-
re przede wszystkim jakościowo,
ale także pod względem ilościo-
wym powiększyły polonijną ko-
lekcję.

W roku 1997 zbiory muzyczne
i dźwiękowe wzbogaciły się o ma-
teriały nutowe i nagrania po wy-
bitnej polskiej śpiewaczce Adeli-
nie Czapskiej, która przed drugą
wojną światową występowała na
scenach operowych i estradach
koncertowych Europy i Ameryki
Południowej, a od 1941 roku
mieszkała i pracowała, głównie
jako pedagog, w Montrealu. Po-
nieważ jej głos został utrwalony
tylko na jednej płycie komercyj-
nej, dlatego dla oceny jej powo-
jennych dokonań artystycznych

phone Co. Canzonettę z Kon-
certu skrzypcowego D-dur op. 35
P. Czajkowskiego.

Równolegle z wałkami fo-
nograficznymi i płytami gra-
mofonowymi używano rolek
pianolowych – perforowanych
taśm papierowych z nagrania-
mi. Gdy w 1905 roku firma
Welte und Sohne wprowadzi-
ła udoskonalony zapis, zapro-
siła do współpracy najwybit-
niejszych pianistów przełomu
XIX i XX wieku. Było wśród
nich trzech Polaków: Józef
Hofmann, Józef  Śliwiński
oraz Ignacy Jan Paderewski.
W zbiorach BN przechowywa-
na jest większość ich wykonań
utrwalonych na rolkach. Na
szczególne podkreślenie zasłu-
guje kolekcja piętnastu (to
znaczy prawie wszystkich) na-
grań J. Śliwińskiego.

Ścisłe związki z kulturą pol-
ską miały także: Ukrainka Sa-
lomnija Kruszelnicka (solist-
ka Opery Warszawskiej i naj-
lepsza ówczesna odtwórczyni
roli Halki w operze Moniusz-
ki), Włoszka Olimpia Boro-
nat (zamężna hr. Rzewuska)
i skrzypaczka, Amerykanka
Dora Valesca-Bakker.

Salomnija Kruszelnicka
w latach 1902-1903 dokonała
szeregu nagrań w Warszawie;
najwcześniejszy w kolekcji Bi-
blioteki Narodowej zapis  gło-
su Boronat pochodzi z 1904
roku, a najcenniejsze ekspona-
ty to zapisy dokonane w No-
wym Jorku w 1898 roku wy-
konań przez Valesca-Bakker
utworów Henryka Wieniaw-
skiego.

Ze względu na ogromną
wartość historyczną i unika-
towy charakter wiele naj-
wcześniejszych nagrań pol-
skich artystów ze zbiorów Bi-
blioteki Narodowej zostało
skopiowanych na współcze-
sne nośniki dźwięku, co po-
zwala na ich zabezpieczenie
i udostępnianie.

Katarzyna Janczewska-
-Sołomko

Janina Korolewicz-Waydowa

Lucyna Messal
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przekazana do Biblioteki Naro-
dowej dźwiękowa dokumentacja
okazała się nieoceniona.

W 2000 roku Veronique Schütz,
wdowa po polskim kompozytorze
Alfredzie Schützu, twórcy znanej
pieśni Czerwone maki na Monte
Cassino, ofiarowała ponad pięć-
dziesiąt nagrań zarejestrowanych
na amatorskich i radiowych ta-
śmach magnetycznych. Dało to
możliwość poznania emigracyj-
nych kompozycji Schütza, także
tych pisanych przez wiele lat na
potrzeby rozgłośni polskiej Radia
Wolna Europa, a w Polsce zupeł-
nie nieznanych.

Szczególny charakter miał
przekazany w tym samym roku
zbiór, określany przez jego ofia-
rodawców mianem „skarbu ka-
lifornijskiego”. Była to kolekcja
600 płyt standardowych1, wypro-
dukowanych w okresie między-
wojennym. Jej pierwszym właści-
cielem była polonijna rozgłośnia
radiowa w Buffalo. Po drugiej
wojnie światowej odkupił ją
osiadły w Stanach Zjednoczo-
nych polski emigrant Andrzej
Rewal. Pod koniec lat 90. redak-
cja tygodnika „Kobieta i Życie”
sprowadziła ją do Polski i prze-

zykę ludową. Spotykamy więc
melodie taneczne instrumental-
ne lub ze śpiewanym refrenem
o ludowej proweniencji, najczę-
ściej z nową aranżacją i instru-
mentacją. Zmiany w stosunku do
pierwowzorów widoczne są rów-
nież w warstwie językowej tych
utworów, co jest jednym z prze-
jawów asymilacji z nowym środo-
wiskiem. Często wtrącane są do
polskiego tekstu słowa angielskie
i łączony jest angielski tytuł z tra-
dycyjną muzyczną formą ludo-
wych tańców, np. Milwaukee Pol-
ka czy USA Oberek2. Wśród tań-
ców najbardziej popularny jest
oberek, obecny w muzycznym
folklorze centralnej części Polski,
np. Oberek w starem kraju3, a tak-
że przejęta do polskiej ludowej
muzyki polka. Nawiązanie do
polskiej tradycji następuje też
poprzez proste odniesienie do sym-
boli patriotycznych, np. polka
Free eagle (Wolny orzeł), lub przy-
wołanie postaci bohatera narodo-
wego, jak w utworze Mazur Ko-
sciusko. Częste w nagraniach są
wreszcie melodie religijne, prze-
ważnie polskie kolędy.

Najstarsze nagrania polonijne
ze Stanów Zjednoczonych są za-
rejestrowane na pochodzących
z lat 20. rolkach pianolowych.
Z etykietą „The Roll of  Honor”
wydano sześć opracowań ludo-
wych pieśni, w tym bardzo po-
pularnej Pognała wołki. Nadruko-
wany na tych rolkach obok zapi-
su muzycznego tekst w języku

Polonijne nagrania
dźwiękowe w zbiorach
Biblioteki Narodowej

kazała do zbiorów narodowych.
Wśród zachowanych w doskona-
łym stanie płyt, przede wszystkim
produkcji przedwojennej war-
szawskiej firmy fonograficznej
Syrena Record, znalazło się tak-
że blisko 100 tytułów wydanych
nakładem amerykańskiej Polonii.

Nagrania dźwiękowe Polonii
ze Stanów Zjednoczonych są naj-
liczniej reprezentowane pośród
zgromadzonych w Bibliotece Na-
rodowej poloników emigracyj-
nych. Repertuar większości na-
grań, zarówno tych wydanych
przed wojną, jak i pochodzących
z lat 40., 50. i 60., podkreśla
związek z krajem urodzenia lub
krajem przodków. Najprostszym
sposobem nawiązania do rodzi-
mej kultury jest sięganie po mu-

Wśród referatów wygłoszonych podczas obradującej
w Bibliotece Narodowej konferencji IAML było wystąpienie
Marii Wróblewskiej z Zakładu Zbiorów Dźwiękowych
i Audiowizualnych BN na temat przechowywanej
w narodowej książnicy kolekcji nagrań płytowych
dokonywanych przez artystów polonijnych, głównie ze
Stanów Zjednoczonych, od początku XX wieku aż do jego
schyłku. Prezentujemy fragment tej wypowiedzi.

1 Tzn. odtwarzanych z prędkością 78
obrotów na minutę.

2 Również na etykietach płyt tytuły po-
dane są zazwyczaj w obu wersjach ję-
zykowych.
3 Na etykiecie płyty tytuł podano także
w języku angielskim: Oberek of The Old
Country.
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polskim miał na celu ułatwienie
odśpiewania utworu równocze-
śnie z akompaniamentem piano-
li. Wątek patriotyczny pojawia się
w dwóch utworach zapisanych na
rolkach firmy Vocalstyle. Jeden
z utworów to Marsz Piłsudskiego.
Ta rolka posiada datę copyrigh-
tu 1925. Drugi marsz nosi tytuł
Pod białym orłem.

Lata 20. i 30. są także począt-
kiem wydawania w Stanach Zjed-
noczonych polonijnych nagrań na
płytach gramofonowych. W tym
czasie rozpoczęły działalność ta-
kie firmy fonograficzne, jak: Me-
lodia Record w Chicago, Harmo-
nia Records w Nowym Jorku oraz
Jan Records w Hartford. Polonij-
ne nagrania publikowała też ame-
rykańska RCA Victor w „Inter-
national Series”. Z tymi firmami
związanych było wielu polonij-
nych muzyków, którzy wśród
amerykańskiej Polonii zyskali
znaczącą pozycję, a ich dorobek
liczy się w dziesiątkach kompo-
zycji, opracowań muzycznych
i wykonań. Był wśród nich przy-
były w 1906 roku do Stanów Zjed-
noczonych Ignacy Podgórski4,
a także działający od 1925 roku

Brunon Kryger, który na zamó-
wienie firmy RCA nagrał ponad
200 płyt z polskimi pieśniami lu-
dowymi i wzorowanymi na nich
własnymi kompozycjami. Potom-
kiem polskiego emigranta był
Gene Wisniewski, koncertujący
z powodzeniem w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie z założo-
nym przez siebie big bandem
„The Harmony Bells”. Jego naj-
większymi przebojami były:  Open
Door The Polka i Monday Mor-
ning Polka.

Najbardziej spektakularna
kariera stała się udziałem Wła-
dysława Daniłowskiego, absol-
wenta warszawskiego konserwa-
torium i założyciela niezwykle
popularnego w międzywojennej
Polsce kwintetu wokalnego
„Chór Dana”, z którym nagry-
wał płyty, występował w filmach,
radiu i na koncertach w Europie
i Stanach Zjednoczonych. Po sze-
ściu latach od przybycia do No-
wego Jorku, w 1946 roku otwo-
rzył on własną firmę fonogra-
ficzną Dana Records5.  Angażo-
wał do niej najlepszych artystów
i orkiestry działające wśród Po-
lonii, jak również popularnych
wykonawców amerykańskich.
Nakłady jego płyt sięgały w tym
czasie 500 egzemplarzy. W 1952
roku w rankingu „Billboard Ma-
gazine” firma Dana Records zna-
lazła się pomiędzy znaczącymi
amerykańskimi wydawcami Vic-
torem i Columbią, zostawiając w
tyle tak znane firmy jak Decca,
Capitol czy Mercury.

Obok niezwykle popularnych
nagrań folklorystycznych, Polo-
nia w Stanach Zjednoczonych
publikowała też dużo nagrań
muzyki rozrywkowej, przede
wszystkim piosenek. W latach
50. i 60. obok przedwojennych
przebojów pojawiają się nowe
utwory, często z nostalgicznymi
tekstami: Moje serce zostało we
Lwowie, Kto nad Wisłą się uro-
dził, Krakowskie echo. Popularne
są też piosenki żołnierskie, wy-

konywane najczęściej przez zespół
„Wesoła Czwórka Lotników”
(np. Tango lotnika czy List żoł-
nierza do matki).

W zbiorze BN znajdują się też
przykłady emigracyjnych płyt
o tematyce religijno-patriotycznej.
Dwie z nich nagrano dla upamięt-
nienia obchodów tysiąclecia
chrztu Polski: wydany w Detroit
album Filarets Chorus presents Po-
land Songs of God and Country
oraz płyta zatytułowana A day to
remember October 16, 1966, na któ-
rej utrwalono uroczystą mszę od-
prawioną w polskim kościele Our
Lady of Czestochowa (m.in. wy-
powiedzi dostojników kościelnych
polskiego pochodzenia, kardyna-
ła Johna Krola i biskupa Ladisla-
wa Rubina).

Płyty wydane nakładem pol-
skich emigrantów lub ich potom-
ków w Stanach Zjednoczonych są
tylko częścią polonijnej kolekcji
w Bibliotece Narodowej. W zbio-
rze tym znajdują się także niezwy-
kle interesujące nagrania związa-
ne z emigracją żołnierską z okre-
su drugiej wojny światowej i lat
powojennych, późniejsze publi-
kacje polskiej sekcji Radia Wol-
na Europa, w końcu fonogramy
wydane przez Polonię w latach
80., w okresie emigracji solidar-
nościowej.

Wielkość kolekcji polonijnych
nagrań w Bibliotece Narodowej
nie pozwala co prawda na pogłę-
bione badania, ale jest wystarcza-
jąca dla ogólnej orientacji w wy-
konywanym i nagrywanym reper-
tuarze, polonijnych twórcach
i wykonawcach, pozwala też wy-
kazać przenikanie się kultur: kra-
ju ojczystego i kraju osiedlenia.
Byłoby interesujące i pożądane
podjęcie pełniejszych badań nad
polonijną kulturą muzyczną.
Tym bardziej, że temat ten nie zo-
stał jeszcze naukowo opracowany.
Jego szersze ujęcie będzie wyma-
gać sięgnięcia do znacznie większej
liczby przykładów i przeprowa-
dzenia badań na pograniczu róż-
nych dziedzin: historii, muzykolo-
gii, socjologii i lingwistyki.

Maria Wróblewska

5 W Stanach Zjednoczonych Władysław
Daniłowski działał pod artystycznym
pseudonimem Walter lub Walt Dana.

4 Na etykietach płyt występuje jako
„Ignacy Podgórski i jego nadzwyczaj-
na orkiestra”.

Władysław Daniłowski
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Autografy Chopina w Polsce

Autografy Chopina są
ogromną rzadkością – pi-
sał w połowie XIX stu-

lecia Franciszek Liszt. Na szczę-
ście mylił się. Co prawda, Cho-
pinowskie rękopisy muzyczne,
listy, pamiątki i portrety zostały
rozproszone po świecie, a część
z nich zaginęła, jednakże w Pol-
sce znajduje się najbardziej inte-
resująca i największa część jego
muzycznych autografów i listów.
I mimo trudności, głównie finan-
sowych, kolekcja ta nadal wzbo-
gacana jest o nowe obiekty. Po
śmierci kompozytora większość
autografów z jego ostatniego
mieszkania wysłano do rodziny
w Polsce. Część manuskryptów zo-
stała przekazana jego przyja-
ciołom. Pewna liczba znalazła się
w prywatnych zbiorach i z biegiem
czasu trafiła do biblioteki książąt
Czartoryskich, do Biblioteki Ja-
giellońskiej, biblioteki Sekcji Cho-
pina w Warszawskim Towarzy-
stwie Muzycznym, do Biblioteki
Narodowej i do ustanowionego
w 1934 roku Instytutu Fryderyka
Chopina, po wojnie reaktywowa-
nego jako Towarzystwo im. Fry-
deryka Chopina.

Pamiątki po Chopinie przeka-
zują informacje o człowieku, na-
tomiast rękopisy to bezpośredni,
unikatowy zapis jego genialnej
myśli muzycznej. Kolekcja cho-

pinianów w Bibliotece Narodo-
wej jest jedną z najważniejszych,
najbardziej znaczących i warto-
ściowych dla muzykologów
i rzesz wielbicieli twórczości wiel-
kiego kompozytora.

Jednym z pierwszych wydaw-
ców kompozycji Chopina była
firma Breitkopf & Härtel z Lip-
ska. W 1843 roku nabyła od
kompozytora prawo do publika-
cji jego rękopisów, czego świadec-
twem jest zachowany w zbiorach
prywatnych dokument:

Ja, niżej podpisany, zamieszkały
w Paryżu rue St. Lazare nr 34,
stwierdzam, że sprzedałem Panom
Breitkopf i Härtel w Lipsku pra-
wo własności niżej wymienionych,
skomponowanych przeze mnie
utworów, a mianowicie [lista za-
wiera 34 utwory]. Oświadczam, że
odstąpiłem prawo własności wymie-
nionej firmie bez żadnych zastrze-
żeń ani ograniczeń po wszystkie
czasy i na wszystkie kraje z wyjąt-
kiem Francji i Anglii, oraz stwier-
dzam, że otrzymałem za nie umó-
wione honorarium, na które wysta-
wiono specjalne pokwitowanie.
Paryż, 10 grudnia 1843. F. Chopin.

Rękopisy te były przechowy-
wane w archiwum wydawnictwa
do lat 30. XX wieku. W 1936
roku wydawca złożył państwu
polskiemu ofertę ich zakupu.
Dzięki staraniom Instytutu Fry-

deryka Chopina rząd polski przy-
jął propozycję nabycia 20 rękopi-
sów zawierających w sumie 49
kompozycji w 20 opusach oraz 13
listów, dwóch dagerotypów
i jednej fotografii z wizerunkami
kompozytora z ostatnich lat ży-
cia. Niewątpliwie rola Instytutu
Fryderyka Chopina w zaworciu
umowy była znacząca, ale mało
kto wie, że inicjatywa zakupu
tego zbioru wyszła od Tadeusza
Brzezińskiego, konsula Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Lipsku w la-
tach 1931-1935. W styczniu 1938
roku kolekcja została przekaza-
na Bibliotece Narodowej. Do
unikalnego zbioru przynależą au-
tografy edycyjne oraz kopie z od-
ręcznymi dopisami Chopina spo-
rządzane do wydania.

Rangę tej najznaczniejszej
w świecie kolekcji określa nie tyl-
ko liczba, ale głównie waga dzieł,
jakie zawiera. Najcenniejsze
wśród nich to całkowite autogra-
fy: Fantazja f-moll op. 49, Sona-
ta h-moll op. 58, Polonez-Fanta-
zja As-dur op. 61, Nokturn Des-
-dur op. 27 nr 2, dwa Nokturny
op. 55, dwa Nokturny op. 62, czte-
ry Mazurki op. 24, cztery Mazur-
ki op. 33, trzy Mazurki op. 56,
Allegro de Concert op. 46 oraz rę-
kopis szczególny – partytura Kon-
certu f-moll op. 21, w której gło-
sy instrumentów orkiestrowych
wpisane są przez nieznanego ko-
pistę, a partia fortepianu i tutti
ręką Chopina.

Nie mniej wartościowe są ko-
pie sporządzone przez Juliana Fon-
tanę, wieloletniego serdecznego
przyjaciela wielkiego kompozyto-
ra: cztery Mazurki op. 30, dwa Po-
lonezy op. 40 oraz Scherzo b-moll
op. 31 i kopie Adolfa Gutmanna,
którego ręką są przepisane praw-

Jednym z punktów obrad międzynarodowej konferencji
IAML, która odbyła się w tym roku w Warszawie, była
sesja plenarna pod hasłem „Muzyka w Polsce”.
Autorką referatu poświęconego rękopisom Fryderyka
Chopina była Mariola Nałęcz z Zakładu Zbiorów
Muzycznych Biblioteki Narodowej. Publikujemy
fragmenty tego wystąpienia.

(ze szczególnym uwzględnieniem
rękopisów ze zbiorów BN)
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dopodobnie niektóre Etiudy z op.
25, Scherzo cis-moll op. 39, Sona-
ta b-moll op. 35. Kopie te zawie-
rają odręczne korekty i naniesie-
nia Chopina, świadczące o chęci
nadania kompozycjom ostatecz-
nego, doskonałego kształtu.

Rękopisy mają przeważnie for-
mat podłużny, zapisy powstały
na papierze czerpanym, często ze
znakami wodnymi, liniowanym
zbrązowiałym obecnie inkau-
stem, za pomocą przyrządu zwa-
nego rastralem. Wszystkie, opa-
trzone zostały własnościowymi
pieczęciami Archiwum Breitkop-
fa & Härtla; pieczęcie Biblioteki
Narodowej zostały naniesione
dopiero w 1959 roku.

Inna jest proweniencja autogra-
fu 24 Preludiów op. 28 oraz dwóch
kopii zbiorów Pieśni z op. 74.
Szczególnie zagadkowe są dzieje
pierwszego rękopisu. Preludia,

przesłane Julianowi Fontanie, tra-
fiły prawdopodobnie do jednego
z wydawców francuskich. Do
1939 roku losy tego autografu
pozostawały nieznane; w tym
roku pojawił się w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej. Z niezna-
nych powodów nie został włączo-
ny do grupy rękopisów ewakuo-
wanych wraz z wybuchem wojny.
W 1942 roku oficjalnie został za-
pisany w inwentarzu i osygnowa-
ny pieczęcią Staatsbibliothek
Warschau. W 1943 roku wypoży-
czono go na organizowaną przez
Niemców wystawę chopinowską
w Krakowie i już stamtąd nie po-
wrócił, zapewne ukryty przez nich
na Śląsku. Do 1947 roku, kiedy
to został odnaleziony w powiecie
kłodzkim, uchodził za zaginiony.
Poprzez Bibliotekę Uniwersytecką
we Wrocławiu powrócił do Bi-
blioteki Narodowej.

Lista rękopisów utworów Chopina w zbiorach Biblioteki
Narodowej – pogrubionym drukiem i gwiazdką zaznaczono autografy,

w nawiasie rok powstania rękopisu

*Allegro de Concert A-dur op. 46 [1834-1841]*Allegro de Concert A-dur op. 46 [1834-1841]*Allegro de Concert A-dur op. 46 [1834-1841]*Allegro de Concert A-dur op. 46 [1834-1841]*Allegro de Concert A-dur op. 46 [1834-1841]
Berceuse Des-dur op. 57 [1844]

*12 Etiud op. 25 (nr 1*, 2-7, 8*, 9-12) [1835-1837]*12 Etiud op. 25 (nr 1*, 2-7, 8*, 9-12) [1835-1837]*12 Etiud op. 25 (nr 1*, 2-7, 8*, 9-12) [1835-1837]*12 Etiud op. 25 (nr 1*, 2-7, 8*, 9-12) [1835-1837]*12 Etiud op. 25 (nr 1*, 2-7, 8*, 9-12) [1835-1837]
*Fantazja f-moll op. 49 [1841]*Fantazja f-moll op. 49 [1841]*Fantazja f-moll op. 49 [1841]*Fantazja f-moll op. 49 [1841]*Fantazja f-moll op. 49 [1841]
*Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [1929-1830]*Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [1929-1830]*Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [1929-1830]*Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [1929-1830]*Koncert fortepianowy f-moll op. 21 [1929-1830]
*4 Mazurki op. 24 [1833-1835]*4 Mazurki op. 24 [1833-1835]*4 Mazurki op. 24 [1833-1835]*4 Mazurki op. 24 [1833-1835]*4 Mazurki op. 24 [1833-1835]
4 Mazurki op. 30 [1837]

*4 *4 *4 *4 *4 MMMMMazurki op. 33 [1838]azurki op. 33 [1838]azurki op. 33 [1838]azurki op. 33 [1838]azurki op. 33 [1838]
4 Mazurki op. 41 [1838-1839]

*3 *3 *3 *3 *3 MMMMMazurki op. 56 [1843-1844]azurki op. 56 [1843-1844]azurki op. 56 [1843-1844]azurki op. 56 [1843-1844]azurki op. 56 [1843-1844]
*Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 [1835]*Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 [1835]*Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 [1835]*Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 [1835]*Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 [1835]
2 Nokturny op. 37 [1838-1839]

*2 Nokturny op. 55 [1842-1844]*2 Nokturny op. 55 [1842-1844]*2 Nokturny op. 55 [1842-1844]*2 Nokturny op. 55 [1842-1844]*2 Nokturny op. 55 [1842-1844]
*2 Nokturny op. 62 [1846]*2 Nokturny op. 62 [1846]*2 Nokturny op. 62 [1846]*2 Nokturny op. 62 [1846]*2 Nokturny op. 62 [1846]
6 Pieśni z op. 74 nr 1, 4, 5-7, 10 [1827-1830]
2 Pieśni z op. 74 nr 1, 10 [1844]
2 Polonezy op. 40 [1838-1839]

*Polonez-Fantazja As-dur op. 61 [1846]*Polonez-Fantazja As-dur op. 61 [1846]*Polonez-Fantazja As-dur op. 61 [1846]*Polonez-Fantazja As-dur op. 61 [1846]*Polonez-Fantazja As-dur op. 61 [1846]
*24 Preludia op. 28 [1831(8)-1839*24 Preludia op. 28 [1831(8)-1839*24 Preludia op. 28 [1831(8)-1839*24 Preludia op. 28 [1831(8)-1839*24 Preludia op. 28 [1831(8)-1839]
Scherzo b-moll op. 31 [1837]
Scherzo cis-moll op. 39 [1837-1839]
Sonata b-moll op.35 [1837-1839]

*Sonata h-moll op. 58 [1844]*Sonata h-moll op. 58 [1844]*Sonata h-moll op. 58 [1844]*Sonata h-moll op. 58 [1844]*Sonata h-moll op. 58 [1844]

Jeszcze inne jest pochodzenie
dwóch zbiorów pieśni. Pierwszy rę-
kopis, zawierający sześć pieśni, wy-
szedł spod pióra nieustalonego ko-
pisty, ze śladami ręki Juliana Fon-
tany (być może także Chopina),
i pierwotnie był własnością Wła-
dysława Platera, a następnie zor-
ganizowanego przez niego Mu-
zeum w Rapperswilu. Drugi,
z dwiema pieśniami, również ma
cechy zapisu charakterystyczne dla
Fontany, ale i tu kopista jest nie-
znany, choć, jak świadczą ślady po
wydartych kartach oraz szczątko-
wa paginacja, mógł to być frag-
ment większego zbioru.

W ostatnim czasie Biblioteka
Narodowa i Towarzystwo im.
Fryderyka Chopina w Warszawie
zakupiło na polskich i zagranicz-
nych aukcjach antykwarycznych
kilka autografów Chopina uwa-
żanych dotąd za zaginione (mu-
zykalia i listy). Należy mieć na-
dzieję, że i inne dokumenty do-
tychczas uważane za utracone
bezpowrotnie, wrócą do polskich
kolekcji, przydając im jeszcze
większego splendoru.

Wśród dziewiętnastowiecznych
rękopisów przechowywanych
w Bibliotece Narodowej kompo-
zycje Fryderyka Chopina są naj-
cenniejszym skarbem kultury pol-
skiej i światowej. W 1999 roku
autografy utworów Fryderyka
Chopina ze zbiorów Biblioteki
Narodowej i Towarzystwa im.
F. Chopina zostały wpisane na
Światową Listę UNESCO „Pa-
mięć świata” – „Memory of the
World”. Ze względu na koniecz-
ność zapewnienia im specjalnej
ochrony są niezwykle rzadko udo-
stępniane publicznie, dlatego też
zostały zmikrofilmowane. Co pe-
wien czas Biblioteka Narodo-
wa publikuje ich specjalne edycje
faksymilowe, które są wręczane
uczestnikom kolejnych konkursów
chopinowskich.

Najnowsza publikacja, która
powstała z okazji XV Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. F. Chopina to Nokturn
Des-dur op. 27 nr 2.

Mariola Nałęcz
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„ C z y  b ę d z i e s z  w i e d z i a ł  c o  p r z e ż y ł e ś . . . ”

Ze wzruszeniem i zadziwie-
niem spogląda się na ten
rękopis. Na jego sześciu

stronicach, poprzez siedemdzie-
siąt siedem taktów, snuje się nie-
przerwany ciąg nut, pauz i zna-
ków zapisanych przez Fryderyka
Chopina cienkim piórem i lek-
ką ręką, w sposób tak natural-
ny, jak to tylko możliwe. Ciąg nut
– wzlatujących i opadających na
pięciolinię niemal w rytmie od-
dychania, niosących strumień fa-
lującego miarowo brzmienia
o pięknie nieskazitelnym, trud-
nym do nazwania. W muzyce tej
słyszano od zawsze samą esencję
tego, co poetyckie, intymne i li-
ryczne. Robert Schumann wyra-
ził to hiperboliczną apostrofą:
coś najbardziej serdecznego i naj-
bardziej promiennego, co tylko
może być w muzyce pomyślane.

 *
Do dziś bliżej nie wiadomo, kie-
dy i gdzie ów bezcenny rękopis –
oznaczony sygnaturą Mus. 218

i stanowiący od roku 1938 wła-
sność Biblioteki Narodowej,
zresztą jedyny znany rękopis Nok-
turnu Des-dur – został przez Cho-
pina zapisany. Wiadomo, że nie
później niż w roku 1835. Można
również sądzić, że niewiele wcze-
śniej; rękopisy Chopina były już
wówczas przez wydawców roz-
chwytywane, nie musiały więc
w kompozytorskiej tece czy szu-
fladzie czekać na wydanie.

Można przypuszczać, że Nokturn
Des-dur został skomponowany
w Paryżu; był to czas, kiedy kom-
pozytor mieszkał przy Chaussée
d’Antin, pod numerem piątym.

Rękopis Nokturnu Des-dur ma
charakter autografu edycyjnego,
czyli – jak można przypuszczać
– stanowi kompozytorską kopię
autografu roboczego, który za-
ginął. O tym, że proces twórczy
– zwyczajem Chopina – trwał na-
dal, świadczą poprawki wprowa-
dzone przez kompozytora w tak-
tach 29, 44, 53 i 55, na miejsce
nut skreślonych i to tak dokład-

nie, że niemożliwych do odczy-
tania. Rękopis Mus. 218 rzeczy-
wiście stał się podstawą jednej
z trzech edycji podejmowanych
w owym czasie mniej więcej rów-
nocześnie – lipskiej, u Breitkop-
fa & Härtla. Potwierdzają to
stemple tego wydawcy, znajdu-
jące się na paru stronicach ręko-
pisu.

W połowie roku 1835 zapropo-
nował Chopin firmie Breitkopf
& Härtel wydanie Nokturnu Des-
-dur – w parze z Nokturnem cis-
-moll – jako Deux Nocturnes op.
27. Parę miesięcy później, w listo-
padzie tegoż roku, korzystając
z pośrednictwa Heinricha A. Prob-
sta, przesłał lipskiej firmie rękopi-
sy obu utworów. 

 *
Nokturn Des-dur wydany został
w połowie roku 1836; w maju
ukazał się w Lipsku u Breitkopfa
& Härtla (jako nr 5666) oraz
w Londynie u Wessela, zaś w lip-
cu – w Paryżu u Maurice’a
Schlésingera. Dedykantem obu
nokturnów op. 27 została „la
comtesse d’Appony”, zidentyfi-
kowana jako Thérèse d’Appony,
z domu Nogarola, jedna z licz-
nych arystokratycznych uczennic
Chopina.

Po opublikowaniu utworu jego
rękopis został złożony w Breit-
kopf & Härtel-Archiv w Lipsku,
gdzie przeleżał okrągłe sto lat, je-
śli nie liczyć momentu, gdy fir-
ma Breitkopf  & Härtel podjęła
prace nad kolejnym wydaniem
dzieł zbiorowych Fryderyka Cho-
pina (w jego realizacji w latach
1878–1880 brał udział między in-
nymi Johannes Brahms). Było to
tym razem erste kritisch durchge-
sehene Gesammtausgabe, więc
oparte na źródłach z pierwszej
ręki.

Po stu latach od pierwszej edy-
cji, w momencie, w którym fir-
ma Breitkopf  & Härtel przeży-
wała kryzys ekonomiczny, ręko-
pis Nokturnu Des-dur – wraz z 48
innymi rękopisami kompozyto-
ra pochodzącymi z najlepszego
okresu jego twórczości – został
sprzedany państwu polskiemu.

Fryderyk Chopin Nokturn Des-dur op. 27 nr 2.
Faksymile autografu ze zbiorów Biblioteki Narodowej.
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005

Nad autografem
Nokturnu Des-dur

Fryderyk Chopin Nokturn Des-dur, karta 2r
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Ofertę wysunięto w roku 1936,
sprzedaż nastąpiła w 1937, a w
dniu  31 stycznia roku 1938 Mi-
nisterstwo Wyznań i Oświecenia
Publicznego przekazało rękopis,
o którym mowa – wraz z innymi
– Bibliotece Narodowej. Wkrót-
ce, w obawie przed zniszczeniem
wojennym, między wrześniem
1939 a grudniem 1940 roku rę-
kopis Mus. 218 odbył – wraz z po-
zostałymi – drogę z Warszawy
przez Bukareszt, Konstancę, Mar-
sylię, Paryż, Bordeaux i Szkocję do
Ottawy, gdzie był przechowywa-
ny najpierw w archiwum Record
Building, a następnie w Bank
of Montreal w Ottawie. Do kra-
ju, do Biblioteki Narodowej
wrócił w lutym roku 1959. Zo-
stał zaprezentowany publicznie
na paru wystawach, m.in.: w tym-
że roku 1959 w Muzeum Naro-
dowym w Warszawie, w Krako-
wie na Wawelu, ponadto w roku
1999 w Bibliotece Narodowej
(w Pałacu Krasińskich) z okazji
II Międzynarodowego Kongresu
poświęconego twórczości Fryde-
ryka Chopina.

*
Dziejom Nokturnu Des-dur op. 27
nr 2 towarzyszy sytuacja para-
doksalna. Jego piękny rękopis,
Mus. 218, w niewiele lat po pow-
staniu przestał być nosicielem tej
wersji utworu, która utrwaliła się
w pianistycznej praktyce
i która panuje dziś na koncerto-
wej estradzie i w nagraniach.

Chopin sam często i chętnie
grywał nokturny, szczególnie pod-
czas występów kameralnych
w paryskich i londyńskich salo-
nach. Wiadomo także, iż jesienią
roku 1836 grał je w Lipsku Schu-
mannowi. Można sądzić, iż Nok-
turn Des-dur wykonywał wówczas
jeszcze – w tych pierwszych latach
po skomponowaniu i wydaniu –
w wersji skonkretyzowanej w rę-
kopisie BN. Lecz w którymś mo-
mencie zmienił koncepcję inter-
pretacji swego utworu i zaczął ową
zmienioną wersję utrwalać, notu-
jąc zmiany ołówkiem w egzempla-
rzach uczennic. Zachowały się trzy
takie egzemplarze, na których

został zafiksowany obraz tej no-
wej koncepcji utworu: egzemplarz
Camille O’Meary (późniejszej
Dubois), egzemplarz Jane Stirling,
a także Ludwiki Jędrzejewiczo-
wej, siostry Chopina. Zmian było
niewiele i dotyczyły nie wysoko-
ści czy czasu trwania nut, lecz dy-
namiki – ale dynamiki występu-
jącej w funkcji formotwórczej,
decydującej o charakterze i eks-
presji utworu.

Rzecz wyszła na jaw w końcu
XIX wieku, podana do publicz-
nej wiadomości przez Jana Kle-
czyńskiego w drugiej serii trzech
odczytów, zatytułowanej Chopin
w celniejszych swoich utworach.
W odczycie pierwszym, wygłoszo-
nym w Warszawie w grudniu
roku 1883, a opublikowanym
w roku 1886, Kleczyński, wybit-
ny krytyk muzyczny, zarazem pia-
nista korzystający z uwag Mar-
celiny Czartoryskiej, Camille
Dubois i Juliana Fontany, pary-
ski uczeń Marmontela, przekazał
w sposób bardzo wiarygodny in-
formacje tyczące owej zmiany kon-
cepcji Nokturnu Des-dur. Pisał:
Według życzenia Chopina temat
główny, który – jak wiadomo –
przychodzi 3 razy, zjawić się po-
winien za każdym razem z od-
miennym odcieniem siły i ekspre-
sji, a mianowicie raz pierwszy
p i a n o, łagodnie i z prostotą, raz
drugi p i a n i s s i m o, z użyciem
drugiego pedału [...], raz trzeci na
koniec forte i szeroko, wbrew
wskazówkom tekstu, które każą go
brać delikatnie i diminuendo.

Dla uwiarygodnienia swych
twierdzeń, Kleczyński dodaje:
Informację specjalną w tej mierze
otrzymałem od ś.p. Juliusza [sic]
Fontany i jest ona nadzwyczaj lo-
giczną, gdyż po całym ustępie
środkowym, który rozwija się cre-
scendo, temat – wzięty po raz trze-
ci blado – nie robi wrażenia. Swoje
uwagi na temat Nokturnu Des-
-dur kończy wyrazem zadziwie-
nia: Dlaczego ta mylna informa-
cja nigdy za życia Chopina nie była
w druku sprostowana [...] nie jest
mi wiadomo.

Wersję „właściwą”, zgodną
z ostateczną intencją kompozy-

tora, przekazaną słownie przez
J. Fontanę, wprowadził Kleczyń-
ski do własnej edycji dzieł Cho-
pina, realizowanej u Gebethne-
ra i Wolffa w roku 1882. Nosiła
ona charakter wydania nowego,
przejrzanego, poprawionego i pal-
cowaniem opatrzonego [...] z wa-
riantami pochodzącymi od auto-
ra a udzielonymi przez najznako-
mitszych jego uczni. Niebawem
wersję utrwaloną przez Kleczyń-
skiego przejęły inne wydania.
W rezultacie Nokturn Des-dur
bywa wykonywany i nagrywany
niemal wyłącznie w owej nowej
postaci, odbiegającej od prezen-
towanej w rękopisie Biblioteki
Narodowej. Dopiero zaś wyjście
na światło dzienne wspomnia-
nych egzemplarzy uczennic –
z wprowadzoną w nie korektą
Chopina – potwierdziło intencje
kompozytora wobec utworu,
w ostatecznym swym kształcie –
arcydzieła gatunku.

*
 Opinia arcydzieła towarzyszyła
Nokturnowi Des-dur od chwili
pojawienia się w druku. Określa-
no zresztą w ten sposób oba Nok-
turny, które złożyły się na opus
27: tak Des-dur, jak i poprzedza-
jący go cis-moll. Odmienne cha-
rakterem, tworzą całość zjedno-
czoną relacją natury enharmo-
nicznej. Schumann w recenzji
witającej ich ukazanie się uznał
je za „ideał gatunku”, choć nie
omieszkał dodać z nieco nad-
mierną ostrożnością: „obok
utworów Fielda”. Zdaniem pol-
skiego monografisty, Marcelego
A. Szulca, w Nokturnach op. 27
stanął Chopin w zenicie swej kom-
pozytorskiej sławy. Jan Kleczyński
podkreślał najsłuszniej nie aspekt
pokrewieństwa, lecz różnicy po-
między nokturnami twórcy ga-
tunku i Chopina: Jesteśmy tu już
o cały świat oddaleni od Fielda;
głębia uczucia i niewysłowionej
poezji przebija przez formę najbar-
dziej wytworną. W utworze tym
znalazł Kleczyński obraz prawdzi-
wie koronkowej tkanki uczuć, peł-
nej najwyższej szlachetności i rzew-
ności.
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Dzieje recepcji Nokturnu Des-
-dur przyniosły szerokie spektrum
charakteryzacji utworu, świadczące
o jego brzmieniowo-ekspresyw-
nym bogactwie. Wśród kategorii
ekspresywnych, jakie w utworze
dały o sobie znać – wśród swois-
tych „tonów”, jakie zostały wysły-
szane przez słuchaczy i krytyków
biorących za pióro, znalazły się:
onirico i contemplativo, appassiona-
to i consolante, intimo i raffinamen-
te, erotico i lirico. Hugo Leichten-
tritt wysłyszał w muzyce Noktur-
nu Des-dur „refleksy światła
księżyca”, Wolfgang Dömling –
„kontemplacyjne marzycielstwo”,
Tadeusz Andrzej Zieliński – „serię
namiętnych gestów”, Bohdan Po-
ciej – „tęskną słodycz melodii”,
Ferdynand Hoesick – „tkliwy
śpiew dwu młodych dusz”, Raul
Koczalski – „niewypowiedziany
wdzięk”, Alfred Cortot – „eksta-
zę dwojga głosów”, Jean-Jacques
Eigeldinger – „liryczną pełnię”.

Tym mieniącym się tak wielo-
ma odcieniami światła i cienia ka-
tegoriom ekspresji kazał Chopin
przejawić się w kształcie szczegól-
nym i niepowtarzalnym. H. Leich-
tentritt ujrzał w Nokturnie Des-dur
kształt podobny do ronda, niezbyt
zresztą celnie; nie sposób bowiem
wyobrazić sobie muzyki ronda,
która toczyłaby się w tempie lento
sostenuto. J.-J. Eigeldinger dla okre-
ślenia formy utworu sięgnął po
metaforę: nazwał ją „strukturą
stroficzną”.

W gruncie rzeczy, w tym jed-
nym utworze zbiegło się i zestroiło
parę pryncypiów formalnych, nie
tylko rondowej powracalności
i pieśniowej repryzowości, ale tak-
że – pryncypia wariacyjności i re-
dukcyjności. Po każdym bowiem
pojawieniu się odmienionej wer-
sji tematu A, jawi się malejąca, za
każdym razem krótsza, grupa te-
matu B. Sięgając również po me-
taforę, można by ów niepowta-
rzalny kształt Nokturnu Des-dur
nazwać formą kotwicowo-kon-
densacyjną, o wzorze: n A1 B1 B2
B3 u A2 B4 B5×A3 B6 y C1 C2 z.
Strumień brzmienia tworzy tu
muzyczno-dramatyczną struktu-
rę utworu w rytmie czterech faz:

inicjującego „otwarcia” (p), in-
tymnego „ściszenia” (pp), na-
miętnej „kulminacji” (fff) oraz
finalnego „wybrzmiewania”.

Nokturn Des-dur reprezentuje
w sposób idealny jedną z paru
odmian gatunku: odmianę oni-
ryczną, czyli taką, w której górę
bierze kategoria rozmarzenia.
Utwór ten łączy pokrewieństwo
z Nokturnami: Es-dur op. 9 nr 2
i G-dur op. 37 nr 2, a także z Bar-
karolą Fis-dur op. 60. U genezy
wszystkich tych utworów znaleźć

można ślady i echa idiomatyki
romańskiego romansu, słowiań-
skiej dumy, neapolitańskiego
belcanta i weneckiej barkaroli.

*
Na rękopis Nokturnu Des-dur op.
27 nr 2, noszący sygnaturę Bi-
blioteki Narodowej Mus. 218,
złożyły się cztery oddzielne kar-
ty formatu 302×230 mm. Nosi-
cielem rękopiśmiennego zapisu
jest papier czerpany, bezżeberko-
wy, o lekko kremowym odcieniu.
Z ośmiu stronic rękopisu siedem
jest zapisanych: strona tytułowa
oraz sześć wypełnionych zapisem
nutowym. Rękopis został przez
Chopina wykonany atramentem
brązowym, żelazowo-galuso-
wym; nuty stawiał on na pięcio-

liniach kreślonych ręcznie rastra-
lem, po 9 na każdej stronicy.
Zapiski i znaki obce, pochodzą-
ce od sztycharzy, archiwistów
i bibliotekarzy, zostały naniesio-
ne atramentem niebieskim,
ołówkiem i brązową kredką. Pro-
weniencję rękopisu poświadczają
pieczęcie kolejnych właścicieli,
odbite czarną farbą: pieczęć okrą-
gła (2,5 cm) o treści „Breitkopf
& Härtel-Archiv” została przy-
bita na kartach: 1r, 2r i 4r; pie-
częć okrągła (1,5 cm) o treści

„Biblioteka Narodowa” – na
kartach: 1r i v, 2r , 3v i 4r.

Na poszczególnych kartach
rękopisu znajdują się następują-
ce zapisy:
K 1r: stanowić miała stronę ty-
tułową edycji, jednak wobec
łącznego wydania obu Nokturnów
– cis-moll i Des-dur, składających
się na opus 27 – jako nieaktual-
na została przekreślona. Przekre-
ślony został pełny tytuł utworu:
8-ème Nocturne pour le piano-for-
te par F.F. Chopin, a dopisany
tytuł: Nocturne No 2, przeznaczo-
ny do umieszczenia nad nutami.
Na karcie tej zostały umieszczo-
ne ponadto następujące znaki
i informacje: pieczęć wydawcy,
Breitkopfa & Härtla, format
(Grossfol.) i numer edycji, N.5567

Karta tytułowa Nokturnu Des-dur Fryderyka Chopina (k 1r)
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(notabene mylny), oraz pierwot-
na sygnatura inwentarzowa Mus.
Ms 75; dalej: pieczęć Biblioteki
Narodowej i jej sygnatura Mus.
218, a także numeracja dzieła: Op.
27 (podana dwukrotnie).
K 1v: pusta, zawiera jedynie
stempel Biblioteki Narodowej
i sygnaturę Mus. 218.
K 2r: na pięcioliniach 1-2, 4-5
i 7-8 zapis taktów 1-15 Noktur-
nu, wraz z generalnym dookreśle-
niem tempa i charakteru (Lento
sostenuto) i podaniem metrono-
mu (q. = 50). Pieczątki Breitkopf
& Härtel i Biblioteki Narodowej.
K 2v: na pięcioliniach – jak wy-
żej – zapis taktów 16-31. Wyraź-
na poprawka kompozytorska
w takcie 29.
K 3r: na pięcioliniach – jak wy-
żej – zapis taktów 32-44. Wyraź-
na poprawka w takcie 44.

K 3v: na pięcioliniach – jak wy-
żej – zapis taktów 45-57. Wyraź-
ne poprawki w taktach 53 i 55.
Pieczątka Biblioteki Narodowej.
K 4r: na pięcioliniach – jak wy-
żej – zapis taktów 58-71. Pie-
częć Breitkopf  & Härtel-Archiv
i Biblioteki Narodowej.
K 4v: na pięcioliniach 1-2 –
ostatnie takty Nokturnu, 72-77.
Poniżej – nieczytelne skreślenia,
być może miejsca i daty rękopi-
su oraz podpisu kompozytora.

*
Rękopis Nokturnu Des-dur, za-

pisany przez Chopina na czterech
oddzielnych kartach, przy przesy-
łaniu złamanych (czego ślady
utrwaliły się) i prawdopodobnie
sklejonych w dwa arkusze, pod-
dany był trzykrotnie zabiegom
introligatorskim. Ślady pierwsze-
go zbroszurowania znaleziono
pod oprawą wykonaną w Lipsku
dla archiwum firmy Breitkopf &
Härtel. Przetrwała ona do roku
2003 obciążona pomyłką (sygna-
lizowaną zresztą na okładce
„falsch gebunden”): zszywając
karty zamieniono ich kolejność
(1, 4, 2, 3). Konserwacja doko-
nana w roku 2003 (zakończona w
grudniu tegoż roku) w Zakładzie
Konserwacji Zbiorów Bibliotecz-
nych Biblioteki Narodowej przez
Janinę Wielowiejską – oprócz

poddania rękopisu działaniom
„higienicznym” (oczyszczanie, na-
sycanie, odkwaszanie i zaklejanie)
i zrekompensowaniu ubytków,
przedarć i załamań papieru przez
podklejenie odpowiednio do-
braną bibułką japońską – przy-
wróciła rękopisowi prawidłową
kolejność poszczególnych kart.

Zmieniono również oprawę in-
troligatorską. W miejsce okładki
broszurowej z kremowego karto-
nu – opatrzonej nalepką z białe-

go papieru z tytułem utworu,
nazwiskiem autora i dawną
(lipską) sygnaturą – sporządzono
okładki ochronne oprawione
w brązową skórę. Pojedyncze
karty rękopisu Chopina umiesz-
czono między kartami ochronny-
mi z bezkwasowego papieru,
zszytymi w „zeszyt”. W dolnym
prawym rogu przedniej strony
okładki wytłoczono w skórze
wzór podpisu Chopina. Od we-
wnętrznej strony okładek wklejo-
no koperty z cienkiego kartonu:
z lewej – do przechowywania od-
dzielonej oprawy broszurowej,
z prawej – kart z zapisem nuto-
wym, znajdujących się w owym
„zeszycie”. Całość umieszczono
w nowym pudle ochronnym.

*
Rodzaj postscriptum. Chopino-
log amerykański Jeffrey Kallberg,
autor ciekawego studium na te-
mat nokturnów Chopina, w ka-
dencji swoich badań i przemyśleń
doszedł do następującej, nieco
uproszczonej definicji gatunku,
o którym mowa: Nokturn to
poemat miłosny śpiewany kobie-
cie przez mężczyznę.

Wcześni biografowie i mono-
grafiści autora Nokturnu Des-dur
za uczuciową inspiratorkę i adre-
satkę utworu uznali Marię Wo-
dzińską, a pogląd ten trwa do dziś.
W roku 1835, w którym to Nok-
turn został skomponowany, Cho-
pin istotnie spotkał się, w Dreź-
nie, z Wodzińską. Rzecz w tym jed-
nak, że owo spotkanie z przyszłą
narzeczoną miało miejsce we wrze-
śniu, a już w maju tegoż roku kom-
pozytor informował lipskiego
wydawcę o zaistnieniu utworu.

Jeśli u genezy tego lirycznego
arcyutworu stoi rzeczywiście ja-
kiś kobiecy „ideał”, to mogła nim
być – wiele na to wskazuje – je-
dynie Delfina Potocka.

Mieczysław Tomaszewski

Autor jest muzykologiem,
kierownikiem Katedry Teorii

i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademii Muzycznej

w Krakowie

Karta 3r Nokturnu Des-dur z poprawkami kompozytora
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I n f o r m a t o r i u m

Ludzie są ciekawi innych lu-
dzi. Sławnych i bogatych –
niezmiennie, ale także uczo-

nych i wynalazców, świętych i zło-
czyńców, sportowców i aktorów,
dziwaków i hobbystów, ludzi sztuki
i rekordzistów z ksiąg Guinessa, no-
blistów i ludzi roku zarówno w świe-
cie, w Polsce, jak i w województwie
czy gminie. Doświadczenie bibliote-
karzy, zwłaszcza pracujących w od-
działach informacji naukowej, styka-
jących się na co dzień z użytkowni-
kami, dowodzi, że zainteresowanie
biografistyką nie maleje, informacje
biograficzne czy – szerzej – biobiblio-
graficzne są ciągle poszukiwane.
Biografie coraz częściej bywają też
przedmiotem prac licencjackich
czy magisterskich.

W Informatorium Biblioteki Naro-
dowej użytkownik ma do dyspozycji
tworzoną od lat, powoli skanowaną,
kartotekę biobibliograficzną, liczącą
ponad 300 000 kart. Znaczącym uzu-
pełnieniem biograficznych zasobów
informacyjnych są dane zawarte
w wydawanych przez Saura na mi-
krofiszach archiwach biograficznych
poszczególnych krajów oraz wycinki
prasowe, zarówno przedwojenne jak
i powojenne, dotyczące najważniej-
szych postaci polskiego i międzyna-
rodowego życia społecznego, kultu-
ralnego i literackiego. Księgozbiór
podręczny, choć z założenia o profi-
lu uniwersalnym, jest uzupełniany
w znaczącym stopniu o informatory
biograficzne polskie i zagraniczne,
choć tych ostatnich – co z ubolewa-
niem trzeba skonstatować – z roku
na rok wpływa do zbiorów coraz mniej.

Cieszyć się natomiast należy
z proponowanej przez polskich au-
torów i wydawców coraz bogatszej
oferty źródeł informacyjnych, przede
wszystkim informatorów bezpośred-
nich – encyklopedii, słowników, in-
formatorów adresowych i właśnie
biograficznych, a wśród nich zarów-
no wydawnictw typu „Who is who”
zawierających biogramy osób żyją-
cych, jak i słowników biograficznych
informujących o osobach zasłużo-
nych już nieżyjących.

Wiecznie żywi
Nowością na polskim rynku wy-

dawniczym są słowniki postaci lite-
rackich – informatory w zasadzie
nieuwzględniane dotąd w polskich
typologiach wydawnictw informacyj-
nych, choć w księgozbiorach pod-
ręcznych od dawna już gromadzo-
no ich zagraniczne odpowiedniki.
Słowniki te mogą służyć zarówno
czytelnikom zawodowo związanym
z literaturą, jak i studentom czy
uczniom jako swego rodzaju bryk,
powtórka wiadomości przed egza-
minem.

Wśród słowników dotychczas
opublikowanych znaleźć można za-
równo informatory obejmujące po-
staci z literatury polskiej, jak i słow-
niki opisujące bohaterów literatury
powszechnej oraz wydawnictwa
uwzględniające jednocześnie po-
staci z literatury polskiej i obcej od
początku literatury pisanej do na-
szych czasów, obecne w świado-
mości czytelniczej polskiej w ra-
mach sprawdzonego kanonu histo-
rycznoliterackiego1. W słownikach
o najszerszym zakresie i zasięgu wy-
stępują zarówno postacie fikcyjne
– bohaterowie klasyki polskiej i ob-
cej, z chętnie czytywanych dzieł li-
teratury dziecięcej i młodzieżowej
oraz popularnej, bohaterowie bajek
i baśni, ale także postacie historycz-
ne, mitologiczne, biblijne i legendar-
ne, które trafiły na karty literatury
pięknej.

Ukazało się też kilka ciekawych
słowników o zakresie ograniczonym
do bohaterów jednego rodzaju lite-
rackiego (np. dramatu), pojedyncze-
go dzieła (np. Pana Tadeusza, po-
szczególnych tomów Trylogii Sienkie-
wicza) bądź dzieł jednego autora (np.
Szekspira). Są one bogato ilustrowa-
ne, zarówno ikonografią „z epoki”, jak
i scenami z dzieł sfilmowanych, czę-
sto też zawierają cytaty charaktery-
zujące bohaterów, zaczerpnięte
z dzieł im poświęconych.

Słowniki postaci (bohaterów) li-
terackich kompozycją układu treści

nie odbiegają od innych wydaw-
nictw o charakterze słownikowym.
Podobnie jak one, w zasadniczej
części zawierają zbiór biogramów,
uzupełnionych o spisy dodatkowe
– alfabetyczne wykazy haseł i osób
występujących w biogramach, wy-
kaz dzieł cytowanych i wykazy skró-
tów. Także budowę hasła w więk-
szości tych informatorów można
określić jako „klasyczną” – składa
się ono z tzw. główki, czyli nazwiska
lub nazwy postaci, oraz podstawo-
wych informacji jej dotyczących: [...]
w treści hasła nacisk jest położony
nie na charakterystykę postaci, ale
na dane o niej, obejmujące niekie-
dy jej wygląd zewnętrzny, a zawsze
określenie genealogii społecznej,
koneksje rodzinne, relacje z innymi
ludźmi oraz (z różną i zależną od
rangi postaci szczegółowością)
przebieg zdarzeń, w których uczest-
niczy i które tworzą jej „literacką bio-
grafię”2 .

Jedną z podstawowych informa-
cji w „normalnych” słownikach bio-
graficznych są daty życia uwzględ-
nionych w nich osób. W słownikach
postaci literackich zastępuje je
data wydania dzieła, w którym wy-
stępują, a hasła dotyczące postaci
historycznych, przeniesionych na
karty książek, opatrzone są dodat-
kowo datami życia prawdziwych bo-
haterów.

Hasło w słownikach biograficz-
nych uzupełnia często biobibliogra-
fia i wykaz podstawowych źródeł
ikonograficznych. W przypadku
słowników postaci literackich z re-
guły podawane są również informa-
cje o wystawieniach scenicznych
i ekranizacjach poszczególnych
dzieł, a także o aktorach kreujących
postacie literackie (w końcu żyje-
my w cywilizacji obrazkowej!).

Słowniki bohaterów literackich
w znaczący sposób wzbogaca-
ją ofertę informacyjną bibliotek,
a z racji swej specyfiki – łączenia
fikcji z rzeczywistością – mogą być
znakomitym źródłem do ćwiczeń
dla studentów bibliotekoznawstwa
z zakresu typologii dokumentów.

Mirosława Zygmunt
1 A. Makowiecki Słownik postaci literac-
kich, Warszawa 2000, s. 5. 2 Tamże, s. 7.
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W kongresie IFLA wzię-
ło udział 3096 biblio-
tekarzy ze 117 krajów.

Najliczniejszą grupę stanowili bi-
bliotekarze norwescy, gospoda-
rze kongresu (193 osoby). Poza
tym liczni byli przedstawiciele
pozostałych krajów skandynaw-
skich, a także Stanów Zjedno-
czonych, Rosji, Chin, Korei Po-
łudniowej, Wielkiej Brytanii.
Polskę reprezentowało 17 osób –
bibliotekarzy i pracowników
ośrodków akademickich z Toru-
nia, Krakowa, Warszawy i Olsz-
tyna. Tegoroczne spotkanie prze-
biegało pod hasłem „Libraries –
a voyage of discovery” („Biblio-
teki – odkrywcza podróż”). Kon-
gresowi patronował król Norwe-
gii Harald V, który uczestniczył
w uroczystości inauguracji obrad
kongresu oraz otwarcia norwe-

skiej Biblioteki Narodowej po
gruntownym remoncie i oddzie-
leniu jej od Biblioteki Uniwersy-
teckiej, która otrzymała nowe
pomieszczenia na terenie kampu-
su uczelnianego.

Na tegorocznym kongresie
przedstawiono 216 referatów.
Wśród nich były dwa wystąpie-
nia polskie: Małgorzaty Kisilow-
skiej i Marii Przastek-Samokowej
o motywach wyboru specjalizacji
zawodowych przez studentów oraz
Lidii Derfert-Wolf, Marka Gór-
skiego i Marzeny Marcinek anali-
zujący funkcjonowanie bibliotek
naukowych w Polsce. Referat o lo-
sach Biblioteki Załuskich przed-
stawiła mieszkająca we Francji
Maria Witt.

Program kongresu odpowiadał
podziałowi na wydziały i sekcje,
w których przebiegają prace

IFLA. Problematyka obrad kon-
centrowała się wokół najistotniej-
szych zagadnień dotyczących bi-
bliotek działających w różnych
regionach świata. Wiele uwagi
poświęcono problemom meryto-
rycznym bibliotekarstwa i infor-
macji, zwłaszcza w powiązaniu
z najnowszymi technologiami.

Wykład inauguracyjny na te-
mat wolności słowa wygłosił Fran-
cis Sejersted – członek Komitetu
Noblowskiego. Podczas otwarcia
kongresu głos zabrała minister
kultury; przemawiał też prezydent
Oslo. Obydwoje podkreślali edu-
kacyjną i kulturową rolę biblio-
tek we współczesnym społeczeń-
stwie. Uroczystość zakończył kon-
cert muzyki skandynawskiej.

Zainteresowania zawodowe
przedstawicielek BN koncentrowa-
ły się wokół problemów bibliotek
narodowych i publicznych, spraw
stowarzyszeń bibliotekarskich, bi-
bliografii narodowych oraz zabez-
pieczenia zbiorów bibliotecznych.

Interesujący referat poświęcony
ochronie zbiorów wygłosiła Ma-
rie-Thérèse Varlamoff z Francji,
która dużo miejsca poświęciła obo-
wiązującym w magazynach biblio-
tecznych standardom UNESCO
dotyczącym klimatyzacji, tempe-
ratury i wilgotności. Podkreśliła
rolę dokumentów wtórnych w za-
chowaniu dokumentów pierwot-
nych oraz konieczność budowy
w bibliotekach specjalistycznych
laboratoriów i pracowni konser-
wacji zbiorów bibliotecznych.
Zwróciła też uwagę na potrzebę
opracowania przez biblioteki,
szczególnie narodowe, progra-
mów postępowania w sytuacjach
zagrożeń związanych z wojnami
i klęskami żywiołowymi.

Podobnym sprawom poświęco-
ne było wystąpienie Gunhild
Myrbakk, przedstawicielki Biblio-
teki Narodowej Norwegii, która
mówiła o filii Biblioteki Narodo-
wej w Mo Rana (ok. 1000 km od
Oslo). Zbudowane tam magazy-

Kongres  IFLA w Oslo
W dniach 14-18 sierpnia 2005 roku w Oslo, w stolicy
Norwegii obradował 71. Kongres IFLA. Bibliotekę
Narodową reprezentowały na nim Jadwiga Sadowska,
kierownik Instytutu Bibliograficznego oraz Elżbieta
Stefańczyk, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania
Zbiorów Nowszych, przewodnicząca SBP.

Grupa polskich bibliotekarzy na kongresie IFLA
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ny biblioteczne zlokalizowane są
pod ziemią, w byłej kopalni. Po-
mieszczenia, oddzielne dla po-
szczególnych typów dokumentów,
odpowiadają wymogom klima-
tycznym, zapewniając odpowied-
nią ochronę zbiorów. Jest tam
przechowywany m.in. egzemplarz
archiwalny Biblioteki Narodowej
Norwegii, nieudostępniany czy-
telnikom. Decyzję tę podjęto po
analizie stanu zachowania doku-
mentów archiwalnych w Biblio-
tece Narodowej w Oslo.

Niezwykle interesujące były też
referaty prezentujące projekty nor-
weskich i duńskich rozwiązań ar-
chitektonicznych w budownictwie
bibliotecznym. Liv Saeteron
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oslo przedstawiła plany doty-
czące tej placówki. Zakładają one
wybudowanie nowego budynku
bibliotecznego wspólnego z obiek-
tem muzealnym. Rozwiązanie to,
zdaniem autorki referatu, jest naj-
korzystniejsze ze względów orga-
nizacyjnych i ekonomicznych.

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Törnby (Dania) przedstawił
nowe kierunki w budownictwie
bibliotecznym, wynikające ze
zmieniających się funkcji biblio-
tek publicznych. Obecnie służą
one lokalnym społecznościom
przede wszystkim jako ośrodki

dostępu do informacji, m.in.
multimedialnej, na miejscu oraz
za pośrednictwem internetu. 4400
duńskich bibliotek ma publiczny
dostęp do internetu, a zapotrze-
bowanie na usługi sieciowe wzro-
sło w ostatnich kilku latach po-
nad dwukrotnie (o 247%).

W sekcji bibliograficznej przed-
stawiano referaty z zakresu kata-
logowania i opisu bibliograficz-
nego, klasyfikacji i indeksowania,
formatu MARC oraz zarządza-
nia wiedzą.

Szczególnie interesujący
z punktu widzenia piszących te
słowa był referat Patrice’a Landry
i Magdy Heiner-Freiling, reprezen-
tujących Szwajcarię i Niemcy, do-
tyczący niemieckojęzycznej biblio-
grafii narodowej, w której zastą-
piono UKD Klasyfikacją Dzie-
siętną Dewey’a. Z klasyfikacji tej
wybrano 100 klas, według których
porządkowane są opisy bibliogra-
ficzne w zeszytach bieżącej biblio-
grafii narodowej. Prace prowa-
dzono od kilku lat i od 2004 roku
bibliografie te mają zmieniony
układ główny i język indeksowa-
nia dokumentów. Rezygnacja po
kilkudziesięciu latach z UKD
przez bibliografię Austrii, Nie-
miec, Szwajcarii oznacza posze-
rzanie wpływów KDD i jednocze-
śnie kurczenie się zasięgu stoso-

wania UKD. Jest to istotny sy-
gnał dla Polski, ponieważ polska
bibliografia narodowa i setki pol-
skich bibliotek stosują UKD. Jest
to jednocześnie wyraźny sygnał
„amerykanizacji” bibliografii nie-
mieckojęzycznej.

Bliski temu zagadnieniu był
referat Marii Balikovej z Pragi
dotyczący prac nad wielojęzycz-
nym słownikiem haseł przedmio-
towych. Podstawą jest amerykań-
ski LCSH, francuski RAMEAU
i niemiecki SWD. Autorka przed-
stawiła prace prowadzone w cze-
skiej Bibliotece Narodowej we
współpracy z bibliotekami naro-
dowymi Słowacji, Słowenii,
Chorwacji, Litwy, Łotwy i Ma-
cedonii. Wszystkie te biblioteki
oraz biblioteki krajów zachod-
nich są członkami Division of
Bibliographic Control. Prace rea-
lizowane są w ramach unijnego
programu MSAC – Multilingual
Subject Access to Catalogues of
National Libraries. Polska nie bie-
rze udziału w tym programie.

Trzeci ważny referat, wygłoszony
przez Françoise Bourdon i Jo-An-
ne Bélair, przedstawicielki Francji
i Kanady, dotyczył dwóch francu-
skojęzycznych języków haseł
przedmiotowych: RAMEAU
i jego kanadyjskiej wersji RVM.
Teza referatu, którą udowadniały
autorki, brzmiała następująco:
istnienie dwóch oddzielnych fran-
cuskich języków haseł przedmio-
towych nie jest luksusem, lecz ko-
niecznością, mimo że jeden wywo-
dzi się z drugiego, a obydwa –
z amerykańskiego LCSH. Uza-
sadnieniem dla tego stanu rzeczy
jest odmienność piśmiennictwa
francuskiego i kanadyjskiego, róż-
nice w języku francuskim i fran-
cuskim-kanadyjskim, przyzwycza-
jenia czytelników, tradycja opra-
cowania rzeczowego. Pracownicy
obu ośrodków współpracują ze
sobą na co dzień, ale nie odważy-
liby się obu języków połączyć lub
zrezygnować z jednego na rzecz
drugiego. Jest to istotne, zważyw-
szy, że 15 lat temu polskie bibliote-
ki akademickie bez większego wa-
hania przyjęły za podstawę polskie-
go języka haseł przedmiotowych

W
idziane z B

N

Siedziba Biblioteki Narodowej Norwegii
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język RAMEAU, choć istniał JHP
BN mający wieloletnią tradycję w
polskich bibliotekach i bibliogra-
fii narodowej. Oprócz Polski RA-
MEAU jest stosowany w Rumu-
nii, co jest zrozumiałe ze względu
na bliskość języka francuskiego
i rumuńskiego, oraz w niektórych
bibliotekach krajów francuskoję-
zycznych.

Sporo miejsca poświęcono też
problemom haseł wzorcowych,
przyszłości formatu MARC (UNI-
MARC, MARC 21) oraz forma-
towi XML i konwersji między
tymi formatami, a także najnow-
szym problemom opisu bibliogra-
ficznego i hasła, tj. wymaganiom
funkcjonalnym wobec opisu bi-
bliograficznego, haseł wzorcowych
formalnych i przedmiotowych,
czyli FRBR (Functional Require-
ments for Bibliographic Records),
FRAR (Functional Requirements
for Authority Records), FRSAR
(Functional Requirements for Sub-
ject Authority Records).

Na szczególną uwagę zasługi-
wały informacje o bibliotekar-
stwie skandynawskim. Uczestni-
cy kongresu otrzymali specjalny
numer czasopisma poświęcony
tym sprawom. Ponadto mieli
okazję wysłuchać wystąpienia
minister kultury Norwegii, a tak-
że dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oslo, zapoznać się

z działalnością norweskiej Bi-
blioteki Narodowej, którą rów-
nież kieruje kobieta. Jako cieka-
wostkę dla polskiego czytelnika
podajmy, że aby zostać dyrekto-
rem jakiejkolwiek biblioteki
w Norwegii, trzeba mieć upraw-
nienia bibliotekarskie. Władze
państwowe przywiązują duże
znaczenie do zarządzania biblio-
tekami i innymi instytucjami kul-
tury. Wychodząc z założenia, że
skoro państwo daje pieniądze na
biblioteki, to ma również obo-
wiązek wiedzieć, na co są prze-
znaczane, do kontroli wydatków
bibliotek powołano specjalną
agencję rządową. Jej organizację
i działalność przedstawił Jon Bir-
ger Ostby z norweskiego Urzędu
ds. Archiwów, Bibliotek i Muze-
ów, utworzonego w ostatnich
latach z połączenia rządowych
agend zajmujących się sprawami
tych trzech rodzajów instytucji.
Decyzję podjęto pod wpływem
doświadczeń brytyjskich, przy
czym chodziło przede wszystkim
o to, aby wykorzystać powszech-
nie stosowane technologie i stwo-
rzyć w społecznościach lokalnych
i regionach warunki sprzyjające
współdziałaniu archiwów, bi-
bliotek i muzeów w zachowaniu
dokumentów i upowszechnianiu
na ich podstawie informacji, bio-
rąc pod uwagę fakt, że zakresy

zadań tych instytucji zachodzą
na siebie. Stąd przed wspomnia-
nym Urzędem postawiono takie
zadania, jak: inicjowanie i reali-
zowanie projektów i standardów
ważnych dla tych instytucji, two-
rzenie ośrodków digitalizacji do-
kumentów z bibliotek, archiwów
i muzeów, szkolenia i opieka nad
zdigitalizowanymi materiałami,
rozwijanie prac teoretyczno-me-
todycznych z zakresu digitaliza-
cji i dostępu do informacji zgro-
madzonych w bibliotekach, ar-
chiwach i muzeach norweskich.

Norwegia tworzy też Bibliote-
kę Internetową. O projekcie mó-
wiła Carol van Nuys z norweskie-
go Urzędu ds. Archiwów, Biblio-
tek i Muzeów. Prace rozpoczęto
nie od zlecenia digitalizacji ma-
teriałów bibliotecznych (jak to
się stało w Polsce), ale od debaty
na temat celów, potrzeb i uwa-
runkowań tego przedsięwzięcia.
Powołano dziesięcioosobowy ze-
spół, który przygotowuje i pew-
nie będzie nadzorował całość
prac. O profesjonalizmie realiza-
torów projektu świadczyło wy-
stąpienie, w którym w jasny spo-
sób przedstawiono szczegółowy
i wyczerpujący katalog spraw,
harmonogram ich realizacji oraz
źródła finansowania projektu.
Sposób podejścia do projektu,
jego merytoryczna rzetelność
i spójność pozwala wierzyć, że
zostanie zrealizowany w sensow-
ny sposób.

Kongresowi towarzyszyło wie-
le imprez kulturalnych, w których,
oprócz króla, brali udział przed-
stawiciele norweskiego rządu
i władz samorządowych (prezy-
dent Oslo wydał kolację dla oko-
ło 1000 gości kongresu). Uczest-
nicy kongresu mogli bezpłatnie
zwiedzać muzea w Oslo,  między
innymi muzeum Edwarda Mun-
cha. W programie były też wizyty
w wybranych bibliotekach, w tym
Bibliotece Narodowej, Bibliotece
Uniwersyteckiej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Oslo.

Organizację kongresu wsparli
sponsorzy (m.in. EBSCO, GEAC,
OCLC). Dzięki temu możliwe
było wydawanie codziennego biu-

Czytelnia w norweskiej Bibliotece Narodowej



39

Konferencja została zor-
ganizowana przez Euro-
pejski Komitet do Spraw

Międzynarodowego Rozwoju
(IDEC), Międzynarodowe To-
warzystwo Czytelnicze (IRA),
Chorwackie Towarzystwo Czy-
telnicze, przy współpracy towa-
rzystw czytelniczych z innych
krajów, m.in. norweskiego. Eu-
ropejska Konferencja Czytelni-
cza, obradująca cyklicznie co
dwa lata, jest platformą wymia-
ny doświadczeń naukowych, ba-
dawczych, zawodowych różnych
profesji związanych z szeroko ro-
zumianą piśmiennością.

Sesję plenarną inaugurującą
kongres rozpoczęło wystąpienie
Kay Raseroki z Botswany, prze-
wodniczącej IFLA, zatytułowa-
ne Mosty dla piśmienności w cią-
gu całego życia. Zostało w nim
uwypuklone znaczenie we współ-
czesnym społeczeństwie wiedzy
umiejętności pisania i czytania,
rozumienia informacji przekazy-
wanych rozmaitymi drogami.
Bibliotekarze i pokrewne zawo-
dy mają za zadanie budować
szanse dla tych, którzy są poza
piśmiennością, dla których moż-
liwości rozwoju tych podsta-
wowych umiejętności są ograni-
czone. Drugi referat wygłoszo-
ny podczas otwarcia kongresu
przez Aleksandra Stipcevicia
poświęcony został historii książ-
ki w Chorwacji.

Następny dzień obrad rozpo-
częła sesja plenarna, na której
Richard Ellington z USA omó-
wił różne formy pomocy dzieciom
mającym kłopoty z czytaniem
i wskazał na konieczność zorga-
nizowanej interwencji światowej
w tej sprawie. Wśród form wspie-
rania dzieci w doskonaleniu czy-
tania wymienił konieczność ist-
nienia w szkołach i bibliotekach
programów rozwoju czytelnictwa,
organizowanie rozmów o książ-
kach, szczególnie między dziećmi.
Powoływał się również na bada-
nia empiryczne dokumentujące
związek między intensywnością
czytania przez dzieci, liczbą prze-
czytanych słów a wynikami w te-
stach kompetencyjnych.

W trakcie trzech dni konferen-
cji odbyło się 79 sesji w 14 gru-
pach tematycznych, w ramach
których wygłoszono 117 refera-
tów; zorganizowano 17 warszta-
tów i 14 sympozjów. Grupy te-
matyczne dotyczyły m.in. takich
zagadnień jak: „Piśmienność
i demokracja”, „Piśmienność
a mniejszości narodowe”, „Pi-
śmienność przedszkolna i wcze-
snoszkolna”, „Piśmienność mło-
dzieży i dorosłych”, „Piśmienność
a nauczanie permanentne”, „Pi-
śmienność i biblioteki”, „Piśmien-
ność a technologia”, „Trudności
w czytaniu i programy interwen-
cyjne”, „Nauczyciele czytania
i metody nauczania”, „Czytanie

Piśmienność
bez granic
W dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2005 roku w Zagrzebiu
 obradowała 14. Europejska Konferencja Czytelnicza
(European Conference on Reading) pod hasłem
„Piśmienność bez granic”. Tytułowe sformułowanie
odnosiło się do piśmienności w ujęciu międzynarodowym
oraz do potrzeby  stworzenia narzędzi do ponadnarodowego
rozwiązywania problemów i przekraczania wszelkich barier
w rozwoju piśmienności.
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letynu dla uczestników „IFLA
Express” (w językach: angiel-
skim, francuskim, hiszpań-
skim, niemieckim i rosyjskim),
w którym informowano o naj-
ważniejszych wydarzeniach
i imprezach kongresu oraz in-
teresujących spotkaniach, pre-
zentowano też sylwetki i roz-
mowy z uczestnikami.

Przez cztery dni kongresu
odbywały się liczne profesjo-
nalne spotkania i warsztaty
problemowe. 120 wystawców,
reprezentujących wydawców,
producentów oprogramowa-
nia dla bibliotek i organizacje
pozarządowe, przedstawiało
swoją ofertę. Można było
uczestniczyć w sesji posterowej
złożonej z 74 prezentacji od-
noszących się do różnych za-
gadnień bibliotekarskich,
m.in. edukacyjnych, digitali-
zacji zbiorów, zniszczeń bi-
bliotek na Sri Lance w czasie
tsunami, usług informacyj-
nych i targów książki.

Kongres był znakomicie
zorganizowany. Obrady odby-
wały się w centrum kongreso-
wym oraz w hotelach odle-
głych od siebie nie dalej niż
5 minut drogi. Reprezentowa-
ne były wszystkie liczące się
kraje świata (uczestnictwo
krajów najbiedniejszych sfi-
nansowali sponsorzy), wzięły
w nim udział wszystkie biblio-
teki narodowe świata i stowa-
rzyszenia bibliotekarskie.

Podsumowując trzeba stwier-
dzić, że aktywna działalność
w sekcjach i komisjach proble-
mowych IFLA wymaga stałe-
go przedstawicielstwa danego
kraju lub biblioteki, znajomo-
ści spraw merytorycznych i opa-
nowania języka angielskiego.
Świadomość tę mają zwłaszcza
byłe kraje socjalistyczne i trze-
ba przyznać, że aktywność
Czech, Litwy, Słowenii, Słowa-
cji, Chorwacji jest od kilku lat
wyraźnie dostrzegalna na fo-
rum IFLA.

Jadwiga Sadowska
Elżbieta Stefańczyk

^
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i pisanie a myślenie krytyczne”,
„Piśmienność a literatura”.

W ramach grupy tematycznej
„Piśmienność i biblioteki” Sta-
moulia Polyzou i Teodora Tsoli
z Grecji omówiły kwestię cenzu-
ry internetu w bibliotekach pu-
blicznych dla dorosłych oraz tych
dla dzieci i młodzieży. Pomimo
znanych powszechnie zalet inter-
netu pojawiają się w nim również
treści nieodpowiednie, obrażają-
ce uczucia religijne pewnych grup
społecznych, materiały porno-
graficzne. Swą obecnością w sie-
ci wywołują społeczne naciski,
aby wprowadzić kontrolę zawar-
tości internetu. Greccy bibliote-
karze sprzeciwiają się dokonywa-
niu selekcji, cenzurowaniu oraz
blokowaniu jakichkolwiek infor-
macji w internecie. Uważają, że
i tak wszelkie formy filtrowania
i blokowania stron internetowych
są nieskuteczne technicznie, trud-
no też, wobec obfitości takich
stron, o zrealizowanie postulatu
kompletnego ich przeglądu. Są
zdania, że podstawową rolą bi-
bliotekarzy jest umożliwianie
społeczeństwu dostępu do infor-
macji, a nie selekcjonowanie ich.
Bibliotekarze stoją na straży pra-
wa społeczeństwa do wolności

słowa, porozumiewania się i edu-
kacji. Rozwiązaniem nie jest cen-
zura Sieci i ograniczenia, a wy-
chowywanie młodego pokolenia,
uczenie go umiejętności rozumie-
nia i oceny jakości i wartości czy-
tanych treści.

W tej samej grupie tematycz-
nej, podejmującej problematykę
bliską bibliotekarzom, Bozica
Dragać Matijević i Boris Bosa-
nović z Chorwacji przedstawili
przebieg realizacji programu
wprowadzania nowej usługi in-
formacyjnej w bibliotekach pu-
blicznych: „Zapytaj biblioteka-
rza”. Celem tego przedsięwzięcia,
w które zaangażowało się 15
chorwackich bibliotek miejskich,
była poprawa współpracy między
czytelnikami a bibliotekarzami,
ośmielenie tych pierwszych do
szukania pomocy u biblioteka-
rza i nie ograniczania się do sa-
modzielnego posługiwania się
wyszukiwarką.

Kolejna bibliotekarska prezen-
tacja, również z Chorwacji, autor-
stwa Zdenki Svibeny i Borysa Ba-
duringa poświęcona była projek-
towi kształcenia użytkowników
bibliotek w zakresie umiejętności
wyszukiwania, analizowania i oce-
ny informacji zawartych w inter-
necie i w bibliotecznych bazach
danych.

Następnie przedstawiono za-
łożenia projektu „Reading is
Fun” (Czytanie jest zabawą) au-
torstwa Any Ratasep z Estonii,
który zdobył nagrodę Interna-
tional Reading Association za
najlepszą innowacyjną promocję
czytelnictwa. Program, realizowa-
ny w latach 2000-2005, polegał na
zaangażowaniu kilkunastu szkół
z całego kraju w intensywne wy-
korzystanie komputerów i inter-
netu dla zachęcenia uczniów do
czytania książek. Wśród form
działania znalazły się dyskusje
o czytanych książkach prowa-
dzone w internecie, ilustrowanie
i edytowanie książek przy wyko-
rzystaniu komputera, spotkania
poetyckie, teatrzyki szkolne. Jed-
nym z celów programu była po-
moc młodzieży mającej trudno-
ści w czytaniu i w korzystaniu

z komputera. Organizowano też
imprezy czytelnicze angażujące
rodziców uczniów oraz ich rosyj-
skich kolegów.

Symboliczną wymowę odno-
szącą się do przesłania konferen-
cji miało wystąpienie Henrietty
Dombey z Anglii, które trakto-
wało o barierach między pi-
śmiennością zdobywaną przez
dzieci w szkole i poza nią. Już na
samym początku rozwijania się
piśmienności u dzieci nauczycie-
le tworzą granice między czyta-
niem a pisaniem, między języ-
kiem czytanym a mówionym,
między werbalną a wizualną pi-
śmiennością, między piśmienno-
ścią szkolną a tą przynależną do
kultury popularnej. Nauczanie
zaś powinno mieć charakter ho-
listyczny, łączyć wszystkie formy
funkcjonowania języka, te ofi-
cjalne i te z życia pozaszkolnego.
Inne bariery tworzą same dzieci
w trakcie nauczania przedszkol-
nego i początkowego, traktując
czytanie i pisanie rozmaicie,
w zależności od sytuacji, od tego
z kim współpracują, jakie posia-
dają umiejętności. Dzieci często
samoograniczają się, nie dowie-
rzają własnym możliwościom,
zamiast swobodnie się rozwijać.

W ramach grupy tematycznej
poświęconej trudnościom w czy-
taniu i programom interwencyj-
nym Aliye Evin Kasapoglu
i Ebru Tuba Yurur z Turcji opi-
sały realizację projektu, który
w roku akademickim 2003/2004
objął 1800 studentów uczących
się języków obcych. Program
polegał na doskonaleniu umie-
jętności językowych, rozwijaniu
motywacji do czytania i utrwa-
laniu nawyków czytelniczych
i był oparty, między innymi, na
wprowadzaniu większej ilości
tekstów czytanych na zajęciach,
dodatkowo tych, które były sa-
modzielnie wybierane przez stu-
dentów oraz na pisaniu raportów
z przeczytanych tekstów. Efek-
tywność realizowanego progra-
mu sprawdzano dodatkowymi
testami na rozumienie tekstu.

W tej samej grupie Barbara
Fisher i Merle Cozens z Australii
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wygłosiły referat poświęcony
dwóm programom nauczania
pomagającym zwalczać kłopoty
z czytaniem i pisaniem związane
z brakami w umiejętności litero-
wania słów. Autorki przedstawi-
ły wyniki badania pilotażowego
na małą skalę testującego sku-
teczność tych programów, zreali-
zowanego na grupie 33 uczniów
w wieku od 8 do 14 lat. Pilotaż
wykazał dużą efektywność sto-
sowanych programów, która
przejawiała się zarówno w popra-
wie umiejętności czytelniczych
uczniów, jak i w zrozumieniu
przez nauczycieli znaczenia, ja-
kie ma poprawne literowanie
w nauczaniu szkolnym.

Trzecia prezentacja w tej grupie,
autorstwa Bronisławy Woźniczki-
-Paruzel z Polski, dotyczyła praw
do dostępu do informacji osób nie-
słyszących, uznawanych za mniej-
szość językową oraz zadań stoją-
cych przed bibliotekami w związ-
ku z realizacją tych potrzeb.

Równolegle, na sesji związanej
z tematyką biblioteczną, został
wygłoszony kolejny referat z Pol-
ski, Jadwigi Kołodziejskiej, zaty-
tułowany Dostęp do piśmienności:
beneficjenci i wykluczeni.

Piszącej ten artykuł udało się
jeszcze wysłuchać dwóch interesu-
jących referatów wygłoszonych
w ramach grupy tematycznej „Li-
teratura i piśmienność”. Helin
Puksand, Karin Muller i Vivre
Maasik z Estonii opisali sposoby
i znaczenie nauczania folkloru
w estońskich szkołach. Uczniowie
estońscy uczą się swojego folkloru
poprzez poznawanie legend, baśni,
wierzeń, obyczajów, zabaw i tań-
ców ludowych, pieśni, poezji. Na-
uczanie rodzimego folkloru ma
szczególne znaczenie dla Estończy-
ków, pomaga bowiem w odbudo-
wywaniu ich tożsamości narodo-
wej, pozwala, według nich, na
utrwalanie poczucia własnej war-

tości. Twierdzą oni, że głębsze po-
znanie siebie jako narodu pomo-
że lepiej zrozumieć siebie oraz po-
rozumieć się z innymi. Na pytanie
o nauczanie folkloru sąsiadów, to
znaczy licznie mieszkających
w Estonii Rosjan (30% całej po-
pulacji) odpowiedziano, że Rosja-
nie mają własne szkoły i tam mogą
poznawać swój folklor, każdy bo-
wiem uczy się swojej kultury w na-
rodowych szkołach oddzielnie.

Kolejny referat, w grupie tema-
tycznej związanej z literaturą
piękną wygłosił Paul Gregorio
z USA. Przedstawił on nowy ga-
tunek beletrystyki dla młodzieży:
powieści oparte na bieżących wy-
darzeniach (current event fiction).

Jest to nowa kategoria współcze-
snej powieści realistycznej. Autor
referatu podał listę kilkunastu
powieści z ostatnich 15 lat osnu-
tych na autentycznych wydarze-
niach, których uczestnicy jeszcze
żyją, potrafią o nich opowiedzieć,
m.in. ostatnia wojna w Iraku, atak
terrorystyczny na wieże World Tra-
de Center, walki w Libanie czy
wcześniejszych, jak wojna w Wiet-
namie, wojna domowa i głód
w Afryce. Akcja przykładowych
powieści rozgrywa się w Iraku:
Thura Al-Widawi Thura’s Diary.
My Life In Wartime Irak (2004);
w Bośni-Hercegowinie: Eve Bun-
ting Gleam and Glow (2001);
w Izraelu: Daniella Carmi Samir
and Jonatan (2000); w Afganista-
nie: Deborah Eblis Parvana’s Jo-
urney (2002); w Kambodży: Min-
fong Ho The Clay Marble (1991);
w Afryce Południowej: Elinor Ba-
tezat Sisulu The Day Gogo Went
to Vote. Powieści te, których akcja
najczęściej toczy się poza granica-
mi USA, dostarczają dziecięcym
i młodzieżowym czytelnikom wie-
dzy o życiu ich rówieśników w in-
nych krajach, pozwalają zrozumieć
ważne współczesne problemy po-
lityczne.

W ramach grupy tematycznej
dyskutującej związki między pi-
śmiennością a literaturą odbyło się
też sympozjum przedstawiające
działalność i międzynarodową
współpracę IBBY (International
Board on Books for Young People),
które prowadził prezes tej organi-
zacji Peter Schneck z Austrii.

Następne wystąpienie – esej
Renato Istico z Włoch – mówiło
o czytaniu w ujęciu antropologicz-
no-filozoficznym. Autor przywo-
łał kilka przykładów z literatury
pięknej, m.in. z prozy Cervante-
sa, Flauberta, Sartre’a, mówiących
o zgubnych skutkach lektury.
Zwrócił uwagę na dwa rodzaje czy-
telnika: tego, który czyta krytycz-
nie i tego, który to robi w sposób
naturalny, spontaniczny. Stwier-
dził, że czytania nie należy promo-
wać, ale powinno się usuwać prze-
szkody w czytaniu, najważniejszy
zaś jest dostęp do książki.

Maxine Burton z Anglii pod-
jęła tematykę historyczną, a mia-
nowicie postawy wobec niepiś-
miennych w XIX wieku w An-
glii. Autorka przedstawiła przy-
kłady dokonanej przez siebie
analizy treści 170 powieści wik-
toriańskich, w których szukała
sposobów opisu postaci będą-
cych analfabetami.

Problematykę piśmienności
wielojęzycznej podjęła Yvette
Hus z Kanady relacjonując ba-
dania przeprowadzone wśród
uczniów szkoły działającej w śro-
dowisku niezamożnych imigran-
tów. W rodzinach wielu uczniów
mówiono dwoma-trzema języ-
kami. Autorka dowodziła, że
wielojęzykowy status w domu
rodzinnym sprzyja większej świa-
domości fonologicznej i lepszej
umiejętności czytania.

Inna prezentacja z Kanady, au-
torstwa Lindy Wason-Ellam i An-
geli Ward opisywała interesujące
badanie etnograficzne przeprowa-
dzone w małym, robotniczym
miasteczku w zachodniej Kana-
dzie. Badanie prowadzono przez
trzy lata w jednej szkole i w spo-
łeczności miasteczka w celu jak
najpełniejszego poznania wszyst-
kich sposobów używania piśmien-
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Europejska Konferencja Czytelnicza, obradująca
co dwa lata, jest platformą wymiany doświadczeń
naukowych, badawczych, zawodowych różnych
profesji związanych z szeroko rozumianą piśmiennością.
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ności w różnych środowiskach spo-
łecznych, w ich codziennym życiu.
Badanie opierało się na wielu ja-
kościowych metodach badaw-
czych, takich jak analiza doku-
mentów, wywiady, obserwacja
uczestnicząca. Zauważono m.in.,
jak duże znaczenie ma lokalna bi-
blioteka nie ograniczająca się tyl-
ko do wypożyczania książek, ale
pełniąca szereg bardzo różnych
funkcji integrujących lokalną spo-
łeczność. W podsumowaniu ba-
daczki wskazały na znaczący
wpływ mass mediów na dobór lek-
tur i ocenę czytanych tekstów
przez badaną społeczność. Według
nich następują gwałtowne zmia-
ny w piśmienności silnie określa-
ne przez kulturę masową.

Kolejną sesję plenarną wypeł-
nił wykład Renate Valtin z Nie-
miec, w którym autorka przed-
stawiła wybrane wyniki z między-
narodowych badań nad piśmien-
nością młodzieży. Referentka od-
wołała się na wstępie do praw
dziecka, które nakładają na ro-
dziców, nauczycieli i różne in-
stytucje obowiązek wspierania
rozwoju u dzieci pozytywnych
postaw wobec czytania oraz
stworzenia im właściwych warun-
ków do nauki czytania i pisania.
Cytowane przez R. Valtin bada-
nia to PISA (Program for Inter-
national Students Assessment)
z 2000 i 2003 roku oraz PIRLS
(Progress in International Rea-
ding Literacy Study) z 2001 roku.
Wśród prezentowanych wskaźni-
ków opisujących owo pozytyw-
ne nastawienie do czytania oraz
okoliczności mu sprzyjające były
m.in. wskaźniki PIRLS-a mówią-
ce o wczesnych kontaktach z ust-
nym i pisanym językiem, o do-
mowych zasobach edukacyjnych
(w tym wielkości domowych
księgozbiorów), o postawach ro-
dziców wobec czytania i codzien-
nym korzystaniu ze szkolnych bi-
bliotek i z komputera w szkole.
Szereg innych wskaźników odno-
siło się do warunków nauki pi-
śmienności w szkole: sposobu za-
rządzania szkołą, odpowiednich
instrukcji metodycznych i bogac-
twa tekstów do nauki czytania,

specjalnej pomocy nauczyciel-
skiej dla dzieci mających trudno-
ści w czytaniu i pisaniu, współ-
pracy między uczniami i bezpie-
czeństwa panującego w szkole.
Wybrane wskaźniki PISA to
m.in: wskaźniki mówiące o po-
siadaniu kulturalnych zasobów
w gospodarstwach domowych
(książek, dzieł sztuki), uczestnic-
twie w kulturze i rozmowach
o niej, zasobności szkół w mate-
riały edukacyjne, oraz te dotyczą-
ce warunków nauczania w szko-
le, przede wszystkim indywidual-
nej pracy nauczyciela z uczniem.
Oba cytowane międzynarodowe
sondaże badały liczbę godzin po-
święcanych dziennie przez mło-
dzież czytaniu dla przyjemności
oraz ich samoocenę czytelniczą.
Uwzględniając najczęściej uzy-
skiwane najwyższe wyniki pro-
centowe we wszystkich badanych
aspektach, utworzono ranking
państw: w badaniu PISA najwię-
cej punktów zdobyła Dania, za-
raz potem Szwecja, Węgry, Wiel-
ka Brytania i Szkocja, a w bada-
niu PIRLS – Islandia, Norwegia,
Szkocja i Szwecja.

W ramach grupy tematycznej
„Piśmienność młodzieży i doro-
słych” autorka niniejszego arty-
kułu wygłosiła referat zatytuło-
wany Wizerunek młodzieżowego
czytelnika opisujący wybrane wy-
niki z ogólnopolskiego sondażu
przeprowadzonego w 2003 roku
na reprezentatywnej próbie 70
gimnazjów. Badaniem zostało
objętych 1396 gimnazjalistów
u progu zakończenia ostatniego
etapu powszechnego nauczania.
W referacie zostały przedstawio-
ne postawy polskich nastolatków
wobec czytania książek. Autorka
dokonała typologii piętnastolet-
nich czytelników. Uwzględniając
ich aktywność czytelniczą w cza-
sie wolnym i w ramach obowiąz-
ków szkolnych, wyróżniła czytel-
ników: szkolnych, spontanicz-
nych i aktywnych. Dodatkowo –
biorąc pod uwagę ich sympatię
do lektury i umiejętność polece-
nia książki koledze – czytelników
zaangażowanych. Dokonując
podsumowania najważniejszych

tendencji w czytelnictwie książek
badanej młodzieży i analizując
podstawowe kategorie różnicują-
ce, jakimi okazała się płeć nasto-
latków, pozycja społeczno-zawo-
dowa ich rodziców oraz miejsce
zamieszkania, ukazała wybrane
modele sposobów czytania pięt-
nastolatków: czytanie na wsi,
wielkomiejski sposób czytania,
czytanie w inteligenckim stylu,
czytanie miłośniczek lektury,
hobbistyczny sposób czytania.

Podczas tej samej sesji Maria
de Lourdes Dionisio oraz Rui
Castro opisali realizację projek-
tu badawczo-interwencyjne-
go przeprowadzonego w latach
2003-2004 w fabryce sprzętu elek-
tronicznego w północnej Portu-
galii. Na wstępie dokonano dia-
gnozy umiejętności pisania i czy-
tania ze zrozumieniem wśród
robotników fabryki. Okazały się
one stosunkowo słabe, większość
pracowników to były kobiety
o niskim wykształceniu, mało ak-
tywne społecznie. Użyto również
jakościowych metod badawczych
(obserwację, wywiady), zrealizo-
wano kwestionariusz etnograficz-
ny sondujący praktyki piśmienne
i życie społeczne robotników. Na
podstawie zdobytych materiałów
opisano sposoby obecności i wy-
korzystania słowa pisanego w fa-
bryce. Etap końcowy projektu
polegał na przeprowadzeniu kur-
sów pisania i czytania wśród za-
interesowanych robotników.

Zbliżoną problematykę pod-
jął Greg Brooks z Anglii opisu-
jąc próby interwencji brytyjskie-
go rządu mające na celu napra-
wę słabej piśmienności dorosłych
obywateli. W 2002 roku założo-
no Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (National Research
and Development Centre), któ-
re na przełomie 2003 i 2004 roku
zrealizowało badania wśród 182
dorosłych osób uczęszczających
na dwadzieścia trzy kursy nauki
czytania i pisania odbywające się
w północnej Anglii. Przeprowa-
dzono dwa testy, które pozwoli-
ły ocenić postępy w nauce, oraz
sondaż sprawdzający skuteczność
stosowanych metod nauczania,
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O historii
kartografii
Konferencja w Hiszpanii

W nadatlatyckim porcie
A Coruña, w dniach
9-16 lipca 2005 roku

obradowała XXII Konferencja
Międzynarodowej Asocjacji Kar-
tograficznej. Uczestniczyło w niej
ponad 1000 reprezentantów z 70
krajów, firmy i instytucje karto-
graficzne, głównie hiszpańskie,
przedstawiające swoje osiągnięcia
w zakresie nowych metod pre-
zentacji kartograficznej oraz fir-
my wystawiające najnowocze-
śniejszy specjalistyczny sprzęt
poligraficzny. W ciągu sześcio-
dniowych obrad wygłoszono po-
nad 500 referatów na 29 sesjach
tematycznych odbywających się
równolegle (Polskę reprezento-
wało 27 uczestników zgłoszo-
nych do 26 komisji tematycz-
nych).

Podczas obrad Komisji Histo-
rii Kartografii (temat 16.) wygło-
szono 20 referatów w pięciu se-
sjach oraz wystawiono sześć po-
sterów. Tradycyjnie najwięcej
referatów wygłosili gospodarze.
Część wystąpień miała charakter

monograficzny, prezentujący je-
den obiekt lub kolekcję ze zbio-
rów przechowywanych w kon-
kretnej instytucji. Carlos San
Antonio Gomez z Politechniki
w Madrycie omówił rękopiśmien-
ny anonimowy Álbum Royaume
de Neples, datowany na 1705 rok,
będący przykładem hiszpańskiej
kartografii wojskowej. Atlas,
znajdujący się obecnie w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Madry-
cie, składa się z rysowanych kolo-
rowymi atramentami 20 tablic
o różnych wymiarach, składanych
do formatu albumu 55×41 cm.
Przedstawiają one plany twierdz
i ich okolic rysowane z lotu pta-
ka, o różnej orientacji, z oznacze-
niem północy w róży wiatrów
i z bogatą legendą odnoszącą się
do poszczególnych obiektów. Na
uwagę zasługuje plan Castel
Sant’Elmo, na którym przedsta-
wienie rzeźby terenu oddaje w cie-
kawy sposób jej rzeczywisty wy-
gląd. Ten doskonały efekt uzyska-
no poprzez użycie współgrających
ze sobą: metody cieniowania

Na pierwszym, zwołanym w 1961 roku, Zgromadzeniu
Ogólnym Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
ustalono, że poszczególne kraje są reprezentowane
przez przedstawicieli wybieranych do komisji
tematycznych na pięcioletnią kadencję. W poprzednich
latach polskim reprezentantem w Komisji Historii
Kartografii był prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz.
W bieżącym roku Komitet Narodowy zgłosił do tej Komisji
Lucynę Szaniawską z Biblioteki Narodowej jako członka
korespondencyjnego. Przed rozpoczęciem tegorocznej
konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
kandydatura ta została przyjęta.

a także badający postawy re-
spondentów wobec samego
czytania. Podstawowy wnio-
sek wynikający z tego ba-
dania jest taki, że nawet przy
wystarczającej frekwencji na
danych lekcjach poprawa
umiejętności czytania i pisa-
nia uczestników była niewiel-
ka. Planuje się kontynuowa-
nie tych badań.

Kolejny referat w tej sesji
zaprezentowany przez Signe
Jantson i Helle Maaslieb był
poświęcony relacji wyników
z różnych badań czytelnictwa
w Estonii. Autorki wystąpie-
nia skupiły się na uchwyceniu
zmian w zachowaniach czy-
telniczych i zakupach książek
w swoim kraju w latach 80.,
w czasach ZSRR oraz w cią-
gu ostatnich 10 lat. Jedna
z ważniejszych różnic polega
na tym, że współcześnie Es-
tończycy kupują znacznie
mniej książek, mniej też ich
mają w swoich domowych
księgozbiorach. Nastąpił wy-
raźny wzrost zainteresowania
literaturą popularną, literatu-
rą obcą, szczególnie ame-
rykańską, a także literaturą
„praktyczną”, stanowiącą źró-
dło informacji. Autorki pre-
zentacji niestety nie potrafiły
ocenić, na ile zestawiane ba-
dania są porównywalne pod
względem metodologicznym,
i czy w związku z tym upraw-
nione są wnioski o zmianach
zaistniałych w wolnej Estonii.

Na zakończenie należy
nadmienić, że oprócz bardzo
bogatej oferty tematycznej
i dużej liczby referatów wy-
głoszonych na konferencji, jej
organizatorzy stworzyli uni-
katową możliwość do dysku-
sji, wymiany doświadczeń, li-
teratury fachowej i refleksji
w kuluarach odbywających
się obrad. Z okazji tej mogli
skorzystać przedstawiciele
wielu specjalizacji związanych
z różnymi aspektami umiejęt-
ności pisania i czytania.

Zofia Zasacka
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zgodnej ze wschodzącym słońcem
oraz systemu krzywych linii ho-
ryzontalnie obrysowujących zbo-
cza wzgórz odpowiednio gęsto do
ich nachylenia. Na mapie można
wyraźnie odróżnić zbocza strome
od łagodnych, a także wcinające
się w stoki wąwozy.

Antonio Crespo Sanz omówił
przechowywaną w El Escorial
kopię atlasu, składającego się z 21
rękopiśmiennych map Półwyspu
Iberyjskiego, narysowaną w po-
łowie XVI wieku. Jest to najstar-
szy atlas przedstawiający całe te-
rytorium Hiszpanii i dlatego stał
się najczęściej opisywanym i cy-
towanym przez historyków dzie-
łem kartograficznym, a jednocze-
śnie pozostał najbardziej zagad-
kowy. Zaginięcie karty tytułowej
uniemożliwia bowiem jedno-
znaczne datowanie i ustalenie
autorstwa. Niewyjaśniony pozo-
staje też fakt, że jego map nie uży-
to do sporządzenia drukowanych
szesnastowiecznych kopii. Zacho-
wana kopia atlasu datowana jest
na przed 1561 rokiem, kiedy to
Madryt stał się stolicą Hiszpanii.
Rękopiśmienne i drukowane szes-
nastowieczne mapy autorstwa
Vavasore z 1532 roku, Serveta
z 1535 roku, Gastaldiego z 1544
roku, Münstera z 1550 roku i kil-
ka innych nie powstały na bazie
map tego atlasu, ani też nie były
na nich wzorowane. Jedyna zna-

na kopia fragmentu atlasu, jak
wynika z wystąpienia, to panora-
ma i plan miasta Toledo umiesz-
czone na obrazie El Greca (1541-
-1614). Wydaje się, że atlas został
utajniony lub zaginął zaraz po
wykonaniu. Autor wystąpienia
starał się odtworzyć pewne oko-
liczności powstania tego dzieła,
metody użyte do pomiarów tere-
nowych, omówił znaki graficzne
zastosowane do prezentacji treści
geograficznej, jak również porów-
nał dokładność i wiarygodność
danych zawartych w atlasie do
innych szesnastowiecznych map
Półwyspu Iberyjskiego.

Wystąpienie kierownika Od-
działu Kartograficznego Rosyjskiej
Biblioteki Państwowej Ludmiły
N. Zinczuk było poświęcone ogól-
nemu opisowi moskiewskiej ko-
lekcji. W krótkim, acz ciekawym
referacie omówiona została histo-
ria formowania się zbioru karto-
graficznego Rosyjskiej Biblioteki
Państwowej i obecny zasób. Tak
jak i dla pozostałych zbiorów tej
biblioteki jego zaczątkiem były
prywatne zbiory księcia Mikoła-
ja Riumiancewa, które po śmier-
ci jej fundatora w 1842 roku zo-
stały udostępnione badaczom.
Już w 1846 roku wydano katalog
zagranicznych map Rosji zgroma-
dzonych w tej kolekcji, zredago-
wany przez Feodora Adelunga. Do
najznamienitszych egzemplarzy
w kolekcji, według autorki wystą-
pienia, należą: rękopiśmienny atlas
Syberii Semena Remesowa z 1701
roku (zreprodukowany w Mo-
skwie w 2003 roku, egzemplarz
tego wydania BN uzyskała drogą
wymiany z Rosyjskiej Biblioteki
Państwowej); Atlas Śląska wyda-
ny w Norymberdze w 1750 roku
(egzemplarz tego atlasu znajduje
się również w zbiorach BN i w 2002
roku został zreprodukowany) oraz
Geografia Ptolemeusza wydana
w Ulm w 1486 roku. Specyfiką
obecnego kartograficznego zaso-
bu Rosyjskiej Biblioteki Państwo-
wej jest jego rozproszenie po róż-

Elektroniczna prezentacja rękopiśmiennego atlasu  Álbum Royaume de Neples, z 1705 roku,
ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Madrycie (plan zamku Sant’Elmo)

Droga pielgrzymki do Santiago de Compostela (zaznaczona kropkami) na mapie Tabula

Nova Hispaniae Martina Waldseemüllera, 1513
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nych oddziałach biblioteki. Mimo
to jest on stale intensywnie wyko-
rzystywany do badań. L. Zinczuk
wymieniła też najważniejsze kie-
runki badawcze oraz zaprezento-
wała kilka publikacji wydanych
w ostatnich 30 latach.

Raporty z ekspedycji prowa-
dzonej na terenach północnych
Oceanu Spokojnego, spisane przez
kapitana Alejandra Malaspina
w latach 1791-1792, a następnie
zdeponowane w Rosyjskiej Biblio-
tece Państwowej, stały się pod-
stawą referatu prof. Aleksieja Po-
stnikowa, który szczegółowo omó-
wił te materiały jako doskonałe
źródło do badań historycznych.

Kilka referatów wygłoszonych
w ramach sesji Komisji Historii
Kartografii omawiało historię
kartowania i drukowania map
prezentujących określone teryto-
rium. Koji Hasegawa z Uniwer-
sytetu w Kobe przedstawił histo-
rię kartowania Kyoto w latach
1603-1868, czyli do roku otwar-
cia Japonii na kulturę zachodnio-
europejską i wprowadzenia euro-
pejskich metod pomiarów tereno-
wych. Maria Carmen Montaner
Garcia z Instytutu Kartograficz-
nego Katalonii mówiła o dwóch
wiekach kartografii francuskiej
w Hiszpanii (1633-1835). Richard

Owigho Olomo z Uniwersytetu
w Abraka (Nigeria) omówił kar-
towanie obszarów afrykańskich
przez władze kolonialne na przy-
kładzie Nigerii, a Haim Goren
z Akademii Tel-Hai (Izrael) po-
święcił swoje wystąpienie brytyj-
skim kartografom działającym
w Palestynie i Syrii w połowie
XIX wieku. Miroslav Mišovský
z Politechniki w Pradze mówił
o mapach Czech, poczynając od
najdawniejszych z początku XVI
wieku, aż po osiemnastowieczne
mapy topograficzne Moraw (pra-
ce terenowe w latach 1708-1712)
i Czech (prace terenowe 1712-
-1718) wykonane przez Johanna
Christophera Müllera. Omówił
też pierwsze zdjęcie józefińskie
wykonywane w latach 1763-1787.
Topograficzne mapy wykonane
w skalach 1:180 000, 1:132 000
i 1:28 800 zostały szczegółowo po-
równane pod względem ich kar-
tometryczności, a na współczesnej
szczegółowej mapie Czech 1:25 000
referent wskazał różnice w poło-
żeniu wybranych punktów osad-
nictwa.

W programie obrad toczących
się w prowincji Galicja nie mogło
zabraknąć referatu o powszechnie
znanym sanktuarium w Santiago
de Compostela. Wystąpienie Au-

gustina Hernanda z Uniwersyte-
tu w Barcelonie zawierało infor-
macje o najwcześniejszej druko-
wanej mapie, na której zaznaczo-
no drogę pielgrzymek do St.
Jacob, jak wtedy nazywało się to
miasto, a drogę nazwano „Cami-
no de Santiago”. Po raz pierwszy
narysował ją Martin Waldsee-
müller na mapie Tabula Nova
Hispaniae opublikowanej w Geo-
grafii Ptolemeusza w 1513 roku
w Strasburgu, w jego redakcji,
i ponownie w 1520 roku. Dro-
gę narysowano linią utworzoną
z kropek, a wzdłuż niej dodano
bogate nazewnictwo osad – sygna-
turę kółek przedstawiających osa-
dy włączono w szereg kropek
tworzących drogę. Z nieznanych
powodów, jak stwierdził autor
wystąpienia, w późniejszych wy-
daniach z lat 1522, 1535 i 1541,
w związku z którymi zmniejszo-
no rozmiary mapy, droga ta prze-
stała być nanoszona. Także i ko-
lejne redakcje Geografii Ptole-
meusza, wydawane w połowie
XVI wieku w Bazylei, oraz póź-
niejsze weneckie nie zawierały ry-
sunku drogi pielgrzymki do hisz-
pańskiego sanktuarium.

Możliwości stworzone dzięki
opracowaniu wirtualnego trójwy-
miarowego faksymile globusa
były tematem wielce frapującego
wystąpienia Floriana Hrubego,
który wraz z zespołem przygoto-
wał i praktycznie wykorzystał pro-
gram do przetworzenia obrazu
globusa Ziemi Gerarda Mercato-
ra (jedyny dobrze zachowany eg-
zemplarz przechowywany jest
w Wiedniu). Projekt był wspól-
nym dziełem Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu w Wiedniu i Austriackiej
Biblioteki Narodowej. To po-
myślnie zakończone przedsięwzię-
cie umożliwia zapoznanie się z tre-
ścią globusa bez potrzeby dotyka-
nia go. Dodanie na powierzchni
wirtualnego globusa nowych po-
ziomów informacyjnych, jak na-
rysowanych białą linią: siatki geo-
graficznej, sieci rzek, miast i linii
brzegowej lądów odwzorowywa-
nych ze współczesnych globusów,
oraz niezależne od siebie obroto-

W
idziane z B

N
W 1982 roku pracownicy Biblioteki Narodowej uczestniczyli
w przygotowaniach do XI Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kar-
tograficznej (International Cartographic Association), która obrado-
wała w Warszawie w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 1982 roku. Wśród
materiałów, jakie otrzymali uczestnicy warszawskiej konferencji, znaj-
dowały się faksymilowe wydania dawnych map przechowywanych
w zbiorach Biblioteki Narodowej. Ówczesny kierownik Zakładu Zbio-
rów Kartograficznych dr Bogusław Krassowski zdecydował o wybo-
rze trzech bogato zdobionych map w atrakcyjny sposób reprezentu-
jących zbiory BN: mapy świata Orbis Terrerum Descriptio Duobus
Planis Hemisphaeriis Comprehensa (opracowanej i wydanej w 1639
roku przez Henryka Hondiusa), mapy Polski (Polania. Nova et Accu-
rata Descriptio opracowanej przez Gerarda Mercatora, a opubliko-
wanej w 1638 roku przez Jodocusa Hondiusa ) i planu  Warszawy
(Plan de Varsovie... zredagowanego przez J.A. Rizzi Zannoniego i wy-
danego w 1772 roku). Głównym wkładem BN w uświetnienie war-
szawskiej konferencji było zorganizowanie w salach wystawowych Pa-
łacu Rzeczypospolitej ekspozycji prezentującej 166 map i atlasów.
Informowała ona zwiedzających przede wszystkim o rozwoju karto-
grafii ziem polskich, poczynając od map z XV wieku. Wystawie towa-
rzyszył 416-stronicowy katalog (w trzech językach).
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we przesuwanie (nawigacja) tych
warstw stwarza dodatkowe moż-
liwości poznawcze. Szersze wpro-
wadzenie tego projektu umożli-
wi zapoznanie się z globusami
Ziemi (a także, przy analogicznym
opracowaniu, z globusami Nieba),
co ważne jest szczególnie w Pol-
sce, gdzie globusy po pożogach
wojennych zachowały się w szcząt-
kowych ilościach.

Obrady Komisji Historii Ko-
lonialnej Kartografii wieków
XIX i XX (temat 25.) nie były
tak obfite w referaty, ale treść wy-
stąpień z metodologicznego
punktu widzenia była nie mniej
ciekawa. Omawiane mapy i serie
map przedstawiały strony dla Po-
laków bardzo egzotyczne, na
przykład Australię, Republikę Po-
łudniowej Afryki, Pustynię Na-
mib oraz Afrykę Równikową, ale
archiwalne poszukiwania mające
na celu identyfikację treści mapy,
jej autorów, a wreszcie sposobów
kartowania można zastosować
do badań map krajów europej-
skich. Zainteresowani mogą za-
poznać się z treścią wystąpień wy-
głoszonych podczas obrad tej Ko-
misji – komplet materiałów
konferencyjnych Biblioteka Naro-
dowa otrzymała od Główne-
go Urzędu Geodezji i Kartografii
(zbiór streszczeń referatów i treść
wystąpień posterowych, katalog
wystawy kartografii w poszcze-
gólnych krajach i utrwalony na
CD-ROM-ie zbiór wszystkich
500 nadesłanych i przyjętych re-
feratów).

Na zakończenie obrad Komi-
sji Historii Kartografii odbyło się
spotkanie robocze, na którym
obecny jej przewodniczący prof.
Aleksiej Postnikow złożył spra-
wozdanie z działalności Komisji
w okresie ostatnich dwóch lat.
Następnie zaproponował mery-
toryczne ramy (nie temat) przy-
szłego spotkania członków Komi-
sji, które odbędzie się w Kalinin-
gradzie w sierpniu 2006 roku.

W pomieszczeniach przylega-
jących do sal obrad zorganizo-
wano sesje posterowe w 26 gru-
pach tematycznych (polskich
posterów było 12). Na Między-
narodowej Wystawie Kartogra-
ficznej znalazło się 49 polskich
map i atlasów komisyjnie zakwa-
lifikowanych jako najlepsze pro-
dukty ostatnich dwóch lat, na-
tomiast na wystawie dziecięcej
zaprezentowano pięć rysunków
polskich dzieci, które brały
udział w konkursie „dziecięcego
widzenia świata”.

Podczas konferencji otwarto
wystawę pergaminowych porto-
lanów zorganizowaną przez Fun-
dación Caixagalicia. Spośród ty-
sięcy rękopiśmiennych map mor-
skich przygotowywanych od
pierwszej połowy XIV wieku na
potrzeby pilotów statków wypły-
wających na nieznane morza
i oceany starannie wybrano do
ekspozycji ponad 30 obiektów,
aby zaprezentować różnorodność
tego typu map i atlasów. Te naj-
bardziej typowe portolany wyko-
nane były na kawałku pergami-

nu w kształcie prostokąta, moż-
na je było zrolować i przewią-
zać rzemykiem. Autorami eks-
ponowanych map byli znani kar-
tografowie, głównie włoscy i por-
tugalscy, na przykład działający
w Wenecji Baptista Agnese (por-
tolan świata z ok. 1550 roku),
włoski kartograf Domenico Vi-
gliarolo (atlas świata z portola-
nami z ok. 1590 roku), Giovan-
ni Battista Cavallini, kartograf
z Livorno (portolan wschodniej
części Atlantyku i zachodniej
Morza Śródziemnego z 1637
roku), pracujący w Marsylii
Francesco Oliva junior (portolan
wschodniej części Atlantyku
z ok. 1660 roku). Najcenniejsze i
najstarsze portolany prezentowały
Morze Śródziemne i wschodnie
wybrzeża Atlantyku – wykonali
je w latach 30. czternastego wie-
ku katalońscy kartografowie
Angelo Dalorto i Angelino Dul-
cert1.

Podczas uroczystości zamknię-
cia zaproponowano, aby miejscem
następnej, planowanej na 2007
rok, Konferencji Międzynarodo-
wej Asocjacji Kartograficznej była
Moskwa i w związku z tym na-
stąpiło uroczyste przekazanie
sztandaru Asocjacji przewodni-
czącemu rosyjskiego komitetu or-
ganizacyjnego.

Lucyna Szaniawska

1 W literaturze czasami mapy podpisy-
wane tymi różnymi imionami przypisuje
się jednej osobie.

Członkowie prezydium XXII Konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
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W obradach uczestniczy-
li przedstawiciele kilku-
nastu instytucji człon-

kowskich z Budapesztu, Chicago,
Londynu, Fawley Court, Mon-
trealu, Montrésor, Nowego Jorku,
Paryża, Rapperswilu, Rzymu i So-
lury. Bibliotekę Narodową repre-
zentowali dyrektor narodowej
książnicy Michał Jagiełło oraz Da-
nuta Bilikiewicz-Blanc, kierownik
Pracowni Bibliografii Poloników
Zagranicznych.

Obrady, którym przewodniczył
prof. Piotr Zaleski, dyrektor Bi-
blioteki Polskiej i zarazem prezes
Towarzystwa Historyczno-Lite-
rackiego (THL) toczyły się w pięk-

nej sali konferencyjnej odnowio-
nej Biblioteki Polskiej w Paryżu,
na Wyspie Św. Ludwika, w bu-
dynku przy Quai d’Orléans nad
Sekwaną. Najstarsza niefrancu-
ska biblioteka we Francji została
założona w 1838 roku przez gru-
pę polskich patriotów, którzy po
klęsce powstania listopadowego
znaleźli się w Paryżu. Początko-
wo pieczę nad biblioteką sprawo-
wało Towarzystwo Historyczno-
-Literackie. Od 1893 do 1946
roku funkcjonowanie Biblioteki
Polskiej zapewniała Polska Aka-
demia Umiejętności, która stała
się jej rzeczywistym właścicielem.
W latach 1946-1989, po likwida-

cji PAU, nadzór nad Biblioteką
przejęło reaktywowane Towarzy-
stwo Historyczno-Literackie.
O sytuacji prawnej, która zagwa-
rantowałaby nienaruszalność
własności kolekcji i budynku
Biblioteki mówił podczas uroczy-
stego otwarcia Sesji prof. Piotr
Zaleski. Prawna analiza sytuacji
wykazała, że THL miało niewiel-
kie szanse na uzyskanie tytułu wła-
sności, większe – reaktywowana
w Krakowie PAU. Postanowiono
powołać Stowarzyszenie Bibliote-
ki Polskiej, w którym obie insty-
tucje są równorzędnymi członka-
mi. Stowarzyszenie wynajmuje Bi-
bliotekę za symboliczne euro,
a THL do roku 2030 pozostanie
zarządcą Biblioteki, licząc na sku-
teczną pomoc PAU. Umowa zo-
stała zatwierdzona przez francuski
sąd arbitrażowy. Niestety, grupa
członków THL wniosła apelację
od tego postanowienia. Piszę
o tym szerzej, bo właśnie Biblio-
teka Polska w Paryżu jest przy-
kładem znakomitego zarządzania,
ścisłej, dobrej współpracy z kra-
jem i jednocześnie ofiarą niepo-
jętej, wyjątkowo szkodliwej sfar-
liwości i nieodpowiedzialności
niektórych osób w środowisku
polonijnym. Potrzebę kompromi-
su między instytucjami zwierzch-
nimi wobec Biblioteki Polskiej
w Paryżu zgodnie akcentowali
prof. Andrzej Białas i prof. Jerzy
Wyrozumski z PAU oraz prof.
Piotr Zaleski z THL i Biblioteki
Polskiej w Paryżu. W wystąpieniu
Współpraca między Biblioteką
Polską w Paryżu i Polską Akade-
mią Umiejętności poinformowali,
że THL reguluje sprawy naukowe
i dotyczące fundacji, natomiast
PAU dysponuje stypendiami THL,
ma wkład w organizowanie zebrań

Paryskie spotkanie
muzealników, bibliotekarzy
i archiwistów
27. Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie obradowała w dniach
15-18 września 2005 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu.
Gospodarzem i głównym organizatorem spotkania była
Biblioteka Polska i Towarzystwo Historyczno-Literackie.
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naukowych i wystaw. Ostatni etap
zatwierdzenia unii obu instytucji
reprezentowanych przez Stowarzy-
szenie Biblioteki Polskiej w Pary-
żu przewidziano na 2006 rok.

Uczestnicy konferencji mieli
okazję zwiedzić Bibliotekę. Wyso-
ko oceniono rezultaty prac remon-
towych przeprowadzonych w tym
siedemnastowiecznym budynku
wpisanym do francuskiego rejestru
zabytków. Odnowiono fasady od
strony nabrzeża i podwórca,
wzmocniono struktury nośne
(m.in. belki stropowe), ponieważ
dom groził zawaleniem, wymienio-
no okna, wybudowano klimaty-
zowane magazyny, w których kon-
troluje się temperaturę i wilgotność
powietrza, zainstalowano także fil-
try powietrza chroniące przed za-
nieczyszczeniami z zewnątrz.
W pomieszczeniach magazyno-
wych wzmocniono stropy i pod-
łogi, w których umieszczono spe-
cjalne syfony odpływowe, zabezpie-
czające dokumenty i książki przed
ewentualną powodzią. Przechowy-
wany w podziemiu księgozbiór Bi-
blioteki ułożono w przemyślany
sposób: na najniższym poziomie
książki nowsze, wyżej starsze. Dzię-
ki zamontowaniu regałów rucho-

mych i kompaktowych uzyskano
dodatkową powierzchnię magazy-
nową. Nowoczesne windy uła-
twiają transport obiektów z po-
mieszczeń magazynowych do czy-
telń na wyższych kondygnacjach.
Przechowywane dotychczas
w złych warunkach zbiory bardzo
ucierpiały. Podczas ubiegłorocznej
Sesji P. Zaleski powiedział, że ule-
gły całkowitemu zniszczeniu dzie-
siątki tysięcy książek, a liczne rę-
kopisy, stare druki, druki, grawiu-
ry i rysunki uległy zagrzybieniu.
Stanowcze i szybkie działanie dy-
rekcji Biblioteki uratowało wiele
cennych obiektów. Siedzibę Bi-
blioteki doprowadzono do stanu
odpowiadającego normom bez-
pieczeństwa. Pozyskanie dodat-
kowej powierzchni na piętrach
pozwoliło na reorganizację Mu-
zeum Mickiewicza, ze znakomi-
cie opracowaną ekspozycją, za-
chowanie Saloniku Chopina
i Muzeum Biegasa. Część muzeal-
nej kolekcji po konserwacji jest
już udostępniana. Wygospodaro-
wano miejsce na dwie nowe czy-
telnie (publiczną i naukową) oraz
pracownię kartograficzną. We-
dług orientacyjnych danych, prze-
kazanych przez dyrektora Witol-

da Zahorskiego, zbiory Bibliote-
ki Polskiej w Paryżu obejmują po-
nad 200 000 druków w różnych
językach, ok. 2600 pozycji ręko-
pisów, 25 000 rysunków i rycin,
8000 map, 1000 tytułów czaso-
pism, 1000 afiszy, 5000 fotogra-
fii, 90 000 dokumentów życia
społecznego. Dzięki liczbie i war-
tości zbiorów Biblioteka należy
do najbogatszych książnic pol-
skich na świecie. Nic też dziwne-
go, że odwiedza ją dwa-trzy tysią-
ce osób rocznie, że są wśród nich
nie tylko Polacy, ale i francuska
młodzież szkolna i uniwersytecka,
stypendyści z wielu krajów, dzien-
nikarze i profesorowie wyższych
uczelni. Przebudowana, eleganc-
ka sala konferencyjna na parte-
rze Biblioteki Polskiej doskonale
pomieściła wszystkich uczestni-
ków spotkania, toteż mógł się
w niej odbyć na zakończenie sesji
zamkniętej koncert fortepianowy
w wykonaniu Gauthiera Herr-
manna, Sullimanna Altmayera
i Samuela Parenta.

Podstawowe i niezmienne za-
danie Stałej Konferencji Mu-
zeów, Archiwów i Bibliotek Pol-
skich na Zachodzie, niezależne od
sytuacji politycznej w Polsce i na
świecie, sprowadza się do wspie-
rania organizacji członkowskich
w dziele przechowywania, udo-
stępniania oraz promocji polskiej
kultury i szerzenia wiedzy o Pol-
sce i Polakach na podstawie po-
siadanych zbiorów archiwalnych,
bibliotecznych i muzealnych. Te-
matem przewodnim publicznej
sesji, na której przedstawiciele
jedenastu ośrodków polskiej kul-
tury za granicą wygłosili 14 refe-
ratów, była współpraca instytu-
cji członkowskich z krajowymi
ośrodkami kultury.

Posiedzenie poprzedziło odczy-
tanie listu ministra kultury Wal-
demara Dąbrowskiego skierowa-
nego do uczestników. Minister,
doceniając rolę i znaczenie wspól-
nego polskiego dziedzictwa kultu-
ralnego w zjednoczonej Europie,
przeznaczył z funduszu Minister-
stwa Kultury kwotę 3 500 000 zło-
tych na ochronę zbiorów i dalszą
działalność polskich instytucjiTablica ku czci zasłużonych Polaków umieszczona w Muzeum Polskim w Rapperswilu
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kultury w świecie. Spektakularne
decyzje i gesty nie zastąpią jed-
nak stałej, opartej na partnerskich
zasadach i długofalowej koncep-
cji, harmonijnej współpracy ogó-
łu Polaków mieszkających w kra-
ju i poza jego granicami na rzecz
ochrony dziedzictwa kulturalne-
go. Wystąpienia 27. Stałej Kon-
ferencji były kolejną próbą usta-
lenia takiego właśnie programu
działania. Starano się określić
wspólną płaszczyznę kształtowa-
nia stosunków między władzami
krajowymi i instytucjami polski-
mi zarządzanymi przez Polaków
stale mieszkających poza granica-
mi Polski, z pełną świadomością
konieczności współpracy ze środo-
wiskami intelektualnymi w kra-
jach ich osiedlenia.

Po wygłoszeniu Wprowadzenia
na temat sytuacji prawnej Biblio-
teki Polskiej i jej stanu po remon-
cie Piotr Zaleski przekazał głos
Januszowi Morkowskiemu, któ-
ry mówił O współpracy Muzeum
Polskiego w Rapperswilu z insty-
tucjami krajowymi. J. Morkow-
ski, wieloletni dyrektor tej jed-
nej z najstarszych instytucji na
emigracji, przypomniał, że Mu-
zeum Narodowe Polskie w Rap-
perswilu powstało w 1870 roku
z inicjatywy Władysława Platera
i od początku swojego istnienia
starało się współpracować nie
tylko z polskimi emigrantami,
mieć stały kontakt z rodakami
w kraju, ale również z mieszkań-
cami i instytucjami kultury
w kraju osiedlenia i reprezentu-
jącymi obcojęzyczne środowisko.

Najstarsze i najcenniejsze zbio-
ry rapperswilskie podarowane
w 1927 roku tworzącej się Biblio-
tece Narodowej spłonęły we wrze-
śniu 1939 roku. Jeden z dyrekto-
rów Biblioteki Narodowej, Ste-
fan Vrtel-Wierczyński na swoim
biurku w BN trzymał buteleczkę
z popiołami tych bezcennych
skarbów narodowych. Obecne
zbiory, choć mniej liczne, zawie-
rają m.in. kilkadziesiąt płócien
wybitnych malarzy polskich XIX
i XX wieku, rysunki, fotografie,
pocztówki i dokumenty związa-
ne z historią Muzeum Narodo-

wego Polskiego w Rapperswilu
w latach 1870-1927, interesujące
archiwa, m.in. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego i Józefa Mackiewi-
cza, unikatowe księgi, znakomi-
te obiekty muzealne, m.in. zbiór
108 miniatur z kolekcji hrabiów
Tarnowskich z Dzikowa.

Szczególnie jednak ważną ini-
cjatywą dyrekcji Muzeum jest
dbałość o dobre kontakty polsko-
-szwajcarskie, wypełnianie funk-
cji Muzeum Polskiego jako insty-
tucji zajmującej się także bada-
niem polsko-szwajcarskich więzi
kulturalnych. Temu celowi służy
większość organizowanych przez
Muzeum konferencji, np. poświę-
cona Rudolfowi Marii Holza-
pfowi – filozofowi, poecie i kom-
pozytorowi urodzonemu w Kra-
kowie w 1874 roku – czy też or-
ganizowane wystawy, np. prac za-
pomnianego malarza Tadeusza
Fussa, który, urodzony w Zako-
panem, znalazł się w Szwajcarii
jako internowany żołnierz 2. Dy-
wizji Strzelców Pieszych. Po dru-
giej wojnie światowej około 1000
Polaków osiedliło się w Szwajca-
rii. Dla podkreślenia dobrych sto-
sunków polsko-szwajcarskich
umieszczono w rapperswilskim
Muzeum tablicę z nazwiskami
Polaków szczególnie zasłużonych
w Szwajcarii – profesorów, nau-
kowców, inżynierów i artystów.

Biblioteka Polska w Rapper-
swilu od wielu lat ściśle współpra-
cuje z Biblioteką Narodową
w Warszawie. Janusz Morkowski
pozytywnie ocenił kontakty
z kolejnymi dyrektorami BN.
Prof. Andrzej Kłossowski, jeden
z byłych wicedyrektorów BN
współuczestniczył w założeniu To-
warzystwa Rapperswilskiego, któ-
re działa do dzisiaj, a spotkania
Zarządu, pod kierunkiem prezesa
Sława Milewskiego, odbywają się
nadal w Bibliotece Narodowej.
Dyrektor Muzeum w Rapperswi-
lu uznał też za bardzo ważne, po-
żyteczne i nadal konieczne bliskie
kontakty z Naczelną Dyrekcją
Archiwów Państwowych, z Biblio-
teką Zamku Królewskiego w War-
szawie, Uniwersytetem Warszaw-
skim i Biblioteką Jagiellońską.

Prof. Andrzej Rottermund, re-
prezentujący Zamek Królewski,
przedstawił w swoim referacie Kon-
cepcję i tworzenie nowej ekspozycji
w Muzeum Polskim w Rapperswilu
w latach 1988-1991. Omawiając
scenariusz i koszty wystawy, pro-
fesor zwrócił szczególną uwagę na
potrzebę stałych konsultacji z za-
wodowymi scenarzystami i sceno-
grafami przy organizacji tego typu
ekspozycji. Profesor zachęcał po-
tencjalnych organizatorów wy-
staw, aby nie oszczędzać na ich
plastycznej wymowie. Profesjo-
nalna, dobrze przemyślana opra-
wa scenograficzna pozwala lepiej
spełnić założenia i cel wystawy,
przyciąga większą liczbę zwiedza-
jących i naprawdę dobrze służy
sprawie polskiej.

Dr Andrzej Biernat, który re-
prezentował Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych w War-
szawie, zwrócił uwagę na potrzebę
systemowego szkolenia w Polsce
archiwistów z instytucji emigra-
cyjnych. W wystąpieniu Współ-
praca archiwów polskich z muzea-
mi, bibliotekami i archiwami pol-
skimi na Zachodzie przedstawił
„to, co zrobiono i co można zro-
bić”. Propozycję programu pod-
noszenia kwalifikacji archiwi-
stów w polskich archiwach za
granicą poparła w dyskusji Da-
ria Nałęcz, naczelny dyrektor Ar-
chiwów Państwowych, która na-
mawiała zebranych do informo-
wania o posiadanych materiałach
archiwalnych, zgłaszania wszel-
kich problemów przy ich opraco-
wywaniu i zabezpieczaniu przed
dalszym niszczeniem, do korzysta-
nia z fachowych porad, z przygo-
towanych już baz w internecie
oraz ze sprawdzonego systemu
szkolenia archiwistów. Zobrazo-
waniu takiego pozytywnego
współdziałania z archiwistami
w kraju przy opracowywaniu po-
siadanych archiwaliów posłu-
żył referat dr Iwony Drąg Korga
z Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku Kolekcja „Po-
wstania śląskie” jako przykład
współpracy Instytutu Piłsudskiego
w Ameryce z Naczelną Dyrekcją
Archiwów Państwowych.
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Współpraca między instytucja-
mi członkowskimi Stałej Konferen-
cji słabnie na rzecz umacniających
się po 1989 roku więzi polskich cen-
trów kultury na Zachodzie z ich
odpowiednikami krajowymi. Nie
dziwi zatem motto: „Współpraca
z krajem to źródło życiodajne dla
instytucji polonijnych”, którym
dr Jan Konopka z Muzeum Ko-
ściuszki w Solurze poprzedził swój
wykład Cel, forma, metody i środki
współpracy kulturalnej z Krajem.
Działalność wielu polskich insty-
tucji kulturalnych na emigracji
oparta jest na wolontariacie, na
pracy nie tyle wyszkolonych i wy-
kształconych fachowców, ile przede
wszystkim ludzi dobrej woli, ofiar-
nych i zdeterminowanych. Dlate-
go tak wielką wagę wszyscy obra-
dujący przywiązywali do różnych
form szkolenia i ewentualnego sys-
temu stypendialnego. System pół-
rocznych stypendiów zapropono-
wała Fundacja Kościuszkowska
i korzysta z niego od roku Polski
Instytut Naukowy w Nowym Jor-
ku. Wszelkie współdziałanie musi
być oparte na obustronnych korzy-
ściach. Cenne wydają się tu Inicja-
tywy Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce na rzecz
edukacji historycznej w Polsce, które

przedstawił dr Teofil Lachowicz.
Stowarzyszenie jest najstarszą
polską organizacją kombatancką
na świecie, działa nieprzerwanie
od 1921 roku. SWAP zaopatrzy-
ło aż 2600 szkół w Polsce w książ-
kę Grażyny Jonkajtys-Luby Opo-
wieść o 2 Korpusie Polskim gene-
rała Władysława Andersa (Warsza-
wa 2004). Jest to wydarzenie bez
precedensu. Warto przypomnieć,
że Fundacja SWAP i Okręg 2.
SWAP w Nowym Jorku wspólnym
wysiłkiem wydały także w Polsce
książki: Czyn zbrojny wychodźstwa
polskiego w Ameryce. Zbiór doku-
mentów i materiałów historycznych
(Warszawa 2000) i Weterani pol-
scy w Ameryce do 1939 roku (War-
szawa 2002). Archiwum SWAP
i Muzeum Tradycji Oręża Polskie-
go w Nowym Jorku nawiązało
też współpracę z instytucjami ar-
chiwalnymi w Polsce. Stołeczne
Archiwum Dokumentacji Me-
chanicznej wypożyczyło nowo-
jorskiemu muzeum wystawę fo-
tograficzną o dziejach rozgłośni
polskiej Radia Wolna Europa.
Muzeum Tradycji Oręża Polskie-
go w Nowym Jorku otrzymało
jako dar z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych historyczną wysta-
wę Droga Polski do NATO, co
świadczy o jego znaczącej pozycji
pośród polskich ośrodków kultu-
ralnych w Ameryce.

Dziewięćdziesięcioletnią, obu-
stronnie korzystną, współpracę
z krajem Polskiego Muzeum
w Chicago przedstawiła Małgo-
rzata Kot. Obecnie kierownictwo
Muzeum prowadzi rozmowy
z dyrekcją Biblioteki Narodowej
na temat wspólnych działań przy
opracowywaniu zbiorów chica-
gowskiej placówki.

O pokazywanej w Warszawie
i Krakowie wystawie „Skarby Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu”, zor-
ganizowanej przy współudziale
Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie i War-
szawskiej Fundacji Kultury, mó-
wili jej twórcy: prof. Piotr Zale-
ski, dr Witold Zahorski, dr Anna
Czarnocka i Ewa Rutkowska
z Towarzystwa Historyczno-Lite-
rackiego i Biblioteki Polskiej

w Paryżu. Ukazali obustronne
korzyści nie tylko te wymierne, ale
i wynikające z nowego doświad-
czenia wzajemnej współpracy.
Wystawa cieszyła się ogromnym
powodzeniem i zdobyła wielkie
uznanie. Jej kuratorzy podzięko-
wali Bibliotece Narodowej za
konserwację wielu bezcennych za-
bytków piśmienniczych. Prace te
wykonano w większości z fundu-
szy Ministerstwa Kultury przy
wsparciu finansowym Wspólno-
ty Polskiej. Interesujące szczegóły
nie tylko dotyczące najważniej-
szych i najciekawszych obiektów,
ale i historii Biblioteki Polskiej
w Paryżu zawiera katalog, który
towarzyszył ekspozycji.

Współpracę Biblioteki Polskiej
POSK w Londynie z instytucjami
w Polsce zreferowała Ewa Lipniac-
ka. Narodowa książnica otrzy-
muje z Biblioteki Polskiej w Lon-
dynie liczne wartościowe duble-
ty, znakomicie uzupełniające
zbiory, zwłaszcza o polonika z lat
1939-1945 oraz późniejsze, sprzed
roku 1989, kiedy publikacje te nie
mogły dotrzeć do kraju z powo-
dów cenzuralnych. Opisy tych
książek odnotowywano w biblio-
grafiach na podstawie źródeł. Bi-
blioteka Narodowa w ramach
wymiany stara się przekazywać
wskazane nowości i interesujące
pozycje z własnych dubletów;
przekazano też nieodpłatnie nie
tylko system MAK, ale i bazę wy-
dawnictw drugiego obiegu. Spe-
cjaliści z BN poddali konserwacji
kilkaset stron czasopisma „Orzeł
Biały” z lat 40. Pracownicy BN
pomagali w katalogowaniu nie-
których kolekcji i przygotowaniu
do druku Przewodnika po zbiorach
rękopiśmiennych i archiwalnych Bi-
blioteki POSK w Londynie.

Biblioteka Polska w Londynie
zaopatrywała zarówno Bibliote-
kę Narodową, jak i biblioteki
uniwersyteckie w książki polskie
bądź dotyczące Polski, wydane
poza granicami kraju. Starano się
przekazywać do kraju książki za-
kazane i niedopuszczone przez
cenzurę do normalnego rozpo-
wszechniania. Do Polski trafiło
wiele tysięcy książek zakupionych
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przez Fundusz Kultury Narodo-
wej, jak i dubletów Biblioteki.
Przedsięwzięcie to finansował In-
ternational Literary Centre Ltd.
(ILC) z Nowego Jorku. Dzięki
temu książki publikowane przez
takie emigracyjne oficyny wydaw-
nicze, jak: Instytut Literacki, Pol-
ska Fundacja Kulturalna, Spot-
kania, Libella, Puls czy Kontra
były rozsyłane do 10 krajów1.
W publikacji Biblioteka Polska
1942-1992 dr Zdzisław Jagodziń-
ski napisał: w ciągu tego czasu [...]
różnymi sposobami przekazano
[...] 200 000 książek i ponad
200 000 egzemplarzy czasopism.
Współpraca z bibliotekami i in-
stytucjami naukowymi w Polsce
ożywiła się w III Rzeczypospoli-
tej, ale już bez finansowego
wsparcia ILC, które w 1991 roku
ostatecznie zakończyło swoją
działalność2.

W
idziane z B

N
Finansowa pomoc Minister-

stwa Kultury, Fundacji Banko-
wej im. L. Kronenberga i Polskiej
Wytwórni Papierów Wartościo-
wych umożliwiła konserwację,
mikrofilmowanie i opracowywa-
nie rękopiśmiennych zasobów Bi-
blioteki Polskiej w Londynie oraz
Muzeum i Biblioteki Zgroma-
dzenia Księży Marianów w Faw-
ley Court w Wielkiej Brytanii.
Kopia bazy danych „Inwentarz
zbiorów bibliotecznych Muzeum
Zgromadzenia Księży Marianów
w Fawley Court” jest udostępnia-
na także w Zakładzie Rękopisów
oraz Zakładzie Starych Druków
Biblioteki Narodowej (uzyskanie
do niej dostępu wymaga pisem-
nej zgody dyrektora Muzeum).
Wydawnictwo Biblioteki Naro-
dowej przygotowało informator
o kolekcjach w Fawley Court
pod redakcją Marii Wrede, z tek-
stem i zdjęciami Danuty Szew-
czyk-Prokurat. Dyrektor BN
Michał Jagiełło zapewnił uczest-
niów Sesji, że tego typu prace
będą kontynuowane w miarę na-
szych możliwości finansowych.
O zbiorach Muzeum Zgroma-
dzenia Księży Marianów była
także mowa podczas konferen-
cji – w jej programie znalazł się
interesujący referat Barbary Lej-
czak Polonica graficzne w zbiorach
Fawley Court.

Dobra organizacja 27. Sesji
Stałej Konferencji Muzeów, Ar-
chiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie zapewniła czas na dys-
kusje – możliwość swobodnego
zadawania pytań była jedną
z licznych zalet paryskiego spot-
kania.

Krótkie przerwy na kawę to-
nowały emocje, wspólny obiad
i uroczysta kolacja dobrze słu-
żyły integracji środowiska. Ar-
chiwiści, bibliotekarze i muze-
alnicy polscy zjechali się prze-
cież z odległych stron świata nie
tylko po to, aby wygłosić refera-
ty, ale żeby bliżej się poznać, wy-
mienić poglądy i omówić moż-
liwości lepszej, fachowej współ-
pracy.

Kolejna, 28. Stała Konferen-
cja Muzeów, Archiwów i Biblio-

tek na Zachodzie będzie obrado-
wała w przyszłym roku na Wę-
grzech, w Muzeum i Archiwum
Węgierskiej Polonii w Budapesz-
cie. Obowiązki organizatora po-
wierzono dyrektorowi placówki,
dr. Konradowi Sutarskiemu, re-
prezentującemu Ogólnokrajowy
Samorząd Mniejszości Polskiej
w Budapeszcie. W referacie wy-
głoszonym podczas Sesji omówił
on Specyficzne kontakty ze-
wnętrzne Muzeum i Archiwum
Węgierskiej Polonii.

Problemy węgierskiej Polonii
związane między innymi z gro-
madzeniem odpowiedniej doku-
mentacji dotyczącej poloników
węgierskich starano się rozwiązać
podczas dyskusji z udziałem Da-
nuty Bilikiewicz-Blanc.

Starsze pokolenie reprezentu-
jące polskie instytucje kultural-
ne na emigracji akceptuje profe-
sjonalną pomoc z Polski, coraz
wyrazistsze stają się związki in-
stytucji członkowskich Stałej
Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie
z ośrodkami w Polsce. Dobrze
rokuje na przyszłość fakt uczest-
nictwa w Stałej Konferencji wie-
lu młodych ludzi, reprezentują-
cych na przykład Instytut Polski
i Muzeum im. gen. Sikorskiego,
Studium Polski Podziemnej czy
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębow-
skiego w Fawley Court.

Stała Konferencja Muzeów,
Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie, mimo zmiany ustro-
ju politycznego w Polsce po 1989
roku i wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej, nie zmieniła swojego
statutu. W 2003 roku w poczet
stałych członków Konferencji
przyjęto budapeszteńskie Mu-
zeum i Archiwum Węgierskiej
Polonii, założone w 1998 roku.
Dziwi natomiast brak, choćby
tylko pośród zaproszonych gości,
przedstawicieli znaczących pol-
skich ośrodków kulturalnych
z krajów skandynawskich, Nie-
miec, a także z krajów nowo
przyjętych do Unii, jak Czechy,
Litwa i Słowacja.

Danuta Bilikiewicz-Blanc

1 G. Pisarski, J. Szmidt Biblioteka Pol-
ska POSK – struktury organizacyjne
i współpraca z Krajem. W: XXVI Sesja
Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich na Zachodzie: 9-12
września 2004, Kraków 2004, s. 131.
2 Na podstawie danych Biblioteki Polskiej
w Londynie z lat 1982-1991 można obli-
czyć, że w tym okresie wysłano do Pol-
ski 9103 egzemplarze książek i 2866
czasopism. W latach 1993-2001 wysła-
no do kilkudziesięciu bibliotek nauko-
wych w Polsce 34 381 książek oraz
120 109 czasopism.
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Stefan Demby, ówczesny
naczelnik Wydziału Bi-
bliotek w Ministerstwie

Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, starający się o utwo-
rzenie Biblioteki Narodowej,
wziął sprawę w swoje ręce. Tak
opisuje swoje zaangażowanie
w liście do Zygmunta Mocarskie-
go z 30 grudnia 1927 roku: [...]
Wiadomo Panu od ilu lat zabiega-
łem o sprowadzenie biblioteki rap-
perswilskiej. Pierwsze posiedzenie
w tej sprawie1 na parę miesięcy przed
złożeniem wniosku do Sejmu2 przez
Bójkę, Grabskiego, Tarnowskiego
i innych posłów odbyło się u mnie
na moje wezwanie, uczestniczyli
w nim pomiędzy innymi i dwaj dawni
bibliotekarze rapperswilscy: Wasi-
lewski3 i Żeromski4. W ciągu sied-
miu lat wydeptałem gabinety róż-
nych prezydentów miasta, mini-
strów, a nawet Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w poszukiwaniu odpo-
wiedniego na te zbiory pomieszcze-
nia, nie jedną parę butów zdarłem,
ale lokalu nie znalazłem. Dowie-
dziawszy się w lutym, że Central-
na Biblioteka Wojskowa przenosi
się z gmachu przy placu Saskim do
jednego z pawilonów byłej Podcho-
rążówki, zaproponowałem pułkow-
nikowi Łodyńskiemu5 oddanie

w depozyt do chwili wybudowania
Biblioteki Narodowej zbiorów rap-
perswilskich. [...] W początkach
marca miałem już odpowiedź
przychylną, przygotowaliśmy więc
akt porozumienia pomiędzy
Ministerstwem Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego
i Ministerstwem Spraw Wojskowych
i 19 marca, w dniu imienin Mar-
szałka, daliśmy mu do podpisania
egzemplarz pięknie przez mistrza
Łazarskiego wydrukowany na ory-
ginalnym z XVI-go wieku papierze.

Ten właśnie oryginalny doku-
ment – „Akt porozumienia Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z Mini-
sterstwem Spraw Wojskowych co
do warunków tymczasowego
przekazania Centralnej Bibliotece
Wojskowej zbiorów rapperswil-
skich” – znajduje się w Archiwum
Biblioteki Narodowej wśród pro-
wizorycznie opracowanych mate-
riałów przedwojennych6. Jest to
druk sześciostronicowy w układzie
dwuszpaltowym (w tym trzy stro-
ny druku), wielkości 34×25 cm,
z oryginalnymi podpisami: Mini-
stra Spraw Wojskowych Józefa Pił-
sudskiego (któremu podlegała
CBW) oraz Ministra WRiOP Gu-
stawa Dobruckiego. „Akt porozu-
mienia...” nosi datę 19 marca
1927 r. oraz numery akt: z ramie-
nia MSW – L.P. 29/27 taj., z ra-
mienia MWRiOP – L.p. B 2990/27.

Obok dokumentu drukowane-
go w Archiwum BN znajdują się

dwie kopie, różniące się układem
tekstu: pierwsza – jednostronico-
wa bez numerów, z oryginalnymi
podpisami Piłsudskiego i Do-
bruckiego (prawdopodobnie
brudnopis), druga – dwustronico-
wa, bez podpisów odręcznych, ale
z numerami akt (wygląda na póź-
niejszy odpis). Porozumienie skła-
da się z 14 punktów i już w pierw-
szym jednoznacznie określono, że
Zbiory rapperswilskie przechodzą
pod administrację Centralnej Bi-
blioteki Wojskowej w charakterze
depozytu, aż do czasu zbudowania
nowego gmachu na Bibliotekę
Narodową, natomiast w punkcie
trzecim doprecyzowano: Zbiory
pochodzące z Rapperswilu będą
stanowiły w obrębie Centralnej
Biblioteki Wojskowej osobną gru-
pę pod nazwą: Biblioteka Rappers-
wilska (osobne ustawienie, osob-
ne katalogi, osobna statystyka
udostępnienia). Odpowiedzial-
nym za depozyt, jego udostęp-
nianie i konserwację był dyrek-
tor CBW. Materiały stanowiące
Bibliotekę Rapperswilską nie
mogły być wydawane na ze-
wnątrz. „Akt porozumienia...”
określał też liczebność personelu
zajmującego się Biblioteką, pre-
cyzował źródła finansowania nie
tylko transportu zbiorów do War-
szawy, ale też ich późniejszego
utrzymania (ustalono na przy-
kład, że Koszty zakupu szaf-półek
na rozmieszczenie zbiorów rapper-
swilskich pokrywa w całości Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, nato-
miast Koszty instalacji elektrycz-
nej w magazynie zbiorów rapper-
swilskich pokrywa Ministerstwo
Spraw Wojskowych).

Uroczyste otwarcie zbiorów
Biblioteki Rapperswilskiej w lo-
kalu CBW odbyło się w dniu 29
listopada 1927 roku.

Siedem lat później rozegrał się
ciąg dalszy historii. Najpierw jed-
nak należy przypomnieć o dwóch
ważnych wydarzeniach, które
miały miejsce właśnie w 1934

Losy zbiorów rapperswilskich
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zbiory
Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, zgodnie
z wolą jego założyciela, hrabiego Władysława Platera,
miały zostać przekazane Polsce. Sprowadzenie ich do
kraju stało się możliwe dopiero w 1927 roku – eksponaty
muzealne zostały przekazane do Muzeum Narodowego,
a zbiory biblioteczne przeszły na własność powstającej
właśnie Biblioteki Narodowej. Niestety, w tym czasie
Biblioteka nie posiadała odpowiedniego lokalu.

1 11 maja 1921 roku.
2 21 października 1921 roku.
3 Zygmunt Wasilewski był pierwszym
bibliotekarzem w latach 1892-1894.
4 Stefan Żeromski był młodszym biblio-
tekarzem w latach 1892-1894, bibliote-
karzem do roku 1896.
5 Marian Łodyński był dyrektorem CBW. 6 Archiwum BN teczka I.21(9).
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roku: oficjalne mianowanie Ste-
fana Dembego na stanowisko
dyrektora Biblioteki Narodowej
oraz wydzierżawienie przez no-
wego dyrektora od Banku Gos-
podarstwa Krajowego dodatko-
wego lokalu dla BN – dawnego
pałacu Tyszkiewiczów przy Kra-
kowskim Przedmieściu 32. Uzy-
skanie nowego lokalu dla Biblio-
teki Narodowej stworzyło moż-
liwość odebrania zbiorów rap-
perswilskich z depozytu CBW.
W wywiadzie udzielonym przez
Dembego Henrykowi Korotyń-
skiemu7 na pytanie redaktora:
W pałacu Tyszkiewiczów znajdzie
się zapewne materiał najcenniejszy
dla czytelników naukowców? Dem-
by odpowiada: Tak, wszystkie rę-
kopisy, stare druki do XVIII w.
włącznie, zbiory graficzne, dział
kartograficzny [...] Biblioteka wi-
lanowska i – być może – Bibliote-
ka rapperswilska.

W tej samej teczce w Archiwum
Biblioteki Narodowej, w której
przechowywany jest „Akt poro-
zumienia...” znalazły się też czte-
ry dokumenty będące świadec-
twem starań o powrót depozytu
rapperswilskiego do narodowej
książnicy. Pierwszy z nich to krót-

ki niedatowany list przewodni
Adama Lewaka8 do Stefana
Dembego pełniącego wówczas
funkcje kierownicze w MWRiOP:
Przesyłam w załączeniu projekt
pisma do Pana Premiera. Dołą-
czono do niego czterostronico-
wy brulion pisma skierowanego
do Pana Prezesa Rady Ministrów.

Po nominacji Dembego na dy-
rektora Biblioteki Narodowej
jego obowiązki w ministerstwie
objął Józef Grycz. Od tego cza-
su Grycz ściśle współpracował
z Dembym zastępując go w wielu
sprawach. Tak też prawdopodob-
nie stało się i w tym przypadku.
List Lewaka wraz z załączni-
kiem Demby przekazał do dalsze-
go załatwiania Gryczowi. Świad-
czy o tym następny tekst, pisany
ręką Józefa Grycza na blankie-
cie administracyjno-kancelaryj-
nym Ministerstwa WRiOP. Rę-
kopis składa się z dwóch części.
Pierwsza to przeredagowany pro-
jekt pisma do premiera, drugi,
krótszy – to projekt pisma do
Ministra Spraw Wojskowych w tej
samej sprawie. Prawdopodobnie

Grycz uznał, że taką drogę służ-
bową należy zachować.

Oto tekst tego listu:
Do Pana Ministra Spraw Woj-

skowych w/m. Ponieważ w chwili
przeniesienia Muzeum Polskiego
z Rapperswilu do Warszawy Biblio-
teka Narodowa nie posiadała loka-
lu, w którym mogłaby pomieścić
otrzymane na własność rapperswil-
skie zbiory biblioteczne, złożono te
zbiory na podstawie aktu podpisa-
nego przez Pana Ministra Spraw
Wojskowych i Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego w dniu 19 marca 1927 r. jako
czasowy depozyt w Centralnej Bi-
bliotece Wojskowej.

Obecnie Biblioteka Narodowa
posiada już odpowiednie pomiesz-
czenie w pałacu Tyszkiewiczow-
skim na Krakowskim Przedmieściu
32, zapewniające bezpieczeństwo
i należyte udostępnienie zbiorów
rapperswilskich pracownikom nau-
kowym.

Ze względu na konieczność uję-
cia wszystkich zbiorów Biblioteki
Narodowej, a więc i rapperswilskich,
w jednolity zarząd jak również ze
względu na ścisłą łączność materia-
łów rapperswilskich z zasobami Bi-
blioteki Narodowej pod względem
ich treści i epoki – proszę Pana Mi-
nistra o zwrot Biblioteki Rapperswil-
skiej Bibliotece Narodowej i zarzą-
dzenie przekazania jej dyrektorowi
Biblioteki Narodowej.

Równocześnie wyrażam Panu
Ministrowi gorące podziękowania za
udzielenie miejsca i opieki Bibliote-
ce Rapperswilskiej w Centralnej Bi-
bliotece Wojskowej, która zbiory jej
utrzymywała w wzorowym porząd-
ku i udostępniła szerokim kołom
pracowników naukowych.

Niestety, nie wiadomo, czy pi-
sma zostały wysłane do adresa-
tów i z jaką reakcją się spotkały.
Zbiory rapperswilskie pozostały
w CBW. W 1939 roku na skutek
działań wojennych Centralna Bi-
blioteka Wojskowa spłonęła do-
szczętnie, a wraz z nią około 90%
zbiorów rapperswilskich. Pałac
Tyszkiewiczów na Krakowskim
Przedmieściu ocalał...

Danuta Rymsza-Zalewska

Trochę historii

8 Adam Lewak był ostatnim kustoszem
biblioteki w Rapperswilu w latach 1913-
-1927, po czym został kustoszem przy-
wiezionych do Polski zbiorów złożo-
nych w CBW.7„Kurier Warszawski” 1934, nr 76.
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Wysiłek zbrojny żołnie-
rzy polskich walczą-
cych na frontach pierw-

szej wojny światowej w jednost-
kach, które powstały we Fran-
cji, Stanach Zjednoczonych,
Rosji, Chinach i we Włoszech,
stanowił ważny wkład w wielkie
dzieło odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.

O tych, często bezimiennych,
bohaterach zapisano wiele kart
w podręcznikach historii, ale
bardziej trwałe ślady pamięci
o nich zachowały się na starych
fotografiach, m.in. tych prezen-
towanych i opisanych w katalo-
gu fotografii Biblioteki Narodo-
wej opracowanym przez Piotra
Anczewskiego Nie zardzewiał
miecz... Niewątpliwą wartością
tej ważnej publikacji, w której
opisano 366 fotografii ze zbio-

rów ikonograficznych BN, jest
właśnie wybór zdjęć, w większo-
ści zupełnie nieznanych bądź
przypominanych sporadycznie,
dokumentujących jeden z waż-
niejszych rozdziałów historii pol-
skiego oręża w latach 1914-1920.

Fotografie opisane w katalo-
gu zostały podzielone na pięć
bloków dotyczących tworzenia
się wojsk polskich we Francji,
Włoszech, Stanach Zjednoczo-
nych, w Rosji (ten zbiór jest naj-
obszerniejszy) oraz w Chinach,
w Szanghaju. Publikacja zawie-
ra też syntetycznie ujęty rys hi-
storyczny przedstawiający formo-
wanie się polskich jednostek
w tych krajach, a zamykają ją in-
deksy: osobowy i geograficzny.

Spośród reprodukowanych
fotografii szczególnie ciekawe są
te, które dotyczą życia codzien-
nego żołnierzy, bo przecież ich
losy nie były tylko wypełnione
walką zbrojną na polach bitew-
nych. Na przykład we Włoszech
pracowali w żołnierskich warsz-
tatach krawieckich i szewskich,
w obozie La Mandria działało
kino; żołnierze mogli korzystać
z własnego gabinetu dentystycz-
nego, urządzili szkołę dla analfa-
betów i zorganizowali sklep
w Domu Żołnierza Polskiego.

We Francji uczestniczyli w uro-
czystościach przekazania im
sztandaru ufundowanego przez
francuskie społeczeństwo. Aparat
fotograficzny towarzyszył też
zmęczonym żołnierzom oczeku-
jącym na posiłek, obserwującym
pracujące pełną parą kuchnie
i samowary Pułku Saljańskie-
go stacjonującego w 1915 roku
w Rosji.

Autorzy zdjęć prezentowanych
w katalogu utrwalili też na nich
sylwetki polityków i słynnych do-
wódców, m.in Ignacego J. Pada-
rewskiego, który odwiedził pol-
skich żołnierzy w obozie Niaga-
ra w Stanach Zjednoczonych,
czy gen. Józefa Hallera, twórcy
Błękitnej Armii, której żołnierzy

Trwałe ślady pamięci powszechnie nazywano haller-
czykami. Zespół zdjęć przedsta-
wiających gen. Hallera jest dość
obszerny. Znalazły się w nim za-
równo fotograficzne portrety ge-
nerała, jak i dokumentacja jego
spotkań i podróży oficjalnych
(na okładce albumu umieszczo-
no zdjęcie gen. Józefa Hallera
wykonane na dworcu w Chicago
w 1918 roku).

Do Armii Polskiej formowa-
nej we Francji dołączył oddział
polski, który powstał w dalekim
Szanghaju z inicjatywy tamtej-
szej kolonii polskiej. Wzmocni-
ło tę armię także osiem pułków
piechoty z Włoch, których głów-
nym celem było kontynuowanie
„marszu do Polski” gen. Henry-
ka Dąbrowskiego, twórcy Legio-
nów w 1797 roku, do którego
odwołują się słowa naszego hym-
nu narodowego.

Do oddziałów tworzonych
przez gen. Józefa Dowbor-Mu-
śnickiego zgłaszali się Polacy
z różnych zakątków Rosji. Do
nich to apelował w sierpniu 19l4
roku wódz naczelny Carskiej Ar-
mii, książę Mikołaj Mikołaje-
wicz, słowami Nie zardzewiał
miecz, który raził wroga pod Grun-
waldem. W niespełna trzydzieści
lat później do polskich armii gen.
Władysława Andersa i Zygmun-
ta Berlinga wstępowali synowie
żołnierzy Legionu Puławskiego,
Pułku Ułanów Krechowieckich
i Korpusu Polskiego.

Katalog Nie zardzewiał miecz...,
prezentując dzieła fotografów
znanych, ale także i anonimo-
wych, stanowi cenne uzupełnie-
nie licznych wojennych pamiętni-
ków i wspomnień z lat pierwszej
wojny światowej. Jest adresowa-
ny w pierwszym rzędzie do profe-
sjonalnych historyków. Ale nale-
ży mieć nadzieję, że zainteresuje
też wszystkich miłośników histo-
rii, tych dojrzałych już wiekiem,
jak i młodszych, którzy poznawa-
nia dziejów ojczystych nie ogra-
niczają do lektury podręczników,
encyklopedycznych haseł czy
stron internetowych.

Władysław Sobecki

Piotr Anczewski Nie zardze-
wiał miecz... Katalog fotogra-
fii. Wojsko polskie we Fran-
cji, Włoszech, w Stanach
Zjednoczonych i Rosji pod-
czas I wojny światowej.
Warszawa, Biblioteka Naro-
dowa 20055555

Z oficyny BN
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wiadomości...
1 lipca między Biblioteką Narodową i Tatrzań-
skim Parkiem Narodowym zostało podpisane po-
rozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu
i funkcjonowaniu Ośrodka Dokumentacji Tatrzań-
skiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda Pa-
ryskiego. Zgodnie z porozumieniem Biblioteka Na-
rodowa będzie sprawowała opiekę merytoryczną
nad działalnością tej placówki.

7 lipca zebrała się w BN Krajowa Rada Biblio-
teczna, której przewodniczył dyrektor Michał Ja-
giełło. Głównym tematem spotkania była sprawa
ewentualnych opłat za usługi biblioteczne.

10-15 lipca     w BN     toczyły się     obrady konferen-
cji IAML (International Association of Music Libra-
ries, Archives and Documentation Centers), mię-
dzynarodowej organizacji skupiającej pracowni-
ków muzycznych bibliotek, archiwów i ośrodków
dokumentacji (zob. s. 15).

21 lipca uruchomiono nowy serwis internetowy
Biblioteki Narodowej. Strona www zapewnia do-
stęp do katalogu w systemie INNOPAC i baz da-
nych BN, przedstawia najważniejsze informacje
o narodowej książnicy, jej działalności, struktu-
rze, zadaniach, zbiorach i usługach oferowanych
użytkownikom.

25 sierpnia     otwarto w Zamościu wystawę „Bi-
blioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana”,
którą Biblioteka Narodowa przygotowała i ekspo-
nowała wcześniej w Pałacu Rzeczypospolitej. Eks-
pozycja została umieszczona w programie uro-
czystych obchodów Roku Zamościa.

31 sierpnia w siedzibie BN otwarto wystawę
»Od „Elementarza” do „Wesołej szkoły”. Podręcz-
niki trzech pokoleń«, którą przedstawiły Wydaw-
nictwa Szkolne i Pedagogiczne z okazji obcho-
dzonego w tym roku jubileuszu sześćdziesięcio-
lecia działalności edytorskiej.

6 września     kolejne posiedzenie Krajowej Rady
Bibliotecznej wypełniła dyskusja na temat wystą-
pienia Michała Jagiełły, dyrektora Biblioteki Naro-
dowej, poświęconego realizacji dwóch priorytetów:
Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostęp-
ności zbiorów, a także Rozwój czasopism kultu-
ralnych, którymi BN zarządza na zlecenie Minister-
stwa Kultury w ramach programu operacyjnego
„Promocja czytelnictwa”.

6 września Zakład Konserwacji Zbiorów Biblio-
tecznych BN odesłał Bibliotece Polskiej w Paryżu
19 starych druków (24 woluminy) odrestaurowa-
nych przez konserwatorów Biblioteki Narodowej
po prezentacji na wystawach w Warszawie
i Krakowie.

12 września w Salonie Pisarzy gościem był An-
toni Libera – krytyk literacki i publicysta, pisarz,
a także tłumacz, interpretator i reżyser dramatów
Samuela Becketta w Polsce.

13 września otwarto Sekcję Masowego Odkwa-
szania w Dziale Ochrony i Konserwacji Zbiorów
Bibliotecznych BN. Została ona wyposażona
w najnowszy sprzęt, którego zakup umożliwiły
środki przeznaczone na Wieloletni Program Rzą-
dowy „Kwaśny papier” – BN jest głównym koor-
dynatorem tego programu (zob. s. 3-10).

14 września w Salonie Pisarzy odbyło się spot-
kanie z Andrzejem Krzysztofem Kunertem – hi-
storykiem specjalizującym się w najnowszej
historii Polski, redaktorem naukowym i współau-
torem ponad stu publikacji, pracownikiem BN.

15-18 września w Bibliotece Polskiej w Paryżu
toczyły się obrady dorocznej, 27. Sesji Stałej Kon-
ferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na
Zachodzie, w której wzięli udział dyrektor Bibliote-
ki Narodowej Michał Jagiełło i Danuta Bilikiewicz-
-Blanc, kierownik Pracowni Bibliografii Poloników
Zagranicznych (zob. s. 47).

21 września gościem Salonu Wydawców było
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, obchodzące
jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia.

26 września – 1 października delegacja
Biblioteki Narodowej przebywała w Petersburgu
na zaproszenie Rosyjskiej Biblioteki Narodowej
w celu podpisania aneksu do umowy o współ-
pracy naukowej w dziedzinie badań nad histo-
rycznymi rękopiśmiennymi zasobami z księgo-
zbiorów RBN i BN. Głównym przedsięwzięciem
obu książnic ma być przygotowanie do druku rę-
kopiśmiennego inwentarza  z 1826 roku autor-
stwa P. Dubrowskiego, rejestrującego zasób rę-
kopisów z Biblioteki  Załuskich w jego historycz-
nym kształcie.

26 września     w Bibliotece Narodowej uczczo-
no dwudziestą piątą rocznicę śmierci Jarosława
Iwaszkiewicza uroczystym spotkaniem i wystawą
zatytułowaną „Jarosław Iwaszkiewicz – pisarz
europejski”.

29 września – 1 października dyrektor BN
Michał Jagiełło i zastępca dyrektora ds. nauko-
wych Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska uczestni-
czyli w obradującej w Luksemburgu konferencji
CENL poświęconej digitalizacji zbiorów i archiwi-
zacji dokumentów elektronicznych istniejących tyl-
ko w sieci.

Oprac. Helena Kamińska
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Finansową podstawę funkcjonowania Biblioteki Narodowej stanowi dotacja z budżetu
Państwa, przekazywana za pośrednictwem Ministerstwa Kultury. Bibliotekę wspierają
również przychylne jej instytucje, firmy i osoby prywatne, dla których pewne formy na-
szej aktywności są szczególnie ważne.

g a l e r i a  p r z y j a c i ó ł

g a l e r i a  p r z y j a c i ó ł

POLKOMTEL S.A.
Od 1996 r. operator sieci cyfrowej telefonii
komórkowej Plus GSM
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
tel. (22) 426 10 00
www.polkomtel.com.pl
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Jarosław Pachowski

Sieć Plus GSM jest liderem na rynku usług telefonii komórkowej:
• wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne i teleinformatyczne
• obsługuje największe przedsiębiorstwa działające w Polsce
• wyznacza kierunki rozwoju telekomunikacji mobilnej w Polsce.
Polkomtel S.A. to jedno z przedsiębiorstw o najwyższym kapitale akcyjnym i największej
dynamice rozwoju kapitałowego w Polsce, zajmuje czołową pozycję na liście największych
polskich przedsiębiorstw.
Firma wspomaga organizacje, które realizują ważne cele społeczne, oraz instytucje
upowszechniające kulturę.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel. (22) 537 93 43, fax. (22) 627 31 11
kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl
Prezes Zarządu – Elżbieta Pustoła

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. powstał w 1991 roku, w chwili tworzenia
się publicznego rynku kapitałowego w Polsce, jako centralna instytucja odpowiedzialna
za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego. KDPW S.A.
zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń całkowicie zdematerializowanego obrotu papierami
wartościowymi.
Do podstawowych zadań KDPW S.A. należy:
• przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych znajdujących się w publicznym

obrocie
• nadawanie kodu papierom wartościowym dopuszczonym do publicznego obrotu
• prowadzenie kont depozytowych dla podmiotów uprawnionych do przechowywania

w KDPW papierów wartościowych
• obsługa emitentów oraz wykonywanie praw z papierów
• przeprowadzanie rozliczeń w papierach wartościowych i rozliczeń pieniężnych

w następstwie zawartych transakcji
• gwarantowanie rozliczeń poprzez gromadzenie i zarządzanie odpowiednimi

funduszami w celu eliminacji ryzyka w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku.

http://www.polkomtel.com.pl
http://www.kdpw.pl


KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOÂCIOWYCH S.A.

Przed kilku laty objà∏ patronatem wybrane

publikacje Biblioteki Narodowej, mi´dzy

innymi czasopisma narodowej ksià˝nicy –

„Rocznik Biblioteki Narodowej” oraz

„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” –

a tak˝e niektóre druki bibliofilskie. 

Dzi´ki finansowemu wsparciu KDPW S.A.

wydano te˝ reprodukcje siedemnastowiecznych

sztychów z planami kopalni w Wieliczce, 

a ostatnio publikacje poÊwi´cone losom

Biblioteki Ordynacji Krasiƒskich.

POLKOMTEL S.A.

Od wielu lat wspiera inicjatywy

wydawnicze podejmowane 

przez Bibliotek´ Narodowà.

Dzi´ki finansowej pomocy 

POLKOMTEL S.A. zosta∏ wydany 

album Nad z∏oto dro˝sze
(w polskiej i angielskiej wersji

j´zykowej, w formie tradycyjnej 

i elektronicznej), publikacje

poÊwi´cone Bibliotece Narodowej, 

a tak˝e albumowa prezentacja

dekoracji malarskiej Psa∏terza
Potockich z kolekcji wilanowskiej
wraz z pe∏nà cyfrowà podobiznà

Psa∏terza, a ostatnio – suplement 

do tej publikacji.

B i b l i o t e k i N a r o d o w e j

B i b l i o t e k i N a r o d o w e j
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Chcemy zatem – choç w tej formie – kierowaç s∏owa wdzi´cznoÊci i podzi´kowaƒ 
do naszych PRZYJACIÓ¸, których ˝yczliwoÊç i hojnoÊç u∏atwia zarówno realizacj´
wielu przedsi´wzi´ç z zakresu dzia∏alnoÊci podstawowej, jak i istnienie Biblioteki 
jako Salonu.



Wydawnictwo Biblioteki Narodowej
proponuje… 

Odnaleziona miniatura z Psa∏terza Potockich
Warszawa, Biblioteka Narodowa 2005 

Powód og∏oszenia suplementu do Iluminacji
Psa∏terza Potockich z kolekcji wilanowskiej
jest wr´cz sensacyjny. Wydana niespe∏na 

dwa lata temu ksià˝ka i p∏yta CD 

z pe∏nà podobiznà Psa∏terza
przyczyni∏y si´ do ujawnienia kolejnej, 

tym razem zupe∏nie nieznanej, ca∏ostronicowej

miniatury nale˝àcej do cyklu chrystologicznego,

jakim w XIII stuleciu ozdobiono ów r´kopis.

Zaprezentowana w publikacji karta 

ze scenà Zdj´cia z krzy˝a nale˝y obecnie 

do zbiorów Muzeum Sztuki w Cleveland. 

Jest to ju˝ dziesiàta zachowana, 

a piàta odnaleziona w Êwiecie

miniatura cyklu Mistrza Potockich. 

Droga do Okólnika 1844-1944
Warszawa, Biblioteka Narodowa 2005 

Tematem ksià˝ki sà losy 

Biblioteki Ordynacji Krasiƒskich 

i jej miejsce w dziejach polskiego

bibliotekarstwa, dope∏nione 

nowym spojrzeniem badawczym 

na lata II wojny Êwiatowej. 

SzeÊç autorskich tekstów 

(sà to znacznie rozszerzone 

wersje referatów przedstawionych 

podczas sesji „Droga do Okólnika”) 

tworzy zwartà konstrukcj´ merytorycznà, 

skomponowanà w jednorodnà edytorskà

ca∏oÊç wraz ze starannie dobranym

materia∏em ilustracyjnym, przedstawiajàcym

m.in. niezachowane najcenniejsze 

obiekty ze zbiorów BOK. 


	Spis treści (contents)
	W numerze ...
	Wprowadzenie
	Konserwacja zbiorów
	Szósty rok realizacji programu “Kwaśny papier”
	Linia masowego odkwaszania arkuszy w BN
	Konserwacja rękopisów Cypriana Norwida
	Rysunki Norwida - relacja konserwatorska

	Najnowsze dary i nabytki
	Książki
	Dokumenty życia społecznego

	Konferencje, sympozja
	Międzynarodowa konferencja w BN
	Rozproszenie dawnych kolekcji muzycznych w XX wieku
	Wczesne nagrania polskich wykonawców w zbiorach Biblioteki Narodowej
	Polonijne nagrania dźwiękowe w zbiorach Biblioteki Narodowej
	Autografy Chopina w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem rękopisów ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

	Czy będziesz wiedział co przeżyłeś...
	Nad autografem Nokturnu Des-dur

	Informatorium
	Wiecznie żywi

	Widziane z BN
	Kongres IFLA w Oslo
	Piśmienność bez granic
	O historii kartografii. Konferencja w Hiszpanii
	Paryskie spotkanie muzealników, bibliotekarzy i archiwistów

	Trochę historii
	Losy zbiorów rapperswilskich

	Z oficyny BN
	Trwałe ślady pamięci

	Wiadomości
	Galeria Przyjaciół Biblioteki Narodowej
	Wydawnictwo BN proponuje ...

