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Maria Frankowska

ostylla toruńska z 1594 roku -  zapomniany 

zabytek polszczyzny pomorskiej (część H)^

!!!. Prosta i nieozdobna, ate czysta i poprawna

.Postyiia* Jana Kaiksteina od chwiłi swego wydania nie miała dobrej prasy. Za
ciążył nad nią wypowiedziany przez Andrzeja Koteniusza osąd. iż właściwości ję
zykowe druku ..nie do końca doskonałego Poiaka wydawają*. Umieszczony na sa
mym początku dzieła, w słowie wstępnym .Typograff do czyteinika". i powtórzony 
in extenso przez A. Jochera. z  szerszym kontekstem:

.Ten y tśki Script podawać [= podawa-ć] się do ręku teraz Cżyteiniku miły / tu
szę że nie bez pożytku twego / chybśbyś się mową aibo słowy podcżśs [= /i/ek/e- 
dy] obrażać miał / które nie dokońca [!] doskonałego Poiaka wydawśią*'
-  pogiąd ten stał się podstawą późniejszych niepochiebnych opinii o języku Jana 
Kaiksteina. im daiej -  tym z większą przyganą.

Już M. Wiszniewski opatrzył powyższy cytat komentarzem: .poiszczyzna nie 
bardzo dobra"^. Estreicher stwierdził surowo: .Poiszczyzna iicha'^. T. Grabowski -  
jeszcze ostrzej: .poiszczyzną władał słabo i z trudnością"^.

Bardziej obiektywny starał się być J. Koibuszewski. który napisał co prawda: .po- 
styiia musiała zawierać szereg b ł^ów  językowych, rażących nawet samego wy
dawcę. skoro uważał za konieczne usprawiediiwić się. zapewne w obawie, aby nie 
spadł na niego zarzut niedbałości". aie zaraz się zastrzegł: Jak daieko sięgały te 
błędy i jakiego one były rodzaju [...]. trudno mi wobec braku książki osądzić", i przy
toczył odbiegający od wcześniejszych stereotypów pogiąd Z. Ceiichowskiego. który
-  bodajże jako pierwszy z badaczy -  znał nie tyiko przedmowę typografa. iecz tak
że. co najmniej wyrywkowo, tekst samej ..Postyiii": .choć język autora nie może się 
równać ani z  Rejowym, ani Skargi, nie zawiera jednak zb;^ rażących błędów"^.

Już całkiem życziiwie o dzieie Kaiksteina wypowiadał się Stanisław Tync: .poi- 
szczyżnie Post////, choć jest prosta i nieozdobna. przyganić nie można; jest czy
sta i poprawna"^.

Tych biegunowo różnych opinii nikt nie zweryfikował. Bo choć ..Postyiia" zna
na była środowisku innowierczemu jeszcze w XViii w., badacze zaś opisywaii ją 
już od pierwszej połowy XiX w., to nie stała się nigdy przedmiotem dociekań ję
zykoznawczych.

* Część 1 artykułu została wydrukowana w .Folia Tonjntensia'. 2004. nr 4. s. 7-22.
' J. Kaikstein. PosMła [...]. Toruń 1594. k. n!b. 2 recto. A. Jocher wprowadził drobne zmiany graficz

ne (Obraz brb/rograbezrło-b/sforyczrły Merafury / nauk w Po/szcze od wprowadzerr/a do rłre/ druku 
po r 1630 wfączn/e. t. 2. Wilno 1842, s. 682); tu podaje się cytat w ścisłej transliteracji, jedynie z oraz 
długie s zostały zapisane za pomocą dzisiejszych znaków.

* M. Wiszniewski, P/sforla /rferafurypo/skre/, t. 9, Kraków 1857, s. 245.
* K. Estreicher. B/b/rograba po/ska, t. 25. Kraków 1913, s. 117.
* T. Grabowski, Lrferafura /uferska w Po/sce wraku XV/ (1530-1630), Poznań 1920, s 174.
 ̂ J. Koibuszewski, Pos/y//ogra5a po/ska, Kraków 1921, s. 182.

'  S. Tync. Ś/ązak Ł//ryk Scbober. Konraklor/ dz/a/aez ku/fura/rry forurlskr (1559-1598), Kraków-Wro- 
cław-Warszawa 1960, s 166.



Tymczasem dla językoznawcy dzieło Jana Kalkstelna stanowi skarbnicę wie
dzy o poiszczyźnie XV! wieku, zwłaszcza na Pomorzu. To, co wedle współcze
snych autorowi, a także późniejszych czyteiników, było skazą, dziś stanowi zaletę 
tego obszernego dzieła, właśnie dzięki nasyceniu regionalizmami, przechowujący
mi wiele form i słów już wtedy archaicznych lub wychodzących z użycia, albo od
wrotnie -  takich, które dopiero zaczynały się rozpowszechniać. Bo znajdujemy tu 
słowa i konstrukcje bądź niezwykle rzadkie, bądź uznane za dużo wcześniej za- 
nikłe, bądź też w ogóle dotąd nieznane badaczom. Niema! każda strona przynosi 
nowe wyrazy, formy, znaczenia.

1. Zwykłe efrp//wy, a zawsze -  p/erwszy, czyłi zgodność z normą
Pod wieloma względami tekst „Postylli" reprezentuje stan polszczyzny literac

kiej doby Renesansu. Za przykład niech posłuży zjawisko opisane poniżej.
Jedną z charakterystycznych właściwości polszczyzny XV! w. była rywalizacja 

obocznych postaci fonetycznych słów zawierających grupę dźwięków powstałą 
z tzw. "/^sonantycznego -  głoski prasłowiańskiej, kt&a pełniła funkcje zgłoskotwór- 
cze i z  czasem przekształciła się w pełną sylabę o brzmieniu -/r- (niekiedy -/rz-). 
z poprzedzającą spółgłoską miękką. Wkrótce jednak, pod wpływem sposobu wy
mawiania głoski -r-, samogłoska -/- w grupie -/r(z)- zaczęła rozszerzać swą artyku
lację do -e-, skutkiem czego powstawała grupa -er(z)- z poprzedzającą sp&głoską 
miękką, co umownie oddaje się za pomocą zapisu -/erfz)-^. Proces ten rozpoczął 
się jeszcze w dobie przedpiśmiennej (przed ukazaniem się w roku 1136 „Złotej 
Bulli języka polskiego", gdzie pojawił się pienwszy znany zapis z grupą -/er-: na
zwa miejscowa Zw/erszow).

Obie postaci przez cztery wieki funkcjonowały obocznie, rywalizując ze  sobą. 
zanim szala ostatecznie przechyliła się na korzyść wymowy rozszerzonej. W pol- 
szczyżnie literackiej proces ten zasadniczo odbył się w ciągu XVI w., choć relikty 
wymowy typu -/r- trafiały się jeszcze w XVI! stuleciu".

Szczegółowo problemem oboczności -/r-//-er- w XV! w. zajmował się Marian 
Borecki". Ponieważ autor uwzględnił też druki toruńskie, w tym aż pięć z czasów, 
gdy oficyna była zarządzana przez Andrzeja Koteniusza'", ale bez „Postylli" Jana 
Kaiksteina, zobaczmy, jak to zjawisko wygląda w naszym tekście i jak się przed
stawia na tle innych.

w  daiszej części tekstu dla uproszczenia zwykle stosuje się zapis -/r-, -er-.
Wśród licznych przejrzanych dzie) XVII-wiecznych natrafiłam na ledwie trzy teksty, w których wystąpił 
rdzeń -c/rp- (w sumie tylko pięć użyć). Są to wszystko utwory niedrukowane, przetrwałe do naszych 
czasów w rękopisie i dopiero teraz opublikowane, a więc nie poddane korektorskiemu działaniu ów
czesnych drukarzy, akta sejmikowe poznańskie z lat 1627-1632, pamiętnik kresowego szlachcica 
Jana Drobysza Tuszyńskiego z końca XVII i pocz. XVIII w. oraz krążące w odpisach dzieło Andrze
ja dell Aąuy na temat artyleni (ok. 1630). XX-wieczny wydawca tego ostatniego informuje w adnota
cjach o dalszych 7 użyciach -cr/p-, występujących w innym odpisie na miejscu postaci -c/erp- z kopii, 
stanowiącej podstawę edycji (A. dell Agua, Prax/s ręczna działa, oprać. T. Nowak, Wrooław-War- 
szawa-Kraków 1969). W drukach z rzadka pojawia się brzmienie -fw/rdz- (w Szóstym kazaniu po
kutnym Gdacjusza, 1647, notabene drukowanym w Toruniu, oraz w Rozmowie piebana z ziemiani
nem Łukasza Opalińskiego, 1641), zresztą obecne też w dziele dell Aguy. Por. również I. Szlesiński, 
Prowinryona/izmy Marcina B/ażowskiego, [w ] Poiszczyzna regionaina w okresie renesansu i baro
ku, Wrocław 1984, s. 61, gdzie autor zwraca uwagę na występującą u Błażowskiego postać pirwszy 
(w druku z 1611 r ).
M. Borecki, Kształtowanie się normyyęzykowe/ w drukacb po/skicb XV/ wieku (na przykładzie obocz
ności typu pirwszy/łpierwszy), Wrocław 1974.

 ̂ Są to: Piotra Artomiusza Tbanatomacbia (1600), anonimowy Pespons wporywczą dany (1592), Jana 
Rybińskiego Gęś/i roznorymycb księga / (1593) oraz Witanie (1600) i Andrzeja Thamnitiusa Traktat 
a/bo nazprawa krótka na czas [...] /Varodzenia Syna Bożego [...] (1597).



w  zbadanym fragmencie, obejmującym dziesięć kazań z okresu od pierwszej 
niedzieii adwentu do Trzech Króii włącznie, stosunek iiczbowy -/r- // -/er- wynosi 
28:178, czyii wyraża się proporcją mniej więcej jak 1:6. Przewaga postaci now
szych, już upowszechnionych w języku literackim i stanowiących normę, jest więc 
duża.

Nawet w tak licznie -  bo aż 72 razy -  reprezentowanym rdzeniu -p/(e)rw- po
stać z grupą -/r- w ogóle się nie pojawiła. I nie jest to tylko zasługa drukarza czy 
korektora, ale też samego Kaiksteina, skoro w innych tekstach z oficyny Koteniu- 
sza takie oboczności się zdarzają. Co więcej -  w druku o trzy lata późniejszym 
zapis -p/rw- występuje aż 27 razy, wobec dwóch tylko użyć -p/erw-". Tamże rdzeń 
-fw/rPz- ma zdecydowaną przewagę nad -fw/erdz- (9:1). W pozostałych drukach to
ruńskich też są wahania w tym zakresie^^. Tymczasem w „Postylli" postać -fw/erdz- 
jest wyłączna: pofw/erdz/ć (2), pofw/erdzać (1); ufw/erdzać (s/ę) (3), ufw/erdz/ć (2), 
ufw/erdzony (1)'^. Także inne wyrazy z pien^rotną grupą -/r(z)- mają w tym druku 
kształt znormalizowany: zawsze z grupą-/er(z)-, por. dz/erżeć, m//os/erdz/e, p/erw- 
szy, p/erwe/, śm/enć, w/erzcń.

Natomiast postać z wcześniejszą grupą -/r- występuje w „Postylli" tylko w czte
rech rdzeniach, i to nie wyłącznie, lecz zazwyczaj obocznie z grupą -/er-, choć 
w sporej przewadze (28:9), czyli więcej niż 3:1, por.:

-cirń- // -cierń- (2 :2 ): c/m/owy // c/em/owy (2:1), 
ale tylko : c/em/e (1);

-cirp'-// -cierp'- (24:5): c/rp/eć // c/erp/eć (16:2), 
śc/rp/eć // śc/erp/eć (1:1), 
c/rp//w/e // c/erp//w/e (1:1); 
c/rp//wy (1), c/rp//wość (5); 
c/erp/erł/e (1);
czyrwony (1) // czerwony (1), przeczerw/en/ony (1); 
czyrsfwość (1).

Jak widać, w porównaniu z drukami uwzględnionymi przez Boreckiego „Po
stylla" -  mimo iż najobszerniejsza spośród nich -  jest drukiem najbardziej pod 
tym względem znormalizowanym. Poza tym trzeba podkreślić, iż przytłaczająca 
większość postyllowych przykładów z grupą -/r- to słowa zawierające rdzeń -c/rp- 
(24 razy), w tym aż pięć różnych jednostek leksykalnych: c/rp/eć, c/rp//woćć, c/rp//- 
w/e, c/rp//wy, śc/rp/eć. Ten fakt'^, a także duża przewaga -c/rp- nad -c/erp- (24:5, 
czyli niemal pięciokrotna), może świadczyć o tendencji do ieksykalizowania się 
omawianego rdzenia w brzmieniu CIRP. Taka postać mogła mieć walor ekspre- 
sywny^^ I podkreślać już i tak silne nacechowanie emocjonalne wyrazów opartych

ale tylko

-czyrw- //-czerw- (1:2) 
-czyrst- (1)

"  Chodzi o TraMarA. Thamnitiusa. Chyba że w 1597 r. był już inny korektor, co jest mało prawdopo
dobne. bo w dwu następnych drukach z 1600 r. -  Artomiuszowej 7/)anafomac/?</ i W/tan/u Rybiń
skiego -  sytuacja wróciła do stanu poprzedniego. Stan reprezentowany przez „Postyllę" jest godny 
podkreślenia, bo utrzymanie normy w zakresie rdzenia -p/erw- sprawiało drukarzom pewne trudno
ści, por. M. Borecki, Kszta/towan/e s/ę norm/, s. 147.
Por. M. Borecki, Kształtowan/e s/ę norm/, s. 138-139.
Tym bardziej świadczy to na korzyść autora „Postyłli", że -  jak stwierdził M. Borecki -  drukarzom 
najtrudniej przychodziło stosowanie się do normy „TWIERDZ". Odchylenia w tym zakresie najlicz
niej występują właśnie w drukarniach prowincjonalnych, zwłaszcza północno-zachodnich (M. Borec
ki, Kszta/towan/e s<ę norm/, s. 147).

"  Należy pamiętać, iż na tak dużą liczbę użyć wpłynęła również tematyka kazań. Niemniej inne słowa 
o wysokiej lub bardzo wysokiej frekwencji mają rdzenie z grupą -<er-, por. niżej.
Dziś np. w funkcji ekspresywnej jest używana pozostająca poza normą postać kob/fa (wobec neu
tralnego koórefa), a także kob/fka (wobec ogólnego kob/efka, choć to przecież już wyraz nacecho-
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na tym pierwiastku. Aie jeśii nawet tak było, to ostatecznie tendencja ta zanikła 
i rdzeń przybrał reguiamą nowopoiską postać CiERP.

Oto parę cytatów z .Postyiii", dokumentujących wahania w zakresie oboczno
ści -/r- // -er-:

„[Daw/ó] mówi [...] iż się Jezus Krystus z pociechą swoją przybiiży, serca umoc
ni i podniesie, żeby się [...] nie iękaii, aie się woii Bożej c/e/pZ/w/e podaii" (s. 2).

„Aie któż tego kroia chwały, gdzie wjeżdża, z radością przyjmuje? Zaprawdę 
nie faryzeuszowie a pisma nauczeni, bo ci krzywo patrzą, szemrzą i mruczą, i c/r- 
p/eć nie chcą, iż go drudzy uprzejmi iudzie śpiewając witają" (s. 2v); por. też przy
kład ze s. 24v, cytowany w p. 2 tego rozdziału.

„[...] ziemia jest przekięta dia [= ze  wzg/ędu ria] Adama, że [= tak że] c/em/e 
i oset rodzi" (s. 10); „[Jezus] c/m/ową koroną koronowan" (s. 32); por. też przykład 
ze s. 103, cytowany w p. 4 tego roz&iału.

Ponieważ dzieło iiczy ponad 650 stron i jest więcej niż dwukrotnie obszerniej
sze od wszystkich tekstów Koteniuszowych łącznie'^, dia sprawdzenia, czy rozkład 
iiczbowy badanych grup w pierwszych dziesięciu kazaniach nie jest dziełem przy
padku, przejrzano pod tym kątem iosowo wybrane fragmenty, równoważne obję
tościowo części poddanej systematycznemu ogiądowi (około 40 stron). Otrzymany 
wynik jest anaiogiczny, a nawet bardziej korzystny dia postaci z grupą -er-. Jej do
minacja nad typem -/r- jest wręcz miażdżąca, bo ponaddwudziestokrotna. Obocz
ność -/r-//-/ertym razem występuje tyiko w dwu rdzeniach: -cr(e)rp- (2:17) i -c/(e)rń- 
(1:1), w sumie 3:18, czyii jak 1:6. Przewaga postaci zgodnych z normą jest zatem 
w tej partii tekstu jeszcze większa. Pozostałe rdzenie z pierwotnym *r sonantycz- 
nym, tak jak w części pierwszej, również występują zawsze z grupą -rer-.

Zatem wnioski oparte na pierwszych dziesięciu kazaniach „Postyiii" Kaiksteina, 
wsparte dodatkową ekscerpcją, woino bez obawy odnieść do całego dzieła (ewen- 
tuaine szczegółowe różnice nie zmienią ogóinego obrazu omawianego zjawiska). 
Powtórzmy: w zakresie oboczności -/r- // -/er- „Postyiia" Jana Kaiksteina naieży do 
druków bardzo starannych i reprezentuje -  z  drobnymi wyjątkami -  stan zgodny 
z normą ogóinopoiską: niemai powszechne występowanie grupy -/er- < -/r-, w miej
scu prasłowiańskiego -r- sonantycznego. Zasługa w tym nie tyiko oficyny drukar
skiej Andrzeja Koteniusza, aie też samego Jana Kaiksteina.

2. Jacha// /ru poren/ru, czyii diaiektyzmy
Porównanie cech językowych „Postyiii" z tekstami pochodzącymi z innych ob

szarów poiszczyzny ujawnia duże zbieżności tego dzieła z cechami obserwowa
nymi w Wieikopoisce.

Naieży tu między innymi przechodzenie nagłosowego ya- w ye-̂ .̂ Wprawdzie 
na bezpośrednie przykłady tego zjawiska w zbadanym fragmencie „Postyiii" nie 
natrafiono (brak takich wyrazów, jak yes/or? < yas/orł, ye/ow/ec < ya/ow/ec, yermark 
< yarmark), aie wystąpiły postaci hiperpoprawne, które świadczą o ucieczce od

warty, bo zdrobniały); źródło fonetyczne tej oboczności jest wszakże inne niż w omawianych wyżej 
wyrazach.

'* Oczywiście tych uwzgłędnionych przez M. Boreckiego. Kszra/fowan/e s/ę normy, to jest pięciu (na 
19 druków potskich, które wyszły spod prasy Koteniusza).

"  Na temat przejścia /a- z ye- patrz: W. Taszycki, Z dawnyc/ł pocłz/a/ów d/a/ektycznych yęzyka po/sk/e- 
go, cz. tt: Przeyśc/e ja- z je-, Lwów 1934, s. 71-148; por. też Z. Kłemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, 
S. Urbańczyk, Gramatyka /]<storyezr?a yęzyka po/sk/ego. Warszawa 1965, s. 389. Grupa ye- w tych 
wyrazach jest pierwotna i wywodzi się z psł. *yś-, por. W. Taszycki, Prastow. * jśti, stpo/. *jeć 'yec/tać', 
[w:] idem. Rozprawy /' stud/a po/orł/styezrłe, t. !ll: R/stor/a yęzyka po/sk/ego, Wrocław-Kraków-War- 
szawa 1965, s. 82-86.



regionatnej wymowy typu ye-, uznanej za niepoprawną nawet tam, gdzie ye- było 
pierwotne, jak w yecbać: yacbawsz/ (s. 24v, dwukrotnie), przy/acba// (s. 22v, 36v 
-  obecność przedrostka nie jest istotna). Obok nich jednak spotykamy reguiarne 
postaci z  -ye-: przyyecha//smy (s. 22v), przyyecha// (s. 25, dwukrotnie, s. 35, trzy
krotnie), oc êc/ła// (s. 24), np.:

„Jacbawszy pytajcie się z piinością o dziecięciu; a gdziebyścieje nałeźli, dajcież 
mi znać, żebych też i ja yachawszy dał mu część [! /ege: cześć] a chwałę. Którzy 
wysłuchawszy Króla, oc(̂ echa//'' (s. 24);

„Gdy się tedy narodził Jezus w Betlehem Judskim, za dni Heroda Króla, oto Mę
drcy od wschodu Słońca prz^acha// do Jeruzalem, mówiąc: Gdzie jest, który się 
narodził Kroi Żydowski? bośmy widzieli Gwiazdę jego na wschód słońca i przy/e- 
cha//smy chcąc mu część [! por. wyżej] a chwałę dać" (s. 22v).

Do cech p&nocnopoiskich należy też przechodzenie nagłosowego ra- w re-̂ .̂ 
Zjawisko to zostało w „Postylli" zasygnalizowane przez zapis:

„Korazyn [= Korroza/m] było miasteczko leżące przeciw [= naprzec/wko] Kaper- 
naum [= Kafamaum] na drugiej stronie Jordana ku poranku albo wschodu słoń
ca" (cz. 3, s. 23v)'^.

Obok tego istnieją jednak zapisy z ra-: rano i zran/ony:
„Naprzód tedy wyszedł [Pan Bóg] rano na początku świata po upadku Adama 

i Ewy w Raju" (s. 59v);
„Lecz Panna Maryja jest figura Kościoła, który pod krzyżem Krystusowym stoi 

i cirpi, że mu miecz prześladowania [...] serce przenika, aby też, ponieważ z nim 
cirpi, onej zacności uczesnikiem był, ale napierwej bywają tym mieczem krzyżo
wym kaznodzieje zran/enż" (s. 24v).

Uwagę zwraca też kilkakrotny zapis: (bez)przyfumny oraz przyfumność. Dowo
dzi on ekstremalnego podwyższenia samogłoski o przed spółgłoską nosową m, co 
w efekcie dało nie -  jak zazwyczaj -  o pochylone, tj. wymawiane z nieznacznym 
podwyższeniem języka, lecz maksymalnie wysoką samogłoskę u. Oto przykłady:

„Gołąb, w ktorego postaci Duch Ś. [= św/ęfy] się okazał, był widomem znakiem 
Ducha Ś., wszakoż nie bezprzyfun7nego [= n/eobecnego], ale prawdziwie isnością 
[= /sfnośc/ą] swąprzyfumnego, i był Gołąb dobrze [= s/uszn/e] Duchem Ś. rzeczon 
[= nazwany]. Takżeć Krystusowe Ciało i Krew są prawdziwie w wieczerzy Pańskiej 
przyfumne, z  powierzchnemi znaki Chleba i wina" (s. 28);

„okrutna teskność i srogi straszny boi jest w wielu ludzi sercach [...], gdy po
ciechę o przyfumnośc/ [= obecność/], łaskawej wolej i pomocy Bożej z serc swo
ich tracą" (s. 39v).

Tego samego w istocie zjawiska dowodzi zapis: urungać [= urągać]. Tyle że tu
taj mamy do czynienia z procesem bardziej skomplikowanym, bo zmianie została 
poddana najpierw samogłoska ą (o nosowe), która znalazła się przed spółgłoską 
tylnojęzykową zwartą g. Taka pozycja spowodowała rozpad o nosowego na dwie

"  Na temat przejścia ra- ż  re- patrz: W. Taszycki, Z r/awnyc/ł podz/a/ów d/a/e/dycznyc/? yęzy/ra po/s/r/e- 
go, cz. I: Prze/śc/e ra- ż  re-. Lwów 1934.

"  Pod wzgtędem znaczeniowym porene/r to w tym przypadku kalka z języka niemieckiego. Szereg 
synonimiczny: ku porartku a/óo wac/łodu s/orica został zbudowany w ten sposób, że autor najpierw 
podał wierne tłumaczenie, a potem -  żeby nie było żadnych nieporozumień -  jego rodzimy odpo
wiednik. Niemieckie der Morgan znaczyło kiedyś i poranek', i kierunek wschodni'. Zauważmy, że 
podobne zjawisko (choć nie dotyczy słowa poranek) występuje w języku polskim: wsłać o wscho- 
dz/e (sk)/1ca) -  pq/echać na wsc/tód. Ta sama dwuznaczność towarzyszy słowom: zac/ród, północ, 
połudn/e. Występowanie szeregów synonimicznych to stała cecha stylistyczna .Postylli', właściwa 
zresztą w ogóle polszczyżnie pisanej tamtych czasów; por. też hasło p/ymała w zamieszczonym na 
końcu słowniczku.



głoski: ustne o i nosowe n, a to n z koiei spowodowało podwyższenie artykuiacji o. 
znów maksymaine -  aż do zrównania go z samogłoską u. Oto koiejny przykład: 

.Takież i jego [Jezusa] własność, to jest jego własny żydowski iud, z  ktorego 
się narodził i którym napierwej obiecan był. też go nie przyjął, aie owszem prze- 
śtadował, urungał. i nawet poganom na zabicie wydał" (s. 19)^.

Przytoczone zapisy są ważne dia chronoiogii i geografii przejścia o pochylone
go w u. Autorzy Grama^k/ h/sforyczr?e/ stwierdzają: .kiedy się dokonało ostatecz
ne zrównanie ó z u [...]. nie umiemy dokładnie odpowiedzieć. Trzeba przyjąć, że 
proces ten rozwija się przede wszystkim na podłożu gwarowych zwyczajów wy
mawianiowych, a jego ostateczny wynik wiąże się z obszarami przeważnej czę
ści Małopoiski, biiższego Mazowsza, Kujaw i ziemi chełmskiej [omyłkowo zamiast: 
che/m/hsk/e/1, gdzie właśnie ó spłynęło z

Dzięki zapisom w .Postyiii* możemy wskazać słowa, w których przejście 
ó > u dokonało się już w końcu XVi w.^, a teren, na którym to zaszło, przesunąć 
bardziej na północ -  na ziemie Pomorza Gdańskiego. Aie możemy też stwierdzić 
inną ważną rzecz -  w XVi w. obserwuje się już przykłady całkowicie asynchro
nicznej (nierównoczesnej) wymowy samogłosek nosowych. Jeśii przyjąć pogląd, 
że .wymowa rozkładająca powstała najpierw w Wielkopolsce"^^, to trzeba dodać, 
że pod koniec XVI w. rozszerzyła się już bardziej na północ.

Związków z Wielkopolską dowodzą także inne zjawiska, m.in. napotkana pa
rokrotnie udźwięczniona wymowa wyrazu w/e/k/ -  w/e/g/̂ :̂

.Iż Herod gdy Mędrcy u niego tego Nowonarodzonego Króla szukają, mnie
mał. że  to jegoż syn będzie [kró/em źydowsk/m], kapłany i w Piśmie nauczone 
wezwał i pilno się od nich wywiadował. gdzieby się Krystus narodzić miał. Tym 
bywa oznajmiono, że często w/e/dzy panowie niewiele się o to starają co w Bibli- 
jej stoi, jako więc niektórzy mówią: Nic nas popowskie sprawy nie zachodzą [= ob
chodzą]" (s. 35v);

.Panowie w/e/dzy obiecując komu imiona [= dobra z/emsk/e], dawają mu na to 
list pieczęcią swoją pieczętowany" (s. 28).

Na pograniczu fonetyki i morfologii są dwie dalsze cechy północnopolskie. Jed
na to przyrostek -ew(-) po spółgłosce miękkiej lub -  jak w poniższym przykładzie 
-  historycznie miękkiej (stwardniałej): .ku temu końcewż" (cz. 3. s. 36v), podczas 
gdy na południu Polski w tej pozycji występowało już -ow(-). Druga -  to charakte
rystyczne dla północy polskiego obszaru językowego nieściągnięte postaci cza
sownika bq/af s/ę. kt&e gdzie indziej przeszły w obowiązujące do dziś bał s/ę̂ .̂ 
Obok nich jednak w .Postylli" występują też formy ściągnięte:

^  Dodajmy, że obocznie posługiwał się autor również postacią iiteracką: .Tak będą i dziś dzień [= obec- 
rł/e] mnodzy kaznodzieje srodze prześladowani, urągarł/. do więzienia sadzani [...], nie żeby złość 
jaką [który z  n/cb] popełnił, ale że je [= <cb, (j. /udz/ grzeszrrycb] surowie [...] karze [= upomma]' 
(s 9).

^ Z. Klemensiewicz i inni, Gramafyka brstoryczrła, s. 97.
^ W zasobach SXVI są też inne, nawet wcześniejsze przykłady, np. zgrumadz/ć z uzupełniającego 

podstawowy kanon źródeł tekstu Ustawa a/óo porząd koścre/rty w Ksręstw/e Prusk/m w przekładzie 
H. Małeckiego (Królewiec 1560), zob. t. 27, s. 198, h. pomys/ Może wpływ na pojawienie się tej po
staci miały związki Małeckiego z północnopolską odmianą polszczyzny? Już od średniowiecza przej
ście ó > M następowało w liczebniku pót > put, który przez kilka stuleci miał też taką, zgodną z wy
mową pisownię (^. pot), zanim powrócono do zapisu zgodnego z etymologią (pół)

°  Z. Klemensiewicz i inni, Gramatyka łł/storyczrra, s. 110
"  Por. A. Tomaszewski, Gwara Łop/enna ł oko/rcy w północrre/ We/kopo/sce, Kraków 1930, s. 43.
^  I. Winklerówna, Ścrągn/ęte < rr/eśc/ągn/ęte tbrmy słów stać r bać się. Język Polski. 31, 1951, s. 29- 

-32; o cechach regionalnych pomorskich patrz P Zwoliński, Prowrrłryonakzmy pomorskre w po/sz- 
czyżnłe XV/ /XV// w.. Biuletyn PTJ, 19.1960, s. 157-167.



.chceszti tedy. aby się ciebie dzieci twoje i czeiadź bq/a/a, miejże [= na/(/oń] 
je ku słuchaniu słowa Bożego, a ku pobożności, żeby się pierwej nauczyii Boga 
bać. zatym naśiadować [= następować] będzie, iż z bojażnią Bożą też ciebie się 
bać będą" (s. 40v).

Zestawienie wskazanych cech regionałnych z tymi. jakie wymienia w cytowa
nej tu pracy P. Zwoiiński, pokazuje, iż spośród północnopoiskich właściwości fo
netycznych w „Postytii" ujawniły się niema! wszystkie. Jednakże nie dominują nad 
postaciami używanymi wówczas w po!szczyżnie titerackiej -  występują obok nich, 
i to w mniejszości.

3. /̂emow/ęta pfaczą, czyłi osobłiwość fonetyczna
Ciekawe zjawisko daje się obserwować na przykładzie słowa n/emow/ę 'nie

mowlę'. Nie zanotował takiej postaci Słown/k staropo/sk/, który zna tytko zdrob
nienie n/emow/ąfko. Nie występuje też w obszernej, ośmiomiiionowej kartotece 
bazowej SXV! i jest temu słownikowi znana wyłącznie z  jednego zapisu tzw. klam
rowego. czyli wyłowionego z tekstów uwzględnianych wybiórczo, mianowicie z  Fta- 
wiuszowej H/sfon/ Józe/a przekładania Lenarta z Urzędowa (Kraków 1555): ,n/e- 
mow/ęfa [...] zabijali" (s. 6v). Nasz zapis jest więc dopiero drugi, tym cenniejszy, że 
zanotowany prawie czterdzieści lat później, i to na przeciwległym krańcu Polski:

„[...] jako n/emow/ęfa [...] gdy płaczą, tulone bywają ich matek albo mamek mle
kiem. tak będą pobożni pożywieni i pocieszeni mlekiem słowa Boskiego"^ (s. 96).

Osobliwość zaś tego słowa wynika stąd, iż prasłowiańskie grupy spółgłoskowe 
*p/, *by, *yy (n^) przekształciły się jeszcze w okresie wspólnotowym odpowiednio 
w p/. b/, (w^. z tzw. / epentetycznym, tj. wstawnym. Na gruncie polskim jednak
owo / epentetyczne zostało usunięte. Ale nie bezwyjątkowo. Choć napór wymowy 
bez / był bardzo silny i objął wszystkie stosowne wyrazy, to mimo wyraźnej konku
rencji np. między postaciami grob/a i grob/a oraz knop/a i krop/a^  ̂-  do dziś prze
trwały postaci starsze: g/iob/a, krop/a.

Podobnie było z wyrazem n/emow/ę. Tyle że powstała na gruncie polskim po
stać n/emow/ę dużo szybciej znalazła się w defensywie. Jej miejsce najpien/s/ za
jęło zdrobnienie n/emow/ąfko (używane może w funkcji neutralnej^^), a potem -  re
aktywowana starsza postać n/emow/ę^. Dlatego w zabytkach n/emow/ę spotykamy 
wyjątkowo rzadko. Zapis w „Postylli" toruńskiej jest dopiero drugim znanym do
tąd wystąpieniem, na dodatek bardzo późnym. Tak więc z punktu widzenia ów
czesnej polszczyny n/emow/ę -  zarówno w połowie, jak i u końca wieku XV! -  to 
wyraz co najmniej przestarzały, który przetrwał na peryferiach polskiego obsza
ru językowego.

Wcześnie zanikłe n/emow/ę oraz dłużej pozostające w użyciu, znane od śre
dniowiecza po wiek XV!! n/emow/ąfko^ czy dopiero barokowe n/emow/ąfeczko^' to

^  Jest to fragment pierwszego listu św. Piotra (2. 2). który w przekładzie BTys brzmi: Jak niedawno 
narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzra
stali ku zbawieniu".

^  Grob/a występowała w średniowieczu, do XVI w. zaś przetrwała krop/a, por. Z. Klemensiewicz i inni, 
Gramafy/ra b/sforyczrta. s. 130 i 137, oraz T. Bennt, J. Łoś. K. Nitsch. J. Rozwadowski, H. Ułaszyn, 
Gramafyka języka po/sk/ego, Kraków 1923, s. 180-181. Również Sstp. t. 2, s. 489-490, i t. 3. s. 391, 
orazSXVI, t. 11. s. 245.

"  Taka neutralizacja nie jest zjawiskiem wyjątkowym: ot^ęła też np. dziś używane wyrazy matka i babka.
"  Ciekawe, że nie tylko rt/emow/ę, ale również rr/emow/ę nie znalazło się w materiałach Sstp; SXVI 

zna 4 użycia tej postaci, i to dopiero od r. 1579.
** SXVI notuje n/emow/ątko 31 r.. rt/emow/ątko -  3 r., a ponadto jeszcze: rł/emown/ątko -  2 r.

Linde podaje ten wyraz bez cytatu pod h. n/emow/ę; z pocz. XVH w. znane mi jest użycie n/emow/ą- 
teczka z Wirydarza Stanisława Grochowskiego (1609), wyd. krytyczne w oprać. J. Dąbrowskiej, IBL, 
Warszawa 1997, s. 55. gdzie też wystąpiło n/emow/ątko (s. 43).



efekt dostosowania tych słów do utrwaionego już zwyczaju pomijania / wstawne- 
go. Wbrew zatem dzisiejszemu odczuciu -  są to formy nowsze wobec: n/emow/ę, 
n/emow/ąfko czy ewentuaine (bo dotąd nieznane) *r?/emow/ąfeczko. Ostatecznie 
jednak proces eiiminowania / epentetycznego nie został doprowadzony do koń
ca i nie objął omawianej grupy wyrazów -  zachowały one postać dawniejszą, ar
chaiczną. Może -  jak przypuszczają niektórzy badacze -  nie bez wpływu języków 
wschodniosłowiańskich^^.

Postaci n/emow/ę, n/emow/ąfko i n/emow/ąfeczko należą więc do osobliwości 
fonetycznych w języku tamtych czasów.

4. Sfo fys/ęcy c/ereń, czyłi osobłiwośe w odmianie rzeczownika
„Postylla" dostarcza też przykładów użycia nieznanych skądinąd form fleksyj- 

nych rzeczowników. Dotyczy to np. odmiany słowa (fo) c/em/e, obocznie: (fa) c/erń. 
Zwykle używano go w liczbie pojedynczej. Z liczby mnogiej SXV! zna tylko formy 
mianownika i biernika. Tymczasem u Kaiksteina czytamy:

„gdzie Krystusa [...] jedno c/m/e kole, ciebie by słusznie więcej niż sto tysięcy 
c/ereń [...] tak [= fak samo], i wiele gorzej, kłóć miały [...]" (s. 103).

Wystąpiła tu nigdzie dotąd nie notowana forma c/ere/i, która na pierwszy rzut 
oka wygląda bardzo osobliwie. Usłyszana w izolacji, pewnie by nie od razu zosta
ła dziś zrozumiana. Tymczasem jest to postać dopełniacza liczby mnogiej rodzaju 
nijakiego^^, mocno przy tym podbudowana kontekstem -  bo w zacytowanym frag
mencie występuje i związek składniowy z nijaką formą liczebnika: yedno c/rn/e, 
i bezpośrednio wyrażone przeciwstawienie liczby pojedynczej i mnogiej, wzmoc
nione nader wyrazistą opozycją liczebników: yedno c/m/e -  sfo fys/ęcy c/ereń.

Okazuje się zatem, iż -  wbrew przytoczonym wyżej sądom o lichej polszczyż- 
nie „Postylli" -  Kaikstein wcale dobrze radził sobie z trudnościami, jakimi najeżony 
jest nasz język, skoro potrafił w poprawny sposób utworzyć formę niezwykle rzad
ko używaną i nie zanotowaną przez słowniki ani dawne, ani dzisiejsze. Na doda
tek taką, w której musi się pojawić tzw. e ruchome, a cała postać w sposób istotny 
różni się od formy mianownika liczby pojedynczej. Wreszcie taką z której utwo
rzeniem i dziś może byłby kłopot.

5. „/źbym s/ę fafromsfwa sfrzeg/ż", czyłi osobłtwości w odmianie czasowni
ków
Początkowe zdanie wykładu na pierwszą niedzielę adwentu brzmi:
„Wsfępu/em teraz Krześcijanie miii w Adwent. Pomoż Panie Boże, abym też 

w nowy żywot wsfąp/7/, uczynki ciemności zA3ży//, a naszego Pana i Zbawiciela Je
zusa Krystusa Króla nad Kroimi prawie [= wfaśc/w/e, na/eżyc/e] przyyę/ż" (s. 1v).

Co już na pierwszy rzut oka uderza, to występujące tu formy fleksyjne cza
sowników.

a) 1 os. i. mn. czasu teraźniejszego wsfępu/em;
b) 1 os. I. mn. trybu przypuszczającego abym wsfąp/7/.
Prześledzenie dalszej części wykładu pokazuje, iż formy takie pojawiają się 

często, tak zresztą tu, jak i w całym zabytku.

"  Por. Z. Klemensiewicz i inni, Gra/na(yka /ł/sro/yczna, s. 137. Odmiennego zdania jest S. Rospond 
(Gra/nafyka /)/s(o/yczna 7?zy/{a po/s/oego. Warszawa 1971, s. 109): „Należy być ostrożnym w przyj
mowaniu rzekomych wpływów języka ukraińskiego na pot. Pudow/a, przeręp/a, ŁuP//rł itp. Przecież 
na Kaszubach, gdzie nie ma mowy o wpływie języka ukraińskiego, jest forma graP/e 'grabie".

^  Analogię może stanowić np. para okr/o- ok/en (mimo innej końcówki mianownika I. p ).



Ad a) Oto przykłady 1 os. t. mn. czasu teraźniejszego (oraz równokształtnych 
z nimi form czasu przyszłego prostego czasowników dokonanych):

,Kto mnie miłuje, słowa moje chować będzie, i Ociec moj będzie go miłował, 
i przydz/em do niego, i mieszkanie u niego uczyn/m" (s. 1v);

„tedy na ten czas dwie tytko cząstce ku nauce a pociesze naszej przeds/ęweź- 
m/em. Napierwy nieco powiemy w obec [= ogó/n/e] o tej Historyjej, z  której oba- 
czym, jako się temu Panu a Krotowi wodzi, kiedy gdzie wjeżdża z Ewanjetiją swo
ją. Potym rozważać będz/em Proroctwo Zacharyjaszowe o Krystusie i Krołestwie 
jego" (s. 2);

„Bowiem jako my, ubodzy kaznodzieje, teraz pod wieczór tego świata tych 
nędznych opłakanych czasów, smętne krześcijany ostatnym przyściem Pańskim 
c/eszym, tak też w on czas Prorocy święci cieszyti swe nędzne smętne słuchacze 
a owieczki przyścim Mesyjasza w ciało" (s. 6).

Ogółem w wykładzie na pierwszą niedzielę adwentu wystąpiło osiem form 
z końcówką -m: będz/em, c/eszym [= poc/eszamy], obaczym, przydz/em, przed- 
s/ęweżm/em (2), uczyn/m, wsfępu/em. Oprócz tego -  dziewięć form z takąjak dziś 
końcówką -my: mamy (2), czytamy, ną/du/emy, pow/emy, us/yszymy, trzymamy, 
uc/ekamy s/ę, zow/emy. istnieje więc niema! pełna równowaga.

Zakończenie -m w 1 os. I. mn. mogły mieć, rzecz jasna, tylko te czasowniki, 
które w 1 os. I. poj. kończą się na -ę (jak mów/ę), a nie na -m (jak dam, pow/em), 
bo wywołałoby to groźbę nieporozumienia: ewentualne formy 1 os. I. mn. *dam, 
*pow/em byłyby równokształtne z 1 os. I. poj. Tę ucieczkę od homonimii ładnie ilu
struje szereg n/e możem arr/ mamy, występujący w poniższym zdaniu:

„[Jezus] Kładzie znamiona [= z/iak/], po których jako pewnych gońcech pozna- 
wamy, iż koniec tego świata blisko jest. Roku, miesiąca, dnia i godziny nie możem 
ani mamy wiedzieć" (s. 5).

Jak wyglądały wzajemne relacje między obu końcówkami? Co było normą, a co 
odstępstwem od niej? Trzeba od razu powiedzieć, że zaskakujące dzisiejszego 
odbiorcę -m w 1 os. I. mn. było dla polszczyzny XVI w. najzupełniej prawidłowe: 
stanowi ono bowiem regularny kontynuant psł. końcówki *-mb. Obocznie wystę
powała w t ó r n a  końcówka -my, która rozwinęła się później niż -m, prawdopo
dobnie pod wpływem zaimka osobowego my^. Ta ostatecznie zwyciężyła i prze
trwała do dziś.

W gwarach Polski północnej: w Wietkopolsce, na Kujawach i części Pomorza, 
końcówka -m w takich formach nadal występuje^^. Czy już wtedy zaznaczał się pod 
tym względem jakiś podział terytorialny -  trudno powiedzieć. Warto jednak zauwa
żyć, że  formy typu wsfępu/em, choć na pierwszy rzut oka zaskakują nie są prze
cież dzisiejszym użytkownikom polszczyzny literackiej tak obce, jakby się mogło 
wydawać. Wszak w „Mazurku Dąbrowskiego" śpiewamy: „Prze/dz/em Wisłę, prze/- 
dz/em Wartę, będz/em Polakami". I może nie bez znaczenia jest, że autor „Mazur
ka", Józef Wybicki, pochodził z pomorskiego Będomina...

Ad b) Tryb przypuszczający, ze względu na „życzeniową" problematykę wykła
dów -  celem kaznodziei jest m in. wywołanie u słuchaczy zmian na lepsze: „żeby 
[każdy] [...] żywot swój na lepszej pieczy miał" (s. 1v) -  jest w „Postylli" częstszy 
niż to bywa zazwyczaj. Może więc dla urozmaicenia fieksyjnej monotonii tworzy 
autor te formy w sposób -  jak zobaczymy -  nader różnorodny.

^ Por. T. Benni i inni, Gramafy^a, s. 268-269, Z. Klemensiewicz i inni Gramafy/ra /ł<s(oryczna, s. 359, 
oraz S. Rospond, Gramatyka /?/s(oryczr!a, s. 299-300.

^ Por. S. Urbańczyk, Zarys d/a/ekfo/og</ po/skre/. Warszawa 1984, s. 49-50.



Tryb przypuszczający ma postać złożoną. W jej skład wchodzi imiesłów czyn
ny czasu przeszłego, zakończony na -/ (//-/*-): by/, by//, oraz partykuła by z koń
cówkami osobowymi. Najpierwotniejszym zakończeniem 1 os. ł. mn. tego trybu 
była w staropołszczyźnie cząstka bycbom. Obok niej pojawiły się później postaci: 
bycbmy i byśmy (> dziś. byśmy)^. Form najstarszych w ..Postyiii" brak, a!e dwie 
ostatnie są:

„Ponieważ pierwszy łudzie prze pychę chcieli Bogu równi i Pany być, musiał 
się Syn Boży [...] uniżyć i postać służebniczą na się przyjąć, żebycbmy zaś [= na 
powrót] Synmi Bożemi i Pany by//" (s. 10);

„Aleć to błogosławieństwo pienwsze -  było od Symeona nie dla dziecięcia, któ
re żadnego błogosławieństwa nie potrzebuje [...], ale tym więcej [= bardz/e/] dla 
nas, abyśmy w/ec/z/e//, co Krystus za Królestwo [co ... za = ya/r/e] na tym świecie 
ma i jako prawe Krześcijany, od fałszywych [...] rozeznawać mogli" (s. 25).

Ponadto wprowadza autor formy, które do tej pory zostały zarejestrowane tylko 
przez SXVI. Jedna z nich występuje w przekładzie Nowego Testamentu luteranina 
Stanisława Murzynowskiego^^, który to przekład Kaikstein, jako gorliwy zwolennik 
nauki Lutra, z  pewnością czytał. Zawiera ona cząstkę bycb, równą tej, która służy 
do tworzenia 1 os. I. poj. Niebezpieczeństwa nieporozumienia nie było, bo różnica 
między liczbą pojedynczą a mnogą jest sygnalizowana przez odrębną postać imie
słowu (gdz/eżbycb by/ -  I. poj., wobec: gdz/eżbycb by// -  I. mn.). Oto przykład:

„Będą też często Gwiazdy spadać, to jest wycierać a czyścić się. i znaki z sie
bie podawać, bo jeśliby Gwiazda spaść miała, gdz/eżbycb się zosfa//?" (s. 6v-7).

Druga z tych wyjątkowych form jest zbudowana według wzoru by my by//, np.:
„Tyć [= fy-ć] są przyczyny przedniejsze, czemu Hanna [(/. pruro/r/n/Anna z Luc 

2, 36-38] tak wiele sławiona bywa [...], a żadnym obyczajem nie dlatego [...], aby 
tym prorokowano, żeby też my do kościoła chodzeniem, posty [= pos/am/] pewnych 
dni, modleniem, także dobre<mi> uczynki -  Bożą łaskę i niebo zas/uży//" (s. 26).

Znajduje ona potwierdzenie w Rejowym tłumaczeniu „Psałterza"^, niewątpli
wie też znanym Kaiksteinowi.

Oprócz nich co krok spotykamy osobliwe postaci trybu przypuszczającego 
z cząstką -by + m̂ ,̂ jak cytowana z pierwszego zdania „Postylli":

„A napomina [Pan] i wystrzega osobliwie, /żbym s/ę łakomstwa a obżarstwa 
s/rzeg//" (s. 7v);

,,[7a Ewan/e/^a] bywa dzisiejszej Niedziele dlatego czytana i przepowiadana, 
abym s/ę stąd nauczy// i wiarę naszę u/w/erdz///, że ten Jezus, który się z Pan
ny Maryjej narodził [...], jest on prawdziwy światu od Boga obiecany Mesyjasz" 
(s. 8v).

Poza tym jeszcze: /żbym by// zbogacen/ (s. 10). żebym by// cbęf//w/ ku służbie 
Bożej (s. 39). /żbym pociechę stąd bra// (s. 49) itd., itp.

Zbudowane są te formy analogicznie jak omówiony wyżej czas przeszły -  przez 
dodanie końcówki osobowej -m, tyle że nie do samego imiesłowu czynnego czasu 
przeszłego, lecz do partykuły by, np. od być -  bym by//, od ws/ąp/ó- bym wsfąp///.

"  z. Ktemensiewicz i inni. Gramary/(a /7/s(oo'czna. s. 378-379.
Por. SXVi, h. być. t. 3. s. 15.

^ Tamże; ponadto tektura Psałterza M. Reja pozwoliła wydobyć sformułowania: by my [...] otrzyma// 
(s. 16v), aby my [...] kobczy// (s. 23). odnotowane też w SXVI w opisie łteksyjnym pod hasłami kob- 
czyć i otrzymać (zgodnie z przyjętą przez ten słownik zasadą -  bez lokalizacji).

^  Autorzy gramatyki historycznej stwierdzająjednoznacznie, że końcówka 1 os. I. mn. -m możliwa jest 
tylko w trybie oznajmującym (Z. Klemensiewicz i inni. Gramatyka b/storyczrra, s. 359). A tutaj wystę
puje w trybie przypuszczającym!



w  zdaniach podrzędnych ceiowych atbo warunkowych cząstka bym od najdawniej
szych czasów łączy się staie ze spójnikiem wprowadzającym owe zdania: abym 
(żebym, yes//bym...) by//, ws/ąp/// itd. Takich konstrukcji używa autor najchętniej.

Opisanych wyżej form trybu przypuszczającego gramatyki historyczne nie notu
ją. Nie zna ich również SXVi, przynajmniej w odniesieniu do czasowników wystę
pujących w kartotece najiiczniej, jak być, cbc/eć, gadać, /ćć, m/eć, moc (tj. móc), 
mow/ć, pa/rzać, pafrzyć, po</>ść, pow/edz/eć.

Wszakże zaobserwował je (bodaj pierwszy w iiteraturze diaiektoiogicznej) Adam 
Tomaszewski -  u mieszkańców wieikopoiskiej wsi Łopienna^. Znane mi są także 
z Kujaw. Świadectwo Kaiksteina zaś dowodzi, że w XVi w. istniały na Pomorzu, 
ł zapewne nosiły na sobie piętno wybitnie regionalne. Woino sądzić, że to one m.in. 
wzbudziły wątpiiwości poprawnościowe wydawcy, a nie tytko jedno czy drugie za
pożyczenie. Formy fieksyjne mają bowiem to do siebie, że w tekstach są ticznie 
reprezentowane i przez to rzucają się w oczy. Dziwne tytko, że nie zauważyli ich 
wcześniejsi badacze, skoro jedna występuje już w pierwszym zdaniu ,Postytti". Ate 
Z. Cetichowski, jako Wietkopotanin, mógł nie zwrócić na nią uwagi.

6. Bruf/ra z fag/e/n//f/em, czyłi zapożyczenia
Co do krytykowanych przez badaczy germanizmów, to wcate nie ma ich w „Po- 

stytti" tak dużo. Ponadto te, które są w tekście, zwykle były już rozpowszechnione 
na Pomorzu i występują też w innych zabytkach z tego regionu.

Tak jest np. ze słowem /ag/e/n//r wyrobnik, robotnik, wynajmujący się do pracy 
na dniówki' (z niem. der 7ag(e)/óbner, por. der Tag dzień' i der Lobn 'praca, za
robek'), które -  ocenione przez Jana Kotbuszewskiego jako .wybitny germanizm* 
-  stanowiło koronny dowód na to, że  język badanego dzieła jest mało staranny. 
Tymczasem wyraz ten w formie /age/n/cy został zanotowany parę lat wcześniej 
w „Nomenktatorze" Piotra Artomiusza, wydanym, podobnie jak dzieło Kaiksteina, 
w Toruniu (1591 r.)^\ Zauważmy przy tym, że został już poddany zabiegom asymi- 
lacyjnym, o czym świadczy polski przyrostek słowotwórczy -//r oraz -  tylko w „Po
stylli" -  zapis przez -g/e-.

Ówczesna polszczyzna nie miała wyrazu rodzimego, który by wyrażał dokład
nie taką samą treść, jak /ag/e/n//f. Był tylko, używany przez autora obocznie -  ro- 
bo/n//(, o bardziej ogólnym znaczeniu, oraz pracown//r, prawdopodobnie utworzo
ny przez Pawła Gilowskiego, autora innej postylii^ ,̂ bo znany tylko z tego jednego 
tekstu i odnoszący się do głosicieli nauki Chrystusa.

„w  1 os. I. mn. [frybu waron/fowago] tytko bym zam. byśmy -  jak w czasie przeszł. źym by// - :  żebym 
m/e// p/n/onc/ze, (obym zaro pszyn/eś//, (obym zaro poś/C (zapis tekstu gwarowego podano w uprosz
czeniu), A.Tomaszewski, Gwara Łop/erłna, s. 80. Nie wspomina o takich formach K. Nitsch, D/a/e/r- 
(y y$zy/(a po/s/r/ego, [w:] idem, Wybór p/sm po/on/s(yczrłycb, t. 4: P/sma d/a/e/do/og/czne, Wrocław- 
-Kraków 1958, choć monografia Tomaszewskiego znajduje się w bibliografii na s. 12. O końcówce 
-m autor stwierdził: .Tylko do trybu oznajmującego [...] ograniczona jest końcówka -m' (s. 57); pra
ca Nitscha ukazała się po raz pierwszy w r. 1915 w t. 3 Errcy/r/oped// po/s/r/ę/ Akademii Umiejętności 
(s. 238-343), po raz wtóry -  w r. 1923, w cytowanej tu już Gramatyce yęzy/ra po/s/r/ego pięciu au
torów (T. Benni i in.) i zapewne, poza uzupełnieniem bibliografii, nie była zmieniana. S. Urbańczyk 
w swoim Zarys/e d/a/e/r(o/og//wzmiankuje o tych formach krótko: .w płn. Polsce by//bym rob'///, da//- 
bym, bym /rup'//7 (s. 52).
Słowo to wymienia również P. Pepłowski, Pożycz/r/ rł/em/ec/r/e w ./yomerr/r/atorze" P/o(ra Arfom/u- 
sza z  f 59f ro/ru, [w:] Po/orr/sty/ra (oruńs/ra Urr/wersy(e(ow/ w 50 roczrr/cę utworzerr/a UMK. Języ/ro- 
zrraws/wo, Toruń 1996, s. 62.

"  P. Gilowski. Pos(y//e /rrześci/arłs/r/ę/ część czwarta, [Kraków 1583].



Po raz pierwszy pojawia się (ag/e/n& na kartach „Postyiti* w wykładzie peryko
py ewangeiijnej, przypadającej na niedzielę Starego Zapustu"^ (Matth 20, 1-16). 
Opowiada ona o gospodarzu, który najmował robotników do swojej winnicy o róż
nych porach dnia. a potem wszystkim tyte samo zapłacił, co wywołało niezadowo- 
ienie tych. którzy pracowaii dłużej. Warto podkreśiić, że fag/e/n/k nie został użyty 
w tłumaczeniu Ewangeiii (tam jest trzykrotnie robotn/k). iecz dopiero w wykładzie. 
A  i to nie od razu. Najpierw znów występuje robotn/k -  aż pięciokrotnie. Wreszcie 
autor -  jakby znużony tą jednostajnością- za szóstym razem wprowadza tag/e/- 
n/ka. W tej sytuacji naieży mu się raczej pochwała za chęć styiistycznego urozma
icenia. niż nagana. Oto ten przykład:

„Z tych i tym podobnych świadectw pisma naśiaduje [= wyn/ka] ten Argument: iż 
co z łaski bywa darowano, to żadną zapłatą być nie może za robotę.! zasię [= na 
odwrót]: [7b] Co za robotę aibo d!a uczynków dano bywa. to nie bywa jako dar 
z łaski, a!e jako zasłużone myto dano (bo jeśli ja tag/e/n/kow/ za robotę jego myto 
płacę, tedyć mu tego nie daję jako dar, ale jako zasługę)"^ (s. 61 v).

Pojawia się też tag/e/n/k kilkakrotnie w części drugiej „Postylli", za każdym ra
zem w kontekście, gdzie robofn/k byłby słowem mniej wyrazistym, nie tak ade
kwatnym. Raz chodzi o podkreślenie ciężkiej pracy, jaką wykonuje ktoś najmują
cy się na dniówki:

„Takowa pokuta jest w tym marnotratnym synu [...], przez którą się [...] zaś 
[= z  powrotem] do Ojca swego wraca, dziecinną zacność bierze, a nowe posłu
szeństwo obiecuje i poczyna, ponieważ tag/e/n/k/em być żąda, który nie ieńkować 
[= próżnować, /en/ucbować; wyraz n/e notowany przez s/own/k/]. ale robić musi" 
(cz. 2, s. 16).

Innym razem idzie o uwydatnienie niskiej kondycji społecznej kogoś takiego:
„Bo wszyscy ludzie, cokolwiek są i mają, wszystko od Boga są i mają. Jestli 

kto jest cesarzem, królem, książęciem, grabią, slechcicem [= sz/acbc/cem], bur
mistrzem, przemożnym mieszczaninem, kaznodzieją rć.̂ ,̂ tedy im [= n/m] jest od 
Boga, i mógłby był Bog kmiotka, tag/e/nrka albo i naliszszego [= ną///cbszego] że
braka z niego uczynić" (cz. 2, s. 38v).

Jeszcze silniej podkreślono to w miejscu, gdzie mowa o tym, iż każdy -  nie
zależnie od swego miejsca w społeczności -  musi zdać rachunek Bogu ze swych 
czynów, i gdzie w szeregu osób różnych stanów, zaczynającym się od sz/acbc/ca, 
tag/e/nrk znalazł się na o s t a t n i m miejscu:

„byłeś też oszustem, doktorem złąradą [= z/ym, ż/e radzącym; wyraz nre no
towany przez stown/kr], już będziesz na zdrowiu karan albo z urzędu złożon, bo 
nie możesz dłużej włodarzem być [...]. Tymże sposobem [Bóg] będzie liczbę wy
ciągał [= żąda/ zdan/a sprawy] od slachty, mieszczan, młodzieńców, panien, kup
ców, rodziców, dzieci, szkołnikow, żaków, rzemieśnikow, parobków, dziewek, ta- 
g/e/nrkow rć. (cz. 2, s. 40)^ .̂

Była to szósta niedziela po Trzech Królach, a dziewiąta przed Wielkanocą. Dawniej Wielki Post za
czynał się w Polsce dwa tygodnie wcześniej niż na zachodzie Europy. Zniósł ten zwyczaj papież In
nocenty IV w poł. XHI w., ale pamięć o nim i nazwa niedzieli trwały jeszcze bardzo długo.

** Przypowieść została wykorzystana jako argument w sporze z katolikami o rolę uczynków w uzyska
niu zbawienia: zbawienie uzyskuje się dzięki łasce Bożej, a nie jako zapłatę za uczynki. Dobitnie 
stwierdza to autor zaraz w następnym zdaniu: .Sprawiedliwość. Zbawienie i wieczny Żywot z łaski 
bywają dane. przetoż nie są zapłatą dobrych uczynków*.

** Rć. to często wówczas stosowany skrót od formy łac. czasownika rec/dere 'odcinać', sygnalizujący 
opuszczenie części tekstu; odpowiednik dziś stosowanego łac. efc. = et caetera. lub polskiego rfd. 
= i tak dalej.

^  Na trzy ostatnie lokalizacje zwraca uwagę J. T. Maciuszko. w pracy Ewange/rcka pos(y//ograł?a po/- 
ska XV/-XVW w/eku. Warszawa 1987. s. 162.



Do zapożyczeń z języka niemieckiego naieży ponadto rzeczownik brutka 'ob- 
iubienica; narzeczona', użyty trzykrotnie w wykładzie Ewangeiii o cudzie na wese- 
iu w Kanie Gaiiiejskiej. Znów więc, jak w przypadku fag/e/n/ka, w ścisłym związku 
z tematyką niedzieinej perykopy, gdy wielokrotne nawiązania do tekstu Ewange
lii wymagają ciągłego używania nazw tych samych osób, rzeczy tub pojęć. Autor, 
jak i poprzednio, szukał urozmaicenia. Brufka znatazła się więc o b o k  potskich 
nazw: dz/eweczka, n/ew/asta, n/ew/eśc/a osoba, panna, żeńska p/eć, wieiokrotne- 
go żona itp., a nie z  a m i a s t nich.

Omawiane słowo wywodzi się od niem. d/e Braut, aie zostało spoiszczone przez 
zastąpienie dyftogu (dwugłoski) au jedną samogłoską: u oraz przez dodanie przy
rostka będącego sygnałem żeńskości: -ka. SXVi wynotował ten wyraz z „Akt praw
nych miasta Kościerzyny" (1585 r.), m.in. w zwrocie ra/ć brutkę:

„Gdzie sam zeznał ten Tomasz, iż gdyśmy napierwy jeżdzieti do Życimina ra/ć 
tę brufkę na imię Katarzynię [!] [= o /m/en/u Katarzyna]" (SXVi, t. 2, s. 460).

Rzeczownik brutka funkcjonował więc w polszczyżnie XVi w. zanim Kaikstein 
wprowadził go do swojego &ieła. Do dziś zresztą jest używany na Kaszubach. 
A w „Postylii" występuje przy okazji rozważań prawno-obyczajowych dotyczących 
małżeństwa:

,,[Gdz/e] Mnogi młodzieniec pojmie starą żonę dia pieniędzy albo domu, tam 
pieniądze aibo dom Brufką, a nie Osoba" (s. 43v);

„Cesarskie prawa pozwaiają, iż się Brufka drugiemu oddać może [= może wj^ść 
za mąż], kiedy nowożenia [= na/zeczony] weseia przez wtóry rok zaniecha. Nowo- 
żeniemu, który z ziemie wyjechał, będą pozwolone trzy tata, które od swej Bruf- 
k/ być może" (s. 44).

inne germanizmy, szczegółowo omówione w dołączonym na końcu artykułu 
słowniczku, wprowadził autor do tekstu szukając sformułowań oryginalnych (jak 
neosemantyzm porenek w znaczeniu kierunek wschodni') iub najbardziej adekwat
nych, choć czasem dziwnie obco wygiądających na tłe polskiego systemu języko
wego (jak przymiotnik roże/fa/by 'koloru róży').

7. Kazan/a s/ę /m dz/e/ą, czyli archaizmy leksykalne
Czytamy w „Postylii": „Pan Bog Ewanjeliją swą przez Doktora Lutera [...] wyja

śnioną i wyczyścioną, teraz da po wszystkim świecie jaśniej i szczerze przepowie- 
dać, na świadectwo wszem narodom, że rychło będzie koniec [św/afa] [...]. i przez 
to ziemia niemiecka, z  której ta wyjaśniona i wyczyszczona Ewangelia na wszy
stek świat rozszerzona, aż do nieba podniesiona jest. A naszy ludzie lepak, przez 
te mnogie kazania, które s/ę im dz/ę/ą, nie tytko się nic nie polepszają, ale jeszcze 
k temu co dzień gorszy będą" (cz. 3, s. 32).

Użycie w tym zdaniu słowa dz/ać o znaczeniu 'mówić; wygłaszać (naukę)' jest 
zaskakujące nawet dla badacza dawnej potszczyny. Bo Sstp i SXVt znają to słowo 
przede wszystkim w znaczeniu 'nazywać', najczęściej w stronie biernej, np.: „Ce
sarz, jemużci jest było to imię Augustus dz/a/io" („Kazania gnieźnieńskie", s. 2b^ )̂, 
choć jeszcze u Kochanowskiego występuje też w stronie czynnej: „Fraszk/ fym 
ks/ążkom dz/ę/ą"^, tzn. nazywają je fraszkami.

Poza tym sądzono dotąd, że w pierwotniejszym znaczeniu: 'mówić', już w do
bie staropolskiej używano dz/ać wyłącznie w formie skróconej dz/e, i to jako słowa 
wtrąconego, analogicznie do dzisiejszego /nów/ czy pow/ada, albo -  jak pamięta-

Jeśij nie podano inaczej, cytaty staropolskie pochodzą z Sstp.
J. Kochanowski, Dz/e/a po/s/(/e, oprać. J. Krzyżanowski, wyd. 5, Warszawa 1967, s. 139.



my z tektury fraszek Kochanowskiego, pry, skróconego z czasownika praw/: „Jam
-  pry -  Kozieł". Ponad dziesięć razy zanotował takie użycie Sstp, m in.:

„Cesarz [...] głos z niebios jestci on był usłyszał [...]: toć -  dz/e -  jest kr<o>t [...] 
niebieski" („Kazania gnieźnieńskie", s. 5a).

SXVt zna już tytko trzy użycia dz/e, z  „Kroniki" Macieja Stryjkowskiego, wszyst
kie w jednym zdaniu:

„o tej Poroskawi piszą tatopiszce [= kron/karze] titewskie i ruskie [...]: t potym
-  dz/e -  świętaja Poroskawia wezbrała się [= uda/a s/ę] do R<z>yma [...] i tamże 
umierła, i potym -  dz/e -  się oświęciła [= zosfa/a og/oszona św/ęfą] [...], ktorejże
-  dz/e -  to w Rzymie i cerkiew zbudowano"^^.

Sformułowanie więc Katksteina: kazarr/a ... s/ę ... /m dz/ę/ą [= kazarr/a są /m 
g/oszorre, kazarr/a /m s/ę mów/, g/os/j jest bardzo archaiczne i niepomiernie wzbo
gaca naszą wiedzę o funkcjonowaniu tego słowa. Ten jeden zapis cofa historię 
słowa dz/ać mówić' o kitka wieków. Jest to jak niespodziewane odkrycie arche- 
otogiczne. Bo nie dość, że dz/ać wygtąda w tym tekście, jakby było przeniesione 
wprost z najgłębszego średniowiecza, to jeszcze przez ponad czterysta tat ukry
wało się zamknięte w tej księdze, by dopiero teraz dać się poznać. Wszak mu
siało być ono w średniowieczu używane nie tytko w formie skróconej dz/e, skoro 
zapis: dz/e/ą s/ę 'są mówione' powstał u końca wieku XVti Co prawda na peryfe
riach obszaru językowego, ate taka już uroda terenów ukrainnych, że tam najdłu
żej przechowują się stare zjawiska językowe, w centrum danego obszaru już za
nikła. A nie jest to tytko jedno użycie. Mamy jeszcze drugie:

„Bo ponieważ Prorocy i Krzciciet, przedniejszym Kapłanom, którzy iure Divino 
[= na mocy prawa bosk/ego] Kapłani byti, przestawać niechcieti [= n/e cbc/e// być 
pos/uszn/j, czemużbym i my od Papieża odstąpić nie mieti, który się sam za na- 
wyższego Biskupa wynosi [...], a część [= cześć] Pana Krystusowę zdziera? Dz/e- 
yą temu [= mów/ą o (ym, na fen femaf]: Słuchajcie a pocałujcie Syna Bożego, za
niechajcie bałwanów, strzeżcie się fałszywych prorokow. Przeto nie dbajcie nic na 
to, ani się dajcie ustraszyć, gdy was ci fałszywie mazani [= namaszczeń/, fy. wy- 
św/ęcen/] przektinają, odszczypieńcami, apostatami nazywają, którzyście rzymski 
kościoł opuściti" (s. 14v).

Zdumienie budzi też inny fragment, ze wzgtędu na występujący w nim czasow
nik s/unąć:

„A te słowa Jana Ś<w>. [...] przysłuchają [= na/eżą] do Artykułu wiary naszej 
krześcijanskiej, który tak s/un/e: »W ie r z ę  w Jezusa Krystusa jednorodzonego 
Syna Bożego [ . . . ] « "  (s. 19).

W indeksie SXVt hasła s/unąć brak. W Sstp oprócz s/unąć jest i sfuć, ate wy
łącznie w znaczeniu 'nazywać (się), być nazywanym' (różnica między tymi cza
sownikami potęga na opozycji aspektu: s/ućjest niedokonane, s/onąć- dokona
ne), np.:

„Dzień ten trojakim imieniem wezwań. Napirwe ji [= go] mienią Epifanija [...]. 
Wtóre zowąTeofanija [...], trzecie s/ow/ą Betfanija po grecku od tego, co się sta
ło na swadźbie [f/. r?a wese/u w Kan/e Ga///ę/sk/ę/]" („Rozmyśtanie przemyskie", 
s. 204, Sstp, t. 8, s. 294);

„Spokojni s/uną [= spoko/rrym/ są nazwan/], jiż [=kfórzy] napirwej w swem sier- 
cu, datej -  miedzy bracią roztarżoną [= przeżywą/ącą rozferk/] czynią pokoj" (Cio
sy potskie z  1438 r., Sstp, t. 8, s. 297).

M. Stryjkowski, Kron/Aa po/sAa. MewsAa, zmor/zAa i wszystA/e/ Rus/ KvoM'sA/^ Królewiec 1582, 
s. 275. W SXVI dz/e stanowi osobne hasło.



Tymczasem u Katksteina s/unąć odnosi się do t e k s t u i ma znaczenie 
brzmieć'. Więc znów -  użycie bardzo archaiczne i dotąd nieznane. Jeśii chodzi
0 etymoiogię, Aieksander Bruckner wiąże to słowo z rdzeniem s/t/-, występującym 
w wyrazach s/uch i s/uchać; oboczna postać: s^-, jak w czasowniku s^chać^.

I jeszcze jedno słowo osobiiwe: s/aw/ć. Wszyscy je dziś znają. Więc diaczego 
osobtiwe? Popatrzmy:

„iż oni [apos(ołow/e] naukę o Kroiestwie Krystusowym jeszcze dobrze nie rozu
mieją, czci pragnący są [...], jednak je Pan czystemi s/awż" (s. 99).

Otóż osobiiwe, bo s/aw/ć znaczy tu nie -  jak dzisiaj -  'chwaiić, rozsławiać", 
iecz 'nazywać' tub mówić, że ktoś jest jakiś'. Znów -  użycie wyjątkowo archaicz
ne. i znów -  choć wyraz notowany jest od średniowiecza -  o takim znaczeniu nie 
było dotąd wiadomo.

Trzeba do tego dodać wyraz podobnie brzmiący, jednak dziś nieużywany -  
s^w/ć:

„Niżii [= zan/mj krzyż przystąpi, jest serce czyrstwe [= odważne] i śmiałe, umie 
wiele s/ow/ć o krzyżu, że tekki jest, że ji [= go] chce cirpieć, i z Panem na śmierć 
iść, jako Piotr mówił. Aie gdy krzyż przypadł, nie tytko się Pana zaprzał, ate się też 
jął przeklinać i przysięgać, że go nie znał" (s. 39v).

Jeśti powiążemy słow/ć z wyrazem s/owo, a tym bardziej -  z  czasownikiem do
konanym wysżow/ć (s/ę), to wtedy stanie się dta nas jasne, że czasownik ten zna
czył po prostu „mówić". Ate w postaci bezprzedrostkowej też nie był dotąd zna
ny badaczom^\

Ciekawe, że wszystkie cztery archaiczne słowa -  dz/ać, słunąć, s/aw/ć, sło- 
w/ć (trzy ostatnie zresztą ściśle z  sobą spokrewnione^) -  dotyczą tej samej sfery: 
mówienia. Być może dlatego, że posługiwanie się mową to jedna z najczęstszych
1 najbardziej podstawowych czynności człowieka. Skoro tak, to i nazwy mówienia 
należą do wyrazów najczęściej używanych. A  jednostki częste zwykle zachowu
ją  bar&iej archaiczne właściwości. Zwłaszcza -  jak wspomniano -  na terenach 
peryferyjnych.

Takich zaskakujących słów jest w „Postylli" dużo więcej. Część z nich przedsta
wimy w formie słowniczka, niektóre są objaśniane bezpośrednio przy cytatach.

8. Cudna ko/ebeczka z p/ękną poścra/eczką, czy!) emocje
Opinię o tym, że polszczyzna Jana Kaiksteina jest „licha" i że włada nią „słabo 

i z  trudnością", łatwo obalić, przytaczając większe fragmenty jego wykładów, takie 
jak np. wzięty z drugiej niedzieli adwentu:

„Ta zdradna łakomość wiele ludzi tak szali [= przypraw/a o sza/eńsfwo, w sens/e 
przenośnym] i osiada [= opanowu/e], iż prawie nieludzkością zaślepieni, ani Boga, 
ani ludzi się wstydzą. Widzicie jako za groszem stoją [= sfarą/ą s/ę zdobyć p/en/ą- 
dze] lichwą, bankierstwem, towarmi fałszywemi, jako [...] monetę obrzezują i jako 
tacy pochłaniowie nienasyceni są, jako nowe wynalazki zmyślają, lud uciążają, 
przedrażaja i wysysują [...]. Też widzicie i słyszycie, jako [..] haniebnie żrą i łoczą 
[= /apczyw/e p(/ą, cb/e/ą, żłop/ą], wiele ich, co w się leją jako w łużnik [= cedzrdk), 
kosz do cedzen/a /ugu], więcej niż strzymać mogą [...]. Niektórzy piugacze [= p/u- 
gawcy] soi liżą a migdały gorzkie jedzą, aby tym lepiej żrzeć [= żreć] mogli.

"  A. Bruckner, Słown/k erymo/og/czrłyyęzyka po/sk/ego, wyd. 2. Kraków 1970, s. 502.
W indeksie do SXV! sk)w/ć jest odnotowane 1 r., sTow/ć s/ę -  2 r.

"  Por. A. Bruckner, Srowrł/k ef/mo/og<czny, h. s/awa, sk:wo, s^riąć, s. 499, 501 i 502.



Przeto miti Krześcijanie, rozważajcie Ojcowskie serdeczne napominanie Pań
skie [...] strzeżcie się łakomstwa i obżarstwa, nie przyprawujcie się sami o zdrowie 
i duszne zbawienie wasze [= o utratę zdrow/a / zbaw/en/a waszego]" (s. 7v).

Widać w tym fragmencie wieiką pasję kogoś, kto potępia opisane -  czy ra
czej wykrzyczane -  postępowanie, kto gorszy się nim i brzydzi. Tyie tu zaangażo
wania emocjonainego, taka swoboda językowa, że można by pomyśieć, iż to nie 
przekład, iecz tekst własnego pióra. Bo przecież jest to piękna, żywa polszczy
zna m ó w i o n a !

Takich pisanych z pasją fragmentów, które nasuwają myś! o autorstwie same
go Kaiksteina i budzą wątpliwości co do tezy, że „Postylla" jest li tylko przekładem, 
można znaleźć więcej. Na przykład w wykładzie perykopy ewangeiijnej przypada
jącej na czwartą niedzielę adwentu pisze Kaikstein:

„Iż nieprzyjaciele Ewanjelijej Ś<w>. [...] z  pierwu podawają [/udz/om] piękne 
łagodne słówka [...], ale skoro je krokodylskie jadowite przedsięwzięcia a chytre 
sztuczki omylą, tedy tam z furyją wyjeżdżają, blużnią, klną, czasem się też targa
ją do kamienia, ognia, miecza" (s. 14).

Można znaleźć też nawiązania do stylu biblijnego, godne omalże pióra ks. Ja
kuba Wujka czy Piotra Skargi:

„Tak może i o naszych miastach w Pruskiej ziemi też mówić: Biada tobie Gdań
sku! Biada tobie Lbiągu [= E/b/ągu]! Biada tobie Malborku! ponieważ i wam nie 
mniej Słowo Boże szczerze i jasno kazano bywa, ale go niewdzięczni jesteście, 
innym sakramentarskim [= ka/w/ńsk/m] naukam się przychylając" (cz. 3, 23v-24).

Sięgnijmy teraz do fragmentu, gdzie autor wyraża emocje pozytywne -  do wy
kładu pierwszego na Boże Narodzenie. Wspominanie narodzonego wśród nocnej 
ciszy małego Jezusa staje się okazją do wyrażenia miłości ku Synowi Boga, przy
byłemu na ziemię w kruchej ludzkiej postaci:

„Nie dajmy tedy temu Dzieciątku tak we żłobie leżeć, ale mu cudną kolebecz- 
kę z  piękną pościałeczką nagotujmy, gdzie je położym. Ma tedy przodkiem [= /lą/- 
p/erw] serca naszego słoik Dzieciątka tego kolebeczką być. Potym mu piękną 
puchoweczkę podłóżmy, to jest prawe ufanie w nim miejmy. Po trzecie podłóż
my mu poduszczycę pod głowę jego, na której odpoczywać może, to jest naszę 
prawą wiarę weń. Czwarte, uprzejma [= szczera] miłość, wszelkiemi inemi cnota
mi ozdobiona i ochędożona, ma jego odzieżą być; tą je przyodziejmy. Piąte, ko
mora, którą jest ciało nasze (w której jest słoik serca naszego -  Dzieciątka Jezu
sa kolebeczką) nie [...] obżarstwy, opiistwy [...] pokalana, ale czyście ochędożona 
ma być. Szóste, mamy tę komoreczkę wykadzać dobrze woniącem kadzidłem, to 
jest modlitwami. [...] Dziesiąte, nie mamy tego Dzieciątka koiebecce [!] cicho dać 
stać, ale ją mamy uważać [= obserwować, patrzeć na n/ą], jako tu o Maryjej stoi, 
że wszystkie słowa w sercu swoim zachowała i rozważała. Serce nasze jako kole- 
beczka od radości ma się zawsze zruszać. Jedenaste, jest zwyczaj iże Dziatkom 
tym, które kołysane bywają, piękne piosnki śpiewają. My takież temu Dzieciątku 
nam narodzonemu i darowanemu, te zwyczajne piosnki ku czci i chwale śpiewaj
my: Narodził się rć." (s. 18).

Ileż tu tkliwości, ile wzruszającego zatroskania o to nowo narodzone Dziecię, 
ileż przejęcia, żeby mu było wygodnie i żeby nie miało powodu do łez. Wyrażeniu 
tych wszystkich uczuć służy niezwykłe nagromadzenie rzeczowników zdrobniałych. 
Mamy tu i ko/ebeczkę, i pośc/a/eczkę, i pucboweczkę, czyli puchowy materacyk, 
wreszcie -  też zdrobniałą, co dzisiejszego czytelnika mocno dziwi -  poduszczycę^^.

"  Szerzej na temat tego słowa -  w dołączonym na końcu artykułu .Słowniczku".



Wszystko to co prawda w podwójnym sensie -  i konkretnym, i figuratywnym: kołe- 
beczka to serce wiernych wyznawców Jezusa, które od radości się „zrusza", pu- 
choweczka, czyii materacyk symboiizuje ufność, poduszczyca, czyii poduszecz- 
ka -  prawą, tj. prawdziwą wiarę, a odzież, w jaką trzeba boskie niemowię ubrać 
-  to miłość do niego.

Dzisiejszego czyteinika mogą co prawda razić sformułowania: serca rraszego 
sA3/k czy komora, kfórąyesf nasze c/afo, aie to już zapowiedź barokowo wyszuka
nych metafor, oddających inną niż nasza wrażiiwość estetyczną (może inspirowa
nych obcym źródłem). Choć zdarzają się wśród nich i takie, które znajdą uznanie 
także w oczach odbiorcy z  XXi wieku, jak np. z/e/ona dąbrowa s/owa Bożego^.

Żywość stylu zapewniają też dość liczne, nacechowane emocjonalnie fraze- 
ologizmy potoczne, np.:

ną/źrzeć [gdz/ejyako p/es do kucbn/e: „Tak idą Maryja, dzieciątko Jezus i Jozef 
na święto Wielkanocne [...]. Idą przeto o [= około] dwanaście mil. aby przy służbie 
Bożej być mogli, gdzie [= tymczasem] ich wiele miedzy naszemi, którzy się dwa
dzieścia krokow lenią iść na te miejsca, gdzie słowo Boże każą [= głoszą], albo 
jeśli kiedy idą nayźrzawszy w kościółyako p/es do kucbn/e [...], bieżą nie czekając 
pożegnania, nie słyszawszy ani początku, ani końca kazania" (s. 38v);

św/adectwa rra w/atr rr/e puszczać [= rr/e mów/ć czegoś r?a próżrro]: „Tyć są 
przyczyny przedniejsze, czemu Hanna tak wiele sławiona bywa, zwłaszcza aby jej 
świadectwo, które Krystusowi daje. na w/atr n/e było puszczono" (s. 26v);

mow/ć [komu] za gębą / ku wo/e/ [= powtarzać czyyeś pog/ądy mów/ć tak, yak 
ktoś cbce]: „Mnodzy z Królewskich i Książęcych Rad u Dworu mow/ą Panu swe
mu za gębą / ku wo/ę/, też w nieprawych [= występnych] rzeczach, które za prawe 
[= właśc/we, dobre] uznawają aby jedno łaskę a władzę otrzymali" (s. 76);

przy swe/ stare/ kobz/e zostać [= zachować dotychczasowe pog/ądy]: „Krotko 
mówiąc, umyślili [pap/eżn/cy, t/. katoł/cy] przy swe/ stare/ kobz/e zostać i zostają, 
choć błędy ich słowem Bożym gruntownie i dostatecznie bywają przekonywane 
[= dow/edz/one]" (s. 14).

Większość powyższych zwrotów (poza używanym dzisiaj w trochę zmienionej 
formie: n/e rzucać słów na w/atr) nie jest notowana w słownikach ani w „Nowej 
księdze przysłów polskich". Podobnie jak inne. wplecione w tok kazań potoczne 
przysłowia i powiedzonka: Bo kto s/ę smoły dotyka, zmazać s/ę mus/ (s. 41) czy: 
Bo rzem/osło -  mow/ą -  ma złote dno (s. 40v).

Przytoczone przykłady pokazują, że „Postylla" Jana Kaiksteina jest pisana pol
szczyzną żyw ą potoczną zdolną wyrażać w sposób prawdziwy emocje zarówno 
negatywne, jak i pozytywne. I choć nie cały tekst pisany jest z taką swadą i nie za
wsze toczy się tak wartko, to przecież jest tych miejsc dostatecznie wiele, by lek
tura nie była nużąca.

łłohi
jCara
łłosi*

9. Uczeń Reja i ks. Wujka
Wniosek kończący poprzedni podpunkt wzmacnia lektura różnych postyll, któ

ra pozwala wysunąć hipotezę, że Kalkstein polszczyzny uczył się u największych 
mistrzów słowa: mianowicie u kalwina Mikołaja Reja i katolika Jakuba Wujka, choć 
należeli oni do innych niż on wyznań.

Podobieństwa do języka Reja są widoczne w sferze leksykalnej, np. w użyciu 
nieznanego z innych autorów )W i w. przysłówka c/chuczko, wynotowanego pięć 
razy przez SXVI, np. za/rołafać c/chucz/ro, rze/ra c/chucz/ro płynąca, c/chuczko za-

"  Por. J. T. Maciuszko, EwangeZ/cka posryZ/ogra/Za, s. 161.



snąć, tęcz także -  skorp/on c/c/?Ł/czko [= podstępn/e] p/Ye//żê .̂ U Kaiksteina po
jawia się to słowo w odniesieniu do działań Chrystusa:

„a jesti kto słowa moje chować będzie, śmierci nie ogtąda na wieki. Toć jest 
prawa [= prawdz/wa] pociecha [...], którą Jezus Krystus słowem swoim przez Du
cha Świętego swym miłym Krześcijanom w serca mówić raczy, iż je tak /ekuczko, 
c/c/?uczko [= dekkatn/e, spokq/n/e], w pokoju i z radością (jako Symeon śpiewa) 
przez ten ciemny padół, do swej wiecznej światłości i weseta prowadzi " (s. 2).

Spotykamy też w ,Postytti" toruńskiej frazeotogizmy, jakie przed nim stosował 
tytko Rej, np. drżećyako ryba, użyte przez niego w trzech różnych utworach, m in. 
w „Kupcu", gdzie tak mówi się o głównym bohaterze, który ma stanąć na sądzie 
Bożym:

Lękł się. Panie, to niechyba [= rzecz pewna].
Bo drży wszystekyako ryba.
Barzo mu się chwieje głowa 
Nie może już rzec by słowa^.

Musiał ten zwrot nieść ze sobą duży ładunek emocjonatny, skoro spotykamy 
go jeszcze u barokowego poety Otbrychta Karmanowskiego w opisie śmiertetne- 
go zagrożenia wywołanego ciężką chorobą:

Oczy snu cate zapomniały.
Siły mię wszytkie odbieżały.
Drżę yako ryba, przestraszony^^.

U Katksteina zwrot ten jest użyty w odniesieniu do sytuacji jeszcze bardziej eks- 
trematnej -  bo mówi się tu o skazańcu prowadzonym na śmierć:

„Co za teskność [= rozpacz] w tych tudziach bywa. którzy na śmierć tę ciete- 
sną skazani idą [...], to łacno baczyć, ponieważ stoją drżąc yako ryba, i powiada
ją  więc owi, którzy podczas [= czasam/] dziwnym sposobem wybawieni bywają iż 
gdy na stracenie idą, od teskności nie wiedzą co mówią. Owszeki im nie inaczej 
na sercu jest. jako gdyby Niebo i ziemia na nich tężała, a oni nogami swymi aż do 
pasa w ziemi chodziti, że je tedwie za sobą wiec mogą"" (s. 16v).

Jest to obraz wstrząsający, oparty -  jak sam autor pisze -  na autentycznych 
relacjach. Użyte tu inne jeszcze środki językowe, mające wyrazić to, co czuje ska
zaniec, są dobrane niezwykłe trafnie. Ekspresja sformułowań: „nie inaczej na ser
cu jest, jako gdyby niebo i ziemia na nich tężała, a oni nogami swymi aż do pasa 
w ziemi chodziti. że je tedwie za sobą wiec mogą"*, jest porażająca.

W „Postytti"" widać także pewne cechy wspólne z prozą katolika, ks. Jakuba Wuj
ka. Co prawda nie w wykładzie, tęcz we fragmencie perykopy ewangetijnej. t wca
le nie dlatego, że źródłem wszystkich czytań niedzielnych jest Biblia. Jak pokaza
no w części 1 na podstawie wycinkowego porównania perykop z różnych tekstów 
postyttowych, autorzy nie korzystali z jakiegoś jednego „kanonicznego" przekładu, 
jakim dla katolików mogła być wówczas Biblia Leopotity (1561), a dla innowierców 
-  Biblia brzeska (1563), Budnego (1572) tub któryś z  oddzielnych przekładów No
wego Testamentu, np. tegoż Budnego z roku 1574, Murzynowskiego z 1551 tub 
Czechowice (1577 i 1594). Każdy z postytłografów fragmenty Ewangelii zmieniał, 
choć nie zniekształcał^.

"  Szersze cytaty i szczegółowe lokalizaqe patrz SXVł. t. 3, h. c/c/tMczko.
"  M. Rej, Kupłec, Kraków 1549, s. bb30 (patrz też SXV!, t. 6. h. drżeć, s. 117).
"  O. Karmartowski, P/eć/1 pokutna 13. Wcborobre, [w ] Poecr po/skrego baroku, oprać. J. Sokołowska 

i K. Żukowska, t.1. Warszawa 1965, s. 211.
"  M. Frankowska. .Posty/Za" forurłska z  1594 roku -  zapomn/any zabytek polszczyzny pomorskre/ 

(część 1), Folia Toruniensia, 2004, nr 4, s. 18-19.



Co takiego jest dowodem na iekturę katoiickiego tekstu Wujkowego przez iute- 
ranina Kaiksteina? Ano choćby przymiotnik poc{/arzemny w przypadającej na pierw
szą niedzieię adwentu Ewangeiii wg św. Mateusza, gdzie czytamy:

„Powiedzcie Córce Syjońskiej: Oto Kroi twój idzie tobie cichy, i siedzący na ośli
cy i oślęciu, synu poc^arzemne/" (Matth 21, 5).

U Kaiksteina jest -  pomijając różnice graficzne i jedną fleksyjną (syn/e zamiast 
synu) -  dokładnie tak samo:

„Powiedzcie Córce Syjońskiej: Oto Kroi twój idzie tobie cichy, i siedzący na ośli
cy i oślęciu, syn/e poc^/arzemne/" (s. 1).

Inni autorzy w miejsce pod/arzemne/ mają: yarznru zgotowane/ (Rej), robotne/ 
(Małecki), te;/, która /est pod yarzmem (Czechowic, Nehring, Dambrowski), yarz- 
mem uskrom/one/ (Białobrzeski). Przymiotnik poc(/arzemny występuje tylko u Wuj
ka, tak więc on jedynie mógł być twórcą tego słowa. Obecność omawianego wy
razu w „Postylli" toruńskiej jest więc mocnym argumentem za tym, iż autor znał, 
wnikliwie czytał i wykorzystywał w swojej pracy teksty Wujka^ .̂

Nie była zatem Kałksteinowa „Postylla" izolowana od innych ówczesnych dzieł 
tego typu.! stanowi dowód na to, że tak jak tłumaczenia Biblii, powstające na grun
cie różnych wyznań, zapożyczały wzajemnie od siebie rozmaite sformułowania, 
również postylle były ze sobą pod względem językowym powiązane.

!V. Ko!ędy w Raju?

Czemu nie? Takim konceptem posłużył się Jan Kałkstein w bardzo ciekawym 
kazaniu pierwszym na Boże Narodzenie, gdzie kilkakrotnie odwołał się do zwy
czaju śpiewania kolęd czy jak o nich mówi: p/osnek^.

Radość -  zdaje się mówić kaznodzieja -  najlepiej wyraża się w śpiewie: na tym 
przekonaniu opiera bowiem swój wykład.! sugeruje, że z  narodzin Jezusa pierwsi 
cieszyli się... Adam i Ewa. Przy okazji przytacza początkowe słowa jednej z  pie
śni, w kontekście o charakterze apokryficznym:

„[...] Adam z Jewą, gdy tę obietnicę wzięli [...]: P/em/ę /V/ew/eśc/e zetrze gło
wę wężową^^ -  temu już jest pięć tysiąc pięćset dwie a pięćdziesiąt laf^ -  tam

^  Dopiero w dwa lata po ukazaniu się Wujkowego przekładu Biblii spotykamy to słowo w kazan/ac/) 
Piotra Skargi (1595), por. SXVł. t. 25, s. 432.
Słowo ko/ęda jako nazwa pieśni bożonarodzeniowej zaczęło funkcjonować dość późno. Najstarszy 
znany mi zapis -  nienotowany przez słowniki -  pochodzi z 1558 r. i znajduje się w druku ulotnym 
krakowianina Mateusza Siebeneichera, włączonym do Kancjonału Zamoyskiego (tzw. składanego, 
czyli powstałego przez zszycie drobnych druków w jeden wolumin): ko/ęda z  ewan/e/j/ę/ św. Łuka
sza w frzec/ę/ kap/fu/e o narodzen/u Paósk/m (c f ko/ędy po/sk/e, pod red. J. Nowak-Dłużewskie- 
go. 1.1-2, Warszawa 1966.1.1, s. 103). Ogółem z XVI w. znanych jest mi 9 zapisów ko/ędy w zna
czeniu pieśni bożonarodzeniowej (z czego 5 notuje SXVI), jednak są w tym l e d w i e  c z t e r y  
r ó ż n e  użycia -  reszta występuje w odmiankach tych samych pieśni, raz jest to kustosz, czyli in- 
cipit następnej strony umieszczony na końcu poprzedniej.
Jest to parafraza fragmentu Księgi Genesis 3.15 (cyfra pierwsza oznacza nr rozdziału, druga -  wer
su); autor idzie tu -  oczywiście -  za protestanckimi przekładami Biblii. Np. u Budnego (1572) czy
tamy: .A nieprzyjaźń położę miedzy tobą / i miedzy niewiastą / i miedzy nasieniem twym / a miedzy 
nasieniem jej / ono zetrze fob/e g/owę / a ty zetrzesz mu piętę'. Natomiast katolicka Wulgata ma tu: 
Jnimicitias ponam inter te et mulierem. et semen tuum et semen illius: / p s a  [ona] conferef capuf 
fuum. et tu insidiaberis calcaneo eius". Co w przekładzie ks. Jakuba Wujka brzmi: „Położę nieprzy- 
jażń miedzy tobą a miedzy niewiastą: i miedzy nasieniem twym. a nasieniem jej: ona zetrze g/owę 
twp/ę, a ty czyhać będziesz na piętę jej (marg) zetrzesz jej pietę. (-)'. Biblia Tysiąclecia tłumaczy: 
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: 
ono zm/ażdży c/ g/owę, a ty zmiażdżysz mu piętę'.



Adam z swoją Jewą wesoło śpiewati: /Varodz/ s/ę Syn Boży^^. Tak t jego potom
kowie śpiewaii" (s. 15v).

Wcześniejsza (a także późniejsza) tradycja przedstawiała wygnańców z Raju 
jako iudzi przygniecionych ciężarem winy. przerażonych i pozbawionych nadziei, 
niepomnych obietnicy przyjścia Wybawicieia. Aten jednozdaniowy fragment apo
kryficzny ukazuje Adama i Ewę zupełnie inaczej, wbrew wieiowiekowej konwencji: 
jakby zapomnieii swego nieposłuszeństwa wobec Stwórcy -  radują się obietnicą 
nadejścia Zbawicieia i śpiewają wesoło: /Varodz/ s/ę Syn Boży...

Nawet jeśii pomysł takiego ujęcia został zapożyczony^, to godny podkreśle
nia byłby już sam fakt. że autor zwrócił nań uwagę i wykorzystał w swoim kaza
niu. Tym bardziej, iż motyw koiędowy stanowi oś kompozycyjną całego wykładu. 
Jeszcze bowiem na tej samej stronie czytamy:

..Jako się już czas spełnił, na początku czwartego a ostatniego Cesarstwa, pod 
wtorym Rzymskim Cesarzem Augustem, narodziło się to dzieciątko [...].

Od tego czasu już Kościoł śpiewa tysiąc pięćset i dziewięćdziesiąt lat i dwie: 
/Varodz/7 s/ę Syn Boży / nam wszysfk/m na radość rć."̂ ^

W części końcowej wykładu kaznodzieja kolejny raz nawiązuje do tej pieśni: 
..jest zwyczaj, iże Dziatkom tym. które kołysane bywają piekne [!] piosnki śpie

wają. My takież temu Dzieciątku nam narodzonemu i darowanemu / te zwyczajne 
piosnki ku czci i chwale śpiewajmy: Narodz/f s/ę rć."

Jakie to „zwyczajne piosnki"^^ -  a więc znane i często śpiewane -  ma kazno
dzieja na myśli? Wśród tamtoczesnych kolęd dochowanych do dziś aż osiem za
czyna się od tych słów^ ,̂ trudno więc jednoznacznie stwierdzić, którą przywołuje.

Są wszakże dwa wcześniejsze cytaty. Z tych już pierwszy pozwala rozstrzy
gnąć. o którą kolędę chodzi. Bo -  jak świadczą dochowane zapisy -  tylko jedna tak

Obliczenia oparte na Biblii. O sposobach takiego datowania por. np. zestawienie w Kron/ce wszyt- 
/r/ego św/a/a Marcina Bielskiego (1564). gdzie sporządzono tablice synchronistyczne. obejmujące 
rachubę czasu od stworzenia świata wg różnych autorów (s. A  i Av. też 138). Kaikstein odwołuje się 
do obliczeń uczonych żydowskich.

" T u  -  oczywiście -  z czasownikiem w formie czasu przyszłego; właściwy tekst -  też z powodów oczy
wistych -  ma formę czasu przeszłego.

"  Na marginesie zauważmy, że nie ma takiego motywu np. w rozpowszechnionej wówczas apokry
ficznej opowieści Krzysztofa Pussmana W/sfor)^a óarzo cudna / ku w/adz/en/u potrzebna o sfworze- 
n/u n/eba / z/em/e [...], /fraków ł55ł, wyd. Z. Celichowski. BPP nr 10. Kraków 1890. gdzie autor ze 
szczegółami opowiada o losach Adama i Ewy po wygnaniu z Raju. Natomiast motyw wyrażania ra
dości za pomocą śpiewu, bezpośrednio nawiązujący do Ewangelii wg św. Łukasza 2,13-14, zawie
ra kazanie na Boże Narodzenie M. Lutra w Posty/// domowe/: .śpiew aniołów [w noc narodzen/a Je
zusa] jest nową, piękną i mistrzowską pieśnią Boską, jakiej dotąd świat jeszcze nie słyszał, a która 
tak brzmi: »C h w a ła  na wysokościach Bogu, a na ziemi })okój, w ludziach jego upodobania«. Trzy 
nowe prawa zwiastują aniołowie tą pieśnią swoją. Śpiewają tedy aniołowie, że będzie tak się dzia
ło i już się to dziać rozpoczęło, że Bóg chwalony będzie » n a  wysokościach«. [...] Krótka to pieśń, 
ta pieśń aniołów, a jednak jaka ona rozkoszna i jak pełna pociechy! Znać że nie wyrosła ani ułożo
na nie była na ziemi, ale że z niebios wyniosłości zabrzmiała tu na ziemi. Panie Boże nasz. racz 
nas też wspomóc Duchem Świętym, abyśmy zachowali pieśń tę w sercu i pamięci i wedle niej żyli* 
(przekład wg wydania: Cieszyn 1883, wersja internetowa). Kazanie Lutra mogło natchnąć Kalkstei- 
na -  poszukiwacza oryginalności -  do naszkicowania wyimaginowanej sceny, w której kolędę śpie
wają Adam i Ewa.

"  Aby ułatwić zrozumienie tekstu, w cytatach wprowadzono na ogół przestankowanie dzisiejsze. Jed
nakże tam, gdzie ze względów rytmicznych było to uzasadnione, wewnątrz zdania pozostała orygi
nalna interpunkcja w postaci ukośnej kreski.

"  Słowo zwyczą/rły występuje tu w znaczeniu zgodny z tradycją'; por. śstp, 1.10. s. 520; sformułowa
nia zwyczą/ne p/osrł/r/ nie notuje SXVI. por. t. 24. h. p/osn/ra.

"  Teksty dawnych kolęd polskich zawierają prace: M. Bobowski, Po/s/r/e p/eśrł/ /ra/o/Ze/f/e od ną/daw- 
rt/e/śzycb czasów do /rońca XV/ w.. Rozpr. AU, Wydz. Filolog., Sena 2, t. 4. Kraków 1893, oraz Xo- 
/ędy po/s/r/e, t. 1-2.



właśnie się zaczynała^. Znajdujemy ją w toruńskim .Kancjonaie" Piotra Artomiu- 
sza z 1587 r. na stronie C6. Nad koiędą podano początkowe słowa jej pierwowzo
ru -  incipit pieśni niemieckiej: E/n K/nde/e/n so /ób//cń [= Dz/ec/ątko tak c/?wa/ed- 
ne]. Z tego powodu uważa się naszą koiędę za tłumaczenie tego tekstu. Jednakże 
porównanie Artomiuszowego utworu z pierwszą zwrotką faktycznego przekładu tej 
pieśni, dokonanego przez Szymona Krofeja i opubiikowanego w roku 1586 pokazu
je. że można tu mówić co najwyżej o parafrazie, a może nawet tyiko o inspiracji:

Krofej:

Jedno Dzieciąteczko chwaiebne / 
Dziś nam jest narodzone /
Od jedne dziewice cudne / 
Ubogim nam w ceszenie.
By to Dziecie nie porodzono /
Z wszytkim by było stracono. 
Wszech nas to jest pocecha.
Ej. Ty słodki Jezu Chnst /
Który człowiek narodzon jest / 
Wybawi nas od piekła^ .̂

Artomiusz:

Narodził się Syn Boży 
nam grzesznym na radość 
Dzieciątkiem się ukazał, 
ktorego w niebie znać:
By-ć był do nas nie przyszedł / 
nigdyby był nie wyszedł / 
nędzny człowiek z grzechu /
O naświętszy Jezusie /
Nad grzesznemi zmiłuj się /
Do ciebie wołamy. Amen.

Zacytowany przez Kaiksteina fragment drugi, najdłuższy, jest tym cenniejszy, 
że nasuwa myśi o istnieniu nieznanego dotąd wariantu interesującej nas kotędy. 
U Artomiusza jest bowiem: ^Narodził się Syn Boży / nam grzesznym na radość'. 
A  tymczasem Kaikstein zaintonował:.[...] nam wszysfk/m na radość". Nawiasem 
mówiąc, taka wersja -  bardziej pogodna -  iepiej odpowiada nastrojowi całego ka
zania, przenikniętego radością z narodzenia Jezusa.

Czy zmiany dokonał sam autor, ad hoc, dia potrzeb wykładu, czy też tak śpie- 
waii również wierni w kościołach? Na podstawie tego. co dotąd powiedziano, wot- 
no przypuścić, że kaznodzieja raczej odwołał się do wersji dobrze znanej swoim 
podopiecznym niż zmieniał na własną rękę tekst pieśni. Ułamkowy zapis w ,Po- 
stylii" stanowiłby zatem posziakę, że istniał nieznany dotąd wariant omawianego 
utworu. Być może kiedyś odnajdzie się pełny zapis tej wersji^".

Dodajmy jeszcze, że odwołanie się do koiędy jako motywu przewodniego ka
zania, za trzecim razem już tyiko przez przypomnienie początkowego czasownika: 
Narodź// s/ę, świadczy o tym, iż cieszyła się ona dużą popuiamością. Jest to infor
macja bardzo cenna, bo -  o iie mi wiadomo -  nie są znane inne ówczesne przeka
zy, które by wskazywały na znajomość poszczególnych pieśni koiędowych. Wnio
skowano o tym głównie na podstawie iiości druków zawierających takie utwory.

Zob. Ko/ędy po/sA<9. t. 1, s. 285.
Ducbowne p/esn/e D. Marc/na Luf/rera y  ynsz/c/) nabozn/c/) męzow. Z n/em/ecrf/ego S/awęs^ryyę- 
z//( w<7ozone Przez Szymana kro/ea sługa słowa Bożego w By(ow/e. drukowano w Gdainsku przez 
Jakuba Rhode, Roku Pańskiego 1586. s. C3-C3v. Wyd. fototypiczne R. Olescha, Kóln 1958 (tytuł 
w grafii oryginalnej).
Wg informacji zawartej w wydawnictwie ko/ędy po/sk/e..., t. 2, s. 435, istniejąjeszcze dwa inne. póź
niejsze zapisy tej pieśni: w karłc/orra/e w;7er1sk<m (1600) i w karrc/ona/e K. Kraitiskiego (1603). ale 
różnią się one od zapisu Artomiusza dość znacznie -  nie tylko drobnymi szczegółami. Autorzy jed
nak nie zestawiają omawianej pieśni z tymi kolędami i nie uwzględniają icb w wykazie wariantów. 
Tak więc dla naszej kolędy nie wskazano żadnych odmianek tekstowych -  jakby znana była tytko 
z jednego zapisu.
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Słowniczek
Umieszczono tu wybrane wyrazy z „Postyiti" Jana Kaiksteina, które nie są zna

ne z innych tekstów XVi w. albo mają inne znaczenie bądź odmienną od notowanej 
postać fonetyczną iub formę gramatyczną czy też występują w ciekawej struktu
rze składniowej. Każde użycie jest opatrzone komentarzem (czasem dość obszer
nym) oraz iiustrowane cytatem, chyba że został już przytoczony w innym miejscu 
-  wtedy odsyła się do odpowiedniej strony niniejszego artykułu.

Adoptowany -  'przysposobiony': „adoptio, że dzieci od drugich adoptowane 
i przyjmowane bywały, u Żydów i Rzymian w obyczaju było " (s. 22).

imiesłów nieznany z XVi w. Występuje dopiero u Lindego pod hasłem adopto
wać, potem w SWii z objaśnieniem 'przybrany, przysposobiony".

Akiamacyja -  SXVł notuje trzy wystąpienia i objaśnia jako 'okrzyk wyrażający 
niechęć, wrogość': „prosieł, aby mógł mówić [...], wszakże jesiiby [...] acciamacyje 
miały być, onego zatłumiając, tedy chciał i tej mowy swej zaniechać" ActReg 50^\

Tymczasem w ^Postyiii" Kaiksteina mamy takie użycie: .A stąd widzisz, która 
jest prawa pokłona [= oddawan/e czcr] Boża, zwłaszcza Krystusa prawie [= praw- 
dz/w/e] znać i wyznawać za Pana i Zbawiciela swego, a w nim samym ufanie i na
dzieję pokładać, co się wszystko w tej Akiamacyjej zawiera: ^Chwalebny i Błogo
sławiony, który przychodzi w imię Pańskie^".

Cytat wyklucza w sposób bezsporny element treściowy niechęć, wrogość', po
nieważ ak/amacj^ą nazwano tu fragment głoszący pochwałę prawdziwych, szcze
rych wyznawców Boga, wywodzący się z psalmu 117, wers 25̂  ̂i dotąd wygłasza
ny podczas mszy św. w części poprzedzającej Podniesienie.

Zresztą zauważmy, że nieprzyjazne okrzyki wznoszone podczas wygłaszania 
mowy w sejmie -  bo o tym powiada tekst cytowany przez SXVI -  znane i z  dzisiej
szej praktyki parlamentarnej, nie zmieniają definicji słowa okrzyk na głośno wypo
wiedziany krótki tekst, wyrażający niechęć iub wrogość'. Oczywiście w odniesie
niu do dawnych tekstów możemy się opierać tylko na tym, co przekazały zapisy 
oraz świadectwa dawnych słownikarzy. Ale -  jak dowodzi ten przykład -  nie nale
ży nadmiernie rozszerzać definicji, zwłaszcza jeśli idzie o nacechowanie emocjo
nalne, które bardzo często jest tylko motywowane sytuacyjnie. Dzięki niezwykle 
wyrazistemu sformułowaniu w .Postylli" Kaiksteina możemy z całą pewnością po
wiedzieć, że  w polszczyżnie XVI w. wyraz ak/amacy/a znaczył po prostu to samo, 
co łaciński pierwowzór, a więc: 'głośny okrzyk', wyrażający -  dodajmy -  silne emo
cje: zarówno negatywne, jak i pozytywne, zależnie od sytuacji.

Bankierstwo -  działalność bankiera, to, czym się bankier zajmuje': .Widzicie 
jako [ludzie] za groszem stoją [= sfarą/ą s/ę zdobyć p/er7/ądzel lichwą, barłk/er- 
sfwem, towarmi fałszywemi" (s. 7).

Słowo nieznane z innych zabytków XVI w. ani ze stulecia XVII; z osiemnasto- 
-wiecznych .Zapisków kościerskich" wydobył je E. Breza, ale w sensie 'dom rodzi
ny bankierów'^^. W znaczeniu m.in. takim jak w „Postylli" zanotował bank/ersfwo

"  Rozwiązanie skrótów cytowanych dzieł -  w SXVi, t. 1 iub na załączanych do każdego tomu osob
nych wkładkach.

"  Numeracja psaimów wg Wuigaty.
"  E. Breza. Słown/cfwo rpkop/śm/efM/c/! ksiąg sądowych kośc/ersk/ch z  XVi-XV/// wieku, Gdańskie 

Studia Językoznawcze, t. 2, 1978, s. 115-178.



dopiero dwieście pięćdziesiąt iat później SWit: 1) stan. zatrudnienie bankierskie; 
2) zb. [= zbiorowo] bankier z żoną.

Jest to szczegóinie wyrazisty przykład na to. jak mimo wszystko niekompietne 
są znane nam zapisy z dawnych wieków, iie ciekawych słów tkwi gdzieś jeszcze 
w zapomnianych archiwach iub magazynach bibliotecznych, i jak kruche są pod
stawy wnioskowania, że jakiegoś słowa nie było wcześniej, skoro znamy zapis do
piero o kiikaset iat późniejszy.

Cektać stę -  spierać się sprzeczać się': „iż oni [apostołowie] naukę o Kroie- 
stwie Krystusowym jeszcze dobrze nie rozumieją, czci pragnący są i o Primatę aibo 
przedniejsze przełożeństwo się cektają, jednak je Pan czystemi sławi" (s. 99).

Wyraz nieznany w takiej postaci z okresu Renesansu, ate notowany przez Sstp 
oraz Lindego (z XViii w.). SXVi zna użycia uproszczone fonetycznie: cefać s/ę oraz 
cefą/ący s/ę -  wszystko z tekstów Marcina Czechowica; natomiast z tekstu dodat
kowo uwzgiędnionego -  rzeczownik odczasownikowy cekfan/e.

Dziśtegodniejszy -  obecny, teraźniejszy, może: przypadający na bieżący ty
dzień': „w dzisiejszej i dz/śfegodn/ę/szę/ Ewanjeiijej, bywa przez Kaznodziejski 
urząd Jana Krzcicieia oznajmiono średnie przyście Krystusowe [= środkowe, wo
bec pierwszego w chwiii narodzenia w postaci człowieczej i ostatniego podczas 
Sądu Ostatecznego], które zową przyściem poświęcenia" (s. 12).

Wyraz nienotowany w słownikach, kaika z niem. beuf/genfags; stanowi co praw
da dubiet wobec rodzimego dz/s/e/szy, ale dzięki niemu autor mógł stworzyć niespo
tykany gdzie indziej szereg synonimiczny: dz/s/e/szy i dz/śfegodn/e/szy; takie sze
regi były charakterystyczne dla polszczyzny tamtego czasu, np. c/cbo, bez ba/asu 
-  użyte przez S. Klonowica w „Worku Judaszowym" (patrz: SXVI, pod h. c/cbo).

Hajn -  zaimek przysłowny: tam -  o czymś odległym': „Aby wola jego święta 
się w nas zawsze działa, na ziemi jako na Niebie, która wola jego zwłaszcza ta 
jest: abyśmy go za Ojca poznali, imię jego tu cześnie [= docześn/e], a bą/n wiecz
nie, sławili i chwalili" (s. 138v).

SXVI notuje taką postać pięciokrotnie. Cytat z  „Postylli" jest cenny dlatego, że 
brakowało dotąd przykładu na wyraziste przeciwstawienie, jakie wystąpiło u Kalk- 
steina, wzmocnione jeszcze przez towarzyszące zaimkom określającym miejsce -  
przeciwstawne określenia czasu: tu cześn/e [= docześn/e]... bą/n w/eczn/e.

Hosianna -  pojawia się w aklamacji zaczerpniętej z Psalmu 117, 25; słowo 
przejęte przez łacinę wprost z  hebrajskiego: bosz/ 'a nna, według Kopalińskiego 
'zbaw teraz, prosimy'; według komentatorów Biblii w przekładzie J. Wujka z r. 1962 
'daj, proszę, zbawienie'. Sam Wujek w NT objaśnia: zbaw, proszę', s. 165, albo 
'zbaw teraz', s. 89. gdzie dodaje: „Drudzy tak wykładają: Hosanna, to jest gałąz
ki abo różdżki synowi Dawidowemu: jakie naszali Żydzi w święto Kuczek abo Na
miotów ku czci Bogu samemu".

Brzmienie hosanna nadała wyrazowi łacina i taką też postać ma zazwyczaj 
w tekstach polskich: i dziś, i w Wujkowym przekładzie NT. W postylli Białobrze- 
skiego mamy postać udżwięcznioną: b/ozanna. W tekstach niekatolickich, sięga
jących bezpośrednio do tekstów hebrajskich, pojawiają się bliższe hebrajskim po
staci -  zmiękczone. Na przykład w polskim tłumaczeniu „Postylli domowej" Lutra^^

M. Luter, Post///a domowa. Mum. H. Małecki, Krótewiec 1574, s. Av (Bib)ioteka Główna UMK. sygn. 
Po!. 6.!!!. 79).



mamy: /-/os/anna, w „Postytti " Dambrowskiego z 1620 -  Woz/anna. W ,Postyt-
ti" Katksteina obie postaci występują obocznie, w perykopie ewangeiijnej na s. 1 
czytamy: „/-/osanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony ten, który idzie w imię 
Pańskie. Hosanna na wysokościach", aie nieco daiej, w wykładzie na s. 4 spoty
kamy postać: Hos/anna.

SXVi notuje 22 użycia tego hasła, przy czym 18 razy hosanna, 4 razy bez na- 
głosowego h-: osanna, a raz nawet: os/anna. Opuszczanie nagłosowego /?-jest ce
chą charakterystyczną polszczyzny, por. dziś: Hanna -  ^nna, już co prawda dwa 
różne imiona, ale pierwotnie -  tylko dwie wersje fonetyczne tego samego imienia; 
por. też dawne: harmafa (np. Mickiewiczowskie: .dwieście harmaf grzmiało" z  „Re
duty Ordona"), dziś -  armata.

Ostatecznie zwyciężyła Hosanna, ale obserwacja postyll pozwala prześledzić 
różne pojawiające się warianty.

Koiebeczka -  zdrobn. od kolebka': „Nie dajmy tedy temu Dzieciątku tak we 
żłobie leżeć, ale mu cudną ko/ebeczkę nagotujmy " (s. 18).

SXVI notuje jedno użycie ze słownika Jana Mączyńskiego^^ (1564). który tak 
objaśnia łac. /ect/cu/a -  łóżeczko, koiebeczka'; ten sam przykład ma Linde, brak 
więc cytatów z innych tekstów; dzięki „Postylli" takim zastosowaniem -  znakomi
tym -  dysponujemy.

Krewkość -  pokrewieństwo, więzy krwi': „Bo jesliże to jest w wielkiej powa
dze, że  kto jakiego Cesarza, Króla, Książęcia, albo inego wielkiego Pana dziecię
ciem jest, tedy daleko więcej to za najwiętszą zacność ma być ważono i trzyma
no, iż kto Synem Bożym być może. który jest Cesarzem nad wszemi Cesarzmi, 
Królem nad wszemi Krolmi, Książęciem nad wszemi Książęty i Panem nad wsze
mi Pany. Ale ku temu ucześnictwu nie pomoże naprzód krewkość, to jest. iże się 
kto Żydem. Książęcym. Grafowym, Burmistrzowym, Radzkiego, Rzemieśniczym, 
Mieszczańskim, Gburskim, Bogaczowym albo nędznego żebraka dziecięciem uro
dził. Bo jako Paweł święty do Galatow w 3. [rozdz/a/e] mówi: Tu niemasz różnice 
między Żydem ani Grekiem, między sługą i wolnym, między mężczyzną i białągło- 
wą, bowiem wszyscy jesteście jedno w Krystusie Jezusie" (s. 22).

Słowo krewkość jest notowane i w Sstp, i w SXVI, aie znaczenie pokrewień
stwo' nie było dotąd znane.

Krokodyisk) -  właściwy krokodylowi, charakterystyczny dla krokodyla': „Iż nie
przyjaciele Ewanjelijej Ś. [...] z  pierwu podawają [/odz/om] piękne łagodne słówka 
[...], ale skoro je krokody/sk/e jadowite przedsięwzięcia a chytre sztuczki omylą, 
tedy tam z furyją wyjeżdżają, blużnią, klną, czasem się też targają do kamienia, 
ognia, miecza" (s. 14).

Wyraz nienotowany w słownikach, tu użyty przenośnie, na podstawie stereo
typu. że krokodyl jest zwierzęciem groźnym i złym; w XVI w. częstsza była postać 
kokodry/ (10 r.) i od niej utworzono przymiotnik: kokodry//ow(y) (3 r.); zanotowano 
też postać kokodry/Zusowy (1 r.); dziś odpowiedni przymiotnik brzmi: krokody//.

"  S. Dambrowski, PosM/a c/łfześc/afSska^/bo Kazan/a y wykłady Porządne [! = ułożone wokreśłonym 
porządku) Swłęłycłł Ev'angełłey. druk A. Ferbera, Toruń 1620-1621, s. 2v (tytuł podano w transłite- 
racji); egz. Książnicy Kopemikańskiej sygn. KM 6949, egz. Bibiioteki Głównej UMK sygn. Poi. 7. iii 
539.

"  J. Mączyński, Lezłcon łałłno-połonłcum, Królewiec 1564.



Łupiecki -  zbójecki': ,Coż teraz inszego świat jest? jedno /up/ecka jaskini" 
(s. 62v).

Słowniki nie notują tego wyrazu, aie SXVi zna rzeczownik /up/ec 'rozbójnik', od 
którego utworzono powyższy przymiotnik, na wzór: kup/ec -  kup/eck/.

Łużnik -  'cedzidło, kosz do cedzenia ługu': .Też widzicie i słyszycie, jako [...] 
wieie ich, co w się iejąjako w /użn/k, więcej niż strzymać mogą, i ktemu chwaie- 
ni być chcą. Toć to jest (mówią niektórzy) wielka cnota -  przemoże trunek dobry 
i spełnia każdemu" (s. 7).

Słowo notowane dopiero przez Lindego z XVIH wieku.

Nieustny -  wyraz zaskakujący, nienotowany przez żadne słowniki, wprowa
dzony do wykładu na niedzielę wtorą adwentu: .Jużeście przed tegodniem słysze
li, jako [...] Syn Boży, naturę człowieczą na się przyjąwszy, w służebniczej posta
ci do nas [...] na ziemię przyszedł, a na ośle pokornie [...] do Jeruzalem wjechał, 
i jako od prostych a n/eustri/ch wesołym śpiewaniem, oliwnych gałązek i palmo
wych różdżek jako prawemu Książęciu pokoju a możnemu zwyciężcy przedkłada- 
nim, za miłościwego Króla a prawego pomocnika uznan i przyjęt jest" (s. 5).

Słowo n/eustny stanowi literalną kalkę niemieckiego unmu/id/g 'niepełnoletni', 
dosłownie: 'nie mający ust' (un- 'nie', mund 'usta', -/g przyrostek tworzący przy
miotniki o ogólnym znaczeniu: taki. że...'), czyli 'nie mówiący'. J. T. Maciuszko wi
dzi tu znaczenie 'niemowlę'. W przytoczonym wyżej kontekście takie użycie wy
wołałoby jednak zgrzyt semantyczny. Mamy bowiem: .od prostych a n/eusłnych 
wesołym śpiewaniem [...] przyjęt jest". Niemowlęta nie śpiewają. Trzeba szukać 
innego objaśnienia.

W wykładzie na Niedzielę Kwietnią, czyli Palmową mamy takie oto użycie:
.Jesteśmy w tym to żywocie [...] jako n/eusłne dz/ec/, którzy się tu [(/. r?a z/e- 

m/, w życ/u doczesnym] jedno A  b c d.^ w Boskiej mądrości, w słowie objawionej, 
uczym. Aie w wiecznem żywocie, będziem ludźmi doskonałemi [...]" (s. 96).

Tu też przymiotnik n/eusłny nie może oznaczać niemowlęcia, bo mowa o dzie
ciach zdobywających początki wiedzy, a takie muszą już umieć mówić.

Kolejne użycia znajdujemy w wykładzie na dzień św. Macieja (cz. 3, s. 22-25), 
w związku z czytaniem fragmentu Matth 11, 20-30:

.Pan [Jezus] mówi, że  się Bog z mądremi a rozumnemi tak obchodzi, że rękę 
od nich odciąga i one zaślepia, gdzie [= podczas gdy] z  n/eusfnym/tak czyni, iż im 
prawe [= wfaśc/we] wyrozumienie dawa i Ewanjeliją objawia" (cz. 3, s. 22v).

Jest to przykład bardzo ważny, bo wystąpiło tu wyraźne przeciwstawienie n/e- 
usfnych -  mądrym r rozumnym. Wynika z niego, że n/eusfny to 'niewykształcony, 
nie posiadający odpowiedniej wiedzy' i że w takim razie jest synonimem używa
nych wówczas w tym samym znaczeniu słów: ma/uczk/ oraz prostaczek. Wszelkie 
zaś wątpliwości rozwiewa cytat z perykopy przypadającej na dzień św. Macieja:

„[...] Jezus rzekł: Dziękuję tobie. Ojcze, Panie nieba i ziemie, żeś zakrył te rze
czy od mądrych ludzi i roztropnych, a objawiłeś je ma/uczk/m" (cz. 3, s. 22).

Użycie to jest analogiczne do zacytowanego wyżej, a w miejscu nas interesu
jącym całkiem identyczne z Rejowym:

„[...] mówił Pan Jezus: Dziękuję tobie. Boże Ojcze, Panie nieba i ziemie, iżeś za
krył tajemnice swoje od mądrych a od roztropnych, a objawiłeś je ma/uczkrm"^ .̂

^ A b c d oznacza to samo, co dzisiejsze (a także XVI-wieczne) ABC -  początki jakiejś wiedzy', por. ty
tuły rozmaitych książek typu: ABC k/erowcy, ABC gołowan/a itd.

"  M. Rej. Posfy//a, cz. 2 (wydanie fototypiczne), Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 287 (cytat przy
toczono w transkrypcji).



Ten n/eus(ny występuje kitkakroć jeszcze, np. „dziękczynienie ku Bogu Ojcu nie
bieskiemu za objawienie Ewangeiiej n/eustnym" (cz. 3, s. 23; ponadto -  s. 24, 24v 
-  2 r., 25). W jednym z użyć zaznaczył się nieco inny odcień znaczeniowy, miano
wicie 'skromny, niezarozumiały'. Oto cytat wyjątkowo wiarygodny, bo zawiera ob
jaśnienie samego Kaiksteina:

„Meustne zowie tu Pan [tycń], którzy sobie [!] samych za mądre nie mają i dzier
żą  [= uwaźą/ą] [...], ate dzierżą Boga samego mądrym a rozumnym z jego Ewan- 
jeiiją, [...], mając za mądrość a roztropność, cokoiwiek On w słowie swoim mówi 
i rozkazuje" (cz. 3, s. 24v).

Z powyższych rozważań wynika ważny wniosek: fakt, że w perykopie ewan- 
geiijnej wystąpiło słowo ma/uczcy, a nie n/eusfne, świadczy o tym, iż w przekła
dzie czytań z Nowego Testamentu Kaikstein bardziej się trzymał tradycji, nato
miast w wykładach -  jak świadczą o tym także inne omówione przykłady -  starał 
się być oryginainy i poszukiwał nowych środków wyrazu, czasem tłumacząc do
słownie z niemieckiego. ! był to świadomy wybór, a nie brak umiejętności języko
wych, skoro wymiennie używał odpowiedników poiskich.

Pobożeństwo -  'życie zgodne z nakazami bożymi': „Wieikać to pociecha, iż 
Aniołowie Boży przy nas są, gdy jesteśmy na drogach naszych i czynim, co we
zwanie nasze wyciąga [= czego wymaga]. Przetoż abyśmy Anioły Ś<w>. przy so
bie otrzymaii, tedy im do tego poóożeńsfwem naszem i poććiwemi sprawami po- 
wod dajmy" (s. 76).

SXVi notuje to słowo trzykrotnie w kartotece bazowej i pięciokrotnie z tekstów 
dodatkowych, aie forma narzędnika występuje tyiko u Kaiksteina.

Poduszczyca -  zdrobniale o poduszce -  'poduszeczka': „Nie dajmy tedy temu 
Dzieciątku tak we żłobie leżeć, ale mu cudną kolebeczkę z piękną pościałeczką 
nagotujmy, gdzie je położym. Ma tedy przodkiem serca naszego słoik Dzieciątka 
tego kolebeczką być. Potym mu piękną puchoweczkę podłóżmy, to jest prawe ufa
nie w nim miejmy. Po trzecie podłóżmy mu poduszczycę pod głowę jego, na któ
rej odpoczywać może, to jest naszę prawą wiarę weń" (s. 18).

Na tle innych zdrobnień: ko/ebeczka, pośc/a/eczka, pucboweczka -  współcze
snego czytelnika zaskakuje owa poduszczyca; jesteśmy skłonni widzieć w tym sło
wie znaczenie 'duża poduszka' albo odbierać je jako augmentativum, czyli wyraz 
zgrubiały. Tymczasem w dawnej polszczyżnie przyrostek -yca służył właśnie do 
tworzenia deminutiwów, czyli wyrazów zdrobniałych. W  XV! w. takim zdrobnieniem 
była np. duszyca, do dziś dochowała się mszyca, etymologicznie mała mucha' (wy
raz zerwał swój związek z podstawą i oznacza zupełnie inny typ owada). Notowa
na przez SDor w/eżyca -  zdrobnienie od w/eża, jest dziś odbierana jako poetyzm 
i tak też oceniana przez SDor; podobnie -  s/osfrzyca. „Ten typ zachowuje się tyl
ko w polszczyżnie średniowiecznej" -  piszą autorzy Gramatyk/ /?/sforyczr?e/̂ .̂ Za
pis z „Postylli" świadczy o tym, że tworzenie zdrobnień za pomocą przyrostka -yca 
było możliwe jeszcze w końcu XV! w., choć może tylko peryferyjnie.

Pokrywacz -  'obłudnik': „W krzyżu a prześladowaniu Krześcijan, zwłaszcza ka
znodziei, bywają pokrywacze doznani [= rozpoznań/, zdemaskowan/], [...], którzy 
za święte chcą być mieni, ale w sercu -  pobożnych i Kościoła Bożego są okrut- 
nemi nieprzyjaciółmi" (s. 26).

z. Kłemensiewicz i inni. Gramaf/ka /ł/sro/yczna, s. 218.



Słowo użyte przez Kałksteina jeszcze kilkakrotnie w kazaniu na niedzieię Sta
rego Zapustu (s. 60, 61v, 6 2 - 2  r ), w słowniku zostało zapisane dopiero kilka
dziesiąt lat później, przez siedemnastowiecznego leksykografa Grzegorza Knap- 
skiego. Linde ma bez cytatu.

Pom ożyciel -  ten, kto pomaga': „A gdy był [Jezus] okrzczon w Jordanie, na 
górze Tabor dał mu Ociec z wysokiej kazalnice jawnym głosem świadectwo, że 
jest rodzony miły Syn jego, a obiecany pomoźyc/e/ i Doktor, który ma być słu- 
chan" (s. 2v).

W ogóle nieznane słownikom.

Pościałeczka -  zdrobnienie od pośc/a/ka': cytat pod h. poduszczyca.
Wyraz nienotowany przez słowniki; pochodzi od rzeczownika pośc/ałka, który 

z kolei jest zdrobnieniem od pośc/e/: pierzyna, poduszki, prześcieradło itp., któ
rymi się ściele łóżko'.

Prymata -  pierwszeństwo przed kim. przewodnictwo, przywództwo, władza 
zwierzchnia' (cytat umieszczono pod h. cekfać s/ę). Autor zdawał sobie sprawę, 
że słowo jest obce, może nawet sam je wprowadził. W każdym razie musiało być 
rzadkie, bo słowniki go nie notują. Ponadto w części początkowej zachowało jesz
cze pisownię łacińską: pn-; Kaikstein użył tego słowa w ramach szeregu synoni- 
micznego: prymafa a/bo przek)żeńsfwo i wykorzystując właściwą tamtej polszczyż- 
nie skłonność do stosowania takich szeregów, „przemycił" objaśnienie dla potrzeb 
tych czytelników, którzy by znaczenia prymaty nie rozumieli.

W XVI w. wyraz ten miał rodzaj żeński. Obecnie w tym samym znaczeniu uży
wa się rzeczownika rodzaju męskiego: prymat (wahania rodzaju rzeczowników są 
zjawiskiem dość częstym, por. np. dziś: (terr) por -  (ta) pora 'rodzaj warzywa'^).

Przeczerwieniony -  w najwyższym stopniu czerwony'; cytat i szersze omó
wienie -  niżej, pod h. roże/tarby. Przymiotnik nienotowany w słownikach, zapew
ne neologizm autora. Zawiera przedrostek prze-, wyrażający bardzo silne natęże
nie cechy, por. dzisiejsze: przemrty wyjątkowo miły'.

Puchoweczka -  puchowy materacyk': cytat pod h. poduszczyca. Słowniki ta
kiego wyrazu nie notują; jedynie SW ma h. pucbówka 'poduszka puchowa, pie
rzyna'. wypisane ze Słowackiego, ale bez cytatu i -  jak z zasady w tym słowniku 
-  bez podania tytułu dzieła i numeru strony.

Rożejfarby -  przymiotnik o znaczeniu: koloru róży, czerwony', dosłowne tłu
maczenie niem. rosatarben (rosentarben) a. rosatarb/g: „Bo jako Doktor Luter pi
sze [...], jest we krzcie moc Krwie Krystusowej, [...] i bywa tak Krew Krystusowa 
mocnie w Krzest wody przymieszana, że jej już nie mamy mieć sobie ani trzymać 
za szczerą prostą wodę, ale jako pięknie ufarbowaną, przeczerwienioną, przena- 
droższą roże/farby krwią, miłego Zbawiciela Jezusa Krystusa" (s. 32).

Wyraz na tle polskiego systemu językowego uderzający i nie najzręczniejszy, 
ale -  jak widać z cytatu -  jego użycie jest umotywowane nie tylko brzmieniem ory
ginału, ale też chęcią wprowadzenia oryginalnego, w najwyższym stopniu pozy
tywnie nacechowanego określenia koloru krwi Chrystusa. Najpierw autor posłużył

Szerzej na ten temat por. M. Kucała. Rodzą/ gramatyczny w trrstonr po/szczyzny, Wrocław 1978.
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X )4 "W^ Podobizna jednej ze stron .Postylli' 
Jana Kaiksteina

się rodzimymi iub mocno już przyswojonymi nazwami barw: p/ę/m/e u/iarbowana 
i przeczerw/en/ona (jak objaśniono wyżej, jest to przymiotnik wyrażający wyjątko
wo siine natężenie cechy). Potem wprowadził słowo wyrażające uczucia o najwyż
szym natężeniu, zbudowane nie tytko za pomocą przedrostka na- (= ną/-), aie też 
dodatkowo wzmocnione cząstką prze-, co daje -  że tak powiem — czwarty sto
pień przymiotnika: przenadroższa, przez co została podkreśiona wyjątkowość krwi 
Chrystusowej -  krwi, dzięki której tudzkość została zbawiona. Następnie -  w po
szukiwaniu dalszych ekspresiwów -  połączył go z titerainie przełożonym słowem 
niemieckim, etymologicznie wiążącym się z  wyrazem róża, a więc też o wyjątkowo 
pozytywnej konotacji. Róża to symbol męczeństwa, a także miłości Bożej. Wszyst
ko razem daje sformułowanie niezwykle sugestywne, wyraziste, przepełnione głę
boką wiarą i uwielbieniem. Kolejny przykład na to, że Jan Kaikstein był poszukiwa
czem oryginalności i jeśli wprowadzał zapożyczenia, to zazwyczaj było to głęboko 
przemyślane i uzasadnione.

Nawiasem mówiąc, występujący tu szereg złożony z c z t e r e c h  przymiot
ników może mieć wymiar symboliczny -  czwórka jest m.in. symbolem krzyża, jego 
czterech ramion^' -  i w ten sposób przywoływać fakt, że krew Chrystusa przelana 
na krzyżu przyniosła ludzkości zbawienie.

Świętoczyńca -  ten, kto uważa, że za pomocą dobrych uczynków uczyni się 
świętym, osiągnie zbawienie': .Wszystka Przypowieść [o gospodarzu rłą/mu/ącym

"  Por. M. Oesterreicher-Moliwo, Le/rsy/for? symbo//, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 29 i 
-77.
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robofn/Aów o różnyc/ł godz/nac/ł za fę samą zap/afę, Matth 20] naprzód k temu 
się ściąga [= do tego s/ę sprowadza], iż Pan Krystus, przeciw [= wPrew] pokrywa- 
czom a św/ętoczyńcom (którzy wieczny żywot jakoby zapłatą za swe dobre uczyn
ki mieć domniemają) uczy, iż żywot wieczny nie jako zapłata, aie jako dar z łaski 
dan bywa: Krom zasług jesteśmy usprawiediiwieni" (s. 61v).

Wyraz został utworzony na wzór innych, istniejących już w poiszczyżnie: do
broczyńca, złoczyńca. Mianem św/ętoczyńców nazywa Kaikstein -  według swo
jej własnej definicji -  tych, którzy sądzą, iż życie wieczne można osiągnąć dzięki 
dobrym uczynkom tu, na ziemi, a nie wyłącznie dzięki łasce Bożej. To, w jaki spo
sób osiąga się zbawienie, stanowi jedną z podstawowych różnic między katolika
mi a protestantami. Rzeczownik użyty, a może i utworzony przez Kaiksteina ma 
podkreślić tę różnicę w sposób szczególnie mocny -  nie za pomocą opisu, który 
zawsze trochę rozmywa rzecz, o której się mówi, lecz za pomocą jednego, wyra
zistego słowa. Słowa -  podkreślmy -  o zabarwieniu negatywnymi^.

Wykaz skrótów

Skróty bibłiograficzne
BTys -  B/P/ła 7ys/ąc/ec/a. P/smo Św/ęłe Starego / /Nowego Testamentu w prze- 

ktadz/e z języków oryg/na/nycp, wyd. 2 poprawione, Poznań-Warszawa 
1971

Linde -  S. B. Linde, Stown/k języka po/sk/ego, t. 1-6, wyd. 2, Warszawa 1854- 
-1860

NT -  Nowy Testament
SDor -  Stown/k języka po/sk/ego, pod red. W. Doroszewskiego, 1.1-11, Warsza

wa 1958-1969
Sstp -  S/own/k staropo/sk/, pod red. S. Urbańczyka, t. 1-11, Wrocław 1953- 

-2002
SXVI -  S/own/k po/szczyzny XV/ w/eku, pod red. M. R. Mayenowej i F. Pepłow- 

skiego, t. 1-31 (4 -  Przo-), Wrocław 1962-2004
SW -  S/own/k języka po/sk/ego [tzw. warszawski], t. 1-8, Warszawa 1900- 

-1927
SWil -  S/own/k języka po/sk/ego [tzw. wileński], t. 1-2, Wilno 1891

Skróty Ksiąg Błbłijnych
Luc -  Ewangelia wg św. Łukasza
Matth -  Ewangelia wg św. Mateusza

Pozostało skróty
cz. -  czas
dziś. -  dzisiejszy
h. -  hasło
I. mn. -  liczba mnoga
!. p. -  liczba pojedyncza

Problematykę neologizmów powstałych w związku z reformacją omawia K. Górski, Zagaórł/erMa słow- 
rł/cfwa reńarmacy/ po/s/r/e/, [w ] Ocłrcózer?/e wPo/sce, 1.1: /f/sforfa języka, cz. 2, pod red M R. May
enowej i Z. Klemensiewicza, Warszawa 1962, s. 233-270. W dziełach, które uwzględnił autor. św<ę- 
toczyócy brak. Czyni to bardziej prawdopodobnym domysł, że słowo jest autorstwa Kaiksteina.



łac. - łaciński
niem. - niemiecki
os. osoba
sygn. - sygnatura
r. - raz
t.s. - to samo
zob. - zobacz

inne znaki
// -  sygnaiizuje oboczne występowanie form
> -  oznacza przekształcenie jednej postaci w inną

jummary

"Postii" of Toruń from 1954
-  a forgotten monument of the Pomeranian Poitsh ianguage

Published in Toruń, evangeticai Posfy//a of 1594, by Jan Kaikstein (or Kaick- 
stein) exempiifies so far one of four famous copies of this work. Moreover, it rep- 
resents a separate variant, which was marked as C.

This work from the beginning was not given a good press which was infiuenced 
by the view of a typographer Andrzej Koteniusz who stated that iinguistic charac- 
teristics of print "do not reaiiy make a perfect Poie". However, nobody has verified 
this view. Aithough Posfy//a was known among infideis aiready in the 18*̂ ! centu- 
ry, and the researchers have characterized it from the first haif of the 19*̂  century, 
it never became a subject of the iinguistic research.

Yet, that, what the author s contemporaries considered to be a fiaw, today is the 
advantage of this extensive work. Because Jan Ka!kstein's Posfy//a is a treasure 
house of knowiedge on the Poiish ianguage of the 16*̂  century, especiaiiy Pomer
anian Poiish. We can find here words or structures which are very rare or consid
ered as disappeared much eariier or not known at ait. One shouid mention for in- 
stance a very archaic form of n/emow/ę 'n/emow/ę'[baby], which is not induded in 
"The dictionary of Oid Poiish". And "The dictionary of Poiish of the 16*̂  century " is 
famiiiar with oniy one use of that kind, eariier by atmost 40 years. Unknown from 
other monuments of the 16*̂  century are, inter aiia, words: bank/ersfwo [banking] 
(mentioned oniy after 250 years in "The dictionary of Yiinius" in 1861) and fuźn/k 
"cedz/dfo, kosz do cedzen/a /ugu' [drainer] and pokrywasz 'obfudnrk' [hypocrite] 
(both written down tens years iater, by Grzegorz Knapski, the iexicographer of 
the 17*̂  century). Nonę of the dictionaries mentions, for instance, either adjective 
/up/eckr zbr^eck/' [ruffianous] (aithough noun /up/ec 'rozb<^ri/k' [bandit] is known), 
or nouns pucboweczka "puchowy maferacyk" [eiderdown boister] or śwfęfoczyrtca 
(as św/ęfoczyńca Kaikstein means by his own definition on page 61 v -  those, "who 
are supposed to tive eternal iife/ in return for their good deeds").

As for Germanisms, repeatediy criticized by researchers, it tumed out that there 
are not so many of them. And these, which we can find in "Posfy//a° were wide- 
spread in Pomerania at that time and they appear aiso in other monuments of that 
region. That is so, for instance, with the word fagre/n/k "robofrrrk, wyr?ą/mu/ący srę 
do pracy na dn/ówkr'[day s work worker] (German der 7ag(e)/ó/!ner;), which -  con
sidered by Jan Koibuszewski as "prominent Germanism" -  was a direct evidence



of the fact that the language of the researched work is not dear. WeH, this word 
in a form fage/n/k is mentioned in "Nomenciator" by Piotr Artomiusz, pubiished, 
iike Kaikstein's work. in Toruń (1591). in any case Polish of the time did not have 
a native word which would express exactiy the same meaning. There was oniy, 
used coiiateraiiy by author, the word roóofn/k [worker], with a morę generat mean
ing, and pracown/k [employee], probabiy created by Paweł Gilowski, the author of 
other postyiia (of 1583), as it is known oniy from one work and it refers to expo- 
nents of Christ s iessons. in turn, the noun brufka 'ob/ub/en/ca, narzeczona'[bride] 
(German d/e Brauf) was used 3 times in 'Legai acts of the city of Kościerzyna" (in 
1585). And up to this day it appears in Kashubia.

in the scope of infiection, the most interesting are pecuiiar forms of the first per
son of the conditionai mood: abym wsfąp/7/ 'abyśmy wstąp///'[so that we stop by], 
abym s/ę nauczy// 'abyśmy s/ę nauczy//'[so that we iearn]. Historicai grammars of 
Poiish are not famiiiar with these forms. But they are used in Kujawy, they aiso oc- 
curred in the north Wielkopolska.

The comparison of "Postylla" of Toruń to postyiias of other authors shows that 
Kaikstein did not refer oniy to foreign works. He was famiiiar with and took advan- 
tage of works of outstanding Poiish writers: both, the Caivinist Mikołaj Rej and the 
Cathoiic Rev. Jakub Wujek.

For instance we can find in Kaikstein s work an adjective created by Wujek: 
poc(łarzemny pracu/ący wyarzm/e, podyarzmem'[working in harness, yoked] orby 
that time known oniy from Rej s works phrase drżeć ya/ro ryba [iiteraiiy: to shake 
iike a fish].

Ali things considered, Pos/y//a is a highiy important monument for studies of 
the Poiish language of the 16*̂  century, especialiy regionai -  Pomeranian. And it 
is unfairiy forgotten.

jusammcnfassung

Thorner „Postyiia" aus dem Jahre 1594 
-  das vergessene Denkmai der poinischen Sprache in Pommern

Das in Thorn herausgegebene evangelische .Postyiia" aus dem Jahre 1594, 
dessen Verfasser Jan Kaikstein (Kaickstein) ist, besteht ais eines der bisher be- 
kannten Exempiare dieses Werkes. Es reprasentiert dabei eine andere Variante, 
die ais C bezeichnet wurde.

Das Werk hatte von Anfang an keine gute Resonanz. Es iastete auf es die von 
dem Typografen Andrzej Koteniusz ausgesprochene Meinung, dass die sprachii- 
chen Eigenschaften dieses Drucks „einen nicht zu Ende ausgezeichneten Poien 
widerspiegein hbtten". Niemand verifizierte jedoch dieses Urteii. Da obwohi das 
„Postyiia" der andersgibubigen Umgebung noch im 19. Jahrhundert bekannt war, 
und von den Forschern schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben wur
de, wurde sie nie zum Gegenstand sprachwissenschaftiicher Erwagungen.

inzwischen biidet heutzutage das. was fur die Zeitgenossen des Verfassers ei
nen Mangei darsteiite, den Vorteii dieses umfangreichen Werkes. Denn „Postyiia" 
Jan Kaiksteins ist eine Oueiie des Wissens uber die polnische Sprache des 16. 
Jahrhunderts, besonders in Pommern. Wir finden hier Wórter und Wortkonstruk- 
tionen, die entweder auRerordentiich seiten, oder fur viei fruher geschwunden ge- 
haiten oder auch bisher uberhaupt unbekannt waren. Es ist hier z.B. eine sehr ar-



chaische Bezeichnung n/emow/ę fur 'n/emow/ę' [Saugling] zu nennen, die durch 
^ttpoinisches Wórterbuch" nicht registriert wird, .Wórterbuch der potnischen Spra- 
che des 16. Jahrhunderts" kennt dagegen nur einen sotchen um rund 40 Jahre ai- 
teren Gebrauch. Aus anderen Denkmatern sind unbekannt u. a. fotgende Wórter: 
bank/ersfwo [Bankhatterei] (erst nach uber 250 Jahren durch das ,Vttner Wórter
buch" im Jahre 1861 aufgeschrieben) sowie /użn/kals .Durchschiag, ein Korb zum 
Durchschiagen von Lauge" und pokrywacz ais 'obłudnik' [Heuchier] (die beiden ei- 
nige Jahrzehnte spater von dem Lexikografen aus dem 17. Jahrhundert Grzegorz 
Knapski aufgeschrieben). Kein Wórterbuch registriert z. B. das Adjektiv /up/eck/ 
zbójecki' [rguóer/sch] (obwohi das Substantiv /up/ec 'rozbójnik' [Rauber] bekannt 
ist) sowie die Substantive puchoweczka „Daunenmatratzchen" oder św/ęfoczyńca 
(den Namen św/ęfoczyóca verdienen laut Kaikstein -  nach seiner eigenen Defini- 
tion auf der Seite 61 -  diejenigen, die .mutma&en, die ewige Lebensgeschichte/ 
ais eine Entiohnung fur gute Taten zu haben".

Was die von den Forschern mehrmais kritisierten Germanismen angeht, steiite 
es sich heraus, dass es gar nicht so viei von ihnen gibt. Und diejenigen, die wir im 
.Postylia" finden, waren damais in Pommern verbreitet und treten auch in ande
ren Denkmaiern aus diesem Region auf. So ist es z.B. mit dem Wort fag/e/n/k 'Ar- 
beiter, der eine Tageiohnarbeit aufnimmt' (aus dem deutschen der Tag(e)ióhner), 
das -  von Jan Kolbuszewski ais ein „ausgesprochener Germanismus" beurteiit -  
einen Kronbeweis dafur biidete, dass die Sprache des geforschten Werkes wenig 
sorgfaitig sei. Diesen Ausdruck, ais fage/n/k notiert da .Nomenciator" von Piotr Ar- 
tomiusz, herausgegeben óhniich wie das Werk Kaiksteins in Thom (1591). Die da- 
maiige polnische Sprache wieś ubrigens keinen einheimischen Ausdruck auf, der 
genau denseiben inhait ausdrucken wurde. Es gab nur das von dem Verfasser ai- 
ternativ gebrauchte Wort roóofn/k [Arbeiter] mit einer ailgemeineren Bedeutung, 
sowie pracown/k [Angesteiite], wahrscheiniich von Paweł Giiowski, dem Verfas- 
ser eines anderen „Postyiia " (aus dem Jahre 1583) gebiidet, weii es nur aus die
sem einzigen Text bekannt war und sich auf die Christilehreverkunder bezog. Das 
Substantiv órt/fka dagegen ('Veriobte', aus dem Deutschen die Braut) wurde drei- 
mai in „Rechtsurkunden der Stadt Kościerzyna" (im Jahre 1585) genutzt. Und tritt 
bis heute in Kaschuben auf.

Am interessantesten im Fiexionsbereich sind eigenartige Formen der ersten 
Person des Konjunktivs aóym wsfąp/7/ 'abyśmy wstąpiii' [damit wir eintreten wur- 
den], abym nauczy// 'abyśmy się nauczyii' [damit wir lemen wurden]. Sie werden 
von den geschichtiichen Grammatiken der poinischen Sprache nicht gekannt. Sie 
werden jedoch bis heute in Kujavien genutzt und sind auch im nórdiichen GroiS- 
poien zu treffen.

Die Vergieichung von Thomer .Postyiia" mit den Postyiias anderer Verfasser 
zeigt, dass sich Kaikstein nicht nur auf fremde Werke berief. Er kannte und nutz- 
te ebenfaiis Werke hervorragender poinischer Schriftsteiier: sowohi des Kaivinis- 
ten Mikołaj Rej ais auch des Kathoiiken Priester Jakub Wujek. Wir treffen bei Kaik
stein z.B. das von Wujek gebiidete Adjektiv poc(/arzemny 'im Joch, unter Joch 
arbeitend' sowie den bisher nur aus den Texten Rejs bekannten Phraseoiogis- 
mus drżeć yak ryba.

Das aiies iósst feststeiien, dass das besprochene „Postyiia" fur Forschungen an 
der poinischen, besonders regionai -  pommerschen Sprache des 16. Jahrhunderts 
ein auRerordentiich wichtiges Denkmai ist. Und ein zu Unrecht vergessenes.
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rocesy prasowe redaktorów toruńskiego 

„Przyjaciela" do 1914 roku

.Przyjadę!" -  periodyk przeznaczony dia chłopów pojawił się w Toruniu 6 stycz
nia 1876 r. Początkowo był to tygodnik, od 1887 r. wychodził dwa, następnie trzy 
razy w tygodniu, a w ostatnich łatach ukazywania się był gazetą codzienną. Twór
cą i pierwszym redaktorem odpowiedziainym pisma był tgnacy Danieiewski'. aie 
do 1914 r. zmiany na stanowisku redaktora następowały bardzo często^. Powo
dem było obowiązujące od 1874 r. prawo prasowe, pozornie iiberaine. pozwaiają- 
ce jednak urzędnikom niemieckim (poiicjantom. prokuratorom, sędziom) na doszu
kanie się w tekstach drukowanych przez poiskich redaktorów treści zakazanych, 
zagrażających -  ich zdaniem -  spokojowi w państwie^.

Przez pierwsze trzy łata wydawania .Przyjacieia" redakcji udawało się publiko
wać koiejne teksty bez nieporozumień z niemieckim wymiarem sprawiedliwości. 
W okresie od 1876 do 1878 roku w siedzibie pisma nie pojawiali się policjanci, a re
daktorzy nie byli zagrożeni przesłuchaniami sądowymi, gdyż treści zamieszcza
ne na łamach .Przyjaciela" nie naruszały obowiązującego kodeksu karnego i pra
wa prasowego. Dopiero w 1879 roku w periodyku pojawiła się publikacja, która 
doprowadziła redaktora przed sąd. Dnia 9 października tego roku (nr 41) wydru
kowano list do redakcji pochodzący z parafii konarzyńskiej. a dotyczący wyboru 
posłów. Jego treścią poczuł się obrażony sołtys z Małych Konarzyn i wystąpił do 
sądu z oskarżeniem przeciw Danielewskiemu. Sąd ziemiański w Toruniu nie dopa
trzył się jednak w inkryminowanym artykule treści zakazanych i 20 kwietnia 1880 r. 
uznał redaktora za niewinnego^. Uwolniono go od zarzutów, gdyż w czasie gdy 
w .Przyjacielu" ukazał się .list konarzyński" Danielewski przebywał w Krakowie. 
Prokurator wniósł o rewizję wyroku, a Sąd Rzeszy dokonał kasacji wyroku sądu 
toruńskiego uznając, że nieobecność redaktora odpowiedzialnego nie zwalnia go 
z odpowiedzialności. Sprawę odesłano do sądu w Grudziądzu, który 13 paździer
nika 1880 r. skazał Danielewskiego na grzywnę w wysokości 300 marek^.

Szerzej o tgnacym Danielewskim zob. A. Mańkowski, /gnać/ Dan/e/ews/« ^ł829-t907). szk/c b/o- 
gra/<czno-//ferac/(/, Toruń 1908; idem, Dan/e/ews/« /gnać/, [w:] Po/s/(/s/own//( b/ogra//czn/, t. 4. Kra
ków 1938, s. 409-410; B. Cygler, /gnac/Dan/e/ews/r/, [w:] Żas/t/żen//uc/z/e Pomorza /Vac/w/ś/ar1s/f/e- 
go z o/rrasu za/łoru prus/r/ego. Gdańsk 1979. s. 33-36.
Zmiany personalne na stanowisku redaktora odpowiedzialnego .Przyjaciela* zob. G. Gzeiia, .Przed 
w/so/r/m sądem* Proces/ prasowe po/s/f/cń reda/dorów czasop/sm d/a cń/opów w zaborze prus/r/m, 
Toruń 2004. s. 81-83.
Szerzej zob. G. Gzella, Prus/r/e prawo prasowe w drug/e/ po/ow/e X/X w/e/ru. [w:] W /rręgo pras/ 
/przesz/ość -  /erażn/e/szość -  prz/sz/ośćj, t. 2, pod red. G. Gzelli, J. Gzelll, Toruń 2001, s. 33—43; 
G. Kucharczyk. Cenzora prus/ra w W/e//ropo/sce w czasach zaborów 1815-1914. Poznań 2001; 
E. Skorupa. Po/s/r/e s/mbo/e /ru/(orowe przed sądem pros/r/m w /alacb 1871-1914. ,0  podborzan/e 
do gwa/lów". Kraków 2004.
Pozma//ośc/, Przyjaciel (dalej: P), 1880. nr 17, s. 3; Kron//ra m/e/scowa, prow/nc/ona/na / zagran/cz- 
na. Kurier Poznański (dalej: KP), 1880. nr 92. s. [3]; W/adomośc/m/e/scowe/po(oczne. Dziennik Po
znański (dalej: DzP). 1880, nr 92. s. 3; W/adomośc/ potoczne. Gazeta Toruńska (dalej: GT), 1880, 
nr 91. s. 3.
Kron//(a m/e/scowa, prow/nc/ona/na / zagran/czna, KP, 1880, nr 283, s. [3-4]; W/adomośc/ m/e/sco- 
we / potoczne. DzP, 1880, nr 238, s. 3; W/adomośc/ potoczne. GT. 1880. nr 238, s. 3.



Redakcja .Przyjacieta" organizacyjnie i wydawniczo związana była z ^Gazetą 
Toruńską", stąd często przed sądem pruskim stawaii wspóinie redaktorzy obu tych 
pism, oskarżeni o zamieszczenie tego samego artykułu. W 1880 roku Danieiewski 
i Hieronim Derdowski -  redaktor odpowiedziainy .Gazety Toruńskiej" zostaii we
zwani do toruńskiego sądu z powodu wydrukowania w obu periodykach w 1879 r. 
odezwy Komitetu Wyborczego dla Prus Zachodnich, wzywającej do udziału w wy
borach^. Przed sądem stanęli również członkowie Komitetu: Ignacy Łyskowski, 
Erazm Parczewski, Leon Czarłiński i Apolinary Działowski, a w akcie oskarżenia 
zarzucono im rozpowszechnianie fałszywych faktów, przez co .wystawili na pogar
dę instytucje państwa". Podczas procesu oskarżeni twierdzili, że celem ich dzia
łań było nakłonienie do udziału w wyborach osób mających prawo głosu. Prokura
tor zaproponował karę miesiąca więzienia dla Danielewskiego i dwóch tygodni dla 
każdego z pozostałych oskarżonych. Odmiennego zdania był sąd, który 23 wrze
śnia 1880 r. uwolnił redaktorów i członków Komitetu zarówno od kary, jak i od kosz
tów sądowych^. Prokurator wniósł apelację do Trybunału Rzeszy, ale ten 21 mar
ca 1881 r. odrzucił jego wniosek i oddalił oskarżenie^.

Wyroki z 1880 roku uchroniły Danielewskiego przed pruskim więzieniem. Zda
niem sądu dwa artykuły z 1878 r. nie zagrażały porządkowi publicznemu i dopie
ro kolejne doprowadziły do skazania redaktora. Dotyczyły one zasad posługiwa
nia się językiem polskim w szkołach i podziału okręgów wyborczych. Sąd uznał, 
że Danielewski przez ich opublikowanie dopuścił się złamania prawa i wymierzył 
mu łączną karę w wysokości sześciu miesięcy więzienia. Decyzję pierwszej in
stancji skasował Sąd Rzeszy w Lipsku, ale sąd toruński w kwietniu 1880 r. wyrok 
potwierdził^ i wkrótce Danielewski znalazł się w toruńskim więzieniu'". W  redakcji 
zastąpili go Derdowski, a następnie Kazimierz Świt.

Kolejni redaktorzy „Przyjaciela" spokojnie pracowali do 1887 r. Interwencję spo
wodował dopiero opublikowany 18 maja tego roku artykuł O zgodz/e m/ędzy na- 
rodam/, w którym Świt" zamieścił recenzję przeznaczonej dla ludu książki Zwon 
(„Dzwon")'^. Redakcja przytoczyła jej fragment, cytowany też w parlamencie au
striackim, który niewątpliwie mógł wzburzyć prokuraturę. Napisano w nim: .Skoro 
Lucyper trzy razy kusił Pana Jezusa na puszczy nadaremnie, strącił go Pan Jezus 
do piekła. Tam stworzył Lucyper Niemców. Prosił bowiem z piekła o jakie towarzy
stwo, więc mu wrzucono do piekła dwie kobiety: kochankę żołnierską i kochankę 
bankierską. Z tymi miał Lucyper dzieci, a od tych pochodzą Niemcy. Stąd też to po
chodzi, że Niemcy są przeciw Bogu i przeciw bogobojnym Słoweńcom". Redakcja 
wprawdzie kwestionowała tę tezę, ale jednocześnie zaznaczyła, że jeżeli .Niemcy

'  Nie odnaieziono numeru .Przyjacieia', w którym wydrukowano odezwę. Jej treść znajduje się rów
nież w .Gazecie Toruńskiej". Zob. Odezwa po/sk/ego Kom/tetu wyborczego d/a Prus Zacbodn/cb, 
GT. 1679. nr 209; powtórzenie tekstu w nr. 210.

 ̂ Proces. P. 1880. nr 39. s. 3; Krorr/ka m/ę/scowa. prow/rrc/orra/rra / zagrarł/czrra. KP. 1880. nr 220. 
s. [3]; Wiadomość/ m/ę/scowe / potoczne. DzP. 1880. nr 140. s. 3; W/adomośc/ m/ę/scowe / potocz
ne. DzP. 1880. nr 220. s. 3; W/adomośc/ potoczne. GT. 1880. nr 139. s. 3. nr 152. s. 3. nr 220. s. 4; 
Kron/ka m/ę/scowa, prow/ne/ona/na /zagran/czna, KP, 1880. nr 140, s. [5]. Ciekawe, że redaktor 
.Dziennika Poznańskiego" Edward Michałek za wydrukowanie tej samej odezwy został skazany na 
miesiąc więzienia.

'  Toruń, 28 marca, P, 1881, nr 13, s. 3; Toruń, 28 marca, GT, 1881, nr 71, s. 3; Kron/ka m/ę/scowa, 
prow/nqona/na / zagran/czna, KP 1881, nr 72, s. [3]; S. Jankę, Derdowsk/, Gdańsk 2002, s. 51.

'  W/adomośc/ /Mtoczne, GT, 1880, nr 85. s. 3.
Toruń, 5 kw/etn/a, P, 1881, nr 14. s. 1; Toruń, 5 kw/etn/a, GT, 1881, nr 78, s. 3.

"  Zob. Pozma/tośc/, P. 1896, nr 77, s. 2; Pozma/tośc/, P. 1896, nr 78, s. 1; A. Bukowski, Św/t Kaz/- 
m/erz, [w:] Stown/kpracown/kówks/ążk/po/sk/ę/, Warszawa 1972, s. 895.

'!  Ozgodz/e m/ędzynarodam/, P, 1867, nr 40. s. 1.



przyznają sami, że nie mają przyjaciół [...]. Jeżeii to Niemców bo!i, niechże wiedzą, 
że i innych boii także, gdy im się niesłusznie co zarzuca. A nam biednym Połakom 
zarzucają Niemcy co chwiła, że połskie rządy były okropne, niesprawiedliwe, nisz
czące i zacofane, choć pod owe czasy nie było nigdzie łepiej, a u nas ciągłe na
paści sąsiadów w wojnie nas trzymały i spokojnie o dobrym rządzie i podniesieniu 
dobrobytu i rozwoju pomyśleć nie pozwalały " .  Obrońcą Świta w procesie, który 
rozpoczął się we wrześniu 1887 r., był mecenas Michał Hulewicz. To dzięki nie
mu proces odroczono, aby szczegółowo przetłumaczyć inkryminowany artykuł'^. 
Również na drugim posiedzeniu sądu wyrok nie zapadł i dopiero 17 grudnia Hu
lewicz udowodnił, że artykuł miał wykazać, „jak potrzebna [jest -  przp. G. G.] zgo
da i wzajemny szacunek między narodami". Sąd zaaprobował przedstawione mu 
przez adwokata argumenty i uniewinnił redaktora odpowiedzialnego".

W maju 1888 roku w „Przyjacielu" zamieszczono korespondencję ze Skrzetu- 
sza w powiecie wałeckim, powiadamiającą czytelników, że w kości& znajdujący 
się w tej miejscowości uderzył piorun. Jej autor dodał: „Jest tam proboszczem pań
stwowym Lizak, a wątpimy, czy ma komu przy ołtarzu zanosić najświętszą ofiarę"". 
Skrzetuski proboszcz poczuł się obrażony stwierdzeniem zamieszczonym w pe
riodyku i wkrótce powiadomił redaktora o wytoczeniu mu procesu". Rzeczywiście 
dnia 28 września 1888 r. odbyła się rozprawa, sąd nie dopatrzył się jednak obra
zy Lizaka i ponownie uwolnił Świta od winy".

Kolejny artykuł zauważony przez prokuraturę spowodował, że Świt trafił na 
dwa tygodnie do więzienia. Tekst ten wydrukowano w numerze 54 „Przyjaciela" 
z 1888 r., a dotyczył prawa obywateli do zgromadzeń. W myśl obowiązującej kon
stytucji zebrania publiczne można było organizować bez zezwolenia policji. Urzęd
nicy pruscy znaleźli jednak sposób na obejście tego przepisu i to stało się przed
miotem publikacji. Ponieważ wiece mogły odbywać się tylko w pomieszczeniach 
zamkniętych, oberżystów zachęcano, by nie wynajmowali swych sal Polakom". 
Powodem przedstawionych w artykule opinii były kłopoty związane z organizacją 
wiecu w Wąbrzeźnie, którego przygotowanie utrudniał „wyższy urzędnik" sugeru
jący oberżystom, by nie udostępnili pomieszczenia^. Landrat z  Wąbrzeźna Fry
deryk Petersen poczuł się obrażony publikacją „Przyjaciela" i 12 stycznia 1889 r. 
redaktor stanął przed sądem. Mecenasowi Mieczysławowi Feilchenfeidowi -  po
mimo znakomitej obrony, jak napisano w „Gazecie Toruńskiej" -  nie udało się wy
bronić Świta, śąd skazał go na dwa tygodnie więzienia, ponadto musiał ponieść 
koszty sądowe oraz ogłosić wyrok w „Przyjacielu" oraz w wąbrzeskim orędowni
ku powiatowym^\

W maju 1889 roku w redakcji toruńskiego periodyku pojawił się ponownie Da
nielewski (Świt prawdopodobnie trafił do więzienia), podpisujący pismo przez ko-

"  tbidem, s. 1.
"  WSadomośc/ z Msłra / z  da/aAa, Wielkopolanin. 1887, nr 207, s. 3; Kron/ka / rozma/ro^c/. GT. 1887, 

nr 205, s. 4.
"  Kronłka / rczma/fośc/, GT. 1887, nr 290, s. 3; Krorłłka < rozma/łośc/, GT. 1887, nr 291, s. 3; Kron/ka 

m/e/acowa, prowrłc/ona/rła / zagranłczna, KP. 1887, nr 290, s. [4].
"  Rozma/Toścr, P. 1888, nr 36, s. 3. Tekst ten zamieszczono również w GT. 1888. nr 103. s. 3.
"  Ze Skrzełusza. P. 1888. nr 112, s. 3.
"  Rozma/Tośc/. P. 1888. nr 79. s. 3; Kron/ka m/ayscowa. prow<nqorła/na / zagran/czna. KP. 1888. nr 231. 

s. [3]. Komentarz zob. też: O osratn/cb proboszezacb rządonyc/]. GT. 1888. nr 124. s. 1.
'* Gwak:en<e rłowego prawa. P. 1888. nr 54. s. 2; Wiec w Wąbrzeżn/e. P. 1888. nr 56. s. 1
^  W ec w Wąbrzeżn/e. P. 1688. nr 53. s 1
^ Krorł/ka / rozmartośc/. GT. 1889. nr 11. s. 3; W?adomo^< z bkska < z da/eka. Wielkopolanin. 1689. 

nr 12. s. 3.



tejne tata jako redaktor odpowiedziatny. W tym czasie teksty zamieszczane na ła
mach .Przyjacieia" nie budziły obaw władz śiedczych -  najpewniej nie zawierały 
treści inkryminowanych^^.

Wiek XX w redakcji .Przyjacieia" zapoczątkował .wieiki proces"^^, w którym 
współoskarżonym był koiejny redaktor periodyku, Jan Brejski^*. To właśnie Brej- 
ski -  tzw. redaktor rzeczywisty -  stał się obiektem szczególnego zainteresowania 
władz policyjnych i prokuratorskich. Proces ten skomplikował sytuację redakcji pol
skich pism, odtąd bowiem bardzo często oskarżano nie tytko redaktorów odpowie
dzialnych, ale również redaktora rzeczywistego.

W listopadzie 1901 r. na przesłuchanie przed sędzią śledczym wezwano pra
cowników drukarni .Przyjaciela" (6 zecerów, 6 uczniów, 1 maszynistę, 3 nakła- 
daczki, 1 gońca, 1 robotnika) oraz redaktora odpowiedzialnego pisma -  Bronisła
wa Domańskiego^^. Wkrótce okazało się, że prokurator swe oskarżenie skieruje 
przeciwko Brejskiemu^. W lutym 1902 r. odbył się proces, któremu przewodniczył 
radca sądu ziemiańskiego B. Engel, a obrońcą oskarżonego był Władysław Szu- 
man^T Przyczyną procesu było zaangażowanie w redakcji .Przyjaciela" .figuran- 
tów" jako redaktorów odpowiedzialnych, a oskarżeni zostali: Brejski jako redaktor 
rzeczywisty i Sylwester Buszczyński jako wydawca. Zeznający podczas rozprawy 
Brejski starał się udowodnić, że redaktorzy odpowiedzialni periodyku na stanowi
sko to powoływani byli za wiedzą i zgodą wydawcy, mieli odpowiednie kwalifika
cje i samodzielnie podejmowali decyzje w sprawach dotyczących redakcji. Ze
znania Brejskiego potwierdził Buszczyński i wezwani redaktorzy^^. Z kolei zecerzy 
stwierdzili, że Brejski był uznawany .za główną osobę w redakcji", ingerował w tre
ści, decydował o kształcie poszczególnych numerów, chociaż bywało, że czynili to 
również inni^. Zdaniem prokuratora, przemawiającego po zeznaniach świadków, 
wykazano szczególną rolę Brejskiego w redakcji, a redaktorzy, których przedsta
wiano w poszczególnych numerach jako odpowiedzialnych, byli .tylko prywatnymi 
pomocnikami Brejskiego. Nie posiadali oni także odpowiednich kwalifikacji umysło
wych"^. W związku z tym wniósł o karę w wysokości sześciu miesięcy więzienia 
dla redaktora i 300 marek grzywny dla wydawcy, jak bowiem stwierdził -  Brejski 
.jest znany jako agitator, który wielokrotnie był karany, wiedział, że w razie zatar
gu z ustawą spotka go kara bardzo surowa i dlatego nie chciał wysuwać się jako 
redaktor odpowiedzialny, tylko podpisywał figurantów w nadziei, że  sąd z nimi ła
godniej się obejdzie. Tego państwo niemieckie nie może cierpieć i dlatego obydwaj

^  w  1902 r. w nekrotogu po śmierci Jana Lipińskiego poinformowano, że był on redaktorem odpowie
dzialnym .Przyjacieia' w łatach 1896-1897 i spędził miesiąc więzienia za obrazę nauczycieła z Brod
nicy Na łamach pisma nie wymieniono go jednak z nazwiska. Śp Jarr łjp/ńsk/, P. 1902, nr 9, s. 3 
Zob też. Sprawozdar?/e z  procesM, P, 1902, nr 23, s. 2.

"  Opisując tzw. wielki proces częściowo odstąpiono od chronołogii wydarzeń. Brejski bowiem -  jako 
redaktor rzeczywisty -  pojawiał się w kolejnych procesach obok redaktorów odpowiedzialnych oskar
żanych przez władze prokuratorskie

^ Zob. A. Mańkowski, Bre/sk/ Jar? ^1863-1934j, [w ] Po/sk/ sk?wr?/k b/ografrczny, t. 2. Kraków 1936, 
s. 426; M. Wojciechowski. Jar? Bre/skr fl863-1934j, działacz narodowy redaktor/wydawca, [w ] wy- 
brtn/ /udz/e dawnego Tbrun/a, pod red. M. Biskupa. Toruń 1982, s. 257-263; W. Pepłiński, Bre/sk/ Jan 
(^1863-1934), [w:] Sk?wn/kb/ogra8czny Por??orza Nadw/ś/ańsk/ego, 1.1, Gdańsk 1992, s. 159-160.

^  Dz/ewrętnaśc/e pozwów, P. 1901, nr 135, s. [1]; Dz/ew/ętnaśc/e pozwów. GT. 1901, nr 258, s. [1].
"  Ś/edzfwa, P. 1901, nr 136, s. [Ij; Ś/edztwa, GT. 1901, nr 259, s. [1].

K. Przybyszewski. Szuman Władysław, [w:] Słown/k b/ogrełrczny Por??orza ńładw/śłańsk/ego, t. 4. 
Gdańsk 1997, s. 327-328

"  Sprawozdanie z procesu, P, 1902, nr 23. s. [2].
"  Iks, Sprawozdanie z procesu, P. 1902, nr 24. s. [2-3],

Iks, Sprawozdanie z  procesu. P, 1902, nr 25. s. [2].



oskarżeni powinni zostać ukarani"^\ Odmiennego zdania był adwokat, który naj
pierw dowodził, że wszyscy redaktorzy odpowiedziaini byii odpowiednio wykształ
ceni i to oni rozstrzygali, który tekst powinien znaieżć się na łamach .Przyjacieia", 
a następnie zaproponował uwoinienie oskarżonych^^. Sąd uwzględnił jednak ar
gumenty prokuratora. Brejski uznany został za rzeczywistego redaktora periodyku 
i skazany na miesiąc więzienia. Buszczyński zaś. który zaakceptował układy w re
dakcji. musiał ponieść karę finansową. Skazano go na grzywnę w wysokości 300 
marek lub trzydzieści dni więzienia. Redaktor i wydawca wnieśli rewizję do Sądu 
Rzeszy w Lipsku^ ,̂ który 30 maja 1902 r. uprawomocnił wyrok sądu toruńskiego^. 
Dnia 4 iipca Brejski znalazł się w więzieniu^.

Wcześniej, bo 7 maja 1901 roku w „Przyjacielu", podpisywanym przez Leona 
Trzebińskiego^, wydrukowano artykuł zatytułowany Z/a wo/a czyn/eucfwo<"^ Skry
tykowana w nim została praca poczty niemieckiej, odsyłającej do innych państw 
(np. Anglii, Belgii, Bułgarii) przesyłki skierowane do Torunia, gdy nazwę miasta pi
sano w języku polskim. Docierały one do adresatów dopiero „kiedy tam gdzieś 
w świecie jakiś urzędnik pocztowy dopisał na adresie obok Torunia -  Thom". Au
tor publikacji stwierdził: „My przecież o złą wolę urzędników pocztowych nie po
dejrzewamy, bo brak dowodów na poparcie tego podejrzenia. Przeciwnie jeste
śmy zdania, że  urzędnicy czynią, co umieją i jak umieją, a jeżeli błądzą, to nie 
ze złej woli, tylko wskutek nieuctwa i tępości umysłowej. Znana to bowiem rzecz, 
że do poczty wstępują przeważnie młodzieńcy, którzy wskutek braku zdolności, 
nie mogli poświęcić się innym zawodom"^. W słowach tych dopatrzono się obra
zy urzędników pocztowych i wytoczono proces Trzebińskiemu. Dnia 23 września 
1901 r. prokurator zażądał dla oskarżonego miesiąca więzienia, natomiast adwo
kat Szuman dowodził, że redaktor publikując kwestionowany tekst dążył do usu
nięcia nieporządków na poczcie i powinien zostać uwolniony. Sąd uznał jednak 
Trzebińskiego za winnego i skazał go na dwa tygodnie więzienia^, które redaktor 
odsiedział w listopadzie 1901 roku^°.

Dnia 15 czerwca 1901 r. (nr 72) w „Przyjacielu" ukazał się kolejny inkrymino
wany artykuł. Redaktorem odpowiedzialnym periodyku był wówczas Franciszek 
Wojciechowski^^ a w publikacji Ze ws/ przedstawiono „łaskawość" -  jak napisa
no -  strażników więziennych w Akwizgranie wobec studenta politechniki skaza-

Sołii
Bora

ibidem, s. [2].
^  Ibidem, s. [2],
** Proces prasowy. P, 1902, nr 22, s. [2]; Wadomośc/ z  naszycb ł da/szyob słron. Gazeta Grudziądz

ka (dalej: GGr), 1902, nr 22. s. [2]; Proces prasowy. GT. 1902, nr 40, s. [1]; Sprawozdarł/e z proce
su. GT. 1902, nr 42. s. [2].

** Proces rew/zyyny, P. 1902, nr 50, s. [2]; M^rok sądu rzeszy, P, 1902, nr 74, s. [2]; kMadorrłośc/ z  rra- 
szyc/) / da/szycb strort, GGr. 1902, nr 66. s. [2]; Tbrurł / oko/rca, GT. 1902, nr M . s. [2]; Tbrurł / oko- 
kca. GT. 1902, nr 139, s. [2].

^  Wezwari/e do wręz/en/a, P. 1902, nr 74, s. [2]; Redaktor pan Bra/sk/ w w<ęz/en<u, P, 1902, nr 81, s. [2]; 
Wradomośc/ z naszycb / da/szycb stron, GGr, 1902, nr 75. s. [2]; Wiadomość/ z  naszyć/) / da/szyc/) 
stron. GGr. 1902, nr 81. s. [2]; Tbrurł / oko/rca, GT. 1902, nr 142, s. [2]; Tbrurł r oko/rca, GT. 1902. 
nr178, s. [2]. ^

** W/adomośc/ z b//ska / z  da/eka. Przyjaciel Ludu (dalej: PL). 1901, nr 117, s. [3].
"  Z/a wo/a czy n/euctwo?, P, 1901, nr 55, s. [1].
"  Ibidem, s. [1].
"  Dwa tygodn/e w/ąz/en/a, P. 1901, nr 115, s. [3]; W/adomośc/ z  b//ska / z  da/eka. PL, 1901, nr 126, 

s. [2]; Proces prasowy. GT, 1901, nr 164, s. [1]; Dwa tygodn/e w/ęz/en/a, GT. 1901. nr 220, s. [1], 
Tbrurł /oko//ca. P. 1901, nr 142, s. [2]; Tbrurł/oko//ca. P. 1901, nr 151, s. [2]. Zob. także: Tbrurł/oko- 
//ca, GT. 1901. nr 288, s. [2].
Sprawozdan/e z  procesu. P, 1902, nr 24, s. 3; Tbrurł / oko//ca. P, 1908, nr 2, s. [2]; Od wydawnictwa, 
P. 1914, nr 87. s. [1].



nego na sześć miesięcy, który, by zdać egzamin dypiomowy, został wypuszczo
ny na woiność. Sytuację tę odniesiono do poiskich gimnazjaiistów posądzonych 
o przynateźność do kółka samokształceniowego i pozbawionych prawa zdawania 
egzaminu abiturienckiego. Autor w związku z tymi wydarzeniami proponował: ,pro- 
szę obok siebie postawić te dwa fakty i powiedzieć: gdzie tu równość wobec pra
wa?', daiej zaś stwierdził: .to i nic dziwnego, że zaufanie do sądów nie jest takim, 
jakim być powinno -  słabe i zachwiane'^^. W artykuie tym dopatrzono się obrazy 
sędziów pruskich i w iipcu 1901 r. przedstawiono Wojciechowskiemu akt oskarże
nia. W czerwcu roku następnego oskarżeniem objęto również Brejskiego, którego 
w czasie gdy ukazał się artykuł nie było w Toruniu i nie on zdecydował o zamiesz
czeniu tekstu w .Przyjacieiu". Mimo tych argumentów prokuratura uznała, że był 
on rzeczywistym redaktorem, równoiegie oskarżyła też Wojciechowskiego^^.

Jeszcze nie zapadł wyrok w sprawie artykułu Ze ws/, gdy w .Przyjacieiu* poja
wiła się następna pubiikacja niezgodna -  zdaniem prokuratora -  z obowiązującym 
prawem. Dnia 10 września 1901 r. wydrukowano tekst zatytułowany Sprawy szko/- 
ne^, przedstawiający stosunki szkoine w Pieczeni, wiosce powiatu toruńskiego. 
Okazało się, że córka gospodarza Michatskiego, gdy nie potrafiła odpowiedzieć na 
pytania stawiane w języku niemieckim przez inspektora szkoinego pastora Nimza, 
została przez niego pobita. Dzieci zaś usłyszały: .Wy macie po niemiecku rozma
wiać, bo tu nie Polska lecz Niemcy. Waszych rodziców nie macie słuchać, tylko 
mnie. Czekajcie niedługo będziecie musieli z rodzicami po niemiecku rozmawiać! 
Wy macie z rodzicami tylko po niemiecku rozmawiać'. Redakcja sprawdziła poda
ne fakty -  redaktor widział pobite dziecko i rozmawiał z  mieszkańcami Pieczeni. 
W numerze 109 „Przyjaciela" nie podano nazwiska redaktora odpowiedzialnego, 
akt oskarżenia doręczono więc Brejskiemu, uznanemu za redaktora rzeczywiste
go, oraz Wojciechowskiemu -  autorowi publikacji^ .̂

W zaistniałej sytuacji dnia 15 i 16 grudnia 1902 r. odbył się proces w sprawie 
dwóch artykułów zamieszczonych w numerach 72 i 109 .Przyjaciela' z roku 1901. 
Oskarżonymi byli Brejski i Wojciechowski. Prokurator stwierdził, iż w jednym i dru
gim tekście redakcja penodyku dopuściła się ciężkiej obrazy, w pienwszym -  stanu 
sędziowskiego, w drugim -  inspektora szkolnego. Dalej uznał, że głównym spraw
cą był Brejski, który powinien znać treść publikowanych artykułów. W rezultacie 
prokurator zaproponował sześć miesięcy więzienia dla Brejskiego i dwa dla Woj
ciechowskiego. ogłoszenie wyroku w .Der Gesellige", .Thomer Presse' i .Gaze
cie Toruńskiej'. Mecenas Szuman starał się udowodnić, że Brejski nie mógł mieć 
wpływu na wydrukowanie żadnego z artykułów, a pastor Nimz przekroczył dopusz
czalne granice chłosty. Wywody adwokata nie przekonały sądu. który wydał wy
rok skazujący Brejskiego na dwa. a Wojciechowskiego na trzy miesiące więzie
niâ .̂ Redaktorzy wystąpili o rewizję wyroku do Sądu Rzeszy w Lipsku, ten jednak

Ze ws/. P. 1901, nr 72. s. [1-2].
"  ^Mos/(8fżen/a, P, 1902, nr75, s. [2]; Procesprasony. P, 1901, nr 91, s. [1]; W/adomo^crznaszyc/! 

/ da/szyc/) słror!. GGr, 1902, nr 75, s. [2]; Proces prasowy, GT, 1901, nr 170, s. [1]; Tbrorł r o/ro/rca, 
GT, 1902. nr 141, s. [2].

** Sprawy sz^o/rre, P, 1901, nr 109, s. [1].
** Nowy proces, P, 1902, nr 50. s. 2; Nowy aM osAarźen/a, P, 1902, nr 76, s. 2; Proces prasowy, P, 1902, 

nr 81, s. 2; Baczrrość Wiarusy/, P, 1902, nr 105, s. 3; W/ac/omośc/ z  naszyć/? / da/szyc/? s(ron, GGr, 
1902, nr 81, s. [2]; Tórurł r oko/rca, GT, 1902, nr 94, s. [2]; Tbrurł / oko/<ca. GT, 1902, nr 144, s. [2].

^  Proces prasowy, P, 1902, nr 61, s. 2; Pręć mresręcy wręz/enra, P, 1902, nr 150, s. 1; Nasz proces 
o odrazę sędz/ów pruskrcd / pas/ora Nrmza, P, 1902, nr 151, s. 1; Wradon?ośc/ z naszyć/? r da/szyc/? 
s/ron, GGr. 1903, nr 63, s. [3]; Nasz proces o odrazę sędz/ów prusk/c/? / pas/ora N/n?za, GT, 1902, 
nr 292. s. [1].



28 kwietnia 1903 r. zatwierdził decyzję sądu toruńskiego^^. Dnia 26 maja 1903 r. 
Brejskiego odstawiono pod eskortą poiicji na dworzec, a stamtąd odtransportowa
no do więzienia w Golubiu"^, gdzie przebywał dwa miesiące. Drugiego skazane
go redaktora -  Wojciechowskiego wezwano do odbycia wyroku w czerwcu 1903 r. 
Karę odbył w Bochum, gdzie „traktowany był jak pospotity zbrodniarz, przebrano 
go w suknie więzienne, zawieszono mu na piersiach tabiicę z numerem ceii i ka
zano mu wyrabiać szczotki"^^.

Na tym nie zakończyły się kłopoty Wojciechowskiego. Artykuł, który ponow
nie wzbudził zainteresowanie prokuratury musiał pojawić się w „Przyjacieiu" po 
18 maja 1901 r.^ Była to reiacja z majówki szkoinej w Nieżywięciu, której treścią 
poczuł się obrażony tamtejszy nauczycie!. W sierpniu Wojciechowskiego przesłu
chał sędzia ś!edczy^\ Nie wiadomo jednak, czy doszło do procesu, gdyż na po
czątku roku następnego, gdy redakcja wyłiczała wszystkie procesy, jakie toczyły 
się wówczas przeciwko Wojciechowskiemu i Brejskiemu^^, nie wspomniano o ob
rażonym nauczycielu z Nieżywięcia. Być może prokurator nie dopatrzył się zna
mion przestępstwa w korespondencji z  Nieżywięcia, może doszło do ugody a!bo 
sprawa miała swój finał sądowy jeszcze w 1901 roku.

Kotejny proces Wojciechowskiego, z października 1901 r., dotyczył artykułu 
pt. Echa w/eca w Cńe/mży. Prokurator dopatrzył się w nim obrazy radcy szkotne- 
go Langego, autora książki krytykującej Po!skę i Polaków. W trakcie procesu, po 
odczytaniu inkryminowanego artykułu przetłumaczonego na język niemiecki, me
cenas Szuman wykazał, że prokurator wykorzystał niedokładne tłumaczenie, fał
szujące treść i mogące ściągnąć karę na oskarżonego. Mimo wytkniętych błędów 
prokurator uznał, że zarzut „pisania nieprawdy urągającej prawdzie historycznej* 
jest powodem do obrazy autora i zażądał kary więzienia dla redaktora. Ripostując 
adwokat zauważył, że uwagi redakcji „Przyjaciela" mieszczą się w granicach wol
ności krytyki naukowej zagwarantowanej paragrafem 193 kodeksu karnego, a sąd 
podzielił tę opinię i uwolnił Wojciechowskiego od winy^ .̂

Kolejna sprawa dotyczyła relacji z  przebiegu pelplińskich rekolekcji dla księży, 
podczas których spotkali się oni z  biskupem. W imieniu duchownych, także pol
skich, przemówił ks. kanonik Oton Kunert, który zadeklarował zwierzchnikowi po
słuszeństwo i stwierdził -  jak podano w poszczególnych tytułach prasowych -  że 
„podnosi to swoje uczucie [posłuszeństwa -  przyp. G. G.] mianowicie przez wzgląd 
na nienawistne artykuły, wymierzone ostatnimi czasy przeciwko osobie ks. bisku
pa, a mianowicie przez ludzi, którzy także chcą się nazywać katolikami, pisane 
przez osoby świeckie, ale niestety także przez księży"^. Relację z  tego spotkania

Sąd rzeszy. P, 1903, nr 53, s. 3; Krori/Zra m/e/scowa, prow/ną/orra/rła /zagran/czrła, KP, 1903, nr 102, 
s. [3]; Tbrur) / o/fo//ca, GT, 1903, nr 97, s. [2].

"  Par? Jar? Bre/sk?. P, 1903, nr 64. s. 1; 4reszfowar?/e redaktora pana Jana Bre/sk/ego. P. 1903, nr 64. 
s. 3; W/adomoścr z naszyć/? / da/szyc/? s/ron. GGr, 1903. nr 64. s. [3]; /<ron/ka m/e/scowa, prow/n- 
c/ona/na / zagran/czna. KP. 1903. nr 119. s. [3]; Z c/rw///. GT. 1903. nr 118. s. [1 ]; Tbrurl / oko/rca. GT. 
1903. nr 118. s. [3].

"  Kron/ka m/e/scowa, prow/nc/ona/na / zagran/czna. KP. 1903, nr 138, s. [4j; TbrurS / oko//ca, GT. 1903, 
nr 212. s. [2].
Nie udało się dotrzeć do „Przyjaciela", w którym wydrukowano inkryminowany artykuł.
Proces prasonry, P, 1901, nr 102. s. [1 ]; W/adon?ośc/ z t?//ska / z da/eka. PL, 1901. nr 153. s. [3]; Pro
ces prasowy, GT. 1901, nr 192, s. [1]; Trzeć/proces, GT, 1901, nr 201, s. [1].

"  Procesy óez korłca, P. 1902, nr 6. s. 1.
"  Trzeć/ proces, P, 1901. nr 106, s. [1], /yasze procesy prasowe. P. 1901, nr 122, s. [1], W/adomoćc/ z na

szyć/? / da/szyc/? stron, GGr, 1901, nr 122, s. [2]; /Vasze procesy prasowe, GT. 1901, nr 232, s. [1]. 
W/adomośc/ z  naszyć/? / da/szyc/? stron, GGr, 1901, nr 113, s. [2]; Ks. kanon/k Kunert. GT. 1901, 
nr 213. s. [1-2].



zamieściło we wrześniu 1901 r. kiika poiskich czasopism i przekazem tym Kunert 
poczuł się obrażony^^, co spowodowało, że 21 września w redakcji .Przyjacieta" 
pojawili się sędzia śiedczy z poiicjantem, poszukujący rękopisu tekstu wydruko
wanego w piśmie. Redaktor toruńskiego periodyku powiadamiając o tym zajściu 
czyteiników nie omieszkał wpomnieć o fiasku poszukiwań władz śiedczych^. Ku
nert próbował prostować podane informacje, aie do .Przyjacieia" docierały iisty po
twierdzające przebieg wydarzeń w Peipiinie^^. W iutym 1902 r. wycofał więc skar
gę przeciw Wojciechowskiemu o obrazę^.

W 1902 r. koiejnemu redaktorowi odpowiedziainemu -  Dionizemu Króiikow- 
skiemu wytoczono proces dotyczący nie artykułu zamieszczonego w toruńskim pi- 
śmie^ .̂ Za dołączenie do .Przyjacieia" reprodukcji obrazu przedstawiającego Mat
kę Boską Częstochowską skazano go na zapłacenie 15 marek grzywny i pokrycie 
kosztów sądowych^. Redaktor nie zgodził się z wyrokiem i odwołał się do sądu 
ziemiańskiego, który 22 października 1902 r. rozpatrzył sprawę ponownie. Oskar
żonego bronił adwokat Józef Witoid Mieicarzewicz z Torunia, którego przekonują
ce wywody spowodowały, że prokurator zrezygnował z oskarżenia, a sąd przychy- 
iił się do tej opinii^\ Mimo aprobaty wyroku, prokurator jeszcze w styczniu i marcu 
1902 r. wnosił do sądu nadziemiańskiego w Kwidzynie o jego rewizję^^ i dopiero 
w maju 1903 r. całą sprawę zakończono, gdy zrezygnował on z daiszego jej pro
wadzenia^.

W ciągu 1906 roku większość pomorskich i wietkopoiskich periodyków infor
mowała swych czyteiników o przebiegu protestu poiskich dzieci domagających się 
nauki reiigii w języku polskim. Wielu redaktorów z tego powodu trafiło do sądu. 
Jednym z nich był Wojciechowski, a artykuł, za który był odpowiedzialny i za któ
ry go sądzono, musiał zawierać wiele inkryminowanych treści, w sprawie tej bo
wiem zapadł wyjątkowo surowy wyrok. Niestety nie zachował się rocznik 1906 to
ruńskiego periodyku, nie znamy więc treści artykułu, a jedynie jego skutki. W lipcu 
1907 r. redakcja .Przyjaciela" poinformowała czytelników, że  Wojciechowski tra
fił do toruńskiego więzienia, gdzie przebywać będzie aż pięć miesięcy za obro
nę poiskich dzieci^. W połowie września przeniesiono go do Bytomia^ i tam po-

"  w większości źródeł podano, że w sprawie o obrazę Kunerta oskarżony był tylko Wojciechowski. 
Jednak redakcja .Przyjacieia' wyiiczając w styczniu 1902 r. procesy Brejskiego wspomniała, że miał 
on także sprawę o obrazę kanonika. Procesy bez korłca, P, 1902, nr 6, s. 1.

"  Pew/^a w redakcy/, P. 1901, nr 115, s. [2]; Tbrur) / okokca, GT, 1901, nr 219, s. [2].
"  Ks. kar!or!/k Kunert, P, 1901, nr 118, s. [1]; Sprostowan/e, GT, 1901, nr 221, s. [lj; Ks kanon/k Ku

nert. GT. 1901, nr 223, s. [1].
"  Ks. kan. Kunert, P, 1902, nr 24, s. [3]; kMadomośc/ z naszych / da/szycb sbon, GGr, 1902, nr 25, s. [2]. 

Pan Dyon/zy Krókkowsk;, P. 1902, nr 34. s. 2; J. Jachowski, Kró//kowsk/ D/on/zy, [w:] Po/sk/ sk)wn<k 
b/ograhczny, t. 15. Wrocław 19070, s. 367-368; J. Długosz, Sk3wn/k dz/enn/karzy reg/onu pontor- 
sko-ku/awsk/ego, Bydgoszcz 1988, s. 69.

*° Proces o obraz Matk/ Bosk/ę/ Częstocbowsk/ę/, P, 1902, nr 102, s. [2]; Władomośc/ z  naszych < da/- 
szych stron, GGr, 1902, nr 102, s. [2]; Tbrur) / okokca, GT, 1902, nr 196, s. [2]; Z bkska / z da/eka. 
Gazeta Otsztyńska, 1902, nr 102, s. [3].

"  Proces o obrazę Matk/ Bosk/ę/. P, 1902, nr 128, s. [2]; W/adomośc/ z naszych r da/szych stron, GGr, 
1902, nr 129, s. [2]; Tbruri r oko/rca, GT, 1902, nr 248, s. [2],

"  Proces o obraz Matk/ Bosk/ę/, P, 1902, nr 153, s. [2]; Obraz Matk/ Bosk/ę/ Częstochowsk/ę/ przed 
sędem prosk/m, P. 1903, nr 35. s. [2], Wadomośc/ z naszych / da/szych stron, GGr. 1903, nr 35. s. 
[2]; Tbruri / oko//ca, GT, 1902, nr 280, s. [2]; Tbrurł / okot/ca, GT, 1902, nr 298, s. [2]; Tbrurł / okot/ca, 
GT. 1903, nr 64. s. [2].
Proces o obraz /Matk/ Bosk/ę/, P, 1903, nr 60. s. [2]; Kron/ka m/ę/scowa, prow/nę/ona/na / zagran/cz- 
na. KP. 1903, nr 65. s. [4j; Tbrurł r okot/ca, GT, 1903, nr 112, s. [2].

"  Tbrurł r okot/ca, P. 1907, nr 93. s. [2]; Do naszych czytetn/ków, P. 1907, nr 79, s. [1 ]; Do naszych czy- 
tetn/ków, GT, 1907, nr 144, s. [1]; Tbrurł / okot/ca, GT. 1907, nr 169, s. [2].

"  Tbrurł r okot/ca. P. 1907, nr 113, s. [3].



AT

zostawał do Bożego Narodzenia. Gdy powrócił do Torunia, czyteinicy powitali go 
z radością; redakcja zamieściła !ist jednego z nich. Autor, Michał Goryniak, w cha
rakterystycznym dla tamtych czasów, patetycznym stylu wyrażał uczucia polskiej 
społeczności: .Witam cię Męczenniku prawdy i oświaty, za to, żeś przeszedł dro
gę cierniową i ogień krzyżowy! że cierpiałeś dnie i noce, tygodnie i miesiące nie 
za sprawę swoją, ale za sprawę całego polskiego narodu. Cierpiałeś pięć miesię
cy za słowa prawdy i oświaty! Sięgałeś słowem prawdy do najbogatszego pałacu 
i do najuboższej chaty słomianej, pokrzepiałeś nas słowem prawdy na duchu, tak 
w kraju jak i na obczyźnie"^.

Również kolejny redaktor odpowiedzialny .Przyjaciela' Juliusz Reich^^ druko
wał w periodyku teksty, których konsekwencją był pobyt w sądzie i wysoka grzyw
na. Ośw/adczen/e ks/ęży dekanatu /ubawsk/ego w spraw/e nauk/ reZ/g//̂  i artykuł 
przedrukowany z .Dziennika Śląskiego' dotyczący nauki religii w języku polskim^^ 
spowodowały, że w grudniu 1906 roku Reich dowiedział się o zbliżającym się pro
cesie^", a 4 lutego roku następnego stanął przed izbą kamą sądu ziemiańskiego 
w Toruniu. Zgodnie z prawem prasowym oskarżono go o wzywanie do nieposłu
szeństwa wobec władzy. Prokurator domagał się trzech tygodni więzienia za każdy 
inkryminowany tekst zamieszczony przez redaktora w .Przyjacielu", bądź czterech 
tygodni jako kary łącznej. Adwokatem Reicha był Mieicarzewicz, który dowodził, 
że w artykułach nie wzywano do nieposłuszeństwa, a jedynie sugerowano, by na
uka religii odbywała się w języku ojczystym dzieci. Sąd nałożył na redaktora kary 
finansowe: za opublikowanie oświadczenia księży -  300 marek, a za drugi arty
kuł -  200 marek grzywny, gdyby zaś nie posiadał środków na zapłacenie kary 
mógł odbyć ją w więzieniu. Zasądzone 500 marek, zdaniem sądu, równało się stu 
dniom więzienia^\ Reich wniósł o rewizję wyroku do Sądu Rzeszy w Lipsku, któ
ry 21 czerwca 1907 r. utrzymał decyzję sądu toruńskiego^^.

Następne lata były dla pisma spokojne. Ostatni proces prasowy .Przyjaciela' 
przed pierwszą wojną światową toczył się w roku 1912, a związany był z pubiika- 
cjią z roku poprzedniego. W artykule Kapłan po/sk/ w fw/erdzy prusk/e/ "̂ zdaniem 
prokuratora znalazły się stwierdzenia obrażające komendanta twierdzy kłodzkiej 
gen. Gregory ego i plac-majora Laakiego. Artykuł dotyczył pobytu w tamtejszym 
więzieniu księdza Edmunda Gryglewicza ze Ślesina, któremu nie pozwolono ko
rzystać z polskiej prasy, ponadto „niewinne pocztówki, pisane w języku polskim.

"  /Va połv//an/e reofaMo/a po/s/(/ego, wracą/ącago z  węz/en/a, P, 1907, nr 160, s. [2]. Zob. także: 7b- 
ru/1 / o/fo//ca, GT, 1908, nr 1, s. [2]; Z Górnego Ś/ąska. GGr, 1908, nr 2, s. [3].
Prusy Kró/ews/r/e z Pomorzem, GT. 1904, nr 40, s. [3]; Tbru/1 / oko//ca, GT, 1904, nr 206, s. [2]; 7b- 
rurł < oko/łca, GT, 1904, nr 162, s. [2].

"  Numer .Przyjaciela' nie zachował się. Tekst Ośw/adczen/a zob. Ośw/adczen/e ks/ęży dekanatu /u- 
bawsk/ego w spraw/e nauk/ ra//g//. GGr, 1906, nr 137, s. [1].

"  P/ęćsa/ marek kary a/bo s(o dn/ wręz/en/a, P, 1907, nr 18. s. [1].
Tbrurł < okokca, GT. 1906, nr 297, s. [3]; W/adomośc/ z naszych / da/szycb sfron, GGr. 1907, nr 3, 
8. [2].

"  P/ęćsef marek kary a/bo s/o dn/ w/ęz/en/a, P. 1907, nr 18. s. [1j; P/ęćse/ marek kary a/bo s/o dn/ w/ę- 
z/en/a, GT, 1907, nr 29. s. [1]; W/adomośc/ z  naszych / da/szyeh stron, GGr. 1907, nr 17. s. [2j; W?a- 
domośc/ m/e/scowe / potoczne. KP. 1907, dod. do nr. 30, s. [5j.

^  Do naszych czyte/n/ków, P. 1907, nr 79. s. [1]: Procesy szko/ne przed Sądem Rzeszy, P. 1907, nr 
79, s. [1]; Procesy szko/ne przed Sądem Rzeszy. GT. 1907, nr 143, s. [1]; Do naszych czyte/n/ków. 
GT. 1907, nr 144, s. [1j.

"  Rocznik 1911 .Przyjaciela' nie zachował się. Treść artykułu zob. /<s/ądz prusk/ w tbrtecy prusk/e/, 
GGr, 1911, nr 98. s. [1-2]. Redaktor .Gazety Grudziądzkiej' Mieczysław Piechowski za opubiikowa- 
nie tego tekstu skazany został na karę w wysokości 200 marek. W/adomośc/ z  naszych / da/szych 
stron. GGr, 1912, nr 18. s. [2].



wydawały się dozorcom twierdzy niebezpiecznymi, a umieszczone na nich obraz
ki podburzającymi ze wzgiędu na barwy, przypominające barwy poiskie narodo-
we"^ .̂ Podczas procesu Józefa Gożdziewicza^^, redaktora .Przyjacieia", zeznający
ks. Grygiewicz potwierdził wydrukowane w periodyku informacje, a gen. Grego- 
ry zeznał, że nie chciał szykanować duchownego jako Poiaka i księdza, a jedynie 
przestrzegał obowiązującego w twierdzy reguiaminu. Oskarżający prokurator do
wodził, że ceiem artykułu było ^zohydzenie wojskowych" i domagał się kary pie
niężnej w wysokości 200 marek. Adwokat Mieicarzewicz zaś podkreśiił, że artykuł 
zawiera prawdę, potwierdzoną w trakcie procesu, i zaapelował o uniewinnienie re
daktora. Sąd dopatrzył się jednak w publikacji Gożdziewicza obrazy komendan
ta twierdzy kłodzkiej -  uznał, że redaktor nie zdołał udowodnić prawdziwości po
danych w niej faktów i skazał go na karę 100 marek grzywny lub dwudziestu dni 
aresztu, opublikowanie wyroku oraz zniszczenie płyt i form drukarskich zawiera
jących inkryminowany artykuf^.

W niezwykle długim okresie ukazywania się .Przyjaciela" jego redaktorom wy
toczono stosunkowo mało -  w porównaniu do losów innych twórców prasy pol
skiej w zaborze pruskim -  procesów, a zapadające wyroki nie były zbyt uciążli
we. Przed sądem niemieckim stanęło dziewięciu redaktorów .Przyjaciela", którzy 
w wyniku decyzji sądu trafili do więzienia na łącznie jeden rok, siedem miesięcy 
i dwa tygodnie oraz musieli zapłacić 1200 marek grzywny. W pięciu przypadkach 
redaktorów uniewinniono. Wytaczane procesy i decyzje sądu świadczą jednak, że 
toruński periodyk był pilnie kontrolowany przez niemieckie organy śledcze, a pu
blikowane na jego łamach treści zagrażały -  zdaniem prokuratury i sądu -  bez
pieczeństwu państwa i wykraczały poza granice wyznaczane przez przepisy obo
wiązującego od 1874 roku prawa prasowego.

jummary

Press ławsuits of „Przyjacieł" („The Friend ") of Toruń untH 1914

Editors of .Przyjaciel" (.The Fnend"), published sińce 1876 in Toruń, did not qu- 
ite often face German system of justice in companson to the fate of other creators 
of Polish press in the Prussian annexation, and the sentences were not severe. 
During a long period of the periodical's appearance, nine editors of "The Fnend" 
stood tria! for press offences and were both condemned to impnsonment of one 
year, seven months and two weeks and fined 1200 marks. In five cases the editors 
were acguitted. The suits brought against the editors and court s decisions show 
that Toruń periodicai, like other Polish periodicais of that time, was strictiy control- 
led by German agencies of inguiry, who were finding in it a content threatening the 
national security and breaking the rules of press law of 1874. That law, seemingly 
libera!, allowed German officials (police officers, prosecutors, judges) to find in ar- 
ticles, printed by Polish editors, prohibited contents, which resulted in hard lawsu- 
its and sentences which disrupted work of the editoria! Staff.

"  Dwa procesy. P, 1912, nr 27. s. [2].
"  Po/słra. GT. 1904, nr 21, s. [3]; Po/acy na oPczyźn/e, GT, 1906, nr 6. s. [3]; W. Molik. Tbwarzysfwo 

Dz/enn<Aarzy / L/leralów Po/sk/cP na Pzeszp N<en7/ecką 1905-1908, Kwartalnik Historii Prasy Pol
skiej. 1982. nr 3-4. s. 44-45.

"  Dwa procesy, s. [2]; t^laPomo^c/ z naszycP / da/szycP siron. GGr, 1912. nr 30. s. [2].



usammcofassung

Presseprozesse der Redakteure von Thorner 
„Przyjaciet" bis zum Jahre 1914

Die Redakteure der seit 1876 in Thorn herausgegebenen „Przyjadę!" hatten 
selten, im Verg!eich zu den anderen Autoren der poinischen Presse in dem preu- 
Rischen Teitungsgebiet, mit der deutschen Justiz zu tun. und die verkundeten Ur- 
teiie waren nicht so streng. in der iangen Zeit, in der das Periodikum erschien, wur- 
den 9 Redakteure von „Przyjadei" vor Gericht wegen der PresseverstóRe gesteiit. 
Sie wurden zu einem Jahr, steben Monaten und zwet Wochen Gefźingnis und zu 
einer Geidstrafe von 1200 Mark verurtei!t. in funf Faiien wurden die Redakteure frei- 
gesprochen. Die angestrengten Prozesse und die ertei!ten Bescheide beweisen, 
dass das Thorner Periodikum. ebenso wie andere poinische Zeitschriften dieser 
Zeit von den deutschen Untersuchungsorganen fieifSig kontroiiiert war. in seinen 
Spaiten wurden inhaite gefunden, die die Staatssicherheit bedrohten und gegen 
das seit 1874 geitende Presserecht verstieRen. Dieses Recht, scheinbar iiberai, 
iieR deutsche Beamten (Poiizisten, StaatsanwSite. Richter) in den von poinischen 
Redakteuren gedruckten Texten verbotene inhaite finden, was zur Foige die die 
Arbeit der Redaktion stórenden, iastigen Prozesse und Urteiie hatte.
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Katarzyna Tomkowiak

iblioteki w Toruniu w latach 1920-1939 

(część n )

Bibłioteki pedagogiczne

Bibłioteka Kuratorium Okręgu Szkoinego Pomorskiego 
(tzw. Bibiioteka Pedagogiczna)

W 1921 roku Zygmunt Gąsiorowski wystąpił z  inicjatywą, by kuratorium poieca- 
ło książki do użytku bibiiotek nauczycieiskich i uczniowskich w okręgu. W związ
ku z tym zaapeiowano do siedemnastu księgarń i wydawnictw, by nadsyłały swoje 
wydawnictwa: podręczniki do szkół różnego typu, druki o tematyce pedagogicz
nej, książki pomocnicze dia nauczycieii. Na apei odpowiedziały: Księgarnia -  Atias, 
M. Arct, Nasza Księgarnia, Gebethner i Woiff, Krakowska Spółdzieinia Wydawni
cza. Zbiory przekazane przez te instytucje dały początek bibiiotece kuratonum^^ .̂ 
Pojawiało się coraz więcej podręczników dia szkół, kuratorium próbowało zapo
znawać się z tymi nowymi wydawnictwami, nieocenioną w tym zakresie funkcję dla 
nauczycieii i urzędników pełniła wówczas Bibiioteka Pedagogiczna^^^. Początkowo 
uzupełniano zbiory korzystając ze środków budżetowych, jakie otrzymało Kurato
rium, później musiały wystarczyć składki pracownicze, dary osób prywatnych, zli
kwidowana prebenda w Starogardzie i b. szkoła przemysłowa w Toruniu. Ponad
to wydzielono i przekazano do Biblioteki Pedagogicznej publikacje z pedagogiki 
i dziedziny administracyjno-prawnej z  niektórych bibiiotek szkolnych. Dużym pro
blemem był brak „należytego pomieszczenia" dla zbiorów. W 1929 roku bibliote
ka liczyła 3020 dzieł w 3640 tomach (według innej statystyki: 3500^^ )̂ rozmiesz
czonych w dziewiętnastu działach^^, prenumerowano 18 pism fachowych, głównie 
pedagogicznych polskich i 5 zagranicznych^^'. W latach 1921-1924 bibiioteka nie 
posiadała własnej pieczęci i swój księgozbiór sygnowała urzędową pieczęcią Ku
ratorium, ale później zapewne służyła do tego owalna pieczęć z napisem: „Bibiio-

w. Jankowski, B/b/Zo/eka Kunaronum Oknggu Szko/nego Pomorsk/ego, [w:] B/b//orek/ We/kopo/sk/ 
/ Pomorza, s. 287-288.

^^SP, 1929, nr 159, dodatek s. VII; M. Dunajówna, Okręgowa B/b/Zoteka PedagogZczrta KuraforZam 
Okr. Szk. PomorskZago, Bibliotekarz, 1946, nr 10, s. 21; A. Skowroński. PoczątkZBZb/ZotakZPedago- 
gZczrre/ w TbrunZa Z;e/ dzZaZaZność 1921-1939, Folia Toruniensia, t. 2/3: 2002, s. 62.
W. Jankowski, op. cit., s. 287-288; Z. Wiskontowa, BZbZZolekZ PedagogZczne Kurafonów Okręgów 
Szko/nycb, PB. 1.11: 1937, z. 3. s. 166.
W. Jankowski, op. cit., s. 287-288. Działy biblioteki KOSP w Toruniu: I. Bibliografia, księgoznawstwo, 
encyklopedie. II. Teologia, histona kościoła, dzieła treści religijnej. III. Filozofia, psychologia, logika, 
estetyka, etyka. IV. Pedagogika, dydaktyka, szkolnictwo, plany naukowe, podręczniki metodyczne. 
V. Historia i teoria literatury polskiej, poezja, dramat, powieść. VI. Podręczniki szkolne do nauki ję
zyka polskiego. VH. Języki starożytne, literatura i językoznawstwo. VtH. Języki nowożytne, literatura 
I językoznawstwo. IX. Historia powszechna, histona kultury i sztuki. X. Geografia i krajoznawstwo. 
XI. Matematyka. XH. Przyroda. XHI. Przemysł, handel, buchalteńa. XIV Sztuki piękne i stosowane, 
rysunki, kaligrafia, śpiew, muzyka, malarstwo, rzeźba, teatr. XV. Higiena szkolna i domowa, medy
cyna i wychowanie fizyczne. XVI. Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, gospodarstwo domowe. XVII. 
Nauki społeczne, prawne I polityczne, publicystyka. XVtH. Ustawy i rozporządzenia. XIX. Różne. 
Ibidem, s. 287-288; Z. Wiskontowa, op. cit., s. 165-166.



teka Kuratorium Okręgu Szkoinego Pomorskiego"; A. Skowroński przypuszcza, że 
mogła być ona używana jeszcze po 1932 roku. Biblioteka mogła się mieścić w io- 
kaiu ł Wydziału KOSP w Toruniu, tzn. przy uiicy Sienkiewicza 44 (obecnie 38)^^. 
Biblioteką zajmowali się: referent Julian Milewski i Stefan Pryauf; nie można wy
kluczyć. że urzędnicy ci przeszli szkolenie biblioteczne, prowadzili bowiem kata
logi: alfabetyczny klamrowy i działowy w kartotece^^. Pracownicy Kuratonum mo
gli korzystać ze zbiorów biblioteki na miejscu, codziennie, w godzinach otwarcia 
urzędu. Wypożyczanie książek było możliwe jedynie w czwartki w godzinach od 8 
do 9 i tylko na jeden miesiąc. Biblioteka przestała istnieć w 1932 roku, w momen
cie przeniesienia siedziby KOS do Poznania, zbiory przekazano do Grudziądza lub 
Poznania. W Grudziądzu powołano wówczas Oddział Okręgowej Biblioteki Peda
gogicznej KOS Poznańskiego^^. Po 1937 roku, kiedy siedziba KOS Pomorskiego 
wróciła do Torunia, zamierzano odtworzyć bibliotekę Kuratonum. Jako rozwiąza
nie przejściowe kurator Antoni Ryniewicz zaproponował korzystanie urzędników 
KOSP ze zbiorów biblioteki Towarzystwa Wiedzy Wojskowej^^.

Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna 
Kuratorium Okręgu Szkoinego Pomorskiego

W planach powołania w Toruniu nowej fachowej biblioteki pedagogicznej, słu
żącej pomocą nauczycielom w ich pracy zawodowej, przewidziano współpracę 
z Książnicą Miejską w Toruniu. Mianowicie zamierzano umieścić i udostępnić księ- 
gozbi& pedagogiczny w lokalu KM oraz czytelni na 30 osób. Czytelnicy biblioteki 
pedagogicznej mogli też korzystać ze zbiorów własnych KM. Liczono na oszczęd
ności w trakcie gromadzenia zbiorów, nie planowano bowiem zakupu książek 
i czasopism dostępnych już w KM^^. Zadanie zorganizowania biblioteki okręgo
wej powierzono Komisji Bibliotecznej powołanej 31 maja 1938 roku. W jej składzie 
znaleźli się: kierownik Oddziału Oświaty Pozaszkolnej KOSP Kazimierz Krukowski, 
dyrektor Książnicy Miejskiej Zygmunt Mocarski oraz Jadwiga Chwalibińska^^^.

Oficjalne otwarcie Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej KOSP nastąpiło 1 paź
dziernika 1938 roku, lokalu jej użyczyła, jak planowano. Książnica Miejska w Toru
niu. oddając pomieszczenie na drugim piętrze^^. Biblioteka już wcześniej działała, 
przyjęła 15 czytelników, wypożyczyła 55 tomów własnych i 7 z KM̂ ^̂ . Książki wy
pożyczane były codziennie przed południem w godzinach od 9.30 do 12 i po po
łudniu w poniedziałki, środy i piątki od 17 do 19. Czytelnia mieszcząca się wspól
nie z czytelnią KM czynna była codziennie w godzinach od 9.30 do 12 t od 16 do 
19. Nauczycielom spoza Torunia wysyłano książki na postawie pisemnego zamó
wienia. było jednak potrzebne poręczenie dyrektora szkoły, w której nauczyciel był 
zatrudniony^. Biblioteka liczyła 1857 woluminów pozyskanych z MWRiOP, Okrę-

A. Skowroński, op. cit., s. 63.
APB, KOSP. sygn. 164, k. 35. 45; A. Skowroński, op. dt.. s. 63-64.

^  Dziennik Urzędowy Kuratonum Okręgu Szkoinego Poznańskiego. R. 10:1933, nr 2. poz. 4; A. Skow
roński. op. cit.. s. 65. A. Skowroński uważa, że przekazano zbiory bibiioteki KOSP do Poznania; 
Z. Wiskontowa, op. cit.. s. 166.

^"APB. KOSP. sygn. 3566.
ibidem, sygn. 171, k. 85.

"Hbidem. k. 61.93.
APB, KOSP, sygn. 171, k. 107, 109; Urucńom/en/e okręgowe/ b/b/fofek< pedagog/cznę/ Kuratorium 
Szko/rłego, GP. nr 87 z 29 iX 1938. s. 7.

^  Urucńom/erł/e okręgowe/ bibi/otek/ pedagogiczne/ Kuratonum Szkoinego, GP, nr 87 z 29 iX 1938, 
s. 7. 
ibidem



gowej Bibtioteki KOS Poznańskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, daru ku
ratora Antoniego Ryniewicza oraz z własnego zakupu. Bibiiotece nadano statut, 
w którym wyznaczono jej ce!: „dostarczanie nauczycieistwu książek i czasopism 
naukowych ze specjalnym uwzgiędnieniem literatury pedagogicznej". Środki na 
działalność biblioteki miały pochodzić z dotacji państwowej, pobieranych opłat i da
rowizn^'. Zarządzanie biblioteką powierzono Komisji BiŃiotecznej, a jej kierow
nikiem mógł zostać nauczyciel szkoły średniej powołany na to stanowisko przez 
Kuratora, na wniosek Komisji. Prawo do korzystania z biblioteki mieli nauczyciele 
szkół podległych KOSP, pracownicy administracji szkolnej, słuchacze Państwowe
go Pedagogium w Toruniu, a także uczniowie szkół średnich i czytelnicy KM^^.

Pierwszą bibliotekarką została Jadwiga Chwalibińska i ona opracowała Regula
min biblioteki. Jak wspominała Helena Piskorska -  „W Książnicy Miejskiej na dru
gim piętrze, w pokoju gościnnie użyczonym przez dyrektora Mocarskiego, lecz już 
za małym na potrzeby rozrastającej się biblioteki -  pracuje wysoka, szczupła pa
ni"^. Obie biblioteki miały wspólny katalog alfabetyczny i rzeczowy, wspólną czy
telnię i zamiar współpracy przy gromadzeniu zbiorów. Wypożyczenia dokonywano 
po okazaniu legitymacji służbowej, w zależności od pory dnia -  w osobnej czy
telni biblioteki okręgowej lub czytelni KM. Wydana karta biblioteczna upoważniała 
czytelnika do korzystania z biblioteki w roku szkolnym, jednorazowo wypożycza
no dwie-trzy książki na cztery tygodnie, wypożyczać można było osobiście, dro
gą pocztową, za pośrednictwem osoby upoważnionej. Czasopisma udostępniano 
wyłącznie na miejscu. W bibliotece pracowała również Halina Czermińska, polo
nistka, absolwentka szkoły bibliotekarskiej; zajmowała się ona organizacją pracy 
w wypożyczalni oraz przygotowaniem materiałów do listy nabytków zamieszcza
nej w „Urzędowym Dzienniku KOSP"^^.

Biblioteka Pedagogiczna mieściła się w gmachu Książnicy Miejskiej od 1 paź
dziernika 1938 do kwietnia 1939 roku. w lutym liczyła 1766 tomów^. W maju 1939 
roku otrzymała własny lokal, czteropokojowy, w budynku przy ulicy Sienkiewicza 2. 
Nadal za prace biblioteczne (gromadzenie, organizację księgozbioru podręcznego, 
czytelnię czasopism) odpowiadała Halina Czermińska. Biblioteka posiadała wła
sny ekslibris^^ .̂ Szacowano, że w sierpniu 1939 roku liczyła 10 tys. woluminów^^, 
ocalało 2 tysiące książek, z  czego po wojnie zorganizowano pod kierownictwem 
Karola Płoskonia bibliotekę kuratorium okręgu szkolnego pomorskiego, otwartą 
1 kwietnia 1945 roku.

Bibłioteka Towarzystwa Nauczyciełi Szkół Średnich i Wyższych 
koła w Toruniu (TNSW)

Bibliotekę koła toruńskiego TNSW otwarto w styczniu 1925 roku, jej czytelnia 
zarejestrowała „z górą 50 dzienników i czasopism", polskich i obcych, pedagogicz
nych i innych, zaś biblioteka liczyła ponad 200 tomów „treści naukowej", głównie 
z pedagogiki i dydaktyki. Na te zbiory złożyły się dary pochodzące z wielu redak
cji czasopism, z  firm nakładczych, księgarskich, w tym księgarni „Ignis" z Toru
nia. która ofiarowała 26 tomów. Bibłioteka ta mieściła się w ratuszu (wejście od

A. Skowroński, op. cit., s. 66.
APS. KOSP. sygn. 171. k. 11-14; Ł/rucńom/en/e Okręgowe/B/t)/<orek< Pedagog/czrie/ w Torurł/u. SP. 
1938. nr 232. s. 4; Z. Wiskontowa. op.cit., s. 165-166.

^  H. Piskorska. Sy/welk/ ń/Morekarsk<e. s. 157.
APS. KOSP. sygn 171. k. 19-20. 61. 81. 99.
Zb/ory b/b/<o1eczr?e Torun/a s(a/e rosną ^Ks/ążn/ca M/e/ska 193ą), GP. nr 47 z 24 tt 1939, s. 9.
A. Skowroński, op. cit., s. 68.
M. Dunajówna. Okręgowa Brbkofeka Pedagog/czna. s. 21; Kronrka Toruńska, Robotnik Pomorski, 
nr 35 z 9 II 1946. s. 4.



ut. Chełmińskiej). Wśród przekazanych czasopism znaiazły się: „Nauka i Szkoła", 
„Astrea", „Harcmistrz", „Nauczycie! Poiski", „Ogniwo", „Poiska Oświata Pozaszkol
na", „Skaut", „Twórczość Młodej Poiski", „Radioamator", „Mucha", „Wiadomości Li
terackie", „Woia Ludu" oraz dzienniki: „Dziennik Bydgoski", „Echo Warszawskie", 
„Express Pomorski", „Goniec Śląski", „Słowo Pomorskie", „Włościanin"^^^. Trudno 
określić, do kiedy w tym kształcie biblioteka działała, jest pewne, że po reaktywo
waniu w Toruniu Okręgu Pomorskiego TNSW postanowiono ją założyć czy może 
odtworzyć. W maju 1938 roku koło toruńskie Towarzystwa Nauczycieli Szk& Śred
nich i Wyższych posiadało już własną bibliotekę, gromadziła ona głównie dzieła 
pedagogiczne, zarówno naukowe, jak i popularnonaukowe, ale również beletrysty
kę, gdyż uznano, iż nada! brakuje jej w bibliotekach toruńskich^^ .̂

Biblioteka Inspektoratu Szkolnego w Toruniu
W latach 1921-1933 środki na utrzymanie Biblioteki Pedagogicznej Nauczy

cielskiej przy Inspektoracie czerpano ze składek nauczycieli powiatu toruńskiego 
(po 2 zł rocznie), zakupy odbywały się przez Inspektorat w Chełmży. W 1933 roku 
część księgozbioru ściągnięto do Torunia i umieszczono w inspektoracie w Toru
niu. Część toruńska biblioteki miała katalog kartkowy (nieuporządkowany) oraz 
karty książek, nie prowadzono inwentarza, a zasoby nie były oceniane wysoko: 
trzy czwarte zbioru, w tym broszury, nie nadawało się do udostępniania. Po 1933 
roku zaprzestano pobierania składek i w praktyce nie prowadzono działalności bi
bliotecznej. Wypożyczenia odbywały się jedynie okolicznościowo. Zbiór liczył 1800 
książek wraz z beletrystyką. W 1938 roku część zbiorów bibliotecznych przeka
zano do biblioteki pedagogicznej^^". W Inspektoracie prowadzono również tzw. bi
bliotekę podręczną, jej stan w 1936 roku oszacowano na 472 tomy^^L

Biblioteka Pracowni Pedagogicznej
Biblioteka ta istniała od roku szkolnego 1931/1932, inicjatorem zbierania środ

ków na zakup książek dla niej był inspektor Leśniewski. Niestety już w roku szkol
nym 1934/1935 placówka nie była czynna, a po przekształceniu Pracowni w Ob
wodową Pracownię Pedagogiczną nie przewidziano reaktywowania działalności 
bibliotecznej. W 1938 roku księgozbiór liczył 300 dzieł, przewodniczącym Pracow
ni był Frąckowski, lokalu użyczył Zarząd Miejski (przy ulicy Chełmińskiej). Pozo
stałe książki przekazano do lokalu ZNP przy ulicy Sukienniczej. W 1937 roku zde
cydowano, iż ZNP nie będzie prowadzić biblioteki".

Blbłioteki szkół ponadpowszechnych

w  dziesiątą rocznicę istnienia polskiego szkolnictwa w Toruniu lokalna prasa 
opublikowała wykaz placówek edukacyjnych działających w mieście w roku 1920 
i 1930. Wśród szkół ogólnokształcących były: Państwowe Gimnazjum Męskie im.

^  z  dz/a/a/nośc/ ^o/a Tbwafzysfwa Nat/czyc/e// Sz r̂ó/ Średn/c/ł < Mó^szycd /7NSW1 w Tbrun/M. SP. 
nr 20 z 25 i 1925. s. 6.

^  Z  życ/a T/V.S W w Tbrun/u, DP z 18 V 1938. s. 7.
^^APB. KOSP. sygn. 171, k. 7-8. 32.

API. tST. sygn. 309.
^  APB. KOSP. sygn. 171. k. 31. 50. Prowadzeniem bibtioteki miała się zająć organizacja „neutralna', 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nauczycieli (ChSNSP) mające lokal przy ul. Chełmińskiej, biblio
teka jednak nie podjęła działalności, a 150 książek z jej zasobu przekazano do Inspektoratu Szkol
nego w Toruniu.



M. Kopernika, Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne z niemieckim językiem wy
kładowym. Miejskie Gimnazjum Żeńskie, Szkoła 0 0 . Redemptorystów na Biela
nach, Szkoła Średnia im. św. Teresy z klasami przygotowawczymi. Państwowe Se- 
minanum Nauczycielskie Męskie. Państwowe Seminanum Nauczycielskie Żeńskie; 
wśród szkół zawodowych: Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Handlowej. Pań
stwowa Szkoła Żeńska, cztery szkoły dokształcające zawodowe; ponadto wymie
niono dziesięć szkół powszechnych (w tym szkołę pomocniczą), szkołę wydziało
wą żeńską i męską, dwie ćwiczeniówki przy seminanum nauczycielskim^". .Wykaz 
gimnazjów województwa pomorskiego" z 22 maja 1936 roku, sporządzony dla Za
rządu m. Torunia, zarejestrował w Toruniu: w kategoni placówek państwowych Gim
nazjum im. M. Kopernika i gimnazjum z niemieckim językiem nauczania, w kate
gorii placówek miejskich gimnazjum żeńskie, a w kategoni placówek prywatnych 
gimnazjum oo. redemptorystów^^^.

Biblioteka Liceum Miejskiego w Toruniu (SłSdtisches Oberiyzeum)
W Liceum Miejskim w Toruniu (Stadtisches Oberiyzeum zu Thom) z pewnością 

w roku 1918 istniała biblioteka uczniowska (Schulbibliothek). Wyniki spisu kontrol
nego z 23 sierpnia 1918 roku obejmują m.in. 317 pozycji w księdze inwentarzowej 
dotyczących księgozbioru -  odnotowano: autora dzieła, tytuł, wydawcę i miejsce 
wydania, wydawnictwom wielotomowym nadawano numery inwentarza na każdy 
tom oddzielnie^". Trudno określić, czy w iiceum korzystano z tego księgozbioru 
po 1920 roku. nie notowano bowiem dat wpływów. Jest wielce prawdopodobne, 
że mógł on być przekazany na mocy kontraktu z 6 października 1923 roku. wraz 
z połączeniem liceum z filią niemiecką państwowego gimnazjum w Toruniu.

Bibiiołeka Państwowego Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania
Biblioteka ta mieściła się przy ulicy Piekary 49, jak i szkoła. W gimnazjum działa

ły biblioteki uczniowskie (polska i niemiecka) oraz pedagogiczne (polska i niemiec
ka). Kontrakt z  6 października 1923 roku dotyczący połączenia Licem Miejskiego 
niemieckiego z filią niemiecką państwowego gimnazjum w Toruniu, z  siedzibą przy 
ulicy Piekary 49, sygnowany przez Magistrat miasta Torunia (w osobie prezyden
ta S. Michalaka) i Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego (reprezentowane
go przez Riemera), w punkcie .b" przyznawał nauczycielom filii niemieckiej prawo 
korzystania z biblioteki nauczycielskiej Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego^", ż  ko
lei na mocy kontraktu zawartego w dniu 3 listopada 1923 roku między Skarbem 
Państwa a Magistratem miasta Torunia gimnazjum męskie filia niemiecka w Toruniu 
otrzymało na własność pomoce naukowe. W kontrakcie wymieniono m.in.: w punk
cie la  -  niemiecką bibliotekę uczennic liczącą około 1600 tomów, w punkcie Ib  -  
około 100 tomów z biblioteki^", w paragrafie 4 (sprzęty) punkt 1 -  szafy dla biblio
tek: 7 średnich szaf i jeden regaP". W styczniu 1938 roku A. Brzeski informował, 
że szkoła posiada księgozbiory pochodzące z czasów zaborów -  obejmują one 
w bibliotece nauczycielskiej 166 tomów, a w bibliotece uczniowskiej 1997 tomów.

11930,^  rO /af gospodarshva po/s/f/ego w Toruma. Sz f̂o/n/cTwo wo^ras/e ł920-ł930, SP. nr 58 z 11 
s. 7.
APT. AmTD. sygn. 3314, k. 52.
APT. Stadtisches Obertyzeum zu Thom 1910-1923, sygn. 8, Schutbibliothek 1918.

^"APT, Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania (dalej: PGN), sygn. 1. Połączenie 
miejskiego gimnazjum niemieckiego z filią niemiecką państwowego gimnazjum w Toruniu. Kontrakt 
z 6 X 1923 r. Odpis umowy z 3 XI 1923 r.
Ibidem, Pismo z 3 XI 1923 r.

^  Ibidem, Pismo z 2 X11923 r.



Książek tych nie przekazano do dyspozycji Kuratorium w Poznaniu, jak zalecano, 
oddano jedynie ich spis z  uzasadnieniem, że są wykorzystywane. Zamierzano też 
odstąpić część z nich szkole powszechnej z  niemieckim językiem nauczania.

Biblioteka i Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu
W  gmachu szkoły przy ulicy Zaułek Prosowy 1 działały biblioteki uczniowskie i na

uczycielska oraz biblioteczki przy poszczególnych pracowniach przedmiotowych.
Osobno funkcjonowała czytelnia uczniów zarejestrowana jako zrzeszenie 

uczniowskie. W roku szkolnym 1920/1921 opiekował się nią Stanisław Tync, li
czyła 120 członków, przeprowadziła 19 wykładów i pogadanek, 8 obchodów świąt 
narodowych i szkolnych, środki na prowadzenie czytelni pochodziły m.in. ze zbió
rek pieniędzy^^^. W świetlicy szkolnej w roku szkolnym 1931/1932 prenumerowa
no dwadzieścia czasopism: .Morze", .Od naszego Morza", .Ster. Kuźnia Młodych", 
.Polska Niepodległa", .Przegląd Sportowy", .Stadjon", .Raz, Dwa, Trzy", .Iskry", 
.Płomyk", .Tygodnik Ilustrowany", .Tęcza", .Światowid", „Na szerokim świecie", .Ilu
strowany Kuger Codzienny", .Gringoire", „Harcerz", „Młody Gryf, „Przyroda i Tech
nika", „Młody Technik"^^.

W roku szkolnym 1920-1921 Adolf Mantsch, nauczyciel filozofii wyznania ewan
gelickiego, opiekował się niemiecką bibiioteką uczniów. Posiadała ona 2724 
dzieła w 3198 tomach, w wymienionym roku zakupiono 460 tytułów^^\

W  roku szkolnym 1920/1921 Józef Ruffer odpowiadał za bibiiotekę nauczy- 
cieiską; w tym czasie liczyła ona 14 554 dzieła, zakupiono 223 nowe książkP^^. Bi
biioteką tą w roku szkolnym 1927/1928 opiekował się Bronisław Pięta; miała wte
dy 1033 tytuły w 1524 woluminach, zakupiono lub otrzymano w darze 203 dzieła 
w 321 tomach, nabyto: z  zakresu higieny -  61 tomów, z zakresu filologii klasycz
nej -  Węciewskiego S/own/k grecko-po/sk/, Bieiiskowicza S/own/k /ac/ńsko-po/sk/ 
w 2 tomach, J. Mullera Handbuch der k/ass/sche. M/żssensc/łańł i Handbuc/ł der 
k/ass/c/?e A/ferfumskunde w 6 tomach, Br. Mruczkiewicza S/own/k /ac/ńsko-po/sk/ 
i inne publikacje^^^. W roku szkolnym 1928/1929 biblioteką nauczycielską nadal 
kierował B. Pięta^^, było w niej 1079 dzieł w 1569 tomach, wśród ważniejszych 
nowości wymieniono prace z psychologii (W. Stern, /nfe//genc/a dz/ec/ / m/odz/eży, 
P. Bovet, /nsfynkf wa/k/, E. Key, Sfu/ec/e dz/ecka) oraz historii i geografii (w tym En- 
cyk/oped/ę Trzaski, Everta, Michalskiego)^^. W roku szkolnym 1929/1930 do biblio
teki nauczycielskiej, pod opieką B. Pięty^^, zakupiono 12 nowych tytułów w 17 to
mach, jako najważniejsze wymieniono ilustrowane Dz/e/e Po/sk/A. Sokołowskiego 
w 5 tomach oraz książki dotyczące metodyki, dydaktyki i nauk ścisłych; w sumie

^  APT, Państwowe Gimnazjum im. Kopernika w Toruniu, sygn. 120, k. 39.
^  Sprawozdanie Oyrakty/ ParSsTwowego Gimna^um im Miko/a/a Kopernika w Toruniu za rok szk. T93T/ 

32. Toruń 1932. s. 55.
APT. Państwowe Gimnazjum im. Kopernika w Toruniu (daiej: PGK). sygn. 120. Sprawozdanie dy
rekcji Państwowego gimnazjum męskiego w Toruniu 1920-1921. k. 7 (nr 9). k. 9 (nr 5). k. 11 (nr 22). 
k. 31.
Ibidem, k. 7 (nr 9), k. 9 (nr 5). k. 11 (nr 22), k. 31.

^  Sprawozdanie Dyrakq/ Parłstwowago Gimna^um im. Miko/a/a Kopernika w Toruniu za rok szk 1927/ 
1928, Toruń 1926. s. 38. 41^2.
Sprawozdanie Dyrekp/i Państwowego Gimna^um im. Miko/a/a Kopernika w Toruniu za rok szk. 1928/
29, Toruń 1929. s. 21.
ibidem, s. 24. Podano przyktady: B. Vydra. Czec/7osk3wac/a. A  Czerny, W Dresler, Repubiika Cze- 
cńoslowacka. A. Dobrowolski. Wyprawy po/ame. Arnold. Pawłowski. Truchim, Dzię/e miast -  uslrt^ 
państwa poiskiego, S. Nowakowski, Geograńa gospodarcza Po/ski.
Sprawozdanie Dyrekcyi Państwowego Gimna^/um im. Miko/ą/a Kopernika w Toruniu za rok szk. 1929/
30. Toruń 1930, s. 23.



bibtioteka ticzyła 1045 dzieł w 1541 tomach^"^. W roku szkoinym 1930/1931, gdy 
biblioteką opiekowała się Janina Nowosielska, nabyto 92 książki w 101 tomach, 
głównie z dziedziny metodyki i dydaktyki, oraz wcielono do jej zbiorów 21 prac 
z koła matematyczno-fizycznego. Łącznie biblioteka liczyła 1158 dzieł w 1642 to
mach, abonowała 17 czasopism pedagogicznych i literacko-naukowych^^. W na
stępnym roku szkolnym (1931/1932) biblioteka nauczycielska była pod opieką Jó
zefa Regiela, liczyła 880 dzieł w 1118 tomach, zakupiono do niej 93 dzieła w 106 
tomach, w darze otrzymała 12 dzieł w 18 tomach. Z zakresu dydaktyki i pedagogiki 
przybyły 53 dzieła, 7 z działu historyczno-geograficznego, 7 z higieny, 5 z przyro
dy, fizyki i matematyki, 4 z działu polonistycznego, abonowano 10 czasopism pe
dagogicznych i literacko-naukowych^"^.

Polską biblioteką uczniów zajmował się m.in. Stanisław Tync. Biblioteka ta 
początkowo liczyła 821 dzieł w 901 tomach, wszystkie zakupiono w roku 1920/ 
1921290 ^  szkolnym 1927/1928, gdy biblioteką uczniowską kierował Apo
loniusz Czaykowski, zbiory powiększono, zanotowano lepszą frekwencję, aby 
uprościć wypożyczanie wydzielono z księgozbioru ogólnego dzieła z zakresu kra- 
joznawczo-przyrodniczego oraz albumy z historii sztuki i kultury, a opiekę nad nimi 
powierzono Mieczysławowi Kwiatkowskiemu i Kazimierzowi Miterze. W tymże roku 
w bibliotece było 1980 dzieł w 2042 tomach, zakupiono 723 dzieła w 795 tomach, 
z księgozbioru korzystało 300 uczniów, książki wypożyczano raz w tygodniu^'. 
W następnym roku szkoinym (1928/1929) -  opiekunem był Edward Rzeszow
ski -  biblioteka miała 1914 dzieł w 2045 tomach, nabyto 3 nowe tytuły, ponadto 
sporządzono katalog kartkowy, obejmujący całość księgozbioru, oraz trzy katalo
gi alfabetyczne dla „podręcznego użytku uczniów". Z biblioteki korzystali wszyscy 
uczniowie: zanotowano 1471 odwiedzin, od 1 września do 28 kwietnia 1929 r. za
rejestrowano 410 czytelników, co dawało średnią 3,6 tomu na 1 czytelnika. Wśród 
najbardziej poczytnych były powieści historyczne: B. Prusa faraon (18 razy wypo
życzany), Czeskiej Dwa/ Rymaszow/e (9 razy), Żamowskiego Rok 1975, W. Scotta 
Kw/nfyn Durward, a także H. Sienkiewicza Wpusfyn/ / w puszczy (7 razy)^ . Pro
wadzono politykę gromadzenia zbiorów, uzupełniano działy biblioteki odpowiada
jące zainteresowaniom uczniów klas młodszych (1-111). Również w kolejnym roku 
szkolnym (1929/1930) biblioteką uczniowską zajmował się Edward Rzeszowski. 
Po zakupieniu 7 tytułów w 9 tomach liczyła 1923 dzieła. Księgozbiór podzielono 
na trzy działy („według poziomu umysłowego młodzieży"): książki dla uczniów klas 
młodszych, I-III (287 tytułów), klas średnich, IV-V (338, z  tego przekazano dla 
koła historycznego 33 tomy, co dawało 305 tomów), klas starszych, V-VIII (1298). 
Z księgozbioru dla starszej młodzieży wydzielono dzieła o tematyce historycznej 
i przekazano dla koła historycznego przy gimnazjum. Z działu dla klas wyższych 
wypożyczono 610 tytułów 140 osobom: uczniom i nauczycielom zakładu, najwięk
szą poczytnością cieszyły się książki Prusa (10 razy wypożyczane), Żeromskiego 
(10) i /Vad /\//emnem Orzeszkowej (8). Książki dla klas średnich wypożyczano we

Ibidem, s. 26.
^  Sprawozdan/e D/fa/(q// Pads(wowego G/mna^um /m. M/Ao/a/a Kopem</(a w Twun/u za sz/(. f 930/ 

3t, Toruń 1931, s. 51.
^  Sprawozdan/e Dyre ĉ// Państwowego G/mnaĄum /m. Młtro/a/a Kopem/Zra w Tbruwu za rotr sztr. 1931/ 

32. s. 30.
APT, PCK, sygn. 120, k. 7 (nr 9). k. 9 (nr 5). k. 11 (nr 22). k. 31.
Sprawozdan/e Dyrakq/ Państwowego G/mnaĵ /um <m. M/kota/a Kopem/ka w Tbrun/u za rok szk. 1927/ 
1928, s. 42.

^  Sprawozdan<e O/rakc/r Państwowego G/mrłaz/um /m. M<kota/a Kopem/ka w Torurr/o za rok szk. 1928/
29. s. 24.



wtorki, środy i piątki, a od drugiego półrocza we wtorki i piątki, w sumie wypoży
czono 790 tomów, niektóre były pożyczane po 15 razy, do najpoczytniejszych za- 
iiczano: powieści Rodziewiczówny (każdy egzempiarz wypożyczano 11-15 razy), 
lektury dla kiasy Vi, np. Rzewuskiego L/stopad, aie i powieści Sienkiewicza, Ossen- 
dowskiego, Londona (6-10 razy), najmniej popuiarne były książki „o treści histo
ryczno-naukowej". Opiekunem tego działu bibiioteki uczniowskiej był Tomasz Ma
ślak. Działem dla najmłodszych zajmował się Stanisław Stapf. Najmłodsi mieli do 
dyspozycji 287 tytułów, przeczytali 165, niektóre cieszyły się dużą poczytnością 
(do 16 wypożyczeń), wśród książek najbardziej rozchwytywanych (6-16 wypoży
czeń) wymieniano m.in. powieści: Zaleskiej M/eszkan/ec Puszczy (16), Sienkiewi
cza pustyń/ / w puszczy (15), Stowe Chata wu/a Toma (15), Gomulickiego 
o/bfzymów (12). Kraszewskiego Kró/ewscy synow/e (11); dziesięciokrotnie wypo
życzany był każdy egzempiarz: Czerskiej Dwa/ Pymaszow/e, Verne'a 7^emn/cza 
wyspa, Conscience a Lew z P/andn/, Marryota kora/owych ra t. Na ogółem
236 uczniów z biblioteki korzystało 111^ .̂ W  roku szkolnym 1930/1931 biblioteka 
uczniowska nadal funkcjonowała w 3 działach. Działem dla starszych klas opie
kował się Tomasz Maślak. Księgozbiór ten liczył 1125 książek (1012 numerów?); 
wprawdzie otrzymał 8 tytułów z darów i 2 z zakupu, ale tylko 1 wydawnictwo po
zostało w dziale, 9 książek przekazano dla klas średnich. W wymienionym roku 
wypożyczono 80 osobom (uczniom i nauczycielom) 280 książek, za najpoczytniej
sze uznano dzieła Prusa, Żeromskiego i Orzeszkowej. Dział dla klas średnich, któ
rym zajmowała się Wanda Marska, liczył 281 tytułów, z  tego 3 oddano do biblioteki 
religijnej, a 1 książka zaginęła. Księgozbiór działu był dostępny raz lub dwa razy 
w tygodniu, korzystało z niego 123 uczniów, którzy przeczytali 212 dzieł, do naj
popularniejszych zaliczono powieści: Rodziewiczówny. Ossendowskiego, Żuław
skiego, Łozińskiego. Londona, Curwooda, Dumasa. Pan/enkę z  ok/enka Deotymy. 
Oko proroka Lubicza, książki naukowe nie były czytane -  .wielu z nich zupełnie 
nie wypożyczano". Opiekunką działu dla najmłodszych dzieci była Anna Grefnero- 
wa. Księgozbiór zawierał 273 tytuły, z  tego przeczytano 168. Wypożyczalnia była 
otwarta w każdy wtorek, zarejestrowano w niej 160 czytelników. Za najbardziej po
czytne uznano powieści historyczne, opisy podróży, książki przygodowe, w tym 
.opisujące walki Indian, dzieła naukowe, historyczne czy przyrodnicze nie miały 
powodzenia". Najchętniej czytano powieści: Jana Grabowskiego P/nek (11 razy), 
Veme'a 7^emr?/czą wyspę (10), Sienkiewicza Wpusfyr?// wpuszczy (9). Zaleskiej 
Meszkar?/ec puszczy (9 )^ . W roku 1931/1932 działem dla klas starszych zajmo
wał się Tomasz Maślak. W księdze inwentarzowej zbioru wpisanych było 1028 ty
tułów (1126 tomów), przybyło 16 książek, głównie z darów uczniowskich. Z biblio
teki korzystało 59 uczniów i 11 nauczycieli, uczniowie wypożyczyli 343 książki, 
nauczyciele 60. Na 30 uczniów w klasie VII do bibiioteki przyszło 2 i wypożyczy
ło 18 dzieł; na 28 uczniów z kiasy VI 16 wypożyczyło 120 dzieł; na 17 uczniów 
z klasy VIII 11 wypożyczyło 79 dzieł; na 17 uczniów w klasie Vill 15 wypożyczy
ło 80 dzieł; z innych klas 15 osób wypożyczyło łącznie 46 książek. Księgozbiór 
dla klas średnich, pod opieką Wandy Marskiej, liczył 300 dzieł (numerów), w roku 
1931/1932 przybyło 14 książek, pochodzących z darów uczniów. Dział był czynny 
dwa razy w tygodniu, w środy i soboty po piątej lekcji, zarejestrowano 90 czytel
ników. którzy wypożyczyli 196 dzieł. Do najchętniej wypożyczanych należały po-

^  Sprswozdan/e Dyre/fc// G/mnaĄum /m. M//(o/a/a kopem//(a w Tbnyn/a za rok azk. ł9ż9/
30, s. 24. 26-27.

^  Sprawozdan/e Dyrakp// Pada(wowego G/mnaąum M. M/ko^ya Kopam/ka w Tbrun/u za rok szk t93(y 
3ł, s. 51-52.



wieści Rodziewiczówny, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Żuławskiego, Ossendow- 
skiego, Londona, Curwooda, Rzewuskiego L/słopad, Deotymy Pan/enka z  ok/enka, 
Zahorskiej Truc/zny, Weyssenhoffa Puszcza, Małaczewskiego Kod na wzgórzu. 
Dzieła naukowe nie cieszyły się popularnością. Działem d!a najmłodszych zajmo
wała się nada! Anna Grefnerowa. Księgozbiór liczył 313 dzieł, wypożyczalnia była 
czynna we wtorki każdego tygodnia, uczniowie wypożyczyli 632 książki. Najpo
czytniejsze były utwory Sienkiewicza, Gąsiorowskiego, Przyborowskiego, Kiplinga 
Ks/ęga dźung//, Jana Grabowskiego P/nek^. Istniała także biblioteczka uczniow
ska gromadząca prace z zakresu chemii i fizyki, wspomina o niej artykuł w pra
sie w 1935 roku^^.

W szkole działała również Bibłioteka Bratniej Pomocy, organizacji, która po
magała finansowo niezamożnym uczniom. Opiekunem Bratniej Pomocy był ks. 
Stanisław Główczewski, natomiast bibliotekarzem Ciemieniecki. Wszyscy mogli 
korzystać z biblioteki, która powiększyła swe zbiory o 38 tomów, w sumie liczyła 
132 książki i wypożyczała je nieodpłatnie. Bibłioteka czynna była dwa razy w ty
godniu i cieszyła się dużą popularnością, głównie wśród uczniów niższego gim
nazjum, prenumerowała cztery czasopisma polskie i dwa francuskie: „L'3ge heu- 
reux", Journal de voyages". Subwencja Opieki Szkolnej na zakup druków, książek 
i czasopism wynosiła 94 złote^^. W roku szkolnym 1928/1929, nadal pod opieką 
ks. S. Główczewskiego, Biblioteka Bratniej Pomocy liczyła 253 tomy, była czynna 
dwa razy w tygodniu i „cieszyła się dużą frekwencją i popularnością", biblioteka
rzem był Bolesław Broda z V!l b ^ . Ksiądz Główczewski opiekował się Bratnią Po
mocą także w roku szkolnym 1929/1930. Funkcję bibliotekarza pełnił Marian Doni- 
mirski. W bibliotece było już 329 tomów, które wypożyczano bez opłaty dwa razy 
w tygodniu: w środy i w soboty, od 15 do 16, „cieszyła się jak dawniej dużą po
pularnością, zwłaszcza wśród niższych klas". Abonowano tygodnik dla młodzieży 
„Iskry"^^. W roku szkolnym 1930/1931 zlikwidowano Bibliotekę Bratniej Pomocy, 
a jej zbiory przekazano do dyspozycji dyrekcji zakładu. Ostatnim bibliotekarzem 
był Kazimierz Donimirski^".

W ramach działających w szkole gmin klasowych powstawały m.in. biblioteki. 
W roku szkolnym 1929/1930 bibliotekę posiadała gmina !Vb, której opiekunką była 
Agata Bieniaszówna. W tej organizacji zajmowano się „załatwianiem sporów w za
kresie klasowym i koleżeńskim". Funkcję bibliotekarza powierzono Franciszkowi 
Rogowskiemu. Księgozbiór liczył 60 tomów, zostały one przez wszystkich człon
ków gminy przeczytane -  jak donosiło sprawozdanie^'. W roku szkolnym 1930/ 
1931 w klasie I -  jej opiekunem był Tomasz Maślak -  bibliotekę tworzyło 90 tomów, 
pochodzących głównie z darów, ale niektóre książki były przez właścicieli wypoży
czone na jeden rok. Nad korzystaniem ze zbioru czuwała komisja klasowa. Wypo-

^  Sprawozdanie D/rartg/ Padsrwowego G/mna^on) /7n. 
32, s. 30-31.

^  L. Sobociński. W  g/nłnaąuni <m. Miko/a/a Kopem/ka 
Sprawozdanie Dyrakcyi Pańsfwowego Ginynaąunł in?. 
1928. s. 57. 65.
Sprawozdanie Dyrakc/i Pańsfwowego Gimna^un! im.
29. s. 43.

" "  Sprawozdanie Dyrakc/i Pańs/wowego Gimna^om im
30, s. 4 3 ^ .

^  Sprawozdanie Dyrekc/i Pańs(wowego Gimna^om im. 
3ł, s. 50.
Sprawozdanie Dyrakcyi Pańs(wowego Gimna^dm im 
30. s. 49.
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życzono około 400 tytułów, tzn. każdy uczeń przeczytał około 10 książek^^. W tym 
samym czasie kiasa ib zamierzała również założyć własną bibliotekę kiasową^^. 
Kiasa Vb abonowała ,Na szerokim świecie" i „ilustrację Polską* -  pisma te były 
czytane przez wszystkich uczniów -  i planowała zorganizować biblioteczkę klaso
wą złożoną z książek, które zamierzała pozyskiwać z darów^. W ramach gminy 
działała w roku szkolnym 1931/1932 biblioteka w klasie H, której wychowawcą był 
Tomasz Maślak. Księgozbiór klasowy złożony był w szafie bibliotecznej, zamykanej 
na kłódkę, liczył on 110 książek, które pochodziły z  darów bądź były wypożyczo
ne od właścicieli na rok. Wypożyczono 30 uczniom 420 książek, co dawało śred
nio na jedryego ucznia 14 tytułów. Książki wydawano trzy razy w tygodniu, funkcję 
bibliotekarza powierzono Marianowi Nowakowskiemu^. W tym samym roku wła
sną bibliotekę miała też kiasa llb, której opiekunką była Agata Bieszkówna. Zaku
piono nawet oszkloną szafę, aby księgozbiór, liczący 85 tomów, właściwie prze
chowywać; wypożyczenia odbywały się dwa razy na tydzień^. W klasie III, gdzie 
z wypożyczonych na pół roku książek uczniów utworzono biblioteczkę klasową, 
dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczeń przeczytał wszystkie tomy; wypożycze
nia odbywały się raz w tygodniu^^.

W Liceum im. M. Kopernika istniała biblioteka Koła H istorycznego im. Mau- 
rycego Mochnackiego. W roku szkolnym 1929/1930 dysponowała ona księgo
zbiorem złożonym z około 200 tomów, członkowie koła starali się go powiększać ze 
swych skromnych środków. Bibliotekarzem był Edmund Bartnicki^. W roku szkol
nym 1930/1931 biblioteka koła historycznego, pod opieką Ryszarda Boszko, liczyła 
180 dzieł, przybyło 6 dzieł i 70 tekstów źródłowych. Wypożyczono z niej 107 dzieł 
36 osobom: uczniom i nauczycielom; dla starszych uczniów było niewiele intere
sujących tytułów, dlatego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych pożyczono 
książki z Książnicy Miejskiej -  około 50 dzieł^. W kolejnym roku szkolnym (1931/ 
1932) koło historyczne na bibliotekarza wyznaczyło Konrada Piotrowskiego, póź
niej zastąpił go Engelbert Mełnicki wraz ze swym zastępcą Iwickim. Biblioteka li
czyła wtedy 207 tomów, 6 broszur, 60 zeszytów tekstów źródłowych, księgozbiór 
powiększył się dzięki darom: jeden tom podarował opiekun koła Ryszard Boszko, 
9 książek zakupiła dyrekcja zakładu, 4 książki i 9 broszur podarowali członkowie 
(ogółem przybyło 14 książek i 6 broszur). W tym roku wypożyczono 91 dzieł 46 
osobom, wypożyczano też za poręczeniem Ryszarda Boszko publikacje z Książ
nicy Miejskiej, ponadto opiekun udostępniał swój własny księgozbiór^'".

W roku szkolnym 1928/1929 we wspomnianej szkole istniała biblioteka Koła 
Krajoznawczego im. Kopernika. Koło powstało rok wcześniej, jego opiekunem 
był Franciszek Adasiewicz. Bibliotekarzem został Edward Rogala z klasy Va, pre-

^  Sprawozdan/e Dy/â cy/ Padsrwowego G/mna^u/n /m. M//(o^a Kopem/Zta w Tomn/u za ro/f sz^. 7930/ 
37. s. 28.

^  Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 34.
Sprawozdan/e Dyre^c// PadsTwowego G/mna^um </n. M//(o/a/a Kopem<7fa w 7brun/ty za rok szk. 7937/ 
32. s. 42.

^  Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 43.

^  Sprawozdan/e Oyrekc// Padsfwowego G/mna^um /m. M/ko/a/a Kopem/ka w Tbrun/u za rok szk. 7929/ 
30, s. 51-52.

^  Sprawozdan/e Dyrekc// PadsTwowego G<mna^um <m. M/ko/a/a Kopem/ka w 7brun/o za rok szk. 793tV 
37, s. 41. Sądzę, że wypożyczano książki z Książnicy Miejskiej, chociaż sprawozdanie podało, że 
z .Książnicy TCL'.
Sprawozdan/e Dyrakry/ PadsTwowego G/mna^dm /m. M/ko7a/a Kopem/ka w Tbrun/ł/ za rok szk. 7937/ 
32. s. 52.



numerowano .Orti W kotejnym roku szkolnym, 1929/1930 biblioteka koła 
krajoznawczego liczyła 35 książek i 12 map oraz prenumerowała dwa czasopi
sma: „Orli Lot ", „Ziemia ", bibliotekarzem był Gerhardt Billert z  klasy W roku 
1930/1931 zbiór omawianej biblioteki powiększył się o 60 nowych dzieł, 70 fotogra
fii, 17 rysunków, 24 mapy i plany. Funkcję bibliotekarza powierzono Zbigniewowi 
Zdrójkowskiemu z klasy Vb i Stefanowi Nalaskowskiemu z klasy W następ
nym roku szkolnym (1931/1932) zakupiono nowe książki i mapy za sumę 65 zło
tych, prenumerowano „Orli Lot ", „Ziemię"", „Nowiny Krajoznawcze"". Bibliotekarzem 
był Mieczysław Tuniszewski, a jego zastępcą Józef Jeliński. Opiekunem koła po 
F. Adasiewiczu został Stefan Kubin '̂ .̂

W  szkole działała również biblioteka kółka żegtarsk iego. Koło powstało 
w maju 1926 roku, jego opiekunem był Eugeniusz Gros. Zgodnie z przyjętym pro
gramem pracy koła założono biblioteczkę dzieł z  zakresu żeglugi i handlu morskie
go liczącą 27 tytułów, prenumerowano tygodniki „Morze"" i „Żeglarz Polski""̂ ^̂ . Eu
geniusz Gros, zajmujący się w roku szkolnym 1929/1930 zbiorami rysunkowymi, 
zaprenumerował dodatkowo fachowy kwartalnik „Praca ręczna w szkole"" '̂^.

W roku szkolnym 1927/1928 w szkole powstała biblioteczka kółka lotnicze
go, którego opiekunem był Kazimierz Mitera. Bibliotekarzem został Stanisław Kun- 
dzicz z klasy IVa. Zaczęto wówczas kompletować fachowy księgozbiór, w czytelni 
pism specjalistycznych prowadzono album wycinków prasowych z zakresu lotnic- 
twa^ r̂ ^  następnym roku szkolnym 1928/1929 opiekunem kółka lotniczego był 
Józef Zagórski, na bibliotekarza wybrano Jana<Andrzejewskiego, prenumerowa
no dwa miesięczniki: „Młodego Lotnika"" i „Lot Polski"" '̂ .̂

Swój księgozbiór miało również kółko francuskie, powstałe w październiku 
1930 roku pod opieką Janiny Nowosielskiej i liczące 25 członków. Funkcję biblio
tekarza powierzono Janowi Jaworskiemu. Biblioteczka zawierała 100 książek oraz 
abonowała „Monde et voyages"", „lllustration"" i „gazetę francuską"" (prawdopodob
nie dziennik)^^^. W roku szkolnym 1931/1932 biblioteka kółka francuskiego, któ
rego opiekunem pozostawała Janina Nowosielska, nadal udostępniała swe zbio
ry raz w tygodniu, prenumerowano czasopismo „Sciences et Voyages"" i „gazetę 
francuską""^^".

W roku szkolnym 1927/1928 z biblioteki uczniowskiej wydzielono 128 dzieł tre
ści krajoznawczo-przyrodniczej, powstała wówczas biblioteka przyrodnicza, któ-
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rej opiekunem został Mieczysław Kwiatkowski. Księgozbiór ten udostępniano raz 
na tydzień. W ciągu sześciu miesięcy zanotowano 73 czyteiników z ktas i-Vil, któ
rzy wypożyczyii 270 woluminów, tj. 3,7 wol. na jednego czyteinika^^\ W roku szkol
nym 1928/1929 opiekunem gabinetu przyrodniczego i pracowni biologicznej został 
Marian Kwiatkowski. Zakupiono wtedy roczną prenumeratę „Czasopisma Przyrod
niczego"^^^. Pismo to abonowano także w następnym rokû ^̂ .

Tworzeniu księgozbiorów sprzyjali również nauczyciele prowadzący zajęcia wy
chowania fizycznego. W roku szkolnym 1927/1928 bibiioteka wychowania fi
zycznego liczyła 48 dzieł, nabyto 23 książki, abonowano „Stadjon", „Wychowanie 
fizyczne", „Sport wodny"^^ .̂ W roku szkolnym 1928/1929 księgozbiór obejmował 
już 56 dzieł, w tym 8 nowo nabytych, wśród abonowanych czasopism sportowych 
pojawił się nowy tytuł: „Junak" (w 2 e g z e m p l a r z a c h W  kolejnym roku szkolnym 
(1929/1930) wśród 72 książek były 4 nabytki, oprawiono wówczas trzy roczniki 
„Stadjonu", „Wychowania fizycznego", „Sportu wodnego", do abonowanych wcze
śniej czasopism sportowych dołączono prenumeratę „Młodego ieśnika"^^ .̂ W na
stępnym roku szkolnym (1930/1931) biblioteką wychowania fizycznego i przyspo
sobienia wojskowego opiekował się Stanisław Witkowski. Powiększono jej zbiory 
o 19 tytułów, w sumie liczyła 93 dzieła. Nabytki, zarówno książki, jak i czasopi
sma, oddano do oprawy introligatorskiej; systematycznie oprawiano kolejne rocz
niki czasopism sportowych i wszystkie książki, dzięki temu „Biblioteka zyskała na 
wyglądzie estetycznym". Księgozbiór sportowy służył również jako bibiioteka pod
ręczna dla nauczycieli. Abonowano nadal wcześniej zamawiane czasopisma spor
towe oraz „Obrońcę Poiski"^^T W roku szkolnym 1931/1932 w bibliotece było 108 
dzieł (przybyło 14), oprawiono nowości, kontynuowano prenumeratę czasopism 
sportowych oraz zamówiono „Młodego Gryfa". Opiekunem biblioteki pozostał Ste
fan Witkowski^^^.

Po przekazaniu „dawnej" biblioteki gimnazjalnej Książnicy^^ -  najpierw jej pod
stawowego członu w październiku 1923 roku, później zaś wyselekcjonowanego 
księgozbioru w 1938 roku^ -  kierownictwo szkoły przystąpiło do tworzenia no
wego księgozbioru. Rozszerzono działy pierwotnie przeznaczone dla nauczycieli, 
starszej i młodszej młodzieży szkolnej, harcerstwa, wychowania fizycznego i itp.^'

Sprawozdan/e Dynâ c// Pa/ła(wowego G/mnaz/um /m. Mko/a/a Kopem/Aa w Torun/u za mA szA. 1927/ 
1928, s. 42.
Sprawozdani DyraAp// Padsiwowego GAnna^d/n /m. M/Aoi/a kppem/Aa w Torun/u za /oA szA. 1926/
29, s. 24.

^  Sprawozdani DyreA^I Padalwowego G/mna^um An. M/Aoiya kopem/Aa w Tbruni za roA szA. 1929/
30. 8. 27.
Sprawozdani OyraAq< PaOsIwowego G/mna^dm <m. M/Aoiya kopem/Aa w 7bn/n<d za naA szA. 1927/ 
1928, 8. 55 (bibiioteka wychowania fizycznego).

^  Sprawozdani DyraAq7 Pahsiwowego G/n!na;̂ /<ynł /m. M/Aoiya kopem/Aa w 7bnvn<d za roA szA. 1926/
29. 8. 39.
Sprawozdani DyraAq/ Pahafwowego G/ntnaądm An. M/Aoiya kopent/Aa w Tbn/ni za roA szA. 1929/
30. 8. 39
Sprawozdani DyraAp/i Pahsiwowego G/mna^dm An. M/Aoiya kopem/Aa w Tbrun/d za roA szA. 1930/
31. 8. 43. 52.

^  Sprawozdani DyraAtyf Pahafwowego G/ntna^um An. M/Aoiya kopem/Aa w 7bmn<d za roA szA. 1931/
32. 8. 31.

^  Opis biblioteki gimnazjum akademickiego zob. M. Curtze. D/e kón/gAche Gymnas/a/b/bAofheA zu 
Thom und /hre Se/fen/łe/(en. AltpreuRische Monatsschrift. Bd. 5: 1868. H. 70. s. 141-155.
APB. KOSP. sygn. 3570. Pismo p o. dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Kopernika Ryszarda 
Boszko z 25 i 1938 r.
K. Podlaszewska. S. Saimonowicz. Z. Zdrójkowski. krófAa h/sfona G/mnaądm 7bruńsA/ego 1568- 
-1968. Toruń 1968. s. 139.



Bibtioteka t Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu, któ
rej właścicieiem była szkoła, iiczyła w 1939 roku, wraz z bibiiotekami uczniowski
mi i nauczycieiską, nie mniej niż 12 800 tomów; szacuje się. że w całości je znisz
czono tub wywieziono^^^.

Bibłłoteka fłiił Gimnazjunł im. M. Kopernika
Księgozbiór ten iiczył nie mniej niż 400 tomów^^. Państwowe Gimnazjum -  fi- 

tia im. Kopernika mieściło się w Hufcu Szkoinym przy u!. Mickiewicza 48. Za zbio
ry biblioteczne odpowiadał Franciszek Giiszczyński^^.

Bibiioteka Gimnazjum Miejskiego Żeńskiego
Bibiioteka ta mieściła się w siedzibie szkoły. Zgodnie z informacją ks. dr. Łę- 

gowskiego z 19 października 1922 roku. Gimnazjum Miejskie w Toruniu odstąpiło 
gimnazjum męskiemu i żeńskiemu niemieckiemu (na mocy umowy z 3 iistopada 
1923 r.): niemiecką bibliotekę uczennic -  liczącą około 1600 tomów oraz bibliote
kę dyrektora składającą się z około 100 tomów podręczników^.

Bibliotekę uczniowską, zwaną czytelnią, założyła 4 iistopada 1922 roku wycho
wawczyni Maria Jankowska dla klasy ta. Wpisy uczennic do Kroniki szkolnej na 
przestrzeni lat obrazują rozwój czytelni^. Cel jej założenia określiła uczennica ta 
Katarzyna Drathówna: „Książki kształcą umysł młodzieży*. Początkowo w czytelni 
znajdowały się powieści i bajki dla dzieci, które można było wypożyczać w sobo
ty; uczennicom bardzo podobał się pomysł własnej biblioteczki, z  „ładnymi książ
kami" (wpisy Zofii Jakubowskiej, Katarzyny Drathówny, Mani Pileckiej, Kaliny Ry- 
biewskiej, Marii Michalskiej). Udało się dzięki biblioteczce rozbudzić w nich nawyk 
czytania, nauczycielka Maria Jankowska tak stwierdzała: „biblioteczka przez Was 
przy mojej pomocy założona tak wiele daje Wam przyjemności i jak same piszecie 
przynosi korzyści". Jednak były i kłopoty, przede wszystkim z pozyskiwaniem no
wych książek, które głównie kupowano ze skromnych składek uczennicP^T Uczen
nice w kolejnych klasach nadal chwaliły czytelnię, ale braki finansowe i limit jed
nej książki wypożyczanej tygodniowo bardzo im dokuczał^. Tomy należące do 
biblioteczki były obłożone w papier i przechowywane w szafie, porządek w niej 
utrzymywały uczennice-bibtiotekarki -  wewnątrz szafy półki były też wyłożone pa
pierem i miały przyczepione karteczki z  napisem „Biblioteka", a na wewnętrznych 
drzwiach szafy przymocowany był napis „spis książek"^^. Permanentnie dokony
wano selekcji książek, zastępując „dziecinne" -  które oddawano właścicielom lub 
przekazywano dla klas niższych -  odpowiednimi nowymi. Uczennice bardzo ce
niły wypożyczanie książek, dlatego rodzajem sankcji był zakaz wypożyczeń, np. 
wprowadzony dla całej klasy w marcu 1924 roku. Zakupów dokonywano ze skła
dek. a częściowo ze środków samopomocy szkolnej. Z czasem opiekę nad zbio-

tPN. NTN. sygn. 229, k. 3952; AAN, MO. sygn. 7545, k. 81-86; M. Banasiewicz, PoT/Tyka naukowa 
/ ośw/arowa /ł/r/erowsk/c/! N/enwec na Zfem/ae/ł po/sk<c/ł wc/e/onyc/) do Thcec/e/ Rzeszy w okres/e 
okupaQ< fr939-1945L Poznań 1980, s. 74; /n/bnnaroro srrarac/ł, s. 278.
IPN. NTN. sygn. 229. k. 3952; APB. KOSP, sygn. 3570. Pismo z 25 I 1938 r., wspomina o bibliote
ce filii Gimnazjum Kopernika.
APT. AmTD. WKiO. sygn. 3256.
APT. PGN. sygn. 1, Pismo ks. Łęgowskiego z Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego l.dz. 684/22.
APT. Miejskie Gimnazjum Żeńskie w Toruniu, sygn. 204, Kronika szkolna.
Ibidem, Wpis z 4 X I . 26 XI. 6 XII 1922 r.. 19 III. 3 IV. 3 V11923 r.

^  Ibidem. Wpis z 11 X II1923 r. (Helena Sobieszczańska). 6 II (Irena Izdebska), 11 I I 1924 r. (Rozalia 
Szkopkówna).
ibidem. Wpis z 20 li (Łucja Jaworska), 13 V (Benigna Knykówna), 14 VIII 1924 r. (Katarzyna Dra
thówna). 16 ii 1925 r. (Halina Stefanowiczówna).



rami kiasowymi przejęła nowa wychowawczyni Wanda Laudowiczowa. Pierwsza 
wychowawczyni podarowała bibiiotece dwie książki. Na prośbę uczennic zapre
numerowano czasopismo .iskry"^°.

Biblioteka szkoina MGŻ abonowała łiczne czasopisma, m.in. „Kuiturę", „Przegiąd 
Literacki", „Przyrodę i Technikę". „Fizykę i Matematykę". „Oświatę i Wychowanie"; 
wśród nich znalazły się pisma o wyraźnie prorządowym nastawieniu: „Zrąb", „Pion", 
„Kuźnia Młodych", „Dia Przyszłości", „Straż nad Wisłą", „Morze". „Potska na Morzu- 

Na podstawie strat poniesionych podczas wojny zbiory Biblioteki Gimnazjum 
Żeńskiego w Toruniu w 1939 roku oszacowano na nie mniej jak tysiąc tomów^^. 
Statystyka ta zapewne nie obejmowała zasobu niemieckiej biblioteki nauczyciel
skiej, który był własnością Gimnazjum Żeńskiego w Toruniu, a został w 1935 roku. 
decyzją prezydenta miasta, przekazany Książnicy Miejskiej (według inwentarza były 
to 2842 dzieła w 5055 tomach), uporządkowano go w styczniu 1936 roku^^.

Biblioteka i! Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego 
im. Króiowej Jadwigi

W szkole działały biblioteki uczniowskie (klasowe) i nauczycielskie. Łącznie li
czyły one w 1939 roku nie mniej niż 10 tys. dzieł, w tym jako księgozbiory wyod
rębnione notowano 500 dzieP^. W opinii szkoły zasoby jej biblioteki były „odpo
wiednie" dla uczennic, obawiano się natomiast innych „złych lektur". „Przepisy dia 
uczennic Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Toruniu" w § 18 nakazywały: „Uczen
nicom wolno wypożyczać tylko z czytelni i wypożyczalni wskazanych przez Dy
rekcję. Nie wolno abonować, czytać lub rozpowszechniać książek i pism, których 
dążność jest przeciwna religii, moralności lub Państwu"^^.

W Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi działała sekcja miłośniczek 
książki, zwana też sekcją bibliofilek. Akcją bibliofilską wśród młodzieży kierowa
ła Janina Przybyłowa. Bibliofilkom pomagali wszyscy członkowie Towarzystwa Bi
bliofilów im. J. Lelewela w Toruniu, m.in. w lutym 1939 roku wygłosił wykład Eu
geniusz Przybył („Jak zbierać książki"), a w maju żygmunt Mocarski („O oprawie 
książek")^^.

Biblioteka Gimnazjum Żeńskiego im. Króiowej Jadwigi poniosła ogromne stra
ty w czasie wojny, żniszczono około 85% jej zbiorów -  8500 tomów (niektóre źró
dła podają 10 tys. tomów), ponadto inwentarze i katalogi, ż  rozkazu niemieckiego 
zarządu miasta na początku okupacji wywieziono ze szkoły 1500 książek, odna
leziono je później w gmachu Książnicy^^.

Biblioteka Państwowego Seminarium Nauczycieiskiego Żeńskiego w Toruniu
W Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w dniu 7 stycznia 1921 

roku otwarto czytelnię dia młodzieży. Wydaje się, że w kolejnych latach na po-

^  Ibidem, Wpis z 28 IX 1925 r. (Wanda Laudowiczówna), 30 I (Ewa Scholzówna), 14 II (Janina Bu
kowska). 8 X 1926 r. (Irena Szadówna).
P. Olstowski, op. cit., s. 40.
APT. AmTE. sygn. 779, k. 105; /nłbrmaror o sMalacł), s. 277.
DP, nr 9 z  10 II11936, s. 8; Z dz/ała/nośc/ Ks/ąźrr/cy m/ejsk/e/ /m. Kopem/ka w 1936 roku. SP. nr 45 
z 25 II 1937. s. 4.

^  IPN. NTN. sygn. 229. k. 3952; AAN. MO. sygn. 6768. k. 146-147; /nlormaloroslralacd. s. 279. 
APT. AmTD. WKiO. sygn. 3255.

^  ATBL. teczka 1. Sprawozdanie z działalności TBL w Toruniu za pierwsze półrocze 1939 r.. ibidem, 
teczka 2. Sprawozdanie prezesa TBL na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu 
3Vltl 1945 r.
IPN. NTN. sygn. 229. k. 3952 (informacja o rabunku 10 tys. t ); AAN. MO. sygn. 6768. k. 146-147; 
M. Banasiewicz. op. cit.. s. 79. tabela 8; /nformaforo sfratac/?. s. 278.



czątku nowego roku szkolnego .otwierano" tę piacówkę na nowo. np. 23 itstopa- 
da 1923 roku rozpoczęła działainość czyteinia uczniowska, której opiekunem był 
ks. Karczyński. W czyteini odbywały się odczyty popuiamonaukowe. aie i służyła 
jako miejsce zbiórek harcerskich. Kierownikiem czyteini był wprawdzie ksiądz pre
fekt Aiojzy Karczyński. ale zainicjowała tę formę udostępniania książek i czaso
pism polonistka Maria Kędziorowa, która aż do swej śmierci w 1925 roku czynnie 
w niej pracowała z uczennicami. Czytelnia działała w ramach zrzeszeń uczniow
skich^^. Mieściła się w udostępnionym przez dyrektora lokalu, uczennice zajęły się 
jej urządzeniem, na które składało się dwanaście krzeseł, okrągły stolik polituro- 
wany na biało oraz kanapka, własnością szkoły był duży stół i dwa regały; brako
wało odpowiedniej szafy bibliotecznej. Uczniowie mogli korzystać z czytelni każde
go dnia w godzinach 14-15 i 19-20. a w niedziele i święta od 11 do 12. Biblioteka 
czyteini uczniowskiej w roku szkolnym 1926/1927 liczyła 1400 dzieł (weszła ona 
w skład czytelni w 1925 roku^^). oprócz tego udostępniano tam dzienniki i czaso
pisma. których bezinteresownie użyczali kierownik czytelni oraz kilku nauczycie- 
ij35o szkolnym 1927/1928 czytelnię odmalowano i połączono oszklonymi
drzwiami z biblioteką, a także ozdobiono portretami pisarzy; uczennice oceniły, że 
sala .przedstawia się bardzo sympatycznie". Bibliotekarką była uczennica V kur
su Helena Zdrenkówna. a czytelnią zarządzała uczennica również V kursu Broni
sława Kołomska. W budżecie szkoły wyznaczono środki na prenumeratę czaso
pism. niektóre z nich otrzymywano bezpłatnie, w sumie były dostępne 24 tytuły. 
Bibliotece przybyły 252 dzieła, zanotowano 154 czytelników^^

W roku szkolnym 1928/1929 biblioteka powiększyła się o 965 tomów, z tego 
z zakupów pochodziło 510 tomów. Księgozbiór zreorganizowano wprowadzając 
podział na działy: A: beletrystykę, który liczył 982 tomy. oraz B: naukowy, mają
cy 493 tomy. w sumie 1475 książek. Wśród nowości była literatura polska, dzieła 
z serii e/b//ofeka Laureatów /\/agroc/y /Vob/a. ale i powieści .dla młodzieży, podró
że. powieści fantastyczne, historyczne, przyrodnicze". Oprawiono 64 książki. Wy
pożyczono 2095 książek, korzystało z  nich w sumie 207 czytelników, w tym 192 
uczennice. 2 dzieci ze szkoły ćwiczeń. 13 nauczycieli. Z danych dotyczących fre
kwencji wynika, że  największy ruch czytelniczy panował od stycznia do marca, na 
przełomie kwietnia i maja osłabł zupełnie, gdyż rozpoczęto prace nad kolejną re
organizacją biblioteki. Planowano podział księgozbioru na trzy działy: A  -  powie
ściowy. B -  lektury. C -  naukowy, zamierzano ponadto wprowadzić karty książek 
i karty czytelnicze, co miało polepszyć kontrolę nad księgozbiorem, a także daw
ny spis książek zastąpić alfabetycznym katalogiem kartkowym oraz sporządzić 
nowy inwentarz. W czytelni prenumerowano w sumie 23 czasopisma. ..Czytelnię 
prowadziła Markowska, bibliotekę uczniowską do 1 lutego 1929 roku Majerówna. 
następnie Pionkówna i Jażdżewska, opiekę nad biblioteką i czytelnią sprawowa
ła polonistka Z. Sikorska. Z czytelni korzystali wieczorami interniści, codziennie

APT. PSNŹ, sygn. 1. Wpisy z 7 I 1921, 23 XI 1923. 1924/1925, 17 X 1924. 1926-1928 r.. k. 61v. 
62v; Za/ys dz<e/ów / dz/a/a/nośc/ PS/vZ, s. 6. Sprawozdanie drukowane podało, że czytelnia powsta
ła w 1922 r.
Zarys dz/e/ów < dz/a/a/rłośc/ PS/\/Z. s. 8.
APT, PSNŹ. sygn. 6; Sprawozdanie za rok 1926-1927.1928. k. 9.11. 20.
Ibidem, sygn. 7, Sprawozdanie za rok 1927/28.1929. k. 12.20. Czasopisma prenumerowane w czy
telni. które kupowano z budżetu szkoły: .Tęcza". .Przyjaciel". .Szkoła". .Iskry", .Dziś i jutro", .Rodzina 
polska", .Przyroda i technika", .Wszechświat". .Orli lot". .Ruch literacki", .Nauczyciel polski". .Misje 
katolickie"; nieodpłatnie otrzymywano: .Język polski". .Harcerz", .Stadjon", .Start". .Czyn młodzie
ży", .Młody światek", .Przegląd pedagogiczny", .Powściągliwość i praca", .Młoda myśl", .Szkoła po
wszechna", .Prace ręczne w szkole", .Sprawozdanie PAU".



od 7 do 8, w soboty i niedziete całymi przedpołudniami, a ekstemiści do 1 iutego 
1929 roku zbieraii się tam podczas wyznaczonych przerw, a w środy po południu, 
w niedzieie mogii korzystać z niej po nabożeństwie"^^.

W roku szkolnym 1929/1930 dla biblioteki uczniowskiej zakupiono 329 tomów, 
z tego 130 książek beletrystycznych i 199 naukowych, w sumie liczyła ona 1804 
tytuły: w dziale A -  1112, w dziale B -  692, przy zakupie kierowano się wytyczny
mi MWRiOP. Rachunki za oprawę książek pokrywano z funduszu pomocy nauko
wych. Wypożyczono 3251 książek, zarejestrowano 214 czytelników, w tym 187 
uczennic, 10 nauczycieli, 17 słuchaczek PKN. Bibliotekarkami były Lasocianka, 
Kalinowska, pomagały im Jadwiga Kardasińska i Posłuszna. Największy ruch czy
telniczy odnotowano od stycznia do marca. Pobierano opłaty miesięczne po 20 gr, 
w sumie zebrano 105 zł 84 gr i przeznaczono tę kwotę na oprawę introligatorską 
i materiały piśmiennicze oraz książki, przy czym na zakup książek otrzymano do
datkowo fundusze z Kasy Samopomocy. W czytelni udostępniano nowe słowniki, 
wszystkie opracowane przez Arcta: //usfrowany s/owr?/k yęzyka po/sk/ego, S/ow- 
n/k wyrazów obcych, S/own/k /razeo/og/czrry, S/owr?/k sfaropo/sk/. Co dwa tygo
dnie odbywały się w niej o godzinie piątej zajęcia, np. zebrania. Ożywiony ruch 
w czytelni wywołało wykładanie „wykazu artykułów" wartych przeczytania z po
szczególnych pism, założenie „skrzynki pytań" dotyczących lektur szkolnych, ale 
nie tylko, prowadzenie cyklicznych pogadanek na zgłaszane tematy (m in.: „Rola 
książki w życiu kobiety", „Gadatliwość kobiet i jak jej się pozbyć", „Odrodzenie 
i humanizm", „Mesjanizm a mistycyzm", „Kultura a cywilizacja", „Jak powinno się 
pojmować i wykonywać obowiązki seminarzystki"). Wśród nowych tytułów czaso
pism znalazły się: „Polska Oświata Pozaszkolna", „Przewodnik Katolicki", „Przy
jaciel Szkoły", „Wiedza i Życie", „Wychowanie Fizyczne". Gospodyniami w czytel
ni były Czesława Cieplińska i Weronika Jastakówna, słownikami opiekowała się 
Adela Ambrożkiewiczówna, grami Kunegunda Narodzonkówna. Opiekunką czytel
ni była polonistka Henryka Kulczycka^^^. Dla seminarium prenumerowano 26 ty
tułów czasopism, z tego 19 z taksy administracyjnej, jedno z funduszy własnych. 
6 otrzymywano bezpłatnie^.

W seminarium istniała biblioteka uczniowska^ która w 1925 roku została prze
kazana pod opiekę czytelni^. W roku szkolnym 1927/1928 liczyła ona 252 książki, 
w tym 74 powieści, 41 lektur, 137 dzieł o charakterze naukowym^. W roku szkol-

Ibidem, sygn. B, Sprawozdanie za rok 1928/29, 1930, k. 7. 11v, 12-13. Zakupiono książki: J. Ka- 
den-Bandrowskiego, F. Goetla, M. Dąbrowskiej, E. Zegadłowicza. Ruch czytelniczy w r. szk. 1928/ 
1929: wrzesień -  90 czytelników. 259 wypożyczeń; październik -  90. 217; listopad -  64. 214; gru
dzień -  66, 184; styczeń -  160, 540; luty -  147, 372; marzec -  125, 208; kwiecień -  8. 20; maj
-  9.12. Czasopisma udostępniane w czytelni: „Ilustrowany Kuner Codzienny', „Gazeta Zachodnia', 
„Bluszcz', „Tęcza', „Dziś i jutro', „Harcerz', „Wielkopolska Ilustracja', „Ruch literacki', „Rodzina Pol
ska', „Misje katolickie', „Iskry'. Bezpłatnie byty dostępne: „Stadion', „Start*. „Sport Wodny*. „Prace 
ręczne w szkole', „Szkoła powszechna', „Język polski', „Przegląd Pedagogiczny', „Przyjaciel Szko
ły'. „Czyn młodzieży*, „Wychowanie fizyczne', „Sprawozdania PAU'

^  Ibidem, sygn. 9, Sprawozdanie za rok 1929/30, Państwowe Seminanum nauczycielskie żeńskie im. 
Królowej Jadwigi w Toruniu 1931, k. 12v, 13. Frekwenqa w roku szk. 1929/30: wrzesień -  128 czy
telników. 534 wypożyczeń, październik -  133, 523, listopad -  104, 321, grudzień -  97,252, styczeń
-  141, 479, tuty -  150, 397, marzec -  146, 417, kwiecień -  83.180, maj -  59. 148.

^  Ibidem, sygn. 11, Sprawozdanie roczne 1934/35, k. 19. Tytuły prenumerowanych nowych czaso
pism: „Gazeta Polska', „Antena*. „Tygodnik Ilustrowany', „Kobieta Współczesna', „Start*. „Młody 
Gryf, „Młody Technik', „Życie Szkolne', „Głos Nauczyciela', „Przyjaciel Szkoły', „Ruch pedagogicz
ny*. „Rysunki i Zajęcia Praktyczne', „śpiew w szkole', „Kuźnia Młodych', „Lot". „Niepodległość*. 
„Wiadomości statystyczne', „Teatr Ludowy', „Poradnik Językowy', „Polonista*. JZrąb'

^  Zarys dz/ejów / dz/a/a/rrośc/ PSń/Z, s. 8 
APT, PSNZ, sygn. 7, k. 7. 8. 10.



nym 1934/1935 obejmowała już 393 tomy. przybyło 113 tytułów. Spis księgozbio
ru zawierał numer inwentarza, nazwisko autora, tytuł, źródło wpływu, w większości 
była to beietrystyka, aie i nieco wydawnictw popuiamonaukowych^^. Za korzystanie 
z biblioteki pobierano drobne opłaty, które przeznaczano na oprawę zbiorów^^.

Własną btbłiotekę posiadała szkoła ćwiczeń, zorganizowana równocześnie 
z Państwowym Seminarium Żeńskim^. W roku szkolnym 1927/1928 zarejestro
wano w niej 20 książek dziecięcych, ponadto w biblioteczce dziecięcej 25 książek, 
w bibliotece podręcznej szkoły ćwiczeń 7 dzieł, w bibliotece pomocniczej 13 ty
tułów oraz pojedyncze egzemplarze u poszczególnych nauczycieli. W 1934 roku 
w sprawozdaniu podano, że szkoła ćwiczeń nie posiada oddzielnej biblioteki na
uczycielskiej, a nauczyciele korzystają z dzieł pedagogicznych zgromadzonych 
w bibliotece szkolnej^. Natomiast wśród księgozbiorów uczniowskich była biblio
teczka historyczna, którą w 1934 roku opiekowały się uczennice klasy V. job iąc 
napisy i dbając o wygląd"^'. W roku szkolnym 1934/1935 w bibliotece szkoły ćwi
czeń udostępniano czasopisma: ,Płomyk", .Płomyczek", .Iskry", .Czyn", .Kółko 
przyrodnicze"; nabyto je z funduszy własnych^.

Nauczyciele seminarium mieli do dyspozycji bibłiotekę metodyczno-pedago- 
giczną. Tworzącymi ją  32 książkami zajmował się w 1928 roku pedagog szkolny. 
W roku następnym liczyła już 94 tomy. W kolejnym, 1930 roku zakupiono do niej 
40 dzieł pedagogicznych i 8 podręczników^.

W szkole już w 1927 roku działała biblioteka podręczna, można przypuszczać, 
że przeznaczona dla nauczycieli. W następnym roku szkolnym, 1927/1928, po
wstała podręczna błbłioteka połonisty. W tym samym roku, według spisu, było 
w niej 45 tomów klasyki literatury polskiej i obcej, w roku szkolnym 1928/1929 -  
54 książki, a w kolejnym roku (1929/1930) zakupiono do niej 114 dzieł. W sumie 
biblioteka liczyła 468 książek, korzystało z niej 100 uczennic, które wypożyczy
ły 130 książek^.

Od 1931 roku czytelnia wydawała pismo .Ogniwo", dwumiesięcznik, w którym 
przedstawiano życie szkoły. Redaktorem naczelnym była Wrzosówna, udzielały się 
również Melkowska i Bukowska, nakład pojedynczego numeru dochodził do 300- 
-350 egzemplarzy. Pismo było samowystarczalne^^^. W czytelni wspólnie głośno 
czytywano poezję i prozę współczesną, pewien wpływ miał na to fakt, iż jej opie
kunką była zawsze polonistka^^.

Bibłioteka Państwowego Gimnazjum i Liceum im. S. Żerom skiego 
w  Toruniu

Księgozbiór, którego właścicielem było Państwowe Gimnazjum i Liceum im. 
S. Żeromskiego, liczył w 1939 roku około 4 tys. dzieł i miał charakter biblioteki 
szkoinej^T

tbidem, sygn. 11, Sprawozdanie roczne 1934/35, k. 5.
Zarys dz/e/ów / dz/a/a/nośc/ PS/VZ, s. 8.

^  Ibid., s. 4.
^  APT. PSNŻ, sygn. 7, k. 10; ibidem, sygn. 11, Sprawozdanie roczne 1934/35, k. 5.

ibidem, sygn. 7, k. 14.
^  ibidem, sygn. 11, k. 19.

ibidem, sygn. 7, k. 8; ibidem, sygn. 8, k. 7; ibidem, sygn. 9.
^  ibidem, sygn. 6. k. 9,11,20; ibidem, sygn. 7, k. 7; ibidem, sygn. 8. k. 6v; ibidem, sygn. 9. W 1930 r. 

zakupiono m in. książki: Adamczewskiego. Szweykowskiego. Prusa (La/ka), Kridla (Arrfagon/zm 
w/eszezów). Wojciechowskiego (H/sforla pow/eśc/ w Po/sce), A. Brucknera (Dz/e/e języka).

^  Zarys dz/ę/ów / dz/a/a/rrô c/ PS/VZ, s. 9.
^ A P T , PSNŻ. sygn. 11. k. 19.

AAN. MO, sygn. 6768, s. 147; /rł/bn7łaforo s/rafach, s. 278.



Bibtioteka Liceum Budowianego w Toruniu
Państwowe Liceum Budowiane w Toruniu, które powstało w 1937 roku^, mia

ło własną bibiiotekę szkoiną. W styczniu 1939 roku odbyło się poświęcenie gma
chu szkoły przy uiicy Sienkiewicza 29. dyrektorem był wówczas inż. Przygodzki. 
MWRiOP wybrało Toruń na siedzibę PLB jako stoiicę województwa^^. Bibiioteka 
łiczyła w 1939 roku 2650 dzieł, z  czego na księgozbiór nauczycieiski przypadało 
900 tomów, uczniowski -  1300, Bratniej Pomocy -  450^^°. Bibiioteka PLB ponio
sła duże straty w okresie wojny^^', władze niemieckie poieciły bowiem zabrać z jej 
zbiorów 2500 tomów, dokonaii tego tzw. Biockieiterzy^".

Bibiioteka Państwowego Pedagogium w Toruniu
Pedagogium Koedukacyjne w Toruniu, które funkcjonowało od 9 wrześniu 1937 

rokû ^̂ , było właścicieiem bibiioteki szkotnej iiczącej w 1939 roku nie mniej niż 5500 
dzieł. Źródła rejestrują właśnie tyie strat z  jej księgozbioru, obrabowanego przez 
tzw. Biockieiterów^^^.

Bibiioteka Gimnazjum Kupieckiego w Toruniu
Była to piacówka szkotna, zgromadziła nie mniej niż 1300 książek^^ .̂

Bibiioteka Żeńskiego Liceum Handiowego w Toruniu
W 1937 roku powstało w Toruniu Liceum Handiowo-Administracyjne^^^. W  paź

dzierniku 1938 roku, decyzją zarządu Kiubu Poisko-Angieiskiego, postanowiono 
część zbiorów -  .kilkadziesiąt bardzo ciekawych i łatwych do zrozumienia broszu
rek" wypożyczyć Żeńskiemu Liceum Handtowemu w Toruniu, miała się nimi opie
kować pani magister Stroińska^^^.

Bibiioteka Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Toruniu
Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska powstała w 1926 roku. Mieściła się przy 

uiicy Strumykowej 4, jej dyrektorką była irena Gutwińska. W czerwcu 1936 roku 
szkoła zorganizowała wystawę bibliofilską. W  pięciu działach eksponowano na niej 
materiały dotyczące: literatury pięknej, książek rzadkich, druków bibliofilskich, ksią
żek o książce, socjologii książki oraz bibliotekarstwa. Cennymi okazami były auto
grafy Kazimierza Przerwy Tetmajera i Stanisława Wyspiańskiego^^".

^  Sprawa sz/(o/nicrwa na (eren/e Torun/a. Sro//cy Pomorza przybywa/ą 4 nowe ucze/n/e, DP. nr 114 
z 20 V 1937, 8.10.

^  Uroczyste pośw/ęcenre gmac/ło Paris(wowego L/ceum Bo(/ow/anego. GP, z 30 11939, s. 5. 
iPN. N IN . sygn. 229. k. 3952; AAN, MO. sygn. 6768. s. 16; /n/brma(oro slralac/ł. s. 277-276.
W. Jastrzębski. J. Sziiing. Okopae/a /r/t/erowska na Pomorzu Gdarłskrm w/afac/r 1939-1945. Gdańsk 
1979. s. 245.
iPN. N IN . sygn. 229. k. 3952; /nńormaloro siralac/r. s. 279.
DP. nr 209 z 10 iX 1937, s. 10; DP. nr 114 z 20 V 1937. s. 10.
tPN. NTN. sygn. 229. k. 3952; M. Banasiewicz. op. dt.. s. 79. tabela 6; /nformaloro slralac/r. s. 278; 
W. Jastrzębski. J. Sziiing. op. dt.. s. 245. 
tPN. NTN. sygn. 229. k. 3952.
DP. nr 114 z 20 V 1937. s. 10.

"''G P . nr 104 z 19 X 1938. s. 7.
" "  DP. nr 97 z 25 VI 1936. s. 8.



Bibłioteka Gimnazjum Męskiego Zgromadzenia OO. Redemptorystów (niż
szego seminarium); bibiioteka naukowa kiasztoru 00. Redemptorystów na 
Bieianach w Toruniu

Bibiioteka Gimnazjum Męskiego Ojców Redemptorystów (na prawach gimna
zjum państwowego) mieściła się, jak i sama szkoła przy uiicy św. Józefa 23/35. 
Powstała ona dzięki zaangażowaniu ojca Władysława Wojciecha Szołdrskiego, 
który w gimnazjum uczył historii. Janina Przybyłowa wysoko oceniła jego zasługi: 
.Duszą biblioteki był O. Władysław Szołdrski, wieiki miłośnik książki i bibiiotekarz 
z urodzenia"^^^. Podobną opinię sformułował Piotr Kurtenda, podkreślając rolę ojca 
Szołdrskiego jako twórcy „dużej biblioteki w toruńskim niższym seminarium"^.

Ojcowie redemptoryści^' w 1921 roku osiedlili się na Stawkach nieopodal 
Podgórza^^. Zakupiony gmach hotelu „Kaiserhof-Sanssouci" wraz z ogrodem prze
znaczyli na kaplicę i juwenat (czyli małe seminarium -  gimnazjum prywatne). Dom 
w Toruniu na Bielanach, gdzie przeniesiono siedzibę ojców, był piątym klasztorem 
tego zgromadzenia w Polsce. W gimnazjum w 1927 roku uczyło się 100 uczniów. 
Uroczystego poświęcenia budynku szkoły i konwiktu dokonano 23 września 1928 
roku^^. Znajdująca się tam „cenna bibiioteka naukowa, licząca kilkanaście tysięcy 
tomów, w większej części dary dobrodziejów"^, szybko zyskała w Toruniu sławę. 
W październiku 1936 roku szacowano ją na 15 tys. dzieł^^. Jak donosiło „Słowo 
Pomorskie", „powstał ten księgozbiór od 1927 roku", zatem zapewne wraz z za
łożeniem gimnazjum^. Zbiory biblioteczne były rozmieszczone w dwóch jasnych 
salach. Pozyskiwano je drogą darów oraz drogą wymiany^^ za wydawnictwa wła
sne -  toruńscy redemptoryści wydawali „Monumenta Hofbauenana" oraz „Chorą
giew Maryi"^.

Jak pisano. „Charakterem swym księgozbiór ten różni się od zbiorów Książni
cy Miejskiej, [...] określany jako wzorowa biblioteka podręczna [...] niekiedy uzu
pełnienie zbiorów Książnicy"^^. Zbiory rozdzielono na poszczególne działy. Bogaty

J. Przybyłowa. Błbi/ołek/ Tbrunra. s 210. Również, swym protokole z 28 IX 1945 r. Andrzej Bukow
ski wysoko ocenił o. Szołdrskiego jako bibliotekarza: „oprowadzając nas od szafy do szafy, opowia
dał dzieje niemal każdego tomu'. Cyt. za: ATBL, KP. t. 1. s. 153.

^ P .  Kurlenda, Władysław Wo/c/ecł! Szołdrsłr/ /f884-f97!j, redempforysfa. łrłsforyłr Kościoła, [w:] 
TSB. t. 2, s. 231-232. Por. też M. Brudzisz, Władysław Wq/cłecł) Szołdrsłrł, [w:] Słownik poisłricł) 
feołogów łrafoiickicł) ł9 ł8 -f9 8 ł, t. 7, red. ks. L. Grzebierl, Warszawa 1983, s. 229-233; P. Kurlen
da, Działainość społeezno-poiiłyczna Kościoła kałoiickiego w Toruniu i Podgórzu /f920-T939j. To
ruń 1997, s. 126.
Zgromadzenie OO. Redemptorystów (Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela: CSSR -  Congre- 
gatio Sanctissimi Redemptons) zob. dubiłeusz Zgnomadzenia OO. Pedempforysfów. 200-na roczni
ca założenia zakonu /T732-9 Xł T932), SP. nr 259 z 10 X11932, s. 8; P. Kurlenda. Działainość spo- 
łeczno-po/ifyczna, s. 27-28; M. Pirożyński, Zakony męskie wPoisce, Lublin 1937, s. 197-204. 
200-łecie zakonu oo. Redempforysfów, SP, nr 133 z 11 V11933, s. 3; Nowy kłaszforpod Toruniem, 
GR. nr 106 z 12 V 1921, s. [3j; Polski Przewodnik Katolicki. R. 1: 1927 s. 102.
Otwarcie gimnazjum oo. Redemptorystów: P. Kurtenda, Działainość społeczno-po/ifyczna, s. 28. 
41.
dubiłeusz Zgromadzenia OO. Redempforysfów, s. 8; P. Kurlenda. Działałrrość społeczno-połifycz- 
na, s. 42.

" "  Księgozbiór OO. Pedempforysfów na Biełanacb, SP. nr 231 z  4 X 1936, s. 4.
E. Mietz-Suszyńska, Współczesne bibłiołeki i księgozbiory rzymskokafołickie w Toruniu, Pomorze 
Nadwiślańskie, Toruń 1997, nr 11. s. 33-34.
Akcja pozyskiwania zbiorów drogą wymiany i darów z dubletów z biblioteki publicznej w Warszawie 
zob.: Archiwum Biblioteki m.st. Warszawy, sygn. 391, Korespondencja Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy w sprawie wymiany, teczka 3: 1936-1937, k. 276.

^  Monumenfa Tłołbauerfana T X. SP. nr 101 z 3 V 1938, s. 4; P. Kurtenda. Działałrrość społeczrro-po- 
iiłyczna, s. 109.

^  Księgozbiór OO. Pedempforysfów, s. 4.



był m.in. dział historyczny, obejmujący historię Poiski, czy dział czasopism nauko
wych, gdzie można było znałeźć egzempiarze .Gazety Warszawskiej" od 1788 
roku, „Kurier Warszawski" z okresu Królestwa Kongresowego, „Gazetę Korespon
denta Warszawskiego" czy „Gazetę Południowo-Pruską". Spośród cymeiiów moż
na też wymienić /tt/as m/no/* Gerard/ Mercator/s (Amsterdam 1557). Bibiiotekę oj
ców redemptorystów docenił M. Magdański -  pisząc o potrzebach kuiturainych 
Pomorza wymienił ją obok Książnicy Miejskiej, okreśiając jako „kilkudziesięcioty-
sięczną"^^. Według niektórych źródeł na zbiory bibtioteki składały się głównie wy
dawnictwa dziewiętnasto- i dwudziestowieczne^^'.

Wśród toruńskich bibiiofilów biblioteka oo. redemptorystów budziła wielkie zain
teresowanie. Mając zaproszenie ojca Szołdrskiego, zamierzali zwiedzić ją  w maju 
1932 rokû ^̂ , jednak do tego nie doszło. Nie powiodły się też piany obejrzenia zbio
rów w styczniu 1939 rokû ^̂ . Dopiero po wojnie, w 1945 roku, jedno z zebrań bi
biiofilów odbyło się w siedzibie redemptorystów i było połączone ze zwiedzaniem 
bibiioteki^^.

Biblioteka klasztoru OO. Redemptorystów miała charakter biblioteki naukowej, 
jej właścicielem było Zgromadzenie OO. Redemptorystów. Na koniec 1939 roku 
oszacowano jej zbiory na 30 tysięcy tomów^^ .̂ Podstawą tych danych jest doku
ment rejestrujący rabunek książek, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Torunia, 
przez tzw. Biockleiterów, z tej biblioteki zabrano wówczas 30 tys. dzieł/tomów '̂'^. 
inne źródło podaje, że biblioteka klasztoru Redemptorystów straciła 1500 tomów, 
według jeszcze innego okupant przejął 2 tys. tomów^^T Trudno określić jaka część 
zbiorów została w 1939 roku spalona przez Seibztchutz^^.

Po wojnie odnaleziono zbiory biblioteki redemptorystów w gmachu Książnicy 
Miejskiej -  ocalało 66% przedwojennych zasobów, około 20 tysięcy tomów (Ja
nina Piskorska oceniała, że wprawdzie większość zbiorów oo. redemptoryści od
zyskali, ale w części były to „defekty"), duża część zaginęła^". Ojciec Władysław 
Szołdrski przyjechał w 1945 roku do Torunia „celem rewindykowania, a następnie 
uporządkowania biblioteki niższego seminarium"^"*. Naoczny świadek ks. Ludwik 
Kozłowski informował, że w 1961 roku komuniści wywieźli w nieznanym kierun
ku dwie ciężarówki wyselekcjonowanych książek, a pozostałe cenne egzempla-

^"SP. nr 235 z  13X 1938, s. 4.
APT. AmTE, sygn. 779, k. 105.
ATBL, KP, t. 1, s. 104, zebranie 44 z dnia 28 !V 1932 r.
Ibidem, t. 1, s. 144, zebranie 60 z 25 ! 1939 r.

^  Ibidem, teczka 2, Sprawozdanie z działalności TBL za czas od 3 VHI 1945 do 18 X 1946; ibidem, 
KP, t. 1, s. 152-153, spotkanie w dniu 28 IX 1945 r. Po klasztorze oprowadzali bibliofilów o. Szoł
drski i o. Trzeciewski: „Mimo bardzo nieprzyjaznej pogody, mianowicie ulewnego deszczu, frekwen
cja dopisała. Ojcowie Redemptoryści przyjęli Bibliofilów bardzo gościnnie, częstując obficie jabłka
mi i papierosami'.
IPN, NTN. sygn. 229, k. 3952, APT, AmTE, sygn. 779, Przejęcie przez władze okupacyjne dzieł sztu
ki. książek, materiałów archiwalnych i innych dóbr kultury 1939-1945, k. 49. 105; IPN, NTN. sygn. 
229, k. 3952; W. Ciszewska. Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski, 
Toruń 2002 (rękopis pracy doktorskiej, sygn. Rps, Dr 1957), s. 47 (przypis 91); /r/formafor o sfra- 
fac/], s. 277.
IPN, NTN, sygn. 229, k. 3952; J. Przybyłowa, B/b//ofek/ Tbrun/a, s. 210.

**'APT, AmTE, sygn. 779, k. 49 (informacja o przejęciu 1500 t.). k. 105 (informacja o przejęciu 
2 tys. t.).
APT, AmTE, sygn. 779, s. 49, 105; /n/brmafor o sfrafac/?, s. 277.
Losy pew/łe/ b/b/Zofek/ /ofu/łsk/e/. Robotnik Pomorski, nr 61 z 28-29 VII 1945, s. 3; J. Przybyłowa, 
B/bkofek/ Tb/un/a, s. 210; /nformaforo sfrafacb, s. 277.

^  ATBL, KP. 1.1, s. 153, spotkanie w dniu 28 IX 1945 r. Jeszcze po wojnie w skład księgozbioru wcho
dziły starodruki, głównie XVIH-wieczne; P. Kurlenda, Władys/aw Wp/c/ecb Szo/drsk/, s. 232.



rze przekazali do klasztoru w Tuchowie. Obecnie w pomieszczeniach dawnej bi
blioteki znajduje się magazyn zbiorów, w którym trwają prace porządkowe; część 
dawnej biblioteki funkcjonuje jako księgozbiór podręczny^"'.

Dane dotyczące biblioteki oo. redemptorystów są niejednorodne, niespójne, 
podawane są różne jej nazwy. W Książnicy Kopernikańskiej znajdują się dwa dru
ki mające jej znaki proweniencyjne. Na książce Stanisława Jarkowskiego Zb/o- 
/y prasy w Po/sce, Warszawa 1932 (sygn. 165816), widnieje prostokątna pieczęć 
z napisem: B/BL/OT/-/EC/1 Ju^enafus C./bngregaf/o^ SS./ancf/ssrmł^ P./edempfo- 
r/sy, natomiast na nieosygnowanym, pochodzącym z darów egzemplarzu pracy 
Adama Mahrburga P/sma fł/ozobczne, t. H, Warszawa 1914, znajduje się naklejka 
z pustym miejscem na sygnaturę, otoczonym napisem: PEDEMPTO-
RVSTÓW TORUŃ B/BL/OTEKA.

ummary

Librarles In Toruń in years 1920-1939 (part !ł)

Libraries in Toruń in years 1920-1939 is the first attempt to charactenze Toruń's 
library offer in years 1920-1939. The tuming points are on the one hand the return 
of Pomerania, including Toruń, to Poland foilowing years of annexation, and on 
the other hand the outbreak of World War II in 1939 which damaged completely 
most of the bibliothecal stock described by me. Paradoxicat!y, the most precious 
collection of books of the Town Library was preserved almost in fuli. The purpose 
of the article is to notę down all libranes operating then in Toruń. First I descnbed 
two biggest library coliections in Toruń: Copemicus Town Library [Książnica Miejska 
im. Kopernika], and People's Lending Libraries [Towarzystwo Czytelni Ludowych/ 
TCL], next i analysed Library Central, and afterthat I described the foilowing librar
ies: army and police, prison, scouts', pedagogical, schoo! and students, lending 
libraries -  bookshops, private libraries, church and religious organizations as wetl 
as societies and associations libraries.

Toruń s bibliothecal offer in years 1920-1939 seems very interesting. The Town 
Library [Książnica Miejska] definitely stood out because of its rich stock and level of 
offered service as a town library of scientific character. in Toruń there were at ieast 
two morę libraries which had the status of a scientific library, namely the library of 
Artillery Officers Cadet School and the library collection of the Redemptorists. The 
TCL library together with its branches was distinctive because of its accessibility for 
the reading pubiic and for this reason that it mostly had books of fiction which was 
not coilected by scientific and Professional libraries. The offer of army and school 
libraries, though diversified, could be very useful for their users. Pnvate libraries 
were mainly the aspect of bibliophilic passion, aiso interesting proved to be. as 
a specific form of making available: /end/ng //branes -  bookshops or moveable 
libraries. Both institutions tried to be as close as possibie to the reader and his/her 
liking. Decidedly the biggest number of libraries existed within the framework of 
different societies and organisations, it is thanks to them that the Professional lit
eratura was readily accessible for different professionai groups dweliing in Toruń.

w. Ciszewska, op. dt.. s. 47.



usammcnfassung

Die Bibtiotheken in Thorn in den Jahren 1920-1939 (2. Teit)

Die Bibliotheken in Thorn in den Jahren 1920-1939 -  das ist der erste Versuch, 
das Bibiiothekenangebot in Thron in den Jahren 1920-1939 zu charakterisieren.

Die zeitiiche Zasur (Wendepunkt) biidet einerseits die Ruckkehr des Pommems, 
darin auch Thorn an Polen (nach den Jahren der Poiensteiiung), andererseits aber 
der Ausbruch des Zweiten Weitkrieges der die Mehrheit des von mir beschrie- 
benen Bibtiotheksbestands vóiiig zerstórt hat. Widersinnig wurde die wertvoiiste 
Buchersammiung der Stadtbibiiothek fast im ganzen erhaiten. Das Zeii des Artikeis 
ist es, aiie Bibtiotheken zu verzeichnen, die damais in Thorn gewirht haben. ich 
habe der Reihe nach die zwei gróRten Buchersammiungen in Thorn geschiidert: 
die Buchersammiung der Stadtbibiiothek namens Kopemikus und des Vereius der 
Voiksteihbibiiotheken.

Weiter wurde die Bibtiothekszentrate anaiysiert, dann habe ich foigende Bibtio
theken besprochen: die Mititar-Polizei, Gefangnis- und Pfadfinderbibliothek, ferner 
die padagogische Bibtiothek, die Schut- und Schuterbibiiotheken; die Leihbibtio- 
theken -  Buchhandtungen, die Privatbibtiotheken; die kirchtichen Bibtiotheken, die 
Bibliotheken der kirchtichen Organisationen und die Bibtiotheken der Gesettschaf- 
ten und Vereine.

Das Bibtiotheksangebot in Thorn in den Jahren 1920-1939 scheint sehr inter- 
essant zu sein. Die Stadtbibiiothek zeichnete sich besonders durch das Reichtum 
ihres Bestandes und durch das Niveau der Stettenfuhrung ats die Stadtbibiiothek 
vom wissenschafttichen Charakter aus. tn Thorn besatłen mindestens noch 2 Stet- 
len den Status der wissenschafttichen Bibtiotheken, das waren die Bibtiothek der 
Offiziersanwarterschute fur Artitterie und die Buchersammiung der Redemptori- 
sten.

Die Bibtiothek des Votksteihbibtiothekenvereius zusammen mit ihren Fitiaten 
zeichnete sich von atten Buchersammiungen durch ihren Zugang fur das Lese- 
pubtikum aus.

Charakteristisch fur diese Bibtiothek war auch die Tatsache, daR sie in ihrem 
Bestand hauptsachtich die Betetristik hatte, die nicht von den Wissenschafts- und 
Fachbibtiotheken gesammett wurde. Das Angebot der Mititar- und Schutbibtiothe- 
ken war zwar verschiedenartig und konnte fur die Benutzer sehr wutztich sein. Die 
Privatbibtiotheken waren vor attem Ausdruck der bibtiophiiten teidenschafttichen 
Hingabe. tnteressant waren sie auch ats spezifische Zugangsform: Leihbibtiothe- 
ken- Buchhandtungen und die sogenannten Mobitbibtiotheken.

Die beiden tnstitutionen bemuhten sich so nahe wie móglich dem Leser und 
seinem Geschmach zu sein. Die meisten Bibtiotheken existierten im Rahmen 
der verschiedenen Gesettschaften und Organisationen. Dank dieser Bibtiotheken 
wurde die Fachtiteratur teicht zugangtich fur die verschiedenen Berufsgrupen der 
Thornbewohner.

i.



w Toruniu, jednak dotychczas żadna z nich nie doczekała się odrębnej monogra
fii w pełni dokumentującej jej działainość w iatach 1945-1950. Pewne informacje 
o funkcjonowaniu poszczególnych bibiiotek w tym okresie możemy zaczerpnąć 
z artykułów okoiicznościowych, tak jest w przypadku Książnicy Miejskiej^ Dodat
kowo działainość powojenną Książnicy i powstanie pubiicznej sieci bibiiotecznej 
w Toruniu prezentują m a te r i i  źródłowe Wydziału Oświaty. Kuitury i Sztuki Miej
skiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego przechowywane w Archiwum Państwo
wym w Toruniu. Obok Książnicy Miejskiej znaczącym księgozbiorem dysponowa
ła budowana od podstaw Biblioteka Uniwersytecka. Spośród bibiiotek toruńskich 
instytucja ta doczekała się najwięcej opracowań. Przeważająca część to spra
wozdania publikowane na łamach różnego typu czasopism^, pozostałe związane 
są z przeszłością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika^. Warta wspomnienia jest se
ria Sfud/a o dz/afa/nośc/ / zó/orach B/b//ofek< Un/wersyfefu M/koła/a Kopem/ka (To
ruń 1980-1991), redagowana przez Bohdana Ryszewskiego, zawierająca wiele 
interesujących artykułów. Brak jednak odrębnej monografii poświęconej Bibliote
ce Uniwersyteckiej, a większość dotyczących tej instytucji już istniejących prac 
ma jedynie przyczynkarski charakter, informacje o pozostałych bibliotekach toruń
skich możemy zaczerpnąć jedynie z apeli i anonsów publikowanych na łamach 
miejscowej prasy, wzywających do przekazywania darów na rzecz powstających 
książnic*. Wyjątkiem jest biblioteka Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego po
siadająca pełną dokumentację z  lat 1945-1948, przechowywanąw Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie.

Zob. m in.: J. Bełkot. Pomorsk/e ks/ąźn/ce, [w:j Dz/edz<cfwo /fo/łurowe Pomorza nad W/s/ą, Gdańsk 
1997, s. 124-126, J. Huppenthal, 60 /a( Ks/ąźn/cy M/e/sk/e/, [w:] Księga pamiątkowa uroczystego ob
chodu 60-/ecia Książnicy Mie/skie/ im. M Kopernika w yubiieuszowym roku 750-/ecia Torunia. Toruń 
1986, s. 82-92; A. Tujakowski, Książnica Mie/ska im. M Kopernika wKXX-/eciu PPL 1944-1974, 
Rocznik Toruński, t. 9: 1974, s. 75-104.
M. Dunajówna, Bib/ioteka Uniwersytecka w Toruniu, Bibłiotekarz, 1946, nr 10. s. 210-211; eadem. 
Sprawozdanie z  dziala/ności Bib/ioteki Uniwersyteckie/ w okresie od 1 /1948 do 1 /X1949, Kwartal
nik Historyczny, 1949, s. 393; J. Serczyk, Rok 1948 wBib/iotece Uniwersyteckie/. Bibłiotekarz, 1949, 
nr 5/6, s. 88-89; W. Mincer, Kronika naukowa Bib/ioteki GkSwne/ Uniwersytetu Miko/a/a Kopernika 
w Toruniu w /atacb 1947-1962, Roczniki Biblioteczne, 1963, z.1/2, s. 203-212.
S. Burhardt, Wspomnienia pierwszego dyrektora Bib/ioteki Główne/ z  /at 1945-1949, [w:] Uniwersy
tet Miko/a/a Ko/oemika. Wspomnienia pracowników, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1995, s. 13-24; 
M. Puciatowa, Bib/ioteka Główna, [w:] Uniwersytet Miko/a/a Ko/oemika 1945-1955, pod red. R. Ga- 
tona. Warszawa 1957, s. 312-320.
Drobne wzmianki na temat bibliotek toruńskich zawierają m in. artykuły: Datek na Bib/iotekę Mie/- 
skie/ Czyte/ni Ludowe/, Robotnik Pomorski. 1945, nr 38. s. 4; S/?ołeczoństwo toruńskie winno stwo
rzyć bib/iotekę d/a O/rcerskie/ Szkoły Arly/eńi, ibidem. 1945, nr 151, s. 3; Bezimienny 6/antrop, ibi
dem. 1946, nr 59, s. 4; Dam a książkę po/ską. Nowy Dzień Robotnika. 1945, nr 33. s. 3.



Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika
Wśród bibliotek toruńskich najstarsze tradycje ma Książnica Miejska im. M. Ko

pernika. Biblioteka ta powstała w 1923 roku, przede wszystkim dzięki staraniom 
doktora medycyny, sekretarza i bibliotekarza Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
Ottona Steinborna oraz Stefana Dembego, ówczesnego naczelnika Wydziału Bi
bliotek Ministerstwa Oświaty. Książnica przez scalenie czterech największych księ
gozbiorów toruńskich (szesnastowiecznej Biblioteki Rady Miasta i Biblioteki Gimna
zjum Toruńskiego oraz dziewiętnastowiecznych zbiorów Towarzystwa Naukowego 
i Copernicus Verein fur Wissenschaft und Kunst) stała się jedną z największych 
bibliotek regionalnych. Funkcję dyrektora tej placówki kulturalnej powierzono Zyg
muntowi Mocarskiemu, który powiększając zasób dzięki znacznym zakupom, ale 
również darom i pośmiertnym zapisom członków Towarzystwa Naukowego (m in. 
księgozbiór długoletniego prezesa TNT, ks. Stanisława Kujota) zgromadził bogate 
piśmiennictwo dotyczące Prus Królewskich i Książęcych, w tym imponujący zbiór 
druków XV-XVIII-wiecznych. Zasoby Książnicy Miejskiej stały się warsztatem na
ukowo-badawczym wykorzystywanym przez instytucje naukowe i kulturalne, ta
kie jak działające w okresie międzywojennym Towarzystwo Naukowe czy insty
tut Bałtycki^.

Pomyślny rozwój Książnicy przerwała druga wojna światowa. Dyrektor Mocar- 
ski, wysiedlony do Warszawy, zmarł we wrześniu 1941 roku. Książnica została 
przekształcona w placówkę niemiecką, mającą -  ze względu na charakter zbio
rów -  służyć badaniom nad przeszłością Pomorza. Dyrektorem biblioteki, prze
mianowanej na Stadtbucherei, został początkowo dr Wilhelm Kerber, emeryto
wany nauczyciel Gimnazjum Państwowego i bibliotekarz Copemicus-Verein. Od 
lutego 1940 roku funkcję tę powierzono Ottonowi Freymuthowi, byłemu bibliote
karzowi uniwersytetu w Dorpacie. W obawie przez zbliżającym się frontem wojen
nym, we wrześniu 1944 roku przygotowano i wywieziono do Marburga trzydzieści 
sześć skrzyń z najcenniejszymi eksponatami Książnicy, natomiast budynek zaję
ty przez frontowe wojska niemieckie został zdewastowany^.

Nieomal natychmiast po wyzwoleniu Torunia podjęto starania o uruchomienie 
biblioteki. Obowiązki kierownika powierzono wówczas Janinie Przybyłowej, przed 
wojną nauczycielce języka polskiego w jednym z gimnazjów toruńskich. Pierwsze 
miesiące funkcjonowania Książnicy poświęcono na uporządkowanie księgozbioru 
i przywrócenie dotychczasowego schematu opartego na prawach własności. Rów
nolegle z  tymi pracami personel biblioteki otoczył opieką około 80 tysięcy książek 
skonfiskowanych przez władze okupacyjne, a następnie zwrócił je poprzednim wła
ścicielom. Niezależnie od tych działań pracownicy Książnicy brali udział w zorga
nizowaniu publicznej wypożyczalni. Miejskiej Czytelni Ludowej (MCL), umieszczo
nej na parterze gmachu przy ul. Wysokiej 16. Obie biblioteki podlegały Wydziałowi 
Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego^

Plany utworzenia w Toruniu wyższej uczelni wpłynęły wyraźnie na funkcjono
wanie Książnicy Miejskiej. Z dniem 11 czerwca 1945 roku obowiązki dyrektora tej

J. Huppenttial, op.cit., s. 82; A. Tujakowski, op.cit., s. 78-82.
J. Przybyłowa, Ks/ąźn/ca M/e/ska /7n. M. Kopem<ka. Bibliotekarz, 1946, nr 10, s. 208-209; T. Za
krzewski, Zyc/e / bz/ała/rrość ku/rura/rta Ottona Freymotba w okupowanym 7brun/u f1940-f944L Za
piski Historyczne, 1999, z. 2, s. 100.
Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT), Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu (da- 
tej: MRN i ZMT), 699, Sprawozdanie z działalności Książnicy Miejskiej i Miejskiej Czytelni Ludowej 
1946, s. 7, 9; M. Dunajówna, Z dz/ała/nośc/ Kstążn/cy M<e/sk/e/ / B/bt/otek/ Ltn/wersyteckłe/ w 7brun/u 
za t945 r., Przegtąd Biblioteczny, 1946, s. 115-116; A. Feiski, Torurl 1945-1955, Toruń 1955, s. 89.



instytucji powierzono Stefanowi Burhardtowi, byłemu dyrektorowi Bibiioteki Pań
stwowej im. Wróbtewskich w Wiinie. Od tego momentu Książnica podjęła działa
nia w ceiu przystosowania zbiorów do potrzeb powstającego Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika. Czytetnia główna została rozbudowana do dwóch pomieszczeń, 
utworzono czyteinię profesorską, gabinet sztuki, rozszerzono biuro bibliograficzne, 
zapoczątkowano dział muzyczny. Wraz z utworzeniem pierwszego września 1945 
roku Bibiioteki Uniwersyteckiej nową instytucję także uiokowano w budynku Książ
nicy. Burhardt nada! kierował całością prac, natomiast wicedyrektorem Bibiioteki 
Uniwersyteckiej i jej kustoszem został Stanisław Lisowski, a stanowisko wicedy
rektora Książnicy objęła Janina Przybyłowa. W tym czasie pojawiła się propozycja 
wcielenia Książnicy -  jako depozytu -  do powstającej Bibiioteki Uniwersyteckiej. 
Jednak stosunkowo szybko z projektu tego wycofano się. Przy zachowaniu od
rębnej własności (odrębne księgi akcesji i inwentarze) obie bibiioteki współistniały 
opracowując wspólny katalog, prowadząc wspólną czytelnię i wypożyczalnię^.

Na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 16 kwiet
nia 1946 roku  ̂Książnica Miejska została przekształcona w miejską bibliotekę pu
bliczną, pełniącą funkcję centrali dla tworzonej sieci bibliotecznej na terenie To
runia'". Oficjalną decyzję w tej sprawie Miejska Rada Narodowa (MRN) podjęła 
dopiero 19 listopada 1947 roku, a 27 listopada tegoż roku Wojewódzka Rada Na
rodowa powierzyła Książnicy także funkcję biblioteki wojewódzkiej". Zmianę sta
nu prawnego biblioteki poprzedziło powołanie Czytelni Dziecięcej nr 1, pierwszej 
komórki bibliotecznej funkcjonującej w ramach przewidywanej struktury organiza
cyjnej Książnicy, założonej już w lutym 1947 roku. W jej powstanie zaangażowa
ny był Komitet Organizacyjny Miejskiej Czytelni Dziecięcej, w skład którego weszli 
przedstawiciele Książnicy i drukami toruńskich wspierani przez Księgarnię Nauko
wą Tadeusza Szczęsnego'^, która na ten cel przeznaczyła pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży stu egzemplarzy własnego wydawnictwa -  był to opracowany przez 
S. Jodłowskiego i W. Taszyckiego S/own/k orfogra^czny/praw/d^ p/sowr?/ po/sk/e/ 
(Toruń 1946). Komitet Organizacyjny, którego podstawowym zadaniem była troska 
o najmłodszych czytelników, wydał ulotkę wzywającą obywateli i instytucje Torunia 
do przystąpienia -  w charakterze członka wspierającego -  do Komitetu i składa
nia darów na rzecz bibliotek dziecięcych. Efektem tych działań było zorganizowa-

)ru;

'  S. Burhardt. op.cit., s. 20; Powstan/e < p/erwsze dz/es/ęć /a( UMK ł945-ł956. nydórźróde/, wyd. 
H. Duczkowska-Moraczewska, Toruń 1995, s. 99-100; X// p/ename pos/edzen/e MPń/ w Torun/u, 
Robotnik Pomorski, 1945, nr 185, s. 3; H. Baranowski, Zb/o/y B/b//orek/ Un/wersyreck<e/ w Tbrurł/u, 
/cń rozwóy < k/erurłk/ przysz/ago kszfa/fowan/a, [w;] S(ud/a o dz/a/a/nośc/ / zb/orac/) B/b//o(ek/ Un/wer- 
sytetu M/ko^a Kopam/ka, pod red. B. Ryszewskiego, cz. V, Toruń 1990, s. 32.

* Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi [o wojewódzkich, powiatowych, miejskich 
i gminnych komitetach bibliotecznych przy odpowiednich radach narodowych] (Dziennik Urzędowy 
RP. 1946, nr 26, poz. 163)-zob . A. Kochański. Po/ska 1944-1991. /nlormaforb/sloryczny, 1.1: Po- 
dz/a1adm/n;s1rac)^ny. M/ażn/ę/sze akly prawne, d ecy le  r enunc/ac/e parlsiwowe (1944-1956^, War
szawa 1996, s. 143.
APT, MRN i ZMT, 622, Sprawozdanie z działalności samorządu terytorialnego za okres 5-letni (1945- 
-1950) w dziedzinie oświaty, kultury I sztuki, k. 20; J. Bełkot, R. Budziński, Uwarunkowan/a źyc/a 
ku/fura/nego Tbrun/a, [w:] Ożycruku/lura/nym w Torun/t/w/alacb 1945-1985, pod red. Cz. Niedziel
skiego, Toruń 1989, s. 18.

"  APT. MRN i ZMT, 622, Sprawozdanie, k. 20; A. Tujakowski, op.cit., s. 87; J. l-łuppenthal. op.cit., s. 87. 
Jako odrębnąjednostkę organizacyjną Wojewódzką Bibliotekę Publiczną powołano 1 V 1950 r., zob. 
A. Tujakowski, op.cit., s. 88.
Na temat działalności Księgami Naukowej Szczęsnego zob. W. Ciszewska. Ks/ęgarnra Naukowa 
T Szczęsny r S-ka w 7brun<u w /alacb 1945-1950, Acta Universitatis Nicolai Copemici, Bibiiologia, 
t. ll-lli. Toruń 1998, s. 273-315.



nie, m.in. z  funduszy zebranych podczas .Wystawy Druków Toruńskich', Miejskiej 
Czyteini Dziecięcej mieszczącej się przy u!. Wysokiej 16̂ .̂

W październiku 1947 roku, przed oficjainym zatwierdzeniem nowej struktury 
organizacyjnej biblioteki. Książnica włączyła do swojej sieci niezależną dotych
czas Miejską Czytelnię Ludową (MCL), przekształcając ją w Filię nr 1 działającą 
w Śródmieściu'^. Czytelnia, dotychczasowa płatna biblioteka, została uruchomiona 
uroczyście 3 maja 1945 roku w ramach Święta Książki Polskiej. Zasady jej funk
cjonowania precyzował regulamin określający wysokość kaucji pieniężnej (10 zł) 
i opłat miesięcznych (5 zł), jak również częstotliwość wypożyczeń (maksymal
nie dwa razy na tydzień). Podstawę księgozbioru Czytelni stanowiły wydawnictwa 
skonfiskowane przez władze okupacyjne, a stanowiące własność m.in. przedwo
jennego Towarzystwa Czytelni Ludowych, organizacji założonej w celu krzewie
nia oświaty ludowej przez propagowanie czytelnictwa'^. Odpłatna wypożyczalnia, 
dysponująca ponad trzema tysiącami tomów, zawierała beletrystykę, książki po
pularnonaukowe oraz literaturę młodzieżową. Jej księgozbiór powiększał się sto
sunkowo szybko głównie dzięki darom mieszkańców Torunia, które w maju 1945 
roku wyniosły 956 tomów. Personel Czytelni stanowiły trzy osoby, m.in. dawna bi
bliotekarka Towarzystwa Czytelni Ludowych Wanda Wierzbowska, która zajmo
wała się bieżącą obsługą czytelników. Kierownictwo Miejskiej Czytelni Ludowej 
powierzono Mieczysławowi Bagińskiemu, referentowi propagandowo-prasowemu 
Zarządu Miejskiego'^.

W końcu 1947 roku toruńska sieć biblioteczna obejmowała łącznie pięć ośrod
ków. Była to Centrala, czyli Książnica Miejska oraz cztery oddziały w poszczegól
nych dzielnicach miasta: Filia nr 1 (MCL) w Śródmieściu, Filia nr 2 na Mokrem, 
Czytelnia Dziecięca nr 1 w Śródmieściu oraz Czytelnia nr 2 na Podgórzu. W ciągu 
1948 roku powołano kolejne jednostki: Filię nr 3 przy ul. Sienkiewicza dla Bydgo
skiego Przedmieścia oraz Filię nr 4 dla dorosłych na Podgórzu. W grudniu tegoż 
roku uroczyście uruchomiono Czytelnię Dziecięcą nr 3 jako centralną wypożyczal
nię książek dla dzieci i młodzieży z terenu całego miasta. Jej księgozbiór obejmo
wał 2657 pozycji, w tym wiele tłumaczeń z języka rosyjskiego. O tym, że władze 
Torunia z powagą potraktowały hasło upowszechniania książki, świadczy powoła
nie kolejnych ośrodków bibliotecznych. Ogółem na dzień 1 lutego 1950 roku miej
ska sieć biblioteczna obejmowała łącznie piętnaście oddziałów: Centralę, pięć filii 
dla dorosłych, cztery czytelnie dziecięce, cztery punkty biblioteczne oraz Publicz
ną Czytelnię Czasopism (Rynek Staromiejski 24), którą Książnica przejęła w 1949 
roku z rąk Kuratonum Okręgu Szkolnego Pomorskiego'^ Za szesnastą komórkę

APT. MRN i ZMT, 701. Miejska Czytelnia Dziecięca, s. 1.25; Biblioteka Narodowa w Warszawie (dalej: 
BN). Zakład Dokumentaqi Księgoznawczej. TD 41. Książnica Miejska im M. Kopernika w Toruniu. 
APT. MRN i ZMT. 622. Sprawozdanie, k. 20; ibidem. 699. Sprawozdanie, s. 3. Wypoźycza/rł/a ks/ą- 
żek w 7brurł/u zosfarr/e otwarła w drł/u 3 mą/a. Nowy Dzień Robotnika. 1945. nr 20. s. 4; Miasto 7b- 
rurł otwiera wypożycza/rrię Czyte/rłi Ludowyctł. ibidem. 1945. nr 22. s. 4; Kiedy będzie można wypo
życzać książki z MCL. ibidem. 1945, nr 28, s. 4.

"  Na temat działalności TCL na terenie Pomorza zob. A. Tujakowski, Z przeszk)ści upowszechniania 
czyte/nictwa w Toruniu. Rocznik Toruński, t. 6.1971, s. 96-104.

"  APT, MRN I ZMT. 700. Miejska Czytelnia Ludowa 1945-1946, s. 3, 5, 7. 11; ibidem. 699, Sprawo
zdanie, s. 16; Dar na książkę, s. 3; Datek, s 4; Bezimienny ti/antrop. s. 4.

"  APT. MRN i ZMT. 622. Sprawozdanie, k. 4, 20, 30. 32, 34; Otwarcie Mie/skie/ Centra/ne/ t^ypoży- 
cza/ni Książek dia Dzieci, Gazeta Toruńska, 1948. nr 12. s. 4; T. Dar noworoczny d/a dzieci robotni
czych. Do 15 / Tbrurl pokryje sieć !4  bibiiotek. ibidem, 1948. nr 13. s. 4. O uruchomienie publicznej 
czytelni czasopism zabiegano już w październiku 1945 r. Zabrakło jednak wówczas instytuqi, która 
podjęłaby się tego typu działalności, zob Br K.. Czy Toruń zdobędzie się na czytelnię czasopism?. 
Robotnik Pomorski. 1945, nr 131, s. 4.



uznawano -  niewyodrębnioną organizacyjnie -  Centrainą Wypożyczainię Kom- 
pietów, obsługującą punkty bibiioteczne w poszczególnych dzieinicach Torunia: 
na Rudaku, Stawkach, Wrzosach i na Kozackich Górach^^. Do zadań tej placów
ki należało zaopatrywanie w książki instytucji pozabibliotecznych, m in. Związku 
Zawodowego Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Bydgosko-Toruńskiego, pra
cowników Zakładów Mięsnych, Ogrodu Jordanowskiego czy Straży Pożarnej. Jed
nostka ta, dysponująca zaledwie 678 tytułami, borykała się z poważnymi trudno
ściami z powodu braku własnego lokalu'^.

W związku z rozbudową miejskiej sieci bibliotecznej konieczne stało się po
większenie personelu biblioteki. O ile przed wojną Książnica zatrudniała zaled
wie czterech pracowników, to już w roku 1945 do pracy zaangażowano dziewięć 
osób. W kolejnych latach liczba ta wzrastała: w 1946 roku zatrudniono 11 osób, 
1947 -  20,1948 -  26. Stan personalny Książnicy na dzień 31 marca 1950 roku wy
nosił 32 pracowników, w tym czterech kierowników punktów. Na zespół ten składali 
się bibliotekarze naukowi, wykazujący się studiami wyższymi, bibliotekarze oświa
towi oraz grupa pracowników pomocniczych^".

Wraz z przekształceniem Książnicy w bibliotekę publiczną zmianie uległ charak
ter księgozbioru, rozpowszechnianego głównie za pośrednictwem filii i punktów bi
bliotecznych. W grudniu 1938 roku biblioteka liczyła 139 386 tomów, następnie po
większono ją  o dalsze 2581 nabytków z 1939 roku. W 1947 roku, dzięki staraniom 
kierowniczki Archiwum Miejskiego Heleny Piskorskiej i przy pomocy Ottona Frey- 
mutha, udało się odzyskać trzydzieści dwie z trzydziestu sześciu skrzyń wywie
zionych do Marburga, a zawierających najcenniejsze zbiory Książnicy Miejskiej^\ 
Przedwojenny zasób stanowiły historyczne księgozbiory Ibrunia wraz z m.in. bi
blioteką ks. Stanisława Kujota, kolekcją chełmińskiego drukarza Walentego Fiałka. 
Po 1945 roku rozbudowa księgozbioru przebiegała pod hasłem upowszechniania 
książki i czytelnictwa wśród społeczeństwa. Stąd zakup pozycji popularnonauko
wych, beletrystyki, jak również tytułów społeczno-politycznych, czego efektem było 
powiększenie zbiorów Książnicy do 164 443 tomów w czerwcu 1949 roku. O wy
borze poszczególnych tytułów decydowała Komisja Doboru Książek, funkcjonują
ca przy Miejskim Komitecie Bibliotecznym^.

Miejski Komitet Biblioteczny (MKB) powstał 24 lutego 1947 roku z inicjatywy 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, opartej na dekrecie o bibliotekach i opiece 
nad zbiorami bibliotecznymi. W skład trzynastoosobowego Komitetu weszli przed
stawiciele najważniejszych instytucji kulturalnych i oświatowych Torunia, m.in. To
warzystwa Naukowego, Towarzystwa Bibliofilów, Biblioteki Uniwersyteckiej, Książ
nicy Miejskiej, działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz pełnomocnicy 
Miejskiego Urzędu informacji i Propagandy. Na przewodniczącego MKB wybrano 
wizytatora bibliotek Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, Teodora Błacho- 
wiaka, jednak stosunkowo szybko zastąpił go księgarz Jan Borek, członek Pre-

"  Podstawowym ełementem odróżniającym punkty od filii była wielkość księgozbioru. W ciągu pierw
szych 6 lat punkty dysponowały 200 książkami, natomiast biblioteki dzielnicowe od 3 tys. egz. wzwyż, 
zob. APT. MRN i ZMT. 622. Sprawozdanie, k. 20v.

'* ibidem, k. 35. 35v.
"  ibidem, k. 20. 22. 34.

T Zakrzewski, op. cit., s. 116. Zakrzewski w swoim artykule szczegółowo przedstawia działania Prey- 
mutha. dzięki którym odnaleziono księgozbiór Książnicy oraz zbiory Archiwum Miejskiego.

^  APT. MRN i ZMT, 699, Sprawozdanie, s. 25-26; ibidem. 622, Sprawozdanie, k. 5. Archiwum Pań
stwowe w Bydgoszczy (dalej: APB). 652, Pomorska Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy 
(dalej: PWRN), 643. Komisja Oświaty, s. 185; ibidem. 646. Komisja Oświaty, Załącznik nr 8 -  s. nie- 
liczbowane.



zydium MRN i przewodniczący Komisji Oświatowej MRN. Działatność Komitetu 
Bibliotecznego koncentrowała się na opracowaniu projektu samorządowej sieci bi
bliotecznej, a następnie jej rozbudowie. Przygotowano także wykaz lektur dla świe
tlic młodzieżowych i ogłoszono go drukiem w ^Dzienniku Urzędowym Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Pomorskiego". Komitet zaangażował się w popularyzowanie bi
bliotek i czytelnictwa poprzez organizowanie imprez, odczytów i słuchowisk radio
wych; podjął współpracę ze Związkiem Bibliotekarzy Polskich współuczestnicząc 
w szkoleniu pracowników bibliotecznych^^. W 1947 roku powołano, początkowo 
czteroosobową. Komisję Oceny Książki. Jej głównym zadaniem był dobór i oce
na książek, które Książnica miała zakupić do bibliotek publicznych Torunia. Z po
czątkiem 1949 roku jednostce tej nadano bardziej formalne ramy. Komisja, pod 
przewodnictwem Pawła Stadniczenki -  określanego w protokole posiedzenia MKB 
mianem bibliofila, została podzielona na dwie grupy: zespół oceniający literaturę 
dla dorosłych oraz zespół oceniający literaturę dziecięcą i młodzieżową. Komisja 
znalazła siedzibę w gmachu Książnicy, a jej działalność polegała na zatwierdza
niu listy projektowanych zakupów książek^^.

Już w 1945 roku biblioteka wznowiła działalność wydawniczą rozpoczynając 
serię I4(ydawn/cfwa Ks/ążn/cy M/e/sk/e/ /m. Kopern/ka w 7brun/u. Do 1939 roku 
opracowania sygnowane przez tę instytucję wychodziły w ramach Prac Ks/ążn/cy 
M/e/sk/e/. W kwietniu 1945 roku ukazała się publikacja przygotowana przez Jani
nę Przybyłową pod znamiennym tytułem Ks/ążn/ca M/e/ska /m. Kopem/ka w 7bru- 
n/u wobec /aw/ny (Toruń 1945), koncentrująca się na opisie strat, jakie biblioteka 
ta poniosła w czasie wojny^^. Broszurka, o starannej szacie graficznej opracowa
nej przez Zygfryda Gardzielewskiego i dwubarwnym druku karty tytułowej, wyszła 
jako czwarta -  pierwsza powojenna -  pozycja firmowana przez Książnicę. Wyda
no ją  na prawach rękopisu, dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Wydzia
łu Kultury i Sztuki w Toruniu. Warto podkreślić, iż był to pierwszy druk, jaki ukazał 
się w wyzwolonym mieście^^.

Do końca 1950 roku w ramach Wydawn/cfw Ks/ążn/cy M/e/sk/e/ /m. Kopern/ka 
opublikowano jeszcze trzy prace. Przedstawiły one sylwetki znamienitych obywa
teli Tbrunia^ .̂ Na uwagę zasługuje przede wszystkim tom opatrzony cyfrą V, zatytu
łowany Zygmunt Mocarsk/ (Toruń 1946), poświęcony pamięci pierwszego dyrekto
ra Książnicy, przygotowany przy współpracy Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewela, 
który ukazał się w dwudziestą rocznicę założenia toruńskiego stowarzyszenia mi
łośników książki. O fundusze na jego wydanie zabiegano u wojewody pomorskie
go, ostatecznie jednak uzyskano subwencję z  Ministerstwa Oświaty^^. Publikacje

APT, MRN i ZMT, 97. Miejski Komitet Biblioteczny w Toruniu 1946-1950 (dalej: 97. MKB). s. 43. 69; 
APB. 852. PWRN. 272. Biblioteki, s. 309. 311-313.
APT. MRN i ZMT. 97. MKB. s. 77. 79; APB. 652. PWRN. 645. Komisja Oświaty, s. 32. W źródłach 
instytucja ta występuje zamiennie pod nazwą Komisji Doboru Książki lub Komisji Oceny Książki.

"  APT. MRN i ZMT. 622. Sprawozdanie, k. 5. 22; M. Dunajówna. Z dz/ata/nośc/. s. 115. Praca Przyby- 
łowej przedstawia stan zasobów Książnicy na rok 1945. przed odzyskaniem zbiorów w 1947 r.

"  P/erwszy druk torudskr. Robotnik Pomorski. 1946. nr 30. s. 4; M. Sydow, Ruch wydawn/czy. Arkona. 
1946. nr 9/10. s. 22; A. Tujakowski. Ks/ążn/ca M/e/ska. s. 86; E. Synak. Drł/ dawne / nowe. Z dz/e- 
jów 7brun/a w okres/e Po/sk< Ludowe/. Rocznik Toruński, t. 9: 1974. s. 42.

^  J. Przybyłową. Ks/ążn/ca M/e/ska <m. Kopem/ka, Bibliotekarz. 1946. nr 10. s. 209; B. Domańska, /n- 
sfytuc/e < organ<zaqe upowszechn/an/a ku/fury. [w:] J. Bełkot. B. Domańska. A. Kaleta. R. Sudziński. 
O życ/u ku/(ura/nym w Tbrun/u w /atac/ł 1945-1948. Toruń 1989. s. 138; J. Kasprzyk. Wspó/czesne 
forurlsk/e wydawn/ctwa naukowe. Rocznik Toruński. 1966. s. 192-193; I. St.. ZpuMkac/7foruńsk/c/!. 
Głos Demokratyczny. 1946. nr 16. s. 9.
APB. 851. Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy. 3213. Czasopisma i biblioteka 1945-1946. 
s. 20; Z.. Ks/ążn/ca M Ko/)em/ka pam/ęc/ Z. Mocarsk/ego. Robotnik Pomorski. 1946. nr 180. s. 3.



numer Vt i Vt! dotyczą równie znanych i zasłużonych obywateii Torunia. Pierwsza 
z nich, autorstwa Heieny Piskorskiej, przedstawiała działacza społecznego dr. Ot
tona Steinborna (1868-1935)^. Koiejna, przygotowana przez Janinę Przybyłową, 
poświęcona była osobie Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego (1668-1749), po- 
czmistrza i radnego miejskiego, aie również iiterata tworzącego w epoce saskiej. 
Opracowanie Przybyłowej, mające charakter wstępnego szkicu biograficznego, 
w małym tylko stopniu opartego na materiałach źródłowych, przyczyniło się jednak 
do przypomnienia tego barokowego erudyty i uporządkowania faktów z jego ży
cia^. Pozycje firmowane przez Książnicę Miejską odznaczały się wyraźną troską 
o estetykę książki. W większości za ich stronę graficzną odpowiedzialny był Gar- 
dzieiewski, współpracujący z Drukarnią Toruńską Spółdzieini Wydawniczej .Wie
dza", w której wytłoczono dwie ostatnie pubtikacje.

Pracę oświatową Książnicy Miejskiej ilustrują zorganizowane w tatach 
1945-1950 cztery wystawy książki, które były wietkim wydarzeniem kutturat- 
nym w Toruniu^\ Szczegótnym echem w miejscowej prasie odbiła się .Wysta
wa Książki Potskiej" przygotowana w maju 1945 roku. Jej motywem przewodnim 
były zniszczenia wojenne zobrazowane przez strzępy książek i kartoniki z opi
sem zaginionych dzieł umieszczone w pustych gabiotach. Na wystawie swój bo
gaty przedwojenny dorobek wydawniczy zaprezentowało Towarzystwo Naukowe, 
Towarzystwo Bibliofitów im. Lelewela przedstawiło ekslibrisy ze  zbiorów Zygfryda 
Gardzietewskiego oraz oprawy artystyczne autorstwa toruńskiego mistrza introli
gatorskiego Wincentego Januszewskiego. Równie wielką popularnością cieszyła 
się .Wystawa Druków Toruńskich", zorganizowana w 1946 roku w ramach Dni To
runia, której celem było unaocznienie rozwoju drukarstwa toruńskiego od jego po
czątków do czasów współczesnych. Druga z rzędu ekspozycja doczekała się dru
kowanego informatora ze wstępem autorstwa Janiny Przybyłowej pt. Przewodn/k 
po W/sfaw/e Druków 7bruósk/c/! 22./)(-29./X. 1946 (Toruń 1946). Kolejną wysta
wę poświęcono książce czeskiej (1948), następna zaś w 1949 roku -  pod nazwą 
.Książka Popularna" -  miała za zadanie wykazanie dorobku Polski Ludowej w upo
wszechnianiu czytelnictwa^^.

Wymienione wystawy zorganizowano w ramach Święta Oświaty obchodzonego 
powszechnie od maja 1946 roku. Z inicjatywą popularyzacji książki i upowszech
niania oświaty wystąpiła Rada Książki pod przewodnictwem ministra oświaty Cze
sława Wycecha, która powołała Obywatelski Komitet Święta Oświaty. Rada Mi
nistrów 22 marca 1946 roku wydała uchwałę, na mocy której przeznaczano dni 
1-3 maja na doroczne Święto Oświaty, z  tym że .w każdym roku wysunięty będzie 
jeden z działów lub czynników pracy oświatowej jako naczelny temat obchodu"^. 
Wśród zalecanych haseł były m.in. Ks/ążka skarbn/cą ku/fury czy Kra/ bez b<b//o-

^  H. Piskorska, OMon Sre/nbom, dr mad., Toruń 1947; M. Sydow, Tbruńsk/ rucń wydawri/czy, Arkona. 
1948, nr 1/3. s. 19; J. Budkowska, Tbruńsk/ św/af rłaukowy. Koraspondenc/e, Przegląd Zachodni. 
1947. s. 769.

^  J. Przybyłową. Jakub Kaz/m/erz Rub/nkowsk/. Toruń 1949; K. Maliszewski. Jakub Kaz<m/arz Rub/n- 
kowsk/. sz/acbc/c, m/eszczarłm roruńsk/, erudyfa barokowy. Warszawa-Poznań-Toruń 1982. s. 9. 
APT. MRN i ZMT. 670. Miejska Czytelnia Ludowa. Książnica Miejska 1947-1949. s. 145; M. Sydow. 
Wystawa Druków Tbruńsk/cb. Bibliotekarz. 1946, nr 10. s. 212-213; J. Przybyłową. Wysfawa pb 
.Ks/ążka Popu/ama', ibidem. 1949. nr 5/6. s. 87-88.

^ Odezwa przed ,Św/pfem ks/ąźk/ po/sk/e7. Nowy Dzień Robotnika. 1945. nr 16. s. 2; Otwarc/e wy
stawy ks/ążk/po/sk/e/. ibidem. 1945. nr 31. s. 4; Otwarc/e wystawy ks/ążk/po/sk/e/. ibidem. 1945. nr 
32. s. 2; Ks/ążka po/ska po /atacb gebenriy. ibidem. 1945. nr 34. s. 3; M. Sydow. Kąc/k b/b//ot</ów na 
wystaw/e ks/ążk/. ibidem. 1945. nr 34. s. 3.

^  T. Hussak. Ks/ęgarstwo b//sk/e czyte/n/kom. /V/e zmamowa/rómy szansy. .. Olsztyn 1999. s. 21.



-  fo ^w/erdza bez bron/. Wykonanie uchwały powierzono ministrowi oświaty, 
Wycechowi, który jako przewodniczący Komitetu Obywateiskiego Święta Oświaty 
wydał szczegółową instrukcję w sprawie organizacji uroczystości, zalecającą wo
jewódzkim, powiatowym i gminnym Komitetom Święta Oświaty przygotowanie róż
norodnych imprez i form poputaryzacji książki, przeprowadzanie zbiórek pienięż
nych na odbudowę bibiiotek, gromadzenie książek, urządzanie spotkań, odczytów 
i wystaw. W 1949 roku Święto Oświaty przekształcone zostało w Tydzień Oświa
ty, Książki i Prasy, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Kuitury i Sztuki, 
a od roku 1951 przyjęto ostateczną nazwę Dni Oświaty Książki i Prasy. Stopnio
wo imprezy popuiaryzujące książkę rozszerzały się na cały maj, tak iż ostatecznie 
powszechnie uznano maj za Miesiąc Książki^.

Bibtłoteka Uniwersytecka
w  pierwsze iata funkcjonowania Bibiioteki Uniwersyteckiej nierozerwalnie wpi

sana jest historia Książnicy Miejskiej. Początkowo Biblioteka Uniwersytecka, po
zbawiona własnego lokalu i zasobów, koncentrowała się na uporządkowaniu 
księgozbioru Książnicy, zastępczo pełniącej funkcję biblioteki uczelnianej. Przeło
mowym momentem w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej była przeprowadzka do 
odrębnego lokalu. Na jej potrzeby zaadaptowano gmach przy ul. Chopina 12/16, 
wzniesiony w końcu lat trzydziestych z przeznaczeniem na Muzeum Ziemi Pomor
skiej im. Józefa Piłsudskiego. Uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyli m.in. mi
nister skarbu K. Dąbrowski, Naczelny Dyrektor Bibliotek J. Grycz, Naczelny Dyrek
tor Archiwów W. Suchodolski, odbyło się 10 maja 1947 roku. Nowe pomieszczenia 
dawały możliwość utworzenia Czytelni: Głównej, Czasopism i Profesorskiej, a tak
że  organizowania wystaw^^.

W październiku 1947 roku z inicjatywy dyrektora Burhardta założono Towarzy
stwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej. Towarzystwo, którego działaczami byli 
m.in. Helena Steinborn -  działaczka społeczna, ks. dziekan mgr Franciszek Ring- 
welski -  wykładowca w Studium Wiedzy Religijnej, mgr Maksymilian Zgoda, me
cenas Stefan Michałek, prezes Oddziału Toruńskiego PZZ Emil Ogłoza, ks. prefekt 
Zygfryd Kowalski, powstało w celu pozyskiwania dodatkowych środków pienięż
nych na zakup polskich książek naukowych do Bibiioteki oraz na wsparcie finanso
we nieopłaconych praktykantów bibliotecznych. Projekt statutu Towarzystwa Senat 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zatwierdził 30 października 1947 roku. Towarzy
stwo nie rozwinęło szerszej działalności ze względu na istniejące Towarzystwo 
Przyjaciół UMK i działającą w jego ramach Komisję do spraw Biblioteki Uniwersy
teckiej^. Ważnym wydarzeniem w dziejach Biblioteki była zmiana dyrektora. Zgod
nie z pismem Ministerstwa Oświaty z 9 lutego 1949 roku funkcję tę objął były rek
tor UMK, prof. Ludwik Kolankowski^^.

^ Ibidem, s. 21-23; L. Biliński, Za/ysmzwq/Ł/nvc/łuwydawn/czego wPo/scei.udowey, Warszawa 1977, 
s. 121-122. Szczegółowo na temat upowszechniania I popularyzacji książki zob. także T. Hussak, 
Rek/ama / propaganda ks/ąż/r/, cz. II, Warszawa 1970.
J. Bełkot. Ón/wersytef M/ko/a/a Kopem/ka w 7brun/u w /afach 1945-1985, Toruń 1986, s. 45; M. Du- 
najówna, Ofwarc/e B/b//ołek/ L/n/wersyleck/e/, Bibliotekarz, 1947, nr 5/6, s. 94; S. Jedna z ną/p/ęk- 
n/e/szye/) b/bł/ołek w Po/sce, Robotnik Pomorski. 1946, nr 194A, s. 3. Burhardt przytacza anegdo
tę. jakoby nowy gmach Biblioteki rektor Kolankowski wygrał w szachy grając z prezydentem miasta 
Dobrowolskim (zob. S. Burhardt, W/s(ona p/erwszego p/ęc/o/ec/a B/b//ofek/ <JMK, [w:] Sfud/a o dz/a- 
/a/nośc/ / zb/oracb e/b//ołek/ (Jn/wersylełtr M/koła/a Kopem/ka, pod red. B. Ryszewskiego, cz. III, To
ruń 1987, s. 16).

^ Powsłan/e / p/envsze dz/es/ęć /ał UMK. s. 159-161; S. Burhardt. W/slor/a p/erwszego p/ęc/o/ec/a B/- 
b//ofek/. s. 19.

"  M. Dunajówna, Sprawozdan/e, s. 393; S. Burhardt. Wspomn/en/a, s. 22.



Pierwszy zespół pracowników Bibiioteki Uniwersyteckiej był bardzo skromny. 
Poza dyrektorem Burhardtem personel stanowiii kustosz Stanisław Lisowski, dr Le
onid Żytkowicz i mgr Janina Kapuścińska. Zespół ten równolegle realizował dwa 
zadania: organizował Bibliotekę Uniwersytecką i adaptował Książnicę Miejską do 
potrzeb uniwersytetu. Wkrótce grono to poszerzyło się o kolejne osoby, m.in. o Bar
barę Gąsowską (późniejszą Serczykową), Annę Ptaszyńską, Romanę Stefanow- 
ską. We wrześniu przybyły dr Maria Puciatowa i Maria Dunajówna, a od 1 paździer
nika 1945 roku Henryk Baranowski jako bezpłatny praktykant w pełnym wymiarze 
godzin. W następnych miesiącach dołączyli Piotr Meszko, Jadwiga Lisowska, Ed
mund Józefowicz, dr Walerian Preisner ze  Lwowa. Z początkiem 1946 roku przy
był mgr Leonard Jarzębowski, później Maria Czarnowska, Czesława Wilczyńska, 
Filomena Jurewicz. W lutym 1947 roku praktykę rozpoczął Jerzy Serczyk, w cią
gu tego roku pracę w Bibliotece podjęli także Halina Zgorzelska, Mikołaj Dzikow
ski i Maria Mołodcówna. W 1948 roku przybyła Zenobia Duniakówna (późniejsza 
Jarzębowska), a w 1949 -  Zofia Baranowska i Roman Bury. Burhardt podsumo
wując w 1949 roku swoją działalność na stanowisku dyrektora Bibiioteki Uniwersy
teckiej obliczył zespół pracowników na 32 osoby. Do grupy tej należy dodać dzie
sięciu praktykantów zatrudnionych w Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych, 
funkcjonującej przy Bibliotece. W tatach 1945 do 1949 byli to m.in. Marian Sydow, 
Marian Biskup i Tadeusz Grudziński. Stworzenie odpowiednio dobranego, dobrze 
przygotowanego grona pracowników było istotnym elementem, który zadecydo
wał o powstaniu i rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej^.

Początkowo personel Biblioteki koncentrował się na uporządkowaniu zbiorów 
Książnicy i ich udostępnianiu. Równolegle prowadzono akcje zabezpieczania księ
gozbiorów poniemieckich. Wiązało się to z funkcjonowaniem w Toruniu dwóch 
zbiornic książek: pierwszej -  założonej 1 czerwca 1946 roku przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Pomorskiego w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz drugiej 
Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych powstałej (z przekształcenia Zbiorni
cy Kuratorium) 1 lutego 1947 roku przy Wydziale Bibliotek Ministerstwa Oświaty. 
Kierownictwo obu zbiornic spoczywało w rękach Burhardta, któremu pozostawio
no szeroką swobodę działania^^. Aktywność tę popierał rektor prof. Kolankowski, 
w liście do Ministerstwa Oświaty postulując przesyłanie do UMK wszelkich ksią
żek dotyczących Pomorza z bibliotek byłych Prus Wschodnich^".

Książki, formalnie przyznane zbiornicy przez Ministerstwo, zwożono różnymi 
środkami transportu do budynków przy ul. Mickiewicza 2, Fosa Staromiejska 3, 
Wysoka 16, plac Armii Czerwonej (plac Teatralny) 2 i do wolnych pomieszczeń 
w gmachu przy ul. Chopina 12. Szczególnie aktywnie na tym polu działali, boryka
jąc się z różnymi trudnościami (brakiem transportu i środków finansowych), m.in. 
J & e f Mossakowski, Kazimierz Śląski, Jarzębowski. Baranowski, Żytkowicz, Ser
czyk. Selekcji księgozbiorów dokonywano dopiero na miejscu w Toruniu, włącza
jąc do tych prac studentów, czasami asystentów. W II Zbiornicy zaangażowano 
półstały, przeszkolony personel: asystentów i studentów, np. Tadeusza Cieślaka, 
Zbigniewa Zdrójkowskiego, Aleksandra Matawowskiego, Śląskiego oraz bibliote
karzy -  kustosza Dzikowskiego. Jadwigę Węgiorzową, Sydowa, Zgorzelską. Zbio
rami zgromadzonymi w Zbiornicy dysponował Burhardt rozdzielając je pomiędzy

"  S. Burhardt, W/stona p/erwszego p/ęc/o/ecia B/tt/łoteir/, s. 11; S. Czaja. Pracown/cy Błb/iofe/r/ Unwer- 
sytac/(/e/ w cz(erdz<ea(o/ec<u 1945-19H5. [w:] Studża. cz. V. s. 48-49.

*  S. Burhardt. H<stona p/erwszego p<ęcło/ecła B<h/<oteł(<. s. 20; H. Baranowski, żdrory B/d/iotek/, s. 25- 
-26.

"  Powstan/e / p/erwsze dz/es/ęć /a( Ł/MK. s. 73.



Książnicę Miejską, biblioteki zakładowe i bibiioteki pozatoruńskie. Przeważającą 
część przekazano jednak Bibliotece Uniwersyteckiej^'.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej powstawał w kilku etapach. Początkowo, 
ze względu na małe środki przeznaczone na zakup, koncentrowano się na prze
jęciu zabezpieczonych zbiorów byłych niemieckich bibliotek, szkół, urzędów, jak 
również osób prywatnych, głównie z terenów Pomorza Wschodniego i Zachodnie
go. Były to książki pochodzące ze zbiorów m.in. bibliotek: Uniwersyteckiej w Gry- 
fii, Bismarcka w Warcinie, Miejskiej w Szczecinie, Pruskiego Banku Państwowego 
w Berlinie. Dodatkowo, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, zo
stały przejęte w depozyt księgozbiory Gimnazjum w Chełmnie ze zbiorami dawnej 
Akademii Chełmińskiej oraz Gimnazjum w Chojnicach. Już w pierwszym roku ist
nienia Bibiioteki Uniwersyteckiej zabezpieczono 130 tysięcy woluminów, podczas 
gdy zakupy objęły zaledwie 983 woi. Rok akademicki 1945/1946 był kulminacyj
nym punktem akcji przejmowania zbiorów poniemieckich. W następnym roku aka
demickim koncentrowano się raczej na księgozbiorach podworskich, a w 1947 r. 
przyjęto w depozyt największy zbiór -  z Elbląga'*^.

Wśród zgromadzonych książek można było wyodrębnić nowoczesną literatu
rę naukową, różne wydawnictwa urzędowe niemieckie oraz czasopisma naukowe 
i ogólne. Znaczącą grupę o dużych walorach zabytkowych tworzyły starodruki, na 
które złożyło się ponad 48 tysięcy woluminów. Największy zesp& stanowiły zbio
ry bibiioteki elbląskiej obejmujące książki z  dawnej bibiioteki gimnazjalnej (1601- 
-1821) oraz miejskiej (1821-1945), łącznie ponad 8 tysięcy woiuminów^^. Drugim 
co do wielkości zespołem były fragmenty księgozbioru z byłej Państwowej i Uni
wersyteckiej Bibiioteki w Królewcu, przywiezione do Torunia w 1947 roku z Pasłę
ka. Zespół ten obejmował najbardziej efektowną część zasobu starych druków Bi
blioteki Uniwersyteckiej, m.in. modlitewnik księżnej Doroty w oprawie sakowej czy 
słynne dwanaście srebrnych opraw, pochodzących z Bibiioteki Prywatnej (Kam- 
merbibliothek) i Zamkowej (SchloRBibliothek). Z ciekawszych zespołów prowe- 
niencyjnych przechowywanych w oddziale starych druków warto jeszcze wymienić 
zespół greifswaidzki zawierający niezwykle rzadkie szesnastowieczne druki w dia
lekcie doinoniemieckim, stare druki z  Rygi pochodzące z Kulturgutsammelstelle der 
Baltendeutschen czy prywatną kolekcję Christiana i Gabriela Lwów^.

Wśród książek przejmowanych dominowały germanika, nie było natomiast naj
nowszej literatury naukowej oraz poloników. Brakowało przede wszystkim książek 
polskich, stanowiących w 1947 roku zaledwie 3% całego księgozbioru. Stąd polity
ka zakupów poszła w kierunku ostrożnej rozbudowy prenumeraty, aby przy skrom
nym budżecie zachować jej ciągłość, oraz zakupu głównie publikacji polskich re
trospektywnych i bieżących, ponieważ egzemplarz obowiązkowy w praktyce nie 
funkcjonował. Niezwykłe istotną rolę w początkowej fazie budowy księgozbioru 
odegrały dary, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W 1947 roku wpłyn^o z tego

S. Burhardt. /̂ /stor/a p/erwszegop/ęc/o/ec/a s. 20-21.
Powsran/e /p/erwsze dz/es/ęd/ar UMK, s. 129; H. Baranowski. Zd<oryB<b//olek/. s. 25.
Depozyt elbląski obejmujący łącznie około 65 tys. wol. książek i czasopism został zwrócony Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Elblągu w latach 2000-2001. Na temat księgozbioru elbląskiego zob. 
D. Czyżak, Zarł/m ks<ęgozb<óre/b/ąsk/do Tbrun/a dotarł.... Horyzont. Biuletyn Informacyjny. 2001, 
nr 1, s. 11-18.

"  M. Strutyńska, Struktura prowenrertcy/na zbroru starych druków B/bt/otekr Ur?/wersyteck/e/ w 7b- 
rurrru. Przawodrr/k po zespo/acb. Prob/emy badawcze r metodo/ogrczrre, Toruń 1999, passim. Bi
blioteką Zamkową i drukami królewieckimi zajmuje się J. Tondel -  zob. idem, Brbt/oteka Zamkowa 
(1529-1568^ ksręcra ^/brechta Prusk/ego w tóótewcu. Toruń 1992. oraz Srebrna brbt/oteka ks/ęcta 
^/brechta Prusk/ego / /ego żony/łrmy Mant, Warszawa 1994.



źródła 6048 wołuminów, podczas gdy z planowych zakupów zaledwie 2083 pozy
cje. Z Instytucji i towarzystw, które wzbogaciły księgozbiór Biblioteki wymienić na
leży Committee of Rehabilitation of Science and Culture in Roland -  2200 wol., 
Komitet Funduszu im. Gen. Grota-Roweckiego w Londynie -  300 wol., Fundację 
Kościuszkowską- 680 dzieł, Ambasadę Czechosłowacką w Warszawie -  240 wol., 
a także American Book Center, Bibliotekę Polską w Paryżu. Była to przede wszyst
kim zagraniczna literatura naukowa z różnych dziedzin wiedzy, z lat wojny i powo
jenna. Szczególnie wartościowe okazały się dary krajowe. Swoją pomoc ofiarowały 
biblioteki: Jagiellońska. Narodowa, Uniwersyteckie w Warszawie i Poznaniu, Insty
tutu Zachodniego, Biblioteka Kórnicka i Książnica Miejska w Toruniu, które przeka
zywały Bibliotece Uniwersytetu M. Kopernika swoje dublety i wydawnictwa^^.

Kolejny etap budowy księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej wiązał się z  przy
znaną 5 października 1947 roku specjalną dotacją Komisji do Spraw Odbudowy 
Nauki Polskiej przy Centralnym Urzędzie Planowania, wynoszącą dwa miliony zło
tych. Zużytkowano ją  na zakup 3500 polskich książek naukowych. Był to początek 
rozbudowy księgozbioru drogą celowych zakupów dokonywanych w księgarniach, 
antykwariatach, a nawet od osób prywatnych. W kwietniu 1948 roku Biblioteka po
siadała około 600 tysięcy woluminów, z czego 550 tys. stanowiły zbiory poniemiec
kie, przechowywane jako depozyt Ministerstwa Oświaty, a na pozostałe 50 tys. wo
luminów złożyły się dary oraz książki z  wymiany i kupna^.

W końcu 1946 roku Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała konkurs na swój 
supereksiibris. Pierwszą nagrodę jury, pod przewodnictwem prof. Kazimierza 
Hartieba, przyznało Zbigniewowi Lengrenowi. Nagrodzony znak graficzny, przed
stawiający dłoń z konwalią zaczerpniętą z portretu Kopernika, umieszczano na 
grzbiecie oprawianych pozycji. Nagle 13 grudnia 1946 roku rektor prof. Kolankow- 
ski zakwestionował legalność wprowadzenia tego symbolu. Zakazano używania 
blankietów i zakładek do książek ozdobionych motywem dłoni z konwalią. Spra
wa superekslibrisu była wznawiana wielokrotnie, ostatecznie prorektor prof. Zyg
munt Czerny zażądał zwrotu matryc. Przyczyny wycofania symbolu nigdy nie 
ujawniono"T

W bibliotece naukowej niezwykle istotne jest właściwe opracowanie zbiorów. 
Pierwsze prace w tym kierunku Biblioteka Uniwersytecka poczyniła już we wrze
śniu 1945 roku. Dyrektor Burhardt zdecydował wówczas o prowadzeniu Central
nego Katalogu Bibliotek Zakładowych. Projekt ten początkowo został zrealizowany 
przez biblioteki zakładowe tylko w 23%. Na 55 tysięcy posiadanych tytułów ksią
żek i czasopism Biblioteka otrzymała 12 676 kartek (ok. 15 tys. wol.), które po ko
rekcie włączono do katalogu alfabetycznego. Niezależnie od tych czynności przy
stąpiono do katalogowania zbiorów znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej. 
Początkowo opracowywano je jedynie alfabetycznie. Książki z kupna, egzempia- 
rza obowiązkowego i darów katalogowano według przepisów opracowanych przez 
Józefa Grycza i Władysławę Borkowską"^. Książki pochodzące ze zbiorów po
niemieckich katalogowano systemem uproszczonym (akcesyjnym). Opierano się 
wówczas na wytycznych ministra oświaty nadesłanych w piśmie do rektora UMK 
25 czerwca 1946 roku. Uproszczony opis obejmował kolejny numer, hasło, tytuł, 
miejsce i rok wydania oraz liczbę tomów. Numer stanowił sygnaturę akcesyjną po-

^  H. Baranowski, Zbio/y B<Mo(ek<, s. 33-35, 40; S. Burhardt, B/Motekł toruńskre. Zapiski IN I ,  1947, 
s. 59; J. Barczyk, Bok 1948, s. 86; M. Dunajówna, Sprawozdan/e, s. 393.

"  Powstan/e < p/erwsze dz/es/ęć /a( UMK. s. 178.
S. Burhardt. H/stoda pierwszego p/ęcio/ecia B/Motek/, s. 15.

** J. Grycz, W. Borkowska. Skrócorre przepisy kataiogowania ailadetyczrrego. Warszawa 1946.



przedzoną titerami AK. Karty akcesyjne umieszczano w osobnej kartotece w po
rządku aifabetycznym.

Prace nad kataiogiem rzeczowym zostały rozpoczęte 1 października 1947 roku. 
Odpowiedziainy za nie kustosz Dzikowski opracował kiasyfikację opartą na istnie- 
jącym księgozbiorze bibiioteki. Dzięki temu kataiog przybrał postać klasyfikacyj
nego systemu fakultetowego. Działy główne to: nauki bibliologiczne oraz ogólne 
wydawnictwa informacyjne, następnie dyscypliny humanistyczne i im pokrewne, 
dalej sztuki piękne, nauki matematyczno-przyrodnicze oraz prawno-społeczne, na 
końcu zaś nauki stosowane. Kataiog dopełniał indeks alfabetyczny obejmujący 
wszystkie działy główne i ich poddziały. W styczniu 1948 roku sklasyfikowano oko
ło jednej czwartej opracowanych książek Bibiioteki Uniwersyteckiej. Statystycznie 
klasyfikowano miesięcznie około 5 tysięcy pozycji. Pierwszego sierpnia tego roku 
katalog rzeczowy, znajdujący się w sześćdziesięciu tekturowych pudłach, został 
oddany do użytku publicznego. W następnym roku kataiog uzupełniono dalszymi 
czterdziestoma pudłami. W pracy nad nim pomagały od lutego 1949 roku dr Du- 
najówna i mgr Mołodcówna"^.

Także Mikołajowi Dzikowskiemu zawdzięcza Biblioteka szybkie i fachowe opra
cowanie zasobów Gabinetu Atlasów i Map. Opracowanie Starych Druków powie
rzono kustoszowi S. Lisowskiemu. Był on pomysłodawcą podziału całego zaso
bu na polonika i wydawnictwa obce. a następnie podziału chronologicznego na 
wieki XVI, XVII i XV!!!. W obrębie wydzielonych grup wprowadzono układ we
dług formatów. Stałym współpracownikiem Lisowskiego była Filomena Jurewicz. 
W pierwszych latach prace polegały przede wszystkim na odnajdowaniu starych 
druków wśród zwożonych książek. Zasadnicze czynności katalogowe podjęto do
piero w 1948 roku opracowując kataiog poloników, w 1950 zainicjowano podział 
według wieków. Najpóźniej, bo w 1949 roku. rozpoczęto katalogowanie i inwen- 
taryzowanie w działach Rękopisów, Sztuki i Zbiorów Muzycznych. Wynikało to 
z zaangażowania pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w opracowanie zbiorów 
Gabinetu Sztuki Książnicy Miejskiej. Na dzień 31 grudnia 1949 roku Biblioteka Uni
wersytecka posiadała 451 676 wol., w tym opracowanych 171 676 -  przy dwu
dziestu sześciu etatach, ponadto 200 tys. wol. druków zbędnych. Dla porównania: 
najbardziej zbliżona sytuacyjnie Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi miała 99 261 
opracowanych woluminów przy czterdziestu jeden etatach^.

Biblioteka Uniwersytecka udostępniała zbiory czytelnikom od początku swego 
istnienia. Początkowo wykorzystywano zarówno księgozbiór, jak i pomieszczenia 
Książnicy Miejskiej. Samodzielną pracę czytelnie (główna, czasopism i profesor
ska) rozpoczęły dopiero po przeprowadzce do nowego lokalu, gdzie początkowo 
poważnym problemem był brak odpowiedniego wyposażenia. Czytelnia Główna 
funkcjonowała od godz. 8 do 20, a od 1 lutego 1949 r. także w dni świąteczne -  
od 10 do 14, przy dyżurach opłacanych z pieniędzy Towarzystwa Przyjaciół Bibiio
teki UMK. Stosunkowo najmniejszą popularnością cieszyła się czytelnia profesor-

B. Woźntczka-Paruzel, Geneza < rozw(^ kafa/ogu /zeczowego B<lb//orek/ Un/wers/feckłe; M<ko/a/a 
Kopern/ka, [w:] SrtyJ/a o Jz/a^/nośc/ < zb/orac/) B<7)//orek< Ł/n/wersy/era M/ko/a/a Kopern/ka, pod red. 
B. Ryszewskiego, cz. IV, Toruń 1988, s. 50-51; S. Burhardt, W/slońa p/erwszego p/ęc/o/ec/a B/bko- 
fek/, s. 14, 22, 25; R. Rzeszotarska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w latach 1945-1956, praca magisterska napisana pod kier. prof. dr. hab. J. Tondela, Toruń 2001 
(mps. w zbiorach instytutu informacji Naukowej i Bibliologii UMK, Toruń, sygn. D 2001 99), s. 102, 
104-105, 108. Szczegółowo na temat działalności M. Dzikowskiego zob. H. Baranowski, Kustosz 
M/kota/Dz/kowskł, [w:] Stud/a, cz. iV, s. 11-26.
S. Burhardt. W/storfa p/erwszego p/$c/o/ec/a B/ókotek/, s. 22, 25.



ska, ponieważ pracownicy naukowi w większości wypadków preferowali własny 
warsztat pracy^\

Pewnych informacji o udostępnianiu i iiczbie czytetników dostarcza statystyka 
bibiioteczna. W 1945 roku Biblioteka Uniwersytecka miała 263 czytelników. Z każ
dym rokiem ich liczba stale rosła (1945 r. -  732, 1947 r. -  952, 1948 r. -  1628, 
1949 r. -  1964), by w 1950 roku osiągnąć 2020. Biblioteka odnotowała w 1946 
roku 5982 odwiedziny, udostępniono wówczas 7 tysięcy woluminów, w roku na
stępnym 21 912 odwiedzin i 10 290 woluminów, aż do 31 493 odwiedzin i 40 tys. 
woluminów w 1950 roku. W latach 1945-1950 liczba woluminów wypożyczonych 
do domu nie przekroczyła 28% udostępnionych pozycji. Wynikało to z charakteru 
księgozbioru, składającego się często zaledwie z jednego egzemplarza podsta
wowego opracowania oraz z braku zbioru podręczników^^.

Od roku 1946 o nabytkach Biblioteki Uniwersyteckiej informował ukazujący się 
w postaci powielanego maszynopisu „Biuletyn Biblioteki Uniwersyteckiej w Toru
niu". Udostępniano go na specjalnych tablicach w gmachu Biblioteki, a także w in
nych budynkach uniwersyteckich. Roczniki, odbijane na powielaczu, rozsyłane były 
do wszystkich większych bibliotek w Polsce". Dwa pierwsze tomy ukazały się w ra
mach serii Wydawn/cfwa B/Mofek/ Un/wersyfeck/e/ w 7brun/u jako pozycje nr 1 i nr 
2. Początkowo „Biuletyn" przedstawiał piśmiennictwo zagraniczne i ważniejsze pol
skie wydawnictwa nabywane przez Bibliotekę, stopniowo jednak-w  miarę narasta
nia zbiorów -  ograniczono go do najważniejszych pozycji obcych. Przypuszczalnie 
dlatego od rocznika III: 1948/1949 nastąpiła zmiana tytułu na „Biblioteka Uniwersy
tecka w Toruniu. Biuletyn Nabytków", a w roku 1950 na „Biblioteka Uniwersytecka 
w Toruniu. Biuletyn. Najważniejsze Nabytki". Redakcję wykazów roczników prowa
dziła dr Maria Dunajówna, której od 1948 roku pomagał Henryk Baranowski. Wśród 
osób odpowiedzialnych za opracowanie indeksów lub zaangażowanych w proces 
powielania znaleźli się także Maria Mołodcówna, Jadwiga Lisowska, Stanisław Ja
rocki, Antoni Baranowski, Jan Kałamarski i Grzegorz Kwieciński^.

Formą popularyzacji informacji o nabytkach były także wystawy organizowane 
przez Bibliotekę. Już w 1948 roku zaprezentowano wystawę „Don Suisse Uniwer
sytetowi Mikołaja Kopernika", na której pokazano wydawnictwa naukowe ofiarowa
ne toruńskiej uczelni przez Szwajcarię. W tym samym roku zorganizowano ekspo
zycję „Radziecka książka naukowa", a w następnym „Książka czechosłowacka". 
W roku 1949 przygotowano jeszcze dwie wystawy: czasopiśmiennictwa i nauko
wej książki polskiej po wojnie oraz przyjaźni polsko-radzieckiej. Rok 1950 przy
niósł trzy duże ekspozycje, w tym jedną z najciekawszych: „Chopiniana w zbio
rach Biblioteki".

Księgozbiory prywatne
Poza bibliotekami warsztatem pracy naukowej były często księgozbiory pry

watne. Duża część toruńskiej profesury przywiozła w swoim bagażu z Wilna oraz 
Lwowa książki. Nie były one dotychczas przedmiotem badawczego zaintereso-

tbidem, s. 23; R. Rzeszotarska, op. cit., s. 121-122, 127.
A. Bogłowska, Uźytkown/cy B/b/<orek/ Un/wersy(eck/e/ w 7brun/u w czferdz/esro/acłuyę/ /srn/en<a. [w:] 
Sfud<a. cz. V. s. 67-68.

"  L. Belzyt. Prasa codz/enna / penodyk/ w wq/ewódzAv<e pomorsk/di w /a(acd 1945-1945, Zapiski Hi
storyczne, 1984, z. 1, s. 113; W. Mincer, Kron/ka naukowa, s. 206; J. Serczyk, Rok 1948, s. 88. 
Biuletyn Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rok 1 -  1946/1947; Biuletyn Biblioteki Uniwersytec
kiej w Toruniu. Rok 2 -  1947/1948; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Biuletyn Nabytków. R. IH -  
1948/1949; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Biuletyn. Najważniejsze Nabytki. Rok IV -  1950.

"  W. Mincer, /<fon/ka naukowa, s. 204.



wania, dtatego też nasza wiedza na ich temat jest skromna. Wiadomo jednak, iż 
ciekawy księgozbiór z zakresu historii literatury poiskiej, iiczący 2900 woiuminów, 
posiadał prof. Eugeniusz Kucharski; z  koiei prof. Kazimierz Hartieb zgromadził bi
blioteczkę dotyczącą historii kultury. Właścicielem znaczniejszego zbioru książek 
z dziedziny literatury i teatru był prof. Stefan Srebrny, interesujące zbiory mieli tak
że profesorowie Jan W. Zabłocki (w tym starodruki), Konrad Górski, Karol Górski. 
Większość tych księgozbiorów trafiła po śmierci ich właścicieli do zbiorów Biblio
teki Uniwersyteckiej^.

Poza profesorami UMK dużymi zbiorami, odznaczającymi się znacznymi wa
lorami zabytkowymi, dysponowali członkowie Towarzystwa Bibliofilów im. Lelewe
la. Wśród tego grona na uwagę zasługuje przedwojenny wiceprezes Towarzystwa, 
Marian Sydow. Jego działalność publicystyczna na łamach ,Słowa Pomorskie
go", a od 1945 roku .Robotnika Pomorskiego" czy później .Głosu Demokratyczne
go" i bydgoskiej „Arkony" poświęcona była tematyce Pomorza, a przede wszyst
kim Toruniowi, jego zabytkom i kulturze. Sydow. namiętny kolekcjoner, posiadał 
bogaty księgozbiór, liczący w 1936 roku około 2500 woluminów, a książka czę
sto była tematem jego feiietonów^^. Równie ciekawą kolekcję posiadał, wspólnie 
z  żoną Janiną Przybyłową, Eugeniusz Przybył, artysta malarz i miłośnik książek, 
ich zbiory z początkiem 1951 roku obejmowały 6 tys. pozycji w 7132 woluminach, 
wśród nich znajdowały się m.in. Ż/wofy św/ęfych Piotra Skargi (Kraków 1615), B/- 
M a brzeska (Brześć Litewski 1563) i B/b//a w tłumaczeniu Jakuba Wujka (Kraków 
1599). Przybył, współtwórca Konfraterni Artystów, której był wieloletnim skarbni
kiem. opracował także godło wydawnicze Towarzystwa Bibliofilów -  sylwetkę Jo
achima Lelewela^^.

Bibłioteki instytucji
Niezależnie od Książnicy Miejskiej i budowanej od 1947 roku publicznej sieci 

bibliotecznej w Toruniu funkcjonowały biblioteki związane z konkretnymi instytucja
mi, często nawiązujące do swoich przedwojennych tradycji. Ich stan w 1945 roku 
przedstawiał się katastrofalnie. Niemożliwe są dokładne ustalenia strat ze względu 
na brak inwentarzy lub innej dokumentacji bibliotecznej, która także często się nie 
zachowała. Według zestawień opracowanych przez Kuratonum Okręgu Szkolnego 
Pomorskiego wyniosły one około dwudziestu sześciu tysięcy książek. Całkowicie 
swoje księgozbiory utraciła m.in. Dyrekcja Toruńska Polskich Kolei Państwowych 
(2860 wol.), I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika (12 800 woL), 
II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. S. Żeromskiego (4000), Państwowe Peda
gogium (5500 woi.)^^.

Część bibliotek toruńskich odzyskała swe zbiory dzięki odnalezieniu ich w gma
chu Książnicy Miejskiej. Stosunkowo najwięcej, bo 66% (ok. 20 tys. tomów), udało 
się ocalić z księgozbioru o jców  redemptorystów na Bielanach. Biblioteką, liczą
cą przed wojną 30 tysięcy tomów z różnych dziedzin wiedzy, opiekował się wielki 
miłośnik książki ojciec Władysław Szołdrski. Z księgozbioru redemptorystów za-

"  H. Baranowski, ZtMory B/7)//orek< Un/wersyłeck/ę/, s. 35-36.
"  K. Przybyszewski, Mar/an Sydow fr890-ł948L regłor!a//s(a, b/Mo/<7, dz/a/acz społeczny, [w:] Srad/a 

o b<Mo(ekacb / zb/oracb po/sk/cb, pod red. B. Ryszewskiego, t. Vt!, Toruń 1997, s. 91-92.
"  L. Jarzębowski. Eagen/asz / Jan/na Przybyk?w/e, Rocznik Toruński, t. 14: 1979, s. 88. 90-91, 100.

Księgozbiór Przybyłów objął ostatecznie 9132 pozycje spisane w czterech tomach inwentarzy.
"  J. Przybyłową, B/Mofek/ 7brurxa, Bibliotekarz. 1946, nr 10, s. 209; /n/brmałoro strałac/? b/Mołek 

/ ks/ęgozb/orów domowych na (erytonacb po/sk/cb okupowanych w /atach 1939-1945, pod red. 
B. Bieńkowskiej, Poznań 2000, s. 277-280.



ginęła jednak znaczna liczba starych druków, czasopism, map i dzieł z  zakresu 
sztuki, historii Pomorza itp.^.

W gmachu Książnicy odnaleziono część Bibłioteki izby Rzemiaśiniczej, liczą
cej około pięciuset książek z zakresu historii i rozwoju rzemiosła. Zbiory te prze
kazano do nowo powstającego Muzeum i Wzorcowni Instytutu Rzemieślniczego 
organizowanego przez oddział Izby Rzemieślniczej w Toruniu. Dzięki inicjatywie 
dyrektora Izby, Cieszyńskiego, skromny ten zasób został przekształcony w biblio
tekę naukowo-rzemieślniczą^\

Za pośrednictwem Książnicy odnaleziono znaczną część zbiorów Biblioteki Woj
skowej Dowództwa Okręgu Korpusu nr Vl!l (Biblioteka DOK Vl!l) oraz Biblioteki To
warzystwa Wiedzy Wojskowej. Bibłioteka DOK Vł!t została założona w 1920 roku 
w Grudziądzu, w siedzibie ówczesnego Dowództwa Okręgu Generalnego Pomo
rze. Z czasem przekształciła się w placówkę wojskowo-naukową, której zadaniem 
było udostępnianie oficerom publikacji naukowych. Zbiory biblioteki powiększały się 
stosunkowo szybko dzięki egzemplarzom obowiązkowym przekazywanym przez 
Wojskowy instytut Naukowy i Wojskowy Instytut Geograficzny oraz dublety z Cen
tralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. W 1922 roku Biblioteka DOK. Vlil zosta
ła przeniesiona do Torunia, gdzie podjęła współpracę z Biblioteką Towarzystwa 
W iedzy Wojskowej, powstałą ze składek oficerów garnizonu toruńskiego. Obie bi
blioteki mieściły się w jednym pomieszczeniu, początkowo na ul. Fredry, a od 1926 
roku obok Kasyna Garnizonowego na ul. Żeglarskiej 10. Biblioteka DOK Vtli gro
madziła przede wszystkim publikacje dotyczące wojskowości -  w 1929 roku 8170 
tytułów. Biblioteka Towarzystwa posiadała także literaturę piękną^ .̂

Z przedwojennej Biblioteki Szkoły Podchorążych Artylerii (Biblioteka SPA) li
czącej 12 tysięcy woluminów utracono cały księgozbiór. Biblioteka powstała w 1924 
roku przy Oficerskiej Szkole Artylerii i w chwili przemianowania -  w sierpniu 1928 
roku -  tej ostatniej na Szkołę Podchorążych obejmowała już 1905 woluminów. 
Wraz z objęciem kierownictwa biblioteki w 1930 roku przez kapitana Michała Wie- 
liczko-Wielickiego nastąpił jej systematyczny rozwój. W 1932 roku przyłączono 
do niej dwie bateryjne biblioteki beletrystyczne, wkrótce zorganizowano czytelnię 
czasopism, w której udostępniano jedenaście tytułów czasopism lokalnych oraz 
dzienników i tygodników warszawskich. Ze względu na osobistą przyjaźń Wie- 
liczko-Wielickiego oraz Mocarskiego, Biblioteka SPA utrzymywała bliskie kontak
ty z Książnicą Miejską^^. W 1945 roku pomieszczenia przedwojennej Szkoły Pod
chorążych zajęła Oficerska Szkoła Artylerii. Nowa szkoła początkowo nie posiadała 
własnego księgozbioru; regulaminy, instrukcje i inne wydawnictwa przechowywane

Losy pewne; t)/Morek< (orufłs^/e/. Robotnik Pomorski, 1945, nr 61, s. 3, J. Przybyłowa, B<b/<otek< 7b- 
ron/a, s. 210. W 1961 r., wg relacji naocznego świadka ks. Ludwika Kozłowskiego, przedstawiciele 
władz komunistycznych wywieźli w nieznanym kierunku 2 ciężarówki wyselekcjonowanych książek. 
Z pozostałych na miejscu zbiorów cenniejsze pozycje przekazano do klasztoru w Tuchowie. Obec
nie w pomieszczeniach dawnej biblioteki znajduje się magazyn nieuporządkowanych dzieł, z których 
część funkcjonuje jako księgozbiór podręczny (rozmowa telefoniczna z ks. L. Kozłowskim z dnia 25 
VI 2002 r.).
J. Przybyłowa, Słb/rofek/ Tbrun/a, s. 210; S, B/b/<ofeka naukowo-rzem/eś/n/cza w TbrŁ/n/u, Robotnik 
Pomorski. 1946, nr 273A, s. 4; P/erwsze Muzeum Rzem/eś/mcze na Pomorzu, ibidem. 1946, nr 280, 
s. 5.
J. Przybyłowa, B/b/rofek< Tbrun/a, s. 210; H. Urbańska. Brb/rofeka Wo/skowa DOK V///, [w:] B/ókofe- 
k< w/e/kopo/sk/e r pomorsk/e, pod red. S. Wierczyńskiego, Poznań 1929, s. 283-284.

"  /nfonmafor o sfrafacń, s. 279; A. Zakrzewska, Hrsforfa Błókofek/ Szko/y Podchorążych Arty/en/ w 7b- 
run/u. Artyleryjskie Zeszyty Popularnonaukowe, 1985, nr 48. s. 121, 125, 133. W Centralnej Biblio
tece Wojskowej zachowało się 8 pozycji. 10 w zbiorach obecnej szkoły.



były w kancełarii wydziału szkolenia, który te materiały również udostępniał. W li
stopadzie 1945 roku zwrócono się do mieszkańców Torunia z apelem o przekazy
wanie na rzecz powstającej Bibłioteki Szkoły Artyłerii podręczników szkolnych 
z zakresu gimnazjum i liceum, powieści, wszelkich publikacji w językach obcych. 

Cotłł ^  efekcie tych starań w listopadzie 1946 roku powstała biblioteka wydziału szko- 
lenia -  gromadząca wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Gene- 
ralnego i Akademii Sztabu Generalnego, a także biblioteka wydziału politycznego 
-  kompletująca literaturę społeczno-polityczną i popularnonaukową. Kierownictwo 

t bibliotek, zajmujących dawne pomieszczenia Biblioteki SPA, sprawował długoletni 
___; pracownik szkoły, mjr Stanisław Kujawa^.

Spośród bibliotek toruńskich na uwagę zasługuje także przedwojenna Powia
towa Centrala Biblioteczna założona przez Inspektorat Szkolny. Z jej dwutysięcz
nych zbiorów zniszczeniu uległo 60%. Ocalałe książki przekazano w lutym 1945 
roku powstającej z  inicjatywy władz szkolnych Btbłiołece Powiatowej. Bibliote
ka ta prowadziła wypożyczalnię, z  której korzystało przeszło trzysta osób, przede 
wszystkim nauczycieli. Podstawowym zadaniem Biblioteki Powiatowej było rozsy
łanie kompletów książek w teren. Służyły temu punkty biblioteczne, których z  koń
cem 1946 roku funkcjonowało już dwadzieścia dziewięć. W czerwcu 1946 roku 
dokonano rozdziału biblioteki na Bibliotekę Powiatową i wewnętrzną Inspektoratu 
Szkolnego. Biblioteka Powiatowa otrzymała wówczas dział beletrystyczny, młodzie
żowy i popularnonaukowy. Uruchomiono ją  w listopadzie 1946 roku z zasobem li
czącym 1450 książek. W 1948 roku jej księgozbiór, powiększony już do 4620 to
mów, udostępniano 932 zarejestrowanym czytelnikom^.

Swoją działalność po okresie okupacji wznowiła także Bibiioteka Kuratorium 
Okręgu Szkołnego Pom orskiego, powstała w 1921 roku z inicjatywy pierwsze
go kuratora Okręgu, Zygmunta Gąsiorowskiego. Księgozbiór, złożony z podręcz
ników do szkół różnego typu oraz wydawnictw pedagogicznych, został zbudowany 
z darów oficyn wydawniczych, m.in. Książnicy-Atlas, M. Arcta, .Naszej Księgami", 
Gebethnera i Wolffa; poszerzony o zakupy i dary prywatne, wynosił w 1929 roku 
3020 dzieł. Biblioteka przechowywała jako depozyt gimnazjalną Bibliotekę Lubaw
ską, składającą się z  3 tysięcy tytułów, tuż przed wybuchem wojny sama liczyła 
około 10 tysięcy tomów^. Z księgozbioru tego ocalało około dwóch tysięcy ksią
żek, które stały się podstawą organizowanej na nowo biblioteki. Pierwsze prace 
pod kierunkiem Karola Płoskonia podjęto w kwietniu 1945 roku, porządkując zbio
ry i katalogując je na nowo. W lutym 1946 roku uruchomiono czytelnię dla nauczy
cieli dysponującą czasopismami i literaturą pedagogiczną. W tymże roku na zbio
ry biblioteki składało się już około 3500 tomów^^. W Okręgu Szkolnym Pomorskim, 
poza odbudową zniszczonego księgozbioru Biblioteki Kuratorium, zakładano tak
że biblioteczki dostosowane do nowych wymogów ideologicznych. W 1948 roku 
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozesłał do swoich oddziałów 175 kompletów 
publikacji związanych z dominującym wówczas zagadnieniem materializmu dia-

** E. Tomczak. K. Wyszyński, H. Ponichtera, Ońcerska Szko/a ^r(y/en< w Toruniu T923-T992. Zarys 
dz/e/ów. Toruń 1992, s. 360-361; SpoTeczeńsTwo Toruńsk/e. s. 3.

"  /nformarorosrraracń, s. 280; A. Staniewicz, Dorobek B/Mofek/ Powiafowe/, Bibliotekarz, 1946, nr 3, 
s. 38-39; M. Dunajówna, B/b/ioteka Powiatowa, ibidem, 1946, nr 10, s. 211.

"  W. Jankowski. Bibiioteka Kuratorium Okręgu Szkoinego Pomorskiego, [w:] Biblioteki wieikopoiskie, 
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Okręgowa Bibiioteka Pedagogiczna, Robotnik Pomorski, 1946, nr 38, s. 3 .



taktycznego. W zestawach tych znalazły się m in. następujące pozycje: K. Marks, 
F. Engels, O matena//zm/e d/a/ektycznym (b.m.w. 1946); J. Stalin, O matenaAzmłe 
dła/ekfycznym / h/sforycznym (Lublin 1946); J. Ptechanow, O mafer/akstycznym 
pq/mowan/u dz/ę/ów (Warszawa 1946)^.

W 1945 roku od podstaw założono Bibłiotekę Towarzystwa Uniwersytetu Ro
botniczego. Biblioteka znajdowała się w Robotniczym Domu Kultury udostępnia
jąc bezpłatnie członkom TUR-u i słuchaczom Uniwersytetu Przedmiotowego około 
1200 woluminów. Księgozbiór uzupełniano przez zakupy finansowane z subsydiów 
Kuratorium, jak również dzięki wydawnictwom nadsyłanym z Warszawy przez Za
rząd Główny TUR. Pierwszego września 1947 roku prowadzenie biblioteki powie
rzono Zygmuntowi Staniewiczowi, z zawodu adwokatowi. Przy bibliotece funk
cjonowała czytelnia czasopism, udostępniająca m in. „Ziemię Pomorską", „Głos 
Pomorza", „Życie Warszawy", „Rzeczpospolitą", „Kurier Codzienny"^.

Część polskich księgozbiorów ocalała dzięki ofiarności społeczeństwa toruń
skiego, nieprzestrzegającego nakazu przekazania bibliotek do składnicy papieru. 
Przykładem jest biblioteka parafii świętych Piotra i Pawła na Podgórzu przechowa
na przez okres okupacji przez ludzi z bliskiego otoczenia proboszcza, ks. Polcy- 
na. Organista Marcinkowski wspólnie z Feliksem Tomaszewskim ukryli około 1500 
tomów, które po wyzwoleniu stały się podstawą uruchomionej uroczyście 3 maja 
1945 roku biblioteki parafialnej^".

Prywatne wypożycza!nte
w  latach 1945-1950, niezależnie od istniejącej sieci bibliotek publicznych i księ

gozbiorów udostępnianych przez różnego typu instytucje i towarzystwa, popular
ną formą rozpowszechniania książki były prywatne wypożyczalnie. Rozkwit tych 
placówek przypadł na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Początkowo wypo
życzalnie związane były z księgarniami, dopiero w latach siedemdziesiątych XIX 
wieku pojawiły się pierwsze placówki samodzielnie funkcjonujące. W  okresie oku
pacji wypożyczalnie prywatne odegrały znaczną rolę w upowszechnianiu polskiej 
książki naukowej i beletrystycznej. Ich ranga była równie istotna w pierwszych ła
tach po wyzwoleniu, jednak z powodu rozbudowy sieci bibliotek publicznych ich 
liczba stopniowo małała^L Nie dysponujemy żadną literaturą poruszającą temat 
wypożyczalni prywatnych z lat powojennych, w większości wypadków nie prze
trwała także żadna dokumentacja. Pewnych informacji dostarczają jedynie anon
se prasowe z lat 1945-1950, jak również dane zawarte w archiwaliach, ale ogra
niczające się tylko do wykazów^^.

Z toruńskich wypożyczalni okupacji niemieckiej nie przetrwała m in. Wypoży
czalnia Książek Jana Wojciechowskiego (ul. Chełmińska 9) ani pięciotysięczny 
księgozbiór Marii Kaweckiej^^. W 1945 roku powstały nowe instytucje, część z nich

"  Czyn kongresowy naoczyc/e/srwa pon7orsk/ego. ? 75 re/onów naŁ/czyc/e/sk/c/) orrzyn?u/e 5/5//orek/ 
n?arks/srowsk/e, Gazeta Toruńska. 1948, nr 9, s. 6.

"" Bierzmy czynny udziai w zakradaniu dibiiotek TUR-a, Słowo Pomorskie. 1945. nr 26. s. 2, Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie. 176. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, 27, Woj. bydgoskie. Od
dział Toruń. k. 22-23, 34; TUR. Oddział Tbrurl. Sprawozdanie za rok t946, Toruń 1947, s. 21; TUR 
Oddział Toruń. Sprawozdanie za rok 1947. Toruń 1948, s. 25-29.

"  Uroczystość poświęcenia i otwarcia biblioteki paratiainę/ św.św. Piotra i Pawła w Podgórzu, Nowy 
Dzień Robotnika, 1945, nr 36. s. 4.

"  E. Mahrburg, Prywatne wypożycza/nie książek w Warszawie. Bibliotekarz. 1982, nr 2, s. 31-32.
"  APT, MRN i ZMT, 821, Wykazy zarejestrowanych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych.
"  łntbnnatoro stratach, s. 280. Niestety wypożyczalnia Kaweckiej nie figuruje w Księdze adresowe/mia

sta Torunia oprać, przez M. Reinkego (Toruń 1936), co utrudnia podanie dokładniejszych danych.



funkcjonowała przy księgarniach. Działalność tego typu prowadziła w Toruniu Księ
garnia Naukowa T. Szczęsnego oraz Spółdzielcza Księgarnia Nauczycielska^^.

Samodzielną wypożyczalnię książek uruchomił w lipcu 1945 roku przybyły z Wil
na Andrzej Kiendysz. Pod firmą Wypożyczałnia Książek „Poion ia" udostępniał 
beletrystykę, publikacje naukowe, literaturę młodzieżową, a także lektury szkolne. 
Wypożyczalnia mieściła się przy ul. Łaziennej 17 i działała jeszcze w lutym 1946 
roku^ .̂ Podobną ofertą wydawnictw dysponowała Bibiioteka „Sop iicow o" przy 
ulicy Most Pauliński, która dodatkowo posiadała czytelnię^^.

Jedną z najdłużej utrzymujących się prywatnych wypożyczalni była firma Wan
dy i W iesława Załęskich. Małżonkowie pochodzili z  Łodzi, gdzie Załęski praco
wał w wypożyczalni książek Polskiego Czerwonego Krzyża. W Toruniu znaleźli się 
w drugiej połowie 1946 roku i już pierwszego grudnia uruchomili własne przedsię
wzięcie. Firma mieściła się przy ul. Bydgoskiej 33 w mieszkaniu prywatnym przy
stosowanym do potrzeb usługowych. Księgozbiór liczył początkowo 657 tomów 
z 43 abonentami w 1946 roku, by w dwa lata później osiągnąć stan 1800 wolumi
nów i 330 czytelników. Kierownictwo formalnie spoczywało w rękach Załęskiego, 
pomyślnie zweryfikowanego przez Związek Księgarzy Polskich. Firma funkcjono
wała do września 1950 roku^ .̂

Wśród bibliotek toruńskich działających w latach 1945-1950 funkcję bibliotek 
naukowych pełniły Książnica Miejska i Biblioteka Uniwersytecka, udostępniające 
swoje zbiory przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika. Mieszkańcy miasta korzystali z  usług prywatnych wypo
życzalni oraz Miejskiej Czytelni Ludowej, działającej od 1947 roku jako Filia nr 1 
Książnicy Miejskiej. Wraz z rozwojem publicznej sieci bibliotecznej i likwidacją pry
watnych placówek bibliotecznych. Książnica wraz z filiami stała się główną instytu
cją oferującą mieszkańcom Torunia bezpłatny dostęp do książki. Biblioteki rozbu
dowując swoje księgozbiory i dostosowując je do nowych warunków w znaczący 
sposób przyczyniły się do rozwoju miejscowych placówek wydawniczych i księ
garskich, dostarczających na toruński rynek publikacje zwarte i wydawnictwa pe
riodyczne.

jummary

The iibraries o f Toruń in the years 1945-1950

Among the Iibraries which operated in Toruń after The Second World War, the 
most important role was played by The Public Nicholas Copernicus Provincial and 
Municipa! Library and The University Library, which were academic Iibraries. City

"  Szczegółowo na temat działalności Spółdzielczej Księgami Nauczycielskiej zob. W. Ciszewska, Spó/- 
dz/e/cza Ks/ęgam/a /Vauczyc/e/ska w 7brun/u w /atacó 7945-t950, Folia Thoruniensia, 2002, nr 2-3, 
s. 71-87.

"  APT. MRN i ZMT, 821, Wykazy zarejestrowanych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, s. 1;
Robotnik Pomorski. 1945, nr 52. s. 4; 1946, nr 29. s. 4.

"  Robotnik Pomorski, 1946, nr 329A, s. 6; nr 333A. s. 5.
Pomorski Dom Książki. Bydgoszcz. Akta osobowe, 2213, Wanda Załęska; 1619, Wiesław Załęski; 
BN. Archiwum SKP, Spuścizna F. Pieczątkowskiego; Robotnik Pomorski. 1946. nr 329A. s. 6; S. Dip- 
pel. Oks/ęgarzach, którzy przem/rrę//. Wrocław 1976, s. 290.



inhabitants used private tibraries and People's Reading Room of the City. As a re- 
sult of iiguidation of private iibrary faciiities the Municipal Library with branches 
became main institution that offered free of charge access to books. Apart from 
public iibrary chain, significant coiiections were held by the foUowing institutions: 
Craftsmen Chamber, Working-Ciass University Society, Schooi Superintendents 
Office of Pomeranian District.

usammenfassung

Thorner Bibiiotheken in den Jahren 1945-1950

Unter den in Thorn in den ersten Jahren nach dem ii. Weitkrieg tatigen Bibiio
theken spieiten die Stadtbibiiothek und Universitatsbibiiothek die wichtigste Roiie. 
Sie erfuiiten die Aufgabe der wissenschaftiichen Bibiiotheken. Zur Verfugung der 
Stadtburger standen private

Bibiiotheken und die Stadtvoiksieihbibiiothek. Die Aufiósung der privaten Bi
biiotheken hatte zur Foige, dass die Stadtbibiiothek zusammen mit ihren Filiaien 
zur Hauptinstitution wurde, die den Stadtburgern den kosteniosen Zugang zu den 
Buchern angeboten hat. Neben dem óffentiichen Bibiiothekennetz verfugten auch 
andere institutionen z.B. Handwerkerkammer, Verein der Arbeiteruniversitat, Kura
torium des Pommerischen Schuibezirks uber reiche Buchersammiungen
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Krzysztof Kopiński

atalog rękopisów do dziejów księgozbio
rów i drukarstwa toruńskiego i pruskiego 
w zespole archiwalnym Akta miasta 
Torunia z okresu staropolskiego

Jeden z najcenniejszych zespołów akt z  zasobu Archiwum Toruńskiego -  Akta 
miasta Torunia z !at 1251-1945 [1961] zawiera serię okreśianąjako Księgi i ak
ta'. Na serię tę składają się:

-  akta uporządkowane jeszcze w XiX w. przez archiwistów niemieckich w tzw. 
Kataiogu łi i następnie po drugiej wojnie światowej ponownie opracowywane przez 
archiwistów poiskich^;

-  akta iuźne (tzw. iuzy), czyii akta nieopracowane, które w latach 2004-2005 
zostały w całości zewidencjonowane przez stażystów i pracowników archiwum^.

Już wstępne prace porządkowe ujawniły, iż wśród akt luźnych znajdują się m.in. 
niezwykle istotne materiały dotyczące dziejów Biblioteki Toruńskiego Gimnazjum 
Akademickiego, które dotychczas nie były Niżej znane badaczom. Podobnie inte
resujące materiały wzbogacające naszą wiedzę na temat biblioteki gimnazjalnej, 
księgozbiorów prywatnych oraz drukarstwa i drukarzy znalazły się w aktach Kata
logu II. Można więc stwierdzić, że histona toruńskich księgozbiorów jest w szcze
gólny sposób udokumentowana przez materiały archiwalne przechowywane w Ar
chiwum Państwowym w Toruniu.

Niezwykle ważnym zadaniem wydaje się w związku z tym przygotowanie po
mocy pozwalającej bibliotekoznawcom oraz innym badaczom na sprawne dotarcie 
do zawierających informacje na temat toruńskich bibliotek i księgozbiorów materia
łów archiwalnych w wymienionej wyżej serii zespołu archiwalnego Akta miasta To- 
runia\ Autor ma nadzieję, iż postawione wymagania spełni publikowany niżej ka
talog archiwalny. Nie będzie on jednak pomocą idealną, ponieważ bazuje przede 
wszystkim na opisach materiałów archiwalnych sporządzonych na poziomie jed
nostki archiwalnej. Stąd więc zawartość katalogu -  to, że znalazły się w nim okre
ślone noty katalogowe lub jakichś zabrakło -  odzwierciedla stan dotychczasowego 
opracowania (stan na maj-czerwiec 2005 r.) materiałów archiwalnych w zespole 
Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego. Niewykluczone, iż zweryfikowanie 
istniejących opisów lub indeksowanie w przyszłości ksiąg i akt z  tej epoki umożli
wi dalsze rozszerzenie bazy źródłowej do tytułowego zagadnienia.

Warto już jednak w tym miejscu wskazać, iż w Księgach i aktach z okresu sta
ropolskiego znajdują się niezwykle interesujące wzmianki do dziejów cenzury to-

K. Ciesielska, /n/ormaroro zasot/e, Toruń 1977, s. 15; zob. też W. Piskorska. Organ/zac/a M^bz 
< kance/ań< niłasfa 7brun<a bo 1793 r.. Toruń 1956.
K. Ciesielska. Zar/s ofz/e/ów arcń/wum (oruńsk/ego. Zapiski Historyczne, t. 43: 1978. z. 4. s. 19. 
Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: APT). Registratura własna. Sprawozdanie Archiwum Pań
stwowego w Tonjniu za 2004 rok. s. 8.
Prace nad zebraniem mateńałów do dziejów bibliotek toruńskich w okresie nowożytnym podejmo
wała już B. Serczykowa (B. Serczykowa. Biblioteki prywatne w Toruniu w XVII wieku (zestawienie 
materiałowe), maszynopis).



ruńskiej^, życia codziennego biblioteki gimnazjainej^, innych księgozbiorów pubiicz- 
nych i prywatnych^, a także przepisów dotyczących sprzedaży książek w Toruniu^. 
Ze wzgiędu na to, iż wspomniane wzmianki nie stanowiły łatwo i jasno dającej się 
wyodrębnić części rękopisu, pominięto je w przygotowanym kataiogu. Ponadto nie 
zostały w nim ujęte duże iiości druków toruńskich i pruskich, które w minionych 
stuleciach bardzo często wszywano do materiałów archiwalnych zgromadzonych 
w zespole Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego^.

Opracowując katalog zdecydowano się na chronologiczny układ ksiąg i akt. Po
szczególne noty katalogowe zawierają kolejny numer katalogowy oraz tytuł (treść) 
jednostki archiwalnej, a także umieszczony na niej tytuł oryginalny lub (w nawia
sach kwadratowych) tytuł nadany przez archiwistę. Różnorodność wpisów w ma
teriałach archiwalnych nie pozwalała bardzo często na sformułowanie tytułu lub 
opisanie treści precyzyjnie określające ich zawartość. W związku z tym postano
wiono nadawać w takich przypadkach tytuł bardzo ogólnikowy, by obejmował całe 
bogactwo treści. Szczegółowe dane na temat bibliotek i drukarstwa toruńskiego 
i pruskiego podawano wówczas w uwagach do noty katalogowej. Pod tytułem (opi
sem treści) znalazły się dalsze wiadomości, a mianowicie:

1. Daty skrajne jednostki archiwalnej; w nawiasach kwadratowych umieszczono 
informacje o priorach, czyli aktach, pismach lub wzmiankach wcześniejszych doty
czących tej samej sprawy, które znajdowały się w materiałach archiwalnych.

2. Uwagi -  znalazły się tutaj szczegółowe informacje na temat księgozbiorów 
i drukarstwa toruńskiego i pruskiego, które nie zostały umieszczone w tytule i opi
sie treści noty katalogowej.

3. Literatura najpełniej wykorzystująca lub omawiająca rękopis.
4. Aktualna sygnatura archiwalna.
W miarę możliwości zidentyfikowano również w przypisach rzeczowych osoby 

występujące w notach katalogowych.
Należy podkreślić, iż w przyszłości, po zakończeniu opracowywania materiałów 

zespołu Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego, zmianie mogą ulec sygnatu
ry ksiąg i akt zebranych w Kataiogu li. Porządkowane będą także akta luźne, które 
obecnie po zewidencjonowaniu mają sygnatury robocze, a po opracowaniu otrzy
mają nowe sygnatury archiwalne. Nie jest wykluczone, iż część akt luźnych trak
towanych obecnie jako oddzielne jednostki archiwalne w przyszłości może zostać 
scalona w większe jednostki aktowe. Zarówno w przypadku materiałów archiwal
nych znajdujących się w Katalogu ii, jak i w aktach luźnych, archiwiści opracowują
cy zasób będą zobowiązani do przygotowania konkordancji oraz do umieszczenia 
w stosownych rubrykach inwentarza archiwalnego informacji o dawnych sygnatu
rach archiwalnych obowiązujących w toruńskim archiwum. Umożliwi to w przyszło-

APT, Akta miasta Torunia (dalej: AmT), Kat. II, H-30 (uchwała rady toruńskiej z 27 IX 1728 r.); S. Sal- 
monowicz. 7bruńsk/e G/mnazjumAkadem/ck/e w/afach 1681-1817. Sfudłumzdz/eyówr7auk/ /ośw/a- 
1y. Poznań 1973, s. 391, przypis 32.
APT, AmT, Kat. II, ll-65a, s. 122; S. Salmonowicz, 7brur)sk/e G/mna^um, s. 387, przypis 23.
APT, AmT, Kat. II, 11-4, s. 46; ll-42a, k. 132, 188; B. Serczykowa, P/erwszy siały ragu/am<n aukc/< 
książek w Tbrun/u z 1718 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Na
uka o książce, z. 4,1966, s. 28-29; K. Podlaszewska, XV//1-w/eczne księgozbiory młeszezar) lortrrł- 
sklcb yako przę/aw łeb kultury umysłowe/. Acta Universitatis Wratislaviensis, t. 364,1978, Biblioteko
znawstwo 7, s. 236.
APT, AmT, Kat. II, 11-20, k. 64v; 11-22, k. 258-258v, 263; ll-22a, k. 162-163v; B. Serczykowa, Pierw
szy stały regulamin, s. 25-29.
K. Kopiński, J. Milewska-Kozłowska, Stare druki w b/Motece Archiwum Parlstwowego w Toruniu, Fo
lia Toruniensia, t. 2-3: 2002, s. 133.



ści, w przypadku dokonania jakichkoiwiek zmian w zespoie Akta miasta Torunia,
dotarcie do materiałów archiwainych ujętych w niniejszym kataiogu.

Katałog

1. [Spis majątku ruchomego i nieruchomego, długów i wierzyteiności oraz transakcji 
przeprowadzonych przez mieszczanina toruńskiego].
1. 1551-1562.
2. S. 73-89 -  spis ksiąg.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu w XV!! wieku (zestawienie mate

riałowe), maszynopis, s. 3; S. Saimonowicz, Ku/tura umys/owa 7brun/a w do- 
b/e renesansu, reformac/7 / wczesnego baroku, [w:] Msfona 7brun/a, red. M. Bi
skup, Toruń 1994, t. 2, cz. 2, s. 254.

4. Kat. !!. V!!!-15.

2. [Misceiianea toruńskie -  akta sprawy Jakuba Mo!!era\ ordynacja rady toruńskiej, 
spisy opłat i sprawy rachunkowe kwartałów miejskich, sprawy zarządu patrymo- 
nium miejskim].
1. 1554-1599.
2. K. 37-44v -  Librorum meorum suppe!!ex in iuripprudentia conscrypta anno Do

mini 1562 V Mai dum proficiscerer in Lubecam -  spis ksiąg Jakuba Moiiera.
3. B. Serczykowa. Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 3; S. Saimonowicz, Ku/tura 

umysłowa 7brun/a, s. 254.
4. Kat. ii. X!-30.

3. [Dekrety i korespondencja króiewska, posiedzenia rady miasta Torunia, sprawy 
handiowe i rachunkowe Torunia, spory sądowe, inwentarze dóbr ruchomych i nie
ruchomych, oracje i utwory narracyjne i inne z XV! -  i poł. XV!!! w. -  w oryginałach 
i odpisach].
1. 1555-1754.
2. S. 405-406 -  kataiog książek spisany w 1724 r., które zostały przyznane mia

stu Toruń po śmierci burmistrza toruńskiego Jana Rósnera^; zob. też s. 147- 
164 -  inwentarz rękopisów sporządzony po śmierci mieszczanina toruńskiego 
Saiomona Lutke  ̂w 1697 r.

3. Z. Mocarski, Ks/ążka w 7brun/u do roku 1793. Zarys dz/e/ów, [w:] Dz/e/e 7bru- 
rrra. Praca zb/orowa z okaży/ 700-/ec/a m/asta, red. K. Tymieniecki, Toruń 1933, 
s. 435, przypis 534a, s. 459 oraz przypis 681; B. Serczykowa, Bibiioteki prywat
ne w Toruniu, s. 32; por. S. Saimonowicz, Dz/e/e ks/ążk/ / czyte/rł/ctwa, [w ] W/sto- 
r/a 7brur//a. red. M. Biskup. Toruń 1996, t. 2. cz. 3. s. 388 oraz zob. też s. 391.

4. Kat. !!. X!!!-46.

4. [Reiacje Dawida Conratswaida, stypendysty rady toruńskiej, d!a rady miasta Toru
nia z wyjazdu na studia w Padwie i we Francji, inwentarz rzeczy i książek pozo
stałych po śmierci Dawida Conratswaida, roziiczenia finansowe jego dłużników].

Ławnik Starego Miasta Torunia w tatach 1552-1562 -  Urzpc/rł/cy m/e/scy 7bru/i/a. Sp/sy. cz. 2: 1454- 
-1650, oprać. K. Mikutski, Toruń 2001 (datej: Ł/rzędn/cy, cz. 2). s. 201.
Sekretarz (1687-1698). rajca (1698-1703) i burmistrz toruński (1703-1724) -  Ł/rzędn/cy m/e/scy 7b- 
run/a. Sp/sy, cz. 3:1651-1793, oprać. J. Dygdała, Toruń 2002 (dalej: Ł/rzędrł/cy. cz.3), s. 238; S. Sat- 
monowicz, Rdsr/er Jan Godfryd (1658-1724), Pu/m/slrz loruńsk/. [w:] Toruński skłwn/k P/ograńczny, 
red. K. Mikulski, Toruń 2000 (dalej TSB), t. 2. s. 209-210.
Sekretarz (1672-1687), rajca (1687-1697) i burmistrz toruński (1697 )- Ł/rzędn/cy, cz. 3, s. 233.



1. 1560-1567.
2. S. 65-66 -  inwentarz rzeczy i prywatnego księgozbioru Dawida Conratswai- 

da zgromadzonego w czasie studiów we Francji i Padwie sporządzony po jego 
śmierci w dniu 26 sierpnia 1567 r.

3. Z. Nowak, Przyczy/iek do u jazdów  toruńczyków r?a stud/a do Franc/7 w po/ow/e
w., Zapiski Historyczne, t. 37, 1972, z. 2, s. 83-94; S. Saimonowicz, Ku/tu- 

ra umys/owa 7brur?/a, s. 254.
4. Kat. ii, XiV-8.

5. [Sprawy spadkowe po rajcy toruńskim Macieju Gratschu ]̂.
1. 1565-1567.
2. K. 4-8v -  spis dóbr, w tym m.in. książek (k. 8-8v), po Macieju Gratschu.
3. B. Herdzin, P. Oiiński, /nwentarz ks/ąg Mac/e/a Gratscńa, óŁ/rm/strza toruńsk/e- 

go, Foiia Toruniensia, t. 1, 2000, s. 53-57; S. Saimonowicz. Ku/tura umys/owa 
Tbrun/a, s. 254.

4. Kat. ii. Viii-16.

6. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1. 1575-1592.
2. K. 47-48 -  inwentarz rzeczy z 1578 r., w tym książek (k. 47v), pozostawionych 

przez Caspera Hopner.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 3.
4. Kat. ii. iX-56.

7. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1583-1587.
2. K. 351-352 -  inwentarz dóbr, w tym m.in. księgozbioru, doktora Jerzego Ho- 

echera^ z 1587 r.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 3; S. Saimonowicz, Kukura 

umysłowa Tbrun/a, s. 254.
4. Kat. ii. iX-12.

8. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1587-1592.
2. K. 281 v-283v -  inwentarz spuścizny, w tym m.in. książek (k. 282v), po zmarłym 

Andrzeju Gretzsch^ z 1591 r.
3. B. Serczykowa. Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 3.
4. Kat. ii. iX-13.

9. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1592-1594.
2. K. 48v-49v -  inwentarz dóbr z 1592 r., w tym m.in. książek (k. 48v), pozostałych 

po zmarłym Jakubie Kremer; k. 79v-81v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek. 
Jerzego Hoffmana^ z 1592 r.

* Ławnik (1555-1557), rajca (1557-1560) i burmistrz toruński (1560-1564) -  Urzędwcy. cz. 2. s. 193; 
B. Herdzin. Grarse/i Mac/ę/ (1528-1564), burm/slrz foruński, burgrab/a, poMyk, kup<ec. TSB, t. 3, 
s. 66-67

 ̂ Z. Mameła, Poczet /ekafzy / aptekarzy dawrłego Torurr/a, Toruń 1996, s. 34-35.
* Ławnik przedmiejski (1569-1590), ławnik Starego Miasta Torunia (1590-1591) -  Łtrzędn/cy, cz. 2, 

s. 192.
'  Pisarz sądowy (1564-1576) i sekretarz (1564-1592) -  Urzędrt/cy, cz. 2, s. 194.



3. Z. Mocarski, Ks/ąźka w Tbrun/u do roku ł793, s. 393; B. Serczykowa, Biblioteki 
prywatne w Toruniu, s. 3; S. Sałmonowicz, Kukura umys/owa 7brun/a, s. 255.

10. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1. 1592-1604.
2. K. 118-118v -  testament Hansa Amon z 1595 r., w którym jest informacja o książ

kach wartości 50 mk. (k. 118v); k. 161-164 -  spis rzeczy z 1596 r.. w tym m.in. 
książek bez tytułów (k. 161-163), pozostawionych przez Szymona Preitag.

3. B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 3.
4. Kat. II, !X-57.

11. Reasumirte Kirchen-Ordnung der Evange!ischen Gemeine zu Thom de Anno MDC-
-CXXXVI.
1.1593-1747.
2. S. 249-256 -  Verordnung EEE Hochweisen Raths der Stadt Thom, wie mit Ver- 

auctionirung derer Bibliotheguen gehalten worden soli. Publi: d. 9. September 
Anno 1718; zob. nota niniejszego katalogu nr 37.

3. B. Serczykowa. P/erwszy sfa^ regu/am/n aukc// ks/ąźek w 7brun/u z 1718 roku. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nauki Wumani- 
styczno-Społeczne, t. 18. 1966, Nauka o książce, z. 4. s. 25-29; S. Salmono- 
wicz, Dz/eye ks/ążk/ r czyfe/rr/cfwa, s. 390.

4. Kat. H. l-95a.

12. [Ustalenia dotyczące wag i miar w trzech wielkich miastach pruskich; druki urzędo
we władców polskich, druki okolicznościowe i inne, katalog drukowanych ksiąg].
1.1596-1767.
2. K. 130-164 -  drukowany katalog ksiąg z 1732 r.: Catalogus librorum Juridico- 

rum, Theologicorum, Maximam vero partem Historicorum selectiorum, Viri B. 
M. Pre-Nobilissimi, Amplissimi et Consultissimi Domini, Domini Jac. Bliwemitz, 
Prae-Consulis Manaeburgensis Meritissimi in Aedibus Viduae pió Defuncti, Horis 
et legibus consvetis Auctione publice distrahendorum. Mariaeburgi Anno MDC- 
CXXXII. d. 16. Julii, Gedani, ex officina Schreiberiana.

4. Kat. I!. XIV-15.

13. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1598-1602.
2. K. 220v-221 -  inwentarz dóbr. w tym m in. książek, Hansa Blauchen z 1600 r.
3. B. Serczykowa. Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 28.
4. Kat. II, !X-16.

14. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1.1602-1606.
2. K. 19v-20 -  inwentarz dóbr Łukasza Rudigera z 1602 r. (k. 19v -  wzmianko

wany księgozbiór -  12 pozycji z różnych dziedzin); k. 51v-52 -  inwentarz dóbr, 
w tym m.in. książek, Krzysztofa Prasch z 1602 r.; k. 140-143 -  inwentarz dóbr. 
w tym m.in. książek (k. 142v), Henryka Ritter z 1603 r.; k. 457v-460v -  inwen
tarz dóbr, w tym m.in. książek Jana Stewer (Stever) z 1605 r.

3. Z. Mocarski, Ks/ążka w 7brun/u do roku 1793, s. 393; B. Herdzin, P. Gliński, /ri- 
wenfarz ks/ąg kupca forur)sk/ego flerrryka P/ffer, Folia Toruniensia, t. 2-3,2002, 
s. 129-132; B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 37-38,43; S. Sal- 
monowicz, Ku/fura umysk)wa Tbrurr/a, s. 255-256.

4. Kat. II. IX-17.



15. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1. 1604-1616.
2. K. 105-109v -  inwentarz dóbr z 1606 r., w tym m.in. książek (k. 108v-109), po

zostałych po zmarłym maiarzu Bartelu Bains w domu Michała Teschken.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 22. 46.
4. Kat. !!. !X-58.

16. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1.1606-1609.
2. K. 32v-33v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek, zmarłego Pawła Kostrzewy 

z 1606 r.
3. Z. Mocarski, Ks/ążka w 7bnyn/u do roku 1793, s. 393; B. Serczykowa, Bibtiote- 

ki prywatne w Toruniu, s. 31.
4. Kat. !!. !X-18.

17. [Zapiski Egidiusza Lichtfussa" z XV!t w.; toteria rozpisana na budowę mostu
w 1723 r.; sprawy rachunkowe Bibiioteki Gimnazjum Toruńskiego; sprawy kontrak
tu z dzierżawcą drukami; druki okoiicznościowe i inne].
1.1608-1799.
2. S. 41-47 -  roziiczenia działań podjętych na rzecz poprawy stanu finansowego 

Bibiioteki Gimnazjum Toruńskiego w latach 1760-1761; s. 49-86 -  sprawy kon
traktu z dzierżawcą drukarni Janem Adamem Kimmei^ z 1789 r.

3. S. Saimonowicz, Dz/e/e ks/ąźk/ r czyfe/rr/cfwa, s. 378-380.
4. Kat. !!, !ii-81.

18. [inwentarze wyposażenia i książek z drukami gimnazjum i rady miasta Torunia,
sprawy rachunkowe, wzory czcionek, kontrakty z dzierżawcami drukarni].
1. 1614,1705-1781.
2. Kontrakty m.in. z: k. 5-7v -  Janem Chrystianem Laurer'", k. 9-15v -  Janem Lu

dwikiem Nicolai", k. 21-23v-Teofilem Ehrenfnedem Wśtzoldt'^, k. 2 8 -3 3 -Ja
nem Krzysztofem Jungmann'^, k. 35-39 -  Fryderykiem Chrystianem Kunzen'^, 
k. 51-56v -  Pawłem Markiem Bergmann^ ,̂ k. 58-61 -  Karolem Gottiobem Geb- 
hard'^.

'  Ławnik (1600-1601) i rajca Starego Miasta Torunia (1601-1617), burmistrz (1617-1622)- Urzędn/- 
cy, cz. 2, s. 199.

'  K/mme/ Jan Adam (Kumme/), drukarz w Tbrumu 1789-1806. [w:] Drukarze dawne/ Po/sk/ od XV do 
XV/// w., t. 4: Pomorze, oprać. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1962 (dalej: Drukarze), s. 198-200; K. Korotajowa, /ómme/ (KummeO Jan Adam (zm. ok. 1806), dru
karz /orurłsk/, [w:] Po/sk/ sk)wn/k d/ogra//czny (dalej: PSB), 1.12. 1966. s. 457-458.
Ławnik przedmiejski (1711-1716) i ławnik staromiejski (1716-1732)- Urzędn/cy, cz. 3, s. 232; zob. 
też K. Korotajowa. Laurer Jan Cdrysdan (zm. 1732), ks/ęgarz / nak/adca (orurłsk/, PSB, 1.16,1971, 
s. 580; I. Imańska. Dz/a/a/ność wydawn/cza forurlsk/ago ks/ęgarza zprze/omuXV// /XV/// w/eku Jana 
C/rnsf/ana Laurara, Rocznik Toruński, t. 24,1977, s. 64-85; eadem, Laurer Jan C/?rys//an (Krysdan) 
(zm. 1732) ks/ęgarz, nak/adca, drukarz /or., TSB, 1.1, s. 151.

"  /\//co/a/Jan Łudw/k, drukarz w Tbrun/u 1709-1744. [w:] Drukarze, t. 4. s. 292-297; K. Podlaszewska, 
/Vrco/ar Jan Ludwrk (zm. 1747), drukarz /orurłskr / nak/adca, PSB, t. 22, 1977, s. 709-710; I. Imań- 
ska, /\/rco/ar Jan Ludwrk (7-1747), drukarz, nak/adca, TSB. t. 4, s. 173-174.

"  M7d/zo/d 7eo6/ E/łrenń1ed (Wa/zo/df, tVeco/d Bogumr/ S/awomrr), drukarz w Tbrun/u 1745-1750, [w:j 
Drukarze, t. 4, s. 439-440.

"  Jungmann Jan Krzysztof drukarz w Jaworze 1730-1748, drukarz w Tbrun/u 1750-1759, [w:] Dru
karze. t. 4. s. 178-179.
Kun/zen C/rrysdan Fryderyk, drukarz w Tbrun/u 1759-1762. [w:] Drukarza, t. 4, s. 224-225.

"  I. Imańska, Bergmann Pawe/Marek (ok. po/. XV/// w), drukarz, nak/adca, ks/ęgarz, TSB, t. 4, s. 31- 
-32.

"  Gebńard Karo/ GoK/ob, drukarz w Tbrun/u 1778 /? )- 1789, [w:] Drukarze, t. 4, s. 125-126.



3. S. Satmonowicz, 7bn/ńs/(/e G/mna^^um^/fadem/c/f/e w/a(ac/! ł68ł-ł877. Sfo- 
d/um z dz/ę/ównau/o /ośw/a^, Poznań 1973, s. 388-94; S. Satmonowicz, Dz/e- 
ye Z(s/ąź̂ / /' czy4e//i/chva, s. 374 n.

4. Kat. tt. X-10.

19. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1614-1617.
2. K. 108v-109v -  inwentarz dóbr, w tym m in. książek, Joachima Schelczen 

z 1615 r.; k. 208-209v -  rozticzenie majątku z 1615 r., w tym m.in. książek 
(k. 209-209v), po nieżyjącym Franciszku Potenza (zarządcą majątku był Michał 
Hofman); k. 294v-295v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek, Ludwika Koyen 
z 1616 r.

3. Z. Mocarski, Ks/ążka w 7bn/n/u do roku 1793, s. 393; B. Serczykowa, Bibiiote- 
ki prywatne w Toruniu, s. 41, zob. też s. 36.

4. Kat. !!, !X-20.

20. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1617-1619.
2. K. 232-233v -  inwentarz dóbr, w tym książek, Hansa Fróiich z 1618 r.; k. 272- 

-274 -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek (podany został ich opis zewnętrz
ny) Michała Keizer z 1618 r.

3. Z. Mocarski, Ks/ążka w Torun/u do roku 1793, s. 393; B. Serczykowa, Bibiiote- 
ki prywatne w Toruniu, s. 27-28; S. Saimonowicz, Ku/fura umysfowa Torurr/a, 
s. 255.

4. Kat. !!, !X-21.

21. [Księga ławnicza miasta Torunia].
1.1620-1623.
2. K. 489-497 -  spis dóbr, w tym m.in. książek. Henryka Ritter z 1622 r.
3. B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 38-40.
4. Kat. !ł. !X-23.

22. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1.1625-1626.
2. K. 718-719v, 725 -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek, zmarłego Jerzego Za- 

bardowickiego (Zapartowckiego) z 1626 r.
3. B. Serczykowa. Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 37, 44, 51; S. Saimonowicz, 

Ku/fura umysk)wa Torurr/a, s. 256.
4. Kat. ii, !X-25.

23. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1. 1625-1630.
2. K. 230v, 238, 242. 261, 278-278v, 279v, 285-286, 288v, 295v-296, 298v-299 

-  sprawa zastawu książek przez Fabiana Wolskiego u Albrechta Zich; k. 301- 
-308 -  spis spuścizny z 1627 r., w tym m.in. książek (k. 301v-308), po zmar
łym Fabianie Wolskim; k. 308v -  spis książek z 1627 r., które zostały pożyczo
ne przez Fabiana Wolskiego od Ferdynanda Potenza.

3. B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 36-37, 47-51; S. Saimono
wicz, Ku/fura umys/owa Tbrun/a, s. 255.

4. Kat. ii. iX-60.

24. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1630.



2. K. 90v-92v -  spis spuścizny, w tym m.in. ksiąg (k. 92-92v), po poruczniku Alek
sandrze Ciconia; k. 355-365v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek (k. 358v- 
-364), Henryka Bótticher^ ;̂ k. 551-553v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek 
(k. 552-553), po Gottfriedzie Rubinger.

3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 22-26, 40-41; S. Salmono- 
wicz, Ku/(ura um/s^wa 7brun/a, s. 255.

4. Kat. ii, iX-28.

25. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1.1631-1633.
2. K. 174-178 -  inwentarz dóbr z 1631 r., w tym m.in. książek (k. 177v-178), po 

Henryku Tiesenhausen.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 27 (identyfikuje Tiesenhause- 

na jako Eisenheisena).
4. Kat. ii, iX-61.

26. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1633.
2. K. 261-270v -  inwentarz dóbr, w tym m.in. książek, Kaspra Weissei.
3. B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 46-47.
4. Kat. ii, iX-31.

27. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1634.
2. K. 53v -  informacja o książkach oddanych bibliotece po śmierci Henryka Bótti- 

cher'^; k. 294v-295v -  spis rzeczy pozostawionych w spadku, w tym m.in. biblii 
(k. 295), przez Reinholda Bófke.

3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 23-25.
4. Kat. it, iX-32.

28. [Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia].
1.1636-1637.
2. K. 308-310 -  spis spuścizny z 1637 r., w tym m.in. książek (k. 309-310), po 

zmarłym Hansie Zacher.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 52
4. Kat. ii. iX-63.

29. [Księga ławnicza Starego Miasta Torunia].
1. 1637.
2. K. 296v-304v -  sprawy spadkowe, w tym m.in. spis książek (k. 302-302v, zob. 

też k. 303v), po zmarłym Konstantynie Jugei.
3. B. Serczykowa, Bibiioteki prywatne w Toruniu, s. 30-31.
4. Kat. ii. iX-34.

30. [Korespondencja rady miasta Torunia w sprawach szkolnych, kościelnych, zarzą
dzenia rady w sprawach kościelnych i szkolnych].
1.1700-1725.

"  Sekretarz (1598-1619), ławnik (1619-1626) i rajca Starego Miasta Torunia (1626-1630)- Urzędr?/- 
cy. cz. 2. s. 186.
Zob. wyżej.



2. S. 249-254 -  katatog książek profesora Gimnazjum Toruńskiego Marcina Bert- 
teffa'^ sporządzony w dniu 21 t 1712 r.

4.

31. [Postępowanie spadkowe po zmarłym rajcy toruńskim, doktorze medycyny Wacła
wie Durosch^.
1.1704-1722.
2. S. 37-71 -  katatog książek będących własnością Duroscha wraz z datami i miej

scami ich wydania.
3. B. Serczykowa, Ks/ęgozb/ór /ekarza foruńsk/ego Wacława Duroscha z drog/e/ 

połowy W/ł w/ełfu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Nauki 
Wumanistyczno-Społeczne, t. 39, 1970, Nauka o książce, z. 6, s. 2-32; S. Sai- 
monowicz, Dzłę/e ks/ążłr/ / czyfełrr/cfwa, s. 393; K. Podiaszewska, XVł/ł-w/ecz- 
ne łfs/ęgozb/ory m/eszczarr forurłsk/cł? yako prze/aw łch ku/fury umysłowe/. Acta 
Universitatis Wratis!aviensis, t. 364, 1978, Bibliotekoznawstwo 7, s. 242-243.

4. Kat. !!, !-3596.

32. Protocoiium Nobiiis Senatus de anno MDCCV.
1. 1705.
2. S. 238-238v -  umowa z dzierżawcą drukarni Janem Konradem Ruger^' 

z 31 sierpnia 1705 r.
3. S. Saimonowicz, Dz/e/e ks/ążk/ / czyfe/n/cfwa, s. 376.
4. Kat. !!, t!-11.

33. [Rachunki, inwentarze wyposażenia i książek z drukami gimnazjum i rady miasta 
Torunia].
1.1705-1761.
4. Akta tużne, sygn. 8496.

34. [Rachunki, inwentarze wyposażenia i książek z drukami gimnazjum i rady miasta 
Torunia, kontrakt z dzierżawcą drukami].
1. 1705-1793.
2. S. 2-8 -  kontrakt z Teofilem Ehrenfnedem Wdtzoldt; s. 161-176 -  wydatki i do

chody drukami z lat 1743-1750.
4. Akta luźne, sygn. 7956.

35. [Księga sądowa Starego Miasta Torunia].
1.1710.
2. K. 49-50v -  zapis testamentowy, w tym m.in. książki (k. 50), Krzysztofa Orgen 

na rzecz córki Elżbiety; zob. też k. 200-201 v -  inwentarz dóbr, w tym informa
cja o książkach w dwóch skrzyniach (k. 201 v), Henryka Muller.

3. B. Serczykowa, Biblioteki prywatne w Toruniu, s. 36.
4. Kat. 11, IX-41.

'* S. Saimonowicz, Tbruńsk/e G/mna^um. s. 46. przypis 72; idem. Tóruńskre G/mnaz/umAkademick/e 
8 z/emre korony węg/ersk/e/ wXV// /XV/// w., [w:] /<s/ęga pam/ą/kowa 400-/ac/a 7brurłsk/ego G/m- 
na^un)4kadem/ck/ego. red. Z. Zdrójkowski. Toruń 1972.1.1: [XVI-XVH! w.], s. 184-190.

^  Rajca toruński (1682-1704) -  Ł/rzędn/cy. cz. 3. s. 223; B. Serczykowa. Duroscń kVac/aw (po 1630- 
-1704), dr /?/ozoł?/ / medycyny, P/Mo6/. TSB, 1.1, s. 86; Z. Mameła. Począł /ekarzy / aplekarzy, s. 29; 
na temat spadku po W. Duroschu zob. też Archiwum Państwowe w Toruniu. Akta miasta Torunia. 
Akta luźne, sygn. 9422.
ROger Jan Konrad (ROd/ger), drukarz w Tbrun/u 1706-1708. [w:] Drukarze, t. 4, s. 392-394.



36. [Rachunki drukami Gimnazjum Toruńskiego i rady miasta Torunia],
1. 1710-1782.
3. Z. Mocarski, Ks/ąźka w 7brun/u do roku 1793, s. 442 n. (cytuje pod sygnaturą 

Katalog H. XVI 122a).
4. Akta luźne, sygn. 9388.

37. Verordnung EEE Hochweisen Raths der Stadt Thom, wie mit Verauctionirung der- 
er Bibliotheguen gehalten worden soli. pubi: d. 9. September 1718.
1. 9 IX 1718.
2. Zob. nota niniejszego katalogu nr 11.
3. B. Serczykowa, P/erwszy sta/y regu/am/n aukq// ks/ąźek, s. 25-29 (podaje, że 

regulamin dołączono do jednostki archiwalnej o sygnaturze Kat. II, lł-22); S. Sal- 
monowicz, Dz/e/e ks/ąźk/ / czyte/rr/ctwa, s. 390.

4. Akta luźne. sygn. 6262.

38. [Protokoły z posiedzeń rady miasta Torunia].
1. 1719.
2. K. 13 v- projekt zorganizowania loterii na potrzeby biblioteki gimnazjalnej.
3. S. Salmonowicz, 7bruńsk/e G/mna^um, s. 385, przypis 10.
4. Kat. 11. H-23.

39. [Załączniki do protokołów z posiedzeń rady miasta Torunia].
1. 1719.
2. K. 4 -  lotena zorganizowana na potrzeby biblioteki gimnazjalnej.
3. S. Salmonowicz, 7bruńsk/e G/mrraz/um, s. 385, przypis 10.
4. Kat. II. H-23a.

40. Rechnung der Bibliothegue-Cassa am hiesigen Gymnasio vom 1*^ Martii Anno 
1725 bis ultima Februarii Anno 1730. S.E.C.
1.1725-1730.
4. Akta luźne, sygn. 6119.

41. II Continuation der Bibliothegue-Rechnung den 29 Apnl Anno 1726.
1. [1725] 1726.
4. Akta luźne, sygn. 6116.

42. III Continuation der Bibliothegue Rechnung den 20 Marti 1729.
1. 1729.
4. Akta luźne, sygn. 6118.

43. IIII" Continuation der Bibliothegue Rechnung.
1.1729-1730.
4. Akta luźne, sygn. 6117.

44. Die V* Continuation der Bibiiothegue Rechnung.
1. 1731.
4. Akta luźne, sygn. 6120.

45. Die Vt" Continuation der Bibliothegue-Rechnung.
1.1732.
4. Akta luźne, sygn. 6121.



46. Die Continuation der Bibtiotheque-Rechnung.
1.17^3.
4. Akta tuźne, sygn. 6122-6123.

47. Die V!it" Continuation der Bibiiothegue-Rechnung.
1. 1734.
4. Akta iuźne, sygn. 6124.

48. Die iX" Continuation der Bibliothegue-Rechnung.
1. 1735.
4. Akta iuźne, sygn. 6125.

49. Die X" Continuation der Bibiiothegue-Rechnung.
1. 1736.
4. Akta iuźne, sygn. 6126.

50. Die Xi'" Continuation der Bibiiothegue-Rechnung.
1. 1737.
4. Akta iuźne. sygn. 6127.

51. Die Xii. Continuation der Bibiiothec-Rechnung.
1. 1739-1745.
4. Akta luźne, sygn. 6128.

52. [Teksty i notatki Gotfryda Centner^  ̂dotyczące historii, filozofii, reiigii, rodzin toruń
skich i urzędników oraz uczonych toruńskich].
1. 1742-1774.
2. S. 293-294 -  Tomustonus Coiiectionis Mirierianae -  kolekcja książek Lauren- 

tiusa Mirierusa de Kolof z Warszawy („Warschau in der Biergassen").
4. Kat. ii. Xiii-59.

53. [Załączniki do protokołów z posiedzeń rady miasta Torunia].
1. 1744.
2. K. 250 -  inwentarz dóbr, w tym m in. spis ksiąg, sporządzony w sądzie ławni

czym z polecenia rady.
3. K. Podlaszewska, XV///-w/eczr?e ks/ęgozb/ory m/eszczar! forur)sk/cb, s. 236.
4. Kat. ii. ii-45a.

54. Die Xiii. Continuation der Bibiiothec-Rechnung.
1.1745- 1747.
4. Akta iuźne, sygn. 6129.

55. [Rachunki drukami w Toruniu wraz z załącznikami, kontrakt z dzierżawcą drukar
ni, spisy ksiąg i rachunki biblioteki gimnazjalnej w Toruniu].
1.1746- 1800.
2. S. 2-6 -  kontrakt z Karolem Gottiobem Gebhard; s. 7-236 -  rachunki drukami 

z lat 1782-1799; s. 237-489 -  rachunki biblioteki gimnazjalnej.
3. S. Saimonowicz, 7bruńsk/e G/mna^um, s. 385, przypis 385.
4. Kat. ii. XVi-122.

Z. Mocarski, Centnar Gottfrod ł7ł2-1774, bistoryk 7brun<a, PSB, t. 3. 1937, s. 228-229.



56. Specification dessen, was mir endes benannten von P. T. Herm Rectore Oeder^^ 
sint dem 23 September 1746 uberitefert worden.
1.1746-1747.
2. Autorzy i tytuły ksiąg oraz ich ceny.
4. Akta iuźne, sygn. 6130.

57. Die XłV. Continuation der Bibliothec-Rechnung.
1. 1747-1748.
4. Akta iuźne. sygn. 6131.

58. Bibiiothec-Rechnung vom 23 Aprii 1747 bis den 13 Apri11748.
1. 1747-1748.
4. Akta iuźne, sygn. 6132.

59. Die XV. Continuation der Bibliothec-Rechnung.
1.1748-1749.
4. Akta iuźne, sygn. 6133.

60. Bibiiothec-Rechnung vom 14 Aprii 1748 bis den 5 Aprii 1749.
1. 1748-1749.
4. Akta luźne, sygn. 6134.

61. Bibiiothec-Rechnung vom 10 Aprii 1751 bis den 1 Aprii 1752.
1. [1750] 1751-1752.
4. Akta iuźne, sygn. 6135.

62. Bibliothec-Rechnung vom 1 Aprii bis den 21 Aprii 1753.
1.1752- 1753.
4. Akta luźne, sygn. 6136.

63. Bibliothec-Rechnung vom 21 Aprii 1753 bis den 13 Aprii 1754.
1. [1752] 1753-1754.
4. Akta luźne. sygn. 6138.

64. Die XVH. Continuation der Bibliothec-Rechnung.
1.1753- 1759.
4. Akta iuźne, sygn. 6137.

65. [Odpisy dokumentów Augusta lii dla rady miasta Torunia dotyczące kaplicy mo
dlitewnej, sprawy kościeine oraz Gimnazjum Toruńskiego, jego wykładowców 
i uczniów].
1.1754- 1757.
2. S. 55 -  Bibliothec-Rechnung vom 13. Aprii 1754 bis den 29 Martii 1755; s. 157- 

-170 -  rozliczenia za sprzedaż książek (ich spis na s. 157-163) pomiędzy księ
garnią Mani Magdaleny Schwartzin z Wittenberg! a profesorem Gotfrydem Cent- 
ner z lat 1754-1756.

3. S. Salmonowicz. Dz/e/e ks/ąźk/ / czyfe/n/cfwa, s. 393, przypis 91; K. Podlaszew- 
ska, XV///-w/eczne ks/ęgozb/ory m/eszczan foruńsk/cb, s. 244-245.

4. Kat. !!. 1-3484.

"  T. Schieder, Oeder Georg Mr/Z/łe/m, 1721-1751, [w:] /t/preoss/scke B/ograp/)/e. Bd 2. 1943, 
s. 476.



66. Bibtiotheęue-Hattungs Buch [Wydatki i dochody biblioteki kancelarii miasta Torunia
wraz z bilansami, aukcje książek, legat Pawła Dusterwalda^ ĵ.
1.1748-1808.
2. W luzach znajdujących się po s. 178 m in. luz nr 2 -  rachunki z 1764 r. zwią

zane z aukcją książek Rechenberga (.Rechenbergischen Bucher-Auktion'), luz 
nr 11 -  wydatki i dochody biblioteki kancelarii („Einnahmen und Ausgaben der 
Canzelay-Bibliothek ") z lat 1761-1762, luz nr 12 -  wydatki i dochody biblioteki 
z  lat 1754-1758.

3. Zob. S. Salmonowicz, Dz/e/e ks/ążk/ / czyte/n/c(wa, s. 388; zob. I. Imańska, 7b- 
ruńsk/e kata/og/ aukcyjne /nterfo/Zowane z początku XV/// w/eku. Acta Universi- 
tatis Nicolai Copemici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, t. 185, 1988, Historia 
z. 22, s. 55.

4. Kat. 11, XVI-177.

67. Bibliothec-Rechnung vom 29 Martii 1755 bis den 17 April 1756. 
1. [1754] 1755-1756.
4. Akta luźne, sygn. 6139.

68. Bibliothec-Rechnung vom 17 April 1756 bis den 9 April 1757.
1. [1755] 1756-1757.
4. Akta luźne, sygn. 6140.

69. Bibliothec-Rechnung vom 25 Martii 1758 bis den 14 April 1759. 
1. [1757] 1758-1759.
4. Akta luźne, sygn. 6141.

70. [Rachunki Biblioteki Gimnazjum Toruńskiego].
1. 1758-1765.
2. S. 7-8, 18 -  wykazy oprawionych książek; s. 26 -  książki nabyte dla Bibliote

ki Gimnazjum Toruńskiego podczas aukcji biblioteki Gereta^^ (.aus der Gereti- 
schen Auction") w czerwcu 1765 r.

4. Akta luźne, sygn. 8132.

71. Bibliothec-Rechnung vom 14 April 1759 bis den y*" April 1760.
1. [1758] 1759-1760.
4. Akta luźne, sygn. 6142.

72. Bibliothec-Rechnung vom 5 April 1760 bis den 21 Martii 1761.
1. [1759] 1760-1761.
4. Akta luźne, sygn. 6143.

73. Verzeichnis derjenigen Sachen, welche auf der Bibliothec des Gymnasii, ausser 
den Buchem, bey dem Antritt des Rectoris Jo[hann] Albin! Krieŝ  ̂anno 1761 mense 
Junio, sich befunden.
1. 1761.
2. Inwentarz wyposażenia biblioteki gimnazjalnej.
4. Akta luźne, sygn. 6144.

^ Sekretarz (1723-1732), ławnik Starego Miasta Torunia (1732-1738), rajca (1738-1747) -  U/zęc/n<- 
cy, cz. 3, s. 223.

^  Zapewne identyczny z Krzysztofem Henrykiem Andrzejem Geretem -  S. Salmonowicz. Geref Krzysz
tof fferł/y/rArłdrze/ (1686-ł757), pastor; brMotr/, p/sarz re/̂ r/rry, TSB, t. 4, s. 83-85.

^  S. Satmonowicz, Krfes Jarr A/P/n (17f6-f785j, rektor torurlsk/ego grmrra^um akademrck/ego, PSB, 
t. 15. 1970. 8. 308.



74. Bibtiothek-Rechnung 1762-1765.
1. [1759] 1762-1765.
4. Akta tuźne, sygn. 6109.

75. Bibtiothec-Rechnung vom 11 Aprit 1762 bis den 9 Aprii 1763.
1.1762-1763.
2. S. 3 -  książki nabyte dia bibiioteki gimnazjum podczas aukcji Rechenberga (.aus 

der Rechenbergischen Auction") w 1763 r.
3. Zob. i. imańska, 7bru/1sk/e kata/og/ aukc^yne, s. 55.
4. Akta luźne. sygn. 9646.

76. [Rachunki Bibiioteki Gimnazjum Toruńskiego].
1.1764-1768.
4. Akta luźne, sygn. 6110.

77. XXi. Continuation der Bibiiothekrechnung am hiesigen Gymnasio vom 15*** Merz 
des 1766*^ bis zum 13"" Merz des 1767"" Jahres gefuhrt von Car) Jacob Wach- 
schiager^^.
1.1766-1767.
4. Akta luźne, sygn. 6111.

78. Bibliothec-Rechnung vom 29 Martii 1766 bis den 18 Apnl 1767.
1. [1764] 1766-1767.
4. Akta luźne, sygn. 6112.

79. [Protokoły z posiedzeń rady miasta Torunia].
1. 1767.
2. S. 25-28 -  Verzeichniss der Ver)ags-Bucher, welche bisher auf Kosten Anton 

Ferdinand Rósens in Greifswald gedruckt oder in Partheyen bey ihm zu haben 
sind, Oster-Messe 1769.

4. Akta luźne, sygn. 4531.

80. XX)). Continuation der Bibiiothekrechnung am hiesigen Gymnasio vom 14"" Merz 
1767. bis zum 12"" Merz 1768. gefuhrt von Car) Jacob Wachschlager.
1. 1767-1768.
4. Akta luźne, sygn. 6113.

81. XX))I. Continuation der Bibiiothekrechnung am hiesigen Gymnasio vom 14"" Merz
1768 bis zum 4"" Merz 1769 gefuhrt von Car) Jacob Wachschlager.
1. 1768-1769.
4. Akta luźne, sygn. 6114.

82. XXIV. Continuation der Bibiiothekrechnung am hiesigen Gymnasio vom 5"" Merz
1769 bis ultima Martii 1770 gefuhrt von Carl Jacob Wachschlager.
1. 1768-1770.
2. S. 4 -  książki nabyte dla biblioteki gimnazjum podczas aukcji biblioteki Gereta^" 

(„Auction der Geretischen Bibliothec") w czerwcu 1768 r.
3. S. Salmonowicz, Dz/e/e ks/ąźk/ / czyfe/n/cfwa, s. 385, przypis 60, s. 389.
4. Akta luźne, sygn. 6115.

^ Ławnik przedmiejski (1752-1758), ławnik Starego Miasta Torunia (1758-1760), rajca (1760-1772) 
i burmistrz toruński (1772-1793) -  Urzędn/cy, cz. 3, s. 244.

"  Zob. wyżej.



83. XXV. Continuation der Bibtiothekrechnung am Gymnasio von 1***" Aprtt 1770. bis 
ultima Martii 1771. gefuhrt von Car) Jacob Wactischtager.
1. 1769-1771.
2. S. 3 -  Bibtiothec-Recłinung vom 25 Martii 1769 bis den 14 Apri11770.
4. A)da tużne, sygn. 6210.

84. Bibtiothec-Rechnung vom 14 Apri! 1770. bis den 30 Martii 1771.
1. 1770-1771.
4. A)<ta tużne, sygn. 6211.

85. Bibiiotłiec-Rechnung vom 30 Martii 1771 bis den 30 Martii 1772.
1.1771- 1772.
2. S. 2 -  )<siąż)<i nabyte dla bibtiotetd gimnazjum podczas au)(cji bibiiotet î Dano- 

vinsa („Auction der Danovinsschen Bibiiothe)(") w maju 1771 r.
4. A)<ta tużne, sygn. 6212.

86. XXV). Continuation der Bibtiothekrechnung vom Apri) 1771. bis ultima Martii 1772. 
gefuhrt von Car) Jacob Wachschtager.
1.1771- 1772.
4. Akta tużne, sygn. 6213.

87. XXV)t. Continuation der Bibtiotheckrechnung vom Apri) 1772 bis den tezten Merz
1773.
1. 1772-1773.
4. Akta tużne, sygn. 6214.

88. XXV))t Continuation der Bibliotheckrechnung vom Apri) 1773 bis den tezten Merz
1774.
1. 1773-1774.
4. Akta tużne, sygn. 6215.

89. XXVt))t Continuation der Bibtiotheckrechnung vom 12 Apri) 1774 bis den tezten 
Merz 1775.
1.1774-1775.
2. S. 3-4 -  książki kupione od księgarza (.Buchhandter") Nicolai oraz nabyte dta 

biblioteki podczas aukcji książek Gotfryda Centner (.aus der Centnerischen Auc
tion") w 1774 r.

4. Akta tużne, sygn. 6216.

90. XXX Continuation der Bibtiotheckerechnung von 1" Apri) 1775 bis den tezten Merz
1776.
1. 1775-1776.
4. Akta luźne, sygn. 6217.

91. XXX). Continuation der Bibtiotheckrechnung von 1" Apri) 1776 bis den tezten Merz
1777.
1.1776- 1777.
4. Akta tużne, sygn. 6218.

92. XXXtt. Continuation der Bibtiotheckrechnung von 1* Apri) 1777 bis den tezten Merz
1778.
1.1777- 1778.
4. Akta tużne, sygn. 6219.



93. XXXttt Continuation der Bibtiotheck-Rechnung vom 1*^Merz 1778 bis den lezten 
Februar 1779.
1.1778-1779.
4. Akta tuźne, sygn. 6220.

94. XXXiiii Continuation der Bibiiotheckrechnung vom 1*^Merz 1779 bis den iezten 
Februar 1780.
1. 1779-1780.
4. Akta iuźne, sygn. 6221.

95. XXXV. Continuation der Bibliothekrechnung vom 4. Merz 1780 bis zum 24. Merz 
1781.
1.1780-1781.
4. Akta luźne, sygn. 6222.

96. XXXVi. Continuation der Bibiiothekrechnung vom 24*^ Merz 1781 bis 9. Merz 
1782.
1.1781-1782.
2. S. 4 -  książki nabyte dia biblioteki gimnazjum podczas aukcji bibiioteki Voilme- 

ra^ (.bey der Voiimerischen Auction') we wrześniu 1781 r.
4. Akta iuźne, sygn. 6223.

97. [Sprawy sprzedaży książek w toruńskiej .Księgarni do Kopernicka"]. 
1.1783-1798.
2. Niemiecka nazwa księgami: .Buchladen zum Kopernick".
4. Akta iuźne, sygn. 9496.

98. Voiumen i quod continent Correspondentiam et Res Omnes quae pertinent ad
Munus Rectoris Toruniensis gerendum. Posoniae die 17*^ Mensi Augusti Anno
1809.
1. 1809-1813.
2. K. 50v-51 -  uzupełnienie zbiorów bibiioteki gimnazjalnej książkami z bibiioteki 

pojezuickiej; k. 122,215-216 -  sprawy raportów i informacje dia władz Księstwa 
Warszawskiego o stanie uporządkowania bibiioteki gimnazjalnej; k. 123-123v- 
sprawa prenumeraty słownika Samuela Bogusława Lindego^ dia bibiioteki gim
nazjalnej.

3. S. Saimonowicz, Tbruńsk/e G/mna^um, s. 387; S. Saimonowicz, Dz/e/e ks/ążk/ 
/ czyfe/n/cfwa, s. 387.

4. Kat. ii, X-69.

99. [Zapiski Juiiusa Emila Wernickego^' i Montza Ludwiga Atberta Lehnertda^^ doty
czące dziejów Gimnazjum Toruńskiego],
1. 1846-1870.
2. K. 136-136v -  oferta drukowana z 1867 r. Dietncha Reimera z Berlina, handla

rza pianami i globusami.
4. Kat. ii, X-28.

"  S. Saimonowicz. Dz/e/e /re/ąź/r/ / czyre/n/cTwa. s. 380.
^  M. Ptaszyk. L/ne/e Samue/ Bogum// ft77t-tH47j, łeksykograf, /?edagog. ó/ó/Zotekarz. TSB. t. 3. 

s. 137-140.
M. Niedzielska. MTem/cke ,/ł///us Em// fia02-/?o 1858j, prof. g/mn., /ł/s/oryk, TSB. ł. 2. s. 264-265. 

"  M. Niedzielska, /.e/rnerd/ /tfontz Ludw<g4/ded ff827-1897j, dyr. G<mn. Tor., TSB. t. 4. s. 145-146.



100. [Listy dr. A)exandra Junga z Króiewca do księgarza Heinricha Zimmera z Frank
furtu nad Menem w sprawach dotyczących wydania prac Bogumiła Gottza^.
1.
4.

101. [Korespondencja Bogumiła Goitza dotycząca pubiikacji jego prac i pism].
1. 1852-1864.
4. Kat. ii. XiV-91.

ummzry

The cataiog of manuscripts on the hisłory of book coiiecłions and the art 
of printing of Toruń and Prussia in the archivai fund Fiies of the city 

of Toruń of the Oid Poiish period

in one of the most precious archivai fund of Record Office of Toruń -  Fiies of 
the city of Toruń from the years 1251-1945 [1961] -  there is a series described 
as ..Books and Fiies". in the aforementioned series there are iocated, inter aiia, 
highiy essentiai matenais conceming the history of The Library of The Academ- 
ic Grammar Schooi of Toruń, pnvate book coiiections and the art. of pnnting and 
printers. So it was highiy important to prepare the archivai cataiog which wouid ai- 
łow iibrary scientists and other researchers to guickiy reach aforementioned archi- 
val materiais. The fact that in the cataiog mentioned beiow one can find specific 
cataiog notes, or some of them were missing, is the resuit of hitherto existing sta
tus of study (status dated May-June 2005) of archivai materiais in a fund Fiies of 
the city of Toruń of the Oid Poiish period, it is probabie that the review of hitherto 
existing descriptions or indexation of books and fiies of the Oid Poiish period wiii 
aiiow further extension of the base of references of the stated probiem.

The chronoiogicai arrangement of books and fiies was adopted in the drawn 
up cataiog. individuai cataiog notes inciude a consecutive cataiog number and 
the titie (content) of the archivai unit. in the cataiog notes the originai number of 
the archivai unit was piaced or. in square brackets, the titie given by the archivist. 
Under the titie (content) there is further information conceming described archi- 
vai materiais, nameiy:

1. Extreme dates of the archivai unit, in square brackets the information was 
given on priors (German \/orakfer!). i.e. eariier fiies, ietters or mentions concern- 
ing the same matter, which were iocated in the archivai materiais.

2. Remarks -  here detaiied information was inciuded on books coiiections and 
the art of printing of Toruń and Prussia, which was not piaced in the titie and de- 
scription of the content of a cataiog notę.

3. The iiterature which fuiiy uses or describes the manuscript was given.
4. The current archivai cataiog number was given.

"  w. Jaworska, Okres forurłsk/ Bogumka Gokza fł647-t870j. Rocznik Toruński. 1.17.1986, s. 185- 
-197; eadem. Der T/tomer ScńrrTłsfeł/er Bogum// Gokz /m Sp/ege/ se/rrer Leóerrserrrłrrerurłgerł. Toruń 
1986; eadem, Go/tz Bogumk f180ł-1870j, rr/em/eck/ p/sarz, puPkeysfa r ernograf, TSB, t. 2. s. 99- 
100.



^usammenfassung

Handschriftenkatatog zu der Geschichte der Thorner und preuRischen 
Buchersammiung und Buchdruckerkunst in dem Archivbestand Akten 

der Stadł Thorn aus der attpotnischen Epoche

tn einem der wertvottsten Bestand des Thorner Archivs -  Akten der Stadt Thom 
aus den Jahren 1251-1945 [1961] -  befindet sich eine Serie ^Bucher und Akten" 
genannt. tn den erwahnten Aktenserie gibt es u.a. die wichtigen Matehaiien, die 
die Geschichte der Bibtiothek vom Thorner Akademischen Gymnasium, private Bu- 
chersammiungen, Buchdruckerkunst und Drucker betreffen. Von groRer Bedeu- 
tung war aiso die Vorbereitung eines Archivkataiogs, der den Bibiiothekswissen- 
schaftiern einen einfachen Zugriff zu Archivmateriaiien ermógiichte. Die Tatsache, 
dass in dem unten prśsentierten Kataiog bestimmte Katalogvermerke zu finden 
sind oder fehien, foigt aus dem Stand bisheriger Bearbeitung der Archivmateriaiien 
im Bestand Akten der Stadt Thom aus der aitpoinischen Epoche (Stand Mai-^uni 
2005). Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Verifizieren der bisherigen Beschrei- 
bungen oder zukunftige indexierung der Bucher und Akten aus der aitpoinischen 
Epoche die Oueiienbasis zu der hier gesteiiten Frage erweitem iasst.

Man hat sich fur eine chronoiogische Reihenfoige der Bucher und Akten in dem 
bearbeiteten Kataiog entschieden. Die einzeinen Kataiogvermerke umfassen die 
iaufende Kataiognummer und den Titei (inhait) der Archiveinheit. Auf die Kataiog- 
vermerke wurde der origineiie Titei der Archiveinheit oder, in eckigen Kiammem, 
von dem Archivar gegebene Titei angebracht. Unter dem Titei (inhait) befinden sich 
weitere informationen Ober beschriebene Archivmateriaiien und zwar:

1. Randdaten der Archiveinheit, in eckigen Kiammem wurden informationen 
Ober Vorakten angebracht d.h. Akten. Schriften oder frOhere, dieseibe Sache be- 
treffende Erwahnungen, die sich in Archivmateriaiien befanden.

2. Bemerkungen -  hier befinden sich die genauen informationen Ober BOcher- 
sammiungen, Thorner und preuRische Buchdruckerkunst, die nicht in dem Titei 
und der inhaitbeschreibung des Kataiogvermerkes stehen.

3. Es wurde das Literaturverzeichnis angegeben, das am genausten die Hand- 
schrift ausgenOtzt oder besprochen hat.

4. Es wurde die aktueiie Archivsignatum angegeben.
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aźniejszc dokonania

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

-  Książnicy Kopernikańskiej w 2004 roku

Ogótnopotska Konferencja „Od strategii organizacji do poiityki 
jakości. Etapy wdrażania !SO 9001"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Książnica Kopemikańska w Toruniu, Wyż
sza Szkoła Bankowa w Toruniu oraz Fundacja Książnicy Kopernikańskiej w Toru
niu zorganizowały w Toruniu w dniach 17-18 czerwca 2004 roku ogólnopolską kon
ferencję .Od strategii organizacji do polityki jakości. Etapy wdrażania ISO 9001", 
wychodząc naprzeciw zainteresowaniom instytucji kultury uzyskaniem certyfikatu 
ISO 9001. Spotkanie było okazją do poruszenia następujących zagadnień:

-  procedury wdrażania normy PN-ISO 9001;
-  działań, które powinny poprzedzić starania organizacji o zdobycie Certyfika

tu Zarządzania Jakością ISO 9001 (misja i strategia organizacji);
-  systemów zarządzania, m.in. TOM.
Konferencja miała także na celu przekonanie kadry zarządzającej instytucjami 

non-profit oraz organów założycielskich bibliotek do wdrażania nowoczesnych sys
temów zarządzania organizacją i wskazania wynikających z tego korzyści w kon
tekście pozyskiwania środków ^nansowych z funduszy strukturalnych.

Materiały konferencyjne są dostępne w serwisie WWW Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej -  Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu http://www.ksiaznica.torun. 
pl/odstrat.shtml.

Projekty europejskie reaiizowane 
przez Książnicę Kopernikańską

INFOBIBNET -  informacja, biblioteka, sieć został przyjęty przez Zarząd Wo
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji w latach 2004-2006. Projekt 
został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz
woju Regionalnego dla działania 1 .5 -  infrastruktura społeczeństwa informacyj
nego. Na realizację zadania Książnica Kopemikańska w Toruniu otrzymała po
nad 5600 tys. PLN.

Projekt zakłada organizację wojewódzkiej sieci współpracy bibliotek samorzą
dowych przy udziale jednostek, których organizatorem jest Samorząd Wojewódz
twa Kujawsko-Pomorskiego oraz samorząd lokalny. Zadania projektu będą reaii
zowane w czterech kierunkach:

-  utworzenie -  na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej (m.in. IKONK@) 
oraz struktury organizacyjnej dwóch publicznych bibliotek wojewódzkich -  sie
ci infocentrów;

-  uruchomienie -  z pełnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury informa
tycznej -  systemu transferu informacji dla odbiorców z małych miast i obsza
rów wiejskich;

^tił

http://www.ksiaznica.torun


-  integracja baz bibiiograficzno-kataiogowych bibiiotek samorządowych woje
wództwa kujawsko-pomorskiego i udostępnianie ich przez internet;

-  współtworzenie we współpracy z Konsorcjum Bibiiotek Naukowych woje
wództwa kujawsko-pomorskiego Regionainego Kataiogu Bibiiotecznego M- 
-CAST.

Książnica Kopernikańska w Toruniu jest członkiem międzynarodowego kon
sorcjum i do zakresu jej obowiązków naieży przygotowanie ontoiogii wyszukiwaw
czej na podstawie UKD oraz testowanie motoru wyszukiwawczego na własnych 
bazach danych.

Potska B)b!ioteka tnterntetowa

Działając na podstawie porozumienia z 22 kwietnia 2004 r. o prowadzeniu PBi, 
Książnica Kopernikańska współpracowała z MNii przy opracowaniu SiWZ na di- 
gitaiizację dokumentów bibiiotecznych w roku 2004. Na ziecenie MNii wspóinie 
z Bibiioteką Jagieiońską opracowano na podstawie bibiiografii Nowy Korbut ka
non iiteratury poiskiej. Opracowano również anaiizę porównawczą form apiikacji 
bibiiotek cyfrowych.

Danuta Krasowska

Biblioteka Główna U M K
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