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Upraszam [...] o moralnà opiek´ nad Bibliotekà i Muzeum,
które, Êmiem marzyç, stanà si´ nie tylko po˝ytkiem dla
kraju, ale te˝ i ozdobà Warszawy, zaszczytem dla naszej
rodziny, a – gdyby jej nie sta∏o – pamiàtkà po Krasiƒskich.

Edward Krasiƒski,1930 r.



W  n u m e r z e :

Losy i stan obecny jednej

z najbardziej reprezentacyj-

nych i zarazem najtragi-

czniejszej polskiej budowli

bibliotecznej to temat powra-

cajàcy w tym numerze

„Biuletynu” wielokrotnie.

O „Okólniku” z  okresu chwa-

∏y w latach trzydziestych

XX wieku, tragedii roku 1944

oraz o jego wspó∏czesnym sta-

nie i statusie piszà m.in. Stani-

s∏aw Czajka, Jerzy Majewski,

Halina Tchórzewska-Kabata.

Tematem rozwa˝aƒ autorów – kustoszy zbiorów w BN

sà zarówno zachowane szczàtkowo kolekcje specjalne

Krasiƒskich: pi´ç Êredniowiecznych kodeksów i ukryty

w jednym z nich najdawniejszy zapis polifonii polskiej,

nieliczne mapy i atlasy, rysunki i grafika,  jak i ocala∏e

w wi´kszoÊci bogate zasoby dziewi´tnasto- i dwudziesto-

wieczne (do 1939 r.) – ksià˝ki, czasopisma,

dokumenty ˝ycia spo∏ecznego.

Przygotowanie tego numeru „Biuletynu Informacyjnego

Biblioteki Narodowej” wspar∏ finansowo

Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A.
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Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Losy Biblioteki Ordynacji Krasińskich
splatały się z dziejami Biblioteki Naro-
dowej parokrotnie. Spektakularnie –
w końcu roku 1930, kiedy prezydent

Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki uroczy-
ście inaugurował działalność Biblioteki Narodo-
wej w tymczasowo przyznanych jej pomieszcze-
niach Wyższej Szkoły Handlowej, a trzy dni póź-
niej otwierał wspaniałą siedzibę Biblioteki
Ordynacji Krasińskich przy ul.  Okólnik. Drama-
tycznie – gdy w roku 1941, wbrew historycznym
kształtom bibliotecznych kolekcji, Niemcy wydzie-
lili trzy kategorie obiektów, łącząc zbiory specjal-
ne BN z pozostawionymi w swej siedzibie cyme-
liami Krasińskich, a nowsze piśmiennictwo pol-
skie skupiając w gmachu zajmowanym przez
Bibliotekę Narodową. I wreszcie najtragiczniejsze
wspólne doświadczenie – po 19 października 1944
roku w zniszczonym gmachu Krasińskich pozo-
stały już tylko połączone popioły najcenniejszych
zbiorów trzech warszawskich bibliotek: Krasiń-
skich, Uniwersyteckiej i Narodowej.

Po wojnie ocalałe zbiory nowsze Krasińskich
i Narodowej pozostały już razem, a wraz z nimi
nieliczne zachowane cymelia. Od roku 1952 zbio-
ry BOK stają się formalnie jedną z najważniej-
szych kolekcji historycznych Biblioteki Narodo-
wej. Książki, czasopisma, grafika, mapy i inne
dokumenty Krasińskich, włączone do odpowied-
nich kategorii zbiorów BN, zachowują jednak
szczególny charakter – egzemplarzy archiwalnych,
cymeliów, zbiorów szczególnie chronionych. O ich
historycznej przynależności i randze księgozbio-
ru, z którego pochodzą, przypominają zapisy pro-
weniencyjne w katalogach i komputerowych ba-
zach danych oraz charakterystyczne pieczątki na
niemal każdym egzemplarzu Biblioteki Ordyna-
cji Krasińskich.

Z okazji siedemdziesięciopięciolecia jubileuszu
Książnicy Narodowej pamięć o zachowanej w jej
zbiorach „pamiątce po Krasińskich” przywołuje
też niniejszy numer „Biuletynu Informacyjnego
Biblioteki Narodowej”.

mailto:bnczas@bn.org.pl
www.bn.org.pl/elek.htm
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1844
30 sierpnia zostaje oficjalnie ustanowiona, stara-
niem Wincentego Krasińskiego (1782-1858),
Ordynacja opinogórska hrabiów Krasińskich. Art.
2 statutu powoływał ordynacką Bibliotekę. Jej sie-
dzibą był pałac Czapskich przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, wniesiony w posa-
gu wraz z cennym księgozbiorem przez Marię
Urszulę Radziwiłłównę (1777-1822), żonę Win-
centego i matkę Zygmunta Krasińskiego.

1844-1858
Generał Wincenty Krasiński systematycznie po-
większa połączone zbiory biblioteczne, własne
i Tomasza Czapskiego, poprzez planowe zakupy
w kraju i za granicą oraz dzięki przyłączaniu
kolekcji rodzinnych, m.in. zbiorów z Radziejo-
wic, Krasnego, Zegrza, Sterdyni. Rozrasta się rów-
nież kolekcja sztuki i zbiory militariów, zwłaszcza
słynna zbrojownia i pamiątki z okresu napoleoń-
skiego.

Biblioteka Ordynacji Krasińskich
1844-1944
Podobny innym bibliotekom dynastycznym – rodowym i królewskim – księgozbiór Krasińskich
powstawał przez wieki, a jego zaczątków szukać należy, jak w przypadku większości tego typu
zbiorów polskich, w XVI stuleciu. Szereg zasłużonych dla Biblioteki członków rodu Krasińskich
rozpoczynają: Stanisław (1534-1598), Jan Andrzej (1550-1612), Jan Dobrogost (1640-1717).
Książki i dzieła sztuki – nabywane, darowywane, wnoszone w posagu i dziedziczone po mieczu
i kądzieli – gromadzone w odległych od siebie majątkach, przez członków rodu niekiedy luźno
ze sobą spokrewnionych, złożyły się jednak w odpowiednim czasie, gdy dbałość o kulturalną
tradycję narodu stała się podstawowym obowiązkiem patriotycznym, na wartość,
którą latem 1844 roku zinstytucjonalizowano, zapewniając jej odpowiednie fundusze i rangę
pod nazwą: Biblioteka Ordynacji Krasińskich.
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1856
Najcenniejsze zbiory Wincentego Krasińskiego pre-
zentowane są podczas wystawy w pałacu hr. Au-
gusta Potockiego w Warszawie.

1858
Umiera Wincenty Krasiński, majątek ordynacji, w tym
Biblioteka, przechodzi zgodnie ze statutem na wy-
łączną własność jego syna Zygmunta Krasińskiego.

Zbiory Wincentego Krasińskiego ze Złotego Poto-
ku (1800 wol., duży dział z zakresu wojskowości)
przeniesiono po jego śmierci do Warszawy.

1859
Po śmierci Zygmunta Krasińskiego ordynacja
przechodzi na jego małoletniego syna Władysła-
wa, którego prawnym opiekunem zostaje Ludwik
Krasiński (1833-1895) z Krasnego.

1860
Ludwik Krasiński zgłasza chęć przejęcia opieki nad
niezwykle cennymi, obszernymi (ok. 30 tys. wol.)
zbiorami Muzeum Polskiego Konstatnego Świdziń-
skiego (1793-1855), po zrzeczeniu się praw do
tego zapisu przez Aleksandra Wielopolskiego.

W czerwcu Ludwik Krasiński odbywa pertrakta-
cje z rodziną Świdzińskich dotyczące warunków
przejęcia opieki nad zbiorami Konstantego Świ-
dzińskiego.

3 lipca następuje podpisanie dwóch aktów urzę-
dowych i jednego prywatnego, w których okre-
ślono warunki przejęcia – w formie darowizny

dla ordynata Władysława Krasińskiego – zbiorów
Świdzińskiego przez Ordynację Krasińskich. Na
ustanowiony dla połączonych bibliotek fundusz
składać się mają: zapis rodziny Świdzińskich na
Sulgostowie (9 tys. rubli) oraz wieczyste renty
na Krasnem (15 tys. rubli) i na Krasnosielcu (6 tys.
rubli) – Ludwika i Karola Krasińskich. Połączone
księgozbiory mają mieć charakter publiczny.

1861
28 listopada, po wielomiesięcznych staraniach,
ukazuje się carski ukaz zezwalający na przewie-
zienie zbiorów Świdzińskiego do Warszawy
i przyłączenie ich do Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich.

Bibliotekarzem Biblioteki Ordynacji Krasińskich
i zbiorów Muzeum Polskiego zostaje Władysław
Chomętowski, który w latach następnych będzie
przejmował do BOK zbiory Świdzińskiego.

Aleksander Wielopolski przekazuje Krasińskim kra-
kowski księgozbiór Konstantego Świdzińskiego.

1862
Według katalogu, księgozbiór Krasińskich liczy 4688
dzieł, w większości historycznych i literackich.

27 marca przewiezione do Warszawy zbiory
Muzeum Polskiego Konstatnego Świdzińskiego
zostają protokolarnie przekazane do Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich i umieszczone w pałacu Czap-
skich (od strony ul. Berga, obecnie Traugutta).

1865
Opiekę nad BOK przejmuje, po osiągnięciu pełno-
letności, hr. Władysław Krasiński (1844-1873), syn
Zygmunta Krasińskiego.

Do BOK wpływają zbiory rodzinne Krasińskich: Lu-
dwika (z Krasnego), Karola Joachima (z Radziejowic).

Powstaje program serii wydawnictw źródłowych
o nazwie: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, opra-
cowany przez nowego ordynata i realizowany na
jego koszt.

1868
Ukazuje się pierwszy tom serii Biblioteka Ordyna-
cyi Krasińskich. Jest to edycja naukowa Diariusza
Sejmu Piotrkowskiego r. p. 1565, poprzedzone-
go kroniką 1559-1562, w opracowaniu Włady-
sława Chomętowskiego.

1873
We Francji umiera Władysław Krasiński, opiekę
nad jego nieletnim synem Adamem, a tym samym
nad ordynacją i Biblioteką obejmuje ponownie
Ludwik Krasiński.
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1874
Do zbiorów Biblioteki trafia cenny zbiór dyplomów
pergaminowych i rękopisów, nabyty od Romual-
da Hubego.

1876
Po uzyskaniu zagwarantowanej zapisem wpłaty od
Świdzińskich, opublikowano pierwszy tom serii wy-
dawnictw źródłowych, noszącej podwójną nazwę:
Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Muzeum Konstan-

tego Świdzińskiego. Jest to Korespondencja Jana
Karola Chodkiewicza, poprzedzona opisem ręko-
pismów, w opracowaniu Chomętowskiego.

Umiera Władysław Chomętowski. Jego prywat-
ny księgozbiór powiększa zbiory Biblioteki.

Obowiązki bibliotekarza BOK podejmuje Ignacy Ja-
nicki (1823-1886), dawny wychowawca synów
Zygmunta Krasińskiego.

1886
Po śmierci Ignacego Janickiego, jego następcą
zostaje Aleksander Rembowski (1847-1906),
historyk państwa i prawa, znakomity badacz i wy-
dawca wielu źródeł historycznych BOK. W tym sa-
mym roku pracę w Bibliotece rozpoczyna również
Józef Wolski, w którego gestii pozostają sprawy
biblioteczne.

1895
Ordynację obejmuje, po śmierci Ludwika, Adam
Krasiński (1870-1909), syn Władysława. Nowy
ordynat nadaje zbiorom i działalności Biblioteki
Ordynacji Krasińskich wysoką rangę, doprowadza
ponadto do uregulowania spraw finansowych,
przejmując zobowiązania rodziny Świdzińskich
dotyczące utrzymania i opracowania księgozbio-
ru, zapisując Bibliotece rentę wieczystą w wyso-
kości 450 rubli rocznie.

1896
Do Biblioteki Krasińskich wpływa cenny zbiór
Józefa Wolffa. Zbiory Biblioteki powiększają się
o część bogatej kolekcji Władysława Pobóg-
-Górskiego, przekazaną BOK (i Bibliotece Jagiel-
lońskiej) przez jego córkę.

1901
Zapada decyzja o oddzieleniu obowiązków biblio-
tekarza od zadań redaktora wydawnictwa, którym
pozostał A. Rembowski. Nowym bibliotekarzem
mianowano Józefa Kallenbacha (1861-1929), któ-
ry wkrótce zrezygnował z pracy w BOK. Jego
miejsce zajmuje historyk Stanisław Kętrzyński
(1876-1959), który zainicjował systematyczne
prace inwentaryzacyjne i katalogowe. Obowiązki
pomocnika bibliotekarza obejmuje historyk Fran-
ciszek Pułaski (1875-1956).

1908
Zapoczątkowanie serii wydawniczej Collecteanea
Biblioteki Ordynacyi hr. Krasińskich.

Spadkobiercy Józefa Drège’a przekazują do Bi-
blioteki jego niezwykle cenny księgozbiór – 4258
dzieł z zakresu ogrodnictwa, gospodarstwa wiej-
skiego, w tym unikaty.

1909
Umiera Adam Krasiński. W testamencie przeka-
zał Bibliotece cenne archiwum rodzinne (m.in.
materiały związane z Wincentym i Zygmuntem
Krasińskimi) oraz zapewnił systematyczne finan-
sowanie zakupów książek i pracy bibliotekarzy.

Nowym właścicielem i wkrótce ordynatem zosta-
je Edward Krasiński (1870-1940). Biblioteka
zyskuje oddanego opiekuna, ale traci prawo do
lokalizacji w pałacu Czapskich (odziedziczonym
przez innego członka rodu).
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Pracę w Bibliotece rozpoczyna, jako pomocnik Kę-
trzyńskiego, Ignacy Tadeusz Baranowski (1879-
-1917), przyszły dyrektor BOK.

1910
Do zbiorów nabyto m.in. 40 dokumentów z XV w.,
druki krakowskie Hallera, rozprawy Glicznera,
korespondencję Radziwiłłów, Sapiehów i Szem-
beka. Wśród licznych darów przekazywanych
w tych latach Bibliotece znajduje się m.in. księgo-
zbiór Włodzimierza Spasowicza.

Zapada decyzja o budowie nowej siedziby dla coraz
bogatszych zbiorów bibliotecznych i muzealnych.

W kwietniu Edward Krasiński zleca architektowi
Juliuszowi Nagórskiemu wykonanie projektu nowej
siedziby Biblioteki oraz opracowanie kosztorysu.

1 października E. Krasiński nabywa plac przy
ul. Okólnik 9 jako miejsce pod przyszły gmach
Biblioteki. Fundusze na ten zakup uzyskuje ze
sprzedaży majątku  Radziejowice.

Edward Krasiński odbywa wraz z Ignacym Bara-
nowskim podróże zagraniczne (Austria, Francja,
Niemcy, Belgia) w celu poznania nowoczesnego
budownictwa bibliotecznego i organizacji pracy
w bibliotekach europejskich.

1911
W styczniu Ignacy Tadeusz Baranowski zostaje
dyrektorem Biblioteki Ordynacji Krasińskich.

Poza bieżącymi znacznymi zakupami Edward Kra-
siński przekazuje Bibliotece zbiory z Radziejowic,
a jego matka, Helena ze Stadnickich – kolekcję
cennych rękopisów.

Do Biblioteki wpływa mi.in. dar Leopolda Meyéta
– obszerna kolekcja XIX-wiecznych rękopisów
literackich, wśród których są autografy utworów
Juliusza Słowackiego i jego listy do matki.

Opracowaniem zbiorów i przygotowywaniem pu-
blikacji zajmuje się nieliczny zespół pracowników
Biblioteki, m.in. Helena Drège (1888-1956) i Ma-
ria Gorzechowska (1883-1961).

W prace architektoniczne i budowlane związane
z nową siedzibą BOK włącza się inż. Henryk Gay.

1912
Trwają prace budowlane na Okólniku realizowane
przez firmę Martens i Daab, prowadzone pod oso-
bistym nadzorem Edwarda Krasińskiego.

Pracę w Bibliotece podejmuje Witold Kamieniecki
(1883-1964), historyk.

10 grudnia odbyło się uroczyste poświęcenie
fundamentów pod gmach Biblioteki Ordynacji Kra-
sińskich i wmurowanie aktu erekcyjnego.

1913
W październiku rozpoczęto – trwającą cztery ty-
godnie – przeprowadzkę zbiorów (1400 pak,
osiem osób) z pałacu Czapskich do wykończo-
nego już magazynu w gmachu przy Okólniku.

1914
W styczniu otwar to prowizoryczną czytelnię
w prywatnym lokalu przylegającym do magazy-
nu Biblioteki.

W związku z wybuchem wojny następuje wstrzy-
manie budowy gmachu.

1915
Odnotowuje się znaczny wzrost frekwencji i zain-
teresowania zbiorami BOK.

Zakończono prace nad katalogiem działowym
zbiorów Biblioteki.

Ukazuje się drukiem katalog rękopisów BOK
opracowany przez Franciszka Pułaskiego Opis
815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich.

1917
Umiera Ignacy Baranowski, co stanowi znaczącą
stratę dla organizacji pracy w Bibliotece i jej
budowy. Funkcję kierownika BOK przejmuje okre-
sowo Helena Drège (do 1920 r.).

1918
Z powodu braku funduszy na dalsze prace budo-
wa Biblioteki nie jest wznawiana. Część gotowych
lokali wynajęto w celach zarobkowych.

1920
W styczniu dyrektorem Biblioteki Ordynacji Kra-
sińskich zostaje Jan Muszkowski (1882-1953),
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bibliotekarz i bibliograf. Pod jego kierunkiem BOK
staje się wyspecjalizowanym i cenionym warszta-
tem pracy naukowej.

Dzięki wpływom z wynajęcia pomieszczeń możli-
we staje się podjęcie prac wykończeniowych we
frontowej części gmachu.

Zbiory w pierwszych powojennych latach, z po-
wodu wstrzymania zakupów, są rozbudowywane
niemal wyłącznie dzięki darom.

1927
Rozpoczęto ostatnie prace wykończeniowe w gma-
chu przy Okólniku.

1929
Dzięki korzystniejszej sytuacji finansowej zintensyfi-
kowano zakupy do zbiorów: wpływają też liczne dary,
m.in. K. Morawskiego i „Wiadomości Literackich”.

1930
W czerwcu Pałac Krasińskich przy Okólniku w ca-
łości oddano do użytku; pomieścił wszystkie zbiory
biblioteczne oraz bogate muzealia i kolekcję dzieł
sztuki Krasińskich.

2 grudnia odbywa się imponująca uroczystość
otwarcia nowej siedziby zbiorów Krasińskich z udzia-
łem najwyższych władz państwowych i kościelnych.

1935
Przestaje pracować w BOK Jan Muszkowski.

1936
W styczniu stanowisko dyrektora BOK obejmuje
Witold Kamieniecki, dotychczasowy zastępca Jana
Muszkowskiego.

Do wybuchu II wojny światowej Biblioteka funkcjonu-
je jako ceniony w kraju i Europie warsztat naukowy,
a zarazem znana i podziwiana instytucja kultury.

1939
24 i 25 września podczas walk o Warszawę
w gmach Biblioteki trafiają bomby burzące, uszka-
dzając najbardziej reprezentacyjną, frontową część
budynku (łącznie z czytelnią).

Niemcy zamykają Bibliotekę Ordynacji Krasińskich
(do sierpnia 1940 r.).

1940
W sierpniu Edward Krasiński przekazuje opiekę
nad Biblioteką prof. Stanisławowi Kętrzyńskiemu,
pod którego kierunkiem rozpoczynają się prace
zabezpieczające i porządkowe. Uczestniczą w nich
między innymi: Józef Siemieński, Janusz Woliń-
ski, Marian Łodyński.

1940
W grudniu umiera w obozie w Dachau ordynat
Edward Krasiński.

1941
W maju, po nieudanych pertraktacjach ze spad-
kobiercami Edwarda Krasińskiego, władze nie-
mieckie włączają Bibliotekę Ordynacji Krasińskich
do Staatsbibliothek Warschau (utworzonej w lip-
cu 1940 r. z Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie).

Rozpoczęło się przemieszczanie zbiorów biblio-
tecznych. Druki nowsze BOK, polskie i obce, tra-
fiają odpowiednio do Bibliotek: Narodowej i Uni-
wersyteckiej. Do pałacu na Okólniku przeniesiono
zbiory specjalne obu tych bibliotek i połączono
z rękopisami, starymi drukami, zbiorami muzycz-
nymi i teatralnymi, kartograficznymi i ikonograficz-
nymi Biblioteki Krasińskich.

1942-1944
Trwają prace nad porządkowaniem i katalogowa-
niem zbiorów. Przy połączonych kolekcjach ręko-
piśmiennych (ok. 50 tysięcy jednostek) pracują:
Stanisław Bodniak, Irmina Śliwińska, J. Zathey.

1944
Po wybuchu powstania podjęto w gmachu Bibliote-
ki Krasińskich działania zabezpieczające: organizo-
wane są całodobowe dyżury, najcenniejsze zbiory
przenosi się do piwnic.

5 września gmach Biblioteki Krasińskich jest bom-
bardowany. Zburzono niemal całkowicie magazy-
ny, na wyższych piętrach wybuchł pożar, który
strawił część zbiorów. Pewną liczbę uratowano,
wyrzucając książki na podwórze. Najcenniejsze
zbiory ukryte w piwnicy pozostały nietknięte.

19 października oddziały Brandkommando, na spe-
cjalny rozkaz władz niemieckich, podpaliły znajdu-
jące się w gmachu Biblioteki zbiory.

Łącznie „na Okólniku” spłonęło niemal 80 000 sta-
rych druków (w większości cenne polonika z XVI-
-XVIII w.), 26 000 rękopisów, 2500 inkunabułów,
100 000 rysunków i grafik, 50 000 nut i teatraliów,
bogate zbiory kartograficzne, część katalogów i in-
wentarzy.

W listopadzie, specjalna komisja polsko-niemiec-
ka, której powołanie zapewniał akt kapitulacji War-
szawy, odnalazła w spalonej siedzibie Biblioteki
Krasińskich niemal wyłącznie prochy najcenniej-
szych, bezpowrotnie utraconych zabytków pol-
skiego i europejskiego piśmiennictwa.

oprac. H. T. K.
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Pusta, niszczejąca budowla
na zapleczu wykwintnego
Nowego Światu to dawna

siedziba Biblioteki Ordynacji
Krasińskich. Wzniesiona w za-
sadniczym kształcie w latach
1911-1913 przez ordynata Edwar-
da Krasińskiego dla zbiorów bi-
bliotecznych i muzealnych rodo-
wej Biblioteki (ustanowionej
w roku 1844 przez Wincentego
Krasińskiego), w okresie między-
wojennym uzyskała swój ostatecz-
ny wygląd, stając się „pełnym
chwały pomnikiem dla założycie-
la”1, a zarazem niewątpliwą ozdo-
bą architektoniczną i dumą kul-
turalną tamtej Warszawy.

Gmach przy ul. Okólnik 9
nadspodziewanie trudną służbę
biblioteczną pełnił ponad 70 lat.
Takie było zresztą jego architek-
toniczne założenie. Wymyślił go,
choć może raczej należałoby po-
wiedzieć: wymarzył i marzenie to
zrealizował Edward Krasiński. Od
początku (1910 r.) był planowa-
ny, projektowany, wznoszony
i wyposażany jako budowla bi-
blioteczno-muzealna. Uroczyście
otwarty w grudniu 1930 roku,

wzbudził powszechny zachwyt
zarówno architektoniczną urodą,
jak i nowoczesnością rozwiązań
bibliotecznych. W pierwszym
okresie swego funkcjonowania
był cenionym ośrodkiem pracy
naukowej i chętnie odwiedzanym
centrum muzealnym. Podczas
II wojny światowej stał się jedną
z siedzib powołanej przez oku-
pantów Staatsbibliothek War-
schau jako jej oddział III (Abtei-
lung III). Zbiory nowsze BOK
trafiły wówczas do Bibliotek:
Uniwersyteckiej i Narodowej, na-
tomiast w gmachu przy Okólni-
ku Niemcy gromadzili od roku
1941 najcenniejsze kolekcje histo-
ryczne i zabytkowe obiekty trzech
największych warszawskich książ-
nic. Do pozostawionych w swojej
siedzibie unikatowych kolekcji
Krasińskich dołączyły cymelia Bi-
blioteki Narodowej i Biblioteki
Uniwersyteckiej. Fakt ten, po-
strzegany jako wstępny etap przy-
gotowań do wywiezienia bezcen-
nych zbiorów z kraju, budził duże
zaniepokojenie środowiska. Re-
presje po powstaniu warszawskim
przyniosły jednak rozstrzygnięcie
inne, ostateczne – zgromadzone
na Okólniku skarby piśmiennic-
twa i kultury polskiej, ale także
europejskiej, niemal w całości

spłonęły podpalone w akcie be-
stialskiego odwetu. Znacznym
zniszczeniom uległ też wówczas
gmach ordynackiej biblioteki.
Edward Krasiński, zmarły wcze-
śniej w Dachau, zagłady dzieła
swego życia już – na szczęście –
nie widział.

Po wojnie, odbudowany czę-
ściowo budynek otrzymała w roku
1958 Biblioteka Narodowa, któ-
rej już wcześniej, w roku 1946 (ofi-
cjalnie w 1952), przekazano oca-
lałą część zbiorów BOK, przede
wszystkim tę, którą Niemcy ulo-
kowali poza Okólnikiem: głów-
nie piśmiennictwo obce i polskie
XIX i XX wieku. Zatem zarów-
no zachowane zbiory Krasiń-
skich, jak i wzniesiona dla nich
siedziba znalazły się pod opieką
Biblioteki Narodowej. Zbiory po
przekatalogowaniu włączono do
głównego zasobu BN, a na Okól-
niku umieszczono drukarnię i in-
troligatornię. Przez następne lata
niedoinwestowany, wykorzysty-
wany niezgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem gmach niszczał,
a pracujący w nim ludzie marzy-
li o przeprowadzce do nowej,

Chwała i klęska �Okólnika�

1 Osiemnastowieczny, łaciński napis
umieszczony na Pałacu Daniłowiczow-
skim, siedzibie Biblioteki Załuskich.

Gmach dawnej Biblioteki Krasińskich przy ul. Okólnik 9, styczeń 2003

Tablica upamiętniająca dzieje gmachu
Biblioteki Krasińskich
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własnej siedziby Biblioteki Na-
rodowej, wznoszonej od roku
1977 na Polu Mokotowskim.
W końcu lat osiemdziesiątych
pracownie i drukarnia otrzyma-
ły wygodne i obszerne pomiesz-
czenia w gmachu przy al. Nie-
podległości. Opuszczony budy-
nek „na Okólniku” przekazany
został władzom miasta.

W tym momencie wydaje się
kończyć zainteresowanie Biblio-
teki Narodowej, i bibliotekarzy
w ogóle, losami samego gmachu.
Pozostał przywoływany przy róż-
nych okazjach symbol – „Okól-
nik”. Mocno nacechowany emo-
cjonalnie, obowiązkowo wspo-
minany przy okazji różnych
bibliotecznych i kulturalnych
rocznic – częściej w kontekście
losów Biblioteki Narodowej
i Uniwersyteckiej niż Krasińskich
– stał się hasłem, wytrychem
otwierającym od czasu do czasu
zbiorową pamięć o nieodwracal-
nych i niewyobrażalnych stratach
polskiej kultury.

Pozostał jednak także mate-
rialny kształt tego symbolu, czyli
istniejąca do dzisiaj budowla –
współcześni Edwardowi Krasiń-
skiemu mówili „pałac” – w któ-
rej nie dzieje się obecnie nic.
Mauzoleum pamięci narodowej
z niezrozumiałych powodów od

lat wydaje się skazane na ruinę.
A przecież, wydawać by się mo-
gło, kulturalna, literacka (tu
spłonęła między innymi cała spu-
ścizna rękopiśmienna Zygmunta
Krasińskiego) oraz martyrolo-
giczna legenda gmachu Bibliote-
ki Ordynacji Krasińskich, połą-
czona ze świetną urbanistyczną
lokalizacją i minioną, co praw-
da, ale do odzyskania urodą ar-
chitektoniczną, powinny zapew-
nić mu współczesny, komercyjny
wręcz rozkwit. Chyba szkoda, że
swego czasu Biblioteka Narodo-
wa zrezygnowała z jego posiada-
nia, bo niezależnie od moralne-
go obowiązku opieki nad owym
monumentum, to właśnie w tych
murach można było ulokować
planowane niegdyś Muzeum
Książki. Takie było przecież ich
pierwotne przeznaczenie, a i urna
z prochami spalonych ksiąg
z Okólnika (eksponowana na tle
Biblioteki Wilanowskiej w Pała-
cu Rzeczypospolitej) miałaby tu
z pewnością bardziej przejmują-
cą wymowę.

Muzeum Książki dotychczas
nie powstało, a i gmach przy ul.
Okólnik 9 stoi obecnie pusty.
Sam budynek jest bardzo znisz-
czony, poza lakoniczną informa-
cją na niewielkiej tabliczce, da-
remne byłoby poszukiwanie szer-
szych informacji o tym, czym był,
a zwłaszcza czym stał się ten gmach
dla Polaków, przede wszystkim bi-
bliotekarzy, po październiku 1944
roku. Naprzeciwko dawnej sie-
dziby Biblioteki Ordynacji Kra-
sińskich mieści się Akademia Mu-
zyczna. Studenci, muzycy, muzy-
kolodzy, ludzie kultury obojętnie
mijają popadającą w ruinę bu-
dowlę, w której niespełna 60 lat
temu spłonęły również bezcenne
autografy muzyczne i niezliczo-
ne świadectwa dawnej kultury
muzycznej w Polsce. Niekiedy być
może zwróci czyjąś uwagę zacho-
wana na frontonie budynku
dawna sentencja, rodowe zawo-
łanie Krasińskich: Amor patriae
nostra lex. Nasze współczesne
poczucie przyzwoitości i szacun-
ku dla samych siebie nakazywa-
łoby, aby tym dobrowolnym

obowiązkiem miłości i czci dla
narodowej tradycji objąć również
gmach, na którym te słowa tak
długo i tak wiele przetrwały.

*
 Ponad siedemdziesiąt lat

temu, 2 grudnia 1930 roku, świę-
towano w Warszawie otwarcie
nowej siedziby Biblioteki i Mu-
zeum Ordynacji Krasińskich –
wspaniałego, specjalnie dla ich
zbiorów zbudowanego gmachu
przy ul. Okólnik 9. Uroczystość
powiązana została z siedemdzie-
siątą rocznicą przekazania do
publicznego użytku (w 1860 r.)
połączonych księgozbiorów Kra-
sińskich oraz Konstantego Świ-
dzińskiego. Dodatkowo wagę
tego wydarzenia jako faktu „do-
niosłego dla kultury i nauki” pod-
kreślono włączając otwarcie Bi-
blioteki do programu obradu-
jącego wówczas w Warszawie
V Zjazdu Historyków Polskich.

Uroczyste obchody w siedzi-
bie Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich dokładnie opisały bądź
przynajmniej odnotowały nie-
mal wszystkie warszawskie i kra-
jowe (również obcojęzyczne) cza-
sopisma, a także prasowe serwi-
sy zagraniczne2. Tekstom towa-
rzyszył na ogół materiał fotogra-
ficzny prezentujący przede
wszystkim wygląd zewnętrzny
gmachu oraz wnętrza muzealne
i biblioteczne, dużo rzadziej po-
kazywano przy tej okazji cenne
zbiory. Z samej uroczystości naj-
chętniej publikowano zdjęcia
gości, wśród których byli naj-
wyżsi ówcześni dostojnicy: pre-
zydent Rzeczypospolitej Ignacy
Mościcki, ks. kardynał Aleksan-
der Kakowski, biskup Antoni
Szlagowski, minister wyznań re-
ligijnych i oświecenia publiczne-
go Sławomir Czerwiński i mini-
ster spraw zagranicznych August

2 Zachował się, pochodzący z BOK,
zestaw wycinków prasowych z artyku-
łami relacjonującymi to wydarzenie. Na
podstawie tych materiałów powstał już
artykuł opublikowany w „Roczniku War-
szawskim” (H. Tchórzewska-Kabata
Okólnik 9. T. 27, s. 179-195).

W
 siedzibie BO

K

Urna z prochami książek spalonych
w Bibliotece Krasińskich po upadku powstania
warszawskiego
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Zaleski, nuncjusz papieski Fran-
cesco Marmaggi, posłowie Szwaj-
carii, Szwecji i Francji, wojewoda
Władysław Jaroszewicz, prezydent
Warszawy Zygmunt Słomiński,
gen. Jan Romer, płk. Adam Gło-
gowski. Z zagranicy przybyli
m.in. prezes Międzynarodowe-
go Związku Bibliotekarzy – dy-
rektor Królewskiej Biblioteki
w Sztokholmie i przewodniczą-
cy Międzynarodowej Federacji
Związku Bibliotekarzy dr T.P.
Svensma; sekretarz generalny
Federacji, kierownik Biblioteki
Ligi Narodów dr I. Collin; sekre-
tarz generalny Międzynarodowe-
go Komitetu Historyków p. Lhe-
ritier. Obecni byli także inni
członkowie rządu i korpusu dy-
plomatycznego, przedstawiciele
Polskiej Akademii Umiejętności,
uczeni polscy i zagraniczni, lite-
raci i dziennikarze. To dzięki tym
ostatnim możliwe jest tak do-
kładne odtworzenie przebiegu
całej ceremonii, opisanej wielo-
ma piórami i z różnych punktów
widzenia. Zawsze jednak pozy-
tywnie.

Jedna z rzadkich uroczystości
odbywała się wczoraj wieczorem
w stolicy. Cicha zazwyczaj ulica
Okólnik ożywiła się około godzi-
ny 6-ej, gdy pod piękny stylowy
gmach „Biblioteki Ordynacji Kra-
sińskich” zaczęły zajeżdżać auta
i inne pojazdy, wiozące wyższych
przedstawicieli rządu, duchowień-

stwa, nauki, sztuki, literatury
i prasy. Obecni byli już z ministrów
pp. August Zaleski i Sławomir
Czerwiński, z duchowieństwa,
oprócz reprezentanta Stolicy Apo-
stolskiej, kardynał Kakowski i bi-
skup Szlagowski, kiedy przybył ze
świtą P. Prezydent Rzeczypospo-
litej, prof. Mościcki, łączący tym
razem tym bardziej w swej osobie
godność najwyższego dostojnika
Rzeczypospolitej ze stanowiskiem
jednego z najwybitniejszych uczo-
nych Europy.3

W obszernej sali biblioteki za-
siedli przybyli na uroczystość
przedstawiciele rządu, nuncjusz
apostolski Mrg. Marmaggi, ks.
Kard. Kakowski, przedstawiciele
państw obcych, władz administra-
cyjnych, miejskich, goście zagra-
niczni, rektorowie i profesorowie
wyższych uczelni warszawskich, hi-
storycy przybyli na odbywający się
w Warszawie zjazd i wielu innych.
O godz. 18.10 przybył, witany
przez p. ordynata Krasińskiego,
p. Prezydent Rzeczypospolitej.4

Uroczystość rozpoczęła się od
poświęcenia gmachu przez J. E.
Ks. Biskupa Szlagowskiego, który
w pięknym przemówieniu podniósł
zasługę ordynata Edwarda Krasiń-
skiego. Fundator gmachu bibliote-
ki – mówił znakomity kaznodzie-

ja – poszedł śladami Zygmunta
Krasińskiego, gdy ten powiedział:
„zgińcie me pieśni, wstańcie czy-
ny moje”, tylko że czyn ordynata
tę wyższość ma nad innymi; np.
nad bojowym, który bez śmierci
i ofiar obyć się nie może, albo nad
politycznym, w którym zawsze
dostrzec można czasowe korzyści,
że jest czynem kultury, czynem
będącym zarzewiem świetności oj-
czyzny.5

Po przemówieniu ks. Biskupa
Szlagowskiego, nuncjusz apostol-
ski wręczył ordynatowi Krasińskie-
mu portret z własnoręcznym pod-
pisem Ojca św.6

Podczas uroczystości przema-
wiał również, jak wynika z pra-
sowych relacji, fundator Biblio-
teki, ordynat Edward Krasiński.
Tekst jego wystąpienia, przyta-
czany we fragmentach przez
dziennikarzy, w całości opubli-
kowany został jako niewielki dru-
czek upamiętniający tę uroczy-
stość.7  To z tego tekstu pocho-
dzą przywoływane już przy innej
okazji słowa: „Abyśmy pod zna-
kiem światła stali się mędrszy-
mi”8 .

Oficjalne podziękowanie ordy-
natowi i całemu rodowi Krasiń-
skich, z powodu „wielkiej przy-
sługi, jaka została oddana kul-
turze polskiej przez fakt stworze-
nia biblioteki”, złożył minister
wyznań religijnych i oświecenia
publicznego Sławomir Czerwiń-
ski. W swym wystąpieniu wska-
zał między innymi na znaczenie,
jakie w odrodzonej Polsce miało
zachowanie dawnych form mece-
natu prywatnego – wynikające-
go z poczucia narodowego obo-
wiązku – którego nie był w sta-
nie zastąpić w pełni oficjalny
mecenat państwowy.

3 „Kurier Poranny” 1930 (z 3 XII).
4 „Nowy Kurier Poznański” 1930, nr 282
(z 5 XII).

5 „Kurier Warszawski” 1930 (z 3 XII).
6 „Nowy Kurier Poznański”, dz. cyt.
7 We wspomnianym zespole materia-
łów prasowych przechowywanych
w BN zachował się egzemplarz tego
druku będący własnością prof. Alodii
Kaweckiej-Gryczowej.
8 Por. H. Tchórzewska-Kabata Pod zna-
kiem światła, „Biuletyn Informacyjny
Biblioteki Narodowej” 2001, nr 4.

Uroczystość otwarcia Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich, 2 grudnia 1930 r.
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Dalszą część uroczystości wy-
pełniły kolejne wystąpienia: wy-
głosili przemówienia, składając
gratulacje z powodu otwarcia Bi-
blioteki p. dr Collin, dr Svensma,
prof. dr St. Zakrzewski, prezes
V. Zjazdu historyków polskich,
p. Morozowicz, delegat Polsk. Ak.
Umiej., dyr. Edward Kuntze, pre-
zes Zw. Bibliotekarzy Polsk., wresz-
cie dr Jan Muszkowski, który skre-
ślił dzieje powstania Biblioteki.9

Po części oficjalnej goście
zwiedzili ekspozycję muzealną
i salę biblioteczną. Prezydenta
Ignacego Mościckiego oprowa-
dzał Edward Krasiński, dla któ-
rego dzień ten był zwieńczeniem
dwudziestoletnich trudów wyni-
kających z odpowiedzialności za
zbiory i ich siedzibę. Ordynat
sam przecież spędza w tej oazie
kultury przynajmniej pół dnia, od
9-ej z rana do 2-ej po południu,
codziennie. Każdy przedmiot, każ-
dy gwóźdź, na którym wisi obraz
przeszedł przez jego ręce. Dopil-
nował osobiście każdego szczegó-
łu w urządzeniu.10

Długoletnie wysiłki Edwarda
Krasińskiego, związane z wznie-
sieniem, zorganizowaniem i urzą-
dzeniem nowej siedziby Biblio-
teki, przynajmniej w dniu jej
otwarcia zostały publicznie do-
strzeżone i uhonorowane. Nie-
wielu chyba znajdzie się ludzi, zaj-
mujących się nauką w Warszawie,
którzy by w tej lub innej formie
nie zetknęli się kiedyś w swym ży-
ciu z biblioteką Krasińskich, któ-
rzy by nie pracowali w mrocznej
dotychczas i ciasnej czytelni i z rąk
sławnego p. Wiktora nie otrzymy-
wali upragnionych foliantów. Cho-
dziło się przecież „do Krasińskich”
za czasów uniwersyteckich, tutaj
– już później – szukało się prze-
różnych co rzadszych druków, któ-
rych gdzie indziej dostać nie moż-
na było. My wszyscy, którzy pa-
miętamy te tak niedawne, a już
minione czasy, ze specjalnym

wzruszeniem wchodziliśmy we wto-
rek po wielkich schodach granito-
wych, prowadzących do nowej czy-
telni i na poziom pierwszego pię-
tra muzeum, gdzie mieści się
szeroka galeria o wykroju prosto-
kątnym; z tej galerii pierwszego
piętra wyprowadzone są schody na
drugie piętro, na galerię o wykro-
ju okrągłym, otoczoną lekką ba-
lustradą. Na tych dwóch piętrach
umieszczono obrazy i większą część
zbrojowni. Bogato i dostojnie wy-
gląda to wszystko – a niewiele
dziś znajdzie się w Polsce takich,
zwłaszcza prywatnych, ośrodków
nauki czy sztuki, które by wyglą-
dały tak właśnie zasobnie i dostoj-
nie. Przywykliśmy u nas, niestety,
właśnie do mrocznych biednych
sal, w których kątach kryje się
nasz współczesny kopciuszek: na-
uka polska i ze specjalną radością
podziwiamy te wielkie pałacowe
sale, do których wprowadzono te-
raz tego biednego kopciuszka.
Z niekłamanym też wzruszeniem
myśli się o tym, że ten pałac na-
uki i sztuki wzniosła ręka prywat-
na, że tego cudu dokonała inicja-
tywa jednego człowieka, niewspar-
tego żadnymi subwencjami czy
dotacjami państwowymi, rozmiło-
wanego w tych skarbach, rozumie-
jącego na czym polega ich wartość
i chcącego w jak największej mie-
rze udostępnić korzystanie z nich
szerokiemu ogółowi.11

Ten tekst, zatytułowany Świę-
to kultury polskiej, oddaje zarów-
no rangę przypisywaną zbiorom
Krasińskim, jak i społeczną oce-
nę dzieła ordynata Edwarda Kra-
sińskiego. Jednak w dziejach Bi-
blioteki, kierowanej przez ostat-
nich dziesięć lat przez dr. Jana
Muszkowskiego, dzień 2 grudnia
1930 roku – data otwarcia gma-
chu „na Okólniku” – traktowa-
ny był, niejako proroczo, nie tyle
jako obiecujący początek nowe-
go etapu, co raczej świetne
zwieńczenie dotychczasowej, kil-
kudziesięcioletniej działalności.
W sposób wyraźny podkreślili to
sami organizatorzy, wyznaczając

datę otwarcia nowej siedziby Bi-
blioteki w sześćdziesiątą roczni-
cę publicznego udostępnienia
połączonych zbiorów Świdziń-
skiego i Krasińskich, włączając
ową uroczystość w program na-
ukowy zjazdu historyków, dla
których od lat Biblioteka była
ważnym warsztatem naukowym
i sumiennym wydawcą polskich
źródeł historycznych, nawiązując
wreszcie w pamiątkowym napisie
nad drzwiami czytelni i w prze-
mówieniu Edwarda Krasińskiego
do chlubnej przeszłości i zasług
poprzedników, podobnie jak
zrobił to w przygotowanej z tej
okazji publikacji znakomity wie-
loletni dyrektor Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich dr Jan Musz-
kowski12.

Uroczystości na Okólniku od-
bywały się niemal bezpośrednio
po równie podniosłym akcie ofi-
cjalnej inauguracji działalności –
powołanej dwa lata wcześniej –
Biblioteki Narodowej. Otwarcie
BN święcono 28 listopada 1930
roku w użyczonych narodowym
zbiorom pomieszczeniach Wy-
ższej Szkoły Handlowej przy ul.
Rakowieckiej. Nie tylko zbieżność
w czasie sprawiła, że oba te wy-
darzenia niemal odruchowo łą-
czono ze sobą, czego dowodzą
również ówczesne relacje prasowe:

Przed kilkoma dniami p. Prezy-
dent Rzeczypospolitej dokonał uro-
czystego otwarcia Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie, a oto w tym
samym podniosłym nastroju
z udziałem Głowy Państwa odbyło
się w stolicy znowu otwarcie Biblio-
teki Ordynacji hr. Krasińskich.13

Po dokonanym dn. 28 z. m.
otwarciu Biblioteki Narodowej
mamy do zanotowania nowe bar-
dzo doniosłe w dziejach kultury
polskiej zdarzenie. Wczoraj, o godz.
6 w. nastąpiło uroczyste otwarcie
Biblioteki i Muzeum Ordynacji
Krasińskich.14

9 „Gazeta Lwowska” 1930, nr 282 (z 6
XII).
10 Jaxa [Zdzisław Dębicki] Oaza kultury,
„Kurier Warszawski” 1929, nr 161 (z 15
VI).

11 A. Chorowiczowa Święto kultury pol-
skiej, „Kurier Polski” 1930, z 4 XII.

12 J. Muszkowski Biblioteka Ordynacji
Krasińskich w latach 1844-1930, Warsza-
wa 1930.
13 Wycinek nieopisany.
14 „Kurier Warszawski” 1930 (z 3 XII).
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W ciągu jednego tygodnia
Warszawie i krajowi przybyły
zatem oficjalnie – bo przecież
działały już wcześniej – dwie waż-
ne i zasobne książnice. Obie po-
wstawały zarówno dzięki pasji
i poświęceniu konkretnych osób,
jak i wysiłkowi społecznemu.
Obie za swą najważniejszą po-
winność uznawały ochronę pol-
skiego dziedzictwa kulturalnego.
Ta, której byt zależał od mece-
natu państwowego, robiła to
w ciasnych, nie swoich pomiesz-
czeniach; ta, za którą stała for-
tuna jednej z bogatszych ordy-
nacji, rozkwitła w stylowych wnę-
trzach nowoczesnej bibliotecznej
rezydencji. Nic zatem dziwnego,
że późniejsze o parę dni obcho-
dy w Bibliotece Krasińskich nie-
co przyćmiły, zdaje się, fakt
otwarcia dla czytelników pierw-
szej polskiej Biblioteki Narodo-
wej, której księgozbiór był już
wówczas chyba nie mniej cenny,

choć z pewnością mniej znany od
zbiorów Krasińskich. One jed-
nak dysponowały w tym mo-
mencie atutem promocyjnym,
który trudno przecenić – wspa-
niałym, budzącym powszechne

uznanie gmachem. Podziw zwie-
dzających i piszących budził już
wygląd zewnętrzny okazałej bu-
dowli. Jej fronton o klasycystycz-
nie czystych liniach zdobiły czte-
ry kolumny z piaskowca, wspie-
rające prostokątną attykę, w którą
wielkimi literami, na dwóch ta-
blicach, wpisano rodową dewizę
Krasińskich: Amor patriae – no-
stra lex. Tablice z tekstem wkom-
ponowane zostały pomiędzy
cztery płaskorzeźby przedstawia-
jące zbroje. Z obu stron zamy-
kał attykę herb Krasińskich –
Ślepowron. Poniżej, nad głów-
nym wejściem umieszczono ale-
gorie dwóch aniołów z koroną
i tarczą herbową. Przestrzenie
pomiędzy oknami również były
ozdobione płaskorzeźbami.

Główne wejście do gmachu
prowadziło wprost do ogromnej,
„mleczno-białej” sali na parterze,
czy – jak chcą inni – holu. Wnę-
trze bardzo przestrzenne, z po-
tężnymi, pod strop sięgającymi
kolumnami, wysokie na dwie
kondygnacje, prześwietlone, za-
chwycało piszących czytelną kon-
strukcją oraz finezyjnymi rozwią-
zaniami: klatki schodowej, gale-
rii otaczającej drugie piętro oraz
przejrzystej tafli dachu. Uwagę
zwracano zwłaszcza na znakomi-
cie powiązaną kompozycję gale-
rii drugiego piętra i nakrywają-
cego ją szklanego dachu.

Tu ogarnia nas wrażenie nad-
zwyczaj miłe. Na drugim piętrze
znajdujemy się na okalającej całą
klatkę schodową galerii, o bardzo
smacznej empirowej balustradzie,
światło spływa potokami przez
oszklony dach i przesącza się wszę-
dzie. Jest tu biało jak w świątyni
greckiej. To rozwiązanie architek-
toniczne przypomina grobowiec
Juliusza II-go u Ś-go Piotra w Rzy-
mie i transpozycję tego grobowca
u Inwalidów w Paryżu, gdzie spo-
czywają zwłoki Napoleona. Pod-
niosłe przypomnienie.15

Powierzchnie ekspozycyjne
wszystkich trzech kondygnacji
głównego gmachu (podłogi i ścia-
ny) zajmowały zbiory muzealne,

uporządkowane w odrębnych
działach: galeria obrazów, zbro-
jownia i skarbiec. W ogromnym
holu na parterze – na prześwie-
tlonej, niczym niepodzielonej
powierzchni, w szklanych szafach
i gablotach – eksponowano część
zbiorów zbrojowni. Na prawo
i na lewo od wejścia, za pięknie
kutą żelazną kratą, przewidziano
miejsce na dwa skarbce. Na ścia-
nach rozmieszczono galerię ma-
larstwa. Wśród portretów były
podobizny królów polskich: Sta-
nisława Leszczyńskiego, Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego, Jana
III Sobieskiego z Marysieńką.
Zawisły też wizerunki Tadeusza
Reytana, Andrzeja Stanisława Za-
łuskiego, Stanisława Małachow-
skiego, Hugona Kołłątaja, Ada-
ma Mickiewicza, portrety przed-
stawicieli rodów magnackich:
Krasińskich (między innymi szes-
nastowieczny portret biskupa
Franciszka Krasińskiego i „arcy-
dzieło Ary Scheffera” – wizerunek
Zygmunta Krasińskiego), Lubo-
mirskich, Zamoyskich i innych.
Wśród eksponowanych obrazów
były dzieła Graffa, Lampiego,
Bacciarellego, Wańkowicza.

W prostokątnej galerii na pierw-
szym piętrze prezentowano słyn-
ną zbrojownię Krasińskich: wspa-
niały zespół mundurów i rynsztun-
ku pierwszego pułku szwoleżerów
Napoleona I oraz mundury i cho-
rągwie wojska polskiego z okresu
1750-1830. Umieszczone central-
nie marmurowe popiersie cesarza
symbolizowało oddawany mu
w tym miejscu kult, jakkolwiek
obok kolekcji pamiątek napoleoń-
skich eksponowano też bogate
szesnasto- i siedemnastowieczne,
a także wcześniejsze kolekcje mili-
tariów, a wśród nich cenne stare
zbroje.

Krąg galerii drugiego piętra wy-
pełniały obrazy i portrety, głów-
nie włoskie, flamandzkie i francu-
skie, również wiele polskich, m.in.
Juliusza Kossaka i Januarego Su-
chodolskiego. W kolekcji rysun-
ków były prace Franciszka Smu-
glewicza, Aleksandra Orłowskie-
go, Zygmunta Vogla, Cypriana
Norwida, Piotra Michałowskiego.15 Jaxa, dz. cyt.

Wnętrze gmachu Krasińskich, z lewej częściowo
widoczne drzwi do sali bibliotecznej
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W gablotach eksponowano cenne
miniatury. Dziennikarze opisu-
jący wnętrza muzealne nie zapo-
minali i o innych kolekcjach: Do
Biblioteki należą również cenne
zbiory artystyczne w postaci pięk-
nych okazów złotnictwa polskiego,
numizmatów, kosztownych opraw,
bogatej kolekcji sztychów, gdzie
zgromadzono prawie wszystkie szty-
chy Falcka, Chodowieckiego, wido-
ki miast polskich itd.16

Doskonale skomponowane  sze-
rokie granitowe schody (ściany
klatki schodowej również były
udekorowane portretami i obra-
zami) wiodły z holu na parterze
wprost do ciężkich, pięknych drzwi
sali bibliotecznej, nazywanej też
pracownią naukową. Umieszczo-
ny nad futryną napis głosił: Edward
Krasiński, syn Józefa i Heleny ze
Stadnickich, postawił własnym
sumptem gmach ten dla Biblioteki
i zbiorów Ordynacji Krasińskich,
pragnąc w tych murach zabezpie-
czyć skarby przeszłości, skrzętną
ręką minionych pokoleń gromadzo-
ne i ocalone od zagłady i udostęp-
nić je współczesnym, a przekazać
potomnym ku chwale i pożytkowi
nauki polskiej i rodzimej Warsza-
wy. MCMXII – MCMXXX.17

Wnętrze obszernej, widnej
i zarazem zacisznej sali biblio-
tecznej (obliczonej na około 70-
-80 osób) utrzymano również
w stylu pierwszego cesarstwa.
Ściany ozdabiały mahoniowe
boazerie, pośrodku ustawiono
ciężkie stoły i krzesła, a raczej,
jak pisano, „prześlicznego kroju”
fotele. Miejsca do pracy oświet-
lały „bronzowe” lampy. Wzdłuż
ścian umieszczono półki na
książki i szafy „z najpiękniejsze-
go wykonane mahoniu”.

Z prawej strony na szafie, usta-
wiono przepiękny z postacią Chry-
stusa z kości słoniowej, mahonio-
wy krucyfiks; w głębi, na wprost
wejścia, wśród 300-letnich turec-
kich makat zawieszono prastary,
badacza ciał niebieskich, Koper-
nika portret; z lewej ustawiono na
szafie nie widywany już nigdzie
dziś kunsztowny glob ziemi; w ro-
gach starożytnych mędrców po-
sągi.18

Te posągi to cztery popiersia:
Homera, Sofoklesa, Juliusza Ce-
zara i Marka Aureliusza, symbo-
lizujące kategorie piśmiennictwa
dominujące w zbiorach Bibliote-
ki. Na półkach rozmieszczono
tomy w złoconych oprawach.
Wśród około 5000 woluminów

księgozbioru podręcznego były:
najnowocześniejsze powszechne
i specjalne encyklopedie i słowniki,
bibliografia i heraldyka, oraz wy-
dawnictwa ciągłe towarzystw nauko-
wych. Narożne szafy, wykonane
kunsztownie na kształt drzwi, wy-
pełniły się szeregami nowoczesnych
alfabetycznych i szczegółowych
działowych katalogów.19

Komunikacja z księgozbiorem
przechowywanym w magazy-
nach otaczających salę biblio-
teczną miała odbywać się przez
małe, w ścianie ukryte okienko.
Przez to okienko podawać się bę-
dzie tzw. dezyderatkę, poczem na-
tychmiast urzędujący przy stoliku
pod tym okienkiem za ścianą woź-
ny nada kartce bieg i dostarczy
możliwie szybko żądaną książkę.20

Ogromne zaplecze magazynowe
stanowiło przedmiot specjalnej
dumy fundatora i jego bibliote-
karzy. To tu przede wszystkim
wykorzystane zostały nowocze-
sne rozwiązania techniczne, pod-
patrzone w licznych, najlepszych
bibliotekach europejskich, to te
wnętrza, w całości wykonane
z betonu i żelaza, zapewnić miały
bezpieczeństwo zbiorom i właści-
we warunki ich przechowywania.

Nie można oprzeć się uczuciu ra-
dości przy zwiedzaniu jeszcze nie
ukończonego gmachu Biblioteki
i muzeum Krasińskich. Fundator
przy budowie pamiętał o najdrob-
niejszym szczególe, który nie psu-
jąc wrażenia całości, mógł być sam
w sobie piękny i użyteczny zara-
zem w myśl zasady Ruskina, że
piękno i pożytek powinny się wza-
jemnie dopełniać. Na sześciu pię-
trach ustawiono na pomieszczenie
rękopisów i inkunabułów w specjal-
nie obmyślonych komodach, tu-
dzież w starych szafach jesiono-
wych.W gablotkach drzemią stare,
cudnie oprawne księgi z super-exli-
brisami, wytłaczanymi na skórze,
a obok nich psałterze, wśród któ-
rych znajduje się słynna księga do
nabożeństwa Marii Leszczyńskiej.
Wszystko to jest godne najwspa-
nialszych zbiorów ksiąg iluminowa-

16 M. Biblioteka Ordynacyi hr. Krasińskich,
„Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 41.
17 Za: M. Czapska Muzeum i Biblioteka
Krasińskich, „Kobieta Współczesna”
1930, nr 51.

18 M. Kania Biblioteka i muzeum Krasiń-
skich (W 70-ą rocznicę publicznego
otwarcia Biblioteki, 1860-1930), „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1930, nr 50.

19 M. Kania, dz. cyt.
20 Jaxa, dz. cyt.

Ekspozycja muzealna w galerii na drugim piętrze
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nych z British Museum i z muzeum
Plantina!21

Księgozbiór Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich miał charakter
przede wszystkim historyczno-
polonistyczny, a zasadniczą jego
część stanowiły polonika. Złoży-
ły się nań, poza zasobami ro-
dzinnymi Krasińskich, przede
wszystkim zbiory Czapskiego
i Świdzińskiego – wszystkie za-
sobne w średniowieczne ilumi-
nowane rękopisy, rzadkie inku-
nabuły, szesnastowieczne druki
polskie, cenne sztychy. Spośród
rzadkości należy wymienić: auto-
grafy królewskie od w. XIV do
XVIII, katechizm Brzeski, polski
rękopis muzyczny z XVI w., ziel-
nik Stefana Falimierza, prawie
kompletny zbiór dzieł Glicznera,
Niemojewskiego, Stopnicy, „Roz-
mowy Charona z Palinurem”
w przekładzie Biernata z Lublina,
„Gościniec” Jarzembskiego z roku
1643, zachowany tylko w jednym
egzemplarzu, broszury polityczne
z w. XVIII, odezwy z czasów po-
wstania Kościuszki, własnoręczne
listy Barbary Radziwiłłówny itd.22

Spis inwentarzowy z dnia 1 paź-
dziernika 1930 roku określał

zbiory Krasińskich zgromadzo-
ne na Okólniku następująco:
5815 rękopisów, 1755 druków
z XV i XVI wieku, 86 292 tytuły
dzieł nowszych (w ponad 200 000
tomów), 809 atlasów, map i pla-
nów, 670 dyplomów, 1184 przed-
mioty muzealne (zbrojownia –
840). Poza tym spisem pozosta-
wała nieokreślona jeszcze wów-
czas część skarbca, muzeum,

21 Z. Rabska Nowa biblioteka Krasiń-
skich, „Kurier Gdański” 1924, nr 2.
22 A. Dzięciołowski Biblioteka Ordynacji
Krasińskich, „Kurier Warszawski” 1930,
nr 335 (z 7 XII).

zbiorów rycin, medali i numi-
zmatów, a także znaczna liczba
rękopisów. Charakter zbiorów
i ich wartość sprawiły, że i w no-
wej siedzibie księgozbiór za-
chować miał charakter prezen-
cyjny, zwłaszcza że znakomite
warunki pracy naukowej stwo-
rzone w gmachu na Okólniku
całkowicie taką decyzję usprawie-
dliwiały. Walory siedziby Biblio-
teki Ordynacji Krasińskich wy-
czerpująco scharakteryzował Ste-
fan Łoś: Nowy gmach zapewnia
przede wszystkim odpowiednie
warunki konserwacji dla zbiorów
rękopiśmiennych, książkowych
i graficznych, stojące na wysoko-
ści najbardziej rygorystycznych
wymagań bibliotekonomii współ-
czesnej.

Wystarczy zaznaczyć, że np. ani
Paryż ani Bruksela nie posiadają
gmachu bibliotecznego tego typu,
poprzestając nawet dla najobfit-
szych i najlepiej uposażonych ko-
lekcji państwowych na adaptacji
starych budynków, często niedo-
statecznej i niepozbawionej bra-
ków. W Polsce gmach Biblioteki
Krasińskich jest jedynym, jako po-
mieszczenie zbiorów muzealno-

Modlitewnik, iluminowany rękopis w języku łacińskim, XV w., pergamin

Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy z okolicznościami iey. Dla kompaniey Dworskiej

przez Adama Jarzembskiego muzyka I.K.M. y Budowniczego Ujazdowskiego, wydany

Roku P. 1643
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Zanim zbudowano biblio-
tekę znajdował się tu ta-
tersal, czyli ujeżdżalnia

prowadzona przez panią Wodziń-
ską. Na przejażdżkach konnych
chętnie spotykały się tu znane
osoby z towarzystwa. W 1910 r.
właścicielka sprzedała posesję
wraz z przyległym domem i ogro-
dem ordynatowi Edwardowi hr.
Krasińskiemu. W tym bowiem
miejscu Krasińscy postanowili
ulokować nowy gmach przezna-
czony na pomieszczenia biblio-
teki i zbiorów muzealnych.

Pałac dla białych
kruków
Biblioteka, założona w 1844 r.
z inicjatywy generała Wincente-
go hr. Krasińskiego, mieściła się
w stanowiącym siedzibę ordyna-
cji pałacu Czapskich przy Kra-
kowskim Przedmieściu. Z czasem
do jej zasobów weszły bogate
księgozbiory Leona hr. Łubień-
skiego, Kazimierza i Huberta hr.
Krasińskich, Ludwika i Włady-

sława Pobóg-Górskich, Leopol-
da Meyeta i innych. Do białych
kruków w zbiorach Krasińskich
zaliczano jedyny zachowany eg-
zemplarz Gościńca... Adama Ja-
rzębskiego (z 1643 r.), najstarsze-
go przewodnika po Warszawie,
czy listy Barbary Radziwiłłówny.

Pierwotny projekt nowego
gmachu sporządził Juliusz Na-
górski, plany wykończył jednak
inny architekt, Henryk Gay,
który był zapewne projektan-
tem kilku sąsiednich kamienic
wznoszonych w tym samym cza-
sie w rejonie Okólnika. W 1912 r.
przystąpiono do prac budowla-
nych. Przedsięwzięcie zaczęło się
nieszczęśliwym wypadkiem, któ-
ry można było uznać za złą
wróżbę dla dalszych losów in-
westycji. 2 października, w trak-
cie rozbiórki tatersalu, zawaliła
się ściana przygniatając trzech
robotników: Leśniewskiego,
Karola Cholewę i Józefa Noga-
la. Dwa miesiące później, 10
grudnia dokonano uroczystego

Przy ul. Okólnik w Warszawie wznosi się gmach dawnej
siedziby biblioteki i muzeum ordynacji hrabiów Krasińskich.
Dziś budynek jest od dłuższego czasu opustoszały, a jego
mury wciąż noszą ślady II wojny światowej.

Pod złą wróżbą...

Gmach dawnej Biblioteki Krasińskich wraz ze skrzydłami mieszkalnymi, styczeń 2003

W
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-bibliotecznych tak obszerne
i o takich urządzeniach tech-
nicznych, przewiduje on bo-
wiem oprócz magazynów na rę-
kopisy, książki, mapy i ryciny,
dogodne i odpowiadające wy-
maganiom muzeologii nowożyt-
nej pomieszczenia dla innych
zbiorów, jak zbrojownia, gale-
ria obrazów i skarbiec, przecho-
wywanych dotąd (z wyjątkiem
zbrojowni) w ukryciu, co umoż-
liwi udostępnienie ich, dla ba-
dań naukowych, dla pouczenia
i rozkoszy estetycznej szerokich
warstw społeczeństwa. Obszer-
na, jasna i wspaniale urządzo-
na czytelnia ułatwi i uprzyjem-
ni pracę uczonym i studiującym,
zapewniając im warunki, przy-
czyniające się do zwiększenia jej
wydajności. Biblioteka Krasiń-
skich stała się jedną z najbar-
dziej wartościowych i najpięk-
niejszych osobliwości stolicy, co
posiada również niemałe zna-
czenie propagandowe ze wzglę-
du na coraz liczniejszy napływ
cudzoziemców.23

                *
Opisywana z takim podzi-

wem Biblioteka od ponad 58
lat nie istnieje. Ocalałą część
jej księgozbioru, a na przeciąg
kilkudziesięciu lat również
siedzibę, podobnie jak zbio-
ry zniszczoną, przejęła po
wojnie Biblioteka Narodowa.
Wiązało się to i wiąże nadal
nie tylko z obowiązkiem bez-
pośredniej opieki nad zdzie-
siątkowanymi zbiorami, ale
również z pewnym imperaty-
wem moralnym wyrażającym
się chociażby w trosce o to,
by pamięć o świetności jed-
nego z najważniejszych pol-
skich księgozbiorów nie za-
częła rozpadać się podobnie
jak jego równie niegdyś wspa-
niała siedziba.

 Halina Tchórzewska-Kabata

23 S. Łoś Biblioteka Krasińskich, „Wieści
z Polski” 1931, nr 4.
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poświęcenia kamienia węgielne-
go pod nowy gmach.

Ponieważ  budynek biblioteki
miał być częściowo utrzymywa-
ny z najmu mieszkań, najpierw
wzniesiono dwa boczne skrzydła
mieszkalne. Stanęły one już na
przełomie czerwca i lipca 1913 r.
Mury położonego pomiędzy nimi
gmachu bibliotecznego wypro-
wadzono dopiero jesienią tego
roku; nieco wcześniej ukończono
budowę usytuowanego w głębi
posesji tylnego skrzydło gmachu,
w którym mieściły się bibliotecz-
ne magazyny.

Siedemnaście
lat przenosin
Już w październiku 1913 r.,  gdy
trwały prace przy wznoszeniu re-
prezentacyjnej frontowej części
gmachu, rozpoczęto pod kierun-
kiem dr. Ignacego Tadeusza Ba-
ranowskiego i dr. Witolda Ka-
mienieckiego przeprowadzkę
zbiorów bibliotecznych do no-
wego gmachu. Na sześciu kon-
dygnacjach części magazynowej,
połączonych windą i stalowymi
schodkami, ustawiono nowocze-
sne półki stalowe na żelaznych
słupach, mieszczące ponad
300 000 tomów książek.

Wybuch pierwszej wojny świa-
towej przerwał prace prowadzo-
ne nad wykończeniem gmachu.
Pomimo to w prowizorycznej czy-
telni udostępniano nadal zbiory

biblioteczne. Oficjalne otwarcie
całkowicie wykończonego gma-
chu, z udziałem prezydenta Igna-
cego Mościckiego nastąpiło do-
piero 2 grudnia 1930 r. Niższy
budynek frontowy, ożywiony
czterema masywnymi kolumna-
mi, ujęły z boków czteropiętro-
we skrzydła mieszkalne. Ponad
kolumnami ustawiono kamien-
ne zbroje oraz wyryto na attyce
łacińską maksymę: Miłość ojczy-
zny naszym prawem.

Dekorację elewacji dopełni-
ły wieńce, pochodnie oraz orły
o rozpostartych skrzydłach. Nad
portalem głównego wejścia do
biblioteki umieszczono kamien-
ny kartusz z  herbem Krasińskich
– Ślepowron. Całość budowli,
utrzymana w duchu wczesnego
modernizmu, odwoływała się do
sztuki empiru. W kompozycji
można było też odnaleźć wpływ
ówczesnych rozwiązań francu-
skich.

Najwspanialszym pomieszcze-
niem nowego gmachu był ob-
szerny, dwukondygnacyjny hall
z reprezentacyjnymi schodami
i galeriami. Jego wnętrze oświe-
tlał  przebity w suficie świetlik.
Ściany hallu zdobiły liczne ob-
razy oraz dość gęsto rozstawione
zbroje rycerskie.

Dyrektorem biblioteki był
krytyk literacki i bibliofil dr Jan
Muszkowski, muzeum prowadzi-
ła dr Maria Kociatkiewiczówna.

Spalone rękopisy
Druga wojna światowa przynio-
sła zagładę biblioteki. Okupan-
ci utworzyli tu jeden z oddzia-
łów Staatsbibliothek Warschau,
gromadząc w jej gmachu zbiory
specjalne z innych warszawskich
bibliotek. Przed wybuchem po-
wstania warszawscy bibliotekarze
w piwnicach biblioteki złożyli
bezcenne zbiory z całego miasta.

Żołnierze niemieccy z Brand-
kommando zaczęli podpalać je
już w pierwszych dniach września
1944 r. Książki były poskładane
ciasno, tak by w razie pożaru
ograniczyć do nich dostęp powie-
trza i tym samym ograniczyć
możliwość  ich spalenia. Włodzi-
mierz Kalicki z „Gazety Wybor-
czej” pisał, że przystępując do
zniszczenia Biblioteki Niemcy
najpierw usunęli spod stropów
wierzchnie warstwy ksiąg i doku-
mentów, aby tym kanałem mo-
gło napływać powietrze. Przez
kilka dni nasączali księgi łatwo-
palnymi płynami. Złoża starego
papieru i pergaminu wypalały się
od góry ku dołowi, powoli, przez
wiele dni. Jeden z esesmanów
miał się skarżyć, że ułożone
w stosy książki palą się bardzo
trudno.

Na Okólniku spłonęły zbiory
osiemnastowiecznej  Biblioteki
Załuskich, liczne archiwalia, cy-
melia z bibliotek Warszawy, in-
kunabuły, rękopisy, rysunki, ry-
ciny, nuty, mapy. Sam budynek,
dzięki solidnej żelbetowej kon-
strukcji przetrwał, jednak zupeł-
nemu zawaleniu uległo skrzydło
magazynowe. Po 1958 r. umiesz-
czono w gmachu m.in. drukarnię
i wydawnictwo Biblioteki Naro-
dowej. Jednak od wielu już lat
gmach stoi pusty. W 1993 r. frag-
mentarycznie odnowiono elewa-
cję budynków mieszkalnych. Kil-
ka lat później pojawiły się pro-
jekty przystosowania budynku na
pomieszczenia biurowe. Żadnych
prac jednak nie podjęto.

Jerzy S. Majewski

Tarcza herbowa Krasińskich nad głównym wejściem do gmachu

Autor jest historykiem,
dziennikarzem „Gazety Wyborczej”



17

Zlicznych historycznych
obiektów użytkowanych
przez Bibliotekę Narodo-

wą w przeszłości cztery miały dla
jej bieżącej egzystencji i rozwoju
znaczenie zasadnicze:
• „Rakowiecka” – jedna z kilku
przedwojennych siedzib, znana
pod tą nazwą ze wspomnień pra-
cowników Biblioteki (były to po-
mieszczenia przy ul. Rakowiec-
kiej 6, w tylnej części gmachu
projektowanego przez Jana
Koszczyc-Witkiewicza dla Szko-
ły Głównej Handlowej)
• budynek przy ul. Hankiewicza
1 (projektowany przez Bohdana
Pniewskiego, użytkowany był
przez BN od 1962 do 1997 r.)
• Pałac Rzeczypospolitej przy
pl. Krasińskich 3/5 (wzniesiony
w latach 1677-1682, projektowa-
ny przez Tylmana z Gameren) –
siedziba zbiorów specjalnych BN
od 1957 roku do chwili obecnej
• gmach dawnej Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich, zwany „Okól-
nikiem” od nazwy ulicy, pod któ-
rej numerem 9 się znajdował.

Ze wszystkich obiektów, z któ-
rych przyszło Bibliotece Narodo-
wej korzystać, siedziba Bibliote-
ki Krasińskich zapisała się w hi-
storii Biblioteki Narodowej oraz
pamięci wielu jej pracowników,
i nie tylko jako miejsce niezwy-
kłe i wyjątkowe, choć nie był to
– spośród wymienionych wcze-
śniej adresów i lokali – adres nu-
mer jeden ani obiekt najlepiej
przystosowany do potrzeb zloka-

lizowanych w nim zakładów BN.
O tak szczególnej randze zade-
cydowały nie jego funkcjonalne
walory, ale bogata, niezwykła
i tragiczna historia, symbolizu-
jąca dramat wojenny polskiej
kultury, o którym ciągle przypo-
mina urna z popiołami spalo-
nych starych druków przechowy-
wana w Sali Wilanowskiej Pała-
cu Rzeczypospolitej. Los budyn-
ku na Okólniku to symbol nie-
odwracalności skutków zniszczeń
poczynionych przez okupanta na
polskim dziedzictwie kultural-
nym. Dzieje „Okólnika”, jak go
zwykle nazywaliśmy, mówią tak-
że wiele o trudnej drodze, jaką
Biblioteka Narodowa przebyć
musiała, aby z powojennej bie-

dy przejść do normalności i no-
woczesności, i osiągnąć obecną
pozycję w polskim bibliotekar-
stwie.

Zanim gmach przy ul. Okól-
nik 9 stał się jedną ze znaczących
siedzib BN, zdążył już na dobre
zaistnieć w historii polskiej książ-
ki. W pierwszych latach XX wie-
ku ufundował go na Bibliotekę
i Muzeum Ordynacji hr. Edward
Krasiński, syn Józefa, aby roz-
wiązać problem rozrastających
się systematycznie zbiorów rodo-
wych, pamiątek historycznych
i starych ksiąg, których był na-
miętnym zbieraczem. Jeszcze za-
nim skonkretyzowały się plany
budowy nowej siedziby dla Bi-
blioteki Ordynacji Krasińskich,
ona sama uchodziła za jedną
z najznakomitszych kolekcji bi-
bliotecznych swego czasu. Miała
bogatą historię, a w jej zbiorach
znajdowały się liczne białe kru-
ki, rzadkie polonika i cenne dzie-
ła kultury. Na budowę Bibliote-
ki w latach 1910-1930 i urządze-
nie jej wnętrz wydatkowano
ogółem: 403 420 rb. i 45 kop. (w
latach 1910-1916) oraz 257 159 zł
i 26 gr. (1917-1930). W chwili uro-
czystego otwarcia gmachu w roku
1930 zbiory Biblioteki Krasińskich
liczyły m.in. ponad 200 000 to-
mów (około 86 000 tytułów), 5815
rękopisów, 1755 starych druków
i 670 dyplomów.

O historii �Okólnika�
Poza obecną, własną siedzibą na Polu Mokotowskim,
Biblioteka Narodowa przed wojną i po wojnie, „pomieszkiwała”
w blisko 20 obiektach na terenie Warszawy, a tuż po wojnie
w 12 jednocześnie. Przed wojną były to m.in.: Biblioteka
Publiczna na Koszykowej, Uniwersytecka na Krakowskim
Przedmieściu (tu znajdowała się część rękopisów
rewindykowanych z Rosji), Centralna Biblioteka Wojskowa
mieszcząca się w gmachu Generalnego Inspektoratu Sił
Zbrojnych w Al. Ujazdowskich (przechowywano tu zbiory
rapperswilskie), a także różne lokale MWRiOP w al. Szucha.

Zniszczony gmach Biblioteki Krasińskich, 1945 r.

W
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II wojna światowa okazała się
wyjątkowo tragiczna w skutkach
dla Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich. Pierwsze straty poniosła
już w trakcie działań wojennych
1939 roku, choć na tle tego, co
spotkało ją później, można po-
wiedzieć, że były one niewielkie.
Zniszczeniu uległa wówczas część
wystawowa budynku (w westy-
bulu) oraz urządzenia Czytelni
Publicznej. Zbiory ocalały nie-
mal w całości, także katalogi,
inwentarze, dokumenty admini-
stracyjne oraz wszystkie depozy-
ty. Do sierpnia 1940 roku Biblio-
teka Krasińskich była zamknię-
ta. W tym też okresie rozpoczęto
zabezpieczanie zbiorów oraz na-
prawę uszkodzonej części budyn-
ku (dach). Uczestniczył w tych
pracach między innymi dr Ma-
rian Łodyński, który później do-
kładnie opisał okupacyjne dzie-
je Biblioteki.

W końcu maja 1941 roku Bi-
bliotekę Krasińskich włączono do
Staatsbibliothek Warschau. Wy-
odrębniono ze zbiorów i umiesz-
czono poza ich siedzibą poloni-

ka i druki nowsze, zaś zbiory gra-
ficzne, kartograficzne, rękopisy
i stare druki z XV i XVI w. pozo-
stawiono na Okólniku i utworzo-
no tu – po dołączeniu zbiorów
specjalnych z Biblioteki Narodo-
wej i z Biblioteki Uniwersyteckiej
– Staatsbibliothek Abteilung III.
Warto wiedzieć, że zbiory te wów-
czas podlegały służbowo kierow-
nikowi Biblioteki Narodowej. Jak
pisze M. Łodyński:  Z tragedii
okupacyjnej wyszła Biblioteka do-
tkliwie pokiereszowana: został
zniszczony mianowicie gmach,
z pieczołowitością bibliofila i ofiar-
nością dużej miary obywatela bu-
dowany, uległy zniszczeniu w prze-
ważającej części najcenniejsze gru-
py zbiorów specjalnych, zniszczało
całe archiwum biblioteczne, księgi
inwentarzowe, katalogi zbiorów
specjalnych i częściowo katalogi
druków nowszych. Ocalało tylko
w większości to, co pomieszczono
w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz
Bibliotece Narodowej przy ul. Ra-
kowieckiej nr 6; ocalały mianowi-
cie polskie druki periodyczne i nie-
periodyczne, wydane po roku 1800

jak i obce druki XVII, XVIII, XIX,
XX w., w łącznej liczbie około 130
tys. tomów oraz w znacznej części
ich katalog alfabetyczny.1

Po upadku powstania war-
szawskiego budynek Biblioteki
Ordynacji został celowo podpa-
lony. Przepadły bezpowrotnie
znajdujące się w nim zbiory –
unikatowe kolekcje specjalne
trzech największych warszaw-
skich bibliotek. W wyniku po-
żaru całkowicie zostały zniszczo-
ne wnętrza (wystrój, sztukateria,
posadzki, boazeria i inne elemen-
ty drewniane). Poważnemu
uszkodzeniu uległa konstrukcja
budynku, a także dach. We
względnie dobrym stanie zacho-
wała się główna elewacja, także
nosząca wyraźne ślady ognia,
bomb i artyleryjskich pocisków.
Jak pisała w 1946 roku prof.
Helena Więckowska: Kiedy w lu-
tym 1945 roku stanęliśmy nielicz-
ni w progu Biblioteki naszej, zro-
zumieliśmy, że budować trzeba
będzie wszystko od nowa. To bu-
dowanie dotyczyło całego go-
spodarstwa Biblioteki Narodo-
wej, także „Okólnika”.

Po odbudowie, która objęła
całe zniszczone śródmieście War-
szawy, główny korpus gmachu
Biblioteki Ordynacji na Okólni-
ku otrzymała do zagospodaro-
wania Biblioteka Narodowa.
Tym razem weszła tam z własnej
woli, a nie woli okupanta. Re-
mont budynku (wraz z jego prze-
budową) zakończono – w stanie
surowym – w 1948 roku. Przez
kilka lat odnawiane były wnętrza
na pierwszym piętrze i na antre-
soli; zasiedlano je systematycznie,
natychmiast po zakończeniu
prac.

Biblioteka Narodowa użytko-
wała budynek dawnej Biblioteki
Krasińskich przez ponad 40 lat.
Tu rodziła się BN-owska książ-
ka i drukowana była bibliogra-
fia narodowa. Najdłużej był
„Okólnik” siedzibą Zakładu
Graficznego, Introligatorni Spe-

1 M. Łodyński Okupacyjne dzieje Biblio-
teki Krasińskich, „Tygodnik Warszawski”
1946 (z dnia 3 XI).

Biblioteka
Krasińskich, 1945 r.
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cjalistycznej i Oddziału Wydaw-
niczego, choć w początkowym
okresie zlokalizowane tam były
również inne komórki Bibliote-
ki Narodowej.

Gmach na Okólniku nie był
właściwym miejscem dla zakładu
produkcyjnego, jakim była dru-
karnia BN. Ten rodzaj działalno-
ści niekorzystnie odbijał się także
na świeżo odbudowanym, lecz
przeznaczonym do innych celów
budynku. Dla Zakładu Graficz-
nego BN, który przez kilka dzie-
sięcioleci funkcjonował w trud-
nych warunkach – gmach Ordy-
nacji był administrowany po
odbudowie przez ADM – zapro-
jektowane zostały na Polu Moko-

towskim, w nowej, głównej siedzi-
bie Narodowej, o wiele większe
i bardziej funkcjonalne pomiesz-
czenia z własnymi magazynami pa-
pieru, wewnętrzną komunikacją
(winda) itp. Uwzględniono też
nową technologię składu (zrezy-
gnowano z linotypów stanowią-
cych wcześniej podstawowe wypo-
sażenia drukarni).

Już w 1985 roku pierwsze ko-
mórki organizacyjne Zakładu –
kolportaż (Sekcja Ekspedycji Wy-
dawnictw) oraz zorganizowany
od nowa Oddział Fotoskładu
umieszczone zostały prowizorycz-
nie w budynku C przy al. Nie-
podległości 213, zaś w roku 1988
cały Zakład Graficzny i powią-
zany z nim Oddział Wydawniczy
przeniesiono do docelowych lo-
kali nowej siedziby BN. Na
Okólniku do września 1989 roku
pozostała Introligatornia Specja-
listyczna. Jakiś czas jeszcze po-
mieszczenia gmachu Krasińskich
służyły jako magazyn zbędnego
wyposażenia, przeznaczonego
do likwidacji (stare maszyny po-
ligraficzne, meble itp.)

Obiekt na Okólniku – w chwi-
li opuszczenia go przez Bibliote-
kę Narodową – był już mocno
zdekapitalizowany. Wymagał ge-
neralnego remontu, podczas któ-
rego powinny też były ulec likwi-
dacji zamontowane tam specja-
listyczne instalacje, liczne
budowlane prowizorki i niefa-
chowe przeróbki dokonywane
latami dla potrzeb poligrafii,

ciężkich maszyn drukarskich i in-
troligatorskich. Gdy zaczęły ma-
terializować się plany budowy
własnej siedziby, BN nie rozwa-
żała możliwości zachowania
„Okólnika” dla swoich potrzeb.
Przeprowadzka na Pole Moko-
towskie oznaczała wreszcie sta-
bilizację, szansę zerwania z pro-
wizorką i tułaczką po cudzych
kątach. Tęsknota za „wspólnym
dachem”, pragnienie umieszcze-
nia po latach w jednym miejscu
porozrzucanych po Warszawie
struktur Biblioteki i tym samym
perspektywa wyeliminowania
różnych niedogodności były zbyt
silne, aby – ze względów histo-
rycznych i sentymentalnych –
rozważać inne rozwiązanie niż
ostateczna wyprowadzka i tym
samym zdecydowany rozbrat
z tą legendarną, tak mocno zwią-
zaną z książką siedzibą „drukar-
ni” Biblioteki Narodowej.

Ważną okolicznością tłumaczą-
cą rezygnację Biblioteki Narodo-
wej z siedziby przy ul. Okólnik
były też powszechne na począt-
ku lat 90. poszukiwania po-
wierzchni lokalowych na terenie
Warszawy, energicznie prowadzo-
ne przez różne nowo tworzące się
instytucje, organizacje polityczne
i społeczne. Przysłowiowy „głód”
pomieszczeń, nękający stolicę
Polski od dziesięcioleci, sprawił, że
„Okólnik” – ze względu na poło-
żenie – stanowił atrakcyjny przed-
miot pożądania. Były też plany
jego wykorzystania na potrzeby
kulturalnych stowarzyszeń zwią-
zanych z książką. Spełzły jednak
na niczym.

W rezultacie tych i przytoczo-
nych wcześniej powodów, 30 paź-
dziernika 1989 roku Biblioteka
Narodowa przekazała protokolar-
nie gmach przy ul. Okólnik 9 Ad-
ministracji Domów Mieszkalnych,
a władze lokalowe m. st. Warsza-
wy przydzieliły go nowemu użyt-
kownikowi – Regionowi „Mazow-
sze” NSZZ „Solidarność”.

Ten jednak nie cieszył się nim
zbyt długo. Ale to już całkiem
inna historia.

Stanisław Czajka

Drukarnia Biblioteki Narodowej w budynku przy ul. Okólnik 9

W
 siedzibie BO

K

Introligatornia BN, ul. Okólnik 9
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Dane dotyczące wyłącznie
zasobu druków now-
szych, jaki posiadała Bi-

blioteka Ordynacji Krasińskich
w 1939 roku, nie zachowały się,
dlatego trudno nawet w przybli-
żeniu ustalić, ile z nich uległo
zniszczeniu bądź zagubieniu
w czasie II wojny światowej. Nie-
wątpliwie straty te w porównaniu
z niemal całkowitym unicestwie-
niem zasobu starych druków i rę-
kopisów są znacznie mniejsze –
druki nowsze BOK przewiezione
w 1941 r. do gmachów Biblioteki
Narodowej i Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie a następ-
nie, po powstaniu warszawskim,
wywiezione do Niemiec, powró-
ciły po wojnie do Warszawy nie-
mal w całości.

Zachowane w zbiorach Biblio-
teki Narodowej druki zwarte
nowsze polskie i obce z kolekcji
BOK liczą ok. 75 000 wolumi-
nów. Księgozbiór ma charakter
wybitnie humanistyczny i jest
w zasadniczej części zbiorem wy-
dawnictw dziewiętnastowiecz-
nych. Analiza księgozbioru pod
względem językowym wykazuje,
że najliczniejszą jego część stano-
wią na równi pozycje w języku
polskim i francuskim, następnie
niemieckim, rosyjskim, angiel-
skim, hiszpańskim, łacińskim
oraz mniej liczne w języku m.in.
czeskim, szwedzkim, duńskim,
słowackim, ukraińskim.

Zainteresowania intelektual-
ne i naukowe twórców bibliote-
ki ordynackiej uwidacznia do
pewnego stopnia podział tre-
ściowy zasobu druków now-
szych wykazany w 22 działach
katalogu rzeczowego2. Liczba
tomów w poszczególnych dzia-
łach przedstawia się następują-
co (dane przybliżone): encyklo-
pedie – 300, słowniki – 400, bi-
bliografia – 1500, biblioteko-
znawstwo – 1500, filologia –
1000, literatura powszechna –
8000, literatura polska – 9000,
historia powszechna – 8000, hi-
storia Polski – 20000, pamiętni-
ki, życiorysy, panegiryki – 5000,
wojskowość – 1200, nauki spo-
łeczno-ekonomiczne – 2000, pra-
wo – 3000, nauki filozoficzne –
1500, teologia – 3500, geogra-
fia, krajoznawstwo, podróże –
2000, nauki przyrodnicze – 600,
antropologia – 500, medycyna
– 500, rolnictwo, leśnictwo, go-
spodarstwo domowe – 3000,
szkolnictwo – 1500, sztuka –
1000. Krótkie omówienie wy-
mienionych działów pozwoli
chociaż w pewnej mierze zobra-
zować profil i zawartość księgo-
zbioru BOK.

Encyklopedie ogólne i specjal-
ne były gromadzone w bibliote-
ce ordynackiej z przeznaczeniem

do księgozbioru podręcznego
pracowni naukowej3. Są to naj-
bardziej znane i podstawowe wy-
dawnictwa S. Orgelbranda, S. Si-
korskiego, Trzaski, Everta i Mi-
chalskiego i A. Wiślickiego.
Stosunkowo dużą grupę stanowią
encyklopedie polskie specjalne.
Znacznie mniej jest encyklopedii
obcych, wiele z nich jest też nie-
kompletnych. Obok encyklope-
dii, które stanowią niejako dział
ogólnonaukowy, zgromadzono
także dzieła zebrane dotyczące
różnych dysyplin naukowych, ta-
kich autorów jak: E. Scherer,
W. Spasowicz czy A. Tocqueville.

W dziale słowników znalazły się
zarówno słowniki językowe, jak
i rzeczowe. Na te ostatnie składa-
ją się słowniki pseudonimów,
kryptonimów, słowniki religio-
znawcze, geograficzne, botanicz-
ne oraz słowniki zawierające ter-
minologię z rozmaitych dziedzin
wiedzy. Uzupełnieniem działu
słowników są wydawnictwa typu
who is who oraz biografie zbioro-
we, a także inne publikacje infor-
macyjne o charakterze przewod-
nikowym przydatne do określo-
nych prac badawczych.

Wśród bibliografii powszech-
nych i katalogów bibliotek z XIX
i początków XX w., które znala-
zły się w zbiorach BOK, wymie-
nić można wiele znanych tytułów,
chociaż nierzadko zachowały się
tylko pojedyncze tomy. Zawarte
w dziale monografie z zakresu
historii literatury mogą też być
traktowane jako bibliografie czy
słowniki bio-bibliograficzne. Inne
bibliografie historyczne to różne-
go rodzaju przewodniki po zbio-
rach, bibliografie retrospektywne,
podręczniki źródłoznawcze. Uzu-

Kolekcja druków zwartych
nowszych ze zbiorów BOK
W Bibliotece Ordynacji Krasińskich, według danychW Bibliotece Ordynacji Krasińskich, według danychW Bibliotece Ordynacji Krasińskich, według danychW Bibliotece Ordynacji Krasińskich, według danychW Bibliotece Ordynacji Krasińskich, według danych
inwentarzowych z dnia 1 października 1930 roku,inwentarzowych z dnia 1 października 1930 roku,inwentarzowych z dnia 1 października 1930 roku,inwentarzowych z dnia 1 października 1930 roku,inwentarzowych z dnia 1 października 1930 roku,
zgromadzono 86 292 dzieł nowszych w 200 000 tomach –zgromadzono 86 292 dzieł nowszych w 200 000 tomach –zgromadzono 86 292 dzieł nowszych w 200 000 tomach –zgromadzono 86 292 dzieł nowszych w 200 000 tomach –zgromadzono 86 292 dzieł nowszych w 200 000 tomach –
liczba ta obejmowała oprócz wydawnictw zwartychliczba ta obejmowała oprócz wydawnictw zwartychliczba ta obejmowała oprócz wydawnictw zwartychliczba ta obejmowała oprócz wydawnictw zwartychliczba ta obejmowała oprócz wydawnictw zwartych
także periodyki i druki o charakterze ulotnymtakże periodyki i druki o charakterze ulotnymtakże periodyki i druki o charakterze ulotnymtakże periodyki i druki o charakterze ulotnymtakże periodyki i druki o charakterze ulotnym11111.....

1 J. Muszkowski Biblioteka Ordynacji
Krasińskich w latach 1844-1930, Warsza-
wa 1930, s. 20.

2 I.T. Baranowski Biblioteka Ordynacyi
Krasińskich w Warszawie, Warszawa
1917, s. 30-31; Sprawozdanie Bibljoteki
i Muzeum Ordynacji Krasińskich w War-
szawie 1928-1930, Warszawa 1930,
s. 8.

3 A. Olbrychski Wycieczka we wspaniałą
przeszłość, „Obrona Kultury” 1939,
nr 7, s. 7.
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pełnienie działu stanowią liczne
katalogi księgarskie, aukcyjne,
licytacyjne.

Treść publikacji zgromadzo-
nych w dziale bibliotekoznawstwa
odpowiada szeroko pojętej nauce
o książce. Są bowiem wśród nich
książki polskie i obce dotyczące
teoretycznych problemów biblio-
grafii, struktury książki, jej histo-
rii i wytwarzania (np. prace o pa-
piernictwie, drukarstwie, opra-
wach, iluminatorstwie, ruchu
wydawniczym), jak również pu-
blikacje omawiające zagadnienia
bibliotekarstwa i bibliotekoznaw-
stwa (np. z zakresu techniki pra-
cy z książką, księgarstwa, propa-
gandy książki w postaci wystaw
czy bibliofilstwa) oraz archiwisty-
ki. Wszystkie wymienione dyscy-
pliny teoretyczne i praktyczne na-
uki o książce są reprezentowane
zarówno pracami o ujęciu histo-
rycznym, jak i metodycznym czy
organizacyjnym. Obok pozycji
książkowych bardzo liczne są
w tym dziale drobne materiały
(zwłaszcza o charakterze druków
akcydensowych), które zawierają
informacje o różnego typu biblio-
tekach, wypożyczalniach książek,
czytelniach naukowych, wydaw-
nictwach, wystawach.

W zbiorach BOK znalazły się
niemal wszystkie ważniejsze po-
zycje językoznawcze polskie oraz
szereg obcych, które do dziś wy-
korzystywane są w badaniach
naukowych. Należą do nich pra-
ce dotyczące historycznego roz-
woju języków, pisowni, ortogra-
fii, dialektologii, onomastyki,
toponomastyki oraz leksykogra-
fii. Niezbędnymi dla badań języ-
koznawczych pozostają teksty sta-
ropolskie, a spośród nich można
wymienić m.in. Kazania gnieź-
nieńskie w wydaniu W. Nehringa,
Kazania świętokrzyskie w wyda-
niu J. Łosia i W. Semkowicza oraz
inne teksty drukowane, np. w Ar-
chiwum Komisji Prawniczej czy
Kodeksie Dzikowskim w wydaniu
F. Piekosińskiego.

Występujące w schemacie kla-
syfikacyjnym biblioteki ordynac-
kiej określenie: literatura po-
wszechna, kryje w sobie pojęcie
szersze – piśmiennictwo danego
kraju obejmujące zabytki litera-
tury pięknej oraz dzieła z zakresu
nauki o literaturze (tj. historii
i teorii literatury, krytyki literac-
kiej). W dziale tym przeważają
kolekcje tekstów literackich po-
szczególnych krajów, zawierające
wydania oryginalne i przekłady

na różne języki. Wśród nich naj-
liczniejsze są zbiory literatury
francuskiej, następnie – niemiec-
kiej, włoskiej, angielskiej i rosyj-
skiej. Mniej obszerne są działy,
np. literatury klasycznej, oriental-
nej, hiszpańskiej, amerykańskiej,
czeskiej. Duża liczba utworów li-
teratury francuskiej, podobnie jak
skompletowanie wielu dzieł teo-
retycznoliterackich dotyczących
prozy, poezji i dramatu francu-
skiego, wskazuje wyraźnie na za-
interesowania literackie twórców
biblioteki ordynackiej. W kolek-
cji literatury francuskiej dominu-
je dziewiętnastowieczna proza.
Zestaw autorów wykracza poza
krąg twórców powszechnie zna-
nych, a o bogactwie zbioru świad-
czą bibliofilskie wydania dzieł
poszczególnych autorów oraz pre-
zentacja ich twórczości w pełnym
wyborze tytułów. Znaczny pro-
cent pozycji, które znalazły się
w dziale literatury francuskiej sta-
nowią, obok wydań oryginalnych,
tłumaczenia na różne języki (np.
komplet polskich przekładów
T. Boya-Żeleńskiego wydawanych
w serii Biblioteka Boya).

Grupa opracowań ogólnych
i cząstkowych literatury pięknej
poszczególnych krajów stanowi
stosunkowo duży zespół z prze-
wagą wydawnictw francuskich
i niemieckich z pierwszej połowy
XIX w., obok nielicznych pol-
skich podręczników i monogra-
fii literatury powszechnej (m.in.
P. Chmielowskiego, J. Szujskiego,
T. Jeske-Choińskiego).

Literatura polska, drugi co do
wielkości dział BOK, zawiera nie-
mal wszystkie najważniejsze pra-
ce autorów polskich z dziedziny
nauki o literaturze, wspaniały
wybór dzieł poetów, prozaików,
dramaturgów, cymelia, rzadkie
polonika. Księgozbiór poloni-
styczny biblioteki ordynackiej
pełni ważna rolę w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej, uzupełnia
jej zasoby i pozostaje cennym
warsztatem naukowym w pra-
cach badawczych nad literaturą
polską. W zbiorach BOK odnaj-
dujemy najwartościowsze publi-
kacje z historii literatury polskiej

César Chesneau du Marsais Logique et principes de grammaire, Marseille 1804, 2 t.
Na stronie pierwszej nieliczbowanej tomu pierwszego pod odręcznym napisem:
„Naywyższa Izba Edukacyi Publicznéy”, autografy: Ignacego Potockiego,
Stanisława Staszica, Onufrego Kopczyńskiego, Karola Diehla i Samuela Bogumiła Lindego

Ze zbiorów
 K

rasińskich
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i krytyki literackiej. Mniej zado-
walająco prezentuje się dział teo-
retycznoliteracki z poetykami
o znaczeniu historycznym i pod-
ręcznikami stylistyki. Bogaty jest
zbiór monografii historycznolite-
rackich, np. pełny wybór rozpraw
o Mickiewiczu, Słowackim, Kra-
sińskim i innych wybitnych twór-
cach literatury polskiej. Obok
obszernych monografii i syn-
tez dziejów literatury polskiej,
w bibliotece ordynackiej znala-
zły się drobne prace o charakte-
rze przyczynków, komunikaty,
artykuły, krytyczne wydania nie-
znanych tekstów – najczęściej
w formie odbitek, nadbitek z cza-
sopism, wydawnictw towarzystw
naukowych czy Polskiej Akade-
mii Umiejętności.

Zasadniczą część działu polo-
nistycznego BOK, podobnie jak
miało to miejsce przed wojną, sta-
nowią teksty z literatury polskiej,
przede wszystkim proza, poezja
i  mniej licznie reprezentowane
utwory dramatyczne, w tym nie-
mal cała literacka produkcja wy-
dawnicza od lat 60. XIX wieku4.
W zbiorze Krasińskich znajduje
się znaczna liczba tomików tak
znanych serii wydawniczych, jak:
Biblioteka Narodowa, Bibliote-

ka Pisarzów Polskich, Biblioteka
Polska, Biblioteka Klasyków Pol-
skich oraz kompletne wydania
zbiorowe dzieł wielu pisarzy pol-
skich. Na uwagę zasługują przede
wszystkim pierwodruki dzieł wiel-
kich romantyków: A. Mickiewi-
cza, J. Słowackiego, Z. Krasiń-
skiego, ale również pierwsze edy-
cje utworów m.in.: M. Mochnac-
kiego, A. Chodźki, W. Syrokom-
li, W. Pola, J.I. Kraszewskiego,
A. Wilkońskiego, N. Żmichow-
skiej. W dziale literatury polskiej
znalazł się też obfity zbiór po-
loników, m.in. kolekcja różno-
języcznych przekładów utworów
H. Sienkiewicza i W.S. Reymon-
ta ofiarowana BOK przez redak-
cję „Wiadomości Literackich”5.
Wartość wielu pozycji z omawia-
nego działu podnoszą autografy,
dedykacje twórców, notatki re-
daktorów czy wydawców na eg-
zemplarzach korektorskich.

W dziale historii powszechnej
dominują wydawnictwa w języ-
ku francuskim i niemieckim.
Różnorodność i bogactwo tre-
ściowe dzieł zawartych w tym
dziale pozwala na dokonanie
jego podziału pod względem
chronologicznym na historię: sta-
rożytną, średniowieczną, nowo-
żytną i najnowszą, zaś pod
względem rzeczowym na histo-
rię: polityczną, państwa i prawa,

społeczeństwa i kultury, kościo-
ła czy poszczególnych dyscyplin
wiedzy.

Całokształt dziejów powszech-
nych omawiają opracowania kom-
pilacyjne z historii powszechnej
i dzieła z zakresu kultury i oby-
czajów, wśród których na uwagę
zasługują pozycje ogłaszane w se-
rii Allgemeine Geschichte in Ein-
zeldarstellungen. W zbiorze dzieł
dotyczących historii nowożytnej
najwartościowsze są publikacje na
temat dziejów Francji oraz polo-
nika, także w języku rosyjskim
i niemieckim. W mniej obszernym
dziale historii najnowszej przewa-
żają prace na temat I wojny świa-
towej i Ligi Narodów; stosunko-
wo nieliczne są wydawnictwa
o historii ruchu robotniczego i re-
wolucji październikowej. Nie-
rzadko spotykamy też oprawio-
ne komplety wycinków praso-
wych o ważniejszych wydarze-
niach politycznych okresu mię-
dzywojennego.

W najobszerniejszym dziale hi-
storii Polski znalazły się prace pra-
wie wszystkich polskich history-
ków działających do lat 30. XX
wieku, nie zawsze zresztą reprezen-
towanych najważniejszymi ich
dziełami, często tylko drobniejszy-
mi pracami o charakterze przy-
czynkowym. Dział ten obejmuje
też wydawnictwa polskie i obce
z nauk pomocniczych historii.

Kolekcję dzieł historyków pol-
skich otwierają dziewiętnasto-
wieczne wydania kronik: Galla
Anonima, W. Kadłubka, J. Dłu-
gosza, W. Kochowskiego i S. Orze-
chowskiego. Większość prac z hi-
storiografii końca XVIII i po-
czątków XIX w. to monografie
poświęcone panowaniu poszcze-
gólnych królów, studia nad dzie-
jami miast, obyczajami, prawo-
dawstwem, gospodarką, folklo-
rem, nauką i oświatą, historią
kultury oraz liczne publikacje
związane z nurtem słowianofil-
skim. Bogato reprezentowana
jest twórczość historyków z okre-
su międzywojennego, tzw. szko-
ły warszawskiej, szkoły krakow-
skiej, czy mniej znanej szkoły
lwowskiej.

4 Sprawozdanie Dyrekcji Bibljoteki i Mu-
zeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie
za okres od 1 lipca 1930 do 30 czerwca
1935 roku, Warszawa 1936, s. 9. 5 Tamże.

Pierwsze wydanie Sonetów Adama Mickiewicza, Moskwa 1826. Egzemplarz z dedykacją
autora: Waleryanowi Hrabi Krasińskiemu Przyjaciel Adam Mickiewicz
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Obok opracowań monogra-
ficznych i cząstkowych z historii
Polski znalazły się w księgozbio-
rze Krasińskich wydawnictwa źró-
dłowe (np. Starożytności Polski)
oraz, w większości publikowane
przez PAU, teksty źródłowe: róż-
ne akta sejmikowe, kodeksy dy-
plomatyczne, kroniki i relacje
poselskie.

Z dyscyplin pomocniczych hi-
storii zbiór Krasińskich uwzględ-
nia głównie heraldykę, numizma-
tykę, genealogię, ale nie brak też
pozycji dotyczących chronologii,
paleografii, kryptografii. W więk-
szości są to prace autorów pol-
skich, broszury polemiczne, od-
bitki artykułów np. z „Miesięcz-
nika Heraldycznego” i „Przeglądu
Historycznego”.

Zespół biografistyki, pamięt-
ników i panegiryków stanowi
przede wszystkim uzupełnienie
działów historii i literatury pięk-
nej. W zbiorze pamiętników, za-
równo polskich jak i obcych prze-
ważają pamiętniki „literackie”:
głównie są to publikacje polskie
z okresu powstań narodowych,
ale też relacje obcych autorów,
zarówno w wersjach oryginalnych
jak i tłumaczeniach. W zbiorze
tym liczne są też pamiętniki fran-
cuskie, zwłaszcza pochodzące
z XVIII wieku i dotyczące życia
dworskiego.

W dziale biografistyki znajdu-
ją się różnego rodzaju opracowa-
nia życiorysów, sylwetek, m.in.
wybitnych mężów stanu, polity-
ków, pisarzy, ojców kościoła, fi-
lozofów, wojskowych, lekarzy,
historyków. Wydawnictwa te
mają niezwykle zróżnicowany
charakter – od opracowań na-
ukowych do popularnych szki-
ców, należących także do biogra-
fistyki literackiej.

Wiele drobnych utworów pa-
negirycznych zgromadzonych
w zbiorach Biblioteki Krasiń-
skich pochodzi z okresu Polski
przedrozbiorowej i sławi przedsta-
wicieli rodów panujących, osoby
cara, cesarza austriackiego, dygni-
tarzy państwowych, duchownych,
artystów, zasłużonych obywateli
i innych osób prywatnych.

Dział wojskowości, który po-
zostawał przedmiotem szczegól-
nej troski założyciela BOK, gen.
Wincentego Krasińskiego, zawie-
ra wybór najcenniejszych dzieł
obrazujących dorobek polskiej
i obcej myśli wojskowej. Szczegól-
nie licznie reprezentowana jest li-
teratura z tego zakresu z czasów
Księstwa Warszawskiego i Kró-
lestwa Kongresowego oraz pi-
śmiennictwo Wielkiej Emigracji:
są to głównie instrukcje, regu-
laminy, przepisy i podręczniki
wojskowe. Z okresu I wojny świa-
towej pochodzą podręczniki, re-
gulaminy i instrukcje wydawane
przez Departament Wojskowy
Naczelnego Komitetu Narodo-
wego dla potrzeb polskich forma-
cji wojskowych.

Druki obce o tematyce woj-
skowej to przede wszystkim pu-
blikacje francuskie, angielskie
i rosyjskie dotyczące historii woj-
skowości XIX i XX wieku,
a zwłaszcza okresu wojen napo-
leońskich i I wojny światowej. Pol-
skie prace historyczne to w sporej
części  opracowania historii po-
szczególnych jednostek wojsko-
wych.

W kolekcji dzieł z dziedziny
nauk społeczno-ekonomicznych
najobszerniej prezentowane jest
piśmiennictwo polskie poświęco-
ne historii gospodarczej Polski
i omawiające projekty reform sto-
sunków społeczno-gospodar-
czych. W dziale tym znalazły się
także tłumaczenia prac wybit-
nych ekonomistów, publikacje
o tematyce socjologicznej oraz
z zakresu ekonomii politycznej,
przedstawiające szkoły i kierun-
ki ekonomiczne (np. fizjokra-
tyzm, liberalizm, merkantylizm)
czy pojedyncze zagadnienia, jak:
bogactwo, ceny, dochód narodo-
wy, monopole, kapitał, pieniądz,
praca, spółdzielczość. Obok nich
sporo jest prac z zakresu polity-
ki społecznej (kwestia kobieca,
opieka społeczna i dobroczyn-
ność).

W dziale prawa zasób BOK
obejmuje dzieła omawiające hi-
storię państwa i prawa szeregu
krajów europejskich (opracowa-

nia ogólne i cząstkowe dotyczą-
ce np. zagadnień genezy państwa,
typów i form państwa, władzy
państwowej), publikacje poświę-
cone poszczególnym gałęziom
prawa (obszerny zespół wydaw-
nictw niemieckich i polskich na
temat prawa np.: administracyj-
nego, cywilnego, karnego) oraz
wydawnictwa źródłowe. Następ-
ną grupę tematyczną tworzą pra-
ce dotyczące prawa międzynaro-
dowego i prawa polskiego z tek-
stami konstytucji i ich komenta-
rzami. W zbiorach BOK znala-
zły się także znane podręczniki
akademickie prawa rzymskiego,
prawa kanonicznego oraz kodek-
sy Napoleona I. Niezbyt liczny
natomiast jest zbiór publikacji
z zakresu prawa rodzinnego i wy-
dawnictw ujmujących rozmaite
zagadnienia kryminalistyki i kry-
minologii.

Cenną część zasobu druków
prawnych stanowią wydawnictwa
źródłowe, a z ważniejszych można
wymienić: Kodeks dyplomatów Li-
twy A. Pawińskiego, Starodawne
prawa polskiego pomniki A.Z. Hel-
cela czy Volumina Legum wydane
staraniem J. Ohryzki i A. Białec-
kiego. Na uwagę zasługują ponad-
to rzadkie polonika dotyczące pra-
wodawstwa polskiego i rosyjskie-
go okresu zaborów.

W dziale nauk filozoficznych
dominują pozycje polskie i fran-
cuskie z połowy XIX w. i okresu
międzywojennego. Pod wzglę-
dem tematycznym najwięcej jest
opracowań z zakresu historii fi-
lozofii, a następnie dzieł filozo-
fów (w różnojęzycznych wyda-
niach), traktatów teoretycznych
i historycznych z takich działów
filozofii jak: antropologia filo-
zoficzna, metafizyka, ontologia,
logika, etyka. W zasobie działu
interesująco reprezentowany jest
nurt polskiej filozofii mesjani-
stycznej z pracami, między inny-
mi, A. Cieszkowskiego, J. Gołu-
chowskiego, J.M. Hoene-Wroń-
skiego, K. Libelta, A. Towiań-
skiego, B. Trentowskiego. Znala-
zły się też w nim rozprawy poświę-
cone klasycznej filozofii niemiec-
kiej, romantyzmowi, materiali-

Ze zbiorów
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zmowi historycznemu i dialek-
tycznemu, pozytywizmowi.

O poszczególnych działach fi-
lozofii początków XX w. trak-
tują drobne przyczynki, mniej-
sze rozprawy i odbitki artykułów,
np. K. Ajdukiewicza, K. Twar-
dowskiego, A. Cressona, F. Zna-
nieckiego. W dziale nauk filozo-
ficznych znajdują się ponadto
nieliczne prace z zakresu nauko-
znawstwa i psychologii.

 Dział teologii w zasadniczej
części zawiera polskie dzieła teo-
logiczne i religioznawcze doty-
czące takich dyscyplin jak: so-
cjologia, psychologia i geografia
religii. Obszerną grupę stanowią
publikacje o historii i filozofii
religii, wśród których obok dzieł
o charakterze naukowym, znala-
zły się także opracowania popu-
larne. Równie bogato pod wzglę-
dem ilościowym reprezentowane
jest piśmiennictwo na temat

chrześcijaństwa. Większość tych
publikacji dotyczy katolicyzmu,
ale też protestantyzmu i prawo-
sławia.

Do cenniejszych wydawnictw
w tym dziale księgozbioru Kra-
sińskich należą biblie w językach:
polskim, francuskim, łacińskim,
niemieckim i greckim. Źródła
wiary chrześcijańskiej zawarte są
ponadto w pismach Ojców Ko-
ścioła i teologów katolickich (np.
św. Tomasza z Akwinu, św. Ber-
narda z Clairvaux). W zbiorach
Krasińskich znalazły się też licz-
ne teksty kazań, listy pasterskie,
teksty misji i katechizmy dla
dorosłych, młodzieży i dzieci
oraz teksty liturgiczne – modli-
tewniki, śpiewniki dla wiernych,
brewiarze dla księży. Stosunko-
wo dużo prac dotyczy zagadnień
życia zakonnego i zgromadzeń
duchownych oraz papiestwa (np.
teksty soborowe i synodalne).

W księgozbiorze znajdują się tak-
że publikacje o religiach niechrze-
ścijańskich, takich jak: religie
starożytnych Greków i Rzymian,
buddyzm, konfucjonizm, tao-
izm, hinduizm, judaizm oraz
wydawnictwa o parareligiach
(np. broszurki o magii, okulty-
zmie, spirytyzmie, o przepowied-
niach, wróżbach czy tłumaczeniu
snów).

Dział geografii, krajoznawstwa
i podróży zawiera głównie prze-
wodniki oraz publikacje poświę-
cone historii odkryć geograficz-
nych i relacje z podróży. Naj-
cenniejsze w tym dziale jest pol-
skie piśmiennictwo geograficzne
z pierwszej połowy XIX wieku,
m.in. ogólne kompendia geogra-
ficzne, monografie obszarów,
dykcjonarze oraz studia histo-
ryczno-geograficzne, w których
ujawnia się charakterystyczna
tendencja do statystycznego uj-
mowania zjawisk geograficz-
nych. Dorobek wybitnych geo-
grafów polskich schyłku XIX w.
i okresu międzywojennego repre-
zentowany jest przede wszystkim
drobnymi rozprawami z zakresu
geografii ogólnej, fizycznej, go-
spodarczej, politycznej i histo-
rycznej. Bardzo różnorodna jest
literatura o podróżach: pamięt-
niki, relacje z podróży, wypraw
oceanicznych i morskich czy
dziennikarskie szkice o wędrów-
kach po różnych kontynentach.
Publikacje z zakresu krajoznaw-
stwa to przede wszystkim dzie-
więtnastowieczne przewodniki
i późniejsze opracowania popu-
larne, przynoszące zasób wiado-
mości historycznych i geograficz-
nych o wielu krajach. Najwięcej
z nich dotyczy Polski, następnie
Francji i Włoch.

W dziale nauk przyrodniczych
znalazły się głównie wydawnic-
twa z zakresu botaniki i zoolo-
gii. Wśród prac z dziedziny bo-
taniki dominują słowniki ter-
minologiczne oraz klucze do
oznaczania roślin. Trzonem zbio-
ru prac zoologicznych są publi-
kacje zawierające wyniki badań
z zakresu np. entomologii, orni-
tologii, ichtiologii. Dział nauk

Zygmunt Krasiński
Gastołd.
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przyrodniczych uzupełniają pod-
ręczniki akademickie i gimna-
zjalne, prace popularnonaukowe
dotyczące różnych dyscyplin
nauk biologicznych i zoologicz-
nych, materiały z kongresów,
posiedzeń towarzystw przyrodni-
czych oraz przewodniki po ogro-
dach i zbiorach botanicznych.

Prace zgromadzone w dziale
antropologii pochodzą z okresu
dwudziestolecia międzywojenne-
go. Są to głównie: broszury, od-
bitki i nadbitki artykułów z cza-
sopism, traktujące o rozwoju
osobniczym i filogenicznym czło-
wieka, przy czym najwięcej prac
omawia zagadnienia antropoge-
nezy, antropologii etnicznej i an-
tropometrii.

Zbiór prac poświęconych na-
ukom medycznym zawiera publi-
kacje autorów polskich z poło-
wy XIX w. i pojedyncze rozpra-
wy naukowe wybitnych lekarzy
polskich z początku XX wieku.
Wśród nich należy wymienić
przede wszystkim dzieła dotyczą-
ce historii medycyny polskiej,
dysertacje, komunikaty z obser-
wacji klinicznych, podręczniki
m.in. interny, okulistyki, bakte-
riologii. Sporo jest również przy-
stępnych publikacji na temat
szpitalnictwa, higieny (na przy-
kład materiały o działalności
Warszawskiego Towarzystwa Hi-
gienicznego) oraz poświęconych
tematyce farmaceutycznej.

Dzieła z zakresu rolnictwa, le-
śnictwa i gospodarstwa domowe-
go stanowią jednolity zbiór pod
względem proweniencji, bowiem
pochodzą z daru Józefa Drège’a,
znanego bibliofila i badacza hi-
storii ogrodnictwa. Z dorobku
polskiej i obcej literatury rolni-
czej znalazły się w nim opraco-
wania ogólnorolnicze i kompila-
cyjne oraz z takich dziedzin, jak:
agrotechnika, zootechnika, tech-
nologia przemysłu rolnego,
ogrodnictwo i ekonomika rolna
ze specjalistycznymi poradnika-
mi dla rolników (np. o łąkar-
stwie, o uprawach zbóż i roślin
pastewnych). Tematykę zootech-
niczną reprezentują głównie pu-
blikacje na temat hodowli koni

i pszczelarstwa. Na uwagę zasłu-
guje także fachowa literatura
ekonomiczno-rolnicza, której
autorami byli publicyści i ziemia-
nie, poświęcona zagadnieniom
ustroju rolnictwa, prowadzeniu
warsztatu rolnego, rachunkowo-
ści rolniczej.

Wśród publikacji z dziedziny
ogrodnictwa przeważają prace
o podbudowie botanicznej –
głównie bogato ilustrowane al-
bumy na temat ogrodnictwa re-
prezentacyjnego i parkowego.
Leśnictwo w kolekcji J. Drège’a
reprezentują publikacje na temat
botaniki leśnej oraz gospodar-
stwa leśnego (np. o taksacji lasu,
łowiectwie i technologii przemy-
słu drzewnego). W zbiorze tym
najmniej licznie reprezentowane
jest piśmiennictwo na temat eko-
nomiki i organizacji gospodar-
stwa domowego (są to zwłaszcza
książki kucharskie i poradniki,
także francuskie i niemieckie).

Podstawę działu szkolnictwa
stanowią materiały do dziejów
oświaty i szkolnictwa polskiego.
Historiografii oświatowo-wy-
chowawczej dotyczą prace wywo-
dzące się z epoki Oświecenia oraz
liczne monografie polskich
uczelni pióra filologów klasycz-
nych i historyków doby pozyty-
wizmu (np. rozprawy drukowa-
ne w Archiwum do Dziejów Li-
teratury i Oświaty). Piśmiennic-
two obce na temat teorii wycho-
wania i ważniejszych prądów
pedagogicznych przybliżają to-
miki serii Biblioteka Klasyków
Pedagogiki.

Najobszerniej prezentowany
jest w tym dziale księgozbioru
Krasińskich dorobek historyków
szkolnictwa i oświaty z okresu
międzywojennego. Tematyka
prac dotyczy m.in. polskich i ob-
cych ideałów wychowawczych,
szkolnictwa jezuickiego, badań
nad historią Komisji Edukacji
Narodowej, polityki oświatowej
zaborców, zagadnień oświaty dla
dorosłych, szkolnictwa zawodo-
wego i ludowego, spraw wycho-
wania, kształcenia kobiet oraz
kształcenia Polaków na uniwer-
sytetach zagranicznych.

Znaczna część pozycji zgroma-
dzonych w dziale sztuki stanowi-
ła w BOK aparat podręczny przy
opracowywaniu i inwentaryzacji
zbiorów Muzeum i Zbrojowni,
w których znalazła się kolekcja
obrazów, zabytki sztuki snycer-
skiej i inne drobne przedmioty
muzealne (m.in. tabakierki, por-
celana, srebra, ordery i pieczę-
cie)6. Poza albumami z reproduk-
cjami malarstwa, grafiki, rzeźby,
architektury, wydawnictwami
kostiumologicznymi, katalogami
muzeów i galerii przechowywa-
nymi obecnie w zbiorach ikono-
graficznych BN, w dziale tym
zgromadzono kompendia i ency-
klopedyczne opracowania histo-
rii sztuki – najwięcej z nich do-
tyczy sztuki francuskiej i wło-
skiej. Z historiografii sztuki
polskiej znalazły się w kolekcji
znane wydawnictwa z XIX w.,
zaś z okresu międzywojennego
popularne prace poświęcone
współczesnym sztukom plastycz-
nym, architekturze i sztuce ludo-
wej. Nieznaczna liczba publika-
cji dotyczy rzemiosła artystycz-
nego, a uzupełnieniem wydaw-
nictw zgromadzonych w tym
dziale są ilustrowane katalogi
wystaw, sprawozdania ze zjazdów
historyków sztuki, opisy arty-
styczne miast i ich zbiorów mu-
zealnych.

Księgozbiór biblioteki ordy-
nackiej, chociaż obejmuje bardzo
wiele dziedzin wiedzy i jest zróż-
nicowany pod względem prowe-
niencji – złożyły się nań liczne
kolekcje prywatne, nierzadko
opatrzone ekslibrisami właścicie-
li, np. L. Łubieńskiego, L. Meyé-
ta, A. Rembowskiego, Z. Mie-
rosławskiego, W. Spasowicza,
L. Pobóg-Górskiego, J. Wolffa,
R. Oczykowskiego, rodziny Ło-
zów i Czarnowskich z Rossochy
– gromadzony był planowo. Do
BOK nie wpływał egzemplarz
obowiązkowy, ale jej zbiory po-
większała, obok zakupów i da-

6 M. Kociatkiewiczówna Przewodnik po
Muzeum Ord. Krasińskich, Warszawa
1930, s. 4-35.
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rów, wymiana z największymi
bibliotekami naukowymi kraju
i instytucjami zagranicznymi7.
Ponieważ zbiór Krasińskich nie
jest jednolity pod względem pro-
weniencji, zdarza się, że nie ma
w nim częstokroć pozycji naj-
ważniejszych dla danej dziedzi-
ny wiedzy, są natomiast cenne
i unikatowe prace o charakterze
przyczynkarskim czy pozycje
o dużej wartości bibliofilskiej.

Książki, broszury, odbitki,
nadbitki, komplety wycinków
prasowych mają pieczątki BOK
(różne na przestrzeni lat), a iden-
tyfikują je także sygnatury skła-
dające się z cyfr arabskich, wybi-
te na drukach w określonych
miejscach. Wszystkie wydawnic-
twa zwarte nowsze są wpisane,
obok starych druków i czaso-
pism, do raptularza, który do
chwili obecnej pełni rolę inwen-
tarza zbiorów i wykazuje 100 300
sygnatur. Księgozbiór posiada
także katalog alfabetyczny, liczą-
cy ok. 94 000 kart katalogowych
umieszczonych w 120 pudłach.

Egzemplarze książek z BOK
nie mają jednolitych opraw, cho-
ciaż najczęściej są one oryginal-
ne, czasami cenne – z aksamitu
czy skóry (trzy z nich pokazano
na wkładce ilustracyjnej). Stan
zachowania kolekcji nie jest naj-
gorszy, jakkolwiek zdarzają się
egzemplarze mniej lub bardziej
zniszczone i zdefektowane.

Zbiór druków nowszych z bi-
blioteki ordynackiej do dzisiaj słu-
ży w szerokim zakresie potrzebom

nauki i stanowi cenne uzupełnie-
nie zbiorów narodowej książni-
cy pozostając wartościowym
warsztatem naukowym. Wśród
jedynych egzemplarzy dzieł pol-
skich z kolekcji BOK przeważa-
ją odbitki, nadbitki z czasopism,
zdarzają się utwory literackie
mniej znanych autorów, publika-
cje okolicznościowe i różnego
typu podręczniki; jest także sto-
sunkowo dużo poloników zagra-
nicznych. Zdecydowanie jednak
przeważają dziewiętnastowieczne
dzieła obce i, jak się wydaje, wła-
śnie one stanowią największą
wartość księgozbioru Krasińskich
jako kolekcji dopełniającej zasób
narodowej książnicy.

W sierpniu 1980 r. zapoczątko-
wana została akcja przekatalo-
gowywania książek ze zbiorów
Krasińskich. Celem jej było udo-
stępnienie czytelnikom pełniejszej
informacji o zawartości księ-
gozbioru, dzięki bardziej szcze-
gółowym opisom poszczególnych
pozycji w katalogu alfabetycznym
głównym i katalogach rzeczo-
wych. Przekatalogowanie miało
też ułatwić pracownikom spraw-
dzanie książek bez konieczności
poszukiwań w dwóch katalogach,
tj. katalogu alfabetycznym BN
i katalogu Krasińskich.

Metoda przyjęta przy opraco-
wywaniu kolekcji polega na suk-
cesywnym przekatalogowywaniu
dzieł ze starego katalogu, co uła-
twia nie tylko opracowywanie
wszystkich pozycji jednego auto-
ra, ale i poszukiwania w źródłach
bibliograficznych. Stwarza też
okazję do „kosmetyki” katalogu
alfabetycznego, bowiem zasięg
czynności przy przekatalogowy-
waniu obejmuje również pozycje
ze zbiorów BN będące kolejny-
mi egzemplarzami dubletowymi
do egzemplarzy z Biblioteki Kra-
sińskich.

Nowe opisy sporządzane są
bardzo dokładnie: wiernie od-
twarza się wszystkie dane zawar-
te w książce, a przy okazji doko-
nuje się melioracji i poprawek
w opisach innych pozycji oraz
przegląda wszystkie egzemplarze
pod kątem uarchiwalnienia eg-

zemplarza o najlepszym stanie
zachowania. Katalogowane dru-
ki Krasińskich otrzymują nowe
sygnatury (przedział sygnatur od
2 000 000 do 2 100 000), zaś daw-
ne sygnatury BOK stają się au-
tomatycznie akcesjami (z dopi-
skiem Kras.) wskazującymi na
pochodzenie egzemplarza. Po in-
wentaryzacji drukowane są nowe
karty katalogowe, na których
obok nowej sygnatury dla dru-
ków Krasińskich, skumulowane
są sygnatury wszystkich pozosta-
łych egzemplarzy dubletowych.

W latach 1995-2002 wprowa-
dzono do bazy komputerowej
część opracowanych opisów dru-
ków Krasińskich. Wprowadza-
nie danych z brudnopisów kart
katalogowych nie polega na me-
chanicznym ich przepisaniu, ale
na przeniesieniu danych biblio-
graficznych zgodnie z wymoga-
mi systemu. Nierzadko też two-
rzy się opisy od nowa – z autop-
sji – zarówno w zakresie opraco-
wania formalnego jak i rzeczo-
wego. Obecnie w bazie znajduje
się 20 665 rekordów bibliograficz-
nych (odpowiada to liczbie ty-
tułów ze zbiorów Krasińskich)
i 21 032 rekordy egzemplarza (od-
powiada to liczbie woluminów).
Oprócz tego wiele pozycji z BOK
znalazło się w bazie jako egzem-
plarze dubletowe przy okazji ka-
talogowania bieżącego wpływu.

Prace nad całościowym prze-
katologowaniem zasobu druków
nowszych zwartych z dawnej bi-
blioteki ordynackiej mogą po-
trwać jeszcze wiele lat i dlatego
tak istotne wydaje się kontynu-
owanie wprowadzania do bazy
INNOPAC opisów sporządzo-
nych w minionych latach. Efek-
tem tych prac jest bowiem, obok
pełniejszej prezentacji zbiorów
narodowej książnicy, poszerzanie
wiedzy o tak znacznej i ważnej
kolekcji wcielonej do zasobu BN.

Opracowywanie zasobu dru-
ków zwartych nowszych BOK
prowadzone jest w Zakładzie
Książki i w Zakładzie Opraco-
wania Rzeczowego.

Anna Kałudzka

7 I.T. Baranowski Sprawozdanie Biblio-
teki Ord. Krasińskich za rok 1914, „Książ-
ka” 1914, R. 14, nr 8-12, s. 252.
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Zbiory czasopiśmienne Bi-
blioteki Ordynacji Kra-
sińskich w 1941 roku zo-

stały przeniesione na mocy de-
cyzji niemieckiego zarządu bi-
bliotek do Biblioteki Narodo-
wej, gdzie – podobnie jak zbiory
własne BN – uległy rozdzieleniu
i przemieszaniu z innymi księgo-
zbiorami. W okresie okupacji
w siedzibie Biblioteki Narodowej
utworzono II Abteilung Staats-
bibliothek Warschau, w którym
umieszczono zbiory polskich
druków periodycznych i książek
wydanych po 1801 roku, pocho-
dzące z trzech wielkich bibliotek
warszawskich: Narodowej, Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz
Ordynacji Krasińskich. Obce
wydawnictwa ciągłe skupiono
w BUW-ie. Najstarsze i najcen-
niejsze obiekty Biblioteki Kra-
sińskich pozostały w jej gmachu.
    Polskie zbiory Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich wraz z kart-
kowym katalogiem alfabetycz-
nym wywiezione po powstaniu
warszawskim do Niemiec, po
wojnie wróciły do Biblioteki Na-
rodowej częściowo zdekomple-
towane. W roku 1945, w ówcze-
snym Oddziale Czasopism Bi-
blioteki Narodowej, rozpoczęto
wstępną selekcję ocalałych ma-
teriałów bibliotecznych, a w li-
stopadzie przeprowadzono skon-
trum zbioru czasopism. Stwier-
dzono brak około 30% tytułów
oraz około 50% kart katalogu al-
fabetycznego czasopism i kart
inwentarza topograficznego. In-
wentarz główny Biblioteki Naro-
dowej zaginął i był po wojnie od-

twarzany. W najlepszym stanie
zachowały się czasopisma scalo-
ne w czasie okupacji ze zbiorami
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz
nieopracowane gazety z okresu
międzywojennego.

Zbiory Krasińskich począt-
kowo porządkowano odrębnie,
w wydzielonej jednostce organiza-
cyjnej utworzonej w styczniu 1946
roku przy Oddziale Druków
Zwartych. W ramach prowadzo-
nego skontrum założono prowi-
zoryczny raptularz, w którym były
rejestrowane wszystkie typy doku-
mentów – druki zwarte, ciągłe
oraz dokumenty ulotne – w ukła-
dzie topograficznym według sy-
gnatur. Liczący 6 ksiąg raptularz
nie uwzględniał jednak przemiesz-
czeń i zmian sygnatur dokona-
nych w obrębie księgozbioru jesz-
cze w okresie przedwojennym, dla-
tego też liczne wykazane w nim
braki, przy szczegółowej weryfika-
cji zbiorów, mogą się w przyszło-
ści okazać brakami pozornymi.

Segregacja, porządkowanie
i częściowe katalogowanie czaso-
pism obcych przypada na lata
1946-1950. W tym okresie pro-
wadzona była wymiana wydaw-
nictw z Biblioteką Uniwersytecką,
a wśród nadchodzących z BUW-u
materiałów bibliotecznych znaj-
dowały się także pozycje z księgo-
zbioru Krasińskich. Akcja scala-
nia czasopiśmiennej kolekcji BN,
którą utrudniały problemy zwią-
zanie z identyfikowaniem po-
szczególnych roczników i nume-
rów czasopism, została ostatecz-
nie zakończona 30 stycznia
1950 r. Z BUW-u otrzymano

4696 woluminów czasopism ob-
cych, do Biblioteki Uniwersytec-
kiej zwrócono 32 438 wolumi-
nów czasopism polskich.

Efektem końcowym prac bi-
bliotecznych prowadzonych od
czasu zakończenia wojny do koń-
ca 1950 roku było wydzielenie
zbioru czasopiśmiennego Biblio-
teki Krasińskich (status prawny
zbiorów BOK jako depozytu Bi-
blioteki Narodowej został w mię-
dzyczasie uregulowany), oraz upo-
rządkowanie ocalałych kart kata-
logowych, na których podstawie
założono katalog alfabetyczny,
zajmujący 14 pudeł. Bezpośrednio
po wydzieleniu odrębnego kata-
logu stan zbiorów czasopiśmien-
nych z Biblioteki Krasińskich
wynosił 4841 tytułów w 17 378
woluminach. Obecnie katalog
alfabetyczny czasopism BOK
mieści się w osiemnastu pudłach:
czternaście pudeł zajmują czaso-
pisma polskie (z czego trzy – cza-
sopisma szkolne) oraz polonika
zagraniczne, cztery – czasopisma
zagraniczne. Łącznie jest to 7538
kart katalogowych z tytułami cza-
sopism i 1364 karty odsyłaczowe
od nazwisk redaktorów, wydaw-
ców, instytucji sprawczych. Cza-
sopisma polskie zajmują około
4100 kart zawierających tytuły,
które ukazywały się na terenie
całego obszaru ziem polskich
w okresie od 1801 do 1939 roku.
W katalogu znajdują się też kar-
ty z polonikami zagranicznymi,
wydawanymi w Paryżu, Peters-
burgu, Brukseli. W Bibliotece
Krasińskich gromadzone były
gazety, tygodniki, miesięczniki
o tematyce literackiej, historycz-
nej, społecznej. Kompletowano
rozprawy i sprawozdania towa-
rzystw naukowych, sprawozdania
szkolne szkół średnich, sprawoz-
dania naukowe szkół akademic-
kich, nie tylko z terenu ziem Pol-
ski, ale i spoza jej granic. Wśród
czasopism obcych najliczniej re-
prezentowane są tytuły w języku
francuskim (440), niemieckim

Historia zbioru czasopism z kolekcji Krasińskich, gromadzonych
przez dziesięciolecia i  dokumentujących nie tylko swoje czasy,
ale i rozwój prasy polskiej, jest nierozerwalnie związana,
jak losy całej Biblioteki Ordynacji Krasińskich, z historią Polski.
Najbardziej dramatyczny okres tej historii to II wojna światowa,
kiedy celowe działania doprowadziły do rozproszenia kolekcji
i zniszczenia znacznej jej części.

Do przekatalogowania z autopsji...
Ze zbiorów
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(310), rosyjskim (170), czeskim
(100), angielskim (30), włoskim
(20). Są też tytuły czasopism wy-
dawanych w Hiszpanii, Belgii, Buł-
garii, Szwecji, Japonii. Część tytu-
łów prasowych gromadzona była
w większej liczbie egzemplarzy.

Opisy tytułów zawarte na kar-
tach katalogowych BOK są bar-
dzo ogólne, często nieczytelne,
 z wieloma skreśleniami i popraw-
kami, np. haseł, transliteracji, tak-
że z licznymi dopiskami. Są rów-
nież karty pięknie kaligrafowane,
bez skreśleń i poprawek. W Bi-
bliotece Krasińskich stosowano
różnego typu karty katalogowe.
Pierwotnie były gładkie, bez na-
druku, z numeracją odręczną
w prawym górnym rogu. Następ-
nie numer ten skreślono i obok po-
jawiają się stemplowane sygnatu-
ry Biblioteki Krasińskich o znacz-
nie wyższych numerach. Takim
samym stemplowanym numerem
sygnatury oznaczano zbiory
BOK. W katalogu są też karty
ręcznie liniowane, stemplowane
numerami inwentarzowymi Bi-
blioteki Krasińskich. Następnie
pojawiają się karty z nadrukiem
„Bibl. Ord. Hr. Krasińskich”, wy-
konane „w Tłoczni Wł. Łazar-
skiego, w Warszawie”, o czym in-
formuje napis w stopce karty. Wy-
szczególniono na nich następujące
rubryki: „miejsce wydania, wy-
dawca, miejsce druku, drukarnia,
rok wydania, wydanie, uwaga
oraz format, tom, vol., stron, ta-
blic, kupiono”. Nie wszystkie te
informacje były podawane przy
opisie czasopisma. Na karcie re-
jestrowano jeden lub kilka rocz-
ników. Informacje o posiada-
nych rocznikach, niekiedy także
z uwzględnieniem ich zawartości,
często umieszczano też na odwro-
cie karty. Wydawnictwa o mniej-
szej częstotliwości, ukazujące się
nieregularnie oraz serie wydawni-
cze są z reguły opisane indywidu-
alnie – jeden tytuł zajmuje kilka
kart, każdy kolejny rocznik znaj-
duje się na oddzielnej karcie i ma
odrębną sygnaturę. Używane były
również karty odsyłaczowe z na-
drukiem „Bibl. Ord. Krasińskich
„zob.” lub „vide”.

Jak czytamy w materiałach
sprawozdawczych Zakładu Cza-
sopism z lat 60., pierwszym dzia-
łaniem mającym na celu ułatwie-
nie użytkownikom dostępu do
dokumentów, było powielenie in-
formacji z wydzielonego katalo-
gu BOK, bez weryfikacji z autop-
sji danych bibliograficznych i sta-
nu zachowania poszczególnych
egzemplarzy: Dla wygody czytel-
ników rozpoczęto w 4 kwartale 1960
r. przepisywanie katalogu zbioru
Krasińskich na karty formatu uży-
wanego w Zakładzie. Karty te włą-
czane są do ogólnego katalogu cza-
sopism, by informacje o posiada-
nych czasopismach skupić w jed-
nym miejscu. Akcją przepisywa-
nia kart objęto wyłącznie druki
polskie. Tytuły czasopism, które
w katalogu Krasińskich zareje-
strowane były na jednej sygnatu-
rze, zachowały sygnaturę oryginal-
ną. Karty przepisano tylko do
katalogu alfabetycznego, nie two-
rzono duplikatów do inwentarza.
Wobec pojedynczych egzempla-
rzy czasopism lub roczników po-
siadających własne sygnatury
i opisy zastosowano odmienną
procedurę. Poszczególne tytuły
zostały scalone, przekatalogowa-
ne i zinwentaryzowane na jednej
nowej sygnaturze zbiorów głów-
nych BN, przy czym pierwotne sy-
gnatury każdego rocznika lub
ogólniejszą informację: „ze zb.
Krasińskich”, zachowano w stre-
fie uwag. Nowe, nadane wówczas
sygnatury uwzględniono zarówno
w inwentarzu głównym BN (to-
mowym), jak i inwentarzu topo-
graficznym.

Przepisane w tamtych czasach
karty pozostają w katalogu cza-
sopism do chwili obecnej, jednak
zawarte w nich informacje częścio-
wo zdezaktualizowały się w wyni-
ku przeprowadzenia w BN, na
przełomie lat 70. i 80., dwóch ko-
lejnych operacji, a mianowicie ar-
chiwizowania zbiorów oraz prze-
noszenia pewnych typów publika-
cji – zinwentaryzowanych wcześ-
niej w Zakładzie Czasopism – do
innych kategorii zbiorów. Wydzie-
lanie archiwalnych egzemplarzy
czasopism było działaniem wtór-

Karty katalogowe czasopism Biblioteki Ordynacji
Krasińskich
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nym w stosunku do funkcjonują-
cych już inwentarzy. Realizowane
w pośpiechu, na ogromnym zbio-
rze i przez większość pracowników
Zakładu, a nie tylko odpowie-
dzialną za ten odcinek pracy Sek-
cję Inwentarzy i Katalogu, wpro-
wadziło znaczne zamieszanie w tej
części zbiorów czasopiśmiennych
Krasińskich, które wcześniej uzy-
skały zbiorczą sygnaturę zbiorów
głównych. Tytuły z sygnaturami
oryginalnymi były łatwe do iden-
tyfikacji, nie podlegały archiwiza-
cji i jako kolekcja zamknięta nie
były też uzupełniane. Natomiast
znaczna grupa tytułów scalonych,
w których przypadku oryginalna
sygnatura funkcjonuje tylko jako
akcesja, została potraktowana jak
zbiory główne. Doszło więc w efek-
cie do przemieszania zasobów.
Egzemplarze noszące sygnatury
pierwotnie przewidziane tylko dla
księgozbioru Krasińskich zostały
zarchiwizowane lub uznane za ko-
lejne egzemplarze użytkowe. Przez
lata uzupełniano je pozycjami
z bieżących wpływów, pozyskiwa-
nych drogą kupna, darów lub wy-
miany międzybibliotecznej.

W latach 80., w wyniku dopra-
cowania zasad gromadzenia, na-
stąpił okres masowego przekazy-
wania pewnych typów wydaw-
nictw ciągłych z Zakładu Czaso-
pism do Zakładu Dokumentów
Życia Społecznego oraz Zakładu
Dokumentacji Księgoznawczej.
Czasopiśmienny księgozbiór Kra-
sińskich uległ wówczas dalszym
podziałom. Aby dziś odtworzyć
drogę, jaką przebyły poszczegól-
ne roczniki czasopism z Bibliote-
ki Krasińskich, potrzeba nie tyle
detektywistycznych zdolności, co
dokładnej znajomości koncepcji
opracowania tego księgozbioru
w BN w minionych latach, bo-
wiem nie wszystkie kolejne dzia-
łania zostały odzwierciedlone na
kartach katalogu BOK. I tak na
przykład „Kalendarz Myśliwski
Ilustrowany” (w katalogu Krasiń-
skich każdy jego rocznik posiada
odrębną sygnaturę), przeniesiono
na sygnaturę zbiorów głównych,
zaznaczając przy każdym roczni-
ku w uwagach na karcie katalo-

gowej: „ze zb. Kras.”. Jednak pod
tą samą sygnaturą znajdują się
także roczniki z innych źródeł, co
wyraźnie świadczy o przemiesza-
niu zasobów. Podobnie „Popis
Publiczny Uczniów Szkoły Woje-
wódzkiej Kieleckiej” – reprezen-
towany w zbiorach Krasińskich
kilkudziesięcioma rocznikami
opatrzonymi indywidualnymi sy-
gnaturami – został przeniesiony
na zbiorczą sygnaturę zbiorów
głównych. Stosowną adnotację
naniesiono na oryginalnych kar-
tach katalogu Biblioteki Krasiń-
skich. Lecz próżno byłoby szukać
tego tytułu w katalogu czaso-
pism, bowiem w wyniku aktuali-
zacji zasad gromadzenia, tytuł ten
w całości został przekazany do
Zakładu Dokumentów Życia
Społecznego, o czym dowiaduje-
my się tylko z karty inwentarzo-
wej. Natomiast karty oryginalne
tego tytułu pozostają nadal w ge-
stii Zakładu Czasopism.

W wielu przypadkach katalog
czasopism nie notuje danego ty-
tułu, ponieważ jego brak stwier-
dzono już na etapie pierwszego
skontrum. W innych przypad-
kach tytuł jest notowany w ka-
talogu głównym, ale brak infor-
macji o proweniencji poszczegól-
nych roczników, dotyczy to na
przykład pozycji „Kalendarz
Polski, Pruski, Astronomiczno-
Gospodarski”. Zdarza się też
i tak, że karta tytułowa w kata-
logu Krasińskich jest kartą od-
syłaczową w katalogu czasopism,
i dopiero pod tytułem właściwym
przy danym roczniku odnajdu-
jemy pierwotną sygnaturę.

Problem zasad inwentaryzacji
odżył ponownie w drugiej poło-
wie lat 80., kiedy zaczęto przeka-
zywać z Zakładu Druków Now-
szych do Zakładu Czasopism co-
raz więcej wydawnictw mylnie
niegdyś zaklasyfikowanych jako
książki, a także  rozdzielone rocz-
niki tego samego tytułu. Na pod-
stawie podjętych w 1987 roku de-
cyzji, wydzielono odrębne ciągi
sygnatur (z podziałem według for-
matu), na które docelowo powin-
ny zostać przekatalogowane
wszystkie czasopiśmienne zbiory

Krasińskich. Dotychczas na nowe
sygnatury wprowadzono 218 ty-
tułów, z których część jest dostęp-
na w komputerowej bazie danych
BN. Oryginalny katalog Krasiń-
skich został przełożony w roku
2000 do 18 nowych pudeł.

Podstawowy zrąb wydawnictw
ciągłych ze zbioru Krasińskich
przechowywany jest w wydzielo-
nym magazynie. Pozycje uszere-
gowane według pierwotnych sy-
gnatur, z podziałem na czasopi-
sma polskie i obce, zajmują
łącznie 11 boksów. Oddzielnie
przechowywane są pozycje prze-
katalogowane i zinwentaryzowa-
ne na nowych ciągach sygnatur,
wydzielonych w 1987 roku. Po-
zostałe tytuły, a nawet poszcze-
gólne roczniki i numery, zostały
włączone do zbiorów głównych.
Czasopiśmienny zbiór BOK za-
liczany jest w całości do zespo-
łu druków szczególnie chronio-
nych. Obiekty z tej kolekcji udo-
stępniane są tylko wtedy, gdy
Biblioteka nie posiada innych
egzemplarzy danego tytułu. Po-
zycje zmikrofilmowane dostęp-
ne są wyłącznie w postaci doku-
mentów wtórnych.

Minęło 60 lat od przekazania
zachowanych zbiorów Biblioteki
Ordynacji Krasińskich pod opie-
kę Biblioteki Narodowej. Podsu-
mowując ten okres należy jedno-
znacznie stwierdzić, że ta uni-
katowa kolekcja – jakkolwiek
przechowywana w przyzwoitych
warunkach magazynowych, po-
zostająca pod stałą pieczą konser-
watorską i częściowo zabezpieczo-
na poprzez sporządzenie doku-
mentów wtórnych w postaci
mikrofilmów – nie doczekała się
dotychczas kompleksowego opra-
cowania formalnego i rzeczowe-
go. Z przykrością trzeba skonsta-
tować, że stan opracowania bi-
bliograficznego niewiele się przez
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te lata zmienił. Pomimo prowa-
dzenia w kolejnych okresach róż-
norodnych prac inwentaryzacyj-
nych i katalogowych, które z per-
spektywy czasu nie zawsze wydają
się merytorycznie słuszne, orygi-
nalny, ręcznie pisany katalog
BOK z pierwszej połowy XX wie-
ku pozostaje najpełniejszym źró-
dłem informacji o tej unikatowej
kolekcji.

Sama kolekcja nadal zaliczana
jest do zbiorów opracowanych pro-
wizorycznie, do których należą
także zespoły dzienników z okresu
międzywojennego oraz polskie
i obce tzw. zbiory zabezpieczone.
W Zakładzie Czasopism nigdy nie
utworzono odrębnej sekcji, której
zakres obowiązków uwzględniał-
by rekatalogowanie oraz meliora-
cję zbiorów opracowanych prowi-
zorycznie. Większość przeprowa-
dzonych prac miała charakter
działań dorywczych, sporadycz-
nych, realizowanych w miarę ogra-
niczonych możliwości czasowych
lub w ramach prac zleconych. Po-
nadto, utrzymujący się co najmniej
od 10 lat znaczny wzrost bieżących
wpływów spycha na dalszy plan

opracowanie retrospektywne. Re-
katalogowanie z autopsji – połą-
czone z wprowadzaniem opisów
do komputerowej bazy danych –
prowadzone jest sukcesywnie
przy okazji rejestracji uzupełnień,
czyli katalogowania kolejnych
wprowadzanych roczników lub
numerów, dotyczy zatem przede
wszystkim czasopism ukazują-
cych się do chwili obecnej lub ty-
tułów zamkniętych niekomplet-
nych, podczas gdy księgozbiór
Krasińskich nie podlega uzupeł-
nianiu. W sprawozdaniach rocz-
nych Zakładu Czasopism, od
1977 roku w punkcie: Postulaty
powtarza się stwierdzenie: „Do
przekatalogowania z autopsji po-
zostało 40 205 woluminów wy-
dawnictw ciągłych zagranicznych,
4536 woluminów gazet polskich
z okresu międzywojennego (OK),
około 50 000 numerów polskich
wydawnictw ciągłych ze zbiorów
zabezpieczonych opracowanych
prowizorycznie oraz księgozbiór
Krasińskich”.

Zakład Czasopism kataloguje
i inwentaryzuje zbiory Biblioteki
Narodowej i nie jest zobligowa-

ny do ich naukowego opracowy-
wania, choć i takie prace są po-
dejmowane. Jest natomiast bez-
sprzecznie odpowiedzialny za
stworzenie warsztatu dla takich
badań, za kompleksowe, wyczer-
pujące opracowanie katalogowe,
za tworzenie spójnej bazy danych,
umożliwiającej dostęp do doku-
mentów poprzez różnorodne ha-
sła, z wykorzystaniem możliwo-
ści, jakie obecnie oferuje praca
w systemie zintegrowanym. Więk-
szość dotychczasowych działań
w zasadzie polegała na powiela-
niu, a nie poszerzaniu źródeł in-
formacji.

Wydawnictwa ciągłe Krasiń-
skich będzie można uznać za
w pełni opracowane, gdy wykona-
ne zostaną następujące działania:
• w komputerowej bazie danych
– na podstawie danych zweryfi-
kowanych z autopsji – zostaną
sporządzone rekordy: bibliogra-
ficzne, zasobu i kartoteki haseł
wzorcowych
• zostanie przeprowadzone szcze-
gółowe skontrum i odtworzona
droga przemieszczeń każdego ty-
tułu w obrębie BN
• poprzez bezpośredni kontakt
z dokumentami zostaną wyłu-
skane wszystkie interesujące de-
dykacje, autografy, sygnowane
artystyczne oprawy, w jakie ta
kolekcja obfituje.

Realizacja tych zadań wyma-
ga żmudnej weryfikacji: zbiorów,
oryginalnego katalogu, raptula-
rza, ksiąg inwentarzowych i kart
inwentarza topograficznego. Jed-
nak przede wszystkim potrzeb-
na jest na realizację tego przed-
sięwzięcia stała obsada etatowa.
Zwieńczeniem prac mogłaby stać
się digitalizacja kolekcji, umoż-
liwiająca bezpośrednie przejście
od opisu katalogowego do kon-
kretnego dokumentu w postaci
elektronicznej. Najwyższy już
czas, aby ten historyczny księgo-
zbiór, będący spuścizną narodo-
wą bezcennej wartości, został
udostępniony czytelnikom w for-
mie odpowiadającej jego randze.

Barbara Michalik
Małgorzata Nowik

Miesięcznik „Przegląd
Narodowy” 1919, t. XV
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Ówczesny kierownik
Działu Zbiorów Spe-
cjalnych Biblioteki Na-

rodowej, dr Marian Małuszyń-
ski, który uczestniczył w przewo-
żeniu i rozmieszczaniu zbiorów
BN na Okólniku, starał się usta-
wiać je w ten sposób, aby najcen-
niejsze obiekty były łatwo do-
stępne w razie bombardowania
czy innego niebezpieczeństwa,
kiedy trzeba będzie jak najszyb-
ciej do nich dotrzeć. Nie mógł
przewidzieć, że po upadku po-
wstania warszawskiego specjalne
oddziały niemieckie niszczące
i wysadzające w powietrze bu-
dynki w stolicy spalą w połowie
października 1944 roku również
gmach Biblioteki i zgromadzo-
ne w nim zbiory, a celowo podla-
ne naftą najcenniejsze [pozycje]
spłoną najszybciej. Nieliczne atla-
sy z kolekcji Krasińskich, które
wojnę przetrwały, ocalały tylko
dlatego, że nie zostały wyłączone
przed 1939 r. z druków zwartych
Biblioteki Krasińskich1. Nato-
miast katalogi zbiorów kartogra-
ficznych BOK również uległy
zniszczeniu.

W roku 1936 w Bibliotece Or-
dynacji Krasińskich znajdowało
się ok. 4000 pozycji kartograficz-
nych, w tym ponad 2000 skata-
logowanych. Obiekty z XVI wie-
ku były nieliczne, ale znajdowa-
ła się wśród nich bardzo rzadka
mapa Litwy Strubicza z wyda-
nia Polonii Kromera (1589 r.) oraz
dwa wydania cennego atlasu

świata Orteliusa z lat 1574 i 1575.
Znacznie więcej  było pozycji
kartograficznych z XVII i XVIII
wieku, dotyczących głównie Eu-
ropy Zachodniej i Środkowej.
Zdarzały się jednak mapy krajów
egzotycznych, na przykład, kil-
ka map Brazylii z XVIII wieku
oraz mapa Japonii Kaempfera
z początków tego stulecia. Wszy-
stkie zostały zniszczone w roku
1944.

W grupie poloników znajdo-
wały się obiekty tak cenne jak
plan Kamieńca Podolskiego Cy-
priana Tomaszewicza, sporzą-
dzony około lat 1672-1679, czy
oryginał mapy województwa kra-
kowskiego z 1797 roku. Jednak
pozycję najwartościowszą stano-
wiła rękopiśmienna mapa woje-
wództwa mazowieckiego autor-
stwa K. Perthéesa z roku 1783,
z podkreśleniami Stanisława Au-
gusta – pierwsza z map „szcze-
gulnych” województw. Wszystkie
te polonika również spłonęły
w 1944 roku. Na szczęście przed
1939 rokiem, z inicjatywy prof.
Karola Buczka, sporządzono ich
klisze fotograficzne, przechowy-
wane obecnie w Pracowni Atla-
su Historycznego Instytutu Hi-
storii PAN2.

W Bibliotece Krasińskich
znajdował się też znaczący zespół
wojennych materiałów kartogra-
ficznych z XVIII i XIX wieku,
którego część pochodziła z ko-
lekcji gen. Wincentego Krasiń-
skiego. Najobszerniejszy jednak

był zbiór dziewiętnastowiecznych
map krajów europejskich – głów-
nie prac rosyjskich. W grupie po-
loników z XIX wieku w Biblio-
tece znajdował się, złożony w de-
pozycie, bardzo cenny zbiór
pułkownika Marcina Klemen-
sowskiego obejmujący akta
Kwatermistrzostwa Generalnego
Polskiego z 1831 roku, a wśród
nich plany bitew, dzieło oficerów
Kwatermistrzostwa stanowiące
jedyny tak bogaty i fachowo
opracowany polski materiał kar-
tograficzny z walk o niepodle-
głość. Materiały te również zo-
stały zniszczone w roku 1944. Hi-
storyk Wacław Tokarz, który
korzystał z nich przed 1944 ro-
kiem, stwierdził, że wyróżnia się
w nich swym wykonaniem plan bi-
twy pod Iganiami, sporządzony
przez Prądzyńskiego [...] oraz szki-
ce poszczególnych faz bitew pod
Wawrem [Białołęką] i Grochowem
wrysowane w powiększenie odbit-
ki mapy [litografowanej] „Rów-
niny pod Pragą”. W pierwszym
wydaniu Wojny polsko-rosyjskiej
1830 i 1831 (1930) znajdują się
reprodukcje zarówno wspomnia-
nych map, jak i planów bitew
pod Boremlem i Wronowem oraz
umocnień Warszawy. W drugim
wydaniu Wojny... (1991) w repro-
dukcjach planów bitew pod Iga-
niami, Boremlem i Wronowem
zabrakło pewnych elementów (la-
sów, łąk, sadów). Zostały także
częściowo przerobione – oparte na
szkicach z 1831 r. – plany bitew
pod Dobrem i pod Ostrołęką.
Jeśli chodzi o te ostatnie, to
umieszczone w drugim tomie
Rozpraw i szkiców Tokarza (1959)
doznały jeszcze większych zmian.
Włączono też do tego tomu,
prawdopodobnie wiernie odtwo-
rzone, dwa szkice pułkownika
Muchowskiego – dotyczące pew-
nych faz bitwy pod Ostrołęką.
Jedenaście szkiców ze zbioru Kle-

Zbiory kartograficzne Biblioteki Ordynacji Krasińskich podczas
II wojny światowej pozostawały w siedzibie BOK, dokąd
przeniesiono również, zarządzeniem władz niemieckich,
najcenniejsze kolekcje innych bibliotek warszawskich.

Zbiory kartograficzne Biblioteki
Ordynacji Krasińskich

1 Z. Haczewska Zbiory kartograficzne Bi-
blioteki Narodowej w Warszawie, „Polski
Przegląd Kartograficzny” 1992, nr 3.

2 Za informację o tych kwestiach dzięku-
ję panu dr. Henrykowi Rutkowskiemu
z Pracowni Atlasów Historycznych IH PAN.
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mensowskiego opublikowano
w Materiałach do historii sztur-
mu w dniach 6-ym i 7-ym wrze-
śnia 1831 („Bellona” 1919, nr 9/
/10, s. 766-791). Wydaje się, że re-
produkcje są wierne.

Kierująca przed wojną Dzia-
łem Zbiorów Specjalnych Biblio-
teki Narodowej Władysława Oko-
ło-Kułakowa twierdziła3, że
w zbiorach kartograficznych Bi-
blioteki znajdowało się wiele
„mniej znanych poloników”
z XIX wieku, ale żadnych przy-
kładów nie podała. Informowała
o kolekcji kilkudziesięciu planów
Warszawy i jej okolic, wymienia-
jąc też bardzo dziś rzadką mapę
okolic Grochowa sporządzoną przez
Kwatermistrzostwo. Jest to niewąt-
pliwie wspomniana już mapa
Równiny pod Pragą ze zbioru Kle-
mensowskiego. Wbrew opinii
Kułakowej nie powstała ona
w związku z oblężeniem Warsza-
wy w dniach 6-7 września 1831 r.,
ale w związku z bitwami pod
Wawrem, Grochowem i Białołę-
ką w dniach 19-25 lutego 1831
roku. Natomiast ze wspomnianej
przez Kułakową kolekcji varsavia-
nów, na którą składały się plany
pochodzące z XVIII i XIX wie-
ku, zniszczeniu uległy plany ręko-
piśmienne: Warszawy z 1794 roku
(A. Karczewski sporządził do-
kładną kopię, która zapewne
znajduje się w posiadaniu jego
rodziny) oraz Solca i Saskiej Kępy
z roku 1756 (zachowała się od-
bitka fotograficzna). Zaginął też,
oparty na pomiarach kadetów,
rękopiśmienny plan Łazienek
z 1786 roku, opracowany przez
Józefa Łęskiego.

Po zniszczeniach wojennych
w zbiorach kartograficznych Bi-
blioteki Narodowej znajdowały
się w 1945 roku dokładnie: 4 glo-
busy, 26 dawnych atlasów oraz
504 mapy i plany. Część tych obiek-
tów pochodziła z Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich – w obecnym
zasobie Biblioteki Narodowej
udało się zidentyfikować ok. 150

pozycji kartograficznych ze zbio-
rów Krasińskich.

Wśród ocalałych atlasów
z Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich na największą uwagę zasłu-
guje sześciotomowe dzieło Cici-
tates orbis terrarum, które było
pomyślane jako uzupełnienie do
atlasu Abrahama Orteliusa The-
atrum orbis terrarum (1570). Ci-
vitates..., opracowane i wydane
w Kolonii przez Georga Bauna
i Fransa Hogenberga, przedsta-
wicieli kartograficznej szkoły fla-
mandzko-holenderskiej, było
parokrotnie wznawiane w latach
1572-1618. Ukazało się w języ-
kach: łacińskim, francuskim
i niemieckim. Jest to pierwszy
zbiór planów, widoków i opisów
głównych miast, przede wszyst-
kim europejskich, ale także nie-
których azjatyckich, afrykań-
skich, a nawet amerykańskich.
W dziele tym znalazło się szes-
naście widoków i planów miast
z terenu I Rzeczypospolitej, mię-
dzy innymi: Krakowa, Warsza-
wy, Wilna, Poznania, Lwowa,
Gdańska, Grodna, a także czte-
rech miast ze Śląska, Pomorza
Zachodniego i Ziemi Lubuskiej
(m.in. Szczecina i Legnicy). Więk-
szość poloników występuje w to-
mie 6, niektóre w pozostałych. Ze
zbiorów Krasińskich zachowało
się dwanaście tomów Civitates...
różnych edycji: tom 1 z lat 1575,
1577, 1623; tom 2 z 1575 r.; tom
3 z lat 1581 i 1616 (dwa egzem-
plarze); tom 4 z 1617 r.; tom 5
z 1598 r. (dwa egzemplarze); tom
6 z  lat 1617 i 1618.

Z Biblioteki Krasińskich po-
chodzi również osiemnastowiecz-
ne dzieło Henrika Châtelaina
i Nicolasa Guedeville’a Atlas hi-
storique..., siedmiotomowa edy-
cja wydawana w latach 1705-
-1739. Atlas obejmował okres od
starożytności do czasów współcze-
snych autorom. Zawierał: mapy,
części opisowe, tablice genealo-
giczne, widoki miast i herby. Ze
zbiorów Krasińskich zachowały
się tomy pochodzące z różnych
wydań (razem 15 woluminów).
Tom piąty tego atlasu poświęco-
ny jest między innymi Polsce.

Dwa nieco późniejsze atlasy ze
zbiorów BOK dotyczą dziejów
wojen: zmagań księcia Eugeniu-
sza Sabaudzkiego z Turkami
w latach 1683-1736 (Batailles
gagnées par... Eugéne de Savoye
sur les ennemis... par Jean Huch-
tenburg... par J.Du Mont, 1720)
oraz walk, w których uczestni-
czył marszałek Gouvion St.Cyr
w latach 1792-1797 (Atlas des
cartes et plans relatifs aux cam-
pagnes du maréchal Gouvion
St.Cyr, 1828). Trzy inne atlasy
pochodzą już z XIX wieku: atlas
historyczny Rosji N.J. Pawliszcze-
wa wydany w 1873 roku; Atlas
national illustré des 86 departe-
ments et des possessions de la
France... z lat 1845-1849, poświę-
cony Francji i jej koloniom oraz
trzeci – Histoire compléte des voy-
ages et découvertes en Afrique z
roku 1821 – ukazujący dzieje od-
kryć i podróży po Afryce.

Ze zbiorów Krasińskich po-
chodzą 43 ważne polonika kar-
tograficzne z XVIII i XIX wie-
ku, obejmujące większe obszary
kraju. Jednym z nich jest Atlas
Silesiae id est Ducatus Silesiae
generaliter Quatuor Mappis nec
non specialiter XVI Mappis tot...,
który ukazał się w 1752 r. w No-
rymberdze, w wydawnictwie
Spadkobierców Homana. Zawie-
ra cztery mapy ogólne w skali od
1:585 000 do 1:868 000 oraz szes-
naście map poszczególnych
księstw śląskich w skali ok.
1:92 800 do 1:218 000. Jest to
pierwszy osobny atlas Śląska.
Przy jego przygotowaniu współ-
pracowali dwaj wybitni ówcześni
uczeni: Tobiasz Mayer i Jan Ma-
teusz Hase.

Ocalało też piąte wydanie (z
1845 r.) Atlasu historycznego do
dziejów Polski Joachima Lelewe-
la. Atlas ten powstał jako doda-
tek do sławnych Dziejów Polski
tego autora. Wybitny historyk
stał się w ten sposób – jako au-
tor pierwszego atlasu do historii
Polski – twórcą polskiej karto-
grafii historycznej. Jego atlas za-
wiera jedną mapkę ukazującą
Słowiańszczyznę w roku 850
oraz jedenaście map przekrojo-

3 W. Około-Kułakowa Warszawa jako
warsztat naukowy w zakresie kartogra-
ficznym, Kraków 1936.
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wych, przedstawiających ziemie
polskie od roku 992 do 1795.
Mapy Lelewela stały się podsta-
wą licznych opracowań podej-
mowanych przez innych autorów
przez niemal cały wiek XIX.

Ważne ogniwo w dziejach pol-
skiej kartografii stanowi wyda-
ny w Paryżu w 1850 r. Atlas de
l’ancienne Pologne... Opracowa-
ny przez Feliksa Wrotnowskiego
i Adolfa Hipolita Dufoura jest
pierwszym i – do czasów wyda-
nia w 1916 roku Atlasu Polski
Eugeniusza Romera – jedynym
narodowym atlasem. Przedstawia
na dwunastu wielkich mapach
folio, w skali 1:1 950 000, ziemie
Polski przedrozbiorowej i obej-
muje, wraz z tekstem objaśnia-
jącym, zagadnienia geografii fi-
zycznej, geologii, hydrografii, sto-
sunków narodowościowych
i wyznaniowych. Okazałą mapę
geologiczną tego atlasu opraco-
wał znakomity przyrodnik Igna-
cy Domeyko na podstawie wła-
snych badań i map.

Ze zbiorów BOK pochodzą
też dwie cenne polskie mapy geo-
logiczne. W księgozbiorze pod-
ręcznym Zakładu Zbiorów Kar-
tograficznych znajduje się egzem-
plarz pierwszego wydania

epokowego dzieła Stanisława
Staszica O ziemiorodztwie Karpa-
tów i innych gór i równin polskich
(1815). Do tomu załączono czte-
roarkuszową mapę z roku 1806:
Carta geologica totius Poloniae,
Moldaviae, Transilvaniae et par-
tis Hungariae, et Valachiae...,
w skali 1:1 200 000 (lewy, dolny
arkusz jest reprodukowany na
wkładce ilustracyjnej). Jako
pierwsza mapa geologiczna Pol-
ski należy do wielkich dzieł na-
szej kartografii, odegrała też za-
sadniczą rolę jako mapa ogólna
tego obszaru ze względu na inte-
resujące przedstawienie hydrogra-
fii i rzeźby terenu (metodą kop-
czykowatą). Zawiera informacje
o 2000 punktów wysokościo-
wych przedstawionych za pomo-
cą ośmiostopniowej skali. Ze
zbiorów Krasińskich pochodzi
też Karta geognostyczna zagłębia
węglowego w Królestwie Polskiem
ułożona z rozkazu dyrektora wy-
działu górniczego jenerała majora
Szenszyna. Pomierzył i oznaczył
pokłady naczelny zwiadowca ko-
palni Jan Hempel roku 1856.

Z kolekcji kilkudziesięciu daw-
nych planów Warszawy znajdu-
jących się w przedwojennych
zbiorach Krasińskich ocalały dwa

obiekty osiemnastowieczne. Jed-
nym z nich jest wielki plan Pio-
tra Ricauda de Tirregaille’a Plan
de la ville Varsovie... z roku 1762,
przygotowany w skali ok.1:6700,
rytowany przez kapitana wojsk
koronnych Jakuba Teofila Mar-
stallera. Plan ozdobiony jest pa-
noramą Warszawy widzianą od
strony Wisły oraz widokami 18
kościołów i pałaców. Wywarł
duży wpływ na plany Warszawy
powstające w drugiej połowie
XVIII wieku (m.in. na Plan de
Varsovie... George’a Louisa Le
Rouge’a z roku 1768, który jest
przeróbką planu Tirregaille’a
w skali 1:6500 i w dwóch arku-
szach). Z czterech arkuszy skła-
dających się na dzieło Tirregail-
le’a zachowały się w całości tyl-
ko dwa, górny i dolny części
lewej, oraz – szczątkowo – trze-
ci, dolny prawy (reprodukowane
na wkładce ilustracyjnej).

Z planów Warszawy lub jej
poszczególnych rejonów, pocho-
dzących z lat 1820-1870, ocalała
zapewne większość. Te, które się
zachowały, noszą kolejne sygna-
tury: BOK 1651-1680. Brakuje
jedynie ośmiu pozycji z tej nu-
meracji, a na trzech obiektach
z lat: 1821, 1838, 1855 opatrzo-
nych pieczątką Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich nie ma jej sy-
gnatur.

Znaczna liczba dziewiętnasto-
wiecznych planów Warszawy po-
chodzących z BOK sprawia, że
przedstawić je można jedynie
w wyborze – dotyczy to szczegól-
nie obiektów powstałych po roku
1831. Zachowała się zatem seria
planów z lat 1820-1822 wykona-
nych przez inżynierów wojska pol-
skiego bądź na takich planach
opartych. Wszystkie są litografo-
wane. Do zbioru tego należy Plan
ogólny Warszawy podług zrobione-
go przez inżenierów wojskowych
(1820), w skali 1:19 700, przerób-
ka planu wykonanego przez tych-
że inżynierów w roku 1819. Dwa
lata później powstał Plan miasta
stołecznego Warszawy obejmujący
domy woyskowe i rządowe (w ska-
li 1:11 500) wykonany przez inży-
nierów wojskowych i zawierający

Plan miasta Warszawy i okolic, skala 1:84 000. 1867. Litografia. Kolejna, pomniejszona
przeróbka planu Józefa Koriota. Arkusz lewy górny
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wykaz wspomnianych domów.
Jego szczególne znaczenie polega
na tym, że jest to pierwszy polski
plan, na którym ukształtowanie
terenu jest przedstawione nie za
pomocą kreskowania, ale tak, jak
jest to przyjęte obecnie, za pomo-
cą warstwic.

Z roku 1822 pochodzi Plan
miasta stołecznego Warszawy wy-
mierzony przez oficerów Korpusu
Inżynierów w latach 1818 i 1819,
przygotowany w skali 1:4800 i za-
chowany w dwóch egzemplarzach
pozostałych ze zbiorów BOK.
Jest to plan dziewięcioarkuszowy,
bardzo szczegółowy. Wyodrębnio-
no na nim cztery rodzaje budyn-
ków: religijne, rządowe, wojsko-
we i prywatne, a te ich rodzaje
podzielono z kolei na obiekty
murowane i drewniane.

Pracą należącą całkowicie do
kartografii cywilnej jest Plan War-
szawy, w skali ok. 1:20 000, z roku
1827, autorstwa wybitnego kar-
tografa Juliusza Kolberga (repro-
dukowany na drugiej stronie
okładki). Na planie tym ukaza-
no po raz pierwszy miasto w no-
wych granicach wraz z terenami
na południu, przyłączonymi doń
w roku 1825. Obejmuje Warsza-
wę i Pragę w ich ówczesnym
kształcie oraz niektóre miejscowo-
ści przyległe. Ukształtowanie te-
renu jest oddane za pomocą kre-
skowania. Na terenach gęsto za-
budowanych autor starał się wyod-
rębnić ważniejsze gmachy. Plan po-
siada część opisową: spis ulic, któ-
re na planie oznaczone są nume-
rami oraz wykaz ważniejszych
gmachów (na planie oznaczonych
literami).

Po zdobyciu Królestwa przez
Rosjan w 1831 roku powstała se-
ria planów Warszawy opracowa-
nych przez armię rosyjską na pod-
stawie planów wykonanych przez
oficerów wojska polskiego przed
powstaniem listopadowym. Plan
de la ville de Varsovie revu, cor-
rigé [...] en 1838 sous la direction
du général major [Karol] Richter,
par les officieres d’Etat Major,
przygotowany w skali 1:4200,
składa się z dziewięciu sekcji. Za-
wiera informację, że oparto go
na triangulacji i zdjęciu wykona-
nym pod kierownictwem pod-
pułkowika Józefa Koriota w la-
tach 1825-1827. Oznacza to, że
ów plan z 1838 roku jest unacze-
śnioną wersją planu Koriota
z roku 1829. Na planie Richtera
uwidoczniona jest Cytadela –
właśnie w roku 1838 ukończono
przy niej podstawowe prace for-
tyfikacyjne. W późniejszych una-
cześnianych wersjach planu Rich-
tera informacja o ich polskiej
podstawie bywa zacierana. Plan
goroda Varšavy v 1/4200 dolju
snjat v 1825,26,27 godach, ofice-
ranu Generalnogo Štaba ispravlen
1859 g. Ispravljal topograf Kon-
dratenko v 1857 nazwiska Korio-
ta nie zawiera.

Na podstawie planu Koriota
pułkownik rosyjski Kalikst Wit-
kowski opracował i wydał (1852 r.)
w czterokrotnym zmniejszeniu
(skala 1:16 800) dwujęzyczny, po
polsku i rosyjsku, Plan goroda
Varšavy i okresnostej z dodatko-
wymi informacjami o położeniu
geograficznym Warszawy i dany-
mi statystycznymi. Plan zawiera
również poboczną mapkę Varšava
v 1656 godu – jest to jedna z pierw-
szych rekonstrukcji historycznych
planów Warszawy. Ze zbiorów
Krasińskich zachowało się wyda-
nie z roku 1856; plan ukazał się
jeszcze w latach 1862 i 1865. Za-
pewne był przeznaczony dla Ro-
sjan, a dwujęzyczny tekst miał im
ułatwić uzyskanie potrzebnych
informacji od Polaków.

Na początku lat sześćdziesią-
tych XIX wieku przystąpiono do
regulacji zabudowy w okolicy
ówczesnej ul. Aleksandrowskiej

(obecnie praski odcinek al. Soli-
darności). Wytyczony tam gwiaź-
dzisty układ ulic przedstawia
Plan sytuacyjny przedmieścia Pra-
gi... z roku 1854 (w skali 1:4200).
W latach 1846-1873 najpopular-
niejszym planem Warszawy był
plan kartografa Wilhelma Kol-
berga, syna Juliusza. W zbiorach
Krasińskich zachowały się plany
jego autorstwa z lat 1846, 1848,
1867 i 1870. Wydawane w skali
1:16 800, stale unacześniane, wzo-
rowały się niezmiennie na planie
Juliusza Kolberga z 1827 roku.
Miały dobrze rozwiniętą część
opisową: wykazy ulic i ważniej-
szych gmachów.

Tematyka kilku planów War-
szawy ze zbiorów Biblioteki Kra-
sińskich związana jest ze sprawa-
mi zdrowotnymi stolicy i jej infra-
strukturą. W latach 1851-1855
powstał pod kierunkiem Henry-
ka Marconiego pierwszy wodociąg
warszawski. Jego przebieg obrazuje
powstały w roku 1855 Plan kierun-
ku rur wodociągu warszawskiego,
opracowany przez Seweryna
Oleszczyńskiego w skali ok.1:4500.
W połowie XIX wieku warunki
zdrowotne w Warszawie były złe.
Stan czystości poszczególnych bu-
dynków ukazuje Plan miasta sto-
łecznego Warszawy pod względem
topograficzno-hygienicznym z 1862
roku, w skali 1:8400, opracowany
przez Karola Gregorowicza, nato-
miast Skutki epidemii cholery
w 1867 r. obrazował plan wydany
w 1869 r. i przygotowany przez
G. Malka w skali 1:16 800. Jest to
jedno z pierwszych ujęć kartogra-
ficznych problematyki służby zdro-
wia w Polsce.

Nieliczne szczątki  owych bo-
gatych niegdyś zbiorów karto-
graficznych Biblioteki Ordynacji
Krasińskich, przechowywane od
kilkudziesięciu lat w Bibliotece
Narodowej, zawierają materiały
nadal ważne dla badaczy różnych
aspektów naszej przeszłości.
Wszystkie zachowane mapy, pla-
ny i atlasy ze zbiorów BOK opa-
trzone są pieczątkami dawnej Bi-
blioteki Ordynacji Krasińskich.

 Barbara Majewska
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Początek Bibliotece Ordy-
nacji Krasińskich dał księ-
gozbiór rodzinny, który

w statucie Ordynacji z roku 1844
został wymieniony jako część
składowa ordynackiego mająt-
ku. W znaczny sposób powięk-
szył wkrótce zbiory Ludwik Kra-
siński, przyłączając do nich ob-
szerną bibliotekę Konstantego
Świdzińskiego. Zasoby BOK
wzbogaciły się w latach następ-
nych między innymi o archiwa
różnych linii Krasińskich, zbiory
gen. Tomasza Łubieńskiego, Jó-
zefa Wolffa, Józefa Weyssenhof-
fa, archiwa rodzinne osób zwią-
zanych z Krasińskimi, a także
o wiele innych, często bardzo cen-
nych materiałów. W czasie II woj-
ny światowej biblioteka poniosła
ogromne straty3 i właściwie prze-

kładnie nie wiadomo, ile ich
w zbiorach Krasińskich było.
Pracownicy Biblioteki podejmo-
wali wiele przedsięwzięć inwen-
taryzacyjnych i edytorskich, przy
okazji spisywali też inwentarze
działowe, nikt jednak nie zajmo-
wał się w sposób szczególny zbio-
rem rękopisów średniowiecznych.
Istnieje tylko jedno źródło infor-
macji o tej kategorii zbiorów
BOK. Franciszek Pułaski w swo-
im katalogu opisuje 62 kodeksy

Przed rokiem 1939 Przed rokiem 1939 Przed rokiem 1939 Przed rokiem 1939 Przed rokiem 1939 w w w w w BiblioteBiblioteBiblioteBiblioteBibliotececececece Ordynacji Krasińskich  Ordynacji Krasińskich  Ordynacji Krasińskich  Ordynacji Krasińskich  Ordynacji Krasińskich znajdowało sięznajdowało sięznajdowało sięznajdowało sięznajdowało się 82 000 dzieł 82 000 dzieł 82 000 dzieł 82 000 dzieł 82 000 dzieł
w ponad 250 000 woluminóww ponad 250 000 woluminóww ponad 250 000 woluminóww ponad 250 000 woluminóww ponad 250 000 woluminów, w tym około 7000 rękopisów i 715 dokumentów, w tym około 7000 rękopisów i 715 dokumentów, w tym około 7000 rękopisów i 715 dokumentów, w tym około 7000 rękopisów i 715 dokumentów, w tym około 7000 rękopisów i 715 dokumentów11111.....
Cenne rękopisy BCenne rękopisy BCenne rękopisy BCenne rękopisy BCenne rękopisy BOK stały się podstawą wielu publikacji źródłowych ogłaszanychOK stały się podstawą wielu publikacji źródłowych ogłaszanychOK stały się podstawą wielu publikacji źródłowych ogłaszanychOK stały się podstawą wielu publikacji źródłowych ogłaszanychOK stały się podstawą wielu publikacji źródłowych ogłaszanych
w seriach zatytułowanych: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, a następniew seriach zatytułowanych: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, a następniew seriach zatytułowanych: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, a następniew seriach zatytułowanych: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, a następniew seriach zatytułowanych: Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, a następnie
Biblioteka Ordynacyi Krasińskich i Muzeum Konstantego ŚwidzińskiegoBiblioteka Ordynacyi Krasińskich i Muzeum Konstantego ŚwidzińskiegoBiblioteka Ordynacyi Krasińskich i Muzeum Konstantego ŚwidzińskiegoBiblioteka Ordynacyi Krasińskich i Muzeum Konstantego ŚwidzińskiegoBiblioteka Ordynacyi Krasińskich i Muzeum Konstantego Świdzińskiego22222.....

Średniowieczne rękopisy
z Biblioteki Krasińskich

1 Jan Muszkowski w pracy Biblioteka Or-
dynacji Krasińskich w latach 1844-1930
(Warszawa 1930), na s. 20-21 przedsta-
wia stan biblioteki na dzień 1 październi-
ka 1930. Podaje tam liczbę 5815 rękopi-
sów i 670 dyplomów, ale zaznacza niżej,
że Nie są jeszcze ustalone liczby dotyczą-
ce niewystawionej narazie części muzeum,
skarbca, zbiorów rycin, medalów i numi-
zmatów, oraz znacznej ilości rękopisów,
nieobjętych dotąd inwentarzem.
2 Ich dokładny wykaz podaje W. Kamie-
niecki Straty Biblioteki Ordynacji Krasińskich
w zakresie zbiorów rękopiśmiennych. W:
Straty bibliotek i archiwów warszawskich
w zakresie rękopiśmiennych źródeł histo-
rycznych, Warszawa 1955, t. 3, s. 175.
3 W. Kamieniecki Straty..., s. 143-176; A.
Wolff Zniszczone dokumenty Biblioteki
Ordynacji Krasińskich. W: Straty biblio-
tek i archiwów warszawskich... t. 3, s.
177-318.

4 F. Pułaski Opis 815 rękopisów Bibliote-
ki Ordynacyi Krasińskich, Warszawa 1915.
5 M. Hornowska Rękopisy Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich dotyczące dziejów
szkolnictwa polskiego, Warszawa 1930.
6 Ponieważ na podstawie opisów Puła-
skiego trudno zorientować się czasem,

czy rękopis należy zaliczyć jeszcze do
rękopisów średniowiecznych, czy miał
on już charakter renesansowy, jako ce-
zurę przyjęto koniec wieku XV. Tak więc
nie zajmujemy się rękopisami, które
według Pułaskiego pochodzą z XVI w.

stała istnieć. To, co ocalało, jest
przechowywane w BN i Archi-
wum Głównym Akt Dawnych.

Do czasów wojny opubliko-
wano dwa katalogi rękopisów
BOK: Franciszka Pułaskiego4

i Marii Hornowskiej5, obejmują
one jednak tylko część zbiorów.
Nie zachował się natomiast ża-
den kompletny spis rękopisów,
a tym bardziej wykaz kodeksów
średniowiecznych6, dlatego do-
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Iluminowany rękopis z wieku XV, spalony w gmachu Biblioteki Krasińskich w październiku
1944 r. (reprodukowany w: „Grafika” 1930, z. 2)
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powstałe przed wiekiem XVI:
pięć rękopisów pochodziło z wie-
ku XIV7 , resztę stanowiły kodek-
sy piętnastowieczne. Ale, jak
stwierdził w przedmowie do ka-
talogu Edward Krasiński: Pan
Pułaski, pragnąc jak najrychlej
wcielić w życie myśl ś.p. Adama
Krasińskiego, postanowił na razie
opracować spis tych rękopisów,
które uważał za najcenniejsze dla
nauki polskiej8. Czy wszystkie śre-
dniowieczne zabytki piśmiennic-
twa Biblioteki Ordynacji Krasiń-
skich uznał Pułaski „za najcen-
niejsze dla nauki polskiej”? Nie
wiadomo. Jego spis daje jednak
orientację, jaki charakter miały
najstarsze zbiory tej zasobnej
i ciekawej biblioteki.

Ze względu na treść można
podzielić przedwojenny zasób śre-
dniowiecznych kodeksów Biblio-
teki Ordynacji Krasińskich na
kilka grup, charakterystycznych
dla wszystkich bibliotek, które

powstawały głównie w wyniku
kolekcjonowania rękopisów ze
zbiorów poklasztornych.

Najwięcej w rękopiśmiennych
zbiorach Krasińskich było dzieł
teologicznych i filozoficznych,
wśród nich – poza tekstami zna-
nymi i przepisywanymi w całej
Europie – znajdowały się także
prace polskich teologów, np. Ste-
fana z Pacanowa Traktat o ko-
munii pod dwoma postaciami –
Kras. 2 (Pułaski 8)9.

Drugą grupę stanowiły ręko-
pisy zawierające żywoty świętych
i kazania, np. Postilla sermonum
ad populum Mikołaja Wigandi –
Kras. 59 (Pułaski 6), kazania
Pawła z Zatora – Kras. 28 (Puła-
ski 27) czy pisane cyrylicą Ska-
zania o św. Joannie Bohosłowie
Jana Złotoustego – Kras. 3398
(Pułaski 39). Rękopisy prawnicze
zawierały zarówno opracowania
ogólniejsze, czyli słowniki i trak-
taty średniowiecznych kanoni-
stów, jak i sumariusze praw pol-
skich i polskie statuty.

Kolejna grupa średniowiecz-
nych kodeksów to Biblia oraz tek-
sty liturgiczne i dewocyjne, wśród
których, poza dwoma zachowa-
nymi modlitewnikami (obecne
sygn. akc. 11576 i akc. 13530),
był też bogato zdobiony modli-
tewnik księcia de Soubise – Kras.
20 (Pułaski 49). Ponadto można
wymienić trzy rękopisy o tema-
tyce historycznej, trzy – medycz-
nej, oraz jeden z komentarzem
do poezji Wergiliusza – Kras. 97
(Pułaski 31). Rękopisy pisane
były głównie po łacinie, ale wie-
le kodeksów z kazaniami zawie-
rało polskie glosy; dwa rękopisy
pisane były cyrylicą.

Niewiele wiadomo o średnio-
wiecznych proweniencjach tych
rękopisów. Kodeks Kras. 3803
(Pułaski 34) miał notę: „Ex bi-
bliotheca S. Crucis in Calv. Mon-
te 1694”, pochodził zatem z klasz-
toru benedyktynów na Łysej
Górze; Kras. 3802 (Pułaski 45)
pochodził z klasztoru w Nowym
Korczynie: „Pro Conventu Neo-

corcinensi”; Kras. 45 (Pułaski 46)
był przepisany w Czerwińsku, naj-
prawdopodobniej w klasztorze
kanoników regularnych; Kras. 37
(Pułaski 51) należał do kościoła
w Łęczycy: „Liber ecclesiae Lan-
ciciensis”; dwa inne rękopisy po-
chodzą być może z biblioteki ber-
nardynów w Samborze (obecne
sygn. akc. 11575 i akc. 11695).

Późniejsze proweniencje są ła-
twiejsze do rozszyfrowania, cho-
ciaż również nie znamy poprzed-
nich posiadaczy wielu rękopisów.
W dołączonym do katalogu
Wykazie nazwisk byłych właści-
cieli rękopisów Pułaski wymienia
osiem osób, które były wcześniej-
szymi właścicielami kodeksów.
Najwięcej rękopisów (pięć) po-
chodziło z biblioteki Konstante-
go Świdzińskiego, cztery – ze
zbiorów Maleszewskiej, trzy –
Walentego Witkowskiego, po
jednym rękopisie z bibliotek Win-
centego Krasińskiego, Jana Ta-
deusza Lubomirskiego, Leona
Łubieńskiego, Wandalina Pu-
słowskiego i księcia Soubise.

Więcej pewnych wiadomości
mamy o dokumentach Bibliote-
ki Ordynacji Krasińskich. Inwen-
tarz dyplomatów biblioteki Ordy-
nacyi Hr. Krasińskich10  wśród 713
pozycji wymienia 248 dokumen-
tów z XIII, XIV i XV wieku.

7 W. Kamieniecki w rozdziale o kodek-
sach średniowiecznych (Straty... s. 148-
151) także opiera się wyłącznie na ka-
talogu F. Pułaskiego.
8 F. Pułaski, dz. cyt.

9 W nawiasie podano numery pozycji
w katalogu Pułaskiego.

10 Rps BN IV 8370. W zbiorach BN prze-
chowywany jest jeszcze jeden rękopis
opisujący dokumenty BOK. Jest to in-
wentarz dokumentów zrobiony przez
Adama Wolffa, sygn. IV 8376. Rękopis
zawiera ponadto Uzupełnienia inwenta-
rza dokumentów Biblioteki Ordynacji
Krasińskich Jadwigi Karwasińskiej (zob.
opis w Katalogu rękopisów Biblioteki
Narodowej, Warszawa 1972, t. 10, s. 83).
W tym też tomie na s. 79-83 są opisane
inne materiały dotyczące biblioteki BOK.
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Daty umieszczone na margine-
sach inwentarza wskazują, że uzu-
pełniany był on jeszcze w grud-
niu 1942 (notatka przy ostatniej
pozycji inwentarza). Można go
więc uznać za pełny inwentarz do-
kumentów Biblioteki Ordynacji
Krasińskich.

Obecnie w zbiorach rękopi-
śmiennych Biblioteki Narodowej
znajduje się 78 jednostek pocho-
dzących z Biblioteki Ordynacji
Krasińskich. Większość z nich
została już opisana w katalogach
BN: cztery siedemnasto- i osiem-
nastowieczne rękopisy w tomie
VII (sygn. BN 6974-6977), a sześć-
dziesiąt dziewięć rękopisów
z XIX wieku w tomie X (sygn.
BN 8307-8376).

Pozostałych pięć kodeksów
czeka dopiero na dokładne opra-
cowanie w projektowanym kata-
logu rękopisów średniowiecznych
(sygn. III 8054, akc. 11575, akc.
11576, akc. 11695, akc. 13530).
Wszystkie uwzględnił w swoim
katalogu Franciszek Pułaski, lecz
zawarte tam informacje są już
nieco przestarzałe. Zanim po-
wstaną nowe opracowania kata-
logowe tych kodeksów, spełnia-
jące wymogi współczesnych
norm, przedstawiamy obecnie w
skrócie ich bibliologiczne opisy
i zawartość.

Rękopis akc. 11575 – sygn. 7
w Bibliotece Ordynacji Krasiń-
skich11

Kodeks zawiera:
k. 1r-321r: Kazania i noty (brak
początku); m.in. k. 49v – Win-
centy z Ferrary De vita spirituali
(prolog)
k. 322r-327r, 332v-336v: Włady-
sław z Gielniowa, Pieśni polskie
i łacińskie (por. W. Wydra Wła-
dysław z Gielniowa, s. 237-246,
284-312)
k. 327v-332r, 337r-349v: Kazania
de tempore
k. 350r-407r: Gesta Romanorum
k. 407v-435r: Vita Ihesu Christi

k. 435r-503v: Kazania de sanctis
i de tempore
k. 504r-506v: Noty.
Rękopis powstał na przełomie XV
i XVI w., a poszczególne jego czę-
ści zostały przepisane przez róż-
nych kopistów. Część pierwsza to
kazania, noty, małe traktaty teo-
logiczne lub ich fragmenty (o róż-
nej tematyce). Kilka glos pol-
skich. W części drugiej pojedyn-
cze kazania, przedzielane pieśnia-

mi Władysława z Gielniowa
i zbiorem egzemplów, również nie
tworzą zwartego zbioru. Nie moż-
na, niestety, obejrzeć filigranów
ze względu na mały format ko-
deksu (wymiary: 15,5x10,5 cm),
jego dużą objętość – 506 kart,
i ściśle zszyty grzbiet. Z tego sa-
mego powodu trudno byłoby ba-
dać składki. Teksty raczej dość
przypadkowo połączone zostały
w całość za pomocą współczesnej
rękopisowi oprawy z desek i wy-
tłaczanej ciemnobrązowej skóry.
Na oprawie pozostały fragmenty
dwu zapinek. Na grzbiecie nalep-
ka ze starą sygnaturą: 2232. Na
wewnętrznej stronie przedniej
okładziny naklejony jest piętna-
stowieczny drzeworyt przedsta-
wiający Chrystusa w cierniowej
koronie, z biczem i rózgą, obok
stoi Matka Boska. Na tylnej wy-
klejce narysowano czerwonym
tuszem monogram „IHS”. Być
może rękopis ma proweniencję
bernardyńską ze względu na po-

czątkowe kazania o św. Bernar-
dynie oraz pieśni Władysława
z Gielniowa, który był bernardy-
nem.

Modlitewnik z przełomu XV
i XVI wieku o sygn. akc. 11576
(Kras 19)12

Kodeks zawiera następujące czę-
ści:
k. 1v: Officium Sanctae Crucis
(fragment)
k. 2r-54r: Pseudo-Augustyn So-
liloquium animae ad Deum
k. 54v-77r: Modlitwy
k. 77v-87v: Modlitwy z XVI
i XVII wieku dopisane różnymi
rękoma.
Pomiędzy kartami 1 i 2 pięć kart
wycięto, dlatego zachował się tyl-
ko początek Officium sanctae cru-
cis. Po k. 26 jedna karta wycięta
– najprawdopodobniej była zapi-
sana, gdyż składka nie ma rekla-
mantu, który w innych składkach
występuje, a ta karta była ostat-
nia w składce. Poza tym brakuje
dwóch składek, po k. 46 i 56
(wskazują na to reklamanty).

Kodeks, spisany na pergami-
nie i ozdobiony renesansowymi
inicjałami, powstał prawdopo-
dobnie w północnych Włoszech.
Składa się z VIII kart ochron-

nych papierowych, 87 kart per-
gaminowych oraz 24 papiero-
wych nieliczbowanych. Wymia-11 Opis w kat. Pułaskiego, s. 47-49, pod

numerem 41, dodatkowe informacje
i bibliografia. Zob. W. Wydra Władysław
z Gielniowa, Poznań 1992.

12 Opis w kat. Pułaskiego, s. 65-66, pod
numerem 61.
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ry: 12,5x9 cm. Oprawa pochodzi
z XVII wieku: deski obciągnięte
czerwoną skórą zdobioną tłocze-
niami, ślady zapinek, ozdobne
wyklejki.

Oba wymienione rękopisy
wpłynęły do zbiorów Biblioteki
Narodowej w 1981 roku, przeka-
zane przez Muzeum Narodowe.

Piętnastowieczny rękopis o sygn.
akc. 11695 (Kras 3)13

Rękopis został odnaleziony w Bi-
bliotece Jagiellońskiej i przeka-
zany do BN w 1982 r.

Zawiera:
k. 1: Varia
k. 2r-13v, 15v: Exempla
k. 16r-36r: Indeks do kroniki
franciszkańskiej (por. k. 40r-
260v)
k. 39v: Exemplum de conformi-
tatibus
k. 40r-260v: Cronica ordinis fra-
trum minorum (Chronica 24 ge-
neralium)
k. 261r-269r: Ioannes de Parma,
Comercium paupertatis
k. 269v-272v: Exempla.
Na kartach: 127r, 137r, 147r
i 247r znajdują się miniatury
przedstawiające franciszkanów,
natomiast na kartach: 40, 88,
108, 113, 125, 132, 143, 169, 181,
185, 197, 201, 208, 219, 250, 253,
254, 256 i 260 widnieją ślady po
wycięciu iluminacji. Rękopisowi
brak partii końcowej, a ostatnie

egzemplum urywa się w połowie
zdania. Na k. 260v znajduje się
kolofon z datą przepisania kro-
niki – rok 1491, oraz nazwiskiem
kopisty: brat Baptysta Litwin.
Jest to drugi z trzech kopistów
kodeksu. Teksty początkowe,
większą część kroniki, większą
część Commercium paupertatis
oraz ostatnie egzempla przepisał
jeden kopista, koniec kroniki
przepisał Baptysta Litwin, a po-
czątek Commercium paupertatis
przepisał ktoś trzeci.

Rękopis ma wymiary: 21x16
cm, liczy 273 karty. Oprawa jest
współczesna rękopisowi: deski ob-
ciągnięte ciemnobrązową skórą
z tłoczeniami, zachowały się frag-
menty zapinek. Jako wyklejki uży-
to drzeworytu przedstawiającego
świętych Kryspina i Kryspiniana
w pracowni. Na grzbiecie nakle-
jona jest karteczka z sygn. 2230,
w takim samym kształcie jak na
rękopisie akc. 11575. Znajdujący
się na k. 2r wpis: Istas cronicas seu
libellum istum misit frater Alexius
de Bobrca pro loco Samborie[n]si
1511 oraz tematyka franciszkań-
ska uprawniają do stwierdzenia,
że rękopis pochodzi z klasztoru
bernardynów z Sambora.

Iluminowany holenderski modli-
tewnik z XV w. – sygn. akc. 13530
(Kras. 8)14

Zakupiony w 1991 roku do zbio-
rów Biblioteki Narodowej mo-
dlitewnik składa się z następują-
cych części:
k. 1-12v: Kalendarz
k. 13r-52r: Godzinki maryjne
i Salve Regina
k. 53r-60v: Officium Sanctae Crucis
k. 61r-82v: Siedem psalmów po-
kutnych
k. 83r-125r: Vigiliae.
Po kartach: 12, 18, 52, 60, 82, 89
wycięto po jednej karcie. Praw-
dopodobnie znajdowały się na
nich (a przynajmniej na ich czę-
ści) większe iluminacje.

Początek każdej części modli-
tewnika rozpoczyna duży ozdob-
ny inicjał, marginesy kart wypeł-

niają skromne bordiury. Tekst de-
koruje wiele mniejszych, czerwo-
nych i niebieskich inicjałków zdo-
bionych filigranem.

Rękopis liczy 125 pergamino-
wych kart oraz 3 papierowe,
ochronne. Wymiary: 14,5x10,5
cm. Oprawa kodeksu pochodzi
z XVIII wieku: tektura obciągnię-
ta jasnobrązową skórą z tłocze-
niami wypełnianymi złotem, na
grzbiecie napis złotymi literami
„Getey-boek”. Brzegi kart są zło-
cone. Do zbiorów Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich holenderski
modlitewnik trafił wraz z biblio-
teką Wincentego hr. Krasińskie-
go. Franciszek Pułaski w swym
opisie cytuje notę, która znajdo-
wała się na k. 1r i informowała
o zakupieniu tego rękopisu w Pa-
ryżu w 1804 r. Obecnie owa nota,
prawdopodobnie pod wpływem
użytego reagensu, zupełnie wy-
blakła, widoczne są jedynie nikłe
ślady całkowicie już nieczytelne-
go napisu.

Rękopis III 8054 (dawna sygn.
Kras. 52)15

Najlepiej znany i najcenniejszy ze
wszystkich zachowanych kodek-
sów średniowiecznych BOK.
Uwaga ta dotyczy jednak wyłącz-
nie części muzycznej rękopisu.
Jego pełna zawartość przedstawia
się następująco:
k. 1r-117r: Iacobus de Voragine
Sermones quadragesimales

13 Opis w kat. Pułaskiego, s. 55-56, pod
numerem 50.

14 Opis w kat. Pułaskiego, s. 17-18, pod
numerem 16.

15 Opis w kat. Pułaskiego, s. 33-34, pod
numerem 22.
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k. 118r-154v: Gesta Romanorum
(brak pierwszych dwóch paragra-
fów)
k. 155r-162v: Expulsiones demo-
num i fragment ewangelii
k. 163r-172v: Varia
k. 173r-205v: Utwory polifonicz-
ne16.
Rękopis ma kart 206 (ostatnia
nosi numer 205, ale karta dzie-
wiąta była podwójnie liczbowa-
na, aktualnie: 9 i 9a), ponadto
jedenaście kart ochronnych (I-VI
i VII-XI), wymiary: 30,4x22 cm.
Oprawa pochodzi z drugiej po-
łowy XIX wieku – jasna skóra
z tłoczeniami, na grzbiecie ozdob-
ny napis „Rękopism z wieku XV”,
wyklejki marmurkowe.

Pierwsza część rękopisu, obej-
mująca cztery pozycje, została
przepisana przez kilku (trzech?)
kopistów. Jednym z nich był Piotr
z Kazimierza, który w kolofonie
na k. 154v podał datę ukończe-
nia kopiowania Historii rzymskich
– 1455. Owe Gesta Romanorum
były zbiorem egzemplów, znanym
z wielu innych rękopisów i pod
wieloma różnymi tytułami. Jako
ciekawostkę można podać fakt,
że ich kompletny tekst zachował
się w pierwszym z omawianych tu
rękopisie BOK, obecnie noszą-
cym sygnaturę akc. 11575. Pozo-
stałe teksty kodeksu Kras. 52 by-
ły przepisywane także w XV w.
Papier, którego użyto, pochodzi
z drugiej połowy lat czterdziestych
i pięćdziesiątych XV wieku. Tyl-
ko jedna składka, k. 163-172,
przepisana jest na papierze, któ-
rego filigran podobny jest do fili-
granów z końca XIV w.

Pismo rękopisu – kursywne,
tylko miejscami staranniejsze, ale
czytelne – ma cechy piętnasto-
wieczne. Skromne zdobienia wy-

stępują jedynie w początkowych
składkach rękopisu: zielone
i czerwone inicjałki.

Niemuzyczna część rękopisu
zbudowana jest z piętnastu skła-
dek o nieregularnej budowie. Za-
znacza się w niej podział na trzy
odrębne rękopisy. Pierwszy to ka-
zania wielkopostne, zajmujące
składki I-X, na których przepla-
ta się kilka rodzajów filigranów.
Pierwsza i ostatnia karta tego
fragmentu są bardziej niż inne za-
brudzone, co może świadczyć
o tym, że kiedyś był to osobny
rękopis.

Gesta Romanorum, Expulsio-
nes demonum i ewangelia uży-
teczna przy okazji wypędzania
demonów (wedle noty nad ewan-
gelią) stanowią drugi rękopis,
który przepisał Piotr z Kazimie-
rza, i do którego inna osoba na
wolnej karcie dodała ewangelię.
Ta część także, sądząc po zabru-
dzeniach, stanowiła kiedyś sa-
modzielny rękopis lub przez
dłuższy czas pozostawała nie-
oprawna, wskutek czego jej ze-
wnętrzne karty przybrudziły się.
Składka XV, zawierająca różne
noty na tematy liturgiczne i krót-
kie traktaciki, pochodzi z inne-
go jeszcze rękopisu. Filigran pa-
pieru tej składki jest zupełnie
inny niż w składkach poprzed-
nich i tylko na niej widoczne są
ślady zalania rękopisu, w które-
go skład niegdyś wchodziła. Na
podstawie tych danych i analizy

ułożenia filigranów można są-
dzić, że obecny układ kart tej
składki nie jest właściwy. Prawi-
dłowa kolejność kart według
obecnej foliacji powinna przed-
stawiać się następująco: k. 163,
164, 166-172, 165. Nawet przy
takim układzie kart tekst pozba-
wiony jest początku i końca,
a zabrudzenia świadczą o tym, że
taki stan istniał na długo przed
oprawieniem tych rękopisów
(względnie fragmentów rękopi-
sów) razem, łącznie z częścią
muzyczną. Wszystko wskazuje
zatem, że w wieku XIX, być
może przy okazji porządkowania
biblioteki, w której były przecho-
wywane, połączono jedną opra-
wą cztery odrębne rękopisy lub
fragmenty rękopisów średnio-
wiecznych, które dopiero od tego
czasu stanowią całość. Osoba ko-
pisty Piotra z Kazimierza z czę-
ści pierwszej oraz krąg Mikołaja
z Radomia z części drugiej każą
się domyślać, że prawdopodob-
nie tylko przez przypadek znala-
zły się w jednym woluminie rę-
kopisy wyłącznie krakowskiego
pochodzenia.

Wszystkie przedstawione w ar-
tykule średniowieczne kodeksy
mają znaki własnościowe biblio-

teki Ordynacji Krasińskich: owal-
ną pieczęć z napisem „Biblioteka
Ord. Hr. Krasińskich” i małe pie-
czątki z napisem „BOK”. Poza
tym brak w nich innych wpisów
proweniencyjnych i sygnatur. To,
co do naszych czasów z kolekcji
rękopiśmiennej Krasińskich do-
trwało, stanowi jedynie małą
cząstkę zbiorów tej dużej i intere-
sującej biblioteki. A mimo to ar-
tystyczne walory zachowanych
kodeksów i zawarte w nich teksty
nadal mogą zwracać uwagę ba-
daczy.

 Agnieszka Jabłonka

16 Zob. artykuł E. Wojnowskiej w tym
numerze „Biuletynu Informacyjnego
Biblioteki Narodowej”, s. 40. Z tego
względu, że składki z utworami Miko-
łaja z Radomia mają swoją literaturę,
a  rękopis, jak wykazano niżej, jest kloc-
kiem złożonym z czterech części, któ-
re nie mają wspólnej proweniencji i zo-
stały sztucznie połączone być może
dopiero w XIX w., nie będziemy zajmo-
wać się tą ostatnią częścią rękopisu.
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Cracovia civitas,
Te civium unitas,
Te cleri pluralitas
Virorum maturitas,
Matronarum fecunditas,
Rerum ornat copia.

Takimi słowami poeta
i polityk Stanisław Ciołek
– sekretarz i podkancle-

rzy królewski na dworze Wła-
dysława Jagiełły, późniejszy bi-
skup poznański – rozpoczął ok.
roku 1427 swą słynną Laus Cra-
coviae, pochwałę Krakowa. Obok
obywateli: księży, dojrzałych mę-
żów i płodnych niewiast wymie-
nił w wierszu także świętego Sta-
nisława, królową Jadwigę, króla
Władysława, jego żonę królową
Zofię i syna Kazimierza. Wiersz
ten, zaopatrzony w trzygłosową
oprawę muzyczną nieznanego
autorstwa, znajduje się na karcie
173 recto rękopisu łacińskiego
z II ćwierci XV wieku oznaczo-
nego w dawnej Bibliotece Ordy-
nacji Krasińskich numerem 52,
rozpoczynając jego część muzycz-
ną – najważniejszy zabytek pol-
skiej kultury muzycznej okresu
przed Chopinem.

Cudowne ocalenie
Teoretycznie prezentowany ręko-
pis nie ma prawa dziś istnieć. Na-
leżał bowiem do Biblioteki Ordy-

nacji Krasińskich, której zbiory
rękopiśmienne spłonęły w gma-
chu przy ulicy Okólnik 9, celowo
podpalone przez oddziały nie-
mieckie po klęsce powstania war-
szawskiego. Historię jego odnale-
zienia przytaczam za p. Marią
Prokopowicz, pierwszym powo-
jennym kierownikiem Zakładu
Zbiorów Muzycznych Biblioteki
Narodowej. W roku 1948 prof.
Karol Estreicher wraz z Komis-
ją Rewindykacyjną przebywał
w Monachium. Tam, podczas pra-
cy w Bayerische Staatsbibliothek,
zaintrygował go wolumin przeno-
szony akurat przez niemieckiego
bibliotekarza – oprawa wydała się
profesorowi dziwnie znajoma. Po-
prosił więc o pokazanie tak pięk-
nego egzemplarza, a otrzymawszy
go do rąk otworzył na stronach
muzycznych, które już przed woj-
ną były znane środowisku nauko-
wemu. Zidentyfikowany rękopis
wrócił oczywiście do Polski, a całe
zdarzenie dokumentuje reprodu-
kowany wpis prof. Estreichera na
wolnej karcie oprawy.

Tajemnicze „wypłynięcie” na
terenie Niemiec spalonego rzeko-
mo rękopisu potwierdziło wcze-
śniejsze podejrzenia o wywożeniu
podczas wojny najcenniejszych
zabytków europejskich ze zbiorów
warszawskich. Przed laty sugero-
wał to m.in. zmarły już muzyko-

log, prof. Józef  Chomiński –
współpracujący z Biblioteką Na-
rodową w latach trzydziestych
i w czasie wojny – opowiadając
o tym, jak słynny dziś muzyko-
log niemiecki, prof. Wolfgang
Boetticher przyjeżdżał do biblio-
tek warszawskich z wcześniej przy-
gotowaną listą, na której podsta-
wie kazał sobie wydawać określo-
ne pozycje muzyczne. Chomiński
wspominał zresztą, że także inne
ważne muzykalia, m.in. tabula-
tura organowa z XVI wieku (daw-
niej zwana Tabulaturą WTM, dziś
Tabulaturą łowicką) nie mogły
spłonąć, gdyż [...] ja sam je wów-
czas pakowałem z Krasem do jed-
nej skrzyni. Dodatkowego po-
twierdzenia dostarczył dr Andrzej
Mężyński, znajdując w archiwach
niemieckich wzmianki dotyczące
rekwizycji przez W. Boettichera
w roku 1940 dwudziestu rękopi-
sów z dawnej Biblioteki Krasiń-
skich (niestety, bez ich listy)1.

Badania
nad rękopisem
Aczkolwiek o istnieniu omawia-
nego zabytku – wówczas jeszcze
w zbiorach Konstantego Świ-
dzińskiego – wiedział już Woj-
ciech Sowiński w roku 18572,

�Kras. 52��  europejski zabytek
polskiej kultury muzycznej
z I połowy XV wieku

1 Informacje dotyczące dziejów muzy-
kaliów z bibliotek warszawskich w okre-
sie okupacji zawdzięczam materiałom
z mającej się właśnie ukazać publikacji
Biblioteki naukowe w Generalnym Guber-
natorstwie 1939-1945. Edycja źródeł pod
red. naukową Andrzeja Mężyńskiego,
udostępnionym mi przez Autora oraz
przez mgr Hannę Łaskarzewską z Pra-
cowni Dokumentacji Księgozbiorów Hi-
storycznych w Bibliotece Narodowej
w Warszawie, którym pragnę w tym miej-
scu złożyć serdeczne podziękowanie.
2 Por. W. Sowiński Les musiciens polo-
nais et slaves, anciens et modernes.

Notatka prof. Karola Estreichera opisująca okoliczności odnalezienia rękopisu, 6 września
1948 r., k. IIr
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jednak pierwszą dokładniejszą
informację o rękopisie nr 52 z Bi-
blioteki Ordynacji Krasińskich
podał Aleksander Poliński (1907)
w swych Dziejach muzyki pol-
skiej3.  Pisze on o kompozycjach
trzygłosowych, które Dochowały
się w zbiorze rękopiśmiennym ka-
zań łacińskich z 14454  roku, znaj-
dującym się w bibliotece Krasiń-
skich w Warszawie (Nr. katal.
52). Za autora całego rękopisu
uważał Mikołaja z Radomia,

pierwszego znanego z nazwiska
kompozytora polskiego. Nieste-
ty, zbyt mała znajomość ówcze-
snej notacji muzycznej i wcze-
snorenesansowej techniki kom-
pozytorskiej kazały Polińskiemu,
dość nieszczęśliwie, dodać tam-
że następującą charakterystykę
twórczości Mikołaja: Równie też
o wartości dzieł jego niewiele da
się powiedzieć, z powodu, że są
znutowane niewyraźnie i tak po-
gmatwane w poprawkach, że ładu
w nich doszukać się trudno. Z nie-
których wszakże fragmentów
„Magnificat” lub „Alleluja”, któ-
re dały się złożyć w jaką taką ca-
łość harmoniczną, widać że był to
muzyk teoretycznie niewykształ-
cony dostatecznie i niewprawny.
Jego akordy rzadko rozbrzmiewa-
ją pełnią dźwięków harmonicz-
nych, częste zaś prowadzenie gło-

Dictionnaire biographique, Paris 1857,
s. 424 (edycja polska: Słownik muzy-
ków polskich, dawnych i nowocze-
snych, Paryż 1874, s. 258).
3 Por.: A. Poliński Dzieje Muzyki Polskiej
w zarysie, Warszawa 1907, s. 40-41.
4 W rzeczywistości jest to data „1455”,
zapisana na karcie 154v (informacja od
p. Agnieszki Jabłonki z Zakładu Ręko-
pisów Biblioteki Narodowej).

5 A. Poliński, dz. cyt. s. 41.
6 Por.: M. Szczepańska Studia o utwo-
rach Mikołaja Radomskiego, „Kwartal-
nik Muzyczny” 1949, nr 25, s. 1-54;
1950, nr 29/30, s. 64-83.
7 Notatkę wydał Jana Ptaśnik (1917) w Cra-
covia artificium, 1300-1500. Informacja za
M. Szczepańską, dz.cyt., 1949, s. 12.
8 Por.: Sources of Polyphony up to c. 1500
= Antiquitates Musicae in Polonia, vol.
XIII (Facsimiles), vol. XIV (Transcriptions),
wyd. Mirosław Perz. Warszawa-Graz
(1973) s. XXII-XXVI, 37-102, XIV (1976)
s. 17-100, 204-379; tamże pełna literatu-
ra przedmiotu do roku 1973.
9 Por. m.in.: M. Perz Kontrafaktury ballad
w rękopisie Krasińskich nr 52 (PL-Wn

sów w oktawach lub kwintach rów-
noległych razi ucho dzisiejsze...5

W okresie międzywojennym
i po roku 1945 szereg poważnych
rozpraw poświęcili rękopisowi
najwięksi polscy muzykolodzy,
w tym Henryk Opieński, Zdzi-
sław Jachimecki, Adolf Chybiń-
ski, a zwłaszcza Maria Szczepań-
ska, która przeanalizowała wie-
le kompozycji polskich z tego
źródła. Prostując wcześniejszą
„wpadkę” Aleksandra Polińskie-
go, omawia ona także szeroko
twórczość Mikołaja z Radomia
(w innym ówczesnym rękopisie,
dziś zaginionym – „Wn 378” –
określonego nazwiskiem Mikołaj
Radomski6), sytuując ją historycz-
nie w okresie przejściowym, u pro-
gu rozwijającej się właśnie szkoły
burgundzkiej (m.in.: Guillaume
Dufay, Gilles Binchois). Cytuje
też notatkę z akt krakowskich:
Nicolaus clavicymbalista dominae
reginae Poloniae (15 X 1422)7.

Najnowsze badania rękopisu
wiążą się przede wszystkim z na-
zwiskiem prof. Mirosława Perza,
który opublikował m.in. pełne
wydanie krytyczne muzycznej
części rękopisu – w postaci facsi-
mile i transkrypcji8  – podając
tamże bogaty zestaw jego euro-
pejskich konkordancji (łącznie 26
konkordancji w 12 bibliotekach,
głównie z terenu Włoch, Niemiec
i Polski). Następne publikacje
tego autora uściśliły wiele infor-
macji o kompozycjach, układzie
i prawdopodobnej pierwotnej
strukturze rękopisu.9 Doprowa-

Cracovia civitas. Muzyka: autor nieznany, być może Mikołaj z Radomia, tekst: Stanisław
Ciołek. BN, rps III.8054 (olim: Kras. 52) k. 173r

Ze zbiorów
 K

rasińskich



42

dziły go także do zaskakujących
wniosków wynikających z po-
równania „Kras. 52” z zaginio-
nym rękopisem nr 378 Bibliote-
ki Narodowej („Wn 378”). Naj-
ogólniej mówiąc, wnioski te
sprowadzają się do stwierdzenia,
że pewne kompozycje, zapisa-
ne w rękopisie Krasińskich w spo-
sób nie zawsze jasny, pełne popra-
wek i skreśleń, umieszczone zos-
tały ponownie – już w czystej i kla-
rownej formie – w zaginionym dziś
rękopisie „Wn 378” (siedem pozy-
cji wśród osiemnastu utworów
w „Wn 378”). Wynikałoby stąd,
że omawiane obecnie źródło mu-
zyczne jest właściwie brulionem –
rodzajem zapisków bieżących –
w stosunku do uporządkowanego,
kolekcyjnego „Wn 378”.

Informacje
o rękopisie10

Posługując się różnymi nazwami
tego najważniejszego dla Polski
zabytku muzyki dawnej – jak: rę-
kopis nr 52 z Biblioteki Krasińskich
czy symbole: „Kras.” lub „Kras.
52” – musimy pamiętać, że tak
naprawdę mówimy tylko o nie-
wielkim fragmencie cytowanej
pozycji. Rękopis nr 52 Bibliote-
ki Ordynacji Krasińskich, prze-
chowywany dziś w Bibliotece

Narodowej pod sygnaturą Rps III
8054, to zespół różnych tekstów
łacińskich (m.in. kazania, Gesta
Romanorum, etc.)11,  opatrzonych
w tekście datą 1455, do którego
na końcu dołączono trzy składki
muzyczne (k. 173-205). Stało się
to prawdopodobnie dopiero pod-
czas jego oprawy w II poł. XIX
wieku. Poza samym faktem
współoprawienia nie mamy żad-
nych przesłanek do łączenia obu
części woluminu w jakąkolwiek
całość.

Prawidłowa kolejność składek
muzycznych najwidoczniej nie
trapiła introligatora, oprawił je
więc rozpoczynając od chrono-
logicznie ostatniej (lub przed-
ostatniej). Mimo tego błędu,
a także mimo wielu zawartych
w zapisie niekonsekwencji, prze-
stawień, poprawek i braków, te
33 karty stanowią pozycję nie do
przecenienia w zbiorach Biblio-
teki Narodowej, zarówno jako
rękopis – notacja i sam przekaz
kompozycji – jak i z uwagi na
przekazaną w nim muzykę. Na
papierze północnowłoskim, po-
chodzącym z lat 1436-1440, no-
tacją czarną mensuralną kopista
(jeden?) wpisał 36 utworów po

8054). „Muzyka”  1992, nr 4, s. 89-111;
tenże The Structure of the Lost Manu-
scripts from the National Library in War-
szaw, No. 378. W: From Ciconia to Swe-
elinck. Donum natalicium Willem Elders.
Red. A.S. Clement, E. Jas. Amsterdam-
Atlanta 1994, s. 1-11. Por. także opis
omawianego rękopisu w albumie Nad
złoto droższe. Skarby Biblioteki Naro-
dowej, red. H. Tchórzewska-Kabata i M.
Dąbrowski, Warszawa 2000, s. 62-63 –
oparty w całości na tekście M. Perza.
Najnowsze badania dot. notacji ręko-
pisu, por.: E. Zwolińska „Musica men-
suralis” w polskich źródłach muzycznych
do roku 1600. W: „Notae musicae artis”.
Notacja muzyczna w źródłach polskich
XI-XVI wieku, red. E. Witkowska-Zarem-
ba, Kraków, 1999, s. 403-486 (symbol:
WaN III.8054. Por. zwłaszcza s. 406 i
opis plansz: VI/6, VI/7, VI/8, VI/9).
10 Większość informacji o muzycznej
części rękopisu oparta została na cy-
towanych wyżej publikacjach, w tym
głównie na pracach M. Perza.

11 Cały rękopis (poza omówieniem czę-
ści muzycznej) opisuje szczegółowo
w sąsiednim artykule Agnieszka Jabłon-
ka, s. 35.

Hystorigraphi aciem, muzyka: Mikołaj z Radomia, tekst Stanisław Ciołek[?], k. 174v
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większej części trzygłosowych,
uzupełniając je kilkoma dodat-
kami marginalnymi. Zewnętrznie
rękopis przypomina inne ówcze-
sne źródła muzyczne podobnego
typu z terenów północnej części
Europy, natomiast jego repertu-
ar wiąże się głównie z kręgami
Włoch i Avinionu, a bardziej kon-
kretnie – z muzyką schyłkowej
fazy francusko-włoskiej Ars nova
i wczesnej polifonii franko-fla-
mandzkiej. Cała zawartość ręko-
pisu, a zwłaszcza zapisane w nim
dzieła Johannesa Ciconii, Etien-
ne’a Grossina z Paryża, Antonia
Zachariasa z Teramo czy Nicola
Zacariasa, poświadczają zupełnie
wyjątkowy w tej części Europy
związek polskiego środowiska
artystycznego w czasach Włady-
sława Jagiełły z kulturą muzycz-
ną północnych Włoch.

Jednak o wielkiej wartości źró-
dła przesądza przede wszystkim

obecność w nim utworów mu-
zycznych związanych bezpośred-
nio z Krakowem, a zwłaszcza
przekaz siedmiu kompozycji
pierwszego znanego z nazwiska
kompozytora polskiego – piszą-
cego zresztą na najwyższym eu-
ropejskim poziomie – Mikołaja
z Radomia. Jako „Opus Nicolai
de Radom” sygnowane są: dwie
pary części mszalnych (Gloria-Cre-
do), jeden kantyk Magnificat, pa-
negiryk Hystorigraphi aciem, do
tekstu Stanisława Ciołka, oraz
utwór zapisany bez tekstu. Moż-
liwa jest nawet hipoteza, że cały
rękopis powstał w bezpośrednim
otoczeniu tego twórcy. Krakow-
ski kontekst manuskryptu tworzą
przede wszystkim: cytowany na
wstępie hymn Cracovia civitas,
pieśń żaków Breve regnum, balla-
da do tekstu sekwencji o św. Sta-
nisławie Pastor gregis egregius czy
też utwór Nitor inclite claredinis

(z tekstem prawdopodobnie Mi-
kołaja z Błonia, o czym może
świadczyć zawarty w nim akro-
stych NICOLAUS). Utwór ten
posiada zresztą aż dwa teksty:
hymn na Boże Narodzenie oraz
jego trawestację poświęconą na-
rodzinom królewicza Władysława
(1424). Wszystkie te kompozycje
wiążą się z Krakowem lub z dwo-
rem Władysława Jagiełły. Wy-
mienia się w nich wielokrotnie
nazwę miasta, imię św. Stanisła-
wa i postacie z dworu królewskie-
go. W grupie tej nie może oczy-
wiście także zabraknąć wymienio-
nego wcześniej motetu ballado-
wego Hystorigraphi aciem z mu-
zyką Mikołaja z Radomia (moż-
liwe zresztą, że jest to kontrafak-
tura ballady), związanego
narodzeniem królewicza Kazi-
mierza w roku 1426. Autorem
tekstu był najprawdopodobniej
wspomniany już na początku
Stanisław Ciołek.

Fauxbourdon
Wśród utworów muzycznych
omawianego rękopisu na szcze-
gólne zainteresowanie zasługuje
trzygłosowe opracowanie kanty-
ku Magnificat Mikołaja z Rado-
mia, dające nam bezpośredni do-
wód na związek praktyki muzycz-
nej Krakowa z aktualną praktyką
muzyczną Europy Zachodniej.
W latach trzydziestych XV wie-
ku pojawia się w Europie specy-
ficzna technika kompozytorsko-
wykonawcza, rodem z Anglii, na-
zwana fauxbourdon. Polegała ona
na zapisywaniu w kompozycji
trzygłosowej tylko dwóch głosów
(tenor i discantus), podczas gdy
głos trzeci – contratenor – tworzo-
no podczas wykonywania utwo-
ru, dublując w czasie wykonania
melodię głosu discantus o kwartę
niżej. Później, już w okresie naj-
większej popularności tej techni-
ki na terenie Francji, Anglii czy
Włoch, często nawet nie zaznacza-
no tego zjawiska na piśmie – dla
wykonawców sprawa była oczy-
wista. We wcześniejszych jednak
przekazach sygnalizowano jej
wystąpienie. I właśnie w Magni-
ficat Mikołaja Radomskiego

Magnificat, muzyka: Mikołaj z Radomia, tekst: kantyk, k. 182r

Ze zbiorów
 K

rasińskich



44

przy wersetach: 2, 6 i 10 znajdu-
jemy taką wzmiankę – „per bar-
dunum”. Znaczy to, że w tych
trzech wersetach głos contratenor
ma śpiewać melodię discantu,
o kwartę niżej. Wszystkie pozo-
stałe wersety tekstu opracowane
zostały na trzy samodzielne gło-
sy: discantus (z tekstem), tenor
i contratenor (instrumentalne).

 Pierwszy zapisany zachodnio-
europejski przekaz fauxbourdon
znajduje się w Missa Sancti Ja-
cobi Guillaume’a Dufay’a, i da-
tujemy go około roku 1430. Zwa-
żywszy, że rękopis „Kras. 52”
powstawał prawdopodobnie
w latach trzydziestych lub czter-
dziestych XV wieku, a część
kompozycji Mikołaja z Radomia
wiąże się nawet z trzecią dekadą
tegoż wieku, zasadne jest twier-
dzenie, że mamy tu do czynienia
z jednym z najwcześniejszych
(najwcześniejszym?) przekazem
tej techniki. Mimo podejmowa-
nych i dyskutowanych prób, do-
kładnej kolejności nie da się usta-
lić. Niekwestionowaną pozo-
staje jednak wiedza Mikołaja
z Radomia o najnowszych i naj-
popularniejszych „nowinkach”
muzycznych ówczesnej cywilizo-
wanej Europy.

Paradoksy
Rękopis „Kras. 52” jest być może
jednym z najbardziej nietypo-
wych, można powiedzieć „para-
doksalnych”, egzemplarzy posia-
danych przez Bibliotekę Narodo-
wą. Jak w soczewce skupia w sobie
większość zagadek, niekonse-
kwencji i problemów, jakich naj-
starsze rękopiśmienne księgi mu-
zyczne dostarczają muzykologom,
wykonawcom, a przede wszystkim
bibliotekarzom:
• w roku 1944 spłonął na Okól-
niku – a leży spokojnie w maga-
zynie Biblioteki
• jest pomnikiem kultury muzycz-
nej – ale znajdziemy go w Zakła-
dzie Rękopisów, a nie w Zakładzie
Zbiorów Muzycznych
• nie ma nawet własnej osobnej
sygnatury – dawny rękopis nr 52
Biblioteki Krasińskich to zbiór
tekstów łacińskich, do których
podczas oprawy dołączono owe
33 karty z zapisem muzycznym
• Cracovia civitas, hymn na cześć
Krakowa, nie jest właściwym po-
czątkiem rękopisu, bowiem w trak-
cie oprawy zaburzono kolejność
składek
• ten najważniejszy przekaz pięt-
nastowiecznej polifonii polskiej
i w Polsce, z racji bardzo jeszcze

wówczas niejasnej notacji mu-
zycznej, jest jedynie bardzo nie-
doskonałym zakodowaniem wła-
ściwych dzieł sztuki, ulotnych
kompozycji muzycznych
• wreszcie rękopis „Kras. 52”,
ewenement dawnej kultury mu-
zycznej o europejskim znaczeniu,
w świetle najnowszych badań
okazał się  brulionem – zapisem
roboczym, później wykorzysta-
nym w innym (dziś zaginionym
„Wn 378”) rękopisie muzycznym.

Odbiorca
Na koniec jeszcze jedno spostrze-
żenie. Jak już zostało powiedzia-
ne, w rękopisie nr 52 Biblioteki
Krasińskich mamy pełen przekrój
muzyczny – od utworów łatwiej-
szych w odbiorze, jak hymn stu-
dencki Breve regnum czy dość pro-
ste w słuchaniu Magnificat, po-
przez utwory panegiryczne (Cra-
covia civitas, Hystorigraphi aciem)
i rozwiniętą elitarną muzykę świec-
ką (kontrafaktury ballad z nowy-
mi tekstami, co wydaje się prak-
tyką typową w piętnastowiecznej
Polsce), aż po wymagające wyro-
bionego słuchacza opracowania
części mszalnych J. Ciconii, A. Za-
chariasa czy naszego Mikołaja
z Radomia. Nie wiemy, w jakim
środowisku powstawał rękopis
i kto go tworzył, podobnie jak nie-
znany jest nam twórca zaginione-
go rękopisu „Wn 378” – z „po-
prawniejszą” i ładniej zapisaną
wersją tegoż repertuaru. Wiemy
jednak, że oba rękopisy wiążą się
niewątpliwie z życiem ówczesne-
go Krakowa, Uniwersytetu i dwo-
ru królewskiego, a przede wszyst-
kim są dowodem na istnienie
w tymże Krakowie odbiorcy dla
każdego rodzaju muzyki, nawet tej
najtrudniejszej. Byliśmy wówczas
europejską potęgą polityczną; do-
równywała jej – w świetle prezen-
towanego zabytku – właśnie kul-
tura muzyczna.

Elżbieta Wojnowska

Tekst jest zmodyfikowaną wersją
referatu wygłoszonego w dniu 25 IV

2000 r. w BN podczas konferencji
zorganizowanej z okazji Światowego

Dnia Książki i Praw Autorskich.

Magnificat, muzyka: Mikołaj z Radomia, fragment karty 183r „Sicut locutus est”
z adnotacją „per bardunum”
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Jak podawał w Zbiorach pol-
skich skrupulatny Edward
Chwalewik (1927) zespół ry-

cin i rysunków Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich liczył w 1913
roku około 8000 rycin i blisko 600
rysunków. Zapoczątkowany przez
generała Wincentego Krasińskie-
go, powiększony został przez jego
następców o zbiory Konstantego
Świdzińskiego oraz Romualda
Orczykowskiego z Łowicza. Obec-
nie zachowany w Zakładzie Zbio-
rów Ikonograficznych BN zespół
liczy 3065 rycin i ok. 100 rysun-
ków, odpowiednio zatem – nieco
więcej ponad jedną trzecią oraz
jedną szóstą stanu pierwotnego.

Ocalała, przechowywana w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie,
księga inwentarzowa zbiorów
Muzeum Ordynacji Krasińskich
rejestruje jedynie 12 rycin i lito-
grafii; są to w większości poloni-
ka oprawne w ramy, za szkłem,
a więc przeznaczone do zdobienia
ścian, a nie do magazynowania
w szafach. To samo odnosi się do
zinwentaryzowanych rysunków,
na przykład akwarelowej serii
portretowych karykatur znanych
warszawskich osobistości, autor-
stwa Jakuba Sokołowskiego. Na-
tomiast nieoprawna, olbrzymia
część zbiorów graficznych i ry-
sunkowych  nie została, niestety,
tym muzealnym inwentarzem
objęta, zatem nie wiadomo do-
kładnie, co uległo zniszczeniu
w latach 1939-1944.

W odniesieniu do poloników
graficznych wielką pomocą oka-
zał się – pochodzący również
z księgozbioru Krasińskich, a prze-
chowywany obecnie w Zakładzie
Zbiorów Ikonograficznych BN –
oryginalny egzemplarz Słownika
rytowników polskich Edwarda Ra-

stawieckiego (1886), noszący
sygnaturę-pieczęć o numerze
25932. Na marginesach tej książ-
ki, obok drukowanego tekstu
dotyczącego konkretnych rycin,
wielokrotnie odbito inicjały pie-
czętne „B.O.K.”, a na specjalnie
wprawionych, pomiędzy wszyst-
kimi stronami książki, kartach
czystego papieru widnieją od-
ręczne notatki atramentem –
krótkie opisy tych sztychów, któ-
rych Rastawiecki nie wymienia,
uwierzytelnione ponadto wspo-
mnianą pieczęcią. Dodać trzeba,
że inicjały „B.O.K.” figurują przy
niektórych tylko opisach druko-
wanych, a wiele kart sztucznie
wprawionych w blok książki po-
zostało pustych. Odnosi się więc
wrażenie, że ten wolumin dzieła
Rastawieckiego (z natury rzeczy
o większej objętości aniżeli pozo-
stałe egzemplarze) spełniał rolę
faktycznego inwentarza grafiki
polskiej w zbiorach BOK. Nieste-
ty, takiej komfortowej sytuacji za-
brakło w przypadku rycin obcych
oraz całego zbioru rysunków.
A należy jeszcze uwzględnić lito-
grafie, w tym również polskie,
których Rastawiecki programo-
wo nie brał pod uwagę.

Lektura Słownika rytowników
pochodzącego z Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich, wspomagana
informacjami Chwalewika, daje
obraz co prawda wyrywkowy
strat wojennych, ale jakże dotkli-
wych! Obraz ten komplikuje jesz-
cze nieuniknione w tamtej sytu-
acji rozproszenie i przemieszcze-
nie zbiorów. I tak, na przykład,
w wyniku działań wojennych
około stu (raczej przypadkowych)
rycin z kolekcji Krasińskich,
wśród których szczęśliwie ocala-
ła unikatowa, odbita w technice

akwaforty na atłasie, autorstwa
Daniela Galachowskiego (1708)
Thesa ex universa philosophia Jana
Nowickiego (z portretem hetma-
na Mazepy w otoczeniu alegorii),
znalazło się w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie. Niewykluczo-
ne, że w innych warszawskich pla-
cówkach muzealnych mogą się
jeszcze kryć jakieś odpryski kolek-
cji Krasińskich w postaci poje-
dynczych rycin czy rysunków, lecz
ustalenie właściwego stanu rzeczy,
wobec, na przykład, braku lub
zagubienia znaków prowenien-
cyjnych, może okazać się i trud-
ne, i czasochłonne. W każdym
razie  niełatwo byłoby dziś odna-
leźć, a raczej wypada uznać za za-
ginione tak wspaniałe polonika
z Biblioteki Krasińskich, jak na
przykład Smolenscium Urbs – mie-
dzioryt Wilhelma Hondiusa, od-
bity w Gdańsku w 1614 roku na
szesnastu płytach, czy dwie akwa-
forty z widokami Warszawy au-
torstwa Bernarda Bellotta-Ca-
naletta, zamówione i zapłacone
z prywatnej szkatuły przez króla
Stanisława Augusta i już w chwi-
li swojego powstania (1771, 1774)
należące do rzadkości z racji ogra-
niczonego nakładu.

Zachowane po zniszczeniach
wojennych i przekazane do zbio-
rów BN obiekty, przeważnie nie-
stety obcięte, zostały naklejone
przez właścicieli zazwyczaj po kil-
ka na tekturach (dawniej zapew-
ne białego koloru) folio jednego
formatu1, zaopatrzonych u dołu
w pieczęć „Biblioteka Ord. Hr.
Krasińskich” i odręczną rzymską
numerację. Ta ostatnia oznacza
działy, według których ułożono
ryciny i litografie: portrety pol-
skie i obce (z przewagą polskich)
w układzie alfabetycznym, wido-

Grafika w kolekcji Krasińskich
Z bezprzykładnej zagłady jesienią 1944 roku
Biblioteki Ordynacji Krasińskich, usytuowanej w Warszawie
przy ul. Okólnik 9, bogata kolekcja rycin i rysunków
ocalała zaiste cudem, choć tylko fragmentarycznie.

1 Ze względu na zakwaszenie tych pod-
kładek podjęto w Zakładzie Konserwa-
cji BN długofalową akcję ich wymiany
na tzw. papier bezkwasowy, z zacho-
waniem pierwotnego układu obiektów
i wszelkich adnotacji z epoki.
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ki, prace artystów polskich i ob-
cych, również w układzie alfabe-
tycznym, tu odnoszącym się do
nazwisk grafików. Portretów jest
ok. 850, ich przeważającą część
odnotowano w Katalogu portre-
tów osobistości polskich i obcych
w Polsce działających (t.1-8, War-
szawa 1990-1999). Zatem obec-
nie należałoby zwrócić uwagę
przede wszystkim na dzieła rzad-
ko spotykane w zbiorach pol-
skich oraz unikatowe (odbitka
graficzna, zachowana w jednym
tylko egzemplarzu, funkcjonuje
na zasadzie identycznej co rysu-
nek czy obraz). Do pierwszych
można przykładowo zaliczyć:
wizerunek Zygmunta III Wazy,
autorstwa wrocławianina Geor-
ga Hayera (Hauera), powstały na
podstawie obrazu Marcina Kobe-
ra (miedzioryt, 1591-1594); repre-
zentacyjny portret konny króla
Władysława IV, wykonany w mie-
dziorycie przez Wilhelma Hon-
diusa (1648, utrwalony w techni-
ce albertypii po 1903 r), czy też
zbiorową podobiznę rodziny Ja-
na III Sobieskiego, sztychowaną
przez Benoîta Farjata z obrazu
Henri Gascara (miedzioryt,
1693). Unikatami zaś są trzy
mezzotinty gdańszczanina Matt-
häusa Deischa przedstawiające
wizerunki: Hieronima Floriana
Radziwiłła (na podstawie obra-

zu Jakuba Wessela, 1744), kró-
lowej Karoliny Zofii, małżonki
Jerzego III z dynastii hanower-
skiej (na podstawie mezzotinty
Charlesa Spoonera) oraz Fryde-
ryka II, króla Prus (oba dzieła
z lat 60. XVIII w.), a także profilo-
wa podobizna króla Stanisława
Augusta, rytowana w Warszawie
w 1788 r. przez tajemniczego Gio-
vanniego Antonia de Buffa.

Widoki polskie i obce repre-
zentowane są w kolekcji Krasiń-
skich znacznie skromniej – ok.
230 obiektami. Z poloników na
wyróżnienie zasługuje okazały
miedzioryt Nikodema Zubrzyc-
kiego z 1704 r. (a właściwie zdję-
ta zeń albertypia) Obrona Pocza-
jowa, przedstawiający widok
tamtejszego monastyru i jego
obronę przed najazdem tureckim
w 1675 r. (obiekt wystawiany na
okolicznościowych ekspozycjach
w 1933 i 1996 r.). Z połowy XVIII
wieku pochodzą panoramy War-
szawy (miedzioryty), zdjęte z ry-
sunków Friedricha Bernharda
Wernera i rytowane przez Johan-
na Friedricha Probsta i Johanna
Georga Ringlina w Augsburgu.
Z polskich litografii do najcen-
niejszych należą prace Zygmunta
Vogla odbite jako jedne z pier-
wszych w warszawskim zakładzie
litograficznym Aleksandra Chod-
kiewicza: w roku 1818 Widok

Belwederu i w 1820 – Pomnik księ-
cia Józefa Poniatowskiego w Lip-
sku2, jak również cykl dwunastu
widoków Warszawy i jej okolic
(z lat 1840-1841), wykonanych
przez Maurycego Scholtza na
podstawie zdjętych z natury da-
gerotypów. Wśród grafiki obcej
zwraca uwagę zespół kilkunastu
rycin z połowy XVIII w. przeds-
tawiających widoki Londynu,
sztychowanych przez różnych ar-
tystów na podstawie wedut An-
tonia da Canal (Canaletta).

Ramy niniejszego szkicu po-
zwalają jedynie na wypunktowa-
nie bardziej wartościowych
obiektów graficznych z zakresu
tematyki historycznej, religijnej,
alegorycznej czy rodzajowej. Nie
można jednak nie wspomnieć
o świetnym cyklu sześciu akwa-
fort Stefana della Belli, ilustrują-
cych słynny wjazd Jerzego Osso-
lińskiego do Rzymu w 1633 r.,
o bogatym zespole siedemnasto-
i osiemnastowiecznych mie-
dziorytów według płócien Ru-
bensa (w tym cykl Historia Ma-
rii Medycejskiej z udziałem róż-
nych grafików oraz utrzymane
w formacie wielkiego folio Na-
wiedzenie sztychowane przez Pe-
etera de Jode II, a eksponowane
na wystawie „Skarby Biblioteki
Narodowej” w 1988 r.), a także,
oczywiście, o pracach dziewiętna-
stowiecznych artystów polskich.

Z tych ostatnich interesujące
wydają się trzy przykłady, zarów-
no z punktu widzenia techniki
graficznej jak i jako ciekawostki
ikonograficzne. Są to: nastrojo-
wa akwatinta, z 1809 roku, mało
znanego artysty wileńskiego Ta-
deusza Mizutowicza , dedykowa-
na biskupowi Hieronimowi
Stroynowskiemu, niejasnej treści
(Alegoria Przeznaczenia?), według
obrazu Armanda Charlesa Ca-
raffé oraz równie wieloznaczna

2 O wartości tej odbitki niech świadczy
– ledwo już dziś widoczna na egzem-
plarzu – adnotacja ołówkiem: „Odcisk,
pod którym kamień pękł”. Praktycznie
taka matryca nie nadawała się już do
użytku. Ile wcześniej zdołano sporzą-
dzić zeń odbitek, nie sposób ustalić..Nikodem Zubrzycki Obrona Poczajowa, miedzioryt 1704
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kompozycja niejakiego R. Orki-
sza, nawiązująca do powstania
listopadowego lub do rocznicy
Konstytucji 3 Maja i obłożona
konfiskatą podczas rewizji w za-
kładzie litograficznym Osso-
lineum 13 kwietnia 1833 r.
Pozornie nieatrakcyjna kompo-
zycja Seweryna Oleszczyńskiego,
wyobrażająca młodą matkę przy
łóżku dziecka, jest natomiast
„próbą rysowania na cynku”,
o czym informuje widniejący
u dołu odbitki napis. Takie od-
bitki próbne, czynione ekspery-
mentalnie i traktowane przez ar-
tystów jako robocze, są szczegól-
nie poszukiwane przez kolekcjo-
nerów.

Osobnej wzmianki wymagają
większe zespoły prac różnych
twórców. Najliczniejszy jest zbiór
akwafort Daniela Mikołaja Cho-
dowieckiego (ponad 560 egz.),
zawierający głównie tak typowe
dla artysty miniaturowe ilustra-
cje książkowe – niewyczerpaną
kopalnię informacji o ówczesnej
obyczajowości. Obok akwafort
zdobiących popularne wówczas
Almanachy i Kalendarze, spoty-
kamy ilustracje sensu stricto do
modnych powieści ówczesnych
autorów niemieckich (W.G. Bec-
kera, Ch.F. Bretznera, Ch. Gel-
lerta, A.V. Kotzebue’a, G.E. Les-
singa i in.) i francuskich, między

innymi D. Diderota, A. R. Lésa-
ge’a, J.J.Rousseau, Voltaire’a,
a także do utworów Ariosta oraz
Szekspira.

Równie bogaty jest zbiór
akwafort sławnego lotaryńczyka
Jacquesa Callota oraz jego kopi-
stów (ok. 530 egz.).W kolekcji
Krasińskich występują niemal
wszystkie znane cykle rycin ar-
tysty, od najwcześniejszych po
ostatnie (m.in.: Balli di Sfessenia,
Les Caprices, Les Gobbi, Les exer-
cices militaires, La Grande Pas-
sion, Les Grands Apôtres); jednak
cykl najbardziej przejmujący –
Okropności Wojny (Les Grandes
Misères de la Guerre) zachował
się jedynie w pracach kopistów.
Z innych dzieł Callota warto wy-
mienić przykładowo Le Parterre
de Nancy oraz odbity z dwóch
płyt, powszechnie podziwiany
Jarmark w Imprunecie.

Na trzecim miejscu, ze wzglę-
du na wielkość zbioru, lokuje się
dorobek czołowego polskiego
grafika na emigracji – Antonie-
go Oleszczyńskiego. Wśród zgro-
madzonych stalorytów (ok. 210
egz.) znajdują się nie tylko od-
bitki wcześniejsze, niejako ro-
bocze, określane w literaturze
specjalistycznej jako tzw. stany,
lecz także egzemplarze w ogóle
nieodnotowane przez Rastawiec-
kiego. Do takich właśnie należą

kompozycje o tematyce religijnej
i historycznej oraz ryciny  przed-
stawiające fragmenty rzeźbiar-
skiej dekoracji francuskich ko-
ściołów romańskich oraz minia-
tury ze średniowiecznych bestia-
riuszy. Niemal wszystkie zostały
wysztychowane po kilka na jed-
nej płycie (później całość rozci-
nano na poszczególne scenki),
ale tylko niektóre noszą objaśnia-
jące napisy w języku starofran-
cuskim. Warto też zatrzymać się
nad odbitkami z oryginalnych
siedemnastowiecznych płyt obce-
go autorstwa (Gérard Edelinck,
Jacques Lubin, Robert Nanteuil
i inni), poważnie uszkodzonych
w 1793 r. i odrestaurowanych
przez Oleszczyńskiego, co artysta
potwierdził, obok własnej sygna-
tury, stosownym napisem na ma-
trycy. Około stu miedziorytów
liczy zespół dzieł Aleksandra
i Leona (Leontija) Tarasewiczów,
artystów działających na przeło-
mie XVII i XVIII wieku w Wil-
nie, Hłusku i innych miejscowo-
ściach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Rastawiecki odnoto-
wał ów dorobek więcej niż
oszczędnie, konkludując, że rzad-
kie te ryciny [...] znajdowały się
w zbiorze J.I. Kraszewskiego, nie
łatwe do napotkania gdzie indziej,
stąd opisany na początku egzem-
plarz Słownika rytowników zawie-
ra sporo rękopiśmiennych uzu-
pełnień właścicieli kolekcji Kra-
sińskich. Przeważają w tym
zespole – obok portretów – pra-
ce o tematyce religijnej, często
w ujęciu alegorycznym, na przy-
kład Alegoria mądrości Bożej
L. Tarasewicza albo cudowne wi-
zerunki maryjne, jak choćby
cztery wersje ikony Matki Bo-
skiej Żyrowickiej.

Obok akwafort (ok. 90 egz.)
tworzącego w XIX wieku Wiel-
kopolanina, Kajetana Wincente-
go Kielisińskiego, trzeba wymie-
nić jeszcze zbliżone ilościowo ze-
społy miedziorytów słynnego
gdańszczanina Jeremiasa Falcka
(36 egz.) oraz Teodora Rakowiec-
kiego (43 egz.), grafika działają-
cego głównie w Berdyczowie
w drugiej połowie XVIII wieku.

Alegoria R. Orkisza nawiązująca do powstania listopadowego lub rocznicy Konstytucji 3
Maja, ok. 1833
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Dorobek tegoż artysty zawiera
głównie kompozycje o tematyce
religijnej, związane z kultem
Matki Boskiej Berdyczowskiej.

Przywołane tu, jedynie przy-
kładowo, ważniejsze zespoły ry-
cin, jak i pojedyncze dzieła nie
mogą, rzecz jasna, dać pełnego
obrazu zachowanej przecież tyl-
ko w części kolekcji graficznej
Krasińskich. W jej skład wcho-
dzą przecież jeszcze albumy z gra-
fiką, wydawnictwa przeważnie
luksusowe, wielkoformatowe,
publikowane nieraz w kilku to-
mach. Wymieńmy najbardziej
znane, obejmujące chociażby
dorobek malarski (a zarazem
graficzny) Gérarda de Lairesse
(Gerardi de Lairesse, Leodiensis
pictoris opus elegantissimum Am-
stelaedami ipsa manu tam aeri
incisum..., Amstelaedami, XVII
w.), dzieła Annibale Carracci
(Galeria nello Palazzo del duca di
Parma in Roma dipinta da..., Ro-
mae, pocz. XVIII w.), Antona
van Dycka (Iconographie ou vie

des hommes illustres du XVIIe

siècle. Avec les portraits peint par...,
Amsterdam et Leipzig 1759) czy
gdańszczanina Matthäusa Dei-
scha (Die Danziger Ausrufer, Dan-
zig 1762-1765 i 50 Prospecte von
Danzig, Danzig 1761-1765). W tej
grupie wydawnictw występują
również rytowane przez różnych
artystów galerie portretów, ob-
razów i rzeźb lub tzw. sta-
rożytności, jak np: Galleria Giu-
stiniana del marchese Vincenzo
Giustiniani (Romae 1640), The-
atrum illustrissimorum principum
huius temporis of tooneel der Ver-
moordste Princen deses tydts
(Amsterdam XVII w.), Récueil
d’estampes d’après les plus célèbres
tableaux de la Galerie Royale de
Dresde (Dresde 1753-1757) czy Le
Antichità di Ercolano,Romae
1789-1807, 6 tomów, sztychy
Tommaso Piroliego). Jako cieka-
wostkę można wymienić zbiór
czterdziestu tablic – miedziorytów
kolorowanych wyobrażających
hiacynty hodowane w osiemna-

stowiecznych ogrodach Harle-
mu, o czym dokładnie informu-
je tytuł albumu: Collection colo-
riée des plus belles variétées de ja-
cinthes, qu’on montre aux curieux
dans les jardins fleuristes d’Har-
lem et faisant suite aux étrennes
de flore (Paris 1781).

Na zakończenie wypada od-
notować zespół 57 oryginalnych
matryc miedzianych z XVII-XIX
wieku, autorstwa przeważnie ar-
tystów polskich. Najliczniej (39
sztuk) jest reprezentowana seria
portretów papieży (profilowe
popiersia w okrągłych ramach),
które wykonał Innocenty Nowic-
ki w XVIII wieku (matryce nale-
żały dawniej do Konstantego
Tyszkiewicza w Łohojsku). Zda-
rzają się też blachy rytowane dwu-
stronnie, dla oszczędności mate-
riału. Do takich należy, na przy-
kład, matryca z wykonanym
przez gdańszczanina Wilhelma
Hondiusa portretem Bazylego
Lupu, hospodara mołdawskiego,
na awersie, oraz wizerunkiem
Matki Boskiej Poczajowskiej,
anonimowego rylca, na rewersie.
Inna, dwustronna matryca
przedstawia podobiznę Matki
Boskiej Berdyczowskiej adoro-
waną przez dygnitarzy świeckich
i duchownych, autorstwa Teodo-
ra Rakowieckiego, na odwrocie
zaś – sygnowaną przez nieznane-
go z imienia syna tego artysty –
kompozycję Mater Dei (Berdy-
czów 1806 r.). Za ciekawostkę
mogą uchodzić trzy płyty z mo-
tywami pejzażowymi, sygnowa-
ne przez Tarasa Szewczenkę (z
1844 r.).

Dokonany przegląd prac gra-
ficznych z kolekcji Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich, daleki prze-
cież od wyczerpania tematu,
utwierdza jednak w przekonaniu,
że zbiory te, jakkolwiek znacznie
uszczuplone podczas wojny, po-
zostają nadal kolekcją wspania-
łą, a z upływem czasu coraz cen-
niejszą zarówno jako kolekcja hi-
storyczna, jak i materiał badawczy
dla następnych pokoleń history-
ków sztuki.

Hanna Widacka

Ilustracja do utworu
J.J. Rousseau
wykonana
przez Daniela Mikołaja
Chodowieckiego,
akwaforta
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Dokumenty życia społecznego
z Biblioteki  Krasińskich

Nie lubię autografów, bo gdy się
w nich wydarzy jaki lapsus, nie
można go złożyć na karb zecera albo
korektora – napisał Jan Lam
w odpowiedzi na prośbę o krótki
odręczny tekst, przeznaczony do
pewnej ulotnej, charytatywnej
publikacji, jaka powstawała
w środowisku artystycznym Lwo-
wa w roku 1884. Była to „Jednod-
niówka” opatrzona podtytułem:
„Album zbiorowe na dochód to-
warzystwa wzajemnej pomocy ar-
tystów sceny lwowskiej – wydane
przez komitet festynu artystycz-
nego pod redakcyą Włodzimierza
Zagórskiego”. Wydana jako „nu-
mer jedyny” w dniu 22 czerwca
1884 roku towarzyszyła festyno-
wi świętojańskiemu zorganizowa-
nemu najprawdopodobniej w tym
samym zbożnym celu i podczas
owej zabawy była sprzedawana.
   Publikacja powstała dzięki
zbiorowej ofiarności lwowskich
artystów, którzy na ten cel prze-
kazali redakcji swoje autografy,
teksty i prace graficzne. Skompo-
nowano z nich pismo o objętości
16 stron (z czego 5 stron zajmo-
wały reklamy zapewniające do-
datkowy dochód). Wewnątrz nu-
meru znalazły się aforyzmy i au-
tografy nadesłane między innymi
przez Jana Lama, Michała Bałuc-
kiego, Gabrielę Śnieżko-Zapol-
ską, Karola Brzozowskiego, Bo-
lesława Czerwieńskiego, Edwarda
Rittnera, Władysława Bełzę, Lu-
cynę Kwiecińską. Autorami za-
mieszczonych rysunków byli:

Karol Młodnicki, Wojciech 
Kossak, Wojciech Grabowski,
Ryszard Ruszkowski.

Numer ukazał się w dwóch wer-
sjach kolorystycznych: czarno-
białej i kolorowej, kosztował też
odpowiednio – 40 i 60 centów.
Egzemplarz tego wydawnictwa
zachowany w bardzo dobrym sta-
nie, w twardej oprawie nadanej
mu prawdopodobnie w Biblio-
tece  Krasińskich, z wytłoczonym
złotym napisem „Jednodniówka
Lwów 1884”, przechowywany
jest obecnie wśród druków ulot-
nych  Biblioteki Narodowej.

„Jednodniówka. Album zbiorowe na dochód towarzystwa wzajemnej pomocy artystów
sceny lwowskiej – wydane przez komitet festynu artystycznego pod redakcyą
Włodzimierza Zagórskiego”. Lwów 1884
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Jednodniówki stanowią od-
rębną i dość liczną grupę wśród
dokumentów życia społecznego
pochodzących ze zbiorów Biblio-
teki Krasińskich. Ten rodzaj wy-
dawnictw okolicznościowych był
szczególnie popularny w Polsce
na przełomie XIX i XX wieku.
Spełniały one różne funkcje: in-
formacyjne, propagandowe, re-
klamowe i, między innymi, także
charytatywne, jak właśnie przed-
stawione powyżej „Album zbio-
rowe na dochód towarzystwa
wzajemnej pomocy artystów sce-
ny Lwowskiej”. Podobne intencje
(wspomożenie ochronek dla dzie-
ci) przyświecały autorom „Jed-
nodniówki 3 II 1908”, wydanej
z okazji karnawału w roku 1908.
Dwunastostronicową publikację
wypełniają w całości satyryczne
i humorystyczne teksty związane
tematycznie z bieżącym życiem
politycznym i artystycznym, boga-
to ilustrowane rysunkami w tym
samym typie (jedna ze stron dru-
ku reprodukowana obok).

Wydzielone w ciągu mijające-
go półwiecza z zachowanej czę-
ści zbiorów dawnej Biblioteki Or-
dynacji Krasińskich dokumenty
życia społecznego to zaledwie
skromny fragment jej niegdyś
bogatych zasobów tej kategorii
zbiorów. Jest to zarazem niewiel-
ka cząstka obecnego, obszerne-
go zbioru dokumentów życia
społecznego, jaki zgromadzono
w Bibliotece Narodowej.
  Do Biblioteki Narodowej pierw-
sza partia dokumentów życia spo-
łecznego BOK trafiła w latach
pięćdziesiątych, kiedy DŻS-ami
zajmowała się sekcja w Zakładzie
Druków Nowszych. Następne
materiały napływały sukcesywnie
w kolejnych latach, w miarę prze-

katalogowywania księgozbioru
Krasińskich w Zakładzie Książ-
ki. Obecnie w Zakładzie Doku-
mentów Życia Społecznego BN
znajduje się około 750 (do 1000)
jednostek ze zbiorów dawnej Bi-
blioteki Ordynacji Krasińskich.
Dane te można podać jedynie
w dużym przybliżeniu, ponieważ
obiekty te nigdy nie stanowiły

odrębnego zespołu. Są to typo-
we dokumenty życia społeczne-
go, czyli odezwy, jednodniówki,
różnego rodzaju katalogi i in-
strukcje. Zdecydowaną większość
stanowią druki dziewiętnasto-
wieczne, występują też publika-
cje z początków XX wieku.

 Najcenniejszą i najciekawszą
grupę obiektów z tego zbioru sta-
nowią odezwy oraz inne druki
z okresu napoleońskiego, zgro-
madzone głównie przez generała
Wincentego Krasińskiego w pierw-
szej połowie XIX wieku. Jest
wśród nich, na przykład, odezwa
Rady Stanu Xięstwa Warszaw-
skiego Do Obywatelów i Miesz-
kańców Kraju Nowo Przyłączone-

Autograf Michała Bałuckiego, „Jednodniówka” Lwów 1884, s.4

Józef Relidzyński Rota Ślązaków. B. m. i r.
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„Jednodniówka 3 II 1908”, [b. m.] 1908, s. 10
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go do tegoż Xięstwa, opublikowa-
na w Warszawie dnia 20 grudnia
1809 r., oraz wcześniejszy nieco
druk przedstawiający Programma
względem przyięcia w Warszawie
Nayiaśnieyszego Cesarza Francu-
zów, Wielkiego Napoleona, wyda-
ny w Warszawie dnia 12 grudnia
1806 roku. Jest też Lista posłów
i deputowanych na Seym 1811
Roku.

Drugi cenny zespół dokumen-
tów stanowią druki z powstań
narodowych 1830 i 1863 roku.
Wśród materiałów poprzedzają-
cych wybuch powstania listopa-
dowego uwagę zwraca manifest
cara Mikołaja I zwołujący sena-
torów, posłów i deputowanych
do stolicy na pięć dni przed 24
maja 1829 r., kiedy to odbyć się
miała koronacja  cesarza Wszech-
rosji na króla Polski (dokument
reprodukowany na barwnej
wkładce wewnątrz numeru). Od-
ręcznie zapisany tekst w lewym
górnym rogu informuje: „Prezes
Senatu komunikuie ninie „JW-mu
Hrabiemu Krasińskiemu Sena-
torowi Woiewodzie” Już z pierw-
szych dni powstania listopadowe-
go pochodzi Odezwa do Mieszkań-
ców Stolicy (z 1 grudnia 1830) oraz
skierowana do Rosjan odezwa:
Brat’a Ruskie!, wydana w „Var-
save 1-go dekabr’a 1830 goda”.

Spośród druków z powstania
styczniowego wymienić warto
chociażby ogłoszenie Rządu Na-
rodowego [Inc.: Zważywszy, że
Władze wykonawcze najezdnicze
ujętych przez siebie członków or-
ganizacji Narodowej, skazują na
karę śmierci...], Warszawa dnia 25
sierpnia 1863 r., oraz odezwę dyk-
tatora Ludwika Mierosławskiego
z lutego 1863: Rodacy! [In.: Ak-
tem uroczystym wezwany przez
Rząd Tymczasowy do kierowania
powstaniem wywołanem przez
wszechwładne Sprzysiężenie Naro-
du...].

W grupie nieco późniejszych
dokumentów znajduje się między
innymi odezwa z wojny polsko-
bolszewickiej 1919-1920 roku:
Wojskam Południowo-Zachodnie-
go fronta, podpisana przez mar-
szałka Aleksandra Jegorowa, do-

wódcę frontu południowo-za-
chodniego.

Bardzo interesujący jest zbiór
druków wydawanych w pierwszej
połowie XIX wieku przez szkoły.
Są to na ogół szczegółowe spra-
wozdania z działalności, zawiera-
jące listy pedagogów i uczniów,
programy nauczania, regulaminy
szkolne, np. Regulamin szkolny
dla szkół elementarnych prowin-
cyi Pruskiej. Z dnia 11. Grudnia
1845. Brodnica, drukiem i nakła-
dem C.A. Kohlera. 1853. Często
druki takie pochodzą z terenów
obecnie znajdujących się poza
granicami Polski, np.: Materyie
z Nauk w Gimnaziium Wołyń-

skiem w przeciągu roku szkolnego
wyłożonych, na popisy publiczne
uczniów tegoż gimnaziium w mie-
siącu Lipcu, r. 1812., Krzemieniec
1812-1819.

Grupę również dość liczną, ale
bardziej różnorodną stanowią
wszelkiego rodzaju katalogi. Są
to przede wszystkim katalogi wy-
staw artystycznych, np.: Katalog

Katalóg Drzew i krzewów znayduiących się w Ogrodzie

Podzamczym Macieiowickim od dnia 8 Martyi 1808

do sprzeda[nia]. Na k. 1v – ekslibris Józefa Drège’a

Regulamin szkolny dla szkół elementarnych

prowincyi Pruskiéj. Z dnia 11. Grudnia

1845, Brodnica 1853
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Kolekcja katalogów
ze zbiorów BOK
W kolekcji bibliologicznych dokumentów życia społecznego,
wchodzącej w skład zbiorów bibliologicznych Biblioteki
Narodowej przechowywane są, między innymi, katalogi  różnych
typów bibliotek i archiwów, oficyn wydawniczych i księgarń.
Są to na ogół wydawnictwa polskie, rzadziej obce, z drugiej
połowy XIX i z początku XX wieku. Część z nich nosi znaki
własnościowe dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich.

bowskiego, niegdyś w zamku Ra-
dawnickim. Berlin: A. Asher &
Co. A Berlin, 1870
• Katalog rzadkich dzieł polskich
i obcych z księgozbioru Leona
Dembowskiego. Warszawa: Druk.
J. Jaworski, 1874
• Katalog księgozbioru, rękopisów,
dyplomów, rycin, map, atlasów,
fotografji, jako też osobistych dy-
plomów, adresów itp. pozostałych
po śp. Józefie Ignacym Kraszew-
skim staraniem Franciszka Kra-
szewskiego. Lwów: „Drukarnia
Polska”, 1888
• Katalog Biblioteki Milanowskiej
książąt Czetwertyńskich: Dział
Polski. Warszawa, Biblioteka Mi-
lanowska, cz. 1, 1892 ; cz. 2, 1916.
• Katalog pergaminów znajdują-
cych się w archiwum X.X. San-
guszków w Sławucie. Sławuta:
nakł. X. R. Sanguszko, 1912
• Katalog księgozbioru ś.p. Józefa
Wolffa. Warszawa, Druk. P. La-
skauer i S-ki, 1902
• Katalog rękopisów Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich. Lwów, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, t. 1 1881; t. 2
1886; t. 3 1898
• Katalog wydawnictw Bibljoteki
i Muzeum Ordynacji Krasińskich.
Warszawa, Ordynacja Krasiń-
skich, 1931.
Katalogi tworzące ten zespół zo-
stały wpisane do inwentarza pro-
wadzonego przez Zakład Doku-
mentacji Księgoznawczej, ozna-
czonego literą „S” (specimeny)
i skatalogowane. Otrzymały sy-

Do zbiorów Biblioteki
Narodowej katalogi
księgarskie i wydawni-

cze z Biblioteki Krasińskich tra-
fiły w latach po II wojnie świato-
wej wraz z pozostałą częścią oca-
lałych zbiorów BOK. Większość
publikacji z biblioteki Krasiń-
skich, które włączono do kolek-
cji bibliologicznych dokumentów
życia społecznego, przede wszyst-
kim zbiór katalogów księgarskich
i wydawniczych, ma zachowane
dawne sygnatury, pieczęcie, cza-
sem również autografy wskazują-
ce na ich proweniencje. W Czy-
telni Bibliologicznej dostępna jest
kartoteka z opisami pozycji po-
chodzących z dawnej Biblioteki
Ordynacji Krasińskich. Przecho-
wywane są również stare karty
katalogowe tej Biblioteki. Wśród
katalogów bibliotek i archiwów
pochodzących ze zbiorów Krasiń-
skich znajdują się katalogi biblio-
tek i archiwów prywatnych, fun-
dacyjnych, uniwersyteckich, to-
warzystw, wojskowych i publicz-
nych. Najliczniejszy zespół (ok.
60 woluminów) stanowią katalo-
gi bibliotek i archiwów prywatnych
i fundacyjnych. Do ciekawszych
obiektów w tym zbiorze należą:
• Katalog książek Biblioteki Naj-
jaśniejszego i naipotężniejszego
króla Polskiego z Bożej Łaski Jana
III, szczęśliwie panującego, spisa-
ny w 1689 r. Kraków: Druk. Wł.
L. Anczyc i Spółka, 1879
• Katalog książek składających bi-
bliotekę hrabiego Edmunda Gra-

wystawy sztuki polskiej od roku
1764-1886, wydany przez Jana
Bołoz Antoniewicza we Lwo-
wie, w 1894 roku, oraz Kata-
log I. Wystawy Towarzystwa
„Polska Sztuka Stosowana”
(Kraków 1902). Wśród kata-
logów handlowych oraz wy-
staw gospodarczych wymienić
można dla przykładu: Kata-
log Drugiej Wystawy Rolniczej
w Łowiczu otwartej w dniu 7/
/19 września 1859 roku (War-
szawa 1859), Katalog Działu
Galicyjskiego na I Austr. Pań-
stwowej wystawie Ogrodniczej
we Wiedniu, roku 1901 [s. l.
1901], Katalog i cennik roślin
wystawianych na sprzedaż w
Rządowym Ogrodzie Pomolo-
gicznym w Warszawie w jesie-
ni 1883 i na wiosnę w 1884 r.
Warszawa [1883].

Zbiór dokumentów życia
społecznego ze zbiorów Kra-
sińskich zaliczony został do
grupy cymeliów Biblioteki
Narodowej, co daje pewność,
że w niedalekiej przyszłości
zostanie w całości skatalogo-
wany w bazie INNOPAC.
Wówczas też będzie dokład-
nie wiadomo, jaka jest jego
prawdziwa wielkość i z jakich
druków się składa. Jednak już
obecnie, na podstawie tej wie-
dzy, jaką dysponujemy o naj-
cenniejszych obiektach tej
kolekcji, stwierdzić można
z przekonaniem, że ich war-
tość jako materiałów źródło-
wych, zwłaszcza z tak ważne-
go w polskiej historii okresu
zaborów, jest nie do przece-
nienia. Myśląc o zasobie dzie-
więtnastowiecznych DŻS-ów
już z perspektywy XXI wie-
ku, postulować należałoby
objęcie ich w całości katego-
rią swego rodzaju „zbiorów
specjalnych”, która pozwoli-
łaby wydzielić je z nieprzeli-
czalnego i lawinowo rosnące-
go  zasobu dokumentów ży-
cia społecznego Biblioteki
Narodowej.

Zofia Głowicka
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gnatury zbiorów bibliologicz-
nych. Nowe karty katalogowe
włączono do katalogu alfabe-
tycznego i rzeczowego zbiorów
bibliologicznych BN.
Grupę katalogów bibliotek uni-
wersyteckich i towarzystw repre-
zentują:
• Katalog czasopism i wydawnictw
ciągłych znajdujących się w Biblio-
tece Uniwersyteckiej we Lwowie.
Lwów: C.K. Biblioteka Uniwer-
sytecka, 1913
• Stowarzyszenie Przyjaciół Fran-
cji w Krakowie. Katalog bibliote-
ki. Sprawozdanie, ognisko francu-
sko-polskie, protokoły, nekrologja,
lista członków, bibljografja, bi-
blioteka Boy’a. [Kraków]: Sto-
warzyszenie Przyjaciół Francji
w Krakowie [ok. 1922].
Katalogi bibliotek publicznych to
między innymi:
• Katalog Publicznej Biblioteki
Lwowskiego Związku Okręgowe-
go Towarzystwa Szkoły Ludowej.
Lwów: Lwowski Związek Okrę-
gowego TSL, 1912
• Katalog Biblioteki Publicznej.
Zakopane. Zakopane: Biblioteka
Publiczna, 1913
Odrębnie wymienić należałoby
Katalog Informacyjny Bibljoteki
Kolejowej Przy Drodze Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej. Warsza-
wa 1910-1912. Wprawdzie biblio-
teka ta powstała (w 1898 r.) dla
pracowników kolei i ich rodzin, ale
od początku swej działalności mia-
ła charakter publiczny, a w 1912 r.
stała się własnością Towarzystwa
Biblioteki Publicznej w Warszawie.
Katalog Informacyjny Bibljoteki
Kolejowej Przy Drodze Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej miał trzy
edycje. W roku 1902 wyszło jego
pierwsze wydanie, w latach 1905-
1908 – drugie. Trzecie wydanie
Katalogu ukazało się w latach
1910-1912 i właśnie z tej edycji
pochodzi egzemplarz ze zbiorów
Krasińskich. Katalog został opra-
cowany przez Marię Gomólińską
jako adnotowany – nie tylko po-
zwalał czytelnikowi na dokładne
zorientowanie się w zbiorach Bi-
blioteki Kolejowej, ale ułatwiał
też dobór potrzebnej literatury
osobom organizującym nowe bi-

blioteki. Katalog składa się z czte-
rech tomów. Tom 1 obejmuje
„Książki naukowe treści matema-
tyczno-przyrodniczej”, tom 2 –
„Książki naukowe treści humani-
stycznej. Dział filozoficzny, filo-
logiczny i historyczny”, tom 3 –
„Książki naukowe treści humani-
stycznej. Dział społeczny”, tom 4
– „Literaturę piękną. Książki dla
dzieci i młodzieży”.

W grupie katalogów bibliotek
wojskowych warto wymienić  dwie
publikacje:
• Biblioteka Departamentu V In-
żynierji i Saperów. Katalog. War-
szawa, Ministerstwo Spraw Woj-
skowych, 1923
• Katalog książek polskich. Prze-
myśl, Garnizonowa Bibljoteka
Wojskowa, 1926.
Zespół katalogów bibliotecznych
zamykają katalogi bibliotek za-
granicznych w języku: francu-
skim, niemieckim i rosyjskim. Są
to między innymi:
• Note sur le Catalogue général
des manuscrits des bibliothèques
des départements suivie du cata-
logue de 50 manuscrits de la Bi-
bliothèque Nationale. [Nogent-le-
Rotrou] 1873
• Katalog izdanij Imperatorskoj
Adamemii Nauk. 1. Izdanija na
russkom jazyke. Sanktpeterburg,
Tipografija Imperatorskoj Aka-
demii Nauk, 1902
• Katalog knig Biblioteki Impera-
torskogo Universiteta Sv. Vladimi-
ra. Kiev, Universitetskaja Tipo-
grafija, t. 1 A-C, 1854-1855; t. 2
D-G, 1855; t. 3 H-L, 1855-1856;
t. 4 M-R, 1856- 1857; t. 5 S-Ż ,
1857-1858.
Odrębną grupę katalogów BOK
stanowią katalogi księgarskie
i wydawnicze. Wśród nich jako
szczególnie interesujące należy
wymienić:
• Katalog książek polskich znajdu-
jących się księgarni S. Orgelbranda
przy ul. Miodowej Nr 496 zawiera-
jący też książki teologiczne, słowni-
ki, grammatyki i atlasy jeograficz-
ne w różnych językach. Warszawa,
druk. S. Orgelbranda, 1852
• Katalog nakładów Towarzystwa
Akcyjnego S. Orgelbranda S-ów
w Warszawie Krakowskie Przed-

Katalog Informacyjny Bibljoteki Kolejowej Przy Drodze

Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Literatura Piękna.

Książki dla dzieci i młodzieży, t. 4, Warszawa 1912

 Katalog pergaminów znajdujących się w Archiwum

X.X. Sanguszków w Sławucie. Sławuta, 1912.
Na okładce i na stronie tytułowej autograf Edwarda
Krasińskiego
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Album fotograficzny
Edwarda Krasińskiego
Wśród ponadstutysięcznego zbioru fotografii Biblioteki
Narodowej znajduje się album sztuczny pochodzący
z Biblioteki Ordynacji Krasińskich zatytułowany Pamiątka
z Krynicy. Na odwrocie ostatniej karty albumu widnieją pieczątki:
jedna z napisem Biblioteka Ordynacyi Krasińskich, druga
z herbem i nazwiskiem E. Krasiński1  oraz adnotacją: Dostałem
od Cioci Heleny Stadnickiej w Krynicy 2/8 1887, wskazującą,
że wszystkie zdjęcia musiały powstać przed 2 sierpniem 1887 roku.

Album o wymiarach
103×130 mm, zawiera
dziesięć fotografii o nu-

merach inwentarza: F. 96744-
96753, naklejonych na tekturo-
we podkładki. Na wszystkich
ukazane zostały najciekawsze
budowle ówczesnej Krynicy.

Początek uzdrowiska w Kry-
nicy wiąże się z wykupieniem
w 1793 roku przez austriackiego
komisarza obwodowego z No-
wego Sącza – Franciszka Styxa
von Saubergena, od miejscowych
chłopów 4920 sążni kwadrato-
wych gruntu. Franciszek Styx
von Saubergen wystawił cztery
budynki (dwa drewniane miesz-
kalne dla chorych oraz dwie staj-
nie, murowaną i drewnianą), któ-
re miały stać się zaczątkiem przy-
szłego krynickiego Zdroju.

Plan budowy zdrojowiska pod
koniec XVIII wieku zakładał
utworzenie osi komunikacyjnej,
która przebiegać miała z półno-
cy na południe, dnem doliny,
wzdłuż potoku Kryniczanka.
Przed rokiem 1820 w Krynicy ist-

niały: dwa budynki łaziebne,
dom gościnny „Pod Barankiem”
(zburzony w 1888 roku), kamie-
nica „Pod Orłem”, dom zajezd-
ny „Pod Zamkiem”, dom leka-
rza zdrojowego, dom mieszczą-
cy urząd komisji zdrojowej,
pawilon nad zdrojem głównym,
deptak i park zdrojowy ze ścież-
kami prowadzącymi na szczyt
Góry Źródłowej, zwanej później
Górą Parkową. Ożywienie bu-
dowlane z początku XIX wieku
zahamowały epidemie (m.in.
cholery w latach1830-1833) oraz
wydarzenia polityczno-społeczne
(powstanie listopadowe, rewolu-
cja krakowska i powstanie chłop-
skie w Galicji, Wiosna Ludów).
Jak napisał Bronisław Babel
w swoich wspomnieniach: Kiedy
w r. 1851, rodzice moi osiedli tu-
taj na stałe, mało bywało gości ką-
pielowych w Krynicy. Były to lata
wydania wyroku śmierci na Kry-
nicę, która ze strony ówczesnego
rządu, przeznaczoną być miała na
zagładę, jako nie mająca żadnej
przyszłości przed sobą2.

Dopiero po roku 1856 nastą-
pił szybki rozwój Krynicy, dzię-
ki działalności profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Józefa
Dietla (1804-1878), przewodni-
czącego tzw. „wiekopomnej” ko-
misji rządowej, która ustaliła
stan uzdrowiska oraz opracowa-

1 Z. Sudolski Krasiński Edward. W: Pol-
ski Słownik Biograficzny, pod red. E. Ro-
stworowskiego, t. 15, Wrocław-Warsza-
wa-Kraków 1970, s. 170 i n. Prawdopo-
dobnie jest to Edward Krasiński
(1870-1940), syn Józefa i Heleny Stad-
nickiej, ostatni ordynat na Opinogórze.
Przed rokiem 1904 objął zarząd dóbr
radziejowickich. Od 1909 roku poma-
gał ojcu w zarządzaniu ordynacją.

mieście nr 66. Warszawa, druk.
Tow. Akc. S. Orgelbranda
S-ów, 1913
• Katalogi książek polskich
znajdujących się w księgarni
Henryka Natansona w War-
szawie Krakowskie-Przedmie-
ście, 442. Warszawa, Druk.
J. Unger, 1852
• Dodatek drugi do katalogu
ksiąg polskich znajdujących się
w księgarni Zawadzkiego i Węc-
kiego w Warszawie. Warszawa,
[s. n.] 1839.
Na odrębną uwagę zasługuje
niezwykle interesujący wzor-
nik odlewni czcionek S. Orgel-
branda i Synów (Warszawa
1900?). Odlewnia ta produko-
wała czcionki nie tylko na wła-
sny użytek, lecz również dla
innych drukarń w Królestwie

Polskim, Wilnie i Kijowie.
Wzornik zawiera 54 odmiany
pisma w języku polskim, ro-
syjskim i hebrajskim. Tablice
ze wzorami pism, ornamen-
tów oraz winiet poprzedza dru-
kowany różnym stopniem
i krojem czcionek tekst: Dru-
karstwo, sztuka rozpowszechnia-
nia pisma za pomocą druku czyli
prasy, stanowi epokę w dziejach
cywilizacji. Pierwsze ślady dru-
karstwa pojawiają się w Niem-
czech, a mianowicie w odbijaniu
rysunków, które wyrzynano wy-
pukło na drzewie i odbijano
za pomocą prasy śrubowej.
Pierwszymi płodami tej no-
wej sztuki były karty, tudzież
obrazki świętych, pod któremi
umieszczano napisy.

 Ewa Mahrburg
2 B. Babel Wspomnienia z Krynicy, Nowy
Sącz 1896, s. 13.
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ła plan jego dalszego rozwoju.
W skład komisji wchodzili rów-
nież: chirurg, profesor Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego Antoni
Bryk (1820-1881), architekt, dy-
rektor budownictwa Wolnego
Miasta Krakowa doktor Karol
Kremer (1812-1860), radca skar-
bowy E. Pietsch oraz naczelnik
obwodowej dyrekcji skarbowej
w Nowym Sączu Dominik Kas-
per. W owym czasie częściowo
zmieniono pierwotną zabudowę
oraz wzniesiono charakterystycz-
ne obiekty związane z działalno-
ścią zdrojową (m.in. Łazienki
Mineralne, Zdrój Główny, Ła-
zienki Borowinowe), które usy-
tuowane wzdłuż deptaku, two-
rzyły główną oś kompozycyjną.
Jednocześnie powstało wiele pry-
watnych willi, wybudowanych
w sąsiedztwie centrum, przy za-
chowanych do dzisiaj Bulwarach
Dietla. Były to obiekty powtarza-
jące wzory czołowych europejskich
uzdrowisk, wznoszone z drew-
na przez rodzimych wykonawców
– o ażurowej dekoracji snycerskiej
w kształcie wycinanych w desce
wzorów zdobiących ganki, balu-
strady schodów oraz obramienia
okien i drzwi.

Druga połowa XIX wieku
i początek wieku XX to okres
ożywionego rozwoju kurortu.
Z tego właśnie okresu pochodzi
większość, tworzących specyficz-
ny charakter Krynicy, obiektów

zabytkowych utrwalonych na fo-
tografiach z albumu Pamiątka
z Krynicy.

Pierwsza z fotografii, zatytu-
łowana Stacya Muszyna-Kryni-
ca, ukazuje piętrowy budynek
stacji kolejowej Muszyna-Kryni-
ca z dwoma przybudówkami,
oddalony od Krynicy o około 10
kilometrów (do Krynicy kolej
została doprowadzona dopiero
w 1911 roku). Wybudowana
w 1876 roku linia kolejowa z Tar-
nowa do Muszyny zwiększyła
napływ gości do uzdrowiska
i spowodowała konieczność
wznoszenia nowych budynków.
W sierpniu 1876 roku otwarto ko-
lej żelazną, która łączy Tarnów
z Leluchowem, a która prowadzi
do Szczawnicy, Żegiestowa i Kry-
nicy. Jest to jedna z najpiękniej-
szych dróg żelaznych w naszym
kraju tak pod względem dokład-
ności budowy, jak zręcznego zwal-
czania trudności, jak w końcu
wspaniałości widoków.3

Tablica z podpisem Przy Źró-
dle w Krynicy przedstawia Zdrój
Główny, zwany inaczej Starą Pi-
jalnią, zbudowany w 1869 roku
według projektu Feliksa Księżar-
skiego (1820-1884)4. Zdrój został

nakryty altaną z daszkiem, o ry-
zalitach bocznych połączonych
prostokątnym deptakiem, ozdo-
biony formami arkadowymi
o ażurowej dekoracji snycerskiej
(Starą Pijalnię rozebrano w 1969
roku w związku ze wznoszeniem
nowej Pijalni Głównej, którą
oddano do użytku w 1971 roku).

Zdjęcie na kolejnej karcie uka-
zuje Łazienki mineralne w Kryni-
cy, wzniesione w latach 1866-
-1868, według projektu Feliksa
Księżarskiego z 1862 roku. Pię-
trowy budynek drewniany zbu-
dowano na rzucie w kształcie
podkowy. Elewacja frontowa
ozdobiona jest trzema ryzalita-
mi, zakończonymi ozdobnymi
trójkątnymi szczytami. Nad
środkowym ryzalitem umieszczo-
na jest wieżyczka z zegarem, nad
ryzalitami bocznymi znajdują się
wieżyczki o prostszej formie.

W związku z projektowaną
budową, między innymi Zdroju
Głównego i Łazienek Mineral-
nych w Krynicy: Dyrekcja krajo-
wego skarbu w Krakowie, jako wła-
dza właściciela Krynicy reprezen-
tująca, wysłała w roku 1862
Feliksa Księżarskiego Inżyniera dla
zwiedzenia zakładów kąpielowych
w Franzesbadzie, dla zasięgnięcia
wzorów z tamtejszych łaźni, z cze-
go korzystając Księżarski, nie po-
minął rzucić okiem znawcy i na
wzory jakie mu się nie tylko w cze-
skich uzdrowiskach, ale w Saksonii
(w Elster) nastręczały. 5

Fotografia Łazienki borowino-
we w Krynicy przedstawia frag-
ment gmachu Łazienek Mineral-
nych oraz piętrowy budynek Ła-
zienek Borowinowych, zbudo-
wany w 1880 roku, ustawiony
w poprzek doliny – z facjatami
zakończonymi ozdobnymi szczy-
tami ze sterczynami. Po prawej
stronie deptaka, nad samą rzeką,

3 B. Skórczewski Przewodnik dla cho-
rych udających się do Krynicy, Kraków
1886, s. 1.
4 A. Żeleńska-Chełkowska Księżarski
Feliks. W: Polski Słownik Biograficzny,

pod red. E. Rostworowskiego, t. 15,
Wrocław-Warszawa-Kraków 1970,
s. 632 i n. Feliks Księżarski, architekt,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
5 M. Zieleniewski Nowe łazienki w Kryni-
cy pod względem architektonicznym,
technicznym i balneoterapeutycznym,
Kraków 1866, s. 31 i n.
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stoi piękny gmach murowany,
przeznaczony na łazienki borowi-
nowe, a obok nich wznosi się jesz-
cze większy gmach łazienek mine-
ralnych.6

Kolejna fotografia ukazuje
wille: „Ułan” i „Biały Orzeł”.
Wybudowana przed rokiem 1857
według projektu inżyniera Bro-
nisława Babla, willa „Biały
Orzeł” (widoczna z prawej stro-
ny) usytuowana przy Bulwarze
Dietla 7, to piętrowy budynek
drewniany, z podwyższonym ry-
zalitem bocznym, zwieńczony
trójkątnym szczytem, ozdobiony
drewnianą kratownicą. Piętrowa
willa „Ułan”, stojąca przy Bul-
warze Dietla 9, zbudowana
przed 1857 rokiem, jest obiektem
drewnianym, o konstrukcji zrę-
bowej, z ryzalitem środkowym
występującym przed lico elewa-
cji, z balkonami wspartymi na
słupkach (willa „Ułan” zburzo-
na została w 1896 roku i w tym
samym roku ponownie odbudo-
wana).

Fotografia Altany muzycznej
w Krynicy przedstawia, zbudowa-
ny w 1878 roku, ośmioboczny,
jednokondygnacyjny, drewniany
pawilon dla orkiestry zdrojowej,
nakryty daszkiem, ozdobiony
dekoracją ażurową.

 Uwieczniona na następnej fo-
tografii Kapliczka w Krynicy usy-

tuowana jest na stoku Góry Par-
kowej, na tzw. Dietlówce. Drew-
nianą kapliczkę zdrojową wznie-
siono w roku 1863 według pro-
jektu Feliksa Księżarskiego, na
planie ośmioboku połączonego
z krzyżem greckim, w którego ra-
mionach mieszczą się prezbite-
rium, dwie kaplice oraz kruchta.
Część centralna nakryta jest ko-
pulastym dachem zwieńczonym
latarnią. Na daszku nakrywają-
cym część prezbiterialną umiesz-
czono wieżyczkę na sygnaturkę,
zaś nad pozostałymi trzema pro-
stokątnymi pomieszczeniami –
daszki siodłowe. W 1896 roku
w swoich wspomnieniach tak
o kapliczce pisał Bronisław Ba-
bel: [...] kaplica [ta] wybudowana
z drzewa, dosyć obszerna i malow-
niczo rysująca się na tle pięknego
lasu śpilkowego, stoi dotąd, dosyć
dobrze utrzymana. Przez wiele lat
służyła ona, jako miejscowy
rzymsk[o] kat[olicki] kościółek –
dopóki nie wystawiono w roku
1890, pięknego murowanego ko-
ścioła.

Tablica z podpisem Źródło Sło-
twinka w Krynicy przedstawia je-
den z najstarszych zachowanych
krynickich zabytków – usytu-
owane w Parku Słotwińskim tzw.
Źródło Słotwinka (zwane inaczej
pijalnią „Słotwinka”), zbudowa-
ne w 1806 roku według projektu
inżyniera Burggallera. Drewnia-
ny, dwunastoboczny, jednokon-

dygnacyjny budynek, nakryty
został daszkiem parasolowym
„chińskim”, a całość zwieńczo-
no latarnią. Pawilon „Źródło
Słotwinka” został przeniesiony
w roku 1863 znad Zdroju Głów-
nego do Parku Słotwińskiego,
w związku z budową nowej pi-
jalni.

Kolejna karta zatytułowana
Pod Wisłą w Krynicy, ukazuje usy-
tuowaną przy Bulwarze Dietla 1,
powstałą przed 1887 rokiem willę
„Wisła”, drewnianą, dwupiętro-
wą, o konstrukcji zrębowej, sza-
lowaną poziomo, z werandami
przed licem elewacji frontowej
i bocznej.

Na ostatniej karcie umiesz-
czono fotografię podpisaną Mat-
ka Boska w Krynicy. Przedstawia
figurę Matki Bożej, wzniesioną
ze składek społecznych w roku
1865, według rysunku Artura
Grottgera z roku 1856. Na wy-
sokim, dwustopniowym cokole,
w czworobocznym ogrodzeniu
z latarniami na słupkach naroż-
nych, ustawiona jest kamienna
figura. Na tablicy umieszczonej
na cokole widnieje napis: Matko
łaskiś pełna, przyczyń się za nami
1865.

Zamieszczone w albumie Kra-
sińskiego fotografie są świadec-
twem, że w XIX wieku w Kryni-
cy, u podnóża Góry Parkowej
powstał zespół architektoniczny
o niezwykle ciekawej zabudowie
i wyjątkowym kształcie artystycz-
nym.

Dla osób przybywających do
uzdrowiska uporządkowano sto-
ki wzgórz i przystosowano je do
funkcji parku zdrojowego, wyty-
czono ścieżki, wzdłuż których
zbudowano altany, miejsca wido-
kowe. Krynica skupiała wówczas
elitę polityczną, naukową, literac-
ką i artystyczną kraju. Do zdro-
jowiska przyjeżdżali między inny-
mi:  Adam Asnyk, Aleksander
Fredro, Wojciech Gerson, Artur
Grottger, Józef Ignacy Kraszew-
ski, Jan Matejko, Helena Modrze-
jewska, Henryk Sienkiewicz, Sta-
nisław Wyspiański.

Renata Słoma6 B. Skórczewski, dz. cyt., s. 23.
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Ilustracja taka zdobiła druk
w różny sposób: bądź w for-
mie tablic między stronami,

bądź w formie kart przedtytuło-
wych (frontyspisów), ewentualnie
na odwrociach kart tytułowych,
a nawet w kolumnach druku
(zwróciła mi na to uwagę prof.
Paulina Buchwald-Pelcowa). Ele-
mentami dopełniającymi były wi-
niety i finaliki w samym tekście.
Stronie ilustracyjnej dawnej książ-
ki polskiej poświęcił wiele uwagi
Karol Estreicher, odnotowując
w swojej epokowej Bibliografii pol-
skiej XV- XVIII stulecia wiadomo-
ści o rycinach, znajdujących się
w wymienionych przezeń publi-
kacjach. Wszelako konfrontacja
lektury dzieła Estreichera z rzeczy-

wistością zaskakuje w dwojaki
sposób. Otóż czytelnik, biorąc do
ręki książkę, w której odnotowa-
na przez bibliografa ilustracja
(lub ilustracje) winna figurować,
wiele razy dozna rozczarowania
tam jej nie znajdując. Bywa też
odwrotnie – całkiem niespo-
dziewanie odkrywa się w starym
druku rycinę, która nie została
wymieniona w Bibliografii Estre-
ichera. I nie jest to bynajmniej
efekt niedbalstwa zasłużonego ba-
dacza, lecz wynik tego, z jakim
konkretnym egzemplarzem dzieła
miał on niegdyś do czynienia: czy
z kompletną szatą ilustracyjną, czy
może z egzemplarzem okaleczo-
nym, tzn. takim, z którego już
wcześniej wyjęto ryciny.

Wyjmowanie rycin z książek,
czasopism czy albumów wydaje
się nam dzisiaj – i słusznie – ka-
rygodnym barbarzyństwem, ale
należy pamiętać, że ów proceder
uprawiano beztrosko na prze-
strzeni paru wieków, tworząc
w ten sposób liczące się zbiory
graficzne. Kolekcjonerzy o naj-
sławniejszych nazwiskach nie
mieli w tym przypadku żadnych
skrupułów, nieświadomi faktu, że
wyrządzają niepowetowaną szko-
dę zarówno rycinie, jak i druko-
wi. Rycinie dlatego, że pozbawiali
ją naturalnej proweniencji, macie-
rzystego źródła, a co za tym idzie
uniemożliwiali precyzyjne dato-
wanie (luźnego teraz) dzieła
graficznego. Staremu drukowi zaś
dlatego, że go zubożali odziera-
jąc z przeznaczonej dla niego sza-
ty graficznej. Od momentu gdy
i rycina, i druk zaczynały istnieć
osobno, funkcjonując jako nieza-
leżne wartości i na różnych płasz-
czyznach, odnalezienie ich pier-
wotnego wspólnego źródła oka-
zuje się niekiedy nadzwyczaj
trudne, niewdzięczne, a często
wręcz niemożliwe. Powtórne po-
wiązanie ze sobą druku i sztychu
udaje się rzadko, zwykle w dro-
dze przypadku. Indywidualny
badacz, poruszający się po wła-
snym odcinku poszukiwań, nie
ma po prostu czasu ani warun-
ków na podjęcie metodycznych
działań w tym kierunku, zwłasz-
cza że przypomina to szukanie
przysłowiowej igły w stogu siana.
Co gorsza, penetracje mogą oka-
zać się nie tylko żmudne, ale i za-
wodne, a ich ogrom zwyczajnie
zniechęca. Słowem, „przypasowa-
nie” planszy do druku nie stano-
wi bynajmniej zachęcającej per-
spektywy badawczej.

Cóż zatem robi badacz starej
grafiki (zazwyczaj profesjonalny
historyk sztuki)? Nie pozostaje mu

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że z książką drukowaną,
niejako od zarania jej dziejów, związana była kształtująca się
wraz rozwojem typografii, charakterystyczna dla niej ilustracja,
najpierw drzeworytowa, potem sporządzana w technikach
metalowych – najczęściej w miedziorycie i akwaforcie,
rzadziej akwatincie i mezzotincie.

Stare druki a problemy
badawcze grafiki dawnej

R. Pozzi Pogrzeb Marii Klementyny Sobieskiej według rysunku I.P. Panniniego,
akwaforta 1736. Ze zbiorów BOK
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nic innego, jak pójść po linii naj-
mniejszego oporu, tzn. dokonać
formalnego opisu wyjętej niegdyś
ryciny („co widzi”) i określić datę
jej powstania ze względną dokład-
nością do ćwierć- lub półwiecza,
a nawet i wieku w przypadku prac
anonimowych. Takie rozwiązanie
nikogo nie zadowala, ale niestety
funkcjonuje, bo na razie lepszego
nie ma. Wystarczy przejrzeć
sztandarowe katalogi polskich
zbiorów graficznych: Emeryka
Hutten-Czapskiego, Zygmunta
Rosińskiego czy Dominika Wit-
ke-Jeżewskiego, aby się o tym prze-
konać (takie noty proweniencyj-
ne czasami uwzględnia Czapski).

Co zaś kryje się naprawdę w licz-
nie zachowanych starych drukach
– jeszcze nieodartych z rycin – rzad-
ko kto wie, gdyż nieocenioną Bi-
bliografię Estreichera trudno czy-
tać jednym tchem do poduszki.
Jest natomiast rzeczą pewną, że
znajduje się w nich bezcenny i za-
razem ogromny materiał graficz-
ny, a zatem i potencjał badaw-

czy , którego właściwe wykorzy-
stanie zależy wyłącznie od nas.
Tylko usiąść i „przeorać” cały
zbiór, na początek przynajmniej
polonika1.

Aby jednak takie działania
dały oczekiwany rezultat, speł-
nione być muszą co najmniej trzy
warunki.
1. Profesjonalizm. Podjęcie tak
wielkiej pracy wymaga dużej wie-

dzy i sporego doświadczenia, za-
tem nie powinien się na nią po-
rywać świeżo upieczony adept po
studiach. Trzeba wiedzieć, że
rzadko można tu liczyć na „pod-
pórki” w postaci literatury, gdyż
materiał w przeważającej więk-
szości jest zupełnie dziewiczy
i poruszanie się w nim nie będzie
łatwe. Równie istotna jest świa-
domość, że zawarte w drukach
ryciny nie zawsze są zaopatrzone
w tytuły sensu stricto, a zaszyfro-
wana w nich treść będzie zapew-
ne wymagała rozlicznych, odręb-
nych poszukiwań w dziedzinie
ikonografii, bądź może okazać
się czytelna tylko dzięki uważnej
lekturze towarzyszącego im tek-
stu drukowanego.
2. Komputeryzacja. Pracę nad
projektem – nie zawsze posu-
wającą się błyskawicznie – należy
starannie przemyśleć i prowadzić
systematycznie, początkowo przez
jedną, wyznaczoną do tego oso-
bę, a w przyszłości przez staran-
nie dobrany zespół. Konieczne jest
stworzenie komputerowej bazy
danych, pozwalającej na rejestra-
cję i analizę całości zgromadzo-
nego materiału. W Europie Za-
chodniej od wielu już lat funk-
cjonuje co najmniej kilkanaście
baz danych nie tylko opisujących
stare druki, ale i ukazujących ze-
skanowane ornamenty drukar-
skie, o zautomatyzowanych kata-
logach bibliotecznych2  już nie
wspominając. W Polsce nato-
miast w tej dziedzinie stawia się
dopiero pierwsze kroki. Należy tu
wszakże przypomnieć, że w latach
70. i 80. ubiegłego wieku Zofia
Nowak i Renata Motyl – pracu-
jące w Zakładach Starych Dru-
ków Biblioteki Kórnickiej i Osso-
lineum we Wrocławiu – podjęły
trud stworzenia pierwszych kar-
totek zawierających opisy ilustra-
cji książkowych. I jakkolwiek owe,
realizowane metodami tradycyj-

2 Obszerniejsze dane na ten temat moż-
na znaleźć w artykule Katarzyny Ślaskiej
Stare druki w Internecie. Najciekawsze
strony www związane z dawną książką
(„Biuletyn Informacyjny Biblioteki Naro-
dowej” 1999, nr 3, s. 31-35).

Propozycje, projekty, program
y1 Przykładowo niech świadczy o tym

przepiękny, okazjonalny druk funeralny
poświęcony Marii Klementynie Sobie-
skiej, pt. Parentalia Mariae Clementinae
Magn. Britan. Franc. et  Hibern. Regin.(Ro-
mae 1736), zaopatrzony w sztychowaną
kartę tytułową i dwie okazałe ryciny na
końcu woluminu, nie licząc licznych mie-
dziorytowych winiet w tekście i ozdob-
nych inicjałów w dwóch szpaltach łaciń-
sko-włoskiego tekstu (razem 16). Eg-
zemplarz ze zbiorów Biblioteki Ordynacji
Krasińskich, sygn. XVIII.41190. Inny do-
borowy przykład to La folle journée, ou
Le Mariage de Figaro... Beaumarchais...
Paris 1785, sygn. XVIII.2.16090 (Kras.).
Z obu tych źródeł zaczerpnięto repro-
dukowane w tekście ilustracje.

L.M. Halbou – ilustracja
do Wesela Figara

Beaumarchais, według
rysunku Saint-Quentina
Starszego, 1785.
Ze zbiorów BOK
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nymi i nie zawsze ukończone, kar-
toteki traktowały analizowany
materiał bądź wybiórczo, bądź
skrótowo, to jednak zainicjowa-
ły ten rodzaj badań i obecnie są
albo kontynuowane w formie
komputerowej bazy danych (Kór-
nik), albo wykorzystywane jako
podstawa publikacji drukowa-
nych3  (Wrocław).
3. Wydawnictwa drukowane.
Wspomniana baza komputerowa
byłaby więc wspaniałym punk-
tem wyjścia dla wielu konkret-
nych publikacji, a zwłaszcza ka-
talogów zbiorów graficznych.
W przypadku Biblioteki Narodo-
wej mogłaby to być kontynuacja

Katalogu portretów czy znajdują-
cych się w stadium opracowania
Dziejów Polski w grafice – a więc
opcja ikonograficzna. Do rozwa-
żenia jest także układ materiału
(lub jego części) według nazwisk
artystów-sztycharzy. Wybór kon-
cepcji zależałby zresztą od charak-
teru przebadanego materiału, po-
trzeb środowiska naukowego,
a zwłaszcza oczekiwań samej Bi-
blioteki Narodowej.

Jak dalece obszerny jest ten iko-
nograficzny materiał znajdujący
się w starych księgach nie sposób
określić nawet w przybliżeniu.
Próba takiego uściślenia, oparta
wyłącznie na lekturze Bibliografii
Estreichera skazana jest z góry na
niepowodzenie, ponieważ istnie-
ją zbyt duże rozbieżności pomię-
dzy opisami bibliograficznymi
a stanem faktycznym druków.
Zatem weryfikacja – przeprowa-
dzana na drodze autopsji kilku
a nawet kilkunastu egzemplarzy
– wydaje się nieodzowna dla uzy-
skania wiarygodnego obrazu za-
wartego w drukach materiału
ikonograficznego.

A jednak, ikonograficzne no-
taty z Estreichera czynione do-
tychczas przez badaczy na wła-
sny użytek dają pewne wyobra-
żenie. Jakkolwiek z natury rzeczy
wyrywkowe, pozwalają na zo-
rientowanie się, z jakimi sztycha-
rzami i rysownikami, a nawet te-
matami mamy do czynienia.
W przypadku grafiki polskiej
(lub z Polską związanej) spoty-
kamy zarówno liczące się indy-
widualności (Jan Ziarnko, Jere-
mias Falck, Wilhelm Hondius,
Aleksander i Leon Tarasewiczo-
wie, Jan Fryderyk Mylius, bracia
Tscherningowie), jak i artystów
pośledniejszych, choć ówcześnie
wziętych (Jan Bensheimer, Jan
Józef  Filipowicz, Strahowscy,
Jan Aleksander Gorczyn), a tak-
że bardzo słabych (Derpowicz,
Steckel, Surmaccy). Z grafików
obcych najczęściej przewijają się
nazwiska przedstawicieli szkoły
niemieckiej (np. Bernigerothowie
ojciec i syn, Gabriel i Moritz Bo-
denehrowie, Georg Paul Busch,
Johann Gottfried Haid, Georg
Christoph Kilian, Matthäus Me-
rian, Johann Christoph Sysang),
rzadziej francuskiej (Jacques Cal-
lot, Collignon, Moncornet, Nan-
teuil), włoskiej (Geronimo Frez-
za, Lorenzo Zucchi) czy holen-
derskiej (Harrewyn, van der
Gouwen). A jest to tylko przy-
słowiowy wierzchołek góry lo-
dowej.

Pora postawić pytanie, czy Bi-
blioteka Narodowa mogłaby już
dziś podjąć stałą i planową re-
jestrację zawartości graficznej sta-
rych druków? Sądzę, że niewąt-
pliwie tak, gdyż spełnia z nad-
datkiem wszystkie wymienione
wyżej warunki. Poza tym, oprócz
godnych pozazdroszczenia zaso-
bów dawnej książki, ma do dys-
pozycji centralny katalog starych
druków – polskich i obcych.
Czas najwyższy zatem, aby pod-
jąć to ambitne zamierzenie i kon-
sekwentnie, krok po kroku, je re-
alizować, zgodnie ze starą mądrą
maksymą: „połowy dokonał ten,
kto zaczął”.

 Hanna Widacka

3 Informacje pochodzą od dr Wandy
Karkucińskiej, Kórnik. Zob. też Wiesław
Tyszkowski Kolekcja poloników XVII w.
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu – próba charakterystyki,
„Czasopismo Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich” z. 10 (1999), s. 275-
-279; tenże, Zarys historii Działu Starych
Druków Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich 1918-1998, tamże, z. 11
(2000), s. 217-226.

G. Frezza, karta tytułowa
do Parentalia według
rysunku I.P. Panniniego,
akwaforta 1736.
Ze zbiorów BOK
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Pisząc rok temu, również na
łamach „Biuletynu Infor-
macyjnego BN”, o zbliża-

jących się rocznicach Biblioteki
Ordynacji Krasińskich: 160. po-
wstania, a także – o sto lat bliż-
szej – jej unicestwienia w paź-
dzierniku 1944 roku, i przedsta-
wiając różne możliwości ich
uczczenia, nie pominęłam oczy-
wiście projektów wydawniczych.
Jedną ze sformułowanych wów-
czas propozycji – aby ostatni te-
goroczny numer „Biuletynu” po-
święcić losom i zbiorom tej książ-
nicy – właśnie zrealizowaliśmy,
przygotowując niniejszą edycję

Wokół Krasińskich. Kilka
propozycji wydawniczych
Jubileuszowe obchody wywołują niejednokrotnie reakcje
nieprzychylne, negatywne czy wręcz kpiny w stylu Boya.
I często na takie potraktowanie zasługują. O wiele częściej
jednak okrągłe czy w inny sposób ważne daty w dziejach
instytucji czy życiu człowieka stają się impulsem
do wzmożonego działania i realizacji takich przedsięwzięć,
jakich bez tej szczególnej okazji, a także dyscypliny narzuconej
nieprzekraczalnym terminem jubileuszu, nikt by się nie podjął.
W Bibliotece Narodowej takie sytuacje intensyfikują
przede wszystkim pracę Wydawnictwa BN.

pisma, wypełnioną w całości
materiałami związanymi tema-
tycznie z Biblioteką Krasińskich.
Serdecznie dziękuję przy tej oka-
zji wszystkim autorom, którzy
z dużym zaangażowaniem, nie-
kiedy z pasją, a zawsze w termi-
nie – a to dla zespołu przygoto-
wującego numer pisma jest nie-
mal równie ważne – zechcieli
odpowiedzieć na naszą inicja-
tywę, dostarczając do redakcji
swoje teksty i ze zrozumieniem
przyjmując liczne oczekiwania,
prośby i dezyderaty w zakresie
materiału ilustracyjnego.

Specjalnie przygotowany na
jubileusz Biblioteki Narodowej
numer „Biuletynu Informacyjne-
go BN” ze zbiorami Krasińskich
był jedną z kilku różnych, hasło-
wo wskazanych rok temu inicja-
tyw, jakie wydawały się wskaza-
ne w związku ze zbliżającymi się
rocznicami BOK. Obecnie chcę
przedstawić bardziej już skonkre-
tyzowane – i pozostające w bez-
pośrednim związku z przechowy-
wanymi w Bibliotece Narodowej
zbiorami Krasińskich – inne pro-
jekty edytorskie, które mogłyby
znaleźć się w planie wydawni-
czym Biblioteki Narodowej na
rok 2004.

Pierwsza z tych propozycji,
najbardziej oczywista, wręcz ba-
nalna, ale wpisująca się już
w pewną tradycję, to oczywiście

odpowiednio przygotowany ka-
lendarz Biblioteki Narodowej
(na rok 2004). Zaprezentowane
na wkładce ilustracyjnej i w ca-
łym niniejszym numerze „Biule-
tynu” reprodukcje różnorodnych
obiektów ze zbiorów Biblioteki
Ordynacji Krasińskich dowodzą,
że materia jest i cenna, i całkiem
obszerna, i warta pokazania.
Mógłby to być wybór najpięk-
niejszych obiektów ze wszystkich
zbiorów BOK lub – lepiej, jak
sądzę – ujęcie tematyczne: mapy
albo piękne oprawy książek Kra-
sińskich.

 Przechowywany w Bibliotece
Krasińskich czteroarkuszowy
efektowny plan P.R. Tirregaille’a
przedstawiający osiemnasto-
wieczną Warszawę wraz z jej naj-
piękniejszymi architektoniczny-
mi obiektami, pałacami i kościo-
łami, zachował się, niestety, tylko
w części, a to, co przetrwało, jest
dotkliwie zniszczone, co widać na
okładce tego numeru „Biuletynu
Informacyjnego”.

W zbiorach kartograficznych
BOK przechowywanych w Bi-
bliotece Narodowej są jednak
inne, całkiem liczne i interesują-
ce plany dawnej Warszawy, mia-
sta, z którym zbiory Krasińskich
nie tylko przez sto lat istnienia
Biblioteki, ale o wiele dłużej były
i są nadal związane. Zachowały
się również, towarzyszące pla-
nom i mapom stolicy lub po-
wstające jako odrębne dzieła gra-
ficzne, liczne panoramy Warsza-
wy, w zbiorach ikonograficznych
BOK. Warto byłoby je, pod ha-
słem: „Ze zbiorów Krasińskich”,
wspólnie zebrać i przypomnieć
w  ciekawym wyborze nie tylko
ze względów sentymentalnych,
ale promocyjnych i komercyjnych
również.

Poza zasadniczymi obszarami
zainteresowań badawczych pozo-
stają w Bibliotece Narodowej,

Propozycje, projekty, program
y
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podczas posiedzeń Rady Wy-
dawniczej BN.

Wyboru opraw pokazanych
w tym numerze „Biuletynu Infor-
macyjnego BN” dokonała p. Anna
Kałudzka, autorka obszernego ar-
tykułu o drukach nowszych BOK,
a dużo wcześniej – tezy magister-
skiej „Zbiory dawnej Biblioteki
Ordynacji Krasińskich w Biblio-
tece Narodowej”. Obszerny ma-
szynopis tej pracy dostępny jest
w Czytelni Bibliologicznej Bi-
blioteki Narodowej.

 Okolicznościową inicjatywą
wydawniczą jest tradycyjnie w Bi-
bliotece Narodowej także druk
bibliofilski. W przypadku Krasiń-
skich niewątpliwie zasługują na
taką formę edycji przynajmniej
dwa teksty: przemówienie Edwar-
da Krasińskiego wygłoszone pod-
czas uroczystego otwar-cia siedzi-
by Biblioteki przy ul. Okólnik 9
w dniu 2 grudnia 1930, a także
przygotowana z tej samej okazji
niewielka, ale bogata w treści pu-
blikacja Jana Muszkowskiego Bi-
blioteka Ordynacji Krasińskich
(1930).

Dziejom i zbiorom BOK po-
święcony będzie w całości lub
w znacznej części również kolej-
ny tom „Rocznika Biblioteki
Narodowej”. Mam nadzieję, że
zainteresowanie ordynacką bi-
blioteką, rozbudzone niniejszym
numerem „Biuletynu”, zaowocu-
je wkrótce obszerniejszymi opra-
cowaniami naukowymi, które
złożą się na planowany t. 37.
„Rocznika BN”. Do udziału
w jego przygotowaniu zostali za-
proszeni również autorzy z ze-
wnątrz.

Znacznie większego nakładu
prac przygotowawczych – mery-
torycznych, redakcyjnych i edy-
torskich – wymagają następne
dwie propozycje. Pierwsza z nich
to tom zawierający materiały źró-
dłowe i szczegółowe opracowa-
nia dotyczące Biblioteki Ordyna-
cji Krasińskich, w którym zna-
lazłyby się najważniejsze teksty
i dokumenty dotyczące powsta-
nia, dziejów i organizacji BOK.
Być może udałoby się go zreali-
zować we współpracy z zaintere-

sowanymi tym tematem history-
kami i historykami literatury.
Krokiem następnym – i ostat-
nim na razie – byłaby pełna mo-
nografia Biblioteki Ordynacji
Krasińskich.

Prawdopodobnie w końcu
roku 2003, roku jubileuszu Bi-
blioteki Narodowej, ukaże się
książka, która otworzy nową ini-
cjatywę wydawniczą – serię książ-
kową „Rocznika Biblioteki Na-
rodowej”, nazwaną Sławne Bi-
blioteki i Księgozbiory Polskie.
Będzie to, bo tylko tak być może,
praca poświęcona Bibliotece Za-
łuskich. Ale w programie tej se-
rii przewidziana jest także, co
równie oczywiste, książka po-
święcona Bibliotece Ordynacji
Krasińskich. Przygotowanie ko-
lejnego tomu serii wymaga wię-
cej czasu, nie byłoby zatem roz-
sądne planowanie, tylko ze
względów rocznicowych, publi-
kacji książki o Bibliotece  Ordy-
nacji Krasińskich koniecznie
przed 19 października 2004 roku,
kiedy to, dokładnie, wypada 60.
rocznicą spalenia „Okólnika” –
zbiorów specjalnych BOK,
a wraz z nimi także najcenniej-
szych zbiorów Biblioteki Naro-
dowej i Uniwersyteckiej.

 Natomiast wszystkie inne
przedstawione wyżej projekty
edytorskie można bez większego
wysiłku do tego czasu zrealizo-
wać. Może pojawią się w konsek-
wencji podjętych już działań też
inne propozycje wydawnicze. By-
łoby jednak znakomicie, gdyby
nie pozostały jedynym akcentem
rocznicowym związanym z Bi-
blioteką Krasińskich, lecz stały
się publikacjami towarzyszącymi
innym okolicznościowym przed-
sięwzięciom: wystawie i sesji, któ-
re pokazałyby, jak „pod znakiem
światła” powstawała i w mrokach
wojny zginęła jedna z najwięk-
szych i najbardziej zasłużonych
magnackich bibliotek polskich,
którą jej właściciele, wzorem bra-
ci Załuskich, z pełną świadomo-
ścią oddali niegdyś w służbę pu-
bliczną.

Halina Tchórzewska-Kabata

niestety, oprawy książkowe, za-
równo te najdawniejsze i najcen-
niejsze, jak i bliższe czasom obec-
nym. Ze zbiorów Krasińskich za-
chowały się głównie te drugie,
dziewiętnastowieczne, jakkol-
wiek w zasobach starych druków
BN z pewnością znajduje się tak-
że niejeden pięknie oprawny wo-
lumen Krasińskich, choćby
z królewskiej kolekcji Stanisława
Augusta. Takie oprawy, dobrze
sfotografowane, znaleźć by się
mogły albo w niewielkiej okolicz-
nościowej publikacji, albo – co
byłoby chyba poznawczo, a i edy-
torsko ciekawsze – należałoby
zwrócić się do historyka sztuki
zainteresowanego tą problema-
tykę, który opatrzyłby wydaw-
nictwo BN stosownym meryto-
rycznym komentarzem. Być
może byłby to pierwszy, a raczej
drugi po albumie Nad złoto droż-
sze krok w stronę niewątpliwie
pięknej publikacji, również
o charakterze albumowym, w ja-
kiej można byłoby pokazać,
w obszernym wyborze, cenne
oprawy ze zbiorów Biblioteki
Narodowej, o czym swego czasu
rozmawialiśmy wielokrotnie
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Studium nieżyjącego już his-
toryka, wytrawnego znaw-
cy specjalistycznej literatu-

ry niemieckiej, poświęcone zosta-
ło powstałemu w pierwszej poło-
wie XVIII wieku Atlasowi Śląska
autorstwa Johanna Wielanda
i Mattheusa von Schubarta. Atla-
sem Śląska interesowali się od daw-
na historycy – Horodyski wyko-
rzystał literaturę przedmiotu ogła-
szaną przed 1960 rokiem. Głównie
jednak czerpał z zachowanych
w Bibliotece Narodowej źródeł.
Starannie wertował wybrane blo-
ki rękopisów, jeden z nich miał stać
się podstawą dzieła jego życia.
Z powodu przedwczesnej śmierci
autora nie zostało ukończone. Syn
– Bogdan E. Horodyski – wspól-
nie z Lucyną Szaniawską z Zakła-
du Zbiorów Kartograficznych
BN, dołożyli starań, aby rękopis
(bez pełnej analizy wszystkich
map) doprowadzić do ogłoszenia
drukiem. W wyniku ich żmudnej
pracy otrzymaliśmy  książkę o lo-
sach tworzonego w XVIII wieku
Atlasu Śląska wraz z teką zawiera-
jącą 20 map, które niegdyś znaj-
dowały się w zbiorach Biblioteki
Ordynacji Krasińskich. Dzie-
ło z pewnością stanowi wydarze-
nie naukowe i wydawnicze. Czyta
się je jak frapującą opowieść pod-
różniczą, a załączone mapy oglą-
da nie tylko jak czytelne źródła hi-
storyczne, ale i dzieła sztuki mie-
dziorytniczej. Czytelność map,
zmniejszonych z przyczyn technicz-
nych o 1/4, mimo drobnych ubyt-
ków, jest znakomita.

 Najkrótszym zapisem zawar-
tości tomu jest spis treści. Blok
wstępny zawiera: Od wydawcy –
Lucyna Szaniawska, Przedmowa
– Bogdan E. Horodyski-syn, Od

autora. Wywód merytoryczny
podzielono na siedem rozdzia-
łów: I – Charakterystyka źródeł,
II – Kartograficzne prace Wielan-
da, III – Powołanie Schubarta.
Umowa z wydawcą, IV – Korek-
tura map, V – Druk map do wy-
buchu wojny 1740 r., VI – Perype-
tie końcowej fazy wydawnictwa,
VII – Analiza map. Jest jeszcze Po-
słowie B.E. Horodyskiego, Suple-
ment – Brulion opisu księstw ślą-
skich, spis reprodukowanych
map Atlasu Śląska, a także stresz-
czenie w języku angielskim.

Już zatem spis treści ujawnia
dwóch kartografów-autorów
Atlasu: Johanna Wielanda i Mat-
theusa von Schubarta. Pierwszy
rozpoczął pracę, gdy cały Śląsk
należał do Austrii, drugi kończył
ją po wojnie 1740 r., gdy znaczna
część tego obszaru znalazła się
w Prusach. Król Prus, Fryderyk
Wielki zrazu sprzeciwiał się ukoń-
czeniu dzieła. Ostatecznie nakład-
cy (Dziedzice Homanna z No-
rymbergi) pokonali przeszkody
wydając dwudziestą mapę zamy-
kającą dzieło. Przebogate archi-
wum wydawnicze, a  przynajmniej
znaczną jego część, zakupili bra-
cia Załuscy do swej książnicy
w Warszawie. Po drugiej wojnie
światowej dotarł do tych zbio-
rów Horodyski, kierujący wów-
czas działem rękopisów Biblio-
teki Narodowej i zajął się nimi
z właściwą sobie pasją badawczą.
Interesował go głównie warsztat
kartografów. Właśnie on pozwo-
lił autorowi na odtworzenie
„kuchni” wydrukowanego dzie-
ła: sposobu gromadzenia mate-
riału w terenie, przebiegu pracy
w warunkach kameralnych, we-
ryfikacji informacji przez Ziem-
stwa,  rytowania na miedzi jedy-
nie na podstawie kartograficznych
szkiców roboczych, korekt na kli-
szach itp. Arcyważnym proble-
mem jest w studium sprawa ska-

li, która już od początku była
niejednolita (niekiedy była to
tzw. mila browarna, innym razem
śląska). Okazuje się, że – nielicz-
ne zresztą – punkty astronomicz-
ne wprowadzano dopiero w cza-
sie rytowania, podobnie jak i siat-
kę geograficzną.

Zarówno z wydrukowanych
map, jak i z zachowanych źródeł
znakomicie wydobyto liczne po-
lonika. Mają one różny charak-
ter: graniczny, jednak do 1740 r.
bez wyraźnego kordonu między
Śląskiem i Rzeczypospolitą, et-
niczny, co miało znaczenie przy
zapisie miejscowości, których na-
zwy słowiańskie pospiesznie no-
towano w transkrypcji niemiec-
kiej, jak na przykład Schwied-
nitz, Bolckenhayn. Kartografowie
w terenie mieli z tym zresztą spo-
ro kłopotów gdyż tamtejsza lud-
ność nie posługiwała się językiem
niemieckim. Polonika te potwier-
dzają tezę o błyskawicznej germa-
nizacji Śląska, zwłaszcza po prze-
jęciu tego terenu przez Prusy po
wojnie 1741 r.

Właśnie owo szerokie tło histo-
ryczne oraz charakterystyka spo-
sobu pozyskiwania materiału w
terenie, opis prac kameralnych oraz
przebieg czynności drukarskich
w określonych uwarunkowaniach
politycznych w Austrii, a później
w Prusach, decydują o wartości
opracowania. Jest ono tym waż-
niejsze, że w ostatnich latach, głów-
nie za sprawą Stanisława Pietkie-
wicza, autorzy prac z zakresu hi-
storii kartografii odwołują się
głównie do analiz formalnych
(kartomertrii). W założeniu autor-
skim miało to być studium histo-
ryczne, dzięki talentowi pisarskie-
mu autora i jego dociekliwości
zgoła detektywistycznej, jest
czymś więcej: rodzajem przewod-
nika po życiu codziennym elit
urzędniczych Śląska w pierwszej
połowie XVIII wieku. Książka
Horodyskiego to fascynująca lek-
tura, rarytas kartograficzny, a nade
wszystko niezastąpiona inspiracja
do wycieczek w przeszłość dla mi-
łośników Śląska.

Zbigniew J. Wójcik

Bogdan Horodyski
Dzieje Atlasu Śląska 1720-1752
Warszawa, BN, 2002

Osiemnastowieczny
atlas Śląska
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2 października w Salonie Wydawców prezen-
tował swoją działalność Instytut Wydawniczy PAX.
Historię wydawnictwa, jego dorobek i plany na
przyszłość przedstawił redaktor naczelny dr hab.
Karol Klauza. Honorowym gościem Salonu był
Ernest Bryll, autor wydanego niedawno przez PAX
tomu wierszy Nie proszę o wielkie znaki, który
mówił o wieloletniej współpracy z Instytutem Wy-
dawniczym PAX.

7 października została otwarta wystawa foto-
graficzna „Architektura Zakopanego na przełomie
wieków” będąca plonem konkursu na najlepszy
obiekt architektoniczny wybudowany i przekaza-
ny do użytku w Zakopanem w latach 1990-2002.
Konkurs zorganizował Urząd Miasta Zakopane
oraz Oddział Sądecko-Podhalański SARP, pod pa-
tronatem burmistrza Zakopanego.

8 października w salach BN obradowała Ogól-
nopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
z Bibliotek Publicznych, przygotowana przez Sek-
cję Bibliotek Muzycznych i Sekcję Fonotek SBP, przy
współpracy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,
Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. Uczestnicy Konferencji wysłuchali
m.in. referatów pracowników BN: Wandy Klenczon
(Instytut Bibliograficzny) oraz Marioli Nałęcz (Za-
kład Zbiorów Muzycznych) oraz zapoznali się
z pracą Zakładu Zbiorów Muzycznych oraz Zakła-
du Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych BN.

8 października odbył się koncert z cyklu „Bi-
blioteka Narodowa prezentuje zbiory dźwiękowe”
poświęcony złotym latom polskiej operetki. Od-
tworzone zostały nagrania ze zbiorów Biblioteki
Narodowej, prezentujące sztukę wokalną m.in. Wik-
torii Kaweckiej i Lucyny Messal.

9 października gościem Salonu Pisarzy był Ta-
deusz Drewnowski, krytyk literacki, edytor, litera-
turoznawca, autor opracowań i wydań krytycz-
nych twórczości Tadeusza Różewicza, Tadeusza
Borowskiego, Marii Dąbrowskiej.

11 października     odbył się w Bibliotece Naro-
dowej „Poranek poetów”, jedna z imprez 31. Fe-
stiwalu „Warszawska Jesień Poezji”. Na spotka-
niu Andrzej Busza (Kanada), Bohdan Drozdow-
ski (Polska), Philip Rosenau (Izrael) oraz Tor
Obrestad (Norwegia) zaprezentowali swoje utwo-
ry i przeprowadzili interesującą dyskusję o istocie
działalności translatorskiej.

14 października w Bibliotece Narodowej odby-
ło się seminarium naukowe, kolejne z cyklu pre-
zentującego wydawnictwa BN. Spotkanie pod
hasłem: Znaczenie bibliografii poloników zagranicz-

nych dla badań oraz recepcji polskiej kultury i nauki
w świecie, zorganizowała BN oraz Fundacja Kul-
tury. Bezpośrednią okazją było ukazanie się (we
wrześniu br.) kolejnego, 40. numeru rocznika „Po-
lonica Zagraniczne. Bibliografia”.  Spotkanie otwo-
rzył dyrektor Michał Jagiełło, który dokonał prezen-
tacji zespołu Pracowni Bibliografii Poloników Zagra-
nicznych. Kierownik Pracowni Danuta Bilikiewicz-
Blanc omówiła redagowaną przez zespół Pracow-
ni publikację. Referaty przedstawili także: prof. Ja-
dwiga Czachowska, dr hab. Oskar Czarnik, An-
drzej Krzysztof Kunert oraz dr hab. Marta
Skalska-Zlat.

15 października     obradowało Kolegium BN. Dy-
rektor Michał Jagiełło omówił sytuację finansową
Biblioteki Narodowej, a następnie przypomniał naj-
ważniejsze przedsięwzięcia, jakie w ostatnim okre-
sie były podejmowane przez BN lub odbywały się
przy jej współudziale.

19 października w Salonie Wydawców, odbyło
się spotkanie z redakcją „Zeszytów Literackich”,
zorganizowane z okazji XX-lecia pisma i połączo-
ne z otwarciem okolicznościowej wystawy.

21 października w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie Naro-
dowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego
NUKAT, z udziałem przedstawicieli władz Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Komitetu Badań Nauko-
wych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
współpracujących bibliotek. Bibliotekę Narodową
reprezentowały: zastępca dyrektora Joanna Pasz-
taleniec-Jarzyńska oraz kierownik Instytutu Biblio-
graficznego dr Jadwiga Sadowska.

23 października w Salonie Pisarzy spotkał się
ze swoimi czytelnikami Krzysztof Karasek, poeta,
autor ponad 20 tomików wierszy.

28 października w siedzibie Archiwum Głów-
nego Akt Dawnych odbyło się spotkanie promu-
jące CD-ROM „Pamięć Polski – Pamięć Świata”,
na którym zaprezentowano polskie obiekty archi-
walne i biblioteczne wpisane w 1999 r. na świato-
wą listę programu UNESCO „Memory of the World”
(m.in. dzieła Fryderyka Chopina ze zbiorów Biblio-
teki Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Cho-
pina), a także dokumenty, które znalazły się na
tzw. liście krajowej (ze zbiorów BN: Sakramentarz
tyniecki i Kodeks supraski).

29 października w Salonie Pisarzy odbyło się
spotkanie z autorami młodego pokolenia: Anną
Onichimowską, Grzegorzem Kasdepke i Toma-
szem Trojanowskim, którzy zaprezentowali swoje
książki w ramach przedsięwzięcia „Kanon Książ-
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ki dla Dzieci i Młodzieży”. Organizatorami impre-
zy były Polska Izba Książki i Biblioteka Narodo-
wa.

4 listopada     gospodarzem Salonu Pisarzy  był
Jerzy Surwiło, polski dziennikarz, pisarz, działacz
społeczny i kulturalny na Litwie, autor prac po-
święconych dziejom Polaków w Księstwie Litew-
skim.

5 listopada w Salonie Pisarzy gościła Maria Nu-
rowska, popularna autorka poczytnych powieści
psychologiczno-obyczajowych.

5 listopada w BN odbyła się uroczysta promo-
cja książki płk. dr. Stanisława Piekarskiego Pol-
skie orły nad Dunajem, zorganizowana przez Bi-
bliotekę Narodową i Węgierski Instytut Kultury. Pra-
ca szczegółowo dokumentuje życie kulturalne
i artystyczne w obozach dla polskich żołnierzy in-
ternowanych na Węgrzech w latach 1939-1944.

6 listopada w Salonie Wydawców prezentowa-
ło swój dorobek działające od 1981 roku Staszow-
skie Towarzystwo Kulturalne. Towarzystwo m.in.
wydaje miesięcznik „Goniec Staszowski” oraz pro-
wadzi wydawnictwo regionalne Biblioteka Sta-
szowska.

13 listopada w Salonie Wydawców prezento-
wało się Wydawnictwo Adam Marszałek, prywat-
na oficyna specjalizująca się w publikacjach nau-
kowych  i popularnonaukowych z dziedziny sze-
roko rozumianych nauk humanistycznych, przede
wszystkim historii i politologii.

13 listopada     dyrektorzy Biblioteki Narodowej –
Michał Jagiełło, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
i Stanisław Czajka oraz Maria Wrede, kierownik
Zakładu Rękopisów, spotkali się z księdzem Woj-
ciechem Jasińskim, przełożonym Zgromadzenia
Księży Marianów w  Fawley Court. Rozmowa do-
tyczyła dalszej współpracy związanej z opraco-
waniem zbiorów.

15 listopada     w Bibliotece Narodowej odbyła
się ceremonia wręczenia medali „Zasłużony dla
Tolerancji” (z okazji przypadającego 16 listopada
Światowego Dnia Tolerancji ogłoszonego przez
UNESCO) przyznanych przez Kapitułę Fundacji
Ekumenicznej „Tolerancja”. Medale otrzymali
Amos Oz, pisarz z Izraela oraz Bernard Kouch-
ner, założyciel ruchu „Lekarze bez Granic” i były
minister zdrowia Francji, a także: pisarz Józef
Hen, prof. Dorota Symonides, wójt Mieczysław
Konczalski i proboszcz Andrzej Smoleń z gminy
Radomin (za wspólną pracę na rzecz wybudo-
wania pomnika żołnierzom radzieckim poległym

w II wojnie światowej na ziemi radomińskiej), były
burmistrz Jedwabnego Stanisław Godlewski oraz
redakcja miesięcznika „Dziś” i Fundacja im. Ste-
fana Batorego.

18 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie
nowo utworzonej krajowej Rady Archiwalnej, na
którym dyr. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska re-
prezentowała dyrektora Biblioteki Narodowej Mi-
chała Jagiełłę, powołanego przez ministra kultu-
ry do składu Rady.

19 listopada  zebrało się kolegium BN pod prze-
wodnictwem dyr. Michała Jagiełły, który poinfor-
mował o sytuacji finansowej Biblioteki Narodo-
wej i sprawach organizacyjnych oraz omówił
najważniejsze wydarzenia w działalności BN
w ostatnim okresie.

20 listopada      w Salonie Pisarzy spotkali się
pisarze Estonii i Polski, by wymienić poglądy na
temat współczesnej kondycji literatury i jej twór-
ców w dyskusji zatytułowanej „Na dwa głosy”.
Było to ostatnie spotkanie z cyklu odbywających
się pod hasłem „Nowa Estonia”, spotkań, wy-
staw, koncertów itp. Projekt był przygotowany
i prowadzony przez Nadbałtyckie Centrum Kul-
tury w Gdańsku, pod patronatem  prezydentów
Polski i Estonii.

20-22 listopada     w Bibliotece      Narodowej od-
bywała się ogólnopolska konferencja „Automaty-
zacja bibliotek publicznych”, zorganizowana przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliote-
kę Publiczną m.st. Warszawy. Referaty wygłosiły
m.in. pracownice BN: Joanna Pasztaleniec-Ja-
rzyńska oraz Elżbieta Stefańczyk.

26-29 listopada     przebywała w Pradze dele-
gacja pracowników BN w składzie: Ewa Potrzeb-
nicka (kierownik Działu Ochrony i Konserwacji
Zbiorów Bibliotecznych), Donata Rams (Zakład
Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych), Petr Žák
(Zakład Uzupełniania Zbiorów), którzy zawieźli
w darze dla czeskich bibliotek poszkodowanych
w powodzi w 2002 roku materiały konserwator-
skie. Z okazji pobytu polskiej delegacji zorgani-
zowano warsztaty konserwatorskie, podczas któ-
rych polscy konserwatorzy dzielili się z czeskimi
kolegami doświadczeniami, jakie zdobyli w trak-
cie ratowania starych druków zniszczonych pod-
czas powodzi w Polsce w 1997 roku.

27 listopada      gościł w Salonie Pisarzy Krzysz-
tof Gąsiorowski, poeta, pisarz, krytyk literacki.

2-7 grudnia obradowała w Moskwie     między-
narodowa konferencja , zorganizowana w ramach
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programu UNESCO „Information for All”. Biblio-
tekę Narodową reprezentowała Katarzyna Jan-
czewska-Sołomko z Zakładu Zbiorów Dźwięko-
wych i Audiowizualnych BN, która wygłosiła refe-
rat „Znaczenie dla polskiej kultury rekonstrukcji
wałków fonograficznych z kolekcji Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie”.

2 grudnia w gmachu BN otwarto wystawę
„Duński ekslibris”. Jej organizatorem był Duński
Instytut Kultury, a eksponaty pochodziły ze zbio-
rów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz
z Muzeum Sztuki i Ekslibrisu we Frederikshavn.
Na wystawie zaprezentowano ponad 200 eksli-
brisów tworzonych przez duńskich artystów w la-
tach 1950-1990.

3 grudnia     w Kunsthistorisches Museum w Wied-
niu zainaugurowano ekspozycję „Thesauri Polo-
niae. Sammelkunst und Samelwesen im alten Po-
len”, zorganizowaną z okazji Roku Polskiego
w Austrii, pod auspicjami Unii Europejskiej. Wy-
stawa ma służyć promocji Polski, prezentując jej
bogate dziedzictwo kulturowe od późnego średnio-
wiecza po Oświecenie. Wśród ponad 180 obiek-
tów znalazły się eksponaty ze zbiorów BN: Sakra-
mentarz tyniecki, jedna z najstarszych ksiąg litur-
gicznych, inkunabuł Sforziada i druk z biblioteki
króla Zygmunta Augusta we wspaniałej oprawie –
Claudius Ptolomaeus Omnia quaer extant opera,
a także książki w luksusowych oprawach z biblio-
teki króla Stanisława Augusta: Encyclopédie, ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
metiérs, Józefa Rogalińskiego Doświadczenia skut-
ków rzeczy i Kalendarzyk polityczny na rok prze-
stępny 1792. Wystawa potrwa do 28 lutego 2003 r.

5-8 grudnia podczas Wrocławskich Promocji
Dobrych Książek ogłoszono wyniki 11. Konkur-
su na Najlepszą Książkę Roku „O Pióro Fredry”.
Wydawnictwo Biblioteki Narodowej zdobyło wy-
różnienie za publikację Początki prasy polskiej.
Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku Konrada
Zawadzkiego – wybitnego znawcy problematyki
polskiego czasopiśmiennictwa. Jury konkursu
uznało książkę za wzorcowo przygotowaną pod
względem edytorskim i graficznym publikację
naukową roku 2002.....

10 grudnia w BN odbyło się spotkanie inau-
gurujące działalność w Polsce programu „Błękit-
na Tarcza” – międzynarodowej organizacji poza-
rządowej, której celem jest koordynacja działań
zmierzających do ratowania dziedzictwa kultu-
rowego w przypadkach nagłych zagrożeń. Punkty
kontaktowo-informacyjne „Błękitnej Tarczy” dzia-
łają już w Bibliotece Narodowej w Warszawie  oraz
Krakowie i Toruniu.

11 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Na-
ukowej Biblioteki Narodowej pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Krzysztofa Migonia. Członkowie Rady
wysłuchali informacji dyr. Michała Jagiełły na te-
mat bieżącej działalności Biblioteki, wystąpienia
prof. dr. hab. Macieja W. Grabskiego, przewodni-
czącego komisji, która dokonała okresowej oce-
ny dorobku naukowego pracowników Biblioteki
Narodowej zatrudnionych na stanowiskach na-
ukowo-badawczych, oraz referatu doc. dr. hab.
Oskara S. Czarnika na temat międzynarodowej
współpracy Biblioteki Narodowej w zakresie po-
mocy instytucjom polonijnym oraz bibliotekom
polskim na Wschodzie.

11 grudnia pomiędzy Biblioteką Narodową
a Fundacją na rzecz Utrzymania Spuścizny po
Stefanie Żeromskim została zawarta umowa
darowizny, na mocy której BN otrzymała mate-
riały dotyczące pisarza oraz jego córki Moniki
Żeromskiej.

16 grudnia w siedzibie Narodowego Banku Pol-
skiego w Warszawie odbyło się uroczyste zakoń-
czenie ogólnopolskiego konkursu „Z ekonomią na
ty”. Jego organizatorami byli Narodowy Bank Pol-
ski i Biblioteka Narodowa, a uczestnikami wyty-
powane biblioteki publiczne. Konkurs miał na celu
popularyzację i upowszechnienie wiedzy ekono-
micznej wśród gimnazjalistów i uczniów szkół śred-
nich.

16 grudnia     w Salonie Pisarzy gościł Jerzy Pietr-
kiewicz, historyk literatury, poeta, prozaik i tłumacz,
od 1939 roku mieszkający i publikujący w Wielkiej
Brytanii.

17 grudnia w Audytorium im. Stefana Dembe-
go odbyło się świąteczne spotkanie pracowników
BN połączone z uroczystością wręczenia honoro-
wych dyplomów „Przyjacielowi i Mecenasowi Bi-
blioteki Narodowej” (lista laureatów na str. 67).

17 grudnia     nastąpiło uroczyste podpisanie
umowy pomiędzy Pocztą Polską a Biblioteką
Narodową. Na mocy tej umowy Poczta Polska
została Głównym Sponsorem Roku Jubileuszo-
wego Biblioteki Narodowej (2003).

21 grudnia     w Audytorium im. Stefana Dembe-
go odbyła się oficjalna prezentacja projektu Pol-
skiej Biblioteki Internetowej. Uroczystość odbyła
się w obecności premiera Leszka Millera, ministra
nauki i informatyzacji Michała Kleibera oraz przed-
stawicieli rządu, świata nauki i kultury.

Oprac: Zakład
Redakcji Czasopism BN
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Anna Branicka-Anna Branicka-Anna Branicka-Anna Branicka-Anna Branicka-WWWWWolska, Ewa Nowina-olska, Ewa Nowina-olska, Ewa Nowina-olska, Ewa Nowina-olska, Ewa Nowina-WWWWWitkow-itkow-itkow-itkow-itkow-
ska, Maria Irena Rska, Maria Irena Rska, Maria Irena Rska, Maria Irena Rska, Maria Irena Rybińska-Górka, Joanna deybińska-Górka, Joanna deybińska-Górka, Joanna deybińska-Górka, Joanna deybińska-Górka, Joanna de
Virion, Andrzej de Virion, Adam RVirion, Andrzej de Virion, Adam RVirion, Andrzej de Virion, Adam RVirion, Andrzej de Virion, Adam RVirion, Andrzej de Virion, Adam Rybińskiybińskiybińskiybińskiybiński
(spadkobiercy Adama Branickiego) przekazali
w darze część księgozbioru wilanowskiego
(830 woluminów, głównie druków z XIX i po-
czątku XX w.), który zostanie włączony do
głównego zrębu Biblioteki Wilanowskiej, znaj-
dującej się w Bibliotece Narodowej.

Alina ChodkowskaAlina ChodkowskaAlina ChodkowskaAlina ChodkowskaAlina Chodkowska ofiarowała zbiory swego
zmarłego męża, Jerzego Stefana Chodkow-
skiego, profesora chemii, które obejmują po-
nad 10 000 płyt gramofonowych i około 200
kaset magnetofonowych (głównie nagrania
muzyki klasycznej).

Mirosław CzernyMirosław CzernyMirosław CzernyMirosław CzernyMirosław Czerny     przekazał list królowej Marii
Leszczyńskiej do papieża Klemensa XIII. List
napisany w Fontainebleau 11 października
1765 r. dotyczy beatyfikacji Andrzeja Boboli.

Stanisław HublStanisław HublStanisław HublStanisław HublStanisław Hubl podarował scenariusze i foto-
grafie z planów filmowych reżysera Leonarda
Buczkowskiego.

TTTTTeresa Lancholceresa Lancholceresa Lancholceresa Lancholceresa Lancholc, spadkobierczyni właścicieli
przedwojennych wypożyczalni książek, prze-

Laureaci IV edycji dyplomów BN „Przyjacielowi
i Mecenasowi Biblioteki Narodowej”

Fundacja KulturyFundacja KulturyFundacja KulturyFundacja KulturyFundacja Kultury wspierała finansowo przygo-
towanie wystaw w Bibliotece Narodowej.

FFFFFundacja Rundacja Rundacja Rundacja Rundacja Ryszarda Krauzeyszarda Krauzeyszarda Krauzeyszarda Krauzeyszarda Krauze wykupiła od spad-
kobierców i podarowała BN autografy Quo vadis
H. Sienkiewicza i Starej baśni J.I. Kraszewskiego.

Konsulat Generalny RP w Nowym JorkuKonsulat Generalny RP w Nowym JorkuKonsulat Generalny RP w Nowym JorkuKonsulat Generalny RP w Nowym JorkuKonsulat Generalny RP w Nowym Jorku ofia-
rował druk z 1646 roku Historico-politicus...
Pawła Potockiego.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz Bar-Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz Bar-Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz Bar-Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz Bar-Konsulat Generalny RP w Edynburgu oraz Bar-
bara Simon i Zbigniew Leszczyński bara Simon i Zbigniew Leszczyński bara Simon i Zbigniew Leszczyński bara Simon i Zbigniew Leszczyński bara Simon i Zbigniew Leszczyński przeka-
zali dar złożony z 9 woluminów osiemnasto-
wiecznych druków angielskich.

kazuje systematycznie, od 1991 roku, wolumi-
ny z  tych księgozbiorów.

 Rodzina RubinsteinówRodzina RubinsteinówRodzina RubinsteinówRodzina RubinsteinówRodzina Rubinsteinów, reprezentowana przez
Ewę Rubinstein, córkę pianisty Artura Rubin-
steina, przekazała dar złożony z listów i mate-
riałów biograficznych należących do archiwum
rodzinnego dyrygenta i kompozytora Emila Mły-
narskiego oraz kopie dokumentów dotyczą-
cych Artura Rubinsteina.

Wojciech SkalmowskiWojciech SkalmowskiWojciech SkalmowskiWojciech SkalmowskiWojciech Skalmowski ofiarował 169 listów Sła-
womira Mrożka pisanych do niego w sprawach
wydawniczych.

Andrzej StrumiłłoAndrzej StrumiłłoAndrzej StrumiłłoAndrzej StrumiłłoAndrzej Strumiłło podarował 8 swoich rysun-
ków (ilustracje do dramatu Aleksandra Wata
Kobiety z Olivetto).

Carmen Szwec i Aneta ZdunekCarmen Szwec i Aneta ZdunekCarmen Szwec i Aneta ZdunekCarmen Szwec i Aneta ZdunekCarmen Szwec i Aneta Zdunek przekazały
spuściznę po prof. Jerzym Adamskim, złożo-
ną z książek i czasopism polskich i obcych.

Ewa Weiner-Monclar Ewa Weiner-Monclar Ewa Weiner-Monclar Ewa Weiner-Monclar Ewa Weiner-Monclar podarowała fragmenty
swojej korespondencji z Kazimierzem i Marią
Brandysami.

Krystyna Zachwatowicz Krystyna Zachwatowicz Krystyna Zachwatowicz Krystyna Zachwatowicz Krystyna Zachwatowicz ofiarowała spuściznę
po muzykologu Karolu Stromengerze.

Krajowy Depozyt Papierów WartościowychKrajowy Depozyt Papierów WartościowychKrajowy Depozyt Papierów WartościowychKrajowy Depozyt Papierów WartościowychKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych
SSSSS.A.A.A.A.A. . . . . wspiera finansowo przygotowanie publi-
kacji BN, w tym „Biuletynu Informacyjnego BN”.

PKPKPKPKPKO Bank PO Bank PO Bank PO Bank PO Bank Polski Solski Solski Solski Solski S.A.A.A.A.A..... przekazał środki na pra-
ce konserwatorskie nad rękopiśmienną spuści-
zną Fryderyka Chopina.

TTTTTelekomunikacja Pelekomunikacja Pelekomunikacja Pelekomunikacja Pelekomunikacja Polska Solska Solska Solska Solska S.A.A.A.A.A. i Krzysztof Du-. i Krzysztof Du-. i Krzysztof Du-. i Krzysztof Du-. i Krzysztof Du-
biński (Grupa Doradztwa Strategicznego)biński (Grupa Doradztwa Strategicznego)biński (Grupa Doradztwa Strategicznego)biński (Grupa Doradztwa Strategicznego)biński (Grupa Doradztwa Strategicznego) ofia-
rowali list Fryderyka Chopina do Wojciecha
Grzymały z dopiskiem George Sand.

TTTTTygodnik „Pygodnik „Pygodnik „Pygodnik „Pygodnik „Polityka”olityka”olityka”olityka”olityka” wspierał finansowo przygo-
towanie wystaw w Bibliotece Narodowej.

wiadomości...
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PKO Bank Polski S.A.

Centrala: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa, tel. +48 22 521 86 29; www: pkobp.pl
Prezes Zarządu Andrzej Podsiadło

PKO Bank Polski jest obecny na rynku od ponad osiemdziesięciu lat. Jego poprzedniczką
była Pocztowa Kasa Oszczędności, powołana 8 lutego 1919 roku dekretem
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Po jej likwidacji, 1 stycznia 1950 roku
rozpoczęła działalność Powszechna Kasa Oszczędności. PKO – bank państwowy został
12 kwietnia 2000 r. przekształcony w spółkę akcyjną Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. Pozycję największego banku detalicznego zapewnia PKO BP 30%
udziału w rynku depozytów i 20% w rynku kredytów dla klientów indywidualnych
oraz prowadzenie 35% rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Polaków.
PKO BP S.A. zawsze wspierał inicjatywy kulturalne, naukowe i charytatywne. Wyrazem
uznania dla tych działań był zaszczytny tytuł Mecenasa Kultury przyznany w 2002 r.
przez Ministra Kultury za autorski program „PKO Bank Polski Kulturze Narodowej”.

Telekomunikacja Polska S.A.

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa, e-mail: biuro.prasowe@telekomunikacja.pl
Prezes Zarządu Marek Józefiak

Telekomunikacja Polska jest największą polską firmą telekomunikacyjną, świadczącą
usługi dla ponad dziesięciu milionów klientów. Powstała w grudniu 1991 roku
z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska, Telegraf, Telefon
w telekomunikacyjną spółkę akcyjną oraz w przedsiębiorstwo użyteczności publicznej
Poczta Polska.
TP S.A. jest wiodącym operatorem usług telefonicznych w Polsce oraz liderem w dzie-
dzinie transmisji danych, łączności oraz dostępu do sieci Internet. Spółka jest częścią
światowej grupy telekomunikacyjnej France Telecom.

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. Do wszystkich PRZYJACIÓŁ Biblioteki kieruje-
my słowa wdzięczności i podziękowania.
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Telekomunikacja Polska S.A.Telekomunikacja Polska S.A.Telekomunikacja Polska S.A.Telekomunikacja Polska S.A.Telekomunikacja Polska S.A.

Ofiarowa∏a list Fryderyka Chopina do Wojcie-

cha Grzyma∏y z dopiskiem George Sand,

datowany 8 paêdziernika 1839 roku w Nohant.

R´kopis, zakupiony dzi´ki pomocy Krzysztofa

Dubiƒskiego, do∏àczy∏ do znajdujàcego si´ ju˝

w BN najwa˝niejszego w Êwiecie zbioru

edycyjnych muzycznych autografów chopi-

nowskich, które w 1999 roku zosta∏y wpisane

na Êwiatowà list´ dziedzictwa piÊmienniczego

UNESCO „Pami´ç Êwiata”

PKO Bank Polski S.A.PKO Bank Polski S.A.PKO Bank Polski S.A.PKO Bank Polski S.A.PKO Bank Polski S.A.

Sfinansowa∏ prace konserwa-

torskie r´kopiÊmiennej

spuÊcizny Fryderyka Chopina.

Dzi´ki wsparciu PKO BP

mo˝liwe by∏o przeprowadze-

nie zabiegów konserwator-

skich przy dwudziestu naj-

cenniejszych r´kopisach

muzycznych Chopina, wÊród

których jest m.in. autograf

Poloneza – Fantazji op. 61,

a tak˝e szeÊç listów pisanych

r´kà kompozytora.



Wydawnictwo Biblioteki Narodowej

proponuje…

Efektowne przedsi´wzi´cie wydawnicze o walo-

rach naukowych, edytorskich i sentymentalnych.

Na dwucz∏onowà publikacj´ z∏o˝y∏y si´: og∏oszo-

na po raz pierwszy rozprawa na temat dziejów

osiemnastowiecznego Atlasu Âlàska, której auto-

rem jest Bogdan Horodyski, zas∏u˝ony pracownik

i dyrektor BN w pierwszym powojennym dwu-

dziestoleciu, oraz szczególnie starannie przygoto-

wana teka z reprodukcjami wszystkich dwudziestu

map Atlasu, pomniejszonymi w stosunku do

orygina∏u o 25%. Zgromadzone w tece mapy

pochodzà z zachowanej kolekcji kartograficznej

Biblioteki Ordynacji Krasiƒskich

Bogdan Horodyski Dzieje

Atlasu Âlàska 1720–1752

Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2002



P. R. Tirregaille Plan de la Ville de Varsovie. Skala 1:6700.

1762. Miedzioryt. 134x102 cm (arkusz lewy górny, arkusz lewy

dolny i cz´Êç arkusza prawego dolnego)

Ze zbiorów Biblioteki Krasiƒskich



Modlitewnik. R´kopis w j´zyku ∏aciƒskim, iluminowany. XV/XVI w. Pergamin. 12,5x9 cm. 87 k.

Oprawa XVII w., deski, skóra. Akc. 11576, k. 1v-2r, powy˝ej z prawej - k. 70v

„Kras 52”. R´kopis w j´zyku ∏aciƒskim – kolofon tekstu Gesta
Romanorum. II po∏. XV w. 30,4x22 cm. 206 k.

Oprawa II po∏. XIX w., skóra z t∏oczeniami. Sygn. III 8054, k.154v



R´kopis w j´zyku ∏aciƒskim, iluminowany. XV w. 21x16 cm. 273 k. Oprawa z epoki, deski, skóra. Akc. 11695, k. 246v-247r

Modlitewnik holenderski. R´kopis w j´zyku holenderskim, iluminowany. XV w. Pergamin. 14,5x10, 5 cm. 125 k.

Oprawa XVIII w., tektura, skóra. Akc. 13530, k. 61r oraz k. 83r



Pierwsza polska mapa geologiczna, wykonana przez Stanis∏awa Staszica i do∏àczona do jego dzie∏a O Ziemiorodztwie Karpatow…

(Warszawa 1815). Skala ok. 1:1 200 000. 1806 r. Miedzioryt r´cznie kolorowany. 66x475 cm.





Panorama Warszawy. II po∏owa XIX w. 18,3x31 cm. Tusz na kalce technicznej

D. Szymanowska Portret kobiety.

I po∏owa XIX w. 25,5x25,5 cm.

Rysunek tuszem, sepia i akwarela

na papierze czerpanym ˝eberkowanym



Wypis z Protokó∏u
Sekretaryatu Stanu
Królestwa Polskiego.

Petersburg,

5/17 kwietnia 1829

Oprawa ksià˝ki: Eug¯nie De la Roch¯re Rome.

Souvenirs religieux, historiques, artistiques
de l‘exp¯dition fran˜aise en 1849 et 1850.
Tours 1853. Z∏ote i kolorowe inkrustacje,

w medalionach zabytki Rzymu



Oprawa ksià˝ki Les braconniers ou Les dangereux effets de la col¯re et de la taquinerie.
Tours 1846. Z∏ote inkrustacje, motywy kwiatowe

Oprawa ksià˝ki Le rime di Francesco Petrarca.

Firenze 1882. Bia∏a skóra ze z∏oceniami na ok∏adzinach i grzbiecie
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