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Folia Tbruniensia -
Anna Kornelia Jędrzejewska

otyckie iluminacje
ze zbiorów

Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu*
w  zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przechowywane są rękopisy 

dawnych bibliotek proweniencji krzyżackiej. Wśród nich znajduje się traktat teo
logiczny o olśniewającej jak na ten typ księgi dekoracji iluminatorskiej, datowa
ny na drugą połowę XIV stulecia -  „Komentarze do Ewangelii św. Marka" autor
stwa Tomasza z Akwinu, oznakowane sygnaturą Rps 76. Wraz z komentarzami 
do trzech innych ewangelii traktat ten tworzy cykl Catena aarea, czyli „Złoty łań
cuch", zbiór patrystycznych gloss -  jedno z najbardziej popularnych w średniowie
czu dzieł pióra AkwinatyT

Średniowieczne dzieła rękopiśmiennictwa z Pomorza uległy niemal całkowitemu 
rozproszeniu^. Proces ten rozpoczął się tuż po wojnie poisko-krzyżackiej w 1410 
roku^. Na koleje losów manuskryptów z tego terenu wpływały pożogi wojenne oraz 
ich konsekwencje polityczne: najazdy wojsk szwedzkich, konfiskaty księgozbiorów 
klasztornych w trakcie zaborów, a nade wszystko grabieże i zniszczenia dwóch 
wojen światowych w XX wieku". Przyczyny zniszczeń mogły być naturalne^. De
likatność materiału, z którego rękopisy wykonywano, a także ich mała odporność 
na warunki klimatyczne, nie sprzyjały przechowywaniu. Dekoracje również nara
żone były na zniszczenia, gdyż często spotykaną praktyką było wycinanie miniatur 
z rękopisów. Uszkadzało to bezpowrotnie księgę, zaburzając tak istotną dla zro-

Eoiia
Boru

Artykuł ten jest fragmentem pracy magisterskiej pt. Gotyckie iluminacje Catena aurea z kręgu krzy
żackiego na przykładzie Komentarzy Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Marka ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu, napisanej w 2006 r. pod kierunkiem prof. dr bab. Kingi Szczepkowskiej- 
Naliwajek i opieką dr. Juliusza Raczkowskiego w Zakładzie Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu, dedykowanej pamięci promotorki. Niniejszy tekst skrócono do potrzeb publikacji, 
przytoczono również literaturę z ostatnich lat.
W  toruńskiej bibliotece przechowywany jest również inny tom z tego cyklu: „Komentarze do Ewan
gelii św. Łukasza ", Rps 68, genetycznie bliski omawianemu. Oba rękopisy udostępnione są obecnie 
w formie elektronicznej na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: www.kpbc.umk.pl.
A. Karłowska-Kamzowa, Gofyck/erękop/sy <7om/nowane na Pomorza Wschodn/m. Prob/emy badaw
cze, Zeszyty Naukowe KUL, t. 27:1984, nr 2, s. 41; eadem, Ma/arsfwom/n/afarowe. Kodeksy/mpor- 
fowane. Środow/skamreyscowe, [w:] J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, A. S. Labuda, Ma/ar- 
sfwo gofyck/e na Pomorzu t/Mscbodn/m, Warszawa-Poznań 1990, s. 179.
Długosz podaje, że zdobycze wojenne król Władysław Jagiełło przekazywał kościołom litewskim. 
Do zbiorów katedry wawelskiej trafiła m in. Biblia Ludera z Brunszwiku (Biblioteka kapitulna w Kra
kowie, BK-63), podarowana prawdopodobnie również przez Jagiełłę. Patrz: J. Domasłowski, A. Kar
łowska-Kamzowa, A. S. Labuda, op.cit., s. 179, przyp. 6.
S. Sawicka, Sfrafy wp/enne zbrorów po/sk/cb w dz/edz/n/e rękoprsów r/umrnowanycb. Warszawa 1952, 
s. 7-15; B. Miodońska, Ma/arsfwo ks/ążkowe -  wprowadzen/e, [w:] Ma/arsfwo gofyck/e w Po/sce, 
red. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004, t. I: Synteza, s. 371.
B. Miodońska, Małopo/sk/e ma/arsfwo ks/ążkowe 7320-1540, Warszawa 1993, s. 24-28. Mogły to 
być np. nieodpowiednie miejsca przetrzymywania, klęski spowodowane działaniem żywiołów (poża
ry, powodzie) lub po prostu zużycie. W wyniku reform część ksiąg liturgicznych straciła aktualność 
i została zniszczona lub wycofana z użycia, również ze względu na brak umiejętności odczytywania 
pisma gotyckiego; ibidem, s. 25.

http://www.kpbc.umk.pl


zumienia istoty iiuminowanego manuskryptu harmonię obrazu i treści^. Obecnie 
z pierwotnych zbiorów zachowały się resztki, na podstawie których badacze usiłują 
zrekonstruowaó zakres probiematyki maiarstwa miniaturowego tego obszaru^.

Dzieje „Komentarzy do Ewangeiii św. Marka" (Rps 76) są ściśle związane z hi
storią Pomorza. Choć nie są znane źródła jednoznacznie potwierdzające obec
ność tego rękopisu w zbiorach konwentów krzyżackich w XiV i XV wieku, dotych
czasowe badania pozwaiają rozważyć możiiwość występowania omawianej kateny 
w księgozbiorze maiborskim iub innym na terenie państwa zakonnego, tym bardziej 
że badacze wskazują na jej związek z kręgiem kuitury krzyżackiej. Obecnie, dzię
ki coraz częściej pubiikowanym wynikom badań archiwainych, możliwe jest zre
konstruowanie szlaków przemieszczania się interesującego nas rękopisu^. Kolejne 
etapy „wędrówki " „Komentarzy " potwierdzone są już wzmiankami historycznymi.

o. Pacht, Book ///um/nat/on /n the M/dd/e <4ges. /tn /ntroducdon, London 1986, s. 33.
G. Cuny, Zurm/de/aked/chen Kunst /m tVe/chse/ged/et, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts- 
vereins, H. 69, s. 96-106; T. Herrmann, DerB//dschmuckderDeutsch-Ordensapoka/ypsen He/nr/chs 
vonWes/er, Kdnigsberg 1934, passim; idem, Buc/ima/ere//n7Deutsc/i-Ordens/ande. D/e/łgu/naus- 
/egungen Ms. 8S5, 886, 887 der Staats- und L/n/Versdatsd/Mothek Kdn/gsderg und der Sanrnre/- 
dand Ms. /I. 191 des S1aa1sarcd/vs Kdn/gsderg, Aitpreussische Forschungen, J. 12: 1935, s. 232- 
255; Z. Rozanow, /konograda rękop/sów d/d/ło1ekł cystersów w Pe/p//n/e a /ct? gatunk/ t/terack/e, 
[w:] Treść/ dz/eta sztuk/. Mater/aty s e #  Stowarzyszen/a t-t/sto/yków Sztuk/, Warszawa 1969, s. 33- 
53; H. Mędrek, ttu/n/nac/e graduatu L. 13 w B/dt/otece Se/n/nar/u/n Duct/ownego w Petpt/n/e, Studia 
Pelplińskie, t. 6: 1975, s. 297-313; I. Błaszczyk, /tum/nac/e średn/ow/ecznycd rękop/sówze zd/orów 
po/norsk/cd, Gdańskie Studia Muzeaine, t. 3: 1981. s. 107-123; eadem, Les apports danga/s dans 
/es co//ect/'ons de Gda/lsk et de Pe/p//n, [w;] Les re/at/ons art/st/gues entre /a Po/ogne, /a France, 
/a F/andre et /a Basse Rdenan/e du X///e au Xt/e s/ec/e, Poznań 1981, s. 61-67; A. Karłowska- 
Kamzowa, Ma/arstwo gotyck/e Europy Środkowowscdodn/ę/. Zagadn/en/e odrędnośc/ reg/onu, War- 
szawa-Poznań 1982, s. 62 i n.; eadem, Gotyck/e rękop/sy/tum/nowane, passim; eadem, Dekorac/e 
ma/arsk/e rękop/sów /tu/n/nowanycd ze zd/orów B/dt/otek/ Ltn/wersyteck/ę/ w Torun/u, Studia o Dzia
łalności i Zbiorach Bibiioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 4:1988, s. 113-147, aneks s. 145, 
fot. s. 134 (4r) i s. 135 (109r); eadem, //ustrowane Apokat/psy krzyżack/e z X /t/ w., Studia o Dzia- 
łainości i Zbiorach Bibiioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 6: 1991, s. 79-135; eadem, Zna- 
czen/e /tu/n/natorstwa cystersk/ego d/a rozwq/u gotyck/ę/ dekorac// rękop/sów na z/e/n/acd po/sk/cd 
f'Ś/ąsk, Pomorze, l4/?e/kopo/ska), [w:] /-//stona /' ku/tura cystersów w dawne/ Po/sce /' /cd europe/sk/e 
zw/ązk/, red. J. Strzeiczyk, Poznań 1987, s. 367-385; M. Nierzwicka, //um/naqerękop/sów dawne
go opactwa cystersów pe/pt/rlsk/cd. Średn/ow/eczne kodeksy ze zd/orów B/dt/otek/ Wyższego Sem/- 
nar/um Ducdownego w Pe/pt/n/e, [w:] Pe/p/tn. 725 roczn/ca powstan/a opactwa cystersk/ego. Ku/tu- 
roznawcza ro/a cystersów na Koc/ew/u. Matena/y z seą/naukowe/, Pelplin-Tczew 2002, s. 169-197 
-  tam wcześniejsza iiteratura.
E. Steffenhagen, A/tpreussens d/teste B/dt/otdeken, Aitpreussische Monatsschrift, Bd. 1: 1864, 
s. 649-653; idem, D/e a/tdeutscden /-/andscdr/ń'en zu Kón/gsderg, Zeitschrift fur deutsches Alter- 
tum, Bd. 13: 1867, s. 501-574; opubiikowane krzyżackie inwentarze majątkowe: Das /Har/endur- 
ger Amterducd, ed. W. Ziesemer, Danzig 1916 (dalej: MAB), passim; Das grosse Amterducd des 
Deutscden Ordens, ed. W. Ziesemer, Danzig 1921 (dalej: GAB), passim; W. Ziesemer, D/e L/tera- 
turdes Deutscden Orden /n Preussen, Bresiau 1928, passim; D. Schmidtke, Pepresdntat/ve deut- 
scde Prosadandscdr/tten aus dem Deutscdordensged/et, [w:] Deutscde k/andscdn/ten TT00-T400. 
OxtorderKo//ogu/um, Tubingen 1988, s. 352-378, fot. 374 (4r); E. Grunewald, Das Peg/sterderOr- 
denst/dere/ Tap/au aus den Jadre T54T-T543. E/ne Que//e zur Frudgescd/cdte der edem. Staats- 
und Dn/Vers/tdtsd/d//otdek Kón/gsderg, Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts fur 
Ostdeutsche Kuitur und Geschichte, Bd. 1: Munchen 1993, s. 55-91; R. Platę, Zum t/erd/e/d m/ttet- 
a/tert/cden deutscder /-/andscdnWen der edemat/gen Kón/gsderger B/dt/otdeken, Berichte und For
schungen. Jahrbuch des Bundesinstituts fur Ostdeutsche Kultur und Geschichte, Bd. 1:1993, s. 93- 
111; R. G. Pasier, Katatog der Mtttetatterttcden Deutscdspracdtgen t-tandscdrttten der Edemat/gen 
Staats- und Ltntversttatsdtdttotdek Kón/gsderg, Scdrtń'en des Bundestnstttuts tur Ostdeutscde Kut- 
turund Gescdtcdte, Munchen 2000, Bd. 16, passim; idem, Deutscdspracdtge Sacdttteraturtm Preu- 
Centand dts T500. Untersucdungen zu tdrer Ł/dertteterung, Kóln-Weimar-Wien 2003, passim.



w  XV! wieku katana występuje w księgozbiorze krzyżackiej iibrarii w Tapiawie^. 
Na faii sekuiaryzacji Prus niemieckojęzyczne rękopisy trafiają do prywatnej bibiio- 
teki księcia Aibrechta w Kró!ewcu^°. Tu w 1541 roku bibiiotekarz Poiyphem wpisu
je „Komentarze" do kataiogu ksiąg tapiawskich^T

W koiejnych wiekach Bibiioteka Zamkowa przekształcona została w Bibiiote- 
kę Uniwersytecką, a potem Państwową i Uniwersytecką Bibiiotekę w Króiewcu. 
Obecność „Komentarzy " w jej zbiorach potwierdzają kataiogi Martina Grabę, ko- 
iejno z XV!! i XV!!! wieku^^. W wieku X!X katena jest wzmiankowana w kataiogu 
E. Steffenhagena^^. Na początku ubiegłego stuiecia dwaj bibiiotekarze dokonują 
opisu omawianego rękopisu: w roku 1911 E. Ettiinger, w 1936 zaś L. Denecke^".

Druga wojna światowa przerywa badania bibiioteki króiewieckiej. Jej zbiory uie- 
gają rozproszeniu. Po wojnie kodeks trafił do Bibiioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 
Tu już od sześćdziesięciu iat jest przechowywany jako rękopis 76.

„Komentarze Tomasza z Akwinu do Ewangeiii św. Marka " z toruńskiej bibiio
teki (Rps 76)^  ̂ są rękopisem dobrze rozpoznanym, z obszernie udokumentowa
nym stanem badań.

Pierwszych wzmianek na temat tego zabytku doszukiwano się już w źródłach 
średniowiecznych^^. Kodeks występuje w iiteraturze o różnorodnym charakterze^^.
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Po zakończeniu wojny 13-letniej do zamku w Tapiawie przewożono archiwa m in. z Maiborka. Pod 
koniec XV w. jest już mowa o istniejącej tam zakonnej bibiiotece: unseres ordens //ber/e zu Tap/aw. 
Zob. E. Kuhnert, Gescb/cbte der Staats- ur?d L/n/VersMtsb/N/otbek za Kdn/gsberg, Leipzig 1926, 
s. 10; D. Schmidtke, Represdntads/e deutscbe Prosabandscbr//fen, s. 358.
J. Tondei, B/b//oteka Zamkowa f*1529-156Sj ks/ęc/a /^/brechta Prask/ego w Kró/ewca, Toruń 1992, 
s. 85.
Pod numerem kataiogowym C2 Poiyphem (Felix Kónig), bibliotekarz książęcy, zanotował: E/n bacb 
aafpergamer) ge [ cbr/eben /n brederm/Y roYem Leder srberzog /genj gebyrtdert des an/artg /auYet Dem 
erbarn vaYern bem L/mba/do dem werderi Cardma/ pde [ Ykcb orderis vber d/e Krrcber? der /tpo [ Ye/. 
Na podstawie opisu E. Grunewald ustalił, że chodzi o rkps 76: zob. E. Grunewaid, Das Peg/sYer, s. 90.
R. G. Pasler, KaYa/ogderM/de/aded/cben, s. 13.
E. StetYenhagen, D/e a/YdeaYscben Pandscbr/den, s. 571.
R. G. Pasler, KaYa/ogder/M/de/a/Yed/cben, s. 16-17.
Obecnie „Komentarze Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. IVIarka" noszą sygnaturę Rps 76/V Biblio
teki Uniwersyteckiej w Toruniu. W  zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu, gdzie manuskrypt 
przechowywano do II wojny światowej, funkcjonował jako kodeks Ms. 886. Ponieważ niektórzy ba
dacze opracowywali rękopis w Królewcu lub w kontekście zbiorów tamtejszej biblioteki, te dwie sy
gnatury będą w niniejszym artykule używane zamiennie.
Są to przede wszystkim inwentarze dóbr zgromadzonych przez zakon krzyżacki, opublikowane póź
niej przez W. Ziesemera: MAB, GAB, passim. Ostatnie badania R. Paslera doprowadziły do identy
fikacji rękopisów wzmiankowanych w krzyżackich spisach ze współcześnie nam znanymi zabytkami 
niemieckojęzycznego średniowiecznego rękopiśmiennictwa krzyżackiego, odnośnie do katen zob. 
R. G. Pasler, Kafa/og der/M/de/a/Yed/cben, s. 359; idem, DeuYscbspracb/ge Sacb//Yerafur, s. 354.
E. Steffenhagen, D/e a/fdeuYscben /-/andscbr//Yen, s. 571; T. Herrmann, Bucbma/ere/ /m DeuYscb- 
Ordens/ande, s. 233-243; W. Ziesemer, Cafena Aurea, Altpreussische Forschungen, J. 19: 1942, 
s. 187-199; K. Heim, W. Ziesemer, D/e L/ferafurdes deuYscben P/YYercrdens, GieBen 1951, s. 134- 
136; A. Karłowska-Kamzowa, Gofyc/r/e rę/rop/sy //um/nowane, s. 44-45, D. Schmidtke, Pepresanfa- 
Y/Ve deafscbe Prosabandscbr//Yen, s. 354, 359, 374; A. Karłowska-Kamzowa, De/rorac/e ma/ars/r/e 
rę/<op/sów, s. 113-147, Aneks s. 145, fot. s. 134 (4r) i s. 135 (109r); J. Domasłowski, A. Karłowska- 
Kamzowa. A. S. Labuda. /Ma/arsYwo goYyc/r/e, passim, il. 113 (4r, 109r, 92v, 219v, 250r); E. Grune
wald. Das /7eg/sYer, s. 90; Średn/ow/eczna /rs/ąż/ra rę/rop/śm/enna;a/(0 dz/e/o szYu/r/. kUrsYawa, oprać. 
A. Karłowska-Kamzowa, L. Wetesko, J. Wiesiołowski, Gniezno 1993, nr kat. 37. s. 108, fot. s. 109 (92v, 
219v, 250r); E. Polkowski, DucbowośćKrzyża/rówa /e/(Yura. Ks/ęgozb/oryza/ronu/rrzyżac/r/ego w Pru
sach, [w;] Z badań nadpo/s/r/m/ /rs/ęgozb/oram/ b/sYorycznym/. b/b//o/og/a dyscyp//ną /nYegru/ącą, War
szawa 1993, s. 89-110; R. G. Pasler, /<aYa/ogder/M/YYe/a/Yer//cber), s. 73-74, passim; idem, DeuYscb- 
spracb/ge Sacb//YeraYur, s. 354; A. Mentzel-Reuters, Arma Sp<ńYua//a. B/b//oYbe/ren, BucberundB//dung 
/m DeuYscben Order?, Wiesbaden 2003, s. 270; /Ma/arsYwo goYyc/r/e, 1.1; SynYeza, s. 467-479, t. II: Ka- 
Ya/og zabyY/rów, s. 388-389, t. III; A/bum //usYrac/7, fot. 1299-1304; P. Homer, CaYena aurea deuYscb.
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„Komentarze do Ewangelii św. Marka" -  Rps 76 są poddawane badaniom histo
rycznym, bibliotekoznawczym, artystycznym oraz literaturoznawczym^^ -  podobnie 
jak inne średniowieczne rękopisy iluminowane. Ponieważ niniejszy artykuł dotyczy 
zdobień kodeksu, nasza uwaga koncentrować się będzie głównie wokół problema
tyki i opracowań z zakresu historii sztuki, czyli takich zagadnień, jak: datacja zabyt
ku, proweniencja, autor lub autorzy iluminacji, warsztat wykonania kodeksu, inne 
dzieła warsztatowe, fundator, funkcja i program przedstawień, obecność w kręgu 
krzyżackim (średniowieczne inwentarze, skryptoria, konwenty), a także kwestie li
teraturoznawcze (język, tłumaczenie) oraz techniczne (liczba stron, brakujące roz
działy, brakujące miniatury, sygnatury).

Tytuł kodeksu wskazuje na jego przynależność do gatunku komentarzy Biblii. 
Do wybitnych komentatorów należeli Ojcowie Kościoła, m in. Beda, Orygenes, św. 
Hieronim, św. Augustyn, św. Jan Chryzostom, Grzegorz Wielki. Ich dzieła przetrwa
ły do średniowiecza w formie zbiorów: aucfonfafes, inaczej zwanych cafenae^^.

Kateny były rodzajem komentarzy biblijnych. Miały formę scholiów, czyli uwag 
z ksiąg Ojców Kościoła, zwykle zapisywanych na marginesach. Uwagi te odnosi
ły się do wybranej księgi biblijnej i stanowiły jednolity ciąg -  swoisty „łańcuch" ko
mentarzy. Gatunek ten cieszył się dużą popularnością, chociażby ze względu na 
przytaczanie fragmentów trudno niekiedy dostępnych dzieł.

Najsłynniejszy zbiór katen wyszedł spod ręki św. Tomasza z Akwinu (1225?- 
1274), zyskując w średniowieczu powszechne uznanie^". Jego Cafena aarea („Zło
ty łańcuch'y^ zawiera objaśnienia do czterech ewangelii autorstwa prawie osiem
dziesięciu egzegetów biblijnych, greckich (w liczbie 57)^  ̂i łacińskich (22)^T Dzieło 
to napisał św. Tomasz w latach 1261-1268 na prośbę papieża Urbana IV. Pierwszą 
z czterech części, czyli „Komentarze do Ewangelii św. Mateusza"^'* zadedykował 
papieżowi Urbanowi. Następne części: komentarze do Ewangelii św. Marka, św. 
Łukasza i św. Jana powstały już w trakcie pobytu autora w Rzymie w latach 1265- 
1268. Tomasz z Akwinu dedykował je swojemu przyjacielowi i dawnemu uczniowi, 
kardynałowi Hannibaldo de Hannibaldis^^.

D/e osrm/WeMeursc^e Uberserzung des Kafenen^ommenrars des Thomas von /łga/n, Bd. 1: La/(ase- 
s/angeZ/um, Beriin-New York 2008, passim; R. G. Pasler, ZarUhed/e^magderdeaZschen UherseZzaa- 
gea der CaZeaa aarea' des Thomas s/oa /łga/a. Zwe/ /YeaZaade /a Daaz/g aad e/a/ge /^amerkaagea, 
Zeitschrifł furdeutsches Altertum, Bd. 137: 2008, s. 190-203; B/askgoZyck/cZ? ks/ąg: rękop/sy//am/ao- 
waae aa Pomorza tVscZ?oda/m. i/tysZawa, oprać. M. Czyżak, A. K. Jędrzejewska, Toruń 2008, passim. 
Szczegółowe omówienie stanu badań, dziejów rękopisu, analizy formalnej, ikonograficznej i porów
nawczej iluminacji rkps. 76 zawarłam w swojej pracy magisterskiej: „Gotyckie iluminacje Catena au- 
rea z kręgu krzyżackiego na przykładzie Komentarzy Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Marka ze 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu". Praca dostępna w formie wydruku i wersji elektronicz
nej w archiwum prac magisterskich Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Z greckiego: ok/oga/, egzogoZ/ka, paragrapZra/, a po łacinie excerpZa, co/ZecZanea, caZenae, S. Wiel
gus, Badan/a nad B/b//ą w sZarożyZnośc/ / średn/ow/eczu. Lublin 1990, s. 27.
Ch. de Hamel, A Z?/sZory oZ/7/um/naZed manuscr/pZs, London 1986, s. 129.
Tomasz z Akwinu zatytułował swoje dzieło Expos/Z/o ConZmua, dopiero po jego śmierci pojawiła się 
nazwa CaZena aurea. Sykstus ze Sieny obdarzył to dzieło mianem nob/k'ss/mum opus; S. Wielgus, 
op.cit., s. 193.
Tomasz z Akwinu w znacznie szerszym zakresie niż jego poprzednicy korzystał przy pisaniu CaZe- 
na z dzieł Ojców Greckich.
S. Wielgus, op.cit., s. 193.
Ibidem, s. 193. Być może papież zdążył je otrzymać jeszcze przed swoją śmiercią 2 X 1264 r. 
Zwanego też Annibaldi Annibaldo, Hannibaldus von Hannibaldo bądź Annibaldi della Molara. Nota 
dedykacyjna we wstępie do „Komentarzy do Ewangelii św. Marka " w wersji łacińskiej brzmi: Pes/e- 
rendo /n Chr/sfo pafr/ dom/no Hann/ba/do, bas/7/cae duodec/m aposfo/orum s/enerab<7/ presbyfero car-



Budowę tekstu Catena aarea znamionuje przemyśiany układ^^. Na przykład 
w „Komentarzach do Ewangeiii św. Marka" mamy następującą koiejność: Ded/ca- 
do -  dedykację dia kardynała Annibaida, następnie Prooem/am -  rodzaj przedmo
wy (wstępu) i rozdziały ewangeiii (CapaQ wraz z objaśnieniami (Lect/o).

W rozdziałach po koiejnych fragmentach Ewangeiii św. Marka następują ob
jaśnienia, czytania, inicjowane przez imię komentatora. Objaśnienia zajmują od 
jednego do kilkunastu wersów^^. Stosowana jest g/ossa /nfed/neans, poszczegói- 
ne komentarze umieszczane są między wersami^^. Widoczna jest dbałość o wła
ściwą chronologię przytaczanych wypowiedzi. Wyjaśnienia mają charakter expo- 
s/Y/o ad //deram. Ma to znaczący wpływ na harmonię i czyteiność „Komentarzy". 
Tłumaczy jednocześnie nazwę: cafena, czyli /ańcach, w którym niczym ogniwa są 
powiązane ze sobą kolejne objaśnienia wybitnych egzegetów.

Niemieckojęzyczne przekłady Cafena aarea pojawiły się już w XIV wieku. Ba
daczy zastanawiał głównie cel tego tłumaczenia oraz środowisko, dla którego zo
stało dokonane. Wersji niemieckiej Cafenyz pewnością nie potrzebowały klaszto
ry, gdzie powszechnie używano łaciny^^. Tłumaczenie przeznaczone byłoby więc 
dla kręgu, w którym w życiu codziennym nie posługiwano się łaciną, ale ceniono 
znajomość pism biblijnych. Uznano, że zamówienie na Cafena złożył jakiś możny 
władca lub potężna organizacja, którą mogło być państwo krzyżackie^".

Obecność Cafena aarea w księgozbiorach krzyżackich odnotowały już średnio
wieczne inwentarze zakonne. Trudno jednoznacznie określić, o które ewangelie 
chodzi"\ chociaż ostatnie badania zidentyfikowały niektóre znane nam rękopisy 
z kodeksami wzmiankowanymi w inwentarzach"^.

Obecnie znanych jest dziesięć części niemieckojęzycznej Cafena"":
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1. Basel, Universitatsbib!iothek, Cod. N ! 2 Nr. 97 -  Cafena do Ewangelii 
św. Mateusza"".

2 Kónigsberg, Staats- und Universitatsbibliothek, Hs. 885 -  Cafena do 
Ewangelii św. Mateusza, obecnie rękopis uznany za zaginiony"".

d/naZ/, Zr̂ aZer TTłomas de /Sga/no ord/n/s ^aZrum praed/caZoram se ZoZam. Zob. www.corpusthomisti- 
cum.org/cmcOOa.html.
J. H. Newman, CaZena /łarea. CommenZary on ZZ?e Foar GospeZs CoZZecZed ouZ oZ t/tZbfZ(s oZZZ?e Fa- 
ZZiers by S. 7bon?as/łqfaZnas, Oxford 1841, przedmowa dostępna w: www.newmanreader.org/works/ 
fathers/catena.html przedmowa s. III.
Ibidem, s. IV.
S. Wielgus, op.cit., s. 26-27.
W. Ziesemer, CaZena/łarea, s. 189.
Ibidem, s. 189.
W  kilku miejscach inwentarze wymieniają kateny niemieckojęzyczne Tomasza z Akwinu, niestety 
nie zawsze są one jasno oznaczone. Z tego powodu badacze sugerowali, że któraś wzmianka mo
gła dotyczyć omawianego rękopisu. Zob. na podstawie MAB, s. 124 -  W. Ziesemer, CaZena Aarea, 
s. 190, przytacza zapiski z ksiąg inwentarzowych Malborka z 1394 i 1398 r., pod opisem: /Zen? 2 Zey/ 
der daczben bybZ/an? doszukuje się obecności „Komentarzy".
Niestety nie udało się jednoznacznie zidentyfikować rkps. 76 z zapiskami w średniowiecznych in
wentarzach. Przypisano natomiast Rps 68 do not w księgach inwentarzowych Malborka z 1394 r.: 
e/n g/osa ob/rbacan? i z 1398 r.: eyn g/osa ob/rŁacan?. Patrz R. G. Pasler, DeaZscbspracb/ge Sacb- 
//ZeraZar, s. 354, pkt 15 na podstawie MAB, s. 124.
Katalog średniowiecznych manuskryptów niemieckojęzycznych opracowywany i udostępniany jest 
w ramach projektu: Das /MarbargerReperZonan?. DeaZscbspracb/gen F/andscbn^en des Z3. and 14. 
dabrbanderZs na stronie www.mr1314.de. Spis i omówienie niemieckojęzycznych katen z księgozbio
rów polskich i niemieckich zob. www.handschriftencensus.de/werke/1739; także D. Schmidtke, Re- 
presanZaZ/ve deaZscbe ProsabandscbnWen, s. 353-355.
Zob. www.mr1314.de/7384 
Zob. www.mr1314.de/2869

http://www.corpusthomisti-cum.org/cmcOOa.html
http://www.corpusthomisti-cum.org/cmcOOa.html
http://www.newmanreader.org/works/
http://www.mr1314.de
http://www.handschriftencensus.de/werke/1739
http://www.mr1314.de/7384
http://www.mr1314.de/2869
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Munchen, Staatsbibtiothek, Cgm 5250/64 -  Ca/ena do Ewangelii św. Ma
teusza, zachował się fragment w postaci jednej karty^^.
Toruń, Bibiioteka Uniwersytecka, Rps 68/V -  Ca/ena do Ewangelii św. 
Łukasza, dawny egzemplarz królewiecki o sygnaturze 887^ .̂
Toruń, Bibiioteka Uniwersytecka, Rps 76/V -  Ca/ena do Ewangelii św. 
Marka, dawny kodeks królewiecki o sygnaturze 886^ .̂
Beriin, Geheimes Staatsarchiv PreuRische Kuiturbesitz, XX. HA Hs. 33, 
Bd. 12 -  Ca/ena do Ewangelii św. Jana, dawny kodeks królewiecki o sygna
turze 3050.12, w postaci dziewięciu kart^ .̂
Beriin, Geheimes Staatsarchiv PreuRische Kuiturbesitz, XX. HA Hs. 34,
Bd. 12 -  Ca/ena do Ewangelii św. Mateusza, dawny kodeks królewiecki 
o sygnaturze Dt. Fragm.12, w postaci dziewięciu kart*".
Nurnberg, Germanisches Nationaimuseum, Hs. 42579 -  Ca/ena do 
Ewangelii św. Mateusza w postaci jednej karty^Ł
Gdańsk, Bibiioteka Gdańska Poiskiej Akademii Nauk (BG PAN), Ms. 
2527, Fasz. 9, Bi. 39 -  Ca/ena do Ewangelii św. Mateusza w postaci jed
nej karty"^.
Gdańsk, BG PAN, Ms. 2527, Fasz. 9, Bi. 40 -  Catena do Ewangelii św. 
Jana w postaci jednej karty'* .̂

Większość z nich jest historycznie powiązana z kręgiem krzyżackim i badacze 
wskazują na Zakon jako fundatora"^. Na pewno dotyczy to dawnych kodeksów kró
lewieckich, czyi! Ms. 885 (zaginionego) oraz rękopisów toruńskich (68 i 76) i ber
lińskiego (Hs. 33, Bd. 12). Są to księgi dużego formatu (ok. 40 x 30 cm), pisane 
teksturą w dwóch koiumnach. Mają bogate zdobienia w postaci fioratur marginal
nych i złoconych miniatur*^. Czas ich powstania określa się ogólnie na drugą poło
wę XIV wieku. W. Ziesemer uważa, że wielkie, obficie iluminowane kodeksy krzy
żackie służyły do czytania przy stole -  jako tzw. 77sc/)bnchef- i dlatego były one 
napisane po niemiecku. Lektura w trakcie spożywania posiłków miała za zadanie 
wzmocnić wiarę i hart ducha rycerzy Zakonu oraz pełnić rolę dydaktyczną"^. Tłu
maczy to, dlaczego wybrano taką wersję ewangelii jak Ca/ena -  mianowicie zawie
rając komentarze Ojców Kościoła, w sposób przystępny przybliżała słuchaczom jej 
treści. Możliwe, że tłumacz pochodził z rejonu Turyngii"^, choć niewykluczone, że 
przekładu mógł dokonać już na terenie Prus krzyżackich"^. Zainteresowanie nie-

^  Zob. www.mr1314.de/3068 
Zob. www.mr1314.de/2871 
Zob. www.mr1314.de/2870 
Zob. www.mr1314.de/2830 
Zob. www.mr1314.de/2828 
Zob. www.mr1314.de/2821
Ostatnie badania R. G. Paslera w Gdańsku przyniosły odkrycie nowych kart zaliczanych do cyklu 
Catena aurea, patrz idem, Zur Ł/ber/Ze/erung, passim. Zob. www.mr1314.de/18969 
Zob. www.mr1314.de/18970 

"  W. Ziesemer, Catena Tłurea, s. 189.
Wprawdzie nie wszystkie egzemplarze mają wykonane miniatury, ale na pewno miały je posiadać, 
o czym świadczy pozostawienie odpowiedniego obszaru w kolumnie tekstu.
W. Ziesemer, Catena Tłurea, s. 187.
W Turyngii znajdował się jeden z konwentów krzyżackich, z terenu Turyngii i Saksonii werbowa
na była również większość (ok. 60%) krzyżackich zakonników. Proces ten omawia praca doktorska 
M. Dorna pt. ,Prozopografia pruskiej gałęzi zakonu krzyżackiego do roku 1309 " powstała w 2002 r. 
w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 411 (egzemplarz w Bibliotece 
Głównej U AM).
D. Schmidtke, Represantatwe deutsctre ProsatrandsctrnWen, s. 363.

http://www.mr1314.de/3068
http://www.mr1314.de/2871
http://www.mr1314.de/2870
http://www.mr1314.de/2830
http://www.mr1314.de/2828
http://www.mr1314.de/2821
http://www.mr1314.de/18969
http://www.mr1314.de/18970


mieckojęzyczną wersją Cabana mogło się wiązać z zapotrzebowaniem braci zakon
nej na iiteraturę w zrozumiałej dia niej formie. Cztery części Cafena aarea w języ
ku niemieckim znajdowały się w każdym razie w Prusach krzyżackich w wiekach 
X!V-XV!. Uznaje się je obecnie za jedne z najcenniejszych zabytków piśmiennic
twa niemieckiego drugiej połowy X!V wieku"^.

Zapotrzebowanie na bogato zdobione rękopisy niemieckojęzyczne pojawiło się 
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w X!V wieku. Niektóre wspaniałe iiu- 
minowane kodeksy łączą się z postacią Ludera z Brunszwiku, wieikiego mistrza 
Zakonu^". Z jego fundacji powstały m in. trzytomowa Bibiia^^ oraz kodeks zawie
rający tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu i Apokaiipsę św. Jana w przekła
dzie Heinricha Hesiera^^. W Toruniu przechowywane są obecnie dwie Apokaiipsy 
w tej samej transiacji, spokrewnione z wymienionym wyżej egzempiarzem^^, a tak
że statuty Zakonu, zdobione iicznymi, rozbudowanymi fiiigranami^". Wspaniałą de
koracją w formie inicjałów figurainych i fioratur marginainych wyróżnia się dawny 
rękopis króiewiecki A.191, obecnie znajdujący się w Beriinie^^. Piękne iiuminacje 
pokrewne z tym ostatnim dziełem miały również kodeksy Cafena aarea. Spośród 
komentarzy najbardziej oiśniewającą szatę zdobniczą zachowały do dnia dzisiej
szego toruńskie „Komentarze do Ewangeiii św. Marka" -  Rps 76.

iiuminacje kodeksu 76 nie mają jeszcze opracowania o charakterze monogra
ficznym. Pierwszą próbę ich omówienia podjął Toni Herrmann w 1935 roku^. W ia
tach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stuiecia pojawiły się w kręgu 
zainteresowań badawczych Aiicji Karłowskiej-Kamzowej^7 Badacze ci jako pierwsi 
zajęii się dekoracją kodeksu, wskazując na fundatora, analogie warsztatowe, za
rysowując program ikonograficzny, dokonując analizy stylistycznej iluminacji. Rę
kopis 76 jest omawiany w ich artykułach w kontekście innych przykładów malar
stwa książkowego tego okresu, regionu i kręgu kulturowego, w którym powstały. 
Wspominany jest również w ważniejszych opracowaniach dotyczących iluminator- 
stwa gotyckiego na Pomorzu Wschodnim^^.

„Komentarze " mają formę rękopiśmiennego kodeksu dość pokaźnych rozmia
rów: wysokość wynosi 425 mm, a szerokość dochodzi do 320 mm. Spisane są na 
pergaminie niezbyt dobrej jakości^^, dodatkowo bielonym. Manuskrypt liczy obec
nie 280 kart, ponumerowanych ołówkiem w prawym górnym rogu -  ich arabska
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W. Ziesemer, Carena/Surea, s. 190.
Od 1314 r. komtur Dzierzgonia, w iatach 1331-1335 wieiki mistrz. Na temat fundacji mistrza patrz 
A. Karłowska-Kamzowa, L/wag/ o sposoOacfł prezenfacf/ freśc/ /deowycf] w Arndac/acf? artysfycz- 
nyc/i Lafera z Brartszw/ku, [w:] Sztuka w kręgu zakonu krzyżack/ego w Prusac/t /' /n^anfacft. Sfud/a 
Boruss;co-Ba/f/ca Tbrunens/a /-ksfonae Arf/um, t. 2, Toruń 1995, s. 193-201.
Ocaiał jeden tom owej Bibiii, obecnie w Archiwum Kapituły Metropoiitainej na Waweiu, Rps 63, 
k. 1.
Obecnie kodeks znajduje się w Stuttgarcie w Landesbibiiothek, HB XIH, 11.
Bibiioteka Uniwersytecka w Toruniu, Rps 64 oraz Rps 44.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Rps 5.
Berlin, Geheimes Staatsarchiv, Stiftung Preussischer Kuiturbesitz, XX. HA, Hs. 1.
T. Herrmann. Buc/tma/eref/m Deufsch-Ordens/ande, s. 232-255.
A. Karłowska-Kamzowa, Gofyck/e rękop/sy //um/nowane, passim; eadem, Dekoracje ma/arsk/e rę- 
kop/sów, passim; J. Domasłowski, A. Karłowska-Kamzowa, A. S. Labuda, Ma/arsfwo gofyck/e, pas
sim; A. Karłowska-Kamzowa, Średn/ow/eczna ks/ążka rękop/śm/enna, passim; Malarstwo gotyck/e 
w Po/sce, passim.
J. Domasłowski. A. Karłowska-Kamzowa. A. S. Labuda, /Ma/arstwo gotyck/e, ii. 113 (4r, 109r, 92v, 
219v, 250r); Ma/arstwo gotyck/e w Po/sce, tamże omówienie stanu badań i opis kodeksu w nocie 
katalogowej autorstwa I. Błaszczyk, t. II, s. 388-389.
W rękopisie widoczne są ślady napraw i reparacji (próby zszywania) jeszcze z czasów średnio-



foliacja pochodzi z czasów nowożytnych^". Na dolnym marginesie umieszczono 
rzymską numerację składek rękopisu, która została wykonana równocześnie z tek
stem, czyli jeszcze w XIV wieku; składek jest 29. Brak wszystkich kart z numera
mi świadczy, że niektóre zostały z kodeksu usunięte.

Schemat zestawienia składek tekstu kateny jest następujący: (V+1) + (IV) + 
2(V-1) + 7(V) + (V-1) + 5(V)+ (V-1) + 8 (V) + (IV-3), co daje nam w sumie 
280"'.

W kodeksie na każdej stronie widoczne są linie pomocnicze (biegnące piono
wo z góry na dół, a na niektórych także po dwie poziome). Wyznaczają one roz
kład koiumn i wersów. Reguiują również położenie zdobień i iluminacji. Każda stro
na zawiera dwie koiumny z tekstem. Widoczne po bokach dziurkowania posłużyły 
do wytyczenia iinii wersów. Wersów tych w rękopisie mamy 46. Wyznaczają one 
45 wierszy, w które wpisane są słowa „Komentarzy ". Linie rysowane są tuszem 
za pomocą cienkiego piórka.

„Komentarze " napisane są w języku niemieckim. Użyty tutaj dialekt określa
ny jest jako niemiecki środkowowschodni (ostm/tte/cłeutsch)"^. Charakterystyczne 
jest także zastosowanie ozdobnych inicjałów, wykonanych czarnym tuszem. Jest 
to typ pisma zwany //Yterae e/esratae, występujący tutaj na początku kolumny tek
stu i zajmujący przestrzeń kliku wersów górnego marginesu"".

Lustro pisma (ScMńłsp/ege/) zajmuje na stronie powierzchnię o wymiarach 295 
mm na 185 mm. Tekst wpisany jest w dwie koiumny po 45 wierszy na każdej stro
nie. Szerokość jednej kolumny wynosi 80 mm, a interkolumnium około 25 mm. Ten 
układ kontynuowany jest na następnych stronach i nie ulega zachwianiu nawet 
w miejscach występowania iluminacji, czyli miniatur, fioratur i filigranów. Świadczy 
to o harmonijnej koegzystencji tekstu z obrazem w tym kodeksie. Poza głównym 
obszarem pisma występują różne marginalia pochodzące z okresu sporządzania 
księgi. Zawierają one wskazania co do miejsca umieszczenia imion autorów gloss 
oraz drobne korekty tekstu.

„Komentarze " pisane są głównie czarnym tuszem. Lepszej artykulacji tekstu słu
ży zastosowanie dodatkowo czerwonego i niebieskiego barwnika. Z tego powo
du początki zdań oraz cytaty z Biblii są rubrykowane"^. Objaśnienia uwydatniono 
przez użycie niebieskiego barwnika. Tytuły rozdziałów i imiona autorów gloss wy
różnione są rubrą. Litery rozpoczynające miejsce cytowania zaznaczono również 
za pomocą tego barwnika i dodatkowo otoczono niebieskimi liniami.

Niektóre inicjały są ozdobione filigranem. Przy literze wykonanej czerwonym tu
szem filigran jest kontrastowo prowadzony niebieskim i na odwrót. Inicjały filigra
nowe występują prawie zawsze pod miniaturą, na początku rozdziału.

W szerokość kolumny tekstowej wprowadzono miniatury ozdobione złotem płat
kowym i osadzone w szerokich ornamentowanych ramach. Ich wysokość nie prze
kracza zwykle 10 cm. Miniatur jest czternaście, choć pierwotnie było ich zapew
ne więcej"". Występują na kartach: 1v, 2r, 4r, 20v, 31 r, 67r, 92v, 109r, 166v, 207v, 
219v, 231V, 256r, 270v. Złocenia znaleźć można również we floraturach umiesz
czonych na marginesach i między kolumnami.

^  Foliacja zawiera błąd, co było przyczyną nieporozumień odnośnie do liczby kart manuskryptu. Jed
nocześnie nie wskazuje ona na jakiekolwiek ubytki w kartach.
R. G. Pasler, Kata/og der M/de/a/rer/Zchen. s. 73.

^  Ibidem, s. 74.
^  Od trzech do pięciu, z tym że wychodzi na górny margines.
"  Rubrykowanie występuje jedynie do karty 214.

T. Herrmann, Buchma/ere/ /m Deutsch-Ordens/and, s. 235.



Katana do „Ewangetii św. Marka" nie posiada strony tytułowej. Tekst rozpoczy
na się wraz ze stroną dedykacyjną. Dedykacja, poświęcona kardynałowi Ambaido 
(Annibaido), umieszczona jest pod miniaturą z wizerunkiem purpurata i Tomasza 
z Akwinu. Następna karta zawiera wprowadzenie do Ewangeiii św. Marka, z wy- 
szczegóinionymi rubrą imionami Ojców Kościoła. Dopiero czwarta karta przybiera 
charakterystyczny układ, utrzymany do końca „Komentarzy ".

Każdy rozdział ma wprowadzenie w postaci informacji o jego numerze. Zajmu
je ona dwa wiersze i jest wyróżniona rubrą. Daiej widnieje miniatura z wychodzą
cymi na margines fioraturami. Następnie inicjał fiiigranowy otwiera pierwsze frag
menty ewangeiii, które są rubrykowane. Po wpisanym czerwonym barwnikiem 
imieniu autora giossy podana jest, już zwykłym tuszem, jego myśi. Pierwsze iite- 
ry każdego zdania komentarza oznaczone są niekiedy rubrą. Często do koiumny 
tekstu zostaje wprowadzony inicjał fiiigranowy. Skryba kończy rozdział pozosta
wiając woine wiersze, w których szeroko, na kiiku wersach, wpisywane jest wpro
wadzenie do następnego. Okładka księgi jest współczesna manuskryptowi i dato
wana na drugą połowę XiV wieku^^.

Rękopis 76 ma długą historię. Możemy ją odczytać dzięki pozostawionym 
w księdze śiadom w postaci różnych pieczątek bibiiotecznych, sygnatur oraz wkie- 
jek z notami badaczy^^.

„Komentarze Tomasza z Akwinu do Ewangeiii św. Marka" rozpoczynają się na 
stronie dedykacyjnej 1v. incipit brzmi:

D<em erberen /n cr/sfo bern Amba/do dem werden cardma/e pd-
sdd/cbs ordens...

Na karcie 2r we wprowadzeniu do Ewangeiii św. Marka mamy następujące 
zdanie:

D</e /adunge der be/den vnd d/e sacbe /res be//es [...] -  [...] denne ber- 
re d/f a//e/ne d/e ere der worfe vund oucb der wer/re. berre das /rvu/- 
/e /n vns. amen̂ .̂

Karta 4r rozpoczyna Ewangeiię św. Marka od słów:
D/z /sf der beg/n des ewange/// /besu cr/sb...
Komenfarze kończy ekspiicit:
D/z /sf das ende łron senfe /fbomas uz/egunge der der/pred/gere brude- 

re orden was d/e er gescbr/eben baf łd//Marcus ewange//um.

Eotia
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Stanowi ją deska obciągnięta skórą. Skóra ma barwę karminową, a spod przetarć i uszkodzeń wi
doczne są fragmenty pergaminu z inskrypcjami niemieckojęzycznymi. Na okładce zachowały się 
jeszcze resztki zapięć: z przodu dwa ozdobnie wykrojone w ząbki okucia pokryte prostym ornamen
tem, z drugiej strony fragmentaryczne pozostałości dwóch skórzanych pasków. Okucia wykonano 
z mosiądzu.
Na grzbiecie kodeksu widnieje ślad po papierowej prostokątnej naklejce, obecnie nieczytelny. Na we
wnętrznej stronie okładki przyklejono notę informacyjną. Kartka z notą ma nadruk w górnej części: 
Preuss/sche Sfaafsb/Mofhek HaadscM/fen -  /4bfe/7ung, Ber//n, Unfer den L/nden 38. Autorem noty 
jest L. Denecke, sporządził ją prawdopodobnie w marcu 1936 r. Nota pochodzi jeszcze z Bibliote
ki w Królewcu, jak podaje napis w nagłówku, natomiast poniżej podpisu L. Deneckego znajdują się 
cyfry 3. 36, co może sugerować czas sporządzenia opisu. Tutaj również wpisany jest numer 886, 
co odpowiada inwentarzowej sygnaturze z biblioteki królewieckiej. W kilku miejscach występują pie
czątki tej biblioteki. Na karcie 1r widnieją pieczęcie biblioteki w Królewcu: Kón/g/. u. UnłVefs.-B/b//o- 
fhek Kón/gsberg /. Pr. oraz biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu: B/b//ofeka Un/wersyfecka w 7bran/a. 
Ta ostatnia pojawia się również na stronie 19r. Wewnątrz tylnej okładki wklejono kartkę ze spisem 
osób badających manuskrypt.
R. G. Pasler, Kafa/og derM/ffe/a/fer//cf?en, s. 74.
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Kodeks pozbawiony jest kilku kart, stanowiących pierwsze strony rozdziałów 
„Ewangeiii św. Marka'^^. T. Herrmann przypuszczał, że były na nich umieszczone 
miniatury i z tego właśnie powodu karty mogły zostać wyjęte. L. Denecke w trak
cie swoich badań nad rękopisem, przy liczeniu jego składek doszedł do wniosku, 
że brak tu dokładnie sześciu kart, w tym dwóch z ostatniej składki (IV-3). Cztery 
-  po kartach 41, 53, 131, 194 -  stanowiłyby, jak można domniemywać, początki 
rozdziałów. Obecna foliacja arabska nie wykazuje jakichkolwiek braków. Są one 
jednak przyczyną istotnego zachwiania struktury tekstu; można wnioskować, że 
pierwotnie kodeks liczył co najmniej 286 kart^°. Kodeks zachował się w dość do
brym stanie, choć niewątpliwie wymaga prac konserwatorskich^^

Oprawę iiuminatorską rękopisu 76 tworzą miniatury kolumnowe, floratury margi- 
naine oraz fiiigrany. Główny akcent dekoracji malarskiej stanowi czternaście minia
tur koiumnowych^^, występujących na następujących kartach: 1 ^^. 2 *̂ *̂ , 4*̂ ,̂ 20^^, 
31 ra gyra g2va ^ogra, 166^^, 207^^, 219^*3, 231 256*''^, 270^073 Dwie pierw
sze mają charakter wprowadzenia, od karty 4r ilustrują dosłownie pierwsze wersy 
Ewangeiii św. Marka. Na kartach przedstawiono następujące sceny:

a) Miniatura l^a  -  św. Tomasz z Akwinu wręczający księgę kardynałowi 
Annibaido,
Miniatura 2̂ *̂̂ -  Prorok izajasz nauczający Żydów,
Miniatura 4̂ ^̂  -  Św. Marek Ewangeiista piszący Ewangeiię, Mk (1, 1-3), 
Miniatura 20^^ -  Chrystus uzdrawiający paraiityka, Mk (2, 1-12), 
Miniatura 31 -  Chrystus uzdrawiający człowieka z chromą ręką, Mk
(3. 1-6),
Miniatura 67̂ ^̂  -  Chrystus nauczający w Nazarecie, Mk (6, 1-6), 
Miniatura 92^^ -  Chrystus odpowiada na zarzut nieprzestrzegania ob
rzędów, Mk (7, 1-9),
Miniatura 109̂ ^̂  -  Powtórne rozmnożenie chieba, Mk (8, 1-9),
Miniatura 166^^ -  Chrystus nauczający w sprawie nierozwiązainości 
małżeństwa, Mk (10, 1-12),
Miniatura 207^^ -  Przypowieść o przewrotnych dzierżawcach winnicy,
Mk (12, 1-12),
Miniatura 219^*^ -  Zapowiedź zburzenia świątyni w Jerozoiimie, Mk (13,
1- 2),
Miniatura 231̂  ̂-  Spisek przeciw Chrystusowi, Mk (14, 1-2),

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)

I)
m) Miniatura 256'̂ *̂  -  Chrystus przed Piłatem, Mk (15, 1-5),
n) Miniatura 270^*^ -  Trzy Marie u Grobu, Mk (16, 1-8).
Wielkość tych przedstawień stanowi około jednej trzeciej wysokości strony (od 

9 do 12 cm). Miniatury wprowadzone są w kolumnę tekstu. Ich szerokość pokry
wa się z szerokością kolumny, czyli z reguły wynosi około 8 cm. Każda z nich oto
czona jest szeroką bordiurą, wypełnioną w środku wicią roślinną. Kontur bordiury 
zaznaczony jest wyraźnie grubą, czarną linią. Wszystkie przedstawienia wkom
ponowano w formę stojącego prostokąta, a ich konstrukcja odznacza się zwarto
ścią, wewnętrzną spójnością oraz symetrią. We wszystkich czternastu wyczuwal-

T. Herrmann, Buc/?ma/ere/ /m Dearsc^-Ordens/ande, s. 235, podobnie jak noty L. Deneckego 
z 1936 r., ze stycznia i marca.
R. G. Pasler, Kata/og der M/de/a/ted/cden, s. 73.
Świadczą o tym chociażby przetarcia oprawy, zagięcia oraz rozprucia kart. Pergamin jest bardzo za
brudzony, a barwniki w wielu miejscach wyblakły i wykruszyły się. Złocenia z kolei noszą ślady spę
kania oraz licznych ubytków. Tusz pisma jest mocno wyszarzały, brak też niekiedy rogów kart.
M. P. Brown, ///um/nated manuscnpts. / ł  gu/de to techn/ca/ terms, Malibu 1994, s. 42.
Oznaczenia: liczba -  numer karty, v -  s/erso, r -  recto, a, b -  pierwsza bądź druga kolumna.



na jest tendencja do wertykatizmu, tinearyzmu i płaszczyznowości. Występują co 
najwyżej dwa ptany, zestawiane kuiisowo. Liczba postaci jest niewieika, oscyiuje 
od jednej, pojedynczej, do maksymainie sześciu, ustawionych zazwyczaj w dwie 
antytetycznie grupy. Głównym eiementem w przedstawieniach jest zwykie postać 
Chrystusa. Syiwetki umieszczone są przeważnie w biiżej nieokreśionej scenerii, 
symboiicznie niekiedy zaznaczonej jako wnętrze (stoły, siedziska) bądź krajobraz 
(drzewa, ziemia, budowie), ich proporcje są zachwiane. Widoczne jest upodo
banie iiuminatora do wyoibrzymiania głów i dłoni. Tym ostatnim nadano wraże
nie ruchiiwości przez ułożenie ich w gesty nauczania, wskazywania, posłuszeń
stwa, pokory. Koiorystyka przedstawień jest raczej ciemna i nasycona, miejscami 
rozbieiona. Główne barwy to azuryt, ciemna czerwień, brązy oraz ugry, występu
je też chłodna zieień, a także róże, szarości i bieie. Dodatkowe efekty wprowadza 
użycie iśniących złoceń. W partii tła miniatury pokryte są wypoierowanym złotem 
płatkowym na podkładzie kredowym, w niektórych przedstawieniach tło jest do
datkowo ornamentowane.

iiuminacje charakteryzują się iinearyzmem, dominacją czarnego, zdecydowane
go konturu, krępymi i masywnymi syiwetkami postaci o dużych głowach. Wszyst
kie te eiementy stwarzają atmosferę statyki, stabiiności, spokoju i monumentaino- 
ści. Efekt dekoracyjności uzyskano przez zastosowanie złotego tła, ornamentacji 
(miejscami w partii tła i nimbów), perełkowania (szaty i nimby), intensywnej koio- 
rystyki oraz dużej, ciężkiej ramy, wypełnionej dodatkowo wicią rośiinną.

integrainą ozdobę każdej karty z miniaturą stanowi fioratura marginalna. W to
ruńskich „Komentarzach" jest oryginainą ozdobą marginesów i interkolumnium. 
Stanowi zewnętrzną dekorację, formę oprawy tekstu. Wychodzi często bezpo
średnio z ramy miniatury, czasem bywa też powiązana z ozdobnym inicjałem ko
lumny tekstowej. W takim przypadku pełni rolę łącznika, swoistego pośrednika 
pomiędzy tekstem (inicjał) a obrazem (miniatura)^". Floratury w rękopisie 76 two
rzą z miniaturami integralną wizualną całość. Występują na tych samych kartach 
i oznaczone są w ten sam sposób, czyli: 1v, 2r, 4r, 20v, 31r, 67r, 92v, 109r, 166v, 
207v, 219v, 231V, 256r oraz 270v.

Budowane są głównie za pomocą sztywnych, prostych łodyg, wokół których 
umieszczono stylizowane motywy roślinne i filigranowe. Przeważnie są one ułożo
ne antytetycznie względem siebie, rozgałęziając lub wywijając się prostopadle do 
głównej łodygi. Często zróżnicowane są między sobą kolorystycznie, czasem roz- 
&ie!one za pomocą okrągłych kul z przewiązkami lub rozczłonkowane wywinięty
mi niewielkimi pędami. Z reguły wszystkie floratury są obwiedzione wyraźnym kon
turem, wewnątrz za pomocą bieli gwaszowej oddano żyłkowania, unerwienia liści 
oraz zaczątki pędów. Często występują złocenia. Floratury odznaczają się bogatą 
kolorystyką, głównie występuje w nich zieleń, azuryt, czerwień, róż oraz złoto.

W rękopisie 76 wyróżniamy następujące rodzaje floratur marginalnych:
-  filigranowe (1v, 31 r),
-  ozdobione rozłożystymi, postrzępionymi listkami -  przypominającymi liście 

winorośli (2r, 67r, 109r),
-  trójliść w typie listka strzałkowego^^ -  podobny do koniczyny, o dwóch za

okrąglonych i środkowym zaostrzonym romboidalnie listku (4r),
-  koniczyna o wszystkich liściach zaokrąglonych (92v, 219r),
-  stylizowane listki klonu lub bluszczu (20v, 270v),
-  żołędzie i romboidalne listki (166v, 207v),

"  Ch. Jakobi, Bacbma/ere/. /bre Term/no/og/e /n der Kuns^gescb/cbre, Berlin 1991, s. 20. 
"  Ibidem, s. 71.



-  ze stylizowanymi obłymi listkami, wywodzącymi się z tradycji filigranu (231 v 
-  dodatkowo listki topoli i winorośli, 256r -  dodatkowo żołędzie).

Floratury łączą się z miniaturą na kilka sposobów^^, m.in. przez:
-  obieganie dookoła z dwóch stron -  filigran (1v),
-  bezpośrednie połączenie z floraturą bordiury w narożnikach (4r, 207v, 

219r),
-  zetknięcie z ramą miniatury bez bezpośredniego styku z wewnętrzną wicią 

roślinną (20v, 31 r -  filigran, 166v- sugestia połączenia, 231 v, 256r, 270v),
-  romboidalne wypustki (wypustki narożne^^) i gałki z przewiązką (67r, 92v, 

109r),
-  za pomocą „gałki" (270v).
Floratury marginalne w kodeksie 76 ze zbiorów toruńskich rozprzestrzeniają się 

przeważnie tylko na dwa lub trzy marginesy. Na wielu kartach widoczne są przygo
towawcze szkice wykonane srebrnym ołówkiem. Przeważnie mają postać prostych 
linii, wzdłuż których naszkicowano później łodygi floratury. Takie iinie widoczne są 
np. na kartach: 4r, 20v, 67r, 92v, 109r, 166v, 207v, 219v, 231 v, 256r, 270v.

Dekorację pośrednią rękopisu 76 -  pomiędzy miniaturami a fioraturami margi
nalnymi -  stanowią filigrany. Filigran jest formą zdobienia ornamentainego o po
chodzeniu roślinnym, kaligraficznym. Rysowany cieniutkim piórkiem daje efekt 
linearyzmu^^. Przypomina stylizowaną wić roślinną, wyginającą się w spirale z licz
nymi nitkami pręcikowymi, wypustkami i granuikami^^. Dekoruje głównie inicjały 
oraz marginesy rękopisu. Często charakteryzuje się śmiałym, swobodnym i bar
dzo precyzyjnym kształtowaniem, prowadzeniem.

Filigrany występują w kolumnie tekstu, w ścisłej korelacji z ozdobnym inicjałem. 
Wypełniają jego wnętrze bądź okaiają go z zewnątrz -  często reprezentowane są 
obie te formy jednocześnie^". W większości przypadków wychodzą one z kolum
ny tekstu i rozwijają się na przestrzeni marginesów i interkolumnium. W przypad
ku połączenia litery z taką dekoracją tworzy się nowy rodzaj zdobienia nazywany 
inicjałem filigranowym. Inicjał filigranowy, inaczej zwany /feuronnee, jest typowym 
dla gotyku zdobieniem kodeksów o proweniencji francuskiej^^ Filigran kształtowa
ny jest głównie niebieskim i czerwonym barwnikiem, niekiedy z dodatkiem złota. 
Stanowi przejście i łącznik między tekstem (inicjał), obrazem (miniatura) a prze
strzenią marginesów. Jednocześnie wchodzi w relacje z tymi trzema elementamF. 
W całym rękopisie 76 występuje prawie dwieście inicjałów filigranowych.

inny charakter ma duży filigran użyty w charakterze floratury marginalnej przy 
dwóch miniaturach (karty 1v i 31 r). Zachodzi tu ciekawa korelacja pomiędzy du
żym przedstawieniem figuralnym, znajdującym się pod nim inicjałem, będącym in
tegralną częścią tekstu, oraz motywem zdobniczym marginesów. Mamy tu połą
czenie właściwie wszystkich głównych elementów iluminacyjnych występujących 
w omawianym kodeksie.

Bogactwo miniatur, fioratur marginalnych i prawie dwustu użytych w rękopisie 
inicjałów filigranowych (na 280 kart) świadczy o dążeniu do osiągnięcia dekora
cyjności. Zastosowanie trzech odmiennych sposobów zdobień wynika z charak
teru potrzeb oraz funkcji pełnionych przez iluminacje. Pomocne były zwłaszcza

Zauważalny jest brak bezpośredniego zetknięcia floratury z ramą miniatury na karcie 2r. 
Cti. Jakobi, op.cit., s. 65.
Ibidem, s. 74.
Ibidem, s. 69, 72.
Ibidem, s. 50-51.
A. Karłowska-Kamzowa, Ma/arsfwo gofyck/e Europy, s. 62-65.
Ch. Jakobi, op.cit., s. 59.



dla zwiększenia czytelności tekstu (przez jego artykulację), również do unaocz
nienia jego treści. Ważnym czynnikiem stało się nadanie rękopisom estetycznej, 
bogatej oprawy^^.

Iluminator rękopisu 76 stanął przed trudnym zadaniem zilustrowania traktatu 
teologicznego. Nie powstał wcześniej osobny schemat ikonograficzny dla Cafena 
aurea św. Tomasza z Akwinu^". Autor dekoracji musiał więc zastosować inny układ 
bądź stworzyć zupełnie nowy. Często w zdobieniu rzadkiego tekstu schemat ilu
stracji opracowywała inna osoba, tzw. atvcfor/nfe//ecfaa//s- nie iluminator^^.

Jak już wspomniano, „Komentarze do Ewangelii św. Marka" autorstwa Tomasza 
z Akwinu zawierają czternaście zachowanych miniatur. Dwie pierwsze mają cha
rakter wprowadzenia. Kolejne odnoszą się już bezpośrednio do tekstu Ewangelii 
św. Marka. Zilustrowanych zostało dwanaście z szesnastu rozdziałów tej księgi^^. 
W obrębie czternastu przedstawień figuralnych toruńskiego rękopisu 76 wyróżnia
my następujące typy ikonograficzne:

1) cyk! wprowadzający do właściwego tekstu,
2) miniatura dedykacyjna,
3) miniatury autorskie,
4) narracyjny cykl chrystologiczny.
Interesującym problemem jest również ikonografia brakujących miniatur, 

umieszczonych na zaginionych kartach. Brak kart rozpoczynających rozdziały 4, 
5, 9 oraz 11^T Toni Herrmann rekonstruuje te przedstawienia jako rozdział 4 -  Przy
powieść o siewcy iub Uciszenie burzy, 5 -  Uzdrowienie opętanego, 9 -  Przemienie
nie Chrystusa, 11 -  Wjazd do Jerozolimy^^. Miniatury z zaginionych kart uzupełnia
ły ikonografię cyklu chrystologicznego. Tematykę kart rozpoczynających rozdziały 
4, 5, 9 oraz 11 można uznać za niemalże zgodną z typowaniem T. Hermanna^^.

Wszystkie te przedstawienia obrazują fundamentalne aspekty działalności pu
blicznej Chrystusa (nauczanie, uzdrawianie) oraz stanowią przejście do cyklu pa
syjnego miniatur (Wjazd do Jerozolimy).

Miniatury figuraine omawianego rękopisu świadczą o tym, że „Komentarze" zo
stały zilustrowane w sposób charakterystyczny dla ewangeliarzy i ewangelistarzy, 
z wizerunkiem ewangeiisty na początku i cyklem chrystologicznym prowadzonym 
w sposób narracyjny, iiustrujący pierwsze wersy każdego rozdziału. Działalność 
apostoiska Chrystusa (nauczanie, przypowieści, dyskusje z faryzeuszami, czynie
nie cudów), w przeciwieństwie do dogmatycznych aspektów jego życia (wcielenia, 
śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia), jest mniej licznie przedstawiana^". 
W cykiu tym wyraźnie eksponowane są cuda, objawiające boską naturę Chrystusa. 
Nadzieja na odpuszczenie grzechów i przyszłe zmartwychwstanie łączy się z ta-

Eołi:
[joru

B. Miodońska, Ma/opo/s/oe malarstwo, s. 103.
Patrz przyp. 19.
B. Miodońska, Ma/opo/sk/e ma/arsńvo, s. 75.
Z układu samego tekstu wynika zatem, że brakuje czterech kart wprowadzających do kolejnych czę
ści, prawdopodobnie również ozdobionych miniaturami.
T. Herrmann, Buchma/ereł /m Deułsch-Ordens/ande, s. 235.
Ibidem.
Ibidem. Niemalże, ponieważ zgodnie z twierdzeniem, że wszystkie przedstawienia dokładnie ilustru
ją pierwsze wersety danego rozdziału, miniatura inicjująca rozdział 4 zawierała przypuszczalnie wy
obrażenie Chrystusa nauczającego w łodzi, a nie jak podaje T. Hermann: Przypowieść o siewcy lub 
Uciszenie burzy. Kolejne typowania autora są zgodne z zastosowanym schematem: miniatura roz
poczynająca rozdział 5 mogła prezentować Uzdrowienie opętanego, 9 -  Przemienienie Chrystusa 
na górze Tabor i wreszcie 11 -  VVjazd do Jerozolimy.
G. Schiller, /konograph/e der CMsd/chen Kunst, Bd. I-IV, Gutersioh 1966, s. 162, 171.
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kimi wyobrażeniami, jak cuda uzdrowienia (paraiityka, człowieka z chromą ręką) 
oraz cuda rozmnożenia chieba^\

Sporo jest też stosunkowo rzadkich i oryginainych ujęć -  jak chociażby przed
stawienia dyskusji Chrystusa z uczonymi w piśmie. Przy prezentacji znanych, bar
dziej powszechnych typów ikonograficznych (Chrystus u Piłata, Trzy Marie u Gro
bu) autor zastosował znany, powieiany niejednokrotnie schemat.

Zauważaine jest dążenie do iapidarności opracowań danego tematu, co wpływa 
na ich dosłowność i bezpośredniość. Nie ma tutaj dodatkowych, wzbogacających 
konstrukcji, dopowiedzeń autorskich. Artysta skupił się na dokładnym ziiustrowa- 
niu tekstu, ponad wszystko przenosząc wierne, wręcz rygorystyczne odzwiercie- 
dienie jego treści.

W ikonografii toruńskich „Komenatrzy" możemy znaieżć wieie eiementów świad
czących o świadomej archaizacji, z czego wynikają zauważaine zapóżnienia sty
listyczne. Zapóżnienia te sięgają do dość odiegłych tradycji, jeszcze z czasów 
wczesnochrześcijańskich i z około roku tysięcznego. Widoczne jest to chociaż
by w sposobie ujęcia scen cudów Chrystusa: uzdrowienia paraiityka i człowieka 
z chromą ręką. Charakterystyczne jest także zilustrowanie przypowieści o złych 
dzierżawcach. Anachronizmy te przenikają do kształtowania architektury z typo
wymi antykizującymi trójkątnymi naczółkami i zdobiącymi szczyty kulami. Rów
nież perełkowania nimbów i szat sięgają tego czasu. Skorzystano tutaj z utartego 
schematu kompozycji z dwiema antytetycznie ustawionymi wobec siebie grupami. 
Odnosi się to również do ujęcia fizjonomii postaci, kształtowania ich fryzur i szat 
wskazujących na tradycje francuskiego i angielskiego iluminatorstwa trzynasto
wiecznego.

Zaskakuje przy tej archaizacji równoczesne stosowanie najmodniejszych tren
dów kostiumologicznych, takich jak ażurowe sandały czy wygięte spiralnie na
krycie głowy^^. Hieratyczne ustawienie postaci ożywia skrzyżowanie nóg w stylu 
dworskim. Świadczy to o pełnym, świadomym odwoływaniu się do tradycji ikono
graficznej minionych wieków, ale zarazem o czerpaniu ze współczesnych autoro
wi nowinek stylistycznych.

Ważnym typem zdobień „Komentarzy " są floratury marginalne, które w latach 
1320-1540 stały się jednym z trzech głównych eiementów dekoracji (oprócz ini
cjału i miniatury). Zespół roślinnych motywów zgrupowanych wokół kolumn tekstu 
-  na marginesach -  był rozmieszczany na karcie z zachowaniem stałych propor
cji, przy zastosowaniu złotego podziału^^. ich różnorodność i oryginalność wyni
ka z połączenia impulsów zdobniczych z różnych obszarów Europy. Około roku 
1300 we Francji rozpoczęła się ewolucja dekoracji marginalnej w postaci rozbu
dowy fioratur oraz dró/er/e '̂*. Trend ten zaznaczył się również w ornamentyce an
gielskiej i włoskiej. Wypustki i końcówki liter, inicjałów bywały wydłużane i wywija
ne na przestrzeni marginesów. Sztywne w pierwszej fazie laski otaczały kolumny 
pisma z kilku stron równocześnie^^.

Zastosowanie ozdób marginalnych wyrastało z potrzeby stworzenia artystycz
nych obramień dla kolumny tekstu oraz samodzielnych miniatur. Inną ważną ich 
funkcją było wyodrębnianie poszczególnych elementów stronicy rękopisu lub sca-

Ibidem, s. 162.
M. Gutkowska-Rychlewska, H/slor/a ub/orów. Warszawa 1968, s. 136,149,157.
B. Miodońska, Ma/opo/sk/e malarstwo, s. 106, przyp. 6. Ten sposób dzielenia powierzchni margine
sów w przybliżeniu występuje również na kartach „Komentarzy ".
J. J. G. Alexander, Med/eva/ ///um/nators and d?e/r metbods o7 work, New Haven-London 1992, 
s. 118.
O. Pacht, Book /7/um/naóon, s. 143.



lanie ich w jedną kompozycyjną całość. Niekiedy też rola marginaliów ogranicza
ła się do swobodnej gry form stylistycznych^^.

Wydłużenie sztywnych lasek inicjału i ich lekkie zaokrąglenie na końcach mo
żemy zauważyć w Ptasim Psałterzu^^. Z biegiem czasu marginalia zaczęły się jesz
cze bardziej wydłużać, uplastyczniać przez stopniowe przekształcanie się w wić 
roślinną. Ozdobiły je liście przypominające listowie ostrokrzewu lub winorośli^^. Wi
doczne jest to w Godzinkach i Psałterzu paryskim^^.

Na początku XIV wieku pojawił się w Europie środkowowschodniej nowy spo
sób dekorowania rękopisów. Pod wpływem anglo-francuskim rozbudowano formy 
cfró/er/e, czyli ozdób marginalnych. Używane były przez lokalnych iluminatorów na 
Śląsku, w Czechach i Słowenii^"". Synteza motywów francuskich i angielskich, za 
pośrednictwem Górnej Nadrenii, z motywami wbskimi dokonała się w skryptorium 
w Klosterneuburgu w Austrii^"^. Pierwsza dekada XIV wieku przyniosła na obszarze 
środkowo-wschodnio-europejskim włączenie do repertuaru zdobień również sty
lizacji włoskich. W Biblii z Klosterneuburga^"^ zastosowano italskie motywy upla
stycznienia pni liter przewiązkami i nakładkami oraz dodano im stylizowane listki.

Dekorowanie rękopisów filigranami stanowiło na obszarze Europy środkowo
wschodniej jeden z najbardziej rozpowszechnionych motywów zdobniczych^"^. Typ 
tej dekoracji wywodzi się z Francji. Tworzono ją tam już w XII wieku za pomocą 
rysowanych cienkim piórkiem ornamentów'"".

Dla terenów wyżej wspomnianej części Europy wzorcowe były filigrany stoso
wane w Anglii i Francji. Dotarły tu one przez sieć skryptoriów cysterskich w Górnej 
Nadrenii'"" i w krótkim czasie weszły do kanonu motywów zdobniczych wszeiakich 
rodzajów ksiąg rękopiśmiennych. Lokalne modyfikacje można łatwo zaobserwować 
w grubszym formowaniu linii oraz jej niezbyt pewnym prowadzeniu. Prowincjonal
ne skryptoria chętniej stosowały filigran w polu inicjału niż na marginesach'"". Po
pularność filigranu w Europie środkowowschodniej sprawiła, że stał się on odręb
nym, równoprawnym elementem dekoracji książki rękopiśmiennej.

Iluminacje do „Komentarzy " św. Tomasza z Akwinu w rękopisie 76 zostały zali
czone do jednorodnej grupy kodeksów proweniencji krzyżackiej powstałych w dru
giej połowie X!V stuiecia'"^. Tworzą je cztery rękopisy przechowywane wcześniej 
w Króiewcu. Badacze widzieii w nich wspólne dzieło warsztatu iluminatorskiego 
funkcjonującego w trzeciej ćwierci wieku'"". Chodzi tutaj o rękopisy niemieckoję
zyczne o sygnaturach króiewieckich 885, 886, 887 i A. 191.
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Manuskrypt A 191 składa się z trzech pierwotnie oddzielnych rękopisów; pierw
szy to tłumaczenie autorstwa Klausa Krańca ksiąg prorockich Starego Testamen
tu, drugi -  Księgi Hioba i trzeci -  Dziejów Apostoiskich. Obecnie przechowywany 
jest w Beriinie^"^. Jest też okreśiany w iiteraturze przedmiotu jako najbiiższy pod 
wzgiędem styiistycznym toruńskim „Komentarzom" Rps 76.

Dekoracja ksiąg prorockich tego rękopisu zawiera trzydzieści sześć przedsta
wień figurainych. Większość z nich osadzona jest w strukturze inicjału, inicjały fi- 
guraine są najczęściej powiązane z fioraturą marginainą. Występuje tu bogate zdo
bienie złotem płatkowym. Księga Hioba zawiera jedną scenę^^°, natomiast Dzieje 
Apostoiskie przyozdobione są dwoma inicjałami^T

Jeżeli chodzi o księgi prorockie, ciekawie prezentują się inicjały: D(az)^^^ -  
przedstawiający proroka Izajasza, D(nd)^^  ̂-  proroka Ezechiela, D"" -  nauczają
cego proroka(?) i -  Jonasza siedzącego w łodzi. We wszystkich dostrzegalne 
są podobieństwa do ilustracji i ornamentacji toruńskiego rękopisu 76.

Kompozycja z inicjału -  z wyobrażeniem nauczającego proroka -  ma od
zwierciedlenie na kartach 2r oraz 67r „Komentarzy". Prorok jest ustawiony iden
tycznie jak sylwetka Chrystusa -  z lewej strony przedstawienia, ze wzrokiem skie
rowanym ku górze i wyciągniętymi przed siebie w geście nauczania dużymi dłońmi 
o wąskich nadgarstkach. Zgodny jest także krój szat i rysy twarzy. Postać proro
ka cechuje również masywny modelunek i skrócone proporcje. Starannie odda
no pasma włosów i brody. Postać ta nosi podobne nakrycie głowy jak prorok Iza
jasz (2r, rps 76). Charakterystyczne jest tu ponadto zdobienie skrajów płaszcza 
perełkowaniem.

Paralelne dla rękopisu 76 jest zastosowanie motywów florystycznych. Drze
wo z przedstawienia śpiącego Izajasza ma listki zbliżone kształtem do listków to
poli z karty 231 v. Podobnie jest tu znaczone żyłkowanie i pień o rozchodzących 
się symetrycznie odgałęzieniach. Tożsame akcenty florystyczne odnaleźć można 
wewnątrz inicjału U ze s. 377. Występują w tym rękopisie również bogate fioratu- 
ry marginalne.

W przedstawieniu z Księgi Hioba (inicjał widzimy podobnie kształtowaną 
floraturę marginalną jak w toruńskim rękopisie 76. Tu sztywny pręt łodygi w for
mie listwy obiega całą kartę na wszystkich marginesach. Podobnie uformowane 
jest stylizowane listowie dębu, układające się naprzemiennie, symetrycznie po 
obu stronach pędu.

Jest to najbliższa analogia stylistyczna do toruńskich „Komentarzy Tomasza 
z Akwinu do Ewangelii św. Marka". Kolejne dwa odniesienia są bliskie omawiane
mu rękopisowi raczej w sferze typologicznej. Dotyczą już bezpośrednio cyklu Ca- 
fena aarea, ponieważ stanowią jego części.

Berlin, Geheimes Staatsarchiv PreuBische Kulturbesitz, XX. HA Msc. A 2° 191.
Reprodukcja w: G. Eis, A/Meulscbe Wandscbr/Wen, Munchen 1949, Nr. 31, s. 77.
D. Schmidtke, Represanlalwe deulsc/łe Prosadandsc/wWen, s. 353.
Ma/arsrwo golyck/e wPo/sce, katalog, s. 614, pozycja katalogowa 1297, s. 10 rękopisu; zob. też 
T. Herrmann, Bucbma/ere/ /m Deutsc/i-Ordens/ande, dodatek z ilustracjami, między s. 348 a 349. 
Ma/arstwo gotyck/e wPo/sce, katalog, s. 614, pozycja katalogowa 1298, s. 19 rękopisu; T. Herr
mann, Bucdma/ere/ /m Deutscd-Ordens/ande, dodatek z ilustracjami, między s. 348 a 349.

" "  T. Herrmann, Bucbma/ere/ /m Deutscd-Ordens/ande, dodatek z ilustracjami, między s. 348 a 349, 
inicjał D ze s. 359 rękopisu.
Ibidem, inicjał Idze s. 377 rękopisu.
Ibidem, inicjał D, s. 359 rękopisu.
Ibidem, inicjał A, s. 421 (każda strona tego rękopisu jest osobno ponumerowana -  fol. 210v?), po
czątek Księgi Hioba.



Manuskrypt 885 zawierał niemieckojęzyczne tłumaczenie „Komentarzy Toma
sza z Akwinu do Ewangelii św. Mateusza " oraz łacińską wersję „Sekwencji św. Ur- 
szuii"^^ .̂ Pozostawiono w nim dwadzieścia trzy miejsca na odrębne miniatury ko- 
iumnowe, w stylu tych z rękopisu 76̂ ^̂ . Na jedynej znanej, zachowanej fotografii 
rękopisu widzimy niemalże analogiczny zamysł wkomponowania miniatury w ko- 
iumnę tekstu^^". Charakterystyczne jest na tej karcie użycie w górnych inicjałach 
formy //fferae e/evafae. Artykulacji tekstu dokonano przez wyróżnienie czerwonym 
barwnikiem imion Ojców Kościoła. Inicjały tekstu biblijnego zabarwiono takim sa
mym akcentem kolorystycznym, natomiast inicjały gloss -  niebieskim. Jest to ty
powy układ barwny zastosowany w „Komentarzach" (rps 76). Kodeks ten również 
posiadał czerwoną skórzaną oprawę^^^.

Dawny rękopis 887 -  kodeks zawierający niemieckojęzyczne tłumaczenie „Ko
mentarzy Tomasza z Akwinu do Ewangelii św. Łukasza", obecnie w zbiorach Bi- 
biioteki Uniwersyteckiej w Toruniu -  nosi sygnaturę: Rps 68. Zawiera dekoracje 
w postaci dwóch miniatur pokrytych złotem z ozdobną fioraturą marginalną oraz 
przestrzenie na przynajmniej sześć kolejnych iluminacji^^. Imiona autorów gloss 
wyróżniono czerwonym barwnikiem. Zastosowano znany system barwnego ozna
czenia poszczególnych części tekstu inicjałami -  błękitnymi dla tekstu biblijnego, 
czerwonymi dla komentarzy. Okładkę stanowi deska owinięta brązową skórą.

Elementem zdobniczym analogicznym do kodeksu 76 jest zastosowanie w tym 
rękopisie fioratury marginainej. Na karcie 1 jest to ten sam typ sztywnej, prosto 
prowadzonej linii łodygi o symetrycznie, naprzemiennie odgałęziającym się listo
wiu, przypominającym listki dębu. Dodatkowo są zaznaczone wewnątrz żyłkowania 
i podkreślenie łodygi. Na karcie 33v^^" fioratura z identycznym typem topolowych 
listków, z zaznaczonym unerwieniem iiści, nie została niestety ukończona.

Opisywane fioratury otaczają kolumny tekstu, w które wprowadzono miniatury. 
Pod względem kompozycyjnym stanowią one również analogię do kodeksu 76. 
Pierwsza karta kodeksu ukazuje nam postać ewangeiisty -  św. Łukasza prezen
tującego swój teksT^^. Na karcie 33v znajdujemy dokładne ziiustrowanie początku 
drugiego rozdziału tej ewangelii, w którym cesarz Oktawian nakazuje przeprowa
dzić spis ludności^^^. Jest to wyraz tego samego zamysłu, który przyświecał kon
cepcji przedstawień figuralnych z kodeksu 76: i tu, i w kodeksie 68 widoczny jest 
zamiar dosłownego ilustrowania treści tekstu. Podobnie w tłach obu rękopisów 
użyto złota płatkowego.

Jednak miniatury kodeksu 68 należą pod wzgiędem styiistycznym do później
szej fazy rozwoju malarstwa gotyckiego. Widoczne jest w nich odmienne kształ
towanie przestrzeni i modelowanie scenerii. Jedynie w formowaniu dłoni o smu
kłych, wydłużonych palcach można doszukać się pozostałości wcześniejszych 
tendencji artystycznych.

Eołi:
Boru

Uznany za zaginiony podczas II wojny światowej.
D. Schmidtke, Represantat/s/e deatsctłe Prosa/iandsctłnń^en, s. 353.
Jest to zdjęcie rozdziału 9 Ewangeiii św. Mateusza w „Komentarzach" (Ms. 885), reprodukcja w: 
D. Schmidtke, Represantatwe deutsche Prosahandschr/ń^en, s. 371, ii. 1. Fotografia ta przechowy
wana jest w Budesinstitut fur ostdeutsche Kuitur und Geschichte w Oidenburgu.
R. G. Pasier, Kafa/ogderM/de/a/fed/cher), s. 72.
D. Schmidtke, Pep/*esanfadve der/fsche Prosahandschnden, s. 355.
Ma/arsfwo gofyck/e wPo/sce, kataiog, s. 616, pozycja kataiogowa 1305, fioratura na foi. 1v. 
Ibidem, pozycja kataiogowa 1306, fioratura na fol. 33v.
Ibidem, pozycja katalogowa 1305, miniatura: Św. Łukasz Ewangelista, fol. 1v.
Ibidem, pozycja katalogowa 1306, Cesarz Oktawian August nakazujący przeprowadzenie spisu lud
ności, fol. 33v.



Tekst toruńskich „Komentarzy " jest pisany, ozdabiany oraz komponowany po
dobnie do innych niemieckojęzycznych katen o krzyżackiej proweniencji datowa
nych na drugą połowę X!V wieku. Przejawia się to w stosowaniu tekstury, roz
mieszczeniu pisma w dwóch koiumnach i w wykorzystaniu podobnego repertuaru 
zdobień.

W beriińskim egzempiarzu „Komentarzy do Ewangeiii św. Mateusza" -  kodek
sie 34̂ ^  ̂w koiumnach tekstu występują rozbudowane inicjały fiiigranowe /S i D. Fi- 
iigran wypuszczony jest tu w przestrzeń interkoiumnium i kształtowany śmiałymi 
pętiami. W wydłużeniu ogonka inicjału wykształca się kiika charakterystycznych 
granuiek.

Manuskrypt z Norymbergi^^^ również zawiera tekst „Komentarzy do Ewange
iii św. Mateusza ". Na karcie 1v widoczne są trzy koiumny tekstu. Pomiędzy środ
kową a znajdującą się przy marginesie grzbietowym wprowadzono fioraturę mar- 
ginainą. Jest ona tożsama z kształtowaniem wici z kart 231 v i 256r oraz trójiiści 
z karty 270v kodeksu 76.

Ten typ kształtowania wywodzi się z tradycji fiiigranu i naśiaduje styiizowane iist- 
ki układające się równoiegie do sztywnego pręta łodygi. Wić na przestrzeni doinego 
marginesu ulega charakterystycznej fragmentacji na trzy odnogi, każda z nich zo
staje zakończona trójliściem z podkreśionym unerwieniem. Nie wiemy, czy wystę
powały tu miniatury, ponieważ zachowała się jedynie doina część karty 1v; praw
dopodobnie mogła tu być miniatura dedykacyjna z postaciami Urbana IV i Tomasza 
z Akwinu. Na karcie tej widnieje również inicjał filigranowy. Filigran zawiera się do
kładnie wewnątrz inicjału, nie wychodząc na przestrzeń marginesu.

Winnym berlińskim egzempiarzu „Komentarzy"" Tomasza z Akwinu -  tym razem 
do Ewangelii św. Jana -  kodeksie 33̂ ^  ̂usunięto prawy górny róg karty. Najpraw
dopodobniej również posiadał on miniatury, które z czasem wycięto. Na zacho
wanej karcie 7r mamy adnotację, że rozpoczyna się tu siódmy rozdział Ewangelii 
św. Jana. Jest ona tożsama z wprowadzeniami występującymi na kartach rękopi
su toruńskiego 76 i wyróżniona pierwszym inicjałem rozciągniętym na dwa wier
sze. Karta ta mogła iiustrować, zgodnie z zastosowanym schematem, niedowiar
stwo krewnych Chrystusa (J 7, 1-8).

Jeżeii chodzi o kształtowanie fioratur marginainych, te z kodeksu 76 odwołują 
się chociażby do zdobień marginesów z najsłynniejszego kodeksu krzyżackiego -  
Apokaiipsy Hesiera, obecnie w zbiorach stuttgarckich^^". inicjał H wydłuża się na 
marginesie grzbietowym we fioraturę o charakterze fiiigranu. Równoiegie do pro
stej wici rozmieszczono styiizowane iistki, które mają swój odpowiednik na karcie 
256r kodeksu 76. Na doinym marginesie wić rozszczepia się na trójzłożony motyw.

Berlin, Geheimes Staatsarchiv PreuBische Kulturbesitz, XX. HA Hs. 34, Bd. 12, Catena do Ewangelii 
św. Mateusza -  dawny kodeks królewiecki, sygn. Dt. Fragm. 12, zachował się w postaci 9 kart. Zob. 
D. Schmidtke, Represantatwe deutsche Prosahandsc/in^en, s. 354, il. 2 -  przedstawienie z karty 
8r; R. G. Pasler, Kata/og derM/de/a/ter/zcher), s. 207.
Nurnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 42579, Catena do Ewangelii św. Mateusza -  za
chował się w postaci zredukowanej karty. Patrz D. Schmidtke, Represantatwe deutsche Prosahand- 
schnWen, s. 354, il. 3 -  przedstawienie z karty, fol. 1 v, bez górnej części karty. Kartę tę wyjęto z okła
dziny akt.
Berlin, Geheimes Staatsarchiv PreuBische Kulturbesitz, XX. HA Hs. 33, Bd. 12, Catena do Ewan
gelii św. Jana -  dawny kodeks królewiecki o sygn. 3050.12, zachował się w postaci 9 kart. Patrz 
D. Schmidtke, Represanfaf/ye deufsche Prosahandschn^en, s. 355, il. 6; R. G. Pasler, Kafa/og der 
M/de/a/fer//chen, s. 162.
Inicjał H, Apokalipsa Hesiera -  Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, lnventar-Nr. HB XIII 
11, fol. 97r, Anioł zostaje posłany do Jana na wyspę Patmos.



w  tym dziete można ponadto zauważyć anatogię w oddaniu charakterystycznych 
obłych, geometryzujących drzew ze styiizowanymi iistkami (k. 134v).

Podobieństwa do środków styiistycznych z kodeksu 76 można również odna- 
ieżć poza maiarstwem książkowym. Występują one głównie w dziełach gotyckie
go maiarstwa ściennego z tego terenu z dekady około 1350-1360. Charakteryzują 
się siinym iinearyzmem, użyciem mocnego konturu, płaskim traktowaniem i sto
sowaniem schematycznych rysów twarzy oraz typowych fryzur. Wśród niezacho- 
wanych maiowideł ściennych z prezbiterium katedry w Królewcu występował cykl 
ilustrujący Specu/um humanae sa/s/af/on/s^^\

Widoczne są tu zgodności natury kostiumologicznej: postacie przyodziane są 
w stroje z okresu przejściowego, o obcisłych rękawach, okrągłym dekolcie i obni
żonej linii bioder. Noszą one charakterystyczne nakrycia głowy -  np. czapka Elia
sza ma V-kształtne wycięcie z przodu, co nawiązuje do czapek Żydów z przedsta
wienia 2r (Rps 76). Kobiety wyróżniają zarzucone na głowy chusty. Kształtowanie 
fryzur i szat jest również paralelne. Włosy rozdzielone są przedziałkiem i przyle
gają do głowy na kształt hełmu. Zarost brody prowadzony jest analogicznie z li
nią szczęk. Szaty układają się w nieckowate marszczenia i opadają prostymi fał
dami w dół, spływając na stopy. Sylwetki budowane są masywnie, mają podobnie 
krępe oraz przysadziste proporcje. Szyje są masywne i szerokie. Zastosowano tu 
ten sam typ twarzy, ujętej trzy czwarte, o szerokich nozdrzach i linii brwi łączącej 
się z linią nosa, z uwydatnionym zaokrąglonym szerokim podbródkiem. Dłonie są 
jednakowo zwiększone, o wąskich nadgarstkach i wydłużonych palcach. Dominu
je tu czarny, zdecydowany kontur.

Odniesienia do wici roślinnej z obramień-ram miniatur „Komentarzy " odnaleźć 
można również w malarstwie ściennym tego obszaru. Charakterystyczne, cieniut
kie pędy roślinne o spiralnie wywijających się florystycznych odgałęzieniach wy
stępują chociażby w kościele św. Jakuba w Toruniu^^ .̂

Pokrewieństwo z iluminatorstwem cysterskim znajdujemy w dekoracjach Gra- 
duału L 13, wykonanego w skryptorium pelplińskim. Podobne jest tutaj kształtowa
nie fałd szat w nieckowate zagłębienia dostrzegalne u postaci św. Piotra^^ .̂ Obok 
filigranu występuje tu również dekoracja scen wypustkami ozdobionymi stylizowa
nymi trójlistkami klonu i bluszczu^^". Filigran natomiast jest przykładem lokalnego 
rozwoju tej formy zdobienia, z wyróżnionymi motywami pętelek i spiralek. Graduał 
L 13 jest kodeksem produkcji miejscowej, co ustaliły ostatnie badania^^^.

W innym kodeksie, będącym produkcją tego samego skryptorium, widoczna jest 
próba budowania z filigranu szerokiej, rozbudowanej ozdoby marginalnej^^^; do
strzec w tym można podobny zamysł jak w dekoracji marginalnej z karty 1v i 31 r 
rękopisu 76.

Eotił
Boru

Specu/um Humanae Sa/s/aPon/s, malowidła ścienne z lat 1340-1360, zniszczone w trakcie II woj
ny światowej, pien/votnie znajdowały się w prezbiterium katedry królewieckiej. Patrz J. Domasłow- 
ski, A. Karłowska-Kamzowa, A. S. Labuda, Ma/arstwo gotyck/e, s. 16.
Kościół św. Jakuba, motywy z lat 1350-1360 na ścianie północno-zachodniej; patrz A. Karłowska- 
Kamzowa, Ma/arstwo gotyck/e Europy, tabl. IV: a i h.
Inicjał /V z postacią św. Piotra -  Pelplin, Biblioteka Seminarium Duchownego, rkps L 13 Gradua/e, 
k. 167v, datowany na lata 1347-1378; patrz H. Mędrek, //um/nac/e gradua/u L. 13, s. 298; M. Nie- 
rzwicka, op.cit., s. 185, il. 11.
M. Nierzwicka, op.cit., s. 185, il. 14, inicjał D.
Ibidem, s. 187.
Kodeks Bartholomaeusa Cassimaria Sermones h/ema/es -  Pelplin, Biblioteka Seminarium Duchow
nego, rkps 50/78, inicjał /M, k. 85v; patrz M. Nierzwicka, op.cit., il. 17, inicjał /M.



Bo^

w  miniaturach z kodeksu 76 odnaieźć można oddziaływanie kiiku ważnych 
ośrodków iiuminatorskich, głównie z Europy zachodniej i południowej^^^.

Wpływ francuskich warsztatów iiuminatorskich działających w drugiej połowie 
XIII wieku dostrzec można w ujęciu typów twarzy postaci z miniatur omawiane
go kodeksu. Charakterystyczne jest ustawienie en fro/s guafre, z brwią mniej wi
docznej części twarzy połączoną z linią nosa. Podobne są trefione fryzury po
staci, z przedziałkiem pośrodku i lokami okalającymi twarz. Często stosowano 
także nasyconą kolorystykę. Wzmocnieniu przedstawienia służyło użyte w tle zło
to płatkowe. Schematy typowe dla francuskiego iluminatorstwa drugiej połowy X!H 
wieku można odnaleźć w takich przykładach, jak Biblie paryskie^^^, które często 
produkowano na eksport. Na Pomorzu tego typu produkcje, sprowadzane przez 
studiujących na uniwersytecie w Paryżu, znane były już w średniowieczu^^^. Wpły
wy francuskie odszukać można również w sposobie opracowania dekoracji mar
ginesów^"".

Analogie w kształtowaniu iluminacji znajdujemy także w dziełach z kręgu ko- 
lońskiego. Już około 1300 roku w malarstwie książkowym tego regionu widoczne 
były wpływy francuskie, które docierały tam z Nider!andów^"\ Transponowanie mo
tywów do tej części Europy wyraziło się w stosowaniu charakterystycznych ukła
dów szat, typów twarzy oraz w ujęciach sylwetek.

W Biblii z Heisterbachu'"^ dostrzegamy analogie w komponowaniu miniatury 
w przestrzeni kolumny tekstu oraz w stosowaniu trójkątnych, sztywno łamanych 
fałd szat. Sylwetki postaci modelowane są masywnie, otoczone grubym, czarnym 
konturem. Z kolei stylizowane listki dębu i ornamentowane tło są wyeksponowa
ne w zachowanych fragmentach Biblii z Kamp^"^.

Mszał z Darmstadtu^"" na karcie 172v prezentuje postać zmartwychwstałego 
Chrystusa o młodzieńczym typie twarzy, z szerokim, wydatnym podbródkiem, zna
miennym dla postaci młodzieńca z karty 2r rękopisu 76. Inny mszał'"^ z tego zbio
ru ozdobiony jest charakterystyczną floraturą marginalną o stylizowanych listkach 
bluszczu i klonu. Analogię do masywnego budowania sylwetek postaci odnaleźć 
możemy w malarstwie ołtarzowym tego okresu i środowiska^"".

Analiza porównawcza w dużym stopniu oparta była na zdigitalizowanych wielkich katalogach śre
dniowiecznych iluminowanych rękopisów ze zbiorów głównych bibliotek europejskich. Dzięki temu 
możliwe stało się określenie inspiracji stylistycznych autora ilustracji kodeksu.
M in.: Biblia, Paryż, ok. 1270-1280 r., Beaune, BM, ms. 0023; Biblia, Paryż, k. XIII w., Bourges, BM, 
ms. 0007; Biblia, Paryż, ok. 1240-1250 r , Alenęon, BM, ms. 0054; Biblia, Paryż, ok. 3 ów. XIII w., 
Melun, BM, ms. 0003; Lekcjonarz, ok. 1350 r., Normandia, Alenęon, BM, ms. 0128.
Zagadnienia importu iluminowanych rękopisów omawia A. Karłowska-Kamzowa, Drog/przert/kan/a 
/7am/nowanyc/i kodeksów do Po/sk/ wX///, X /tż/X1/ w , [w;] Symbo/ae b/stodum ad/um. Warszawa 
1986, s. 307-319.
Zmiany w traktowaniu marginesów obserwuje się od ok. 1300 r. Sztywne zakończenia, wypustki 
ozdobnych inicjałów uplastyczniają się i zaczynają stopniowo przekształcać się w wić roślinną.
G. Plotzek-Wederhake, Zur Bacbma/ere/, [w:] t/or Stetan Locbner. D/e Kó/rter Ma/er von 1300 brs 
1430. Kala/og zar Aasslel/ung /m t4/a//ra/-R;cbar1z-Maseam Kó/n 29. Marz brs 7. Juk 1974, Koln 
1974, s. 59-63.
Biblia z Heisterbachu, Kolonia, ok. 1240 r., Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin -  PreuRischer Kultur- 
besitz, Ms. theol. lat. fol. 379.
Biblia z Kamp, Kamp-Lintfort, 1312 r., Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin -  PreuRischer Kulturbe- 
sitz.

" "  Mszał, Kolonia, ok. 1330 r., Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs 876.
Mszał, Kolonia, ok. 1330 r., Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Hs 874.

"s Retabulum ołtarza maryjnego, ok. 1330 r.. Kolonia, skrzydła ołtarza z wizerunkami dwóch aposto
łów, Kolonia, ok. 1320/1330 r., wszystkie w zbiorach Waliraf-Richartz-Museum.



Btiskie związki z kodeksem 76 są szczegóinie widoczne w cykiach narracyj
nych z południowych Niemiec. Sposób komponowania karty i zdobień strony, bu
dowania postaci i umieszczanie ich w ramie miniatury świadczy o pokrewieństwie 
koncepcji artystycznej. Masywna, ciężka syiweta o szerokiej, grubej szyi występu
je w iegendarium z Sankt Emmeramu^"^. Postać anioła i Marii jest budowana tak 
samo jak postać ewangeiisty Marka. Fałdy płaszcza ciężko opadają w dćł, całość 
przedstawienia otacza gruba rama. Tło jest neutraine.

Podobny sty! komponowania miniatury w obrębie tekstu i prowadzenia narra
cji można odnaieżć w egzempiarzach Kroniki świata^**  ̂Rudoifa z Ems znad Jezio
ra Bodeńskiego. Sceny osadzone są w jednej bądź dwóch miniaturach umiesz
czonych w koiumnach tekstu. Charakterystyczne jest formowanie korpusu postaci 
i geometryzujących drzew.

W egzempiarzu Kroniki świata brata Fiiipa^"^ występuje anaiogiczna kompo
zycja postaci w ustawionych naprzeciw siebie antytetycznych układach, dodat
kowo zaś złote tło i modeiowanie postaci czarnym, mocnym konturem. Tło incy- 
dentainie jest ornamentowane, zauważaine jest także kształtowanie architektury, 
np. w karcie 216v z tego rękopisu. Schematycznie przedstawiono tu ziemię. Ska
ła zostaje spłaszczona, tworząc T-kształtne motywy, jak widać na karcie 80r -  co 
stanowi bezpośrednie nawiązanie do schematów z kart np. 2r, 67r, 219v czy 256r 
rękopisu 76.

Podobieństwa w ujęciach szat, modnych kostiumów widoczne są też w innych 
cyklach narracyjnych, takich jak chociażby B/Ma Pauperum^^" czy Speca/um /-/a- 
maaae Sa/!/af/'on/'s^^\

Analogie w budowaniu masywnych sylwetek dają się odnaieżć w modlitewniku 
z Salzburga^^^. Zastosowano tu porównywalne fryzury i fałdy szat. Postacie zawie
rają się w szerokiej ramie miniatury: ustawione są w niewielkich grupach i wchodzą 
w przestrzeń ramy^^ .̂ W Biblii z Klosterneuburga^^" na listwach inicjału figuralne
go widoczne są charakterystyczne przewiązki proweniencji włoskiej. Typ występu
jących w nim postaci ma swój rodowód w tradycji zachodnioeuropejskiej, co jest 
świadectwem syntezy motywów południowych i zachodnich.

Włoskie konotacje floratury marginalnej rękopisu 76 są dostrzegalne w cha
rakterystycznych elementach -  mają one postać kul rozczłonkowujących głów
ną łodygę na poszczególne odcinki, co jest widoczne na kartach 166v, 207v i po
średnio 2r. Motyw ten wywodzi się z tradycji przewiązek typowych dla środowiska
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Legendarium i Hymnarium, Sankt Emmeram, 1301/1315 r., Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, 
Cod. lat. 14528.
Rudolf von Ems, Kronika świata znad Jeziora Bodeńskiego, 1260/1270 r., Munchen, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. germ. 6406; Rudolf von Ems, Kronika świata znad Jeziora Bodeńskiego, 
1286/1300 r., Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. 8345.
Kronika świata. Brat Filip, Bawaria, 1301/1400 r., Stuttgart, Wurttembergische Landesbibliothek, In- 
ventar-Nr. HB XIII 6.
Biblia Pauperum, Tegernsee (Kreis Miesbach), 1346/1355 r., Munchen, Óffentliche Bibliothek, Bay
erische Staatsbibliothek, lnventar-Nr. Cod. lat. 19 414.
Speculum Humanae Salvationis, Moselfranken, ok. 1330/1340 r., Karlsruhe, Badische Landesbi
bliothek, lnventar-Nr. Cod. H. 78. W tym egzemplarzu występują analogie w ujęciu motywów archi
tektonicznych.
Niemiecki modlitewnik dla zakonnic, Salzburg, 1301/1400 r.. Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, 
lnventar-Nr. Cod. germ. 101.
Układ ten występuje w historii Piotra Comestora: Petrus Comestor, Historia scholastica, Ósterreich, 
Ok. 1300 r., Malibu, J. Paul Getty Museum, lnventar-Nr. XIII.
Biblia z Klosterneuburga, północna Austria, ok. 1310/1320 r., Klosterneuburg, cod. 2.



włoskiego iluminatorstwa. Przykłady takiej stylizacji zawiera m in. Biblia z Bolonii^^ ,̂ 
Dekretalia Grzegorza z Bolonii'^^, księga medyczna z Besanęon^^^. W „Komenta
rzach" zauważalne jest jedynie ich echo, ten typ dekoracji nie jest dominujący. Na 
terenie Czech te same gotyckie impulsy zachodnie widoczne są w Kodeksie Kró- 
iowej Reićki^^^. Obecność tych wszystkich wpływów nie jest więc czymś zaskaku
jącym. W średniowieczu mobilność ksiąg była bardzo zaawansowana^^^. Wpływy 
poszczegóinych środowisk przejawiały się bądź bezpośredno -  w drodze impor- 
tów^^°, bądź przez stopniową ewolucję czasoprzestrzenną danych motywów, co 
tłumaczy niektóre zapóźnienia stylistyczne.

Przedstawione obserwacje wskazują na występowanie logicznego układu in
spiracji artystycznych. Napływały one w różnych wariantach geograficznych i chro- 
noiogicznych, odciskając swe szczególne piętno na Cafen/e z kręgu kultury krzy
żackiej. Pierwotny nurt stylistyczny płynął z Francji i południowej Anglii począwszy 
od około roku 1250. Zaznaczył się w wykorzystywaniu ozdób inicjałów filigrano
wych, zastosowaniu symptomatycznego typu twarzy, charakterystycznej dekora
cji z nasyconą gamą barw i złotem płatkowym. Fala tych inspiracji przechodząc 
przez Niderlandy dotarła do Niemiec, a konkretnie do skryptoriów kolońskich. Inny 
prąd tego czasu napływał z północnych Włoch przez Alpy do Austrii. Jego synte
za z wpływami kolońskimi nastąpiła prawdopodobnie w południowych Niemczech 
i północnej Austrii: w Sankt Fłorian i Klosterneuburgu^^^

W tym czasie ponownie szerzyły się już wpływy środowiska anglo-francuskiego 
w zakresie form marginałnych. !ch unifikacja nastąpiła na terenach południowych 
Niemiec, skąd dotarła na Pomorze wraz z krzyżackimi zakonnikami. Wówczas wa
riant ten przeszedł koiejną, tym razem iokalną asymilację, włączając się do reper
tuaru miejscowego systemu ornamentyki filigranowej. Była to już wariacja typowo 
regionalna, o czym świadczy częstotiiwość występowania jednorodnych motywów 
stylistycznych w jednym kręgu -  artystycznej kultury krzyżackiej.

„Komentarze do Ewangeiii św. Marka" ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Toruniu są więc rękopisem powstałym w drugiej połowie XIV wieku na terenie 
państwa krzyżackiego w Prusach, w skryptorium działającym w trzeciej ćwierci stu
lecia (i być może w Maiborku). Służyły jako księga do czytania przy stole, ze wzglę
du na potrzebę pobudzania ducha religijności i pobożności u rycerzy zakonnych. 
Jej iluminacje świadczą o propagandowym charakterze kodeksu oraz o upodoba
niu Krzyżaków do bogatych i ozdobnych, luksusowych wyrobów. W tym okresie 
na tym obszarze można wychwycić wzrost aktywności w zakresie produkcji ksiąg, 
również bogato iiuminowanych.

W celu wykonania księgi zatrudniano okresowo zespół rzemieślników na zasa
dzie ziecenia, co było zwyczajową praktyką. Skryptor-kaligraf, kopista tekstu, ma
teriał do pracy otrzymywał od pergamenisty. Następnie malarz iluminator tworzył 
dekorację na łuźnych kartach. Z kolei introligator nadawał kartom i składkom for-

Biblia z Bolonii, Bolonia, 1280/1290 r., Malibu, J. Paul Getty Museum, lnventar-Nr. I 11.
"6 Dekretalia Grzegorza IX, Bolonia, 1251/1350 r., Fulda, Hessische LandesbibliothekFulda, lnventar- 

-Nr. Hs. D. 24.
Księga z poradami medycznymi, północne Włochy, XIII-XIV w., Besanęon, BM, ms. 0475. 
Brewiarz Królowej Reićki, Czechy, ok. 1320 r., Brno, Archiwum, cod. R 355. Występuje tu na karcie 
188v charakterystyczna floratura marginalna górnego marginesu. Sztywną listwę oplata wić styli
zowanego trójliścia bluszczu lub klonu. Wić ta, gęsto ulistniona, rozszczepia się na boki, zachowu
jąc jednak symetryczną harmonię. Do tego schematu nawiązuje wić z karty 20v.
E. Potkowski, Ks/ążka rękop/śm/enna w ku//urze Po/sk/ średn/ow/ecznę/. Warszawa 1984, s. 19.
A. Karłowska-Kamzowa, Dróg/ przen/kan/a, s. 308.
A. Karłowska-Kamzowa, /Ma/ars/wo go/yck/e Europy, s. 66.



mę kodeksu, zszywając go i oprawiając. Kowaie iub złotnicy wykonywaii okucia 
księgi^^^. Rzemieśinicy ci często organizowaii się w warsztaty, których przedsię
biorca porozumiewał się ze zieceniodawcą^^^.

Wskazówek na temat sposobu organizacji pracy przy produkcji ksiąg i ich ozda
bianiu w państwie krzyżackim dostarczają zapiski inwentarzowe, w których odno
towano konkretne ziecenia. Pracę skryptoriów krzyżackich można spróbować zre
konstruować właśnie na ich podstawie.

W księdze rachunkowej z Maiborka^^" odnaieżć możemy noty dotyczące wy
datków związanych z działainością skryptorium maiborskiego z przełomu X!V i XV 
wieku. Informują one o kupnie pergaminu, iiuminowaniu i w końcu oprawianiu^^^. 
W Malborku organizacją tych zadań zajmowali się kapłani zakonni -  brat Dawid 
i bratArnold^^^. Pełnili oni jednocześnie funkcję kopistów. Księgi, które przepisywa
li za stosowną opłatą, miały charakter liturgiczny. Dodatkowo produkowali kodek
sy dla wielkiego mistrza. Brat Dawid, według wzmianek, był także pośrednikiem 
i bezpośrednim zleceniodawcą zadań dla poszczególnych zatrudnionych: introli
gatorów (oprawy, okucia) i iluminatorów (iluminacje, miniatury, notacje muzycz
ne), korzystał również z pomocy kaligrafa Jakuba^^^. O zaawansowanej produkcji 
ksiąg na terenie państwa krzyżackiego, a konkretnie w Malborku, świadczą rachun
ki rejestrujące zlecenia dla poszczególnych rzemieślników: kopisty -  Rafaela, in
troligatora -  kapłana krzyżackiego Mikołaja, rubrykatora -  Zygmunta, iluminato- 
ra -  malarza Piotra (wykonawcy inicjałów)^^^. Według zapisów we wspomnianym 
źródle kopiowano również księgi w języku niemieckim, zatrudniając zakonników 
z innych konwentów^^^.

Podobna organizacja pracy mogła charakteryzować warsztat skryptorski i ilu- 
minatorski działający w państwie krzyżackim w trzeciej ćwierci XIV wieku, praw
dopodobnie w jakimś większym ośrodku, czyli na przykład w Malborku lub Królew
cu. Bardziej preferowany jest tu Malbork, ponieważ w inwentarzach tego konwentu 
najwcześniej można zetknąć się ze wzmiankami dotyczącymi występowania nie
mieckojęzycznych katen. Za dzieła tego warsztatu można uznać cztery rękopisy. 
Wszystkie wykazują pokrewieństwa kodykologiczne i stylistyczne w obrębie flora- 
tur marginalnych i w kształtowaniu postaci figuralnych. Są to wspomniane już ręko
pisy niemieckojęzyczne o sygnaturach królewieckich 885, 886 (Rps 76), 887 (Rps 
68) i A. 191. W miniaturach kodeksu 76 widoczne są dwie tendencje stylistycz
ne^^". Pierwsza charakteryzuje się modelowaniem masywnych figur, o skróconych 
proporcjach, niema! całkowitym wypełnieniem przestrzeni kompozycji oraz dbało
ścią o staranne wykończenie szczegółów (włosy, brody). Od karty 166vdo ostat
niej miniatury 270v zauważalna jest zmiana stylistyczna. Sylwetki są wydłużone, 
zmniejszone proporcje głowy. Postaci nie „rozsadzają" już ram iluminacji, charak
terystyczne jest ich lżejsze, swobodniejsze traktowanie. Towarzyszy tej tendencji 
mniejsza staranność, co objawia się mniej szczegółowym oddaniem m in. układu 
włosów i zarostu czy rysów twarzy. Zmienia się nieco sposób kształtowania fałd 
szat i pojawia dążenie do umieszczenia postaci w bardziej konkretnej przestrzeni.
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Sugeruje to atbo dwóch różnych autorów miniatur, albo przynajmniej zmianę ma
niery -  niewieiką, iecz zauważainą ewoiucję styiu domniemanego autora. Wyraź
nie w miniaturach daje się odczuó zamiłowanie do podkreślania sylwetek grubym, 
czarnym konturem oraz wielokrotnego obwodzenia fałd i marszczeń szat. Może 

Eo)ia wskazywać, że iluminatorowi nieobce były techniki malarstwa ściennego, które 
przetransponował na miniatury. Wyróżnia go także upodobanie do wydłużonych 

niania proporcji palców dłoni, szczególnie wskazującego.
Staranność wykonania floratury marginalnej oraz wielkie zaangażowanie przy 

tworzeniu wici roślinnej wewnątrz obramienia i na tle miniatur wskazują na inną 
osobę wykonującą ten rodzaj iluminacji. Mamy więc do czynienia z trzema, względ
nie dwiema osobowościami artystycznymi w dekoracji kodeksu 76. Sposób wyko
nania miniatur i fioratur odwołuje się do stylu miejscowego malarstwa ściennego 
i witrażowego. Ta cecha w połączeniu z zauważalnym schematyzmem kompo
nowania scen, ujęcia sylwetki, a także zastosowanie nietypowego wzorca sztyw
nej wici ftorystycznej świadczy o lokalnym warsztacie. Twórca iluminacji pochodził 
prawdopodobnie z miejscowego środowiska i korzystał z regionalnych wzorców. 
Dekoracje „Komentarzy do Ewangelii św. Marka" ze zbiorów toruńskich zosta
ły więc wykonane w warsztacie działającym w trzeciej ćwierci XIV wieku. Styl ilu
stracji odpowiada fazie lokalnego malarstwa gotyckiego z lat 1350-1370. Badania 
paleograficzne z kolei wstępnie datują kodeks na dekadę 1370-1380'^\ Kodeks 
może zatem pochodzić z lat 1350-1380. Dokładne analizy paleograficzne na pew
no przyczynią się w przyszłości do uściślenia datacji.

Funkcja kodeksu 76 była taka sama jak innych niemieckojęzycznych ksiąg rę
kopiśmiennych. Omawiany manuskrypt służył zapewne głównie do czytania przy 
stole konwentualnym, w trakcie posiłków, gdyż nie wszyscy zakonnicy znali łaci- 
nę̂ ^̂ . Taka lektura miała na celu pogłębienie żarliwości religijnej u słuchaczy i roz
budzenie w nich ideałów rycerskich.

Oprócz funkcji praktycznej, kodeksy te spełniały także zadania propagandowe. 
Fundator, zleceniodawca zalecił zastosowanie w ilustracjach owych niemieckoję
zycznych ksiąg bogatych zdobień w postaci licznych złoceń, użycia szerokiej, kon
trastowej gamy barwnej oraz ornamentyki wicią roślinną i dekoracji marginalnych. 
Wszystkie miniatury z przedstawieniami figuralnymi wykonane są niezwykle sta
rannie, położono w nich nacisk na monumentalność. Tak wielkie formatowe i boga
to zdobione księgi nie mogły służyć jedynie do czytania^^^. Były też świadectwem 
intelektualnych potrzeb i ambicji nielicznego grona zakonników wywodzących się 
ze sfer rycerskich, kultury dworskiej. Prezentowano je wybranym gościom Zako- 
nu^^". Funkcja propagandowa tych ksiąg była zapewne pierwotna -  miały świad
czyć o potędze, majętności i duchowości krzyżackiej, dopiero wraz ze spadkiem 
rangi państwa Zakonu ich rola ograniczyła się do lektury przy stole. Podobnie pro
pagandowe znaczenie miały ilustracje innego niemieckojęzycznego kodeksu: Apo
kalipsy Heinricha Heslera.

Program ikonograficzny miniatur malarskich rękopisu 76 może zatem wiązać 
się z funkcją propagandową. Koncentracja na ukazaniu chrystologicznej działal
ności publicznej może świadczyć o aspiracjach i dążeniach właścicieli -  zako-

D. Schmidtke, Represanrar/ve dearsc/?e Pfosa/?andsc/?nr?en, s. 366-367.
E. Potkowski, Ducr?owość Krzyżaków, s. 89.
M. Kutzner, Propaganda w/adzy w szlace Zakonu /V/em/eck<ego w Prusacd, [w:] Sztuka w kręgu 
zakonu krzyżack/ego w Prusacd / /nńfanracd. Srud/a Boruss/co-Bak/ca 7orunens/a P/sronae /łd/un?. 
t. 2, Toruń 1995, s. 17-66, tu s. 37.
Ibidem, s. 44.



nu krzyżackiego -  do stworzenia wizerunku państwa opiekuńczego, działającego 
w charakterze namiestnika Chrystusa, pełniącego jasno okreśioną misję na zie
mi. Zamysł ów nawiązuje do działań apostoiskich, ewangeiizacyjnych i przypisu
je państwu krzyżackiemu jakoby prymat i miano Kościoła Chrystusowego^^^. Jego 
zadania i roię wobec iudu Bożego obrazują miniatury zdobiące tekst -  przedsta
wienia nauczania, poiemiki z przeciwnikami Zbawicieia, niesienia pomocy potrze
bującym, przypominanie o aspekcie Zmartwychwstania.

Eotia
Boru

Catena aarea saper Marcam -  „Komentarze Tomasza z Akwinu do Ewangeiii 
św. Marka" ze zbiorów Bibiioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To
runiu stanowią jeden z jej najcenniejszych skarbów. Rękopis ten jest nierozerwai- 
nie złączony z iosami Pomorza, jako świadectwo kuitury umysłowej tego obszaru 
już od czasów średniowiecza. Stanowi też istotne ogniwo w zrozumieniu proble
matyki średniowiecznego iiuminatorstwa krzyżackiego i w szerszym ujęciu pomor
skiego.

Niezwykłość iiuminacji „Komentarzy " poiega nie tylko na zastosowaniu olśnie
wającej gamy kolorystycznej i dekoracji złoceniami oraz zaprezentowaniu oryginal
nego (w tego typu księdze) programu ikonograficznego. Są one bowiem jednocze
śnie wyrazem upodobań i światopoglądu szczególnej grupy społecznej działającej 
w państwie krzyżackim w czasach średniowiecza. W złoconych miniaturach czy
telne jest jej dążenie do wykreowania własnego wyidealizowanego wizerunku oraz 
konsekwentnej postawy i działania.

Nadal pozostaje otwarta problematyka treści ideowych zawartych w miniatu
rach krzyżackich cyklu Cafena aarea z trzeciej ćwierci XIV wieku. Ważnym zada
niem jest zbadanie kodeksu przez paleografów i językoznawców; ich głos może 
być istotny chociażby w sprawie datacji oraz precyzyjnego określenia środowiska, 
w którym dokonano tłumaczenia.

jummary

Gothic ittuminations of Całena aurea super Marcum 
from the cottection of the University Library in Toruń

The article Cafena aurea saper Marcom ^om fbe co//ecóor) of fbe Un/s/ers/fy Ł/- 
bra/y /n Tbrad is devoted to the issue of the iiiumination of the 14*̂  century manu- 
script with the entry number Rps 76/V. The large format, luxurious codę includes 
the text of Commenfar/es o f Thomas Aga/nas fo fhe Gospe/ of Mark -  a popular 
theologica! treaty in the Middie Ages. The manuscript has an exceptionally rich cov- 
er: colourfu! miniatures covered with gold, odgina! margin decorations with flower 
motifs, and numerous filigrees. Hlustrating the first lines of separate chapters, they 
create an interesting iconographic program. The manuscript is associated with the 
circie of Teutonic culture and it constitutes a priceless evidence of iiiumination art 
of Eastern Pomerania.

^Ibidem, s. 40-41.



jusammenfassung

Gotische [ttuminationen Całena at/rea super Marcua? 
aus den Bestanden der Universitatsbib!iothek in Thorn

DerArtikel „Gotische llluminationen Cabana aarea saper Marcam aus den Be
standen der Universitatsbibliothek in Thorn" schildert das illuminierte Manuskript 
aus dem 14. Jahrhundert, das mit der Signatur Rps 76/V versehen ist. Der groB- 
formatige, iuxuridse Kodex enthait den ins Aitdeutsche ubersetzten Text der Kom- 
men^are s/oa Tlhomas w a  Aga/a zaai E\raage//aai aach Markas. Es ist ein theoio- 
gischer Traktat, dersich im MitteiaitergroBen Aufsehens erfreute. Das Manuskript 
besitzt eine auBergewóhniich reiche Form: vergoidete Miniaturen, originelle Flo- 
raturen in der Marginaiie sowie zahireiche Fiiigranen. Sie illustrieren deutlich die 
jeweiis ersten Verse der einzeinen Kapitei und bilden ein interessantes ikonogra- 
phisches Programm. Das Manuskript wird gewóhniich mit der Kultur der Ordens- 
ritter verbunden und ist ais ein Zeugnis der pommerellischen llluminationskunst 
von unschatzbarem Wert.
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Grażyna Zielińska

iHiam Hogarth -  punkty widzenia
artysty-grafika, malarza, wydawcy,
moralizatora z przełomu XV H /XV H 1
wieku oraz artysty-konserwatora dzieł
sztuki z przełomu X X /X X 1  wieku
i implikacje dla bibliotekarzy
( z  in s p i r a c j i  d w u s t u le t n ią  k s ią ż k ą  ze  z b io r ó w  

s p e c ja ln y c h  B i b l i o t e k i  U n i w e r s y t e c k i e j  w  T o r u n i u )

William Hogarth, twórca dramy w obrazie-scenie teatrainej i jego myśi estetycz- 
no-moralna -  czy współczesna epoka ma podobnych mu twórców?

Malarz i grafik, pionier dramy w obrazie i w malarstwie, William Hogarth swo
im sposobem interpretacji różnorodnych tematów wciąga odbiorcę i zmusza do 
współuczestnictwa. Zastanawiając się nad zagadnieniami etyki i estetyki oraz pro
blemem digitalizacji w dobie przemian biblioteki, biorąc przy tym za punkt wyjścia 
grafikę i malarstwo Hogartha, autorka stawia wiele pytań, które może zaciekawią 
bibliotekarzy. Jakie implikacje wynikają z jego twórczości i działań pedagogicznych, 
których celem było uczenie, pouczanie, podsuwanie wzorów, ostrzeganie, przy
pominanie, skłonienie do zatrzymania się, refleksji... Wielospektralną i interdyscy
plinarną twórczość Williama Hogartha autorka zamierza ująć w kontekście możli
wości przekazu informacji drogą elektroniczną w XXI wieku. Bibliotekarze obcując 
często z zabytkową książką, tak samo jak ludzie pracujący w galeriach i w muze
ach, zapewne wielokrotnie rozważają, w jaki sposób eksponować i rozpowszech
niać owe dzieła sztuki\

Autorka znała prace malarskie Hogartha dzięki albumowym wydaniom w Czy
telni Sztuki BU UMK w Toruniu, ale zainteresowała się nimi dopiero po wzięciu do 
ręki prawie dwustuletniej księgi ze złotymi brzegami, o ponadpółmetrowych wy
miarach, z grafikami brytyjskiego artysty. Być może osobisty kontakt z zabytkiem, 
z jego zawartością i zapachem, z estetyką graficzną tamtej epoki, pobudziły jej 
wrażliwość konserwatorską. Niewątpliwie ten kontrowersyjny dla współczesnych 
twórca, który „pędzlem uprawiał wszystkie główne profesje Oświecenia: moraliza-

' Opracowanie teoretyczne twórczości Hogartha udostępnione w internacie w formie zdigitalizowanej 
kolekcji Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu na podstawie publikacji 77ie 
wofks o f Hogarth, /tom the orgrna/ P/ates, by J. Heath; Gen/us and producf/on ofHogart/i,
by J. Nichols, London 1820; The works ot M/////am Hogarth rn a senes ot engrasr/ngs wrth deschp- 
t/ons and comment on the/t mora/ tendency hy the rei/. John Tras/er, to whrch anecdotes o t the au- 
thor and h/s wor/rs are added, by J. H. and J. Nichols, London 1820. Materiały udostępnione w ra
mach promocji zbiorów specjalnych BU UMK.



torstwo, dydaktykę, krytykę, satyrę i antyfeudaticzną pseudofitozofię " -  jak pisze 
Waidemar Łysiak^, który był równocześnie wydawcą i popuiaryzował swoje idee 
piękna i prawdy, moraiista-prześmiewca matujący cykie obrazów, takie jak „Kariera 
nierządnicy ", „Kariera rozpustnika ", „Pracowitość i ienistwo ", „Modne małżeństwo " 
(pierwszy z tego cykiu: „Zawarcie kontraktu śiubnego"), wciąż inspiruje, zmusza 
do refieksji^. W każdym razie Hogarth jako artysta i wydawca pobudził wyobraź
nię swojego koiegi-artysty z przełomu XX/XXI wieku (oraz od dziesięciu lat biblio
tekarza), który z innej perspektywy widzi problem przekazu wiedzy.

Obecnie przed kustoszami zbiorów specjalnych bibliotek uniwersyteckich sto
ją zasadnicze pytania: W jaki sposób i w jakim zakresie udostępniać na szeroką 
skalę zawartość tych zbiorów dla celów rozwoju człowieka i edukacji artystycznej? 
Czy powinno istnieć kryterium wartościowania, kto powinien dokonywać wyboru 
książek do digitalizacji w różnych dyscyplinach nauki? Czy promocja księgozbioru 
w internecie z pokazaniem jego zawartości jest rzeczywiście koniecznością? Czy 
prezentacja zbiorów raczej ma zachęcać do osobistych kontaktów /n s/Yu? Warto 
zastanowić się nad zakresem udostępniania tzw. dorobku kulturowego i narodo
wego". Problem powinien być poddany pod rozwagę uczonych, aie i bibiiotekarzy, 
przy czym względy etyczne -  a nie tylko merytoryczne -  powinny być pierwszo
planowe.

Dokąd zmierzamy -  książka i jej czyteinik?
1. Czy książka ma niewidoczne korzenie w „odmaskowanej"", czy zamaskowa

nej formie?
2. Czy ma być skrzyżowaniem pokarmów, zaczynem kreacji ułatwiającym swo

ją formą trawienie, opóźniającym iub przyspieszającym katalizatorem?
3. Czy też książka ma być artykułem pierwszej potrzeby, dostępnym dla świa

ta, działającym pełnym obrazem cząstkowej wiedzy?^
Dokąd zmierzamy? Do istoty wiedzy! Wiedza to żywy proces wymiany my

śli pomiędzy uczestnikami pewnej wspólnoty. Książki i artykuły naukowe są tylko 
niedoskonałym zapisem dyskusji, oddającym jej stan w czasie gdy je sporządza
no. Obraz słowny w książce przez swoją formę znaku, symbolu jest emblematem, 
hasłem, metaforą, działa jak piakat -  całościowo, ponadkulturowo i ponadczaso
wo. Bibliotekarze pośrednicząc w przenoszeniu wiedzy -  a czynią to nie „prze
nosząc" ją z miejsca na miejsce, iecz przyczyniając się do zdobywania wiedzy, 
z której tworzone są nowe całości zakodowane w języku lub w obrazach -  wywo
łują pośrednio zmiany w umysłach czyteiników. Nie sposób nie uświadamiać so
bie, że uczestniczymy głównie w komunikacji, która ma charakter społeczny. Nasi 
praprzodkowie utrwaiali swą wiedzę w postaci rysunków, potem pisma, my zaś 
robimy to w postaci notatek, mamy książki, dyskietki, płyty kompaktowe i twarde 
dyski. Żaden z tych nowoczesnych nośników informacji nie zawiera wiedzy! Są 
to tylko łącza w rozmowie, dzięki którym pokazujemy ograniczenia czasu i miej-

W. Łysiak, Ma/arshvo b/a/ego cz/ow/eka, t. 4, Warszawa 2001, s. 388.
Inne cykle prac to: „Autoportrety "; „Kariera nierządnicy -  I malarski moralitet "; „Kariera rozpustnika "; 
„Kariera kurtyzany "; „Cztery etapy życia ludzkiego "; „Modne małżeństwo"; „Lenistwo i pracowitość"; 
„Winieta końcowa"".
Warto rozważyć np. udostępnienie pełnej zawartości tomów O odrofac/? Mikołaja Kopernika. Za
sugerowała to prof. Wilhelmina Iwanowska stwierdzając, że w czasie obchodów kopernikowskich 
w Toruniu z dziełami Astronoma zapoznali się tylko nieliczni i w niepełnym wymiarze (wywiad z prof. 
W. Iwanowską przeprowadzony przez autorkę w 1999 r.).
Z inspiracji pracami Janusza Kapusty z 1994 r. (cykl „Chleb-pokarm"", „Chleb-wrotki", „Chleb- 
książka").



sca. Nośniki informacji pozwaiają nam komunikować się z iudźmi wspóinoty języ
ka i wymieniać myśii.

Dokąd więc zmierzamy -  książka i jej czyteinik? Ważniejsza jest roia książki czy 
czyteinika? Kura czy jajo? -  chciałoby się metaforycznie zapytać. Co było wpierw: 
książka czy czyteinik? Czy zapis eiektroniczny jest w nas? Człowiek „biała karta" 
ma jednak zapis genetyczny, może niesiony na fotoeiektronowych nogach? Zatem: 
twórca czy odbiorca? A może twórca-wykonawca, nauczycie! i uczący się odbior
ca w jednej osobie? Dokąd zmierzamy: tyiko odbiorcy -  czy także twórcy książek, 
wydawcy, bibiiotekarze, propagatorzy książek? Następuje rozdzieienie funkcji pier
wotnej książki i czyteinika czy też dążność do ich połączenia? Pytania wydają się 
ważniejsze od odpowiedzi, szczegóinie w dobie nieprzewidywainych przemian. Py
tania są istotne również z powodu sposobu komunikowania się w otwartym świę
cie eiektronicznym. Pamiętajmy, że bibiiotekarze pośrednicząc w wymianie wie
dzy dążą nie tyiko do wymiany jej treści, do inspirowania umysłów, które tworzą 
wiedzę, do rozwoju języka, w którym jest przekazywana oraz nośników informacji, 
które zapobiegają słabościom pamięci, a!e także do komunikowania się istot.

Czy bibiiotekarze stawiają sobie pytania o rodzaj poznania -  pytania fiiozofa? 
Tak wieie jest różnorodnych sposobów poznawania świata, również przez „dotyka
nie" go „artystyczne", różnymi zmysłami. Czy bibiiotekarze łączą te sposoby z me
todami komunikacji i jakie to ma impiikacje d!a rozwoju wiedzy i jej upowszechnia
nia? Znane są skrajne stanowiska w kwestii poznania. Na przykład rosyjski poeta 
N. M. Miński twierdzi, że całokształt życia i cywiiizacji jest mało spójny i że jedynym 
absoiutem jest „niebyt"" (gr. nśon), a jednym pewnym poznaniem jest niewiedza^.

Eołia
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Autorka w tym opracowaniu pragnie spojrzeć z różnych punktów widzenia na 
„starą " książkę, by ogiądać ją z jej grafikami, tekstami w nowym świetle i świado
mie pozwoiić sobie na inspiracje, by znowu rozpatrywać probiem moraiizowania, 
wychowywania, uczenia w starym styiu: edukacji etycznej przez sztukę. Koniecz
ne w związku z tym wydaje się udostępnienie arcydzieł osiemnastowiecznej grafi
ki europejskiej ze Zbiorów Graficznych BU UMK w Toruniu, by podtrzymać wciąż 
aktuainy diaiog brytyjskiego artysty-pedagoga -  poprzez jego dzieło -  nie tyiko 
z poiskimi odbiorcami. A może ów diaiog został zapomniany, bo niewiele osób wie 
o książce i jest wtajemniczonych w moralizatorstwo tego grafika-maiarza; a poza 
tym diaiog może w ogóle jest zbędny w dobie przemian?

William Hogarth prezentuje się nam jako nauczyc/e/dramy, którą realizuje uży
wając satyry, komiksu, karykatury, „pisząc" komedie, dramaty w „wielkim stylu". 
Jako reżyser i pisarz dramatyczny trafnie ujmuje rzeczywistość, która go boli, de
maskuje życie niegodne. Jego obraz staje się sceną i malarz jak reżyser wypo
wiada się przez sztukę, która jest teatrem i życiem. Jego heroiczno-monumentaine 
przedstawienia ludzi jako bohaterów nasycone są groteską. Artysta atakuje elity, 
posługując się konwencją realizmu. Jest pedagogiem, dydaktykiem purytańskiej 
moralności. Czy nadal aktualnym edukatorem, prekursorsko realizującym nowo
czesny projekt: „Terapia przez rozwój i pracę twórczą"", poprzedzony oddziaływa
niem obrazu w sposób teatralny -  można dyskutować.

Hogarth miał własną koncepcję piękna człowieka. Jako malarz i grafik, twór
ca traktatu o sztuce, pobudził refleksję pedagogiczną autorki artykułu. Jego trak-

N. M. Minskij, Re/Zgya buduszczego. fH/osofskyerazgawor/,), S. Petersburg 1905. Podobny pogląd 
wyznawał N. Łosski.
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tat 7??e/Sna/ys/sofBeau^y (1753) zadziwia aktualnością myślenia humanistyczne
go, szczególnie w dobie polemiki o dobro człowieka. Jego myśl: „Obraz mój jest 
sceną" jest punktem wyjścia do dialogu twórcy z odbiorcą w nowej Europie. Mo
ralne oddziaływanie mistrza wzmacnia teoria piękna, podobnie jak traktaty słyn
nych mistrzów: Mnicha Teofila, Cenino Cenniniego, Leonarda da Vinci, Albertie- 
go, Durera... wspomagały teorią -  praktykę sztuki i życia. Arcydzieła Hogartha na 
małej scenie jego osobistego teatru są dla autorki wypowiedzią na temat piękna, 
a przede wszystkim -  wewnętrznej prawdy człowieka. W swojej twórczości elimino
wał zło „dramowo", a metodą, którą zastosował było wydobywanie piękna ukrytego 
w „sercu". Artysta szukał piękna w brzydocie, w grzechu. W opowieściach przed
stawianych w jego obrazach gra samo życie; sprawy aktualne są, jak wyjaśniał, 
pantomimą (a dump show), niemym dawcą tego, co przenosi ruch osób -  ich we
wnętrzną decyzją i postępowaniem, moralnym lub niemoralnym. Jego malarstwo 
to sztuka ukazywania różnych obyczajów, negatywnych i pozytywnych. Drama 
Hogartha („Obraz mój jest sceną") zawierała jedność życia i sztuki. Są to indywi
dualne poszukiwania wewnętrznego piękna człowieka w sobie samym, w innych 
i w sztuce (malarstwie obcym i własnym). Hogarth stosuje w malarstwie i w grafi
ce klasyczne metody dramy. W swoich obrazach zawsze określa czas i miejsce, 
rolę. Jego bohaterowie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, konkretni, realistyczni, 
są bardzo dynamiczni, jak aktorzy na scenie. I on sam w roli pisarza, dramaturga, 
malarza, grafika, artysty teatralnego i znakomitego reżysera, prawdziwego miło
śnika teatru, opowiada się przez obraz. Zawsze z określonym celem prowadzi do 
piękna duszy siebie samego i odbiorców swych dzieł, ale poza obrazem. Drama
turgiczną scenkę nabrzmiałą konfliktami przedstawia w taki sposób, że rozwiąza
nie nasuwa się samo. Sens wyłania się samoistnie, pomimo chaosu i nagromadzo
nych przedmiotów -  jakby to był kulminacyjny moment entropii, kiedy musi wyłonić 
się ład. Ten ład pojawia się poza obrazem, w formie wniosków odbiorcy, nieme
go współtwórcy tego wydarzenia. Tb on syntetyzuje je szybko, bo sytuacja jest na 
tyle jasna, że może to uczynić łatwo i natychmiastowo. Obraz zarówno w jednej 
odsłonie, jak i w kilku odsłonach (cykle tematyczne) jest klarowny etycznie. Jego 
krytyczna zawartość świadczy, że artysta jako aktor opanował kilka ról do perfek
cji. Potrafił być jednocześnie na kilku poziomach.

Czy Hogarth występuje „w czapce ironisty i kpiarza", by ukryć się za swym 
dziełem? Czy wyłania się z jego obrazów zamaskowany autoportret duszy arty
sty i myślenie „sercem", czy czysty realizm? Czyjego punkt widzenia na rzeczywi
stość przejawia się nieustannie jako balansowanie na granicy dwóch scen i ogląd 
człowieka w dwóch wymiarach? Czy ludzkości pokazanej jako wielka maskarada 
odmawia indywidualności? Rodzinie zaś, podobnie ukazanej, zarzuca wyszydza
nie, wyśmiewanie porządku Boskiego?^ Symbol maski jest wielowarstwowy, uzmy
sławia zatracenie indywidualności. Maska jest więc symbolem ucieczki od miesz
czańskiego porządku, a jednocześnie w ręku artysty jest narzędziem krytyki tego 
porządku. Hogarth, Goya, Pascal, La Rochefoucauld ukazują człowieka w dwóch 
wymiarach. Człowiek często pragnie uchodzić za kogoś, kim nie jest i zakłada 
w tym celu maski. Nawoływanie do jedności, moralizatorstwo tłumaczyło się dba
łością o człowieka, o zgodność jego człowieczeństwa „wewnątrz" i „na zewnątrz". 
Wnętrze powinno być tożsame z „wierzchnim okryciem". Chęć bycia kimś innym, 
skłonność do udawania jest punktem oparcia Hogartha wiedzy o człowieku. Jaco-

A. Pais, Pan Bógyesf w/ra^nowany. .. /Vau/^a / życ/eA/i)efta E/nsfe/na, przeł. P. Amsterdamski, War
szawa 2001; cyt. tam wypowiedzi Einsteina za: E/nste/n wcytatac/i, przeł. K. Krośniak, Warszawa 
1997, s. 175.



bi uznaje dwoistość za fundament antropoiogii. Zachęca do dopasowania i zwią
zania obydwu wymiarów człowieka: istniejącej w nim wewnętrznej „istoty " i ze
wnętrznej persony oraz jej maski.

Warto porównać Syna marnotrawnego Hogartha i Powrót syna marnotrawnego 
Rembrandta z synem marnotrawnym w poiskiej dramie. Obraz jest inny. Morainość 
Hogartha była surowa, bezwzgiędna, ponura -  jak niektórzy piszą. Nie ma w nim 
optymizmu. Jego Syn marnotrawny nie kończy w ramionach stęsknionego ojca, 
a na deskach szafotu. Artysta nie godził się na zło, diatego pokazywał zły koniec. 
Dostojewski chcąc poznać piękno, najbardziej chyba pragnął znać pojęcie pięk
na; wpierw musiał zgłębić sens zła i „topił" się w bagnie zła, by doznać jego sma
ku i przez zaprzeczenie poznać piękno. Hogarth odkrywał skrajności w człowieku, 
jego dychotomie. Porównując go do Dostojewskiego, który żył później i w innym 
kręgu kuiturowym, łatwiej zrozumieć, diaczego jego piękno wymyka się krytyce 
i jest trudne do zdefiniowania, pomimo ogromu iiteratury na temat jego twórczości. 
Dwoistość ideoiogiczna (typowa dia kuitury angieiskiej), reaiizm zarówno w sensie 
życiowej prawdy, jak i wiernego odtwarzania rzeczywistości, budujące intencje dy
daktyczne, niepozbawione znamion dwoistości i konfiiktów, są bardzo charaktery
styczne dla twórczości Hogartha. Reiigijny purytanizm i fiiozofia europejska spo
tkały się w aktywnej postawie wobec świata, w konkretnym praktycznym działaniu 
(w obcym Anglikom przekonaniu o potrzebie twórczego przekształcania rzeczywi
stości), w postawie kontemplacyjnej i spekulacyjnej. Nowoczesny umysł Hogartha 
(„moim pragnieniem jest być użytecznym"") pragnął tak jak Franciszek Bacon con- 
femp/af/o zmienić w operaf/o, by widzieć realne skutki nauki w praktycznej dzia
łalności. Bacon uważał, że confemp/af/o, „myśl" nie ma samodzielnej roli, musi 
przejść w operafło-„czyn " przewyższa wiedzę, konkret, abstrakcję, działanie, ob
serwację... Czyż nie jest to nic innego jak nawoływanie do konkretnego „działa
nia"", przejścia woli serca do pozytywnego wykonania?

Jakie stanowisko zajmuje pod tym względem „polska szkoła dramy" ? Czy jak 
Hogarth wskazuje na syna marnotrawnego surowo ukaranego, czy wywyższa kon
templacyjne, ewangeliczne cnoty Marii, potępiając postawę Marty, kiedy w grę 
wchodzi rozwiązywanie konfliktów metodami dramy? Kiedy teatr taki jak Hogartha 
jest niemy? Kiedy jest w nas samych? Nasz teatr mówi niewerbalnie i wtedy zdra
dza nas. Drama ukazuje się na zewnątrz, a tak naprawdę jest w człowieku. Tam 
odgrywa się największe przedstawienie, które bardzo szybko rozstrzyga o rozwią
zaniu i zakończeniu danego problemu.

Czy Hogarth wierzył w siłę jednostki, tak jak C. K. Norwid czy Kantor? Wyda
je mi się, że o sile jego wiary w indywidualizm świadczy on sam: walczył o siebie 
i nie poddawał się. To nic, że jego Syn marnotrawny przeciwstawia się polskiej tra
dycji chrześcijańskiej, że drama w wykonaniu np. Anny Dziedzic jest optymistycz
na, zawsze przebaczająca, miłosierdzie sięga spełnienia. Podejście jest przeba
czające, typowo boskie, nieczłowiecze. Paweł Floreński, zajmujący się teologią 
ikony, uważa, że teologia jest skoncentrowana na „osobie"'. Osoba jest twórcza. 
Kiedy jest twórcza? Wtedy, gdy jest bezgrzeszna. Grzech to wyjałowienie, „bez
płodność", niemoc, zapomnienie... Grzech burzy integralność osoby, niszczy ład. 
Anomia, bezprawie... Prawosławie ma inny stosunek do grzechu. Sołowjow uwa
ża, że „grzech jest opatrznościowy", jest potrzebny. Bierdiajew w grzechu upatru
je impulsu prowadzącego do rozbudzenia wolności i poznania Boga. Bóg istnieje, 
bo istnieje grzech. Hogarth dowodził tego związku od końca, od grzechu człowie
ka. Syn marnotrawny w jego ujęciu jest dowodem na istnienie Boga i ostrzega, jak 
można skończyć przez nieposłuszeństwo Bogu. Dostojewski zaś poprosił córkę 
o przeczytanie tej ewangelicznej syntezy losu ludzkiego w radosnej wierze w prze
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baczenie Ojca. Ten Dostojewski, którego bohaterowie sięgając dna, wykazywaii 
jednocześnie najgłębsze potrzeby mistyczne. Można mówić, że Hogarth był misty
kiem, bo mistyk kwestionuje czas, aie potrafi wrócić do stanu normainego, zacho
wuje całą wiedzę zmysłową i teoretyczną, eiementarną. Zakwestionować czas to 
założyć, że to, co normainie wierzymy, że zachodzi -  nie zachodzi. Zakamufiowa- 
na „mistyka serca" może być dyskusyjna.

Czas w pojęciu Hogartha jest też specyficzny. Jak Hogarth traktował czas? 
Na zewnątrz, w obrazie zawsze czas okreśiał. Był konsekwentny w prowadze
niu narracji. Jaki był jego czas wewnętrzny? Czy biiższy Wschodowi? Czas, któ
ry w dramie jest bardzo istotny -  pojawia się jako probiem u Jana Białostockiego. 
Przedstawia on dwie koncepcje czasu na przykładzie dzieł sztuki nowożytnej krę
gu zachodniego. Dostrzega dwa „modusy" w sztuce współczesnej. Paradoks i an
tynomia, antyteza, dychotomia... Czas -  ruch, zmiana, wydarzenia, akcja, ujęcie 
dostępne z zewnątrz; i jako jego przeciwieństwo czas -  bezruch, trwanie, egzy
stencja przedmiotów lub osób w zawieszeniu, nic się nie dzieje. Czas -  ujęcie od 
środka. Czas pojmowany linearnie ma kres poza sobą, „na zewnątrz", jest skie
rowany ku przyszłości.

Kolejną kategorią czasoprzestrzeni we wszystkich kulturach, również w plasty
ce Wschodu, jest ruch -  „modus chwili", „modus trwania". Modus chwili występo
wał w „dionizyjskich" epokach i nurtach, znał go manieryzm, barok, rokoko, roman
tyzm, impresjonizm. Postawa człowieka Zachodu jest ekstrawertyczna, skierowana 
ku obserwacji świata widzialnego, aktywna, otwarta w stosunku do tego co nowe 
i inne. Perspektywa jest linearna. W malarstwie ikonicznym dominacja „trwania" 
lub „modus chwili" ograniczone są tylko do przedstawień narracyjnych. Czas jest 
tu pojmowany koliście i skierowany ku swojemu centrum, co genialnie wyraził An- 
drej Rublow w ikonie przedstawiającej Trójcę Świętą. Czas Rublowa ma dośrod
kową perspektywę, której linie koncentrują się w sercu patrzącego. Koło, w które 
wpisane są postacie, jest figurą zamkniętą. Teocentryczna i introwertyczna posta
wa człowieka Wschodu wpisuje się w okrąg kultury biernej i zamkniętej, z natury 
nieufnej w stosunku do tego co nowe i co pochodzi z zewnątrz.

Struktura aktu mistycznego przypomina struktury idealizacji (fizyk też zawierza 
wiedzę o Ziemi...). Droga mistyki podobna jest do idealizacji. Taka też jest drama. 
Taki był artysta angielski. Można śmiało powiedzieć, że również Hogarth był mi
stykiem. Nauka polega na idealizacji. Naukowiec pyta o granice poznania własnej 
struktury i istoty. Mistycy wyszli poza se/T/nferesf, poza kondycję ziemską, osią
gając najwyższy poziom wolności. My nie mamy innego źródła naszej duchowości 
poza prywatnym doświadczaniem. Musimy uciekać się do takiego doświadczania 
jako twórcy i jako ludzie. Wszyscy na swój sposób jesteśmy mistykami. „Mistyka 
jest zradykalizowaną nauką". Nauka jest mistyką jedynie w pewnej swej części. 
Hogarth musiał poznać „język" obiektów i wyrazów, wnikał w „charaktery" i w „eks
presję", dokonywał wglądu w „serce" człowieka. Malował „na sposób cudzoziem
ski"^. Ten artysta-dramista i dramaturg jest wyjątkowy, pojawia się u niego „mistyka

Cóż to znaczy? Chciałoby się przywołać myśl Herberta Reada, by pomóc w poszukiwaniach jego twa
rzy i innych „twarzy". Jego zdaniem, ekspresja nie tkwi w dramatycznym wyrazie twarzy czy ruchu. 
Widzi ją w całym układzie swojego obrazu i w rozmieszczeniu ciała, i w otaczającej je przestrzeni, 
i w proporcjach -  a wszystko to składa się na ekspresję. Chociaż szukał w ludzkiej fizjonomii praw
dy o człowieku, na swej scenie obrazowej pokazywał człowieka dynamicznie, całościowo i kontek
stowo. Jego credo potwierdza, że wyznawał inne poglądy niż prezentowane wtedy w zachodniej fi
lozofii. Nie godził się na niegodne życie, dlatego pokazywał tak drastycznie zły koniec niedobrego 
życia. Ten realizm życiowy wiernego wyznawcy realizmu i realistycznego intuicjonizmu, w sensie ży
ciowej prawdy, jest bardzo znaczący.



serca"^. W jednym człowieku -  Hogarcie -  mieszają się różne sposoby poznawa
nia świata, z pogranicza „wschodu" i „zachodu". „Teologia racjonalna" nie sprzeci
wia się rozumowi. „Pełnia intelektualna" następuje wtedy, kiedy osiągnie się har
monię między wiarą a rozumem. Scholastyka jest osiągnięciem myśli zachodniej. 
Hogarth był poza ramą panujących filozofii, wyprzedzał je zdecydowanie swoim 
„uniwersalizmem myśli religijnej"^".

Autoportret Hogartha z psem (lewy i prawy) -  portret opisowy malarza i próba 
interpretacji jego maski -  jest rodzajem refleksji moralnej twórcy. Samopoznanie 
i samorozwój, wysoka świadomość, świetne rozeznanie dobra i zła wzmacniały 
artystę, który nie chciał uczyć i moralizować dla samego moralizatorstwa, musiał 
wpierw poznać mechanizmy zła. Hogarth studiujący Person/'f?kac/'ę samopoznan/a 
dopatrywał się w niej własnej osoby, widział w tym obrazie własny nieuświadomio
ny autoportret. Człowiek z odłożoną obok maską, czyli bez maski (na twarzy), ry
suje swoją podobiznę, w której się przegląda. Jest ona taka sama, bez maski. Nie 
jest aktorem jak współcześni mu i żyjący wcześniej (w poprzednich epokach) te
atralni koledzy, choć doskonale wiemy, że deklaruje swe aktorstwo na prywatnej 
scenie teatru. Zatem „gra" zupełnie inaczej, szczerze i nie udając, nie stwarzając 
fikcji, wymyśloną przez siebie metodą dramy naturalnej. Jest sobą -  Hogarthem 
-  i jednocześnie jest „w roli". On pierwszy jako malarz tym teatralnym sposobem 
podkreślił w swoich obrazach wagę dramy człowieka, istotnej również dia pełne
go zrozumienia roli aktora. Czytał Szekspira. Wiemy o tym doskonaie z autopor
tretu. Niewielu wybiera spośród ulubionych twórców właśnie tego dramatopisarza, 
który uzmysłowił światu, że życie jest teatrem i pytał: „być aibo nie być...?" Ho
garth wziął te słowa na serio tworząc sobie przestrzeń wewnętrzną, małą scenę, 
gdzie rozgrywał swe obrazy maiarskie jako inscenizacje. Jak intensywnie stoso
wał myśl Szekspira do zapamiętywania nadmiaru !ub braku piękna, świadczą wy
korzystane przez niego metody pomocnicze -  mnemotechniczne. Nikt być może 
nie rozumie tak dobrze sensu bycia aktora na scenie, jak on, artysta, który miał 
swój najmniejszy w dziejach teatru „Teatrzyk domowy". Przed nim żaden artysta, 
żaden aktor nie „grał" w ten niekonwencjonalny sposób w sztuce. On nie był ak
torem w masce, nie naśladował, nie grał postaci. Przesłanie Hogartha należy od
czytać jednoznacznie: całą tajemnicę jego mądrego życia uosabia „człowiek dra
my", który wpierw musi sam sobie „nastarczyć dobra", aby jego wybory życiowe 
były właściwe. Od niego zależy każdy moralny ruch zarówno maski, jak i twarzy, 
i dążenie do pozytywnych działań. Obrazy Hogartha są sceną, którą miał w sobie;
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„Mistyka serca" to rodzaj modlitwy. Serce zgodnie z myślą rosyjską występuje w Biblii i w literaturze 
Ojców, rosyjskich autorów literatury mistycznej. Poznanie „sercem" „przekracza" logikę rozumu i „bez 
zastrzeżeń jest dostępne tylko Bogu"; niełatwo ująć te zagadnienia w formę ścisłych pojęć. Serce 
jest organem uczuć. Jest to duchowość dobrze znana Wschodowi. W  Biblii serce zawiera w sobie 
pełnię życia, całego cżłowieka, we wszystkich jego działaniach i relacjach. Rosjanie nie robią nic. 
co nie byłoby „posierdcu", zgodnie z sercem. Jestem przekonana, że W. Hogarth kierował się ser
cem, niezależnie od tradycji, mody na filozofię. Uprawiał może również „filozofię racjonalną". Wiara, 
choć jest metalogiczna, nie sprzeciwia się rozumowi. Człowiek wychowany w europejskiej kulturze 
stawia bez wahania na pierwszym miejscu rozum. Asceci żywią przekonanie, że trzeba miarkować 
uczucie siłą wolnej woli.

' Twórca brytyjski zajmuje się możliwościami, granicami i zasięgiem poznania ludzkiego oraz jego 
prawdziwością. Ujawnia w obrazach dramowe „być albo nie być", prawdę intuicyjną. Czy taką, jaką 
posiadali intuicjoniści rosyjscy? Wyprzedza Dostojewskiego? Filozofia zachodnia ujawnia postawę 
duszy drogą intelektualną -  przez refleksję i obserwację faktów. W  kulturze rosyjskiej poznanie wie
dzie przez serce, uczucie i intuicję. To „poznanie dramowe" przejawia się u Hogartha na podobień
stwo „intuicjonizmu" rosyjskiego. Jest on wierny sobie, co wyraża w autoportrecie: poznanie życio
we będące „wewnętrznym" i „bezpośrednim".
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i to z niej odtwarzał prawdę swego sumienia. Personz/r/rac/a samopozaan/a to nic 
innego jak lustro, którym w dydaktyce, bez maski, posługuje się drama. Wnętrze 
człowieka poznaje samo siebie przez uzewnętrznienie, pod jednym warunkiem -  
że wcześniej zdjął z siebie swą maskę.

O miejsce maski w dramie nie musimy się martwić. Ona sama spada z człowie
ka gdy działa uczciwie, zgodnie z dobrze uformowanym sumieniem. Leży obok. 
Jedynie człowiek nagi, bez maski, ogołocony ze wszystkiego, może siebie poznać 
w drugim człowieku. Drama rozgrywa się na dwóch scenach, pomiędzy Twarzą 
a Maską, najczęściej na cienkiej granicy dzielącej obie Twarze -  człowiek nie po
zna siebie inaczej, jak tylko przez rozdwojenie i dysymulację. Sztuka Williama Ho- 
gartha za pomocą personifikacji samopoznania odpowiada trudnym abstrakcyjnym 
pytaniem na abstrakcyjne pytanie o piękno.

William Hogarth w swym /łufoportrec/e z psem z 1745 roku (Tatę Galery) stwa
rza pewną iluzję; ciekawe, czy zamierzoną, czy przypadkową, wywołaną ramą 
i portretem w portrecie? Jego wizerunek frompe /'oe/7 sprawia wrażenie, że wy
chodzi z owalu, naśladując żywą postać, otoczoną obfitą draperią. Credo maiarza: 
Ł/ne of Grace and Beaafy widnieje na palecie. Linia Gracji i Piękna jest stwarzana 
w każdym człowieku przez niego samego, jeśli on sam będąc wierny sobie, swo
im ideałom, pasjom, uzna dysymulację za niezbędną w rozwoju człowieka dwo
istego. Artysta wierny swoim ideałom i literaturze, doskonale znając powiedzenie 
Szekspira: „życie jest teatrem", łączy iluzje z rzeczywistością życia przez dosko
nałą dialektykę fikcji i realności. Jakaż to trudna sztuka w teatrze! Wydaje się nie
możliwe połączenie realnego człowieka i jego „roli". Tymczasem Hogarth sterował 
tymi iluzjami z rozmysłem i z pełną świadomością. Jeśli zatem jako aktor kogo
kolwiek naśladował -  to jedynie sam siebie, żywego w sobie człowieka; czujące
go i wrażliwego człowieka sumienia. Czyż zatem nie wyprzedził naszego Stani
sławskiego, Wyspiańskiego, Grotowskiego? Czy dał podwaliny nowego myślenia? 
Wyzwolił otwarte spojrzenie na prawdę własnego sumienia? Jego punkt widzenia 
zbiega się z patrzeniem maiarzy ikon -  od wewnątrz. Jego autoportret jest swo
istym portretem; jest satyryczną maską, maską naturą, maską artysty. Dlaczego? 
Jako artysta dostrzegam w tym ujęciu sporo znaków. On czuje i wie, że -  jak po
tem napisze Dostojewski -  „Pięknem jest wszystko, co normalne, zdrowe", „Pięk
no zbawi świat", „Piękno jest zagadką"^L

Ta zagadka nie dawała Hogarthowi spokoju. Kazała mu, jak „imperatyw kategoryczny" jego zasad 
epistemologicznych, na wzór Kanta zajmować się gnoseologią. Usiłował poznać tajemnicę wiary na 
drodze spekulacji filozoficznej; pomocna była mu w tym sztuka. Opierał się na gnozie -  wiedzy ta
jemnej, dostępnej tylko wybranym (rozum i wiara). Wiadomo, że „miłość jest bramą gnozy " (Ewariusz 
Praktreos, s. 171,492); jest to dobrze znana zasada kontemplacji w tradycji Wschodu. Rosjanie mó
wią o konieczności przekraczania przeciwieństw między poznającym podmiotem a przedmiotem po
znania. Według Chomiakowa jest to możliwe jedynie „dzięki moralnej sile szczerej miłości". Posze
rzając w ten sposób swoje życie o życie innego człowieka, jednostka zdobywa „wiedzę życiową"", 
wiedzę nieoddzieloną od rzeczywistości, lecz nią przenikniętą. Poza miłością nie można poznać ani 
jedności, ani wolności, ani prawdy. VWzystkie te zjawiska są do głębi połączone ze sobą; oddzielo
ne jedynie wtedy, kiedy zabraknie miłości (A. Khomiakow, Eg//se /ańne ef /e profesfanf/sme, Lausan- 
ne 1872, s. 110). To właśnie nieodzowność miłości decyduje o eklezjalnym charakterze poznania. 
„Miłość uznana zostaje za zasadę poznania, umożliwia poznanie prawdy " (T. Spidlik, Myś/rosyjska. 
Warszawa 2000, s. 94, 95). „Myślę nie ja, myślimy my, to znaczy myśli wspólnota miłości, i nie myśl 
dowodzi mego istnienia, lecz wola i miłość"" (M. Bierdiajew, Rosyjska /dea. Warszawa 1999, s. 120- 
121). „Uniwersalizm myśli religijnej" jest wkładem Rosji do ogólnego dorobku myśli. „Samodzielną, 
w duchu prawosławia teologię jako pierwszy uprawiać jął nie profesor teologii, nie dostojnik kościoła 
lecz dymisjonowany oficer gwardii konnej i ziemianin Chomiakow. Później najbardziej godne uwagi 
myśli filozoficzno-religijne wypowiadali u nas nie specjaliści teologii, lecz pisarze, ludzie niezależni"" 
(M. Bierdiajew, Rosyjska /dea, s. 118,119).



Jakie uczucia żywił ów maiarz, grafik, aktor, reżyser, dramatopisarz..., ów czło
wiek Twórca -  chciałoby się zapytaó? Czy w dziele Hogartha zabrakło miłości, 
tego ostatniego ogniwa w poznawaniu człowieka? Czy może była, ale przejawia
ła się inaczej, jako przekaz sztuki w roli pedagoga, uczącego innych miłości? Czy 
sam artysta kochał ludzi?

W tym brytyjskim artyście stapiają się prądy i intuicje wielu epok I kultur od 
Wschodu po Zachód. W Hogarcie można odnaleźć „działacza" i protagonistę Na
tury. Natura jest podstawą działania, a działanie jest zawsze celowe o tyle, o Ile 
zmierza do jakiegoś dobra. Dobro z istoty swej jest celem -  oto punkt wyjścia fi
lozofii dobra Arystotelesa. Czy Hogarth ją znał I zdawał sobie sprawę, że tworzy 
w myśl filozofii Arystotelesa, łączącego istotę dobra z celowym działaniem (dra
mą praktyczną)? Artysta brytyjski jest zawieszony pomiędzy „wnętrzem" a „zewnę
trzem" samego siebie, samo-poznającego wszystkimi zmysłami. Próbuje dotykać 
prawdy „poza ramą" -  w widzu, odbiorcy, współtwórcy innego widzenia rzeczywi
stości, wchodząc w jego rolę i wyprzedzając jego odbiór. Można dalej spekulować 
i zastanawiać się nie tyle nad tym, jakim człowiekiem dramy był William Hogarth, 
ile jaki powinien być współczesny odpowiedzialny człowiek. Jaką filozofię powi
nien wyznawać? Czy być filozofem-moralistą i zarazem współczesnym edukato
rem? Filozof moralista wybiega dalej, kontynuując myśl Arystotelesa, a może bar
dziej św. Tomasza?^^ „Miłość i odpowiedzialność" (Karol Wojtyła) i Idea „wczucia" 
(Edyta Stein) realizowane w praktyce życiowej, pozytywna intencja wejścia w po
łożenie innego człowieka, w każdej sytuacji, wydaje się najkrótszym podsumowa
niem i radą -  dla edukacji, a szczególnie dla metod dramy XXI wieku, dla której 
wzorcowym odniesieniem jest twórczość Williama Hogartha.
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Dokąd zmierzamy -  książka z czytelnikiem? Hogarth był artystą i wydawcą 
jednocześnie, popularyzował sztukę, a misją jego życia było upowszechnianie 
idei piękna na co dzień w czystej intencji polepszenia świata. Patrząc z perspek
tywy tego artysty -  dążył on do masowego przekazu swoich wartości; pewny 
swoich celów wierzył, że za pośrednictwem książki dotrze do następnych poko
leń i zatrzyma czas, i „zmusi" do zatrzymania się przed jego dziełami. Czy prze
widział, że powstanie nowy kierunek w sztuce -  abstrakcjonizm? Inne są możli
wości i potrzeby współczesnego człowieka, który rozkodowuje treści składające 
się ze znaków, skrótów, symboli, obrazów, metafor, scenek prostych i złożonych

Czy nie należałoby interpretować świadomości moralnej, intelektualnej i emocjonalnej tak jak czy
nił to I. Kant? Czy powinien nastąpić powrót do obiektywizmu M. Schelera, by nie poprzestawać 
na poznawaniu zmysłów jedynie według filozofii Kanta? Przeżycia uczuciowe o charakterze stanu 
zmysłów są najniższym przejawem emocjonalnego życia człowieka, jego najbardziej powierzchow
ną warstwą. Czy jednak nie sięgają one w człowieku o wiele głębiej? Czy należy raczej przychylać 
się do stanowiska fenomenologicznego doświadczania? Filozofię życia emocjonalnego człowieka 
rozbudował Scheler. Kant tylko zwrócił uwagę na uczucia zmysłowe ludzi będące odpowiedzią zmy
słów na podniety, na różnorodność aktów i treści, które pojawiają się w emocjonalnym życiu osoby. 
Przeżycia (akty) o charakterze intencjonalnym, w których doświadczenie można stwierdzić oglądo
we, w relacji podmiotu do przedmiotu, są pożądaną intencją dramy jako metody edukacyjnej. Sche
ler kontynuował nawrót do obiektywizmu. Im głębsze są warstwy życia emocjonalnego, tym bardziej 
uwydatnia się intencjonalny charakter odnośnych przeżyó. O doskonałości bytu decyduje natura (św. 
Augustyn, św. Tomasz z Akwinu). Natura działając dąży do dobra jako do celu, szukając w ten spo
sób swego udoskonalenia; dobro jest inicjowane już przez samo udoskonalenie. Dlatego intencjo- 
nalność dynamizuje wewnętrznie każdy byt. który podlega coraz nowszej i wartościowszej aktuali
zacji.



(np. ptakat). Czy osiemnastowieczny artysta mógł przypuszczać, że psychoio- 
gowie opiszą poszczegóine etapy rozwoju dziecka i będą więcej wiedzieii o my- 
śieniu abstrakcyjnym, o myśieniu obrazami? Czy mógł przewidywać, że nastą
pi zmiana w mózgu młodych iudzi, którzy nie będą potrafiii skupić dłużej uwagi 
na jednym obrazie, pod wpływem oddziaływań różnego typu mediów? Współ
czesny czyteinik też szuka piękna w książce, w jej konstrukcji, języku, w treści 
adekwatnej do tematu. Szuka intuicyjnie, przerzuca strony, przebiera, w wieiu 
książkach oddzieia piewy od ziaren, zaiany ogromem bubii wydawniczych. Za- 
iew słów i obrazów, powtarzanie się, przepisywanie jest rodzajem chaosu, pre
sją, którą trudno wytrzymać. Czyteinik „kiika" więc i szuka w przestrzeni wirtuai- 
nej obrazów prostych, jednoznacznych, okrojonych z bujnej formy. Powracamy 
do punktu wyjścia? Zaczynamy mówić i myśieć obrazami? Czyteinik szuka róż
nych sposobów „czytania", z innych punktów widzenia i z innych płaszczyzn. 
Nasza wyobraźnia zyskuje, rozwija się dzięki nowym możiiwościom eiektroniki, 
aie w jakim kierunku to zmierza? Fikcja z pewnością pozwaia zobaczyć z innej 
perspektywy pewne interesujące autorkę zagadnienia, iecz nie czas na podsu
mowania przy tak szybko zmieniających się potrzebach i możiiwościach książ
ki i czyteinika...

jommary

Wittiam Hogarth -  yiewpoints of the graphic artist, painter, 
pubjisher, moratist from the turn of the 17'̂  and 18'̂  centuries, 
and an artist-restorer of works of art from the turn of the 20'̂  

and 21̂ ' centuries. impiications for iibrarians 
(from the inspiration of the two-hundred-year-otd book from 

the speciai coiiection of the University Library in Toruń)

Wiiiiam Hogarth -  the creator of drama in theatre and his esthetic-mora! thought 
-  do simiiar artists exist in contemporary times? Does Wiiiiam Hogarth -  a paint
er and graphic artist, a pioneer in drama in picture and painting -  attract the re- 
cipient by his way of interpretation of various issues and does he force the recipi- 
ent to take active part? Pondering over the guestions of ethics and aesthetics and 
the probiem of digitaiization in the period of changes of oid and new iibrary -  on 
the basis of Hogarth s engravings and paintings, the author asks many guestions 
which may interest iibrarians. What impiications can be drawn from his artistic work 
and pedagogica! activity, the aim of which was to teach, instruct, set modeis to foi- 
iow, warn, remind, pause and refiect? Do they arise any emotions or criticism iike 
in Waidemar Łysiak? ! intend to show the muiti-faceted and interdiscipiinary work 
of Wiiiiam Hogarth in the context of eiectronic information transfer in the 21 '̂ cen- 
tury as interpreted by a contemporary artist-iibrarian.

Wiiiiam Hogarth is a great British painter and printmaker from the turn of the 
17"' and IS'" centuries, who is a drama teacher, which he reaiizes using satire, 
cartoons, caricature, writing" comedies, dramas in great styie". As a director and 
piaywright he shows the painfu! reaiity accurateiy, and revea!s unworthy iife. His 
picture becomes a stage and iike a director he speaks through his work, which is 
theatre and iife. !t constitutes a heroic and monumenta! representation of peopie 
as heroes- shown grotesgueiy. He attacks the eiites with the intention of didactic



realism. He is a pedagogue, a teacher of Puritan morality. Is he still an educator 
who in a novel way carries out a modern project: "Therapy through development 
and creative work", preceded by the influence of picture in a theatrical way? This 
guestion can be argued. Hogarth had his own idea about the beauty of a human. 
His analysis of beauty -  7he ana/ys/s of Beaufy (1753) -  deliberations and theo- 
retical guestions were directed towards the sense of beauty. They counteract the 
guestion about the innertruth of the author of pictures, and astonish by the rele- 
vance of humanisticthought. His thought "My picture is a stage" is a starting point 
for the dialogue of the Artist with the recipient of art in New Europę.
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Wittiam Hogart -  die Ansichten des Kunstgraphikers, Maters, 
Herausgebers, Moratpredigers aus der Jahrhundertwende 

des 17. zum 18. Jahrhunderts sowie des Kunstkonservators 
der Kunstwerke aus der Jahrhundertewende vom 20. zum 21. 

Jahrhundert und die impiikationen fur Bibiiothekare 
(inspiriert von dem 200-jahrigen Buch aus den 

Sonderbestanden der Universitatsbib!iothek in Thorn)

William Hogarth -  Begrunderdes „Dramas im Bild" auf derTheaterbuhne und 
sein asthetisch-moralischer Gedanke -  hat er Nachfolger in der Gegenwart? Kann 
ein junger empfindlicher Mensch mit seinem Moralpredigen vertraut sein? Enga- 
giert Wiliam Hogart, der Maler und Graphiker, Pionier des Dramas im Bild und 
in der Malerei, den Zuschauerdurch seine Interpretationsweise von unterschied- 
lichen Themen und bewegt er ihn umso mehr zur Teilnahme? Man stellt Uberle- 
gungen zur Ethik und Asthetik an sowie zum Probiem der Digitalisierung zur Wan- 
delzeit der alten und neuen Bibliothek, und man stellt sich anhand der Graphiken 
und der Malerei von Hogarth viele Fragen, die vielleicht die Bibiiothekare neugie- 
rig machen. Welche Folgen ergeben sich aus seinem Schaffen und seiner pada- 
gogischen Tatigkeit, die auf Belehrung, Moralisieren, Nachahmung, Warnung, Er- 
innerung, Ref!exion zieite; erwecken sie uberhaupt noch Gefuhle; Ibsen sie eine 
heftige Kritik aus wie die von Waldemar Łysiak? Im Artikel wird das vieldimensio- 
nale und interdisziplinare Schaffen von Wiliam Hogarth vonseiten des heutigen 
Kunstbibliothekars im Kontextderelektronischen Informationsubermittlung im 21. 
Jahrhundert dargestellt.

William Hogarth ist ein groRer britischer Maler und Graphiker des 17./18. Jahr
hunderts, der sich uns ais Lehrer des Dramas vorstellt, das er mithilfe der Satire, 
des Comics, der Karikatur realisiert, indem er Kombdien, Dramen „im groRen Stil" 
„schreibt'. Ais Regisseur, Dramatiker erfasst er zutreffend die Wrklichkeit, die ihn 
schmerzt, enthulit das unwurdige Leben. Sein Bild wird zur Buhne und er seibst 
zum Regisseur, der sich durch sein Schaffen ausdruckt, d.i. durch das Theaterund 
das Leben. Es sind heroisch-monumentale Darstellungen der Menschen ais Hel- 
den, die zur Groteskę werden. Ergreift die Eliten mit derAbsicht eines didaktischen 
Realismus an, ist Padagoge, Didaktikerder puritanischen Morał. Ist er noch heute 
ein Bildner, der das moderne Projekt „Therapie durch Entwicklung und Schaffen", 
dem der Einfluss des Bildes theatralisch vorangeht, bahnbrechend realisiert? Ho
garth hatte seine eigene Vorstellung der menschlichen Schbnheit. Seine Analyse
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der Schónheit -  „The anatysis of Beauty " (1753) -  die Erwagung und die theoreti- 
schen Fragen waren an den Sinn der Schónheit orientiert. Sie gieichen der Frage 
nach der inneren Wahrheit des Autors, verwundern mit der Aktualitat der huma- 
nistischen Denkweise. Sein Gedanke „Mein Bild ist eine Buhne" ist ein Ausgangs- 
punkt des Gesprachs des Kunstlers mit dem Empfanger im neuen Europa.
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Andrzej Mycie

truktura proweniency^na rękopisów 
pochodzących z tak zwanych zbiorów 
zabezpieczonych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Toruniu

Eotia
Boru

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu rękopisy są obecnie gromadzone 
w dwóch sekcjach, a mianowicie: od początku istnienia Biblioteki w Gabinecie Rę
kopisów i Starych Druków (nomenklatura obowiązująca od stycznia 2006 r), a od 
1995 r. także w Archiwum Emigracji, które gromadzi materiały polskiej emigracji 
XX wieku. W niewielkiej ilości zbiory rękopiśmienne znajdują się również w Ga
binetach: Dokumentów Życia Społecznego, Zbiorów Muzycznych, Zbiorów Gra
ficznych oraz Zbiorów Kartograficznych. Najnowsze rękopisy można też odnaleźć 
w bibliotekach wydziałowych i instytutowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ni
niejszy artykuł dotyczy tylko rękopisów zgromadzonych w Gabinecie Rękopisów 
i Starych Druków Biblioteki UMK. Do początku 2008 r. w Gabinecie Rękopisów 
i Starych Druków, obok dużej kolekcji starych druków, zgromadzono 4106 jedno
stek inwentarzowych rękopisów (w tym dokumenty)^ oraz 2397 jedn. inw. maszy
nopisów i wydruków komputerowych niepublikowanych prac doktorskich obronio
nych na UMK. Zgodnie z tytułem artykułu analizą zostały objęte tylko rękopisy, 
które trafiły do Biblioteki krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej, w latach 
1945-1947, ogólnie określane jako tak zwane zbiory zabezpieczone. Są to bowiem 
zbiory najcenniejsze i najciekawsze proweniencyjnie, których pochodzenie dotąd 
na ogół nie było znane. Poza badaniami pozostały maszynopisy prac doktorskich 
oraz rękopisy, które trafiły do Biblioteki w okresie późniejszym przez kupno, daro
wiznę lub wymianę, co zostało odnotowane w księdze akcesyjnej z podaniem na
zwy poprzedniego właściciela. Gros rękopisów nieobjętych badaniami to spuścizny 
po profesorach UMK. Resztę stanowią głównie pojedyncze manuskrypty o bardzo 
różnej proweniencji. Wśród nich chyba najciekawsze jeśli chodzi o pochodzenie 
są manuskrypty z biblioteki Potockich z Tulczyna (6 rękopisów), biblioteki rodziny 
Sczanieckich z Nawry (6 rękopisów) oraz biblioteki hrabiego Czesława Lasockie
go (59 rękopisów i dokumentów).

Podwaliny kolekcji rękopisów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu utworzy
ły tytułowe „zbiory zabezpieczone ", czyli głównie księgozbiory byłych niemieckich 
bibliotek z obszaru „ziem odzyskanych", przede wszystkim z Pomorza Zachodnie
go, Warmii, Mazur oraz Powiśla, w mniejszym stopniu ze Śląska. Pod terminem 
„zbiory zabezpieczone" kryją się jednak również książki pochodzące z niektórych 
przedwojennych polskich bibliotek (na przykład do Torunia trafiły książki z Pomo
rza Wschodniego oraz materiały Niemców bałtyckich, które podczas wojny były 
zdeponowane w Poznaniu). Akcją zdobywania tych zbiorów kierował ówczesny dy
rektor Biblioteki Stefan Burhardt. Po zakończeniu działań wojennych na tych te-

' Liczbę tę należy pomniejszyć o 129 rękopisów, które zaginęły lub z różnych względów zostały prze
kazane do innych instytucji.



renach książki były gromadzone przez poiską administrację w tak zwanych zbior
nicach, skąd były następnie przydzieiane poszczegóinym bibiiotekom. Niektóre 
księgozbiory były jednak zwożone bezpośrednio z miejsc ich wcześniejszego prze
chowywania, z pominięciem zbiornic. Tb, iie książek ze zbiorów zabezpieczonych 
zdołała zgromadzić dana bibiioteka w dużym stopniu zaieżało od zapobiegiiwości 
jej dyrektora. Bibiioteka Uniwersytecka w Toruniu była pod tym wzgiędem szcze- 
góinym beneficjentem, głównie z tego powodu, że jako świeżo założona potrze
bowała książek do rozpoczęcia swojej działainości. Drugim, niewątpiiwie ważkim 
powodem uprzywiiejowania Torunia w pozyskiwaniu tytułowych zbiorów był usta- 
iony od początku profii badawczy UMK, obejmujący Poiskę północną^.

Badania dotyczące niniejszego artykułu sprowadzały się początkowo do wyod
rębnienia grupy rękopisów określanych w momencie akcesji jako „zbiory zabezpie
czone". Już na tym etapie pojawiły się pewne trudności. Jest bowiem stosunkowo 
nieduża grupa rękopisów pozbawionych numeru akcesji, co mogłoby wskazywać, 
że są to „zbiory zabezpieczone". Jednak anaiiza ich treści wskazuje, że zostały 
one nabyte przez Bibiiotekę już w okresie późniejszym. Takie rękopisy pozostawia
łem poza badaniami. Następną czynnością była anaiiza każdego rękopisu z osob
na. Starałem się ustalić wszelkie znaki własnościowe na danym manuskrypcie: 
pieczęcie, zapiski rękopiśmienne, stare sygnatury, uwzględniałem nawet wygląd 
oprawy. Niektóre rękopisy zostały po wojnie na nowo oprawione, przez co straciły 
bezpowrotnie często jedyne wyróżniające je znaki: dawną sygnaturę, rodzaj opra
wy; na szczęście nie jest ich wiele. Spora część rękopisów nie ma znaków prowe- 
niencyjnych, bo pochodziły one z małych rodzinnych bibliotek lub archiwów, które 
nigdy nie miały swoich pieczęci, a ich zasoby nie były znakowane w inny spo
sób. Po odczytaniu i identyfikacji znaków proweniencyjnych zająłem się ustala
niem ostatnich -  przed Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu -  właścicieli rękopisów, 
w tym bowiem artykule interesują mnie tylko oni. Wszyscy wcześniejsi właścicie
le manuskryptów zostaną przedstawieni w planowanej edycji katalogu rękopisów 
BUMK, którego pierwszy tom, zwierający opisy zabytków średniowiecznych, po
winien ukazać się w ciągu najbliższych paru lat. Jeżeli w nazwie ostatniego wła
ściciela na znakach proweniencyjnych nie było wymienione ani słowo „bibiioteka", 
ani „archiwum ", wówczas sztucznie dodawałem określenie „bibiioteka ". Przy iden
tyfikacji właścicieli pomocna była literatura, szczególnie praca Marii Strutyńskiej^. 
Cenne okazały się również sprawozdania z akcji zwożenia księgozbiorów, zacho
wane w archiwum BUMK**, a także informacje spisane przez uczestników tych wy
darzeń bądź ich bezpośrednich następców^. Obecnie w naszej bibliotece komplet 
rękopisów ze „zbiorów zabezpieczonych " składa się z 770 jedn. inw. oraz 6 mb. 
materiałów wciąż niezinwentaryzowanych. Nie udało się określić poprzednich wła
ścicieli dla 356 jedn. inw., więc rzeczywistą analizą objęta została tylko nieco po-

Archjwum Biblioteki Uniwersyteckiej wToruniu, sygn. 1/240-242, Sprawozdania pracowników Biblio
teki ze zwożenia księgozbiorów; Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej: BUMK), sygn. 
Rps 1099/111, S. Burhardt, Historia Biblioteki Głównej UMKwTorunIu (lata 1945-1949); BUMK, Ga
binet Rękopisów i Starych Druków (dalej: GRISD), Spuścizna po dyr. Czai, bez sygn., S. Czaja, 
O korzyściach i kłopotach, które stwarzają poniemieckie zbiory przemieszczone do Biblioteki UMK 
w Toruniu; S. Burhardt, H/s/or/a p/erwszego p/ęc/o/ec/a B/bZ/otek/ Un/wersy/e/u M/Zro/ą/a Kopern/ka 
w 7bfar?/a, Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 3: 1987, 
s. 13, 20-21.
M. Strutyńska, S/ruk/ara prowen/ency/na zb/oru s/arycb druków B/b/Zo/ek/ UnZwersy/eckZę/ w 7bru- 
nZa. PrzewodnZk po zespoZacb. Prob/emy badawcze Z me/odoZogZczne, Toruń 1999.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, sygn. 1/240-242.
BUMK, sygn. Rps 1099/111, S. Burhardt, Historia Biblioteki; BUMK, GRiSD, Spuścizna po dyr. Czai, 
bez sygn., S. Czaja, O korzyściach i kłopotach.



nad połowa tej grupy, to jest 414 jedn. inw.; znana jest również proweniencja ma
teriałów niezinwentaryzowanych.

Pierwsze czynności związane z opracowaniem tego zbioru podjęła w latach 
1948-1950 Maria Dunajówna. W latach 1950-1956 zadanie to kontynuował Le
onard Jarzębowski, który skupił się na najstarszych, średniowiecznych obiektach. 
Od 1957 do 1976 roku opracowywaniem rękopisów zajmowała się Elwira Wró
blewska, która przygotowała ich ewidencję inwentarzową i równolegle sporządza
ła szczegółowe opisy w postaci inwentarza kartkowego. W pierwszej połowie lat 
siedemdziesiątych Elwira Wróblewska i pracujący od 1973 roku w Sekcji Rękopi
sów Kazimierz Przybyszewski podjęli prace, których efektem miało być opubliko
wanie katalogu rękopisów. W czynnościach tych uczestniczył także Leonard Ja
rzębowski, który w tym czasie zajmował się przede wszystkim opracowywaniem 
starych druków. W roku 1973 Wróblewska przedstawiła na posiedzeniu Komisji Bi
bliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu referat Kafa/og 
rękop/sów B/bZ/ofek/ G/ówney Ł/MK. Cbarakferysfyka zb/orów w aspekc/e wydawn/- 
czym^. Jej katalog początkowo miał się mieścić w trzech tomach, ostatecznie jed
nak Wróblewska zdecydowała się na cztery tomy. Plan wydawniczy przewidywał, 
że tom pierwszy katalogu obejmie rękopisy średniowieczne, tom drugi -  rękopi
sy nowożytne, tom trzeci -  polonika z XIX i XX wieku oraz tom czwarty -  rękopi
sy obce z X!X i XX wieku. Wysiłki te jednak zakończyły się tylko znacznym posze
rzeniem pogłębionego inwentarza kartkowego, nie udało się doprowadzić prac do 
etapu pubiikacji katalogu. W 2004 roku podjęta została po raz kolejny próba opra
cowania omawianych rękopisów, początkowo przez Andrzeja Mycio oraz Wojcie
cha Szramowskiego, a od 2008 roku także przez Martę Czyżak. Prace te mają 
zakończyć się wydaniem katalogu rękopisów. Niniejszy artykuł jest swego rodza
ju wprowadzeniem w problematykę^

Największą kolekcję wśród rękopisów pochodzących ze „zbiorów zabezpieczo
nych" tworzą manuskrypty z byłej Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Kró
lewcu (Staats- und Universitatsbibliothek Kónigsberg)^. Pod koniec wojny Niemcy, 
ze względów bezpieczeństwa, przewieźli książki z tej biblioteki między innymi do 
miejscowości Karwiny i Słobity koło Pasłęka. Miejscowości te w 1945 roku weszły 
w skład państwa polskiego. Książki tam złożone zostały przewiezione do Pasłęka, 
a stamtąd w 1947 roku do Torunia^. Jest to kolekcja zarówno największa, jak i naj
cenniejsza. Grupa rękopisów pochodzących z Państwowej i Uniwersyteckiej Bi
blioteki w Królewcu składa się ze 126 manuskryptów^", w tym aż 71 średniowiecz-
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Sprawozdania TNT za 1973 r., t. 27, 1975, s. 64-66.
BUMK, GRiSD, E. Wróblewska, Sprawozdanie Działu Rękopisów za dwudziestolecie 1945-1965 
(mps), eadem. Sprawozdanie Sekcji Rękopisów Biblioteki Głównej UMK za 1976 rok (mps), eadem, 
Ramowy plan wydawniczy zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Głównej UMK z 16 XII 1974 roku 
(mps).
BUMK, sygn. Rps 1-6, 8-21, 23-27, 29-52, 54-55, 57-58, 61-70, 72-90, 92-95, 110, 139-140, 
142-144, 154-156, 158-159, 190-191, 205, 210, 251a-b, 293, 384, 483, 532-537, 555, 559, 674, 
679-680, 1165, 3556; ibidem. Dok. 143-145, 147-150.
M. Komorowski, Das Sch/cksa/ der Staats- und Un/Versttdtst)/Mottiek Kón/gsberg, Bibliothek For- 
schung und Praxis, 1980, Nr. 4, s. 145.
R. G. Pasler, /tu tder Suche nach Kóntgsberger /-tandschntten. Benchte etner Exkurs/on nact? Kat/n/n- 
grad, St. Petersburg, Mi/na und Thorn, PreuBenland. Mitteilungen der Historischen Kommission fur 
Ost- und Westpreussiche Landesforschung und aus den Archiven der Stiftung Preussicher Kultur- 
besitz, Jg. 34: 1996, Nr. 1, s. 1-10. Stare królewieckie katalogi kartkowe i rękopiśmienne znajdują 
się w spuściźnie Ludwika Deneckego przechowywanej w Bundesinstitut fur ostdeutsche Kultur und 
Geschichte w Oldenburgu, bez sygn.
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nych^\ Do tej kotekcji natężą między innymi najstarsze rękopisy przechowywane 
w toruńskiej iibrarii, a mianowicie pochodzący z końca Xi w. kopiariusz z fragmen
tami dwóch iistów papieża Grzegorza Vii i fragmentem manifestu arcybiskupa Mo
guncji Zygfryda przeciwko cesarzowi Henrykowi iV^^oraz pochodząca z Xii wieku 
Biblia okreśiana mianem radziwiłłowskiej^^. Średniowieczne rękopisy z tej koiekcji 
zawierają głównie treści religijne: są to oprócz tekstów bibtijnych także modlitew
niki, komentarze do Pisma Świętego, kazania, mszały oraz traktaty filozoficzno- 
teologiczne. Najbardziej znane z nich to /łpoka//psa Heinricha von Hesler^" i ko
mentarze do ewangelii Tomasza z Akwinu^^. Poza tym w tej kolekcji znajdują się 
rękopisy o tematyce prawniczej, na przykład statuty zakonu krzyżackiego^^ i prawo 
chełmińskie^^, teksty historyczne -  z czternastowieczną Kron/ką z/em/ prask/ę/ Mi
kołaja Jeroschina^^, kodeksy medyczne -  z trzynastowiecznym Prognosf/ca Gale- 
na^ ,̂ piętnastowieczny rękopis astronomiczny^", jeden rękopis będący przykładem 
średniowiecznej literatury pięknej^^ oraz kodeks w języku perskim D/van Hafiza^. 
Warto także wspomnieć o piętnastowiecznych tabliczkach woskowych z wykazem 
czynszów pobieranych od pól uprawnych i łąk należących do miasta Królewiec^". 
Z rękopisów nowożytnych na uwagę zasługują Kron/ka z/em/ pmsk/ę/ Piotra z Dus- 
burga^", Kron/ka Pras Henryka Redena^", Sfemmafa ge//ea/og/ca praec/paaram /n 
Prass/a Pam/7/aram /VoM/am Johanna Hennenbergera^" oraz autografy pierwsze
go księcia Prus Albrechta Hohenzollerna^^ założyciela uniwersytetu królewieckie
go i królewieckiej Biblioteki Zamkowej, poprzedniczki Państwowej i Uniwersytec
kiej Biblioteki w Królewcu. Pozostałe rękopisy z tego okresu dotyczą zagadnień 
teologicznych, religijnych, astronomicznych, astrologicznych, filozoficznych, zoo
logicznych, wojskowych i historycznych. Z tego czasu pochodzą: statut królewiec
kiego uniwersytetu, album jego absolwentów, katalogi biblioteki królewieckiej, pod
ręczniki akademickie, zaproszenia na promocje doktorskie, dyplomy doktorskie, 
recesy sejmu Prus Książęcych, sztambuchy, przykład rycerskiej prozy i poucze
nia panujących rodziców dla swoich dzieci. Do najnowszych rękopisów w kolekcji 
należą dysertacje doktorskie obronione na królewieckim uniwersytecie^". Rękopi
sy tej kolekcji pochodzą przede wszystkim z głównej książnicy Państwowej i Uni
wersyteckiej Biblioteki w Królewcu, tylko kilka manuskryptów było przechowywa
nych w małych bibliotekach instytutu nauk muzycznych oraz filozofii.

Drugą co do wielkości kolekcję stanowią rękopisy pochodzące z Łotwy i Esto
nii, określane wspólną nazwą Ku/furgufsamme/sfe//e der Ba/fe/icfeufscbe/i. Kolek-

"  w  liczbie tej nie uwzględniono 3 rękopisów, które zaginęły w latach 40. i 50. XX w. 
BUMK, sygn. Rps 86/11.
BUMK, sygn. Rps 69/V.
BUMK, sygn. Rps 44/111, Rps 64/111.
BUMK. sygn. Rps 68/V, Rps 76/V.
BUMK, sygn. Rps 3/1, Rps 5/1, Rps 78/11.
BUMK. sygn. Rps 23/111.
BUMK, sygn. Rps 54/111.
BUMK, sygn. Rps 12/11.
BUMK, sygn. Rps 74/111.
BUMK, sygn. Rps 10/1.
BUMK, sygn. Rps 70/IV.

' '  BUMK, sygn. Rps 3556/111.
BUMK, sygn. Rps 26/111.

' '  BUMK, sygn. Rps 60-61/111.
BUMK. sygn. Rps 73/IV.

' '  BUMK. sygn. Rps 88/11, Rps 90/11.
^  BUMK. sygn. Rps 384/11, 532/111, 533/111, 534/111, 535/111, 536/111, 555/IV, 559/IV, 1165/IV.



cję tę tworzą 53 jedn. inw. oraz 6 mb. materiałów niezinwentaryzowanych^^. Są to 
materiały różnych niemieckich towarzystw i instytucji znajdujących się przed wojną 
na terenie Łotwy i Estonii, które podczas wojny były przechowywane w budynku 
Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W związku jednak z tym, że Biblioteka 
Uniwersytecka w Poznaniu zrezygnowała, z powodu braków lokalowych, z prze
jęcia tej kolekcji, a tematycznie odpowiadała ona profilowi gromadzenia toruń
skiej biblioteki (Ba/f/ca), ostatecznie w 1946 roku materiały te trafiły do Torunia^". 
Na ten zespół proweniencyjny składają się rękopisy Archiwum Bractwa Ryskie
go (Archiv der Fraternitas Rigensis), Archiwum Kurlandzkiego (Archiv der Curo- 
nia). Archiwum Towarzystwa Praktykujących Lekarzy Ryskich (ArchivGesellschaft 
pract[ische] Aerzte zu Riga), biblioteki dr. Aleksandra Friedensteina (Dr Alexander 
Friedenstein), Biblioteki Genealogicznej, Heraldycznej i Sfragistycznej (Bibl[iothekj 
f[ur] geneal[ogische] herald[ische] Sphragist[ikj), Biblioteki Kurlandzkiego Towarzy
stwa Naukowego w Rydze (Biblioth[ecaj Soc[ietatis] Liter[arum] Curon[ensis], Bi- 
bliothek der Gesellschaft Rassource in Riga), Cesarskiej Biblioteki Miejskiej w Ry
dze (Civitatis IMP[erialis] Rigensis), biblioteki Niemieckiego Związku Myślistwa na 
Łotwie (Rerum Gestarum Fides Venat, Deutscher Jagerbund in Lettland), Biblio
teki Ugody Ryskiej (Bibliothek der Concordia Rig[ensisj) oraz Muzeum Kurlandz
kiego (Museo Curon[ensis])^Ł Jak wskazuje wykaz instytucji macierzystych, w tym 
zespole proweniencyjnym znajdują się materiały bardzo zróżnicowane tematycz
nie. Są wśród nich rękopisy dzienników członków towarzystw, rozprawy naukowe: 
historyczne -  szczególnie dotyczące dziejów Łotwy, ekonomiczne, matematycz
ne, medyczne oraz prawnicze, utwory poetyckie, katalogi biblioteczne, bibliografie, 
przemówienia okoiicznościowe, testamenty oraz fragmenty spuścizn^^. Rękopisy te 
pochodzą głównie z X!X i XX wieku, jest jednak także parę rękopisów starszych, 
z XVII i XViii stuiecia^^.

Trzecim pod wzgiędem wieikości zespołem proweniencyjnym jest kolekcja rę
kopisów pochodząca z Bibiioteki Królewskiej Pruskiej Pomorskiej Generalnej Dy
rekcji Ziemstwa (Kónigliche PreuRische Pomersche Generallandschafts Direction) 
w Szczecinie, składająca się z 32 jedn. inw. Rękopisy te trafiły do Torunia albo 
przez Pęzino koło Stargardu Szczecińskiego, albo zostały przywiezione bezpo
średnio ze Szczecina. Zdecydowana większość rękopisów z kolekcji była wcześniej 
własnością znanego historyka Pomorza, Ludwiga Wilhelma Brugemanna (1743- 
ISI?)^"*. Zgromadził on pokaźny księgozbiór dotyczący dziejów Pomorza Zachod
niego, który po jego śmierci znalazł się w Bibiiotece Króiewskiej Pruskiej Pomor
skiej Generalnej Dyrekcji Ziemstwa. Wszystkie rękopisy są doskonałym materiałem 
źródłowym do badań nad historią nowożytną Pomorza Zachodniego, jego regio
nów i miast^^, wszystkie bowiem pochodzą z XVi-XViii stuiecia.

Prawdopodobnie po opracowaniu niezinwentaryzowanych materiałów będzie to największa kolek
cja w zbiorach zabezpieczonych.
Archiwum Biblioteki UAM, sygn. 540, k. 63, 68; M. Strutyńska, Struktura, s. 24.
Nazwy tych instytucji dotyczą tylko materiałów zinwentaryzowanych, prawdopodobnie po opracowa
niu pozostałych rękopisów lista instytucji powiększy się.
BUMK, sygn. Rps 178-181,192, 208, 220, 243, 250, 327, 340, 371, 482, 485, 527-528, 542, 547, 
549, 556, 638, 646, 655-657, 741-757, 766, 769, 772, 775, 777-779, 781-782, 1184; ibidem. Dok. 
170.
Na temat tej kolekcji autor przygotowuje odrębny artykuł, który powinien się ukazać w najbliższym 
czasie.
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Rękopisy i spuścizny, sygn. 405.

' '  BUMK, sygn. Rps 132, 134-135, 137-138, 145-148, 153, 163-164, 167, 169, 175-176, 185, 216, 
218-219, 241,252, 266-267, 274, 474, 544, 561,564-566, 588.



Kotejnym zespołem proweniencyjnym są rękopisy pochodzące z biblioteki hra
biowskiej rodziny Puttkamerów ze wspomnianego już Pęzina. Kolekcja ta przyby
ła do Torunia jeszcze w 1945 roku, bezpośrednio z zamku w Pęzinie. W toruńskiej 
iibrarii znajduje się 28 manuskryptów tej proweniencji. Są to dzieła o tematyce hi
storycznej, matematycznej, prawniczej, a także tłumaczenia autorów klasycznych, 
notatki z wykładów uniwersyteckich, notatki szkolne, dzienniki, korespondencja 
przedstawicieli rodziny Puttkamer, katalog biblioteki rodzinnej oraz dokumenty do
tyczące majątku Pęzino^^. Rękopisy te pochodzą głównie z XIX wieku, ale jest też 
kilka manuskryptów z XVI oraz po parę z XVIII i XX stulecia.

Z Biblioteki Miejskiej w Królewcu (Stadtbibliothek Kónigsberg) znalazły się w na
szych zbiorach 22 manuskrypty. Trafiły one do Torunia w 1946 roku przez miejsco
wości Ponary i Budniewo w powiecie morąskim^^, do których były ewakuowane 
przez Niemców pod koniec wojny. Są to materiały głównie z XIX wieku, ale jest też 
parę rękopisów z XVii-XVIII i XX stulecia. Dotyczą zagadnień astronomicznych, 
ekonomicznych, filologicznych, filozoficznych, genealogicznych, geograficznych, 
historycznych, muzykologicznych, prawniczych, religijnych, teologicznych, zoolo
gicznych; są wśród nich wykłady uniwersyteckie, notatki akademickie oraz doku
menty miejskie Królewca i uniwersytetu w Królewcu^^.

Odrębnym zbiorem proweniencyjnym są rękopisy z biblioteki rodziny Dón- 
hoff z miejscowości Drogosze^^ w powiecie kętrzyńskim. Majątek ten od połowy 
XIX w. należał do innego pruskiego rodu, rodziny Stolberg zu Wernigerode, która 
przypuszczalnie wraz z dobrami ziemskimi przejęła również bibliotekę i archiwum 
tej linii Dónhoffów"". W toruńskiej bibliotece przechowujemy obecnie 21 rękopisów 
tej proweniencji. Są to przede wszystkim materiały dziewiętnastowieczne oraz parę 
jedn. inw. z XVII, XVIII i XX stulecia. Zdecydowaną ich większość stanowi kore
spondencja rodziny Dónhoff oraz dzienniki, wspomnienia członków rodziny, kroni
ki rodzinne, a także notatki akademickie i tłumaczenie powieści"'.

Z Warcina w powiecie miasteckim pochodzą rękopisy rodziny Bismarck, spad
kobierców Żelaznego Kanclerza Rzeszy, Ottona von Bismarck-Schónhausen 
(1815-1898). W toruńskiej iibrarii znajduje się 17 manuskryptów z tej bibliote
ki (Bibliothek Varzin), pochodzących głównie z XIX w., dwa rękopisy są z wieku 
XVIII i jeden z XX. Wśród tych materiałów znajduje się korespondencja członków 
rodziny, ich notatki szkolne, wykłady uniwersyteckie, dzienniki oraz manuskrypty 
o tematyce historycznej i prawniczej"^. Jeden z rękopisów posiada dedykację dla 
Kanclerza"^.

Kolejnym zbiorem proweniencyjnym są rękopisy pochodzące z biblioteki gmi
ny ewangelickiej w Toruniu (Bibliothek [...] altst[adtischen] ev[angelischen] Kirche 
Thorn). Jej księgozbiór uległ po wojnie rozproszeniu i jego część trafiła do Biblio
teki Uniwersyteckiej w Toruniu, w tym 14 rękopisów pochodzących z XVii-XViil w.

BUMK, sygn. Rps 602-621,623-625, 1174, ibidem. Dok. 11-13, 169.
M. Strutyńska, SfruMura, s. 16.
BUMK. sygn. Rps 194,198, 313, 378-380, 516-517, 521, 526, 531,686, 740, 774, 798, 813, 817, 
1186-1187,1190, ibidem, Dok. 120, 146.
Prawdopodobnie część z tych materiałów może pochodzić również z bibiioteki rodziny zu Dohna 
z miejscowości Gładysze w powiecie braniewskim; rodzina ta była skoiigacona z Dónhoffami (Archi
wum BUMK, sygn. 1/240).
M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Pa/ace / dwory dawnych Prus t/j/schodn/ch. Dobra utracone czy 
oca/one?, Olsztyn 2001, s. 188.
BUMK. sygn. Rps 226, 323, 434-449, 687, 758, 1185.
BUMK, sygn. Rps 464-468, 479, 494-500, 502-504, 506.
BUMK, sygn. Rps 494/i.



i jeden rękopis z wieku XiX. Rękopisy te są poświęcone przede wszystkim zagad
nieniom teoiogicznym, reiigijnym, aie także historycznym. W tym zbiorze znajdu
ją się również dokumenty wystawione przez poiskich króiów, dotyczące głównie 
spraw innowierczych w Toruniu"'*.

Prawdopodobnie również z Pęzina aibo bezpośrednio ze Stargardu Szczeciń
skiego do Torunia zostały przewiezione rękopisy z bibiioteki kościoła Najświęt
szej Marii Panny w Stargardzie Szczecińskim"^. W toruńskim zbiorze rękopisów 
znajduje się obecnie 12 jedn. inw. z tej iibrarii. Są to manuskrypty wytworzone na 
przestrzeni od XV do XiX wieku, zawierające treści reiigijne, fiiozoficzne, muzycz
ne, historyczne oraz kataiogi bibiioteczne i opisy rzeczy ciekawych znajdujących 
się w stargardzkim kościeie"^. Najcenniejsze w tej koiekcji są trzy średniowiecz
ne kodeksy zawierające traktat Jakuba de Voragine /Surea /agenda sanc/aorum 
oraz teksty bibiijne"^.

Dziesięć manuskryptów pochodzi z chojnickiej bibiioteki gimnazjainej (K[ónig]- 
l[ische] Gymnasiai Bibiiothek zu Conitz), trafiły one do Torunia bezpośrednio 
z Chojnic. Rękopisy te są związane z tematyką reiigijną i teoiogiczną, historycz
ną, psychoiogiczną, jest wśród nich także kataiog bibiioteczny i dziennik z podró
ży"^. Siedem jednostek pochodzi z XiX, dwie z XVi, a jedna z XV w. Szczegóinie 
cenne są najstarsze rękopisy: średniowieczny modiitewnik biskupa chełmińskiego 
Wicbolda Dobiisteina"^ oraz szesnastowieczne kodeksy zawierające kazania ber
nardyna, Kiemensa z Radymna^".

Kolejną koiekcję tworzy osiem rękopisów pochodzących z biblioteki kościelnej 
w Galinach w powiecie bartoszyckim^^ Kolekcja ta została przewieziona do Toru
nia bezpośrednio z Galin. Znajdują się tu manuskrypty wytworzone w okresie od 
XVI do XVIII w., zawierające treści historyczne, prawnicze, filozoficzne, religijne, 
dotyczące weterynarii oraz katalog biblioteczny^^. Szczególną uwagę należy zwró
cić na recesy sejmu Prus Książęcych z początku XVII w.^  ̂ i szesnastowieczną ko
pię prawa chełmińskiego^.

WPęzinie koło Stargardu Szczecińskiego umieścili również Niemcy pod koniec 
wojny książki z Bibiioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie (Universitat-Bibliothek 
in Greifswaid, Bibt[iotheca] Reg[iae] Universit[atis] Gryphiswald, Bibliotheca Aca- 
demica, Universitatbibtiothek Greifswaid, Juristisches Seminar Greifswaid). Jesz
cze w 1945 roku trafiły one do Torunia. Wśród nich znalazło się siedem rękopisów 
z dziedziny historii, poezji, prawa, teologii oraz korespondencja^^. Rękopisy te po
chodzą z okresu od XVIi do XX wieku.

Eo)ia
Boru

"  BUMK, sygn. Rps 103-104, 107, 115, 117, 121, 173, 214, 349, 898, ibidem. Dok. 137-140.
Niewykluczone, że rękopisy te trafiły do Torunia poprzez bibliotekę Gimnazjum im. Petera Groninga 
w Stargardzie Szczecińskim (Archiwum UMK, Rektorat, sygn. 70, k. 3-5).
BUMK, sygn. Rps 56, 59, 157, 160-161,268-270, 275, 292, 345, 414.
BUMK. sygn. Rps 56, 59, 157.
BUMK. sygn. Rps 98-100, 346, 386-389, 571, 587.
BUMK, sygn. Rps 100/1.
BUMK, sygn. Rps 98/1, 99/1.
Ł. Żywulski, Odkryta na nowo b/Moteka kośc/o/a parańa/nego w Ga//nac/i wzb/orac/r B/b//otek/ L/n/- 
wersyteck/e; w 7brun/u, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2009, nr 4, s. 589. Autor artykułu pisze 
tylko o siedmiu rękopisach pochodzących z tej biblioteki, pominął bowiem świadomie spisany na po
czątku XVIII w. rękopiśmienny katalog tej Iibrarii.
BUMK, sygn. Rps 133, 168, 183, 196-197, 212, 227, 541.
BUMK, sygn. Rps 133/IV.
BUMK. sygn. Rps 212/11.

== BUMK. sygn. Rps 273, 280, 562, 586, 819, 844-845.
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Również siedem rękopisów pochodzi z biblioteki hrabiowskiej rodziny Prasch- 
ma z Niemodlina na Śląsku Opolskim (Grafl[iche] Praschma'sche Schlossbiblio- 
thek Falkenberg 0[ber]/Sch[lesien]). W tym zespole dominują manuskrypty o tema
tyce prawniczej; jeden rękopis dotyczy wojskowości i jeden ekonomii^^. Pochodzą 
one z XVIII-XIX wieku.

Prawdopodobnie bezpośrednio ze Szczecina przywieziono do Torunia księgo
zbiór biblioteki tamtejszego gimnazjum w Szczecinie (Bibliothek Gymnasium Pa
lec Sedinensis). Gimnazjum to było spadkobiercą chlubnej tradycji wcześniejsze
go szczecińskiego Pedagogium Książęcego, które w XVI i XVII wieku starało się 
o uzyskanie statusu uniwersytetu^^. W toruńskim zasobie jest 6 jednostek rękopi
sów o tej proweniencji. Są to kodeksy z XVI-XVIII wieku dotyczące zagadnień hi
storycznych, medycznych, prawniczych oraz teologicznych^^.

Ostatni zespół proweniencyjny, który zostanie osobno omówiony tworzy pięć 
manuskryptów pochodzących z biblioteki Królewskiego Niemieckiego Towarzystwa 
w Królewcu (Bibliothek Kónigl[ichen] Deutschen Gesellschaft zu Kónigsberg i[n] 
PreuRen). Są to rękopisy z XVIII i XIX wieku. Znajdują się wśród nich przemówie
nia i rozprawy naukowe członków Towarzystwa, sprawozdania z działalności To
warzystwa, katalog biblioteki Towarzystwa oraz rękopisy teologiczne i zawierają
ce poezję^^.

Pozostałe zespoły proweniencyjne są już skromniejsze i składają się z jed
nego, dwóch lub trzech rękopisów. Pochodzą one z archiwów i bibliotek: gimna
zjum w Chełmnie (Bibliotheca Gymnasii Culmensis)^", gimnazjum w Chorzowie 
(K[óni]gl[iche] Gymnasium Kónigshutte 0[ber]-S[chlesien])^\ gimnazjum w Gliwi
cach (GleiwitzerGymnasium)^^, gimnazjum w Koszalinie (Koenigl[ichej und Stadt 
Gymnasium zu Coeslin)^\ Rejencji Koszalińskiej (Regierungs Bibliothek Coeslin)^", 
Rejencji Szczecińskiej (Hauptbucherei derRegierung Stettin)^^, sądu powiatowego 
w Bydgoszczy (Bibliothek des Kóniglichen Landgerichts zu Bromberg)^, Szkoły im. 
Gustawa Freytaga w Kluczborku na Śląsku Opolskim (Bibliotheca Rehdantziana)^^, 
Szkoły Miejskiej w Głogówku na Górnym Śląsku (Stadtschule Ober-Glogau)^^, 
zamku w Malborku (Buchersammlung des Kóniglichen Schlosses Marienburg i[n] 
PreuRen)^^, rodziny von Alten^°, rodziny Anhalt (F. F. P. Anhalt)^\ rodziny von Ase- 
dom^^, księcia Heinricha Carolath-Beuthen z Bytomia Odrzańskiego-Siedliska na 
Dolnym Śląsku (Privat Bibliothek des Fursten Heinrich Carolath-Beuthen)^^, dy
rektora Wyższego Urzędu Ubezpieczeń w Poznaniu Dąbrowskiego^", Erwina von

BUMK, sygn. Rps 354, 357-361,460.
Z. Mielcarek, B. Owczarek, OdPedagog/um do L/n/wersytetu Szczec/ńsk/ego, Szczecin 1985, s. 13-70. 
BUMK, sygn. Rps 105-106, 165, 236, 242, 318.

' '  BUMK, sygn. Rps 585, 652, 759-760, 804.
BUMK, sygn. Rps 317/1.
BUMK, sygn. Rps 459/111.

' '  BUMK, sygn. Rps 511/111.
' '  BUMK, sygn. Rps 195/1, 244/11.
^  BUMK, sygn. Rps 475/11.
' '  BUMK, sygn. Rps 805/11, 806/I-II.

BUMK, sygn. Rps 550/111, 654/11.
' '  BUMK, sygn. Rps 487/11.
^  BUMK, sygn. Rps 672/1.
' '  BUMK, sygn. Rps 659/11.

BUMK, sygn. Rps 458/11.
BUMK, sygn. Rps 673/1.
BUMK, sygn. Rps 698/11.

"  BUMK, sygn. Rps 344/1.
"  BUMK, sygn. Rps 663/1.



Det^ ,̂ rodziny zu Dohna z Markowa, pow. morąskr^, profesora Euchera^^, Wandy 
Ładziny, posłanki na Sejm Drugiej Rzeczypospoiitej^^, rodziny Lehndorff ze Szty- 
nortu w pow. węgorzewskim^^, dr. fiiozofii Trangotta Muiiera^", barona Wiiheima 
No!d^\ książąt von Piess z Pszczyny na Górnym Śiąsku (Archiv des Fursten von 
Piess)^^, proboszcza Schmadtke z Morąga^^, rodziny Schutz ze Śiąska (Bib!. [...] 
L. Kod. Schutz)^", rodziny Schwederz Koszaiina^^, hrabianki Ciementin Sierstorpff 
Lubchen^^, rodziny Stackeiberg^^, rodziny Sternberg (Ungern Sternbergsche Fa- 
miiien Archive)^^, rodziny Strachwitz z Wigancic, pow. ząbkowicki (Ząbkowice Ślą
skie) oraz z Broniszowie, pow. nyski^^, dr. med. Ottona Thi!o^°, rodziny von Zitzewitz 
z Baranowa, pow. miastecki^^ oraz z Bibiioteki Miejskiej w Szczecinie (Stadtbiblio- 
thek Stettin)^^, bibiioteki dworskiej w Jaśkowie, pow. morąski (Jaskendorf)^^, bi
blioteki prywatnej w Gdańsku (Zbiory prywatne L. Ste[...] z Gdańska)°" i biblioteki 
prywatnej z miejscowości Racławiczki, pow. prudnicki^^. Rękopisy z tych bibliotek 
i archiwów pochodzą głównie z XV!!I-XX w., jest jednak wśród nich także parę 
starszych manuskryptów, zXV!-XVI! stulecia.

Pozostałe rękopisy w liczbie 356 jedn. inw. nie zostały zidentyfikowane prowe- 
niencyjnie. Prawdopodobnie część z nich pochodzi z wymienionych wyżej biblio
tek, natomiast pozostałe z książnic nie wspomnianych w tym artykule, które cze
kają jeszcze na swoje odkrycie. Można założyć, że były to raczej małe, prywatne 
biblioteki, w których nie stosowano znaków własnościowych. Cała grupa rękopi
sów, których nie udało się określić proweniencyjnie pochodzi z okresu nowożyt
nego i czasów najnowszych, z XVI-XX w., z przewagą najnowszych, dziewiętna
sto- i dwudziestowiecznych^^.

' '  BUMK, sygn. Rps 426/1.
BUMK, sygn. Rps 322/1, ibidem, Dok. 168.
BUMK, sygn. Rps 337/I.
BUMK, sygn. Rps 909/iV.
BUMK. sygn. Rps 224/i, 456/II.
BUMK. sygn. Rps 409/it.
BUMK. sygn. Rps 393/II.
BUMK. sygn. Rps 350/II.
BUMK, sygn. Rps 1177/11.

"" BUMK. sygn. Rps 356/il.
BUMK, sygn. Rps 246/il.
BUMK, sygn. Rps 432/11.
BUMK. sygn. Rps 336/i.
BUMK. sygn. Rps 651/il.

"" BUMK. sygn. Rps 289/iV.
BUMK. sygn. Rps 382/il.
BUMK, sygn. Rps 230/11, 408/11, 429/11.
BUMK. sygn. Rps 1175/11.

' '  BUMK, sygn. Rps 319/1, 342/1, 417/11.
BUMK. sygn. Rps 363/11.
BUMK. sygn. Rps 288/iV.
BUMK. sygn. Rps 101, 108-109, 111-114, 116, 118-120, 131, 136, 149-152, 162, 166, 171-172, 
174,182,184,193,199-200, 203-204, 209, 211,213, 215, 217, 221-223, 225, 228-229, 231-235, 
237-238, 245, 249, 265, 272, 276,278-279, 286-287, 290-291,320, 324-326, 328-335, 338, 341. 
343, 347-348, 351-353, 355, 362, 364-370, 372-377, 381.383, 385, 390-392, 394-407, 410-413, 
415-416, 418-425, 427-428, 430-431,433, 451-455, 457, 461,469, 476-478, 480-481,486, 488- 
490, 493, 501,505, 507-510, 512-515, 519-520, 522-524, 529-530, 538-541,543, 545-546, 548, 
552-554, 557, 560, 563, 567-569, 577-578, 589, 601,622, 626-629, 631-637, 639-645, 647-650, 
653, 658, 660, 662, 664-671.675-678, 681-683, 689-697, 699, 761-765, 767-768, 771.773, 780, 
783, 791-792, 807, 811-812, 815-816, 818, 820, 834, 843, 846-847, 849, 851-860, 862-863, 873, 
900-902, 906, 908, 926, 1118, 1121-1122, 1166-1167, 1169-1171, 1173, 1176, 1178, 1188-1189, 
1191-1195, 1197-1218; ibidem. Dok. 1 -5 ,7 -10 , 14-30, 122-123, 141,165-167.



Grupa rękopisów znajdujących się w Bibiiotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a po
chodzących z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych to -  jak już zostało wyżej 
stwierdzone -  głównie manuskrypty z byłych bibiiotek niemieckich. Proweniencja 
determinuje ich zawartość: są one przeważnie w języku niemieckim i łacińskim 
(języku iiteratury i nauki w okresie średniowiecznym i nowożytnym) i dokumentują 
głównie życie umysłowe Niemców na byłych terenach wschodnich Rzeszy. Z tego 
wzgiędu są cenne przede wszystkim dia kuitury i nauki niemieckiej. Ponieważ do
tyczą one terenów dzisiaj oraz przed wiekami wchodzących w skład państwa poi- 
skiego bądź pozostających w jego bezpośrednim sąsiedztwie i zainteresowaniu, są 
one ważne również dia poiskich badaczy. Natomiast przez swoją uniwersainość są 
istotną częścią europejskiego i światowego dziedzictwa kuiturowego. Szczegóiną 
perłą wśród tych zbiorów są średniowieczne kodeksy pochodzące z Państwowej 
i Uniwersyteckiej Bibiioteki w Króiewcu. To, że trafiły do toruńskiej iibrarii można 
uznać za przypadek, wynik zawirowań dziejowych wywołanych drugą wojną świa
tową. Przypadek ten jednak sprawił, że z rąk bibiiotekarzy króiewieckich zbiory te 
trafiły w równie odpowiedziaine ręce bibiiotekarzy toruńskich.

jummary

The origin of manuscripts from the so-catted 
"secured cottection" in the University Library in Toruń

Manuscripts from the so-caiied "secured coiiection" constitute the most vaiua- 
bie and the most interesting coiiection of manuscripts in the University Library in 
Toruń. The term was used mainiy to refer to book coiiections of former German 
iibraries from "Recovered Territories" -  areas regained by Poiand after the Sec- 
ond Worid War. Books referred to as "secured coiiection" in Toruń s iibrary inciude 
770 inventory units and 6 metres of current non-inventory materiais. Former own- 
ers of 356 inventory units have not been found, so siightiy morę than a haif of the 
group has undergone actuai anaiysis -  which is 414 inventory units. The origin of 
non-inventory materiais is known. The iargest numberof manuscripts coming from 
"secured coiiection" constitute manuscripts from the State and University Library 
in Kónigsberg (Króiewiec), materiais of German associations and institutions from 
Latvia and Estonia, the iibrary ofthe Royai Prussian Pomeranian Generai Author- 
ity of Landownership, the iibrary ofthe counfs famiiy Puttkamer from Pęzino, the 
Town Library in Kónigsberg, and the iibrary ofthe Dónhoff famiiy from Drogosze 
in the poviat (district) of Kętrzyn. The origin o fthe coiiection determines its con- 
tent. it inciudes books predominantiy in German and Latin, and they are evidence 
of the inteiiectuai iife of Germans in former eastern territories of Reich. There- 
fore, those manuscripts are particuiariy vaiuabie for German cuiture and science. 
However, as they concern territories which at present and in the very beginning 
beionged to Poiand, or are in its vicinity and interest, they are aiso important for 
Poiish researchers. Thanks to their reievance they are aiso precious for the Euro- 
pean and worid heritage.



usammenf assung

Die Provenienzstruktur der Manuskripte aus den sog. 
Sonderbestanden der Universitatsbibtiothek in Thorn

Die wertvoiiste und interessanteste Manuskriptsammiung in der Universitats- 
bibiiothek in Thorn sind die Manuskripte, die zu den sog. Sonderbestanden gehó- 
ren. Mit diesem Begritf bezeichnete man die Buchersammiungen der ehemaiigen 
deutschen Bibiiotheken aus den von Poien nach dem Zweiten Weitkrieg „wieder- 
gewonnenen GebietenDerartige Manuskripte werden in der Thorner Bibiiothek 
in 770 inventareinheiten und 6 iaufenden Metern von nicht inventarisierten Be- 
standen aufbewahrt. Man konnte die vorigen Besitzer der 356 inventareinheiten 
bestimmen, weswegen der wirkiichen Anaiyse ausschiieBiich ca. die Haifte die- 
ser Gruppe unterzogen wurde, d i. 414 inventareinheiten; bekannt ist die Prove- 
nienz der nicht inventarisierten Bestande. Die gróRte Manuskriptsammiung aus 
den Sonderbestanden sind die Manuskripte aus der Staats- und Universitatsbib- 
liothek in Kónigsberg, die Bestande der deutschen Vereine und institutionen aus 
Lettland und Estland, der Bibiiothek der Kónigiichen „Preussischen Pommerschen 
Generallandschafts Direction" in Stettin, der Bibiiothek der Grafenfamiiie Puttka- 
mer aus Pęzino/Pansin, der Stadtbibiiothek in Kónigsberg sowie der Bibiiothek 
der Familie Dónhoff aus Drogosze/Dónhofstadt im Umkreis Kętrzyn/Rastenburg. 
Die Herkunft dieser Bestande determiniert ihren inhait. Sie wurden hauptsachlich 
in der deutschen und lateinischen Sprache verfasst, dokumentieren vorallem das 
intellektuelle Leben der Deutschen in den ehemaiigen óstlichen Reichsgebieten. 
Aus diesem Grund sind diese Manuskripte heutzutage vor allem fur die deutsche 
Kultur und Bildung von wesentiicher Bedeutung. Allerdings sind sie auch fur die 
polnischen Forscher wichtig, weii sie jene Gebiete betreffen, die anfanglich, aber 
auch jetzt, zum polnischen Staat gehórten oder in seiner direkten Nachbarschaft 
und seinem Interessengebiet biieben. Wegen ihres universellen Charakters sind 
sie auch fur das Weitkulturerbe wertvoii.
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Folia Tbruniensia -
Wiesław Sieradzan

siążki Bernharda Schmida (1872-1947) 
w Bibliotece Instytutu Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Eo]i:
Boru

Bernhard Schmid, główny konserwator zabytków w przedwojennym Malbor
ku, nie jest postacią powszechnie znaną. Zwiedzający miasto i zamek turyści od
noszą wrażenie, że bardziej upamiętnia się tam osobę Conrada Steinbrechta niż 
Bernharda Schmida. Jednak znawcy historii tego miasta, a także historycy sztuki 
i konserwatorzy zabytków z uznaniem piszą o jego działalności konserwatorskiej 
i dorobku naukowymi

Źródłami do wiedzy o poszczególnych etapach życia i działalności naukowo- 
konserwatorskiej B. Schmida są nie tylko jego prace, których opublikował około 
dwustu, ale przede wszystkim materiały archiwalne. Do 1945 roku w większości 
znajdowały się na zamku malborskim. Później trafiły głównie do Archiwum Pań
stwowego w Gdańsku^, trochę zaś do Biblioteki Gdańskiej PAN. Część pozostała 
jednak w Malborku, w tym szczególnie zespół Zarządu Odbudowy Zamku w Mal
borku w zasobie Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku^. Nie
liczną korespondencję z ostatniego okresu życia konserwatora i budowniczego 
z Malborka oraz szereg opracowań historyczno-wspomnieniowych przechowuje 
Das MarienburgerArchiv w Hamburgu, którego kustoszem jest Barbara Kiehl. Po
nadto dzięki ustaleniom R. Zachariasa, który dysponuje szeregiem relacji ustnych, 
wiadomo, że mieszkaniec Hamburga Helmut Bucheckerjest w posiadaniu cennych 
listów B. Schmida". Z kolei w zbiorach Johann-Gottfried-Herder-Institut w Marbur- 
gu/Lahn przechowywany jest 186-stronicowy rękopiśmienny dziennik B. Schmida

E. Volmar, Bem/iard Sc/łm/d /n memor/am, WestpreuSen-Jahrbuch, Bd. 1: 1950, s. 34-36; D/e 
Mar/enbu/p. /bre Baagescb/cble dargesle/ZI von Bernhard Scbm/d, Sc/i/oBdaumełsler der Mar/en- 
darg, aus dem NachlaB hrsg., erganzt und mit Abbildungen versehen von K. Hauke, Wurzburg 1955; 
K. Hauke, B. Schmid, Der/etzte Baume/sferderMar/enbarg, [w:] /Veaes MarłendargerWe/malbacd, 
Herford 1967, s. 274-283; G. Ohihoff, /n memor/am Bernhard Schm/d, Der WestpreuHe, Bd. 29: 
1977, Nr. 15/16, s. 8; T. Torbus, D/e Konven/sdargen/7n Dea/schorden/andPreaBen, Munchen 1998, 
passim. W języku poiskim dysponujemy jak dotychczas jedynie biogramem, który opracował M. Ar- 
szyński, Sc/im/d Bernhard, [w:] Po/sk/ s/own/k h/ograkczny konserwatorów zabytków, z. 2, Poznań 
2006, s. 229-231. R. Zacharias, Bernhard Schm/d (*1872-19461. PreaB/scherLandeskonsenrator 
and Baame/ster der Mahenbarg, [w:] Das PreaBentand a/s Forschangsaa^abe. E/ne earopg/sche 
Reg/on /n /hren gesch/chtt/chen Bezagen. Pestschht? lar Ddo Arno/d zam 60. Gebartstag gew/dmet 
von den M/tg/tedern der /-t/stohschen Komm/ss/on tar ost- and westpreaB/sche Landestorschang, 
hrsg. V. B. Jahnig u. G. Micheis, Luneburg 2000, s. 689-714; idem, Khegsa/ttag 1942-1945. Aas 
den Tagebachaatze/chnangen des Konsenrators der Mahenbarg Bernhard Schm/d, WestpreuSen- 
Jahrbuch, Bd. 51: 2001, s. 75-100.
Archiwum Państwowe w Gdańsku, 10/1007/0/75 (Zbiór rodziny Bernarda Schmid von der Oeisnitz

Archiwum Państwowe w Eibiągu (Oddział w it/laiborku). Zarząd Odbudowy Zamku w Maiborku, 
Nr 206 z iat (1799)1815-1950.
R. Zacharias, Bernhard Schm/d, s. 691.
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z lat wojennych (18 II 1942-13 I 1945) oraz kilka fotografii z czasów drugiej woj
ny ś w ^ ^ w ^ ^

Bernhard Ernest Gustaw Schmid urodził się 26 września 1872 r. w Bernburgu 
nad Soławą w Saksonii-Anhalt. Ojciec, będący zawodowym oficerem, przemiesz
czał się do różnych garnizonów. Do gimnazjum Bernhard Schmid uczęszczał w Ko
łobrzegu, interesując się szczególnie historią i łaciną. Maturę zdał w roku 1891, 
a następnie wybrał się na studia budowlane do Wyższej Szkoły Technicznej w Ber
linie. Po studiach, jako rejencyjny technik budowlany, Schmid pracował w Koblen
cji. W 1897 r. otrzymał tytuł mistrza budowlanego i w tym samym roku przyjechał 
do Malborka, w którym było wiele obiektów wymagających odbudowy i renowa
cji. Szczególnie pilna była odbudowa słynnego średniowiecznego ratusza malbor- 
skiego, który spłonął częściowo latem 1899 roku. W 1902 r. Bernhard Schmid na
pisał sprawozdanie ze swojej pierwszej samodzielnej pracy nad odbudową tego 
zabytku, zatytułowane „Das Rathaus in Marienburg in WestpreuRsen". W wieku 
zaledwie 31 lat, 1 stycznia 1903 r. B. Schmid objął funkcję konserwatora zabyt
ków Prus Zachodnich z miejscem przebywania w Malborku. Od 1920 r. na skutek 
zmiany granic zarządzał pracami konserwatorskimi w okręgu zachodniopruskim 
prowincji Prusy Wschodnie. W czasie drugiej wojny światowej zasięg jego odpo
wiedzialności poszerzył się o Poznań i okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie. Równo
cześnie kierował Powiatowym Urzędem Budowlanym, nadzorując prace budow
lane w Starogardzie Gdańskim i Malborku. W tym ostatnim mieście aż do 1922 r. 
był współpracownikiem Conrada Steinbrechta, a po jego śmierci został głównym 
konserwatorem.

Wiatach 1939-1945 Malbork należał do rejencji kwidzyńskiego okręgu Rzeszy 
Gdańsk-Prusy Zachodnie. Pierwsze lata wojny nie przyniosły tu większych znisz
czeń. Prawdziwy dramat dia miasta i jego mieszkańców nastąpił dopiero pod ko
niec wojny. Dużej części ludności niemieckiej udało się uratować pomiędzy 22 
a 24 stycznia 1945 roku. B. Schmid wraz z żoną opuścił swoje miasto ciężarów
ką 24 stycznia. Zmarł w Husum koło Hamburga 11 lutego 1947 r., nierealistycz
nie marząc o powrocie do ukochanego miasta, zamku krzyżackiego oraz pracy 
nad ich odbudową^.

O jego związkach z Toruniem i miejscowym środowiskiem bibliofilskim świad
czy adnotacja na nadbitce z pracy zbiorowej Dz/ę/e 7brun/a opublikowanej w To
runiu w 1933 r. z okazji siedmiusetlecia miasta. Gwido Chmarzyński, autor roz
prawy Szfuka w 7bran/a. Zarys cfz/ę/ów^, w dedykacji napisanej 17 lipca 1934 r. 
w Toruniu dziękował Schmidowi za „piękne godziny " w Malborku i prosił go o re
cenzję swojej pracy. Dowodzi to dobrych stosunków konserwatora malborskiego 
z polskimi badaczami oraz jego znajomości literatury polskiej. Z listu do probosz
cza malborskiego Konrada Willa wysłanego z Husum 25 grudnia 1946 r. wiado
mo ponadto, że Bernhard Schmid przed wybuchem wojny był dwa razy w Polsce, 
w latach 1933 i 1935 r., i -  jak pisał -  był tam dobrze przyjmowany. W momencie 
pisania tego listu miało to być podstawą do podjęcia odważnego zamiaru powro
tu na krótko do Malborka^. Pamiątką z drugiego pobytu w Polsce jest egzemplarz 
książki Z. Batowskiego i/Mzerunk/ Kopern/ka z autografem B. Schmida i odnoto
wanym miejscem jej otrzymania (Toruń) oraz datą 4 lipca 1935 r. Ponadto Schmid

R. Zacharias. Kf/egsaWag, s. 75.
R. Zacharias. Bernhard Schn?/d. s. 713; idem, Knegsa/hag, s. 92.
G. Chmarzyński, Sztuka w 7bran/a. Zarys dz/e/ów, Toruń 1934. Książka ze zbiorów Biblioteki Insty
tutu Historii i Archiwistyki (dalej: IHiA) UMK w Toruniu, sygn. 32385.
MarienburgerZeitung, 1971, Nr. 285, s. 2.



dokteił do s. 66 tej książki kopię listu wysłanego z Malborka niecałe dwa tygodnie 
później (27 VI! 1935 r.) do proboszcza w Tiedmannsdorfie (Chruściel) na południe 
od Braniewa. Adresatem tego listu, niewymienionym z nazwiska, był niewątpliwie 
ks. Eugen Brachvogel, znany i ceniony kopernikolog, historyk, archiwista i inicja
tor założenia we Fromborku muzeum Mikołaja Kopernika, ówcześnie proboszcz 
w Tiedmannsdorfie. B. Schmid pisał do niego w związku z zamiarem opublikowa
nia w „Mitteiiungen des Westpreussischen Geschichtsvereins" lub w „Zeitschrift 
fur Geschichte und Altertumskunde Ermiand" recenzji pracy Z. Batowskiego, któ
rą otrzymał w Toruniu od Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela^. Schmidowi 
chodziło o opinię Brachvogla na temat zamieszczonych przez Batowskiego wize
runków Kopernika, dostrzegł bowiem brak fotografii popiersia astronoma znajdu
jącego się w kościele św. Jana w Toruniu. Wszystko to świadczy o chęci wywią
zania się z obietnicy napisania recenzji i o uznaniu w Toruniu pozycji Schmida na 
niwie naukowej.

Dorobek naukowo-konserwatorski B. Schmida stał się podstawą nadania mu 
przez uniwersytet królewiecki tytułu doktora honorowego (1924)^°. Taki sam ty
tuł przyznała mu również V\^ższa Szkoła Techniczna w Gdańsku. Wielkim wyróż
nieniem dla niego było wystąpienie przez zarząd Geheimes Staatsarchiv w Berli
nie w 1936 r. z wnioskiem o przyznanie mu profesury honorowej na uniwersytecie 
królewieckim. Początkowo wniosek został odrzucony, ponieważ konserwator mal- 
borski nie był członkiem NSDAP. Dopiero pięć lat później, już w nowej sytuacji 
i po wstąpieniu Schmida do tej partii, propozycję rozpatrzono ponownie, a jesie- 
nią 1942 r. ostatecznie zaakceptowano^^ Podczas wojny B. Schmid prowadził za
jęcia na Albertynie z zakresu sztuki zakonu krzyżackiego^^.

Dorobek naukowy i konserwatorski B. Schmida jest ogromny. Imponująco wy
gląda już wykaz jego pubiikacji ustalony przez R. Zachariasa, obejmujący, jak 
wspomniano, około dwustu pozycji. Większość z nich ma charakter naukowy, jest 
poświęcona probiematyce z zakresu konserwacji zabytków i szeroko rozumianej 
przeszłości Prus Wschodnich i Zachodnich. Jako znawca historii zamku malbor- 
skiego, znakomity przewodnik po nim, napisał też szereg prac popularnonauko
wych oraz wygłaszał bardzo często odczyty. Wiele jego opracowań znalazło się po 
wojnie w Polsce, głównie na skutek -  na ogół udanej -  akcji zabezpieczania księ
gozbiorów poniemieckich. Szczegóine miejsce w poczynaniach B. Schmida zaj
mował oczywiście zamek i miasto Maibork. W miarę upływu czasu poszerzał się 
zakres geograficzny jego twórczości naukowej.

Bernhard Schmid już na przełomie X!X/XX wieku przystąpił do systematycz
nego kolekcjonowania książek, które wiązały się z jego zawodem, funkcją pełnio
ną w Malborku i szerokimi zainteresowaniami. U progu XX w. gromadzony plano
wo przez niego zbiór iiczył 190 pozycji^^ i mieścił się w nieistniejącym już domu 
przy Muhlengasse 19. Po przejęciu po śmierci C. Steinbrechta obowiązków głów
nego konserwatora zabytków w Maiborku w 1903 roku B. Schmid mieszkał w tzw. 
domu Steinbrechta (Dienstvi!!a) na Przedzamczu (Friedrichpiatz 4). Tam też prze
niósł swoją stale powiększającą się bibiiotekę. Jak informował, gromadził przede 
wszystkim własne prace, ponadto opracowania z zakresu historii sztuki (Pinder,

w  księdze dokumentującej działalność Towarzystwa Bibliofilów nie ma jednak wzmianki o wizycie 
B. Schmida.
R. Zacharias, Bernhard Schn?/d, s. 704, p. 75; G. von Selle, Gesch/chfe der<4/bertus-tyn<Vers/fdf za 
Kón/gsherg /n PreuBen, Kónigsberg 1944, s. 333.
R. Zacharias, Kn'egsa//fag, s. 87.
Ibidem, s. 87 i n.
Biblioteka Gdańska PAN, Akc, nr 4405-2002.
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Detio, Stange, Neuwirth, Semrau, Ctement i inni), utwory poetyckie (Schetfei, Gei- 
bei, Eichendortf, Schenkendorf, Goethe)^". Obecnie trudno dokładnie ustaiić, jak 
duży był jego księgozbiór, aie można przyjąć, że naieżałdo najcenniejszych w Mai- 
borku. Trzeba dodać, że w mieście tym, niemającym szkoły wyższej, istniało kiika 
bibiiotek. Na początku 1945 r. w ramach niemieckiej akcji zabezpieczania zbiorów 
w budynkach zamkowych umieszczono znacznie więcej niż 10 tys. woiuminćw^^. 
Jeszcze przed ucieczką z Maiborka B. Schmid część (całość?) swoich ubrań, 
sprzęt domowy, obrazy (w tym także rodzinne) oraz książki (np. 46 tomów pióra 
Leopoida von Rankę) przeniósł do Wieży Księżej w południowo-wschodniej części 
Zamku Średniego, ukrył tam też, w piwnicy i na parterze, swoje archiwum rodzin
ne zawierające materiały rodziny Schmid, a przede wszystkim rodu swojej mat
ki -  von der Oeisnitz^^.

Zakres strat zbiorów bibiiotecznych będących skutkiem obrony Maiborka oraz 
późniejszych działań wojsk radzieckich nie jest do końca znany. Na stan pozosta
wionych przez Niemców księgozbiorów maiborskich, gdańskich i peipiińskich mia
ły wpływ zarówno ogromne zniszczenia wynikające z długotrwałych waik o miasto 
i zamek, jak i warunki atmosferyczne na przełomie 1945/1946 r. Ponadto nasiiały 
się kradzieże cenniejszych eksponatów, rzeczy, materiałów budowianych i ksią
żek. W tych warunkach swego rodzaju mniejszym złem była poiska akcja zabez
pieczania ocaiałych zbiorów, w tym rękopisów i książek^^. Najpierw przeniesiono je 
do chronionego gmachu starostwa, a następnie, przy braku decyzji co do dalszych 
losów zamku krzyżackiego, zaczęto planową ich wywózkę do różnych miast i in
stytucji. Zbiory malborskie, poza rewindykacją własnych zbiorów przez Bibliotekę 
Gdańską i Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie, trafiły licznymi transportami do War
szawy, Torunia, Fromborka i Gdańska. Beneficjentem tej akcji było w pierwszym 
rzędzie Muzeum Wojska Polskiego, które w pierwszych latach sprawowało pieczę 
nad zamkiem, a od 17 marca do listopada 1950 r. istniał nawet tzw. Oddział Nr 1 
Malbork. Muzeum Wojska Polskiego, czyli „guasi-muzeum "̂ .̂ Książki w Warsza
wie trafiały również do Ministerstwa Kultury i Sztuki, które przekazywało je dalej, 
ze szczególnym uwzględnieniem powstałego jeszcze przed wojną Państwowego 
Instytutu Historii Sztuki (PIHS). Pierwsze książki, w nieokreślonej liczbie, prze
wieziono we wrześniu 1946 r. również do Torunia, do nowo tworzonego uniwer
sytetu, dla którego posiadanie dobrej biblioteki było sprawą o pierwszorzędnym 
znaczeniu. Według J. Bohdanowicza 22 listopada 1946 r. ponownie przetranspor
towano do UMK nieznaną liczbę książek z zakresu historii Polski i powszechnej'^. 
Ostatnie dwa transporty przybyły do Torunia w sierpniu 1949 r. (1550 wol.) oraz 
w styczniu 1950 r. (brak liczby)^". Warto dodać, że Biblioteka Gdańska otrzymała 
jeszcze sto dodatkowych książek w sierpniu 1949 r. Bernhard Schmid mieszkają
cy w Husum wiedział, że jego książki ocalały i zakładając dobrą wolę władz pol
skich miał nadzieję, że uda mu się je odzyskać^'. Dziś, znając powojenne realia, 
wiemy, jak bardzo płonne były to nadzieje. W każdym razie, jeśli chodzi o UMK,

MarienburgerZeitung, 1971, Nr. 285, s. 2.
Biblioteka Muzeum Zamkowego w Malborku (dalej: BMZM), bez sygn., J. Bohdanowicz, Zamek mal- 
borski w latach 1945-1950, Malbork 1967, s. 5.
R. Zacharias, Kr/egsa//tag, s. 90.
E. Zbierska, l/Męz/ Muzeum Zamkowego / Stowarzyszen/a Spo/ecznego /ako wyraz kormowan/a s/ę 
środow/ska kukura/nego wMa/borku w/atacb 1945-1974, Rocznik Elbląski, t. 10:1985, s. 134. 
Ibidem, s. 133.
BMZM, bez sygn., J. Bohdanowicz, op.cit., s. 9.
Ibidem, s. 10.
List B. Schmida do ks. K. Willa, MarienburgerZeitung, 1971, Nr. 285, s. 2.



książki B. Schmida w większości znaiazły się transporcie z iata 1949 r. Pamiętać 
jednak trzeba, że w sytuacji panującej w iatach 1945-1946 nie mógł to być pe
łen jego zbiór. Częśó zapewne została zniszczona, część rozszabrowano, a inna 
przeszła w nieokreśione ręce prywatne; nadai od czasu do czasu pojawiają się 
one na rynku antykwarycznym.

Część księgozbioru B. Schmida poświęcona historii Prus i ich zabytkom w wy
niku akcji zabezpieczania zbiorów poniemieckich trafiła do Bibiioteki instytutu Hi
storii i Archiwistyki UMK w Toruniu, do roku 2009 mającej siedzibę przy pi. Te- 
atrainym 2a^ .̂ W zbiorach tej jednostki pod sygnaturą „P " znajduje się około 1300 
książek, w zdecydowanej większości autorów niemieckich^^ Tę część księgozbioru 
uzupełniają drukowane wydawnictwa źródłowe oznaczone jako „Z " oraz nieiiczne, 
aie też cenne pozycje pod sygnaturą „L". Ponadto szereg tak zwanych dubietów 
(książki niesygnowane) zawiera spuścizna znanego mediewisty toruńskiego, prof. 
Z. H. Nowaka. WBibiiotece iHiAsą przechowywane druki opubiikowane od 1599 
po 1945 rok. ich proweniencja i sposób ostatecznego składowania w tej bibiiotece 
wymagają osobnych badań. Wtym miejscu można jedynie wstępnie stwierdzić, że 
książki zostały wpisane do inwentarza bibiioteki w pierwszych iatach powojennych, 
w przeważającej mierze w roku 1950. Z miejsc pierwotnego składowania (zbiornic) 
odbyły więc kiikuietnią drogę przez zapewne różne składnice książek aż do wymie
nionej iibrarii "̂*. Nie jest wykiuczone, że jest to owoc wypraw młodych pracowni
ków naukowych najpierw Zespołu Katedr i instytutu Historycznego na tereny daw
nych Prus Wschodnich i Zachodnich, a nawet Pomorza Zachodniego. Wśród nich 
byii: przede wszystkim Jerzy Serczyk^^, znający doskonaie język niemiecki, Le
onid Żytkowicz, Józef Mossakowski, Kazimierz Śiaski, Henryk Baranowski, a tak
że irena Janosz-Biskupowa oraz Tadeusz G rudziński. Zabezpieczanie niszcze
jących zbiorów poniemieckich i ich przenoszenie do ośrodków akademickich było 
konsekwencją decyzji poiityczno-administracyjnych władz polskich i radzieckich, 
a szczegóły ustaiono na konferencji, którą zorganizowano z inicjatywy Naczelnej 
Dyrekcji Bibliotek 15-16 stycznia 1946 r. w Gdańsku, z udziałem m in. dr. Stefa
na Burhardta z biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu^T Książki zwożono zarówno 
koleją, jak i ciężarówkami w bardzo trudnych warunkach, a następnie składowa
no w dwóch zbiornicach w Toruniu, gdzie następowało tak zwane kompletowanie 
zbiorów. Następnie przekazywano je przede wszystkim do Biblioteki Głównej na 
ul. Chopina, ale -  jak pisze S. Burhardt -  spora częśó trafiła do bibliotek zakła
dowych, do Książnicy Miejskiej, trochę przypadło bibliotekom pozatoruńskim^^. Tą 
drogą książki poniemieckie znalazły się w Bibliotece Instytutu Historii i Archiwisty
ki UMK. Ponieważ w większości wpisano je do inwentarza bibliotecznego i nada
no im sygnatury „/50" można wnosić, że przeszły one na własność tej biblioteki po

w  pierwszych latach powojennych książki te były przechowywane w Collegium Maius.
Kwerendą objęto też książki wypożyczone przez pracowników naukowych Instytutu.
S. Burhardt, H/stona p/erwszego p/ęc/o/ec/a B/b/Zotek/ UMK, Studia o Działalności i Zbiorach Bi
blioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cz. 3: Toruń 1987, s. 20 i n. Z informacji ustnej starszych 
pracowników Biblioteki Głównej UMK wiadomo, że przez wiele lat istniały tzw. dublety, które leżały 
w magazynach i od czasu do czasu były sprzedawane także antykwariuszom niemieckim za dewi
zy, wykorzystywane później na zakup dewizowych książek i czasopism naukowych. Ogółem zbiór 
zabezpieczony w tej bibliotece to ponad 300 tys. woluminów.
J. Serczyk, Suche nacb Bucbern /m ebema/Zgen SbcZ-OsZpreuSen Zn den ersfen Jabren nacb den? 
ZweZfen l/I^ZfZrrZeg -  Ennnerungen eZnes poZZscben BZbZZofbeZrars, [w:j KónZgsberger Bucb- und BZ- 
bZZofbeZrsgescbZcbfe, hrsg. v. A. E. Walter, Kóln-Weimar-Wien 2004, s. 483-494.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 20.



zamknięciu ostatniej zbiornicy toruńskiej 31 grudnia 1949 r. Podobnie jak w Bibiio- 
tece Głównej UMK (Czyteinia Pomorzoznawcza), dużą część tego zbioru stanowią 
książki ze Stadtbibiiothek Kónigsberg, przetransportowane do Torunia z miejsco
wości Ponary i Budniewo k. Morąga^^. Pomijając nieiiczne dary i zakupy, to głów
nie w ten sposób powstała wartościowa koiekcja książek historycznych, zapew
niająca badaczom komfortowe warunki pracy dzięki dostępowi do iicznych, aie też 
rzadkich opracowań, czasopism i wydawnictw źródłowych.

Na podstawie autopsji można wstępnie stwierdzić, że pochodzą one z oko
ło stu zbiorów naukowych, szkoinych, administracyjnych, sądowych i prywatnych 
(L. V. Bar, H. Bier, H. Deiters, L. Dombrowski, F. Neumann, G. Grau, A. Puttkamer, 
A. Zorn) z terenów od Greifswaidu i Szczecina na zachodzie po Króiewiec i Wy- 
struć na wschodzie^". Są wśród nich książki podworskie takich znanych rodów, jak: 
von Krockow, von Zitzewitz-Muttrin^\ von Lettow-Vorbeck, von Bismarck. Prowe
niencji części książek z sygnaturą „P" nie uda się jednak nigdy ustaiić, gdyż nie 
mają żadnych sygnatur, pieczątek ani eksiibrisów, a ponadto niektórych pieczą
tek nie można ze wzgiędu na ich stan odczytać. W omawianej grupie nastąpiły 
też znaczne ubytki po 1950 roku. Nie wchodząc w szczegółowy opis tych dobrze 
zachowanych i soiidnie wykonanych książek, może poza wskazaniem na -  zna
ną zresztą -  unikatową obecność wśród nich doktoratów króiewieckich (/naugura/- 
D/sserfaf/o/?) i wieiu innych pozycji z bibiioteki miejskiej z Królewca, trzeba zwró
cić uwagę na zbiory badaczy dziejów państwa krzyżackiego i dawnych Prus oraz 
konserwatorów zabytków. Są w tym gronie: H. Schmauch z Braniewa, E. Brachvo- 
gel, E. V. d. Oelsnitz z Malborka i Królewca, R. Reicke z Królewca, C. Steinbrecht 
oraz szczególnie Bernhard Schmid z Malborka. Zbiór przywieziony z Malborka jest 
zresztą najobszerniejszy. Obecnie wiadomo już, że książki znajdujące się na zam
ku malborskim, w tym Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, 
zapewne wraz z prywatnym księgozbiorem Bernharda Schmida, który mieścił się 
do marca 1945 r. wtzw. domu Steinbrechta na Zamku Niskim, zostały przeniesio
ne do niezniszczonego budynku starostwa powiatowego w tym mieście^^.

Pod względem formalnym książki Bernharda Schmida charakteryzują się pięk
ną, przeważnie marmurkową, sztywną oprawą, złotym liternictwem i złotym su- 
perekslibrisem, dzięki czemu w sposób szczególny się wyróżniają. Przynależność 
poszczególnych tomów do jego prywatnego księgozbioru ustalano na podstawie 
obecności ekslibrisu B. Schmida (z ręką trzymającą młot kowalski w tarczy)^^ od
ręcznych adnotacji na początkowych kartach książek, pisanych czarnym atramen
tem lub ołówkiem, z nazwiskiem (niekonsekwentnie z imieniem), miejscem nabycia 
książki i datą, a ponadto na podstawie obecności pieczątki z napisem: E/gen- 
fum des Kon/g/. Baurafs Schm/d za Madenbarg l/!/)of. Nieraz proweniencję tomu 
można było ustalić dzięki dedykacjom wpisanym dla B. Schmida przez autorów

IVI. Strutyńska, Srrukfura prowen/ency/na zt)/oru s^aryc/ł druków B/Morek/ Un/wersyTeck/e/ w Toru- 
n/u. Przewodn/k po zespo/acó. Proó/emy badawcze /' merodo/og/czne, Toruń 1999.

^  Można natrafić również na pojedyncze książki z Jeieniej Góry i Giiwic. Spośród miast pomorskich 
szczegóinie wieie książek pochodzi z Białogardu.
M. Strutyńska, op.cit., s. 29.
A. Siuciak, Książki Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Maiborskiego w zbiorach Bibiiote
ki Muzeum Zamkowego w Maiborku, Studia Zamkowe, t. 3, s. 97 (w druku).

^  K. M. Kowaiski, Mafura/ny eks//br/s Bernharda Schm/da, prow/nc/ona/nego konserwatora zabytków 
Prus Zacbodn/cb. Z dz/eyów ekst/br/so/og// pomorsk/ę/ scby/ku X/X w/eku. Rocznik Gdański, t. LXi: 
2001, z. 2, s. 195-200. Autor dostrzegł ten eksiibris w książce R. Neumanna, Arcb/tektontscbe Be- 
ncbtungen e/nes deutscben Baume/sters m/t besonderer Bez/ebung aut deutscbes tń/esen /n deut- 
scberBaukunst, Beriin 1896.



książek lub obecność graficznego znaku własnościowego zawierającego mono
gram w postaci odciśniętej na skórzanych oprawach złotej iitery S otoczonej iiść- 
mi, znaku, który zapewne zamawiał u jakiegoś maiborskiego introiigatora już od 
lat dwudziestych XX wieku. W poszczegóinych książkach można odnaieżć adno
tacje B. Schmida, wycinki z gazet codziennych i periodyków naukowych. Na pod
stawie kwerendy w Bibiiotece Muzeum Zamkowego w Maiborku można dodać 
jeszcze jeden znak własnościowy B. Schmida. Jest to okrągły, o średnicy 50 mm, 
znak wodny z iiterami B S B, czyii: Bernhard Schm/d Baume/sfer^'' umieszczany 
na stronie przedtytułowej.

W ten sposób udało się odnaieżć, iicząc poszczegóine tomy czasopism, po
nad sto pubiikacji z całą pewnością wchodzących w skład prywatnego księgozbio
ru ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Maiborku. W istocie w zbio
rach biblioteki iHiA znajduje się zapewnie więcej jego prywatnych książek. Na taką 
hipotezę wskazuje między innymi znaczna liczba książek pozbawionych autogra
fu, bez jakichkolwiek pieczątek, których tematyka wiąże się z zainteresowaniami 
B. Schmida lub występują one w ciągach sygnatur na poszczegóinych regałach. 
Zagadką są również jego książki autorskie, których jest co najmniej piętnaście. Nie
stety najczęściej Schmid ich nie sygnował ani nie przyklejał ekslibrisu, gdyż prze
stał korzystać na przełomie XiX/XX w. z jego wersji maturalnej. Jeżeli założyć, że 
była to również jego własność, to wówczas rekonstruowany księgozbiór rozrósł
by się do ponad 150-200 pozycji^^. Ponadto z całą pewnością można przyjąć, że 
część książek z biblioteki zamkowej była w czasowym, ale też długim, posiadaniu 
Bernharda Schmida; robił on w nich ołówkiem notatki.

Analiza tematyczna tego zbioru pozwala stwierdzić, że -  co może nieco dziwić 
-  w zasadzie nie ma w nim znaczącej dominacji tematyki malborskiej. Tylko naj
starsze książki są poświęcone zamkowi krzyżackiemu i miastu Malbork. Jest to za
pewne owoc poszukiwań antykwarycznych Schmida już podczas studiów w Ber
linie, jak również w okresie późniejszym. Taka problematyka pojawia się częściej 
w twórczości B. Schmida. Wśród innych zagadnień daje się zauważyć fascynację 
szeroko rozumianą przeszłością państwa krzyżackiego w Prusach, Prus Zachod
nich i Wschodnich, tamtejszą architekturą i kulturą artystyczną. Ze względu na pra
ce konserwatorskie interesowały go również herby i genealogia wielkich mistrzów 
i wyższych urzędników krzyżackich.

W związku z prywatnym księgozbiorem B. Schmida trzeba uczynić jedną uwa
gę -  z wielkim naciskiem. Gdybyśmy mieli do czynienia tylko z „czystymi" opra
cowaniami różnych zagadnień historyczno-artystycznych, kwestia omawianej re
konstrukcji nie miałaby większego znaczenia. Książki należące do B. Schmida są 
bowiem świadectwem niezwykle rozbudowanego, niemal wyjątkowego i imponu
jącego warsztatu tego konserwatora, budowniczego i badacza historii (samouka) 
w jednej osobie. Mając przed sobą problem odtworzenia zamku maiborskiego, 
przywiązywał wagę -  w o wiele większej mierze niż Conrad Steinbrecht -  do do
głębnej kwerendy źródłowej jako podstawy wiernej rekonstrukcji historycznej po
szczegóinych obiektów. Musiał więc wybrać jakąś metodę rejestracji wyników wła
snych poszukiwań. Liczne książki są świadectwem jego metody. Książkę, artykuł
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Jeżeli założylibyśmy hipotetycznie, że książki bez autografu, o tematyce z zakresu historii Prus, za
konu krzyżackiego, należące do ciągu sygnatur z r. 1946 i 1950 były do 1945 r. również częścią 
księgozbioru B. Schmida, to w zbiorach Biblioteki IHiA UMK znajdowałoby się 200-250 jego ksią
żek. Niestety jest to tylko hipoteza, której przeczy stały zwyczaj B. Schmida sygnowania książek aż 
do II wojny światowej.



historyczny traktował on jako swego rodzaju „bazę danych" i notatnik. Stosował 
indeksowanie na końcu książek, celem szybkiego odnalezienia interesującego go 
fragmentu. Wykorzystując obecność w niektórych tomach pustych kart zapełniał je 
licznymi wypisami ze źródeł i literatury. Tych pierwszych odnotował więcej; korzy
stał zarówno ze źródeł malborskich (księga ławnicza, wilkierze itd.), jak i z zasobu 
Geheimes Staatsarchivw Królewcu, ponadto prowadził korespondencję z bardziej 
odległymi archiwami. Często zaglądał do drukowanych pruskich wydawnictw źró
dłowych. Miał więc bardzo dobrą orientację zarówno w źródłach sporządzonych 
w języku staroniemieckim, jak i w średniowiecznej łacinie. Na wielu stronach jego 
lektur można znaleźć liczne adnotacje, korekty i uzupełnienia. Do poszczególnych 
tomów dołączał w znacznej ilości wycinki z gazet królewieckich, gdańskich, elblą
skich i malborskich. Dokumentował nie tylko to, co odnosiło się do dziejów archi
tektury oraz sztuki, ale również to, co się wydarzyło współcześnie, w tym także 
nekrologi różnych znanych mu osób. Często ważne dla swoich badań i prac kon
serwatorskich wiadomości zapisywał na osobnych fiszkach, a nawet, z braku pa
pieru, na małych kartkach z kalendarza. W poszczególnych tomach natrafić moż
na na najróżniejsze dodatkowe świadectwa życia i działalności tego wybitnego 
konserwatora i historyka sztuki. Można do nich zaliczyć choćby kartkę żywnościo
wą z początku 1945 r., blankiety prenumeraty czasopisma historycznego, osobistą 
i urzędową korespondencję. Na podstawie dodatkowej „zawartości" omawianego 
księgozbioru można zaryzykować hipotezę, że B. Schmid prenumerował w okre
sie swojej służby w Malborku co najmniej pięć czasopism historycznych.

Trzy publikacje spośród niżej wymienionych zasługują na szczególną uwagę. 
Pierwsza, poświęcona ratuszowi malborskiemu, jest związana z początkiem kariery 
konserwatorskiej Schmida. W gruncie rzeczy jest to jedyny w swoim rodzaju tom, 
zawierający artykuł Schmida opublikowany w 1902 r. w berlińskim czasopiśmie 
„Die Denkmalpflege", ale uzupełniony zdjęciami ratusza malborskiego z okresu 
jego odbudowy na początku XX w. (Kuhn) oraz wypisami źródłowymi z archiwum 
królewieckiego. Cenny, wymagający -  jak się wydaje -  osobnej, szerszej anali
zy jest tom, w którym połączono dwa obszerne studia H. Bonka i F. G. Hahna do
tyczące typologii miast w Prusach i północnych Niemczech (P-549-550). Księga 
ta potwierdza głębokie zainteresowania B. Schmida kartografią miejską, a pruską 
w szczególności. Konserwator malborski nie tylko analizował zawarte w niej licz
ne plany miast zaczerpnięte ze zbiorów królewieckich, ale też samodzielnie wy
konał na kalkach rysunki innych, pominiętych przez H. Bonka ośrodków. Trzecią 
książką (P-145/1a) wymagającą osobnego omówienia jest chyba najbardziej zna
na i wartościowa praca jego wuja -  Ernsta von der Oelsnitz. Zachowany tom jest 
egzemplarzem korektorskim, który wuj Schmida uzupełniał, adnotował i ilustrował 
prawdopodobnie aż do swojej śmierci w 1943 r. Później egzemplarz trafił do rąk 
jego siostrzeńca, który również interesował się heraldyką krzyżacką, czego dowo
dzi między innymi zachowany list z 1932 r. Do książki są załączone liczne recen
zje opublikowane w czasopismach naukowych. Jak z tego wynika, Schmid przed 
podjęciem prac konserwatorskich, a nawet z pewnym większym wyprzedzeniem, 
starał się gruntownie poznać historię miejsca, dotyczące go źródła drukowane i rę
kopiśmienne oraz kartografię miejską.

Reasumując można stwierdzić, że przechowywany obecnie w Bibliotece Insty
tutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu zbiór oznaczony sygnaturą „P" zawiera 
znaczną liczbę książek, które do końca stycznia 1945 r. stanowiły osobistą wła
sność ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku. Ze względu 
na charakter tego księgozbioru stanowi on wielką wartość dla badaczy nie tylko



dziejów dawnych Prus i Pomorza, daje także możliwość poznania metod i warsz
tatu badawczego profesora honorowego Albertyny, a zarazem jednego z najwybit
niejszych historyków sztuki i konserwatorów XX wieku. Warto podkreślić, że mimo 
upływu długiego czasu, w książkach tych można znaleźć liczne, wartościowe, luź
ne załączniki. Celem pełniejszej rekonstrukcji księgozbioru prywatnego B. Schmi- 
da należy wykonać dodatkowe kwerendy w bibliotekach toruńskich, w Bibliotece 
PAN i w Bibliotece Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w Bibliotece Muzeum 
Zamkowego w Malborku. Ze wstępnych zapytań wynika, że w dwóch ostatnich bi
bliotekach znajduje się co najmniej kilkanaście książek Schmida opatrzonych su- 
perekslibrisami oraz zawierających jego notatki.
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Books of Bernhard Schmid (1872-1947) in the tibrary 
of the tnstitute of History and Archivat Science 

of Nicoiaus Copernicus University in Toruń

The aim ofthe article is to present books from Bernhard Schmid's (1872-1947) 
private library in Malbork, which afterthe Second World War went to the library of 
the Institute of History and Archival Science of Nicoiaus Copernicus University in 
Toruń as a result ofthe action ofsecuring the so-called "formerly German collec- 
tion". The article is a part of a wider reconstruction project ofthe whole library ofthe 
outstanding German restorer, art historian and architect, who was aiso interested 
in history. His library is the effect of planned and systematic collecting begun at the 
end ofthe 19'  ̂century, and finished at the beginning of January 1945. The author 
managed to find over 100 books in the collection ofthe above-mentioned library, 
which must have belonged to Schmid, and many others which might have been his 
property assuming from their content and entry numbers. The former were provid- 
ed with bookpiates, orwere signed with the name, surname and the datę. Many 
books were identified on the basis of valuable notes which Schmid had madę at 
the end of a book or on separate pages. These are very often precious source ex- 
tracts, mainly from Geheimes Staatsarchiv in Konigsberg. Notes, newspaper cut- 
tings, loose pages, creating an index of content let us get to know the technigue of 
the restorer from Malbork and West Prussia. They aIso provide Information about 
his historical, cartographic and scientific-organizational interests.

] usammenf assuDg

Werke Bernhard Schmids (1872-1947) in der Bibiiothek 
des instituts fur Geschichte und Archivistik 

der Nikoiaus-Kopernikus-Universitat in Thorn

Das Ziel des Artikels ist die Darstellung der Werke aus dem alten Privatbestand 
von Bernhard Schmid (1872-1947) in Marienburg, die nach dem Zweiten Weitkrieg 
infolge derSicherungsaktion dersog. ehemaligen deutschen Bestande an die Bi- 
bliothek des Instituts fur Geschichte und Archivistik der Nikolaus-Kopernikus-Uni-



versitat in Thorn gebracht wurden. Der Artiket ist ein Teit eines groBeren Projek- 
tes zur Rekonstruierung des gesamten Bucherbestandes dieses hervorragenden 
deutschen Konservators, Kunsthistorikers und Architekten, derauch ein breites In- 
teresse an der Geschichte aufgewiesen hat. Sein Bucherbestand ergibt sich aus 
dergeplanten systematischen Sammlung, die noch im Ausgang des 19. Jahrhun- 
derts angefangen und Anfang Januar 1945 abgeschiossen wurde. Dem Autor ge- 
tang es, in den Bestanden der erwahnten Bibiiothek uber 100 Werke au^ufinden, 
die mit Sicherheit Schmid gehdrten, sowie vieie andere, die sich auch in seinem 
Besitz befinden konnten, und zwar aufgrund ihres inhaits und der Signaturanga- 
ben. Die erstgenannten waren absichtiich mit dem Exiibris, Superexiibris oder mit 
dem Vor- und Nachnamen und einem entsprechenden Datum versehen. Vieie von 
ihnen konnte man aufgrund wertvoiier Notizen auffinden, die Schmid haufig am 
Ende der Bucher oder auf den einzeinen Seiten machte. Nicht seiten sind es wert- 
voiie Oueiiennachweise, vor aiiem aus dem Geheimen Staatsarchiv in Kdnigsberg. 
Die Notizen, Zeitungsausschnitte, Fotos, Biider, iose Biatter, das inhaitsverzeich- 
nis eriauben die Werkstatt des Konservators aus Marienburg, WestpreuBen ken- 
nen zu iernen. Sie geben uberdies Auskunft uber sein geschichtiiches, kartogra- 
phisches und wissenschaftiiches interesse.



Folia Tbruniensia -
Dorota Degen

rganizacja działalności wydawniczej 
uniwersytetów w Polsce w latach 1945-1956 
na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu*

struktury szkotnictwa wyższego w Potsce po zakończeniu drugiej wojny świato
wej odbudowywały się bardzo szybko. Potrzeba odrobienia strat w edukacji, spo
wodowanych zawieruchą wojenną, była jednym z najpiiniejszych zadań dia odra
dzającego się ze zniszczeń kraju. Powoływanie szkół wyższych rozpoczęto jesienią 
1944 roku, kiedy to na mocy dekretu PKWN z 23 października utworzono Uni
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej, reaktywowano także Politechnikę Warszawską 
z tymczasową siedzibą w Lublinie. W następnym roku wznawiały swoją działal
ność bądź powstawały kolejne uczelnie. W roku akademickim 1945/1946 praco
wało już trzydzieści szkół wyższych różnego typuL

Do początku lat pięćdziesiątych XX w. polskie szkoły wyższe korzystały z usług 
instytucji charakterystycznych dla przedwojennego systemu wydawniczego. Jed
nym z jego elementów były instytucje społecznego ruchu naukowego, przede 
wszystkim towarzystwa naukowe. Większość z nich -  z Polską Akademią Umie
jętności i Towarzystwem Naukowym Warszawskim -  reaktywowała swoją dzia
łalność już w 1945 roku. Drugim typowym składnikiem przedwojennego układu 
wydawniczego były oficyny prywatne. I one tuż po wojnie wznowiły swoją pracę. 
Należały do nich związana z PAU oficyna „Gebethner i Wolff, firma Trzaska-Ewert- 
Michalski, wydawnictwo Jakuba Mortkowicza. Uzupełnieniem tego systemu stały 
się spółdzielnie wydawnicze, których funkcjonowanie -  przynajmniej początkowo 
-  było akceptowane przez ówczesne władze^.

Uniwersytet toruński powstał na mocy Dekretu z dn/a 24 s/erpn/a 1945 roku 
o utworzen/u Dn/wersytetu M/ko/ą/a Kopem/ka w 7brun/'uT Od początku zapew
nienie odpowiedniego zaplecza wydawniczego stanowiło -  obok problemów loka
lowych i kadrowych -  przedmiot troski władz nowo powstałej uczelni"*. Pierwszy 
okres działalności wydawniczej UMK opierał się w dużej mierze na bazie i moż
liwościach, jakie zapewniało Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Założona w 1875 
roku instytucja społecznego ruchu naukowego po przerwie spowodowanej wojną 
reaktywowała swoją działalność już w czerwcu 1945 roku. Towarzystwo stało się

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy.
Por. T. Suleja, Un/wersytet M/koc/awsk/ wokres/e centra//zmu staZ/nowsk/ego 1950-1955, Wrocław 
I M ^ s I T
Zagadnienie zostało szeroko omówione w rozdziale I (/n/ęjatywy wydawnicze wzakres/e pab//kaę// 
naukowych w/atach 1945-1950) pracy: D. Degen, M/odowen?/es/ące... Początk/Państwowego t/1/y- 
dawntctwa /Vaukowego f'1951-1956), Toruń 2004, s. 17-48.
Zob. Powstanie 1 pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikolaya Kopernika 1945-1956. t/tybór źródeł, 
wyd. H. Duczkowska-Mloraczewska, Toruń 1995, s. 35-36.
Por. Protokół szóstego zebrania Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w Toruniu [z 22 XI 1945 r.], 
[w:] Powstanie 1 pierwsze dziesięć lat, s. 87.



więc naturainym zapieczem reaiizacji projektów wydawniczych toruńskich akade
mików. W pierwszym powojennym pięcioieciu bibiiografia prac towarzystwa iiczy- 
ła (łącznie z periodykami) 67 pozycji. W omawianym zestawieniu wśród autorów 
i redaktorów wydawnictw TNT znaiazło się iiczne grono pracowników UMK^.

Prywatnym przedsiębiorstwem współpracującym z toruńskim uniwersytetem 
w pierwszych łatach jego istnienia była Księgarnia Naukowa T. Szczęsny. Praw
dopodobnie nie zawarto formainej umowy wiążącej UMK i firmę Szczęsnego, aie 
uczeinia firmowała część wydawnictw Księgarni Naukowej. Owocem tej współpra
cy było czternaście prac monograficznych z zakresu geoiogii, fiiozofii i teorii iitera- 
tury, które ukazały się w iatach 1946-1948^.

Spółdzieinie wydawnicze były odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie ryn
ku. Konieczność zapewnienia niezbędnej bazy do prowadzenia zajęć dydaktycz
nych, przede wszystkim w formie podręczników i skryptów d!a studentów, sprzy
jała spontanicznemu rozwojowi tego typu inicjatyw. W Toruniu, w ramach Bratniej 
Pomocy Studentów UMK, 19 iistopada 1945 r. powołano Akademicką Księgarnię 
Spółdzieiczą „Skrypt". W kiikuietnim dorobku „Skryptu" znalazły się 34 pozycje 
wydawnicze^. Na początku roku 1948 samodzielną inicjatywę wydawania skryp
tów podjęło również Koło Prawników, niezadowolone z efektów pracy spółdzielni 
„Skrypt ". Obok wymienionych podmiotów, także wybrane jednostki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika wydały samodzielnie, własnym nakładem w pierwszych latach 
funkcjonowania 30 pozycji. Były to, obok monografii, przede wszystkim spisy wy
kładów i spisy osobowe^.

Złożona sytuacja pierwszych lat powojennych pozwoliła więc, choć w ograni
czonym zakresie, odtworzyć na krótko zróżnicowany układ wydawniczy sprzed 
1939 roku. W wyniku decyzji nowych, komunistycznych władz partyjno-państwo- 
wych środowisko naukowe utraciło bardzo szybko to tradycyjne, naturalne za
plecze publikacyjne. Rozproszenie inicjatywy wydawniczej budziło wyraźny nie
pokój na najwyższych szczeblach władzy i ograniczało możliwości jego kontroli. 
Prywatne firmy nie pasowały do nowego modelu polityki wydawniczej, który na 
wzór radzieckich rozwiązań narzuciły władze partyjno-państwowe. Wraz z koń
cem lat czterdziestych rozpoczął się szybki proces ich eliminacji z rynku. Kryzys, 
jaki dotknął oficyny prywatne był przede wszystkim wynikiem wprowadzanych re
gulacji prawnych odnoszących się do cenzury, reglamentacji papieru i cen usług 
drukarskich. Natomiast całkowity upadek przyniósł im wprowadzony 21 września 
1949 r. obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności wydawniczej 
i destrukcyjna polityka związana z przydziałem tych koncesji. Księgarnia Nauko
wa T. Szczęsny wyraźnie ograniczyła swoją działalność w 1950 roku, a na począt
ku roku 1951 uległa likwidacji^.

Zob. W. Ciszewska, Ks/ąż^a w 7brun/u w/aracb 1945-1950. Ruc/i wydawn/czo-ks/ęgarskł, Toruń 
2005, s. 66-78,106-119 (bibliografia). Por. też K. Górski, Życ/e naukowe 7brun/'a, Życie Nauki, t. 4: 
1947, nr 21-22, s. 169-172.
Ogółem nakładem tej firmy ukazały się 32 tytuły. Szeroko działalnośó Tadeusza Szczęsnego omó
wiła W. Ciszewska, Książka w Tbrun/u, s. 127-171; eadem, Ks/ęgarnla ń/aukowa T Szczęsny / S-ka 
w 7brun/'u w/atacl! 1945-1950, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia II-III, Toruń 1998, 
s. 273-315. Por. też M. Sydow, Tbru/lsk/ rucń wydawniczy, Arkona, 1946, nr 13-14, s. 25.
Zob. W. Ciszewska, Książka w Toruniu, s. 184-207; eadem. Akademicka Księgarnia Spółdzielcza 
„Skrypt " w Toruniu w latacl/ 1945-1950, Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, t. 21; 
2003, s. 235-263. Por. też A. Dygdała, t4/ydawn1ctwa Uniwersytetu Mlkolaya Kopernika, Gazeta To
ruńska, 1957, nr 284, s. 4.
Zob. W. Ciszewska, Książka w Toruniu, s. 79-82.
W. Ciszewska, Księgarnia Naukowa, s. 304-306.



w  scentralizowanym systemie nie było już miejsca także na niezależną spół
dzielczość^". Rozwój tego rodzaju inicjatyw przerwały odgórne decyzje i przyspie
szenie tendencji centralistycznych w zakresie polityki wydawniczej. Umożliwiły to 
zmiany ustawy o Centralnym Związku Spółdzielczym oraz o centralach spółdziel- 
czo-państwowych z 21 maja 1948 r. i powstanie ośmiu central, w tym Centrali 
Spółdzielni Wydawniczych i Księgarskich. Toruński „Skrypt", decyzją Rady Nad
zorczej CSWiK z października 1948 r., zakwalifikowano do grupy placówek zbęd
nych i zlecono jego likwidację. Proces likwidacji spółdzielni rozpoczął się 10 listo
pada 1949 roku".

Polityka ta przyniosła nieodwracalne szkody dla całego środowiska naukowego, 
które musiało uzbroić się w cierpliwość czekając, aż w ła&e zajmą się „kwestią" pu
blikacji naukowych. Nowe rozwiązania wprowadzano stopniowo, z rozmysłem włą
czając książkę naukową -  jako podstawowy jej instrument -  w ideologiczną wal
kę na „froncie nauki". Odpowiedzią na spontanicznie realizowaną akcję skryptową 
i rosnący niepokój powodowany brakiem kontroli różnorodnych poczynań w po
szczególnych ośrodkach akademickich było powołanie 13 lipca 1949 r. przy De
partamencie Nauki (w strukturach Ministerstwa Oświaty, któremu podlegały szkoły 
wyższe) Komitetu V\^dawnictw Naukowych i Podręczników dla Szkół Wyższych. 
Wśród jego zadań znalazło się ustalenie ogólnego planu wydawniczego w zakre
sie książki naukowej i podręczników dla szkół wyższych^^. W omawianym okresie 
zapadały zresztą najważniejsze decyzje dotyczące całego rynku książki, inicjowa
ne przez najwyższe władze partyjno-rządowe -  zmierzające do utworzenia nowej, 
opartej na zasadach pianowania socjalistycznego, centralnej struktury publikowa
nia oraz rozpowszechniania książek i periodyków^".

W pierwszej kolejności podjęto decyzje odnoszące się do publikacji wspoma
gających dydaktykę. Akcja wydawnicza w zakresie skryptów została skupiona 
w Instytucie Wydawnictw Naukowych i Podręczników dla Szkół Wyższych, powo
łanym specjalnie do tego celu przy Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkol-
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Por. informacje nt. ofensywy ideologicznej nazywanej „bifwą o handel", S. A. Kondek, l/Mfadza / wy
dawcy. PoMyczne uwarankowan/a produkc/< ks/ążek wPo/sce w/afach 7944-7949, Warszawa 1993, 
s. 120-123.
W. Ciszewska, Akadem/cka Ks/ęgarn/a Spó/dz/e/cza, s. 254
S. Dąbkowski, Organ/zacja / zadan/a Kom/fefa Wydawn/c7w /Vaakowych ; Podręczn/ków d/a Szkó/ 
Wyższych, Życie Nauki, 1950, nr 5-6, s. 493-494; por. feż S. A. Kondek, op.cit., s. 132; P. Hubner, 
Po/kyka naukowa w Po/sce w /afach 7944-7953. Geneza sysfema, Wrocław 1992, s. 464. 
Zmianami mającymi uporządkować istniejący żywiołowy -  w opinii władz -  układ wydawniczy kiero
wała powołana 29 VII 1949 r. Centralna Komisja Wydawnicza. W  ramach Komisji powołano jedena
ście podkomisji, w tym odpowiadającą za wydawanie książek naukowych i podręczników akademic
kich. Działaniami CKW od początku sterował Wydział Prasy i Wydawnictw KC PZPR, mimo że taki 
model ingerencji nie mieścił się w formalnych schematach działania administracji rządowej. Osta
tecznie działalność wydawniczą regulowała Uchwała w spraw/e pańsTwowę/ dz/a/a/nośc/ wydawn/- 
czę/ z 30 XI 1949 r. Nakazała ona instytucjom państwowym rejestrować wszelką prowadzoną przez 
nie działalność wydawniczą w odpowiednich ministerstwach, zgodnie z ustalonym przyporządkowa
niem. Podręczniki i książki naukowe znalazły się w gestii ministra oświaty, któremu zaczęły podlegać 
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, wydawnictwa szkół wyższych i instytutów naukowych, 
a nawet wydawnictwa organizacji młodzieżowych. Nadzór nad oficynami prywatnymi i instytucja
mi społecznymi przejęła Komisja ds. Papieru (Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk). 
W tym okresie nastąpiło również, bardzo istotne dla kształtowania nowej struktury rynku, upaństwo
wienie instytucji rozpowszechniających publikacje. Dnia 17 X11949 r. utworzono Państwowe Przed
siębiorstwo Kolportażu „Ruch", a 15 11950 r. -  Centralę Obrotu Księgarskiego „Dom Książki". Wpro
wadzenie obowiązku rejestracji wszystkich wydawców wraz z zakazem korzystania z usług oficyn 
prywatnych ograniczyło skutecznie krąg podmiotów uprawnionych do publikowania prac naukowych, 
por. D. Degen, M/odowe m<es/ące, s. 42-45.



nych (PZWS)^", dotychczas odpowiedziatnych tytko za wydawanie podręczników 
dia szkół niższych szczebii. Tym samym z końcem 1949 roku zakazano dzia- 
łainości wydawniczej organizacjom studenckim, a istniejące już agendy skryp
towe przejęły całkowicie PZWS. Już w styczniu 1950 r. powstała sieć powieiarni 
w ośrodkach akademickich, które dysponowały drukarniami naukowymi pod za
rządem PZWS^^. W ceiu koordynowania poczynań wydawniczych w poszczegói- 
nych ośrodkach ustanowiono specjainych przedstawicieii -  deiegatów Komitetu 
Wydawnictw Naukowych.

W grudniu 1949 r., na wniosek prezydium Rady Naczeinej Federacji Poiskich 
Organizacji Studenckich (FPOS)^^, rozpoczął się proces przekazania na rzecz 
PZWS (za pośrednictwem Komitetu Środowiskowego FPOS) urządzeń technicz
nych będących w posiadaniu Akademickiej Księgarni Spółdzieiczej „Skrypt". Wy
posażenie przejęto ostatecznie 28 iutego 1950 r. i z tym dniem „Skrypt " został 
pozbawiony możiiwości prowadzenia działainości wydawniczej. Całkowita jego ii- 
kwidacja nastąpiła po połączeniu z warszawską Spółdzieinią Księgarską „Świato
wid" (na mocy protokołu z 6 i 7 maja 1952 r.)^T

Działainość PZWS nie uporządkowała panującego chaosu i już po roku widocz
ne były mankamenty prowadzonej akcji skryptowej. Paradoksalnie były one dokład
nym odzwierciedieniem zarzutów kierowanych wcześniej pod adresem instytucji 
i organizacji studenckich. Dzięki PZWS centralne władze państwowe wprawdzie 
całkowicie przejęły kontrolę nad publikacjami wspomagającymi kształcenie, wpro
wadzając zasady socjalistycznego planowania w tym zakresie, ale nie zaspokoiły 
nawet niewielkiej części potrzeb. Wobec narastającego w szybkim tempie proble
mu braku skryptów i podręczników dla studentów szukano nowych rozwiązań. Na
dal brakowało instytucji, która mając zaufanie władz partyjnych, realizowałaby za
łożenia nowej polityki i pozwoliła na ścisłą kontrolę swoich poczynań. Aktywność 
Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych miała z założenia stanowić tylko 
etap przejściowy -  konieczny ze względu na presję środowisk akademickich. Do
raźna interwencja w sprawie skryptów była jednak jednocześnie czytelną zapo
wiedzią decyzji dotyczących ogółu publikacji naukowych.

Wwyniku porozumienia odpowiednich organów partyjnych z władzami ministe
rialnymi 28 kwietnia 1951 r. powołano do życia Państwowe Wydawnictwo Nauko
we. Powstało tym samym wydawnictwo nowego typu, niemające odpowiednika ani 
w przeszłości, ani w momencie swojego powstania. Miało ono docelowo odpowia
dać za szeroko pojętą realizację potrzeb nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce^^. 
Przy tworzeniu struktury i zasad działania nowego przedsiębiorstwa wykorzysta
no wzorce radzieckie. Pierwszym etapem w działalności PWN było przejęcie od 
PZWS akcji skryptowej. Z dniem 1 czerwca 1951 r. powołano Oddziały V^daw- 
nictwa w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Oddziały PWN powstały na ba-

"  w  okresie aktywności instytutu Wydawnictw Naukowych, w iatach 1949-1952 PZWS wydały 39 ty
tułów, por. Dwadz/eścra/atPZWS, Warszawa 1965, s. 19.

"  D. Degen, „/łkę/a skryptowa" w dz/a/a/noścr Paristwowego Wydawrt/ctwa Naukowego w /atach 1951- 
1956, Acta Universitatis Nicoiai Copernici. Bibiioiogia iV, Toruń 2000, s. 145-347.
Była to założona w iutym 1948 r. ogóinopoiska organizacja studencka grupująca bardzo różne pod
mioty, w tym organizacje związkowe, Bratnie Pomoce, koła naukowe i związki sportowe. Na Kon
gresie Studentów Poiskich w Warszawie 17-18 iV 1950 r. zapadła decyzja o przekształceniu FPOS 
w jednoiitą organizację -  Zrzeszenie Studentów Poiskich. Nakazano także zaprzestanie działaino
ści Bratnich Pomocy i przekazanie ich majątku ZST. Jak podaje W. Ciszewska, toruński Komitet Śro
dowiskowy FPOS przekształcił się w maju 1950 r. w Komitet Uczeiniany ZSP, a Bratnia Pomoc Stu
dentów została ziikwidowana, por. W. Ciszewska, Akaderrtrcka Ks/ęgamra SpóMz/e/cza, s. 238.

"  ibidem, s. 255-256.
Parlstwowe iA^dawn/ctwo Naukowe 1951-1956, Warszawa 1956, s. 7.



zie Detegatur PZWS i przejęły od nich wszystkie sprawy związane z wydawaniem 
skryptów i podręczników akademickich na danym terenie^^.

Siłą rzeczy iata 1952-1956^° były również okresem ścisłego powiązania dzia- 
łainości wydawniczej UMK z Państwowym Wydawnictwem Naukowym. Toruń po
zostawał w strukturze oddziału łódzkiego PWN. Zgodnie z zarządzeniem ministra 
szkoinictwa wyższego z 24 stycznia 1952 r. obowiązki lokalnego koordynatora ak
cji wydawniczej przejąć miał do 10 lutego od dotychczasowego delegata Komitetu 
Wydawnictw Naukowych nowo powołany delegat Państwowego Wydawnictwa Na- 
ukowego^^ W Toruniu funkcję tę pełnił od 1950 roku Tadeusz Cieślak, który w na- 
turainy sposób przejął też funkcję pierwszego delegata PWN. Nie była to kandy
datura przypadkowa. Cieślak od początku związany był ze „Skryptem " (członek 
pierwszej rady nadzorczej spółdzielni) i doskonale znał realia toruńskiego ośrodka. 
W tatach 1948-1949 był również sekretarzem i dyrektorem administracyjnym Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika^. Podstawowym zadaniem delegata było pośredni
czenie w kontaktach z pracownikami uczelni w sprawach skryptów realizowanych 
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Zmiana na stanowisku toruńskiego de
legata nastąpiła 30 września 1952 roku. Kolejnym pełnomocnikiem został Adam 
Dygdała, który tę funkcję pełnił do roku 1956. W okresie pełnej centralizacji akcji 
wydawniczej i jej realizacji przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1945-1956) 
w ośrodku toruńskim ukazało się ogółem 21 prac naukowych oraz 18 skryptów^T

W trzecim roku działalności PWN-u, z polecenia Ministerstwa Szkolnictwa V\^ż- 
szego przedsiębiorstwo przystąpiło do wydawania zeszytów naukowych szkół 
wyższych. Przejawem nowej polityki wydawniczej były więc nie tylko zmiany or
ganizacyjne, ale także wprowadzenie w obieg naukowy nowych form publikacji -  
zeszytów naukowych. Początkowo komitety redakcyjne zeszytów naukowych po
wstawały w wyższych szkołach technicznych. Jako pierwsze do rąk czytelników 
trafiły -  już w 1953 roku -  zeszyty Politechniki Warszawskiej. Stopniowo w nurt 
ten włączano uniwersytety, a w roku 1955 także uczelnie rolnicze i ekonomicz
ne. W ciągu zaledwie kilku lat serie zeszytów naukowych stały się zjawiskiem po
wszechnym, występując w strukturach wszystkich polskich uczelni^"*.

Eołia
[joru

's D. Degen, M/odowe m/es/ące. s. 110.
Potwierdzeniem aktywności publikacyjnej pracowników naukowych UMK są szczegółowe zestawie
nia bibliograficzne obejmujące pierwsze dziesięciolecie, tzn. lata 1945-1955. Zob. Un/wersytet M<- 
ko/ą/a Kopern/ka 1945-1955, Warszawa 1957.
Treść instmkcji w sprawie wykonania zarządzenia dotyczącego zniesienia funkcji delegata KWN i po
wołania delegata PWN zob.: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Wydaw
nictw, sygn. DW-1/4.
Pracown/cy nauk/ / dydaktyk/ Un/wersylelu /M/ko/ą/a Kopern/ka 1945-1994. /Matena/y do b/ogra/i/, 
red. S. Kalembka, Toruń 1995, s. 142.
A. Dygdała, Wydawn/cfwa U/HK. [w:] Un/wersylel /H/ko/ą/a Kopern/ka 1956-1965, Toruń 1965, 
s. 171.
Pa/źstwowe t4ydawn/c/wo /Vaukowe, s. 34-35. Zarówno w przypadku skryptów, jak i zeszytów nauko
wych szybko dostrzeżono wady wprowadzonego systemu. M in. na łamach „Życia Szkoły Wyższej" 
Witold Zakrzewski już w 1956 r. oceniał bardzo krytycznie przyjęte rozwiązania: „Obecnie zeszyty 
naukowe -  z nielicznymi wyjątkami ( Annales UMCS") -  są wydawane przez PWN. Ta centralizacja 
wydawnicza jest szkodliwa i kosztowna. Produkcja jest bowiem podporządkowana planowi wydawni
czemu PWN i tym samym nader usztywniona, nie dostosowana do realnych potrzeb wydawniczych. 
Poza tym koszty produkcji są nader wysokie, gdyż zeszyty są produkowane w ten sam sposób co 
inne publikacje. Wreszcie cały proces wydawniczy jest wysoce skomplikowany". Autor dodawał tak
że: „Wydaje się, że zasadniczym krokiem na drodze do zwiększenia roli zeszytów jako narzędzia 
publikacji prac młodej kadry jest uniezależnienie ich od PWN i przekazanie uczelniom", W. Zakrzew
ski, Prob/em pub///(ac// pracrtau/rowycb m/odę/ /rad/y. Życie Szkoły Wyższej, 1956, nr 6, s. 53.
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w  Toruniu prace nad organizacją nowego typu pubiikacji trwały od początku 
1954 roku. Sprawa „Zeszytów Naukowych UMK w Toruniu" omawiana była już 19 
stycznia na posiedzeniu Senatu Akademickiego^^. Realizowane od 1956 roku se
rie toruńskich zeszytów odpowiadały poszczególnym dyscyplinom naukowym re
prezentowanym w strukturach uczeInF. W okresie 1956-1965 ukazało się ogółem 
31 tytułów zeszytów. Osiemnaście spośród nich należało do grupy humanistycz- 
no-społecznych, trzynaście -  matematyczno-przyrodniczych^^

Od czerwca roku 1956 władze Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego rozpoczęły stopniowe wycofywanie się z dotychczasowego jed
norodnego, scentralizowanego systemu wydawniczego, który wdrażano w okre
sie 1951-1953. Jeszcze w tym samym roku zdecentralizowano struktury PWN-u, 
uniezależniając oddziały wydawnictwa (w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi) 
od ośrodka warszawskiego. Szkoły wyższe uzyskały prawo do wydawania skryp
tów o lokalnym zasięgu. Monopol PWN został ostatecznie przełamany w 1957 
roku, choć pełna decentralizacja samych zeszytów naukowych nastąpiła z dniem 
1 stycznia 1958 r., od kiedy szkoły wyższe w ramach otrzymywanych środków 
budżetowych mogły już decydować o rodzaju i charakterze wydawnictw uczeinia- 
nych. W ten sposób ostatecznie zwrócono ośrodkom akademickim zawłaszczone 
uprawnienia w zakresie realizacji własnych wydawnictw^^. ich włączenie do sys
temu na pełnych prawach było jednym z warunków przełamania pogłębiającego 
się kryzysu. Na mocy ogólnego zezwolenia wydawanego przez MSzW wszystkie 
szkoły wyższe podległe ministerstwu uzyskały prawo wydawania własnych rocz
ników naukowych oraz zeszytów naukowych na takich samych warunkach (każ
dorazowo potrzebna akceptacja MSzW, własna dystrybucja i papier, stawki hono
rarium zgodne z obowiązującym prawem autorskim^^).

Nawarstwiające się realne trudności „wymusiły" na ówczesnej władzy włącze
nie szkół wyższych na pełnych prawach do struktur systemu publikacyjnego. Otwo
rzył się okres organizacyjnego wydzielania działów wydawnictw, w dalszej kolejno
ści zaś samodzielnych wydawnictw poszczególnych ośrodków akademickich. Na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działała w latach 1956-1965 Rektorska Komisja 
Wydawnicza, która powołała Komitet Redakcyjny z Redaktorem Naczelnym, któ
rym został Rajmund Galon^°. Wyodrębniono w jego strukturze odrębne działy ze
szytów naukowych nauk humanistyczno-społecznych i matematyczno-przyrodni-

Powsran/e / p/erwsze dz/es/ęć /ar, s. 324-325.
^  We wstępie do pierwszego toruńskiego zeszytu (z serii „Biologia") redaktor Działu Nauk Matema

tyczno-Przyrodniczych Henryk Szarski pisał: „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
są wydawnictwem, które nie roszcząc sobie pretensji do zobrazowania całości dorobku naukowego 
naszej uczelni ma przede wszystkim służyć młodej kadrze naukowej, ułatwić jej publikację pierw
szych swych prac badawczo-naukowych i podnosić poziom tych prac". Od /?eda/rc/7. Zeszyty Na
ukowe, 1956, nr 1: Biologia, z. 1, s. 3. Por. A. Dygdała, lAydawn/c/wa Un/wersy/e/u M/Zro/ą/a Koper- 
n//ra, s. 4.
Do 1966 r. ukazało się 16 zeszytów w serii matematyczno-przyrodniczej i 17 zeszytów w serii nauk 
humanistyczno-społecznych stanowiących „wobec społeczeństwa i świata naukowego legitymację 
osiągnięć uczelni". Por. J. Makowski, /Vowe „Zeszyty/Vau/rowe"U/M/<, Pomorze, 1966, nr 19, s. 11; 
idem, Da/sze zeszyty nau/rowe UMK, Pomorze, 1967, nr 1, s. 11. Ogółem w latach 1956-1965 uczel
nia toruńska wydała 98 tytułów. A. Dygdała. l/tydawn/ctwa UMK, s. 173-174; idem, l/l^dawn/ctwa -  
dwa dz/es/ęc/o/ec/a. Litery, 1966, nr 5, s. 5. Potwierdzeniem aktywności publikacyjnej pracowników 
UMK jest również opracowana przez H. Baranowskiego B/t)//ograf/a prac nau/rowyct? za /ata t956- 
t965, [w:] Un/wersytet, s. 251-488.

^  A. Bromberg, Uprawn/en/a wydawn/cze -  ośrod/rom nau/rowym. Trybuna Ludu, 1957, nr 51. s. 4.
^  Por. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, sygn. 1114, k. 160.
^  Z uczelnianymi wydawnictwami związany był przez kolejne 20 lat, do 1975 r. Pracown/cy nau/r/ / dy- 

da/(ty/(/, s. 206.



czych oraz dział skryptów (obejmował też pozostałe formy pubiikacji naukowych: 
dysertacje, spisy itp.). Za ostatni z wymienionych działów odpowiadał nadai wcze
śniejszy koordynator skryptów -  Adam Dygdała. Ostatecznie 13 stycznia 1967 r. 
utworzono w ramach UMK samodzieiną, ogóinouczeinioną jednostkę odpowie
dzialną za sprawy wydawnicze -  Dział Wydawnictw^\

W pierwszym dziesięcioieciu swojego istnienia Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
pod względem realizacji poiityki wydawniczej wpisał się dokładnie w modei obo
wiązujący w całej Poisce w tym okresie. W tatach 1945-1950 potrzeby wydaw
nicze były spełniane przy współpracy i pomocy innych instytucji naukowych i wy
dawniczych związanych z ośrodkiem toruńskim^^. Koiejne pięcioiecie (1951-1956) 
charakteryzowała już daieko idąca centraiizacja i „wymuszone" pośrednictwo Pań
stwowego Wydawnictwa Naukowego w zakresie pubiikacji.

jummary

The organization of the pubtishing activity of universities 
in Potand in the years 1945-1956 on the exampte 

of Nłcotaus Copernicus University in Toruń

Nicolaus Copernicus University in Toruń was created on 24 August 1945. The 
years 1945-1950 was the time to fuifiii the pubtishing needs of the university with 
the cooperation and assistance of other scientific and pubtishing institutions con- 
nected with the Toruń centre. The activity connected with scientific pubtications was 
based on the possibitities provided by the Scientific Society in Toruń and the Sci
entific Bookshop T. Szczęsny. The activity connected with university course books 
was conducted by the Academic Cooperative Bookshop "Skrypt", which was part 
of Mutual Help of NCU Students from 1945. A difficult situation of the first after- 
war years enabted to reconstruct the prewar diversified pubtishing system oniy 
for a short period of time. The next five years (1951-1956) were characterized by 
far-reaching centratization and "forced" mediation of National Scientific Publishers 
PWN. For a short time the pubtishing activity retated to course books was centered 
in the tnstitute of Scientific Pubtications and Course Books for Higher Education 
(PZWS). However, the needs of science and higher education in the fietd of pub
tishing were met by Potish Scientific Pubtishers (PWN), which was created in Aprit 
1951. tncreasing difficutties "forced" the authorities to break Potish Scientific Pub
tishers' monopoty and to graduatty incorporate higher education schoots into the 
structures of pubtishing system guaranteeing them futt rights. tn June 1956 the pe
riod of creating organizationatty separate pubtishing departments began, which was 
fottowed by independent pubtishing houses of academic centres. Within the struc
tures of Nicolaus Copernicus University the Rector s Pubtishing Commission was 
active in the years 1956-1965, and it appointed the Editoriat Committee. Eventu- 
atty, in 1967 the Pubtishing Department was created -  an independent att-univer- 
sity unit responsibte for pubtishing.

A. Dygdała, t/yydawn<cAva Ł/MK, s. 172; F. Kwiecińska, Dz/a/ H/ydawn/cłw, [w:] L/n/wersylełM/ko/a- 
ya Kopem/ł(a 1966-1980, t. 2, Toruń 1992, s. 180.
Szczegółowo omówiła ten okres w rozdz. 
82.

swojej pracy W. Ciszewska, Ks/ążka w 7ort/n/u, s. 79-
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usammeofassung

Die Organisierung der Vertagstatigkeit der Universitaten 
in Poten in den Jahren 1945-1956 am Beispiet 
der Nikotaus-Kopernikus-Universitat in Thorn

Die Nikolaus-Kopernikus-Universitat in Thorn wurde am 24. August 1945 ge- 
grundet. In den Jahren 1945-1950 wurden die Verlagsbedurfnisse der Universitat 
in Zusammenarbeit und mit Unterstutzung anderer wissenschaftiicher Institutio- 
nen und Verlagshauser realisiert, die mit derThorner Hochschule verbunden wa- 
ren. Die Tatigkeit im Rahmen der wissenschaftiichen Veróffentlichungen beruck- 
sichtigte gróRtenteils die Basis und die Mdglichkeiten, die die Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Thorn und die Wissenschaftiiche Bucherei T. Szczęsny zuge- 
sichert haben. Die Skriptaktion wurde von der Akademischen Genossenschafts- 
bucherei „Skrypt" durchgefuhrt, die im Rahmen der Bruderlichen Studentenhilfe 
der Universitat ab 1945 tatig war. Eine komplizierte Situation der ersten Nach- 
kriegsjahre eriaubte aiso, auch wenn eingeschrankt, das differenzierte Verlags- 
netz der Vorkriegszeit fur kurze Zeit wiederherzustellen. Die weiteren funf Jahre 
(1951-1956) zeichneten sich durch die weite Zentralisierung und die „erzwunge- 
ne" Vermittlung des Staatlichen Wissenschaftsverlags aus. Die Verlagsaktion im 
Bereich derSkripte erfoigte grundsatzlich im lnstitutderWissenschaftsverlage und 
der Hochschullehrbucher des Staatlichen Schulbuchverlags (Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych). Das Ziei war jedoch, die Verantwortung fur die wissen
schaftiichen und akademischen Veróffenttichungen in Polen auf den im Apri11951 
entstandenen Staatlichen Wissenschaftsvertag zu vertagern. Mehrere Schwierig- 
keiten „erzwangen" von der damatigen Regierung den Durchbruch des Monopols 
des Staatlichen Wissenschaftsvertags und eine erneute attmahtich erfotgende vol- 
le Beteiligung der Hochschuten an den Strukturen des Veriagssystems. Ab Juni 
1956 entstanden viele organisatorisch getrennte Vertagsabteitungen wie auch ei- 
genstandige Verlagshauser der einzetnen Universitatszentren. tn den Strukturen 
der Nikolaus-Kopernikus-Universitat fungierte daher in den Jahren 1956-1965 eine 
Verlagskommission, die unter Aufsicht des Rektors stand und ferner ein Redakti- 
onskomitee einberief. Letztendtich grundete man 1967 im Rahmen der Universitat 
eine eigenstandige attgemeine Einheit, d i. die Veriagsabteitung, die fur verschie- 
dene akademische Vertagsantiegen verantwortiich war.
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't-2. Wydawnictwa dia Toruńskiego Towarzystwa Kuitury i Towarzystwa Mi
łośników Torunia

Oprócz iicznych tomików wierszy, które będą omówione w dalszej kolejności, 
Toruńskie Towarzystwo Kultury zamawiało druk prac w ramach dwóch serii, a mia
nowicie „Biblioteczki Toruńskiej" i „Biblioteczki TKK ". Redaktorem obu serii był Aloj
zy Tujakowski, a opracowaniem graficznym zajmował się Zygfryd Gardzielewski. 
Pierwszą pracą z serii „Biblioteczka Toruńska", którą wykonała Oficyna były P/erw- 
sze /okacye m/asf nad ł/!/?s/ą. 750 /af Toran/a / Chełmna Tomasza Jasińskiego wy
dane w 1980 rokuL Ostatnią pozycję stanowiła praca Eugenii Kwiatkowskiej pt. 
Chełmno współczesne na łłeyego przeszłoścł^. Z kolei pierwszą pracą zrealizowa
ną w Oficynie Drukarskiej w ramach serii „Biblioteczka TKK" była publikacja Ste
fana Bilskiego pt. Peg/on hrodnłckł.* hłsłoha, zahyłkł, krayohrazy wydana w 1985 
roku^. Jako ostatnia z tej serii ukazała się w 1991 roku książka Krystyny Zieliń- 
skiej-Melkowskiej Lokacja Grndz/ądza z roku 1291.* słndłnm hłsłoryczno-archeoło- 
głczne". Szata graficzna tych publikacji była ujednolicona. Format miał najczęściej 
wymiary 20 x 13 cm, rzadko odbiegano od tej wielkości. Był to format wygodny, 
aczkolwiek druk musiał być dość drobny na niezbyt dużej powierzchni kolumny. Ze 
względu na jednolitą szatę graficzną obu bibiioteczek ograniczę się do ich ogól
nego omówienia.

Kartonowe okładki tych książek mają obwoluty ze skrzydełkami, na których cza
sami pojawia się wykaz wydawnictw danej serii. Przykładem może być praca Jana 
Bełkota l/i/śród k"ałrówł konłrałrówłomhsk/ch^. Obwoluta graficznie podzielona jest 
na dwie części. Górną (nieznacznie większą) zajmuje rycina lub zdjęcie, w dolnej 
umieszczony jest tytuł dzieła i herb Torunia. Na odwrocie obwoluty znajduje się 
znak graficzny TTK oraz rozwinięta jego nazwa. Dolne części obwolut mają różne 
kolory, najczęściej stosowano niebieski, ciemnoczerwony lub brązowy.

Książki te mają zarówno karty tytułowe, jak i przedtytułowe. Na stronie przedty- 
tułowej, w górnej części widnieje tytuł publikacji. Strona przytytułowa różni się nie
znacznie w obu seriach. „Biblioteczka Toruńska", na którą składają się prace popu
larnonaukowe wydane z okazji obchodów 750-lecia miast Torunia i Chełmna, ma 
na stronie przytytułowej informację takiej treści umieszczoną od góry strony, po na
zwie instytucji zlecającej. Poniżej znajduje się napis „Biblioteczka Toruńska" i ko-

W drugiej części artykułu o Oficynie Drukarskiej zamieszczam dalszą charakterystykę wydanych 
w niej druków. Wybrany przeze mnie w pierwszej części artykułu podział publikacji jest konsekwent
nie kontynuowany.
T. Jasiński, P/erwsze /okac/e m/asf nad t/Ms/ą. 750 /af 7brun/a / Che/mna, Toruń 1980.
E. Kwiatkowska, Chełmno współczesne na łłe yego przeszłość/, Toruń 1984.
S. Bilski, Pegłon brodn/ck/. łi/słona, zabyłkł, krajobrazy, Toruń 1985.
K. Zielińska-Melkowska, Lokacja Grudz/ądza z roku 1291. słudłum błsłoryczno-arcbeołog/czne, To
ruń 1991.
J. Bełkot, W śród/rałrówłkonk'ałrówłoru/isk/cb, Toruń 1982.



tejny numer pubtikacji w ramach serii. Daiej wydrukowany jest herb Torunia i daty 
7233-7983. Na doie strony zamieszczono miejsce i rok wydania. Strona przyty- 
tułowa drugiej serii, czyii „Bibiioteczki TKK" ma u góry nazwę serii, pośrodku go
dło Torunia, a u dołu miejsce i rok wydania. W książce pt. Jes/eń 7939. dokument 
p/erwszyc7ł m/es/ęcy okupacy/ n/em/eck/ę/ na Pomorzu Gdaósk/m zamieszczono 
na stronie przytytułowej cytat z przemówienia J. Becka na posiedzeniu Sejmu Rze- 
czypospoiitej w dniu 5 maja 1939 roku^.

Strona tytułowa pubiikacji obu serii zawiera imię i nazwisko autora (u góry stro
ny), tytuł pracy, u dołu znak graficzny TTK oraz miejsce i rok wydania. Do druku 
tych informacji użyto farby drukarskiej w kolorach czarnym i czerwonym lub nie
bieskim. Strona redakcyjna podaje nazwisko redaktora wydawnictw, autora opra
cowania graficznego, u dołu widnieje znak graficzny Oficyny Drukarskiej. W wy
dawnictwach zaopatrzonych w ilustracje na tej stronie bywają wymienieni także 
ich wykonawcy.

Tekst główny dzieł jest podzielony na rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi 
i podrozdziały oznaczone cyframi arabskimi. Do druku tytułów rozdziałów i podroz
działów użyto czcionek zróżnicowanych stopniem i grubością. Z materiałów wpro
wadzających występuje najczęściej wstęp. Czasami przed tekstem głównym, na 
oddzielnej karcie znajduje się tekst w rodzaju dedykacji. Na przykład w książce To
masza Jasińskiego pt. P/erwsze /okac/e m/as7 nad lAl̂ s/ą. 750 /a7 Tbrun/a / Chełm
na na tej karcie TTK wyjaśnia powód wydania serii popularnonaukowej poświę
conej historii miasf.

Z materiałów uzupełniających tekst główny można wymienić: przypisy zamiesz
czane na końcu książki, liczne zdjęcia, czasami aneksy i noty bibliograficzne. 
Z materiałów informacyjno-pomocniczych zawsze występuje spis treści umiesz
czany na końcu dzieła.

Nakład tych prac z obu serii wynosił od 1000 do 3 tysięcy egzemplarzy.
Ze względu na wyjątkową urodę książki, która z inicjatywy TTK ukazała się 

w 1983 roku omówię ją dokładniej. Mowa o Przyw/7ę/'n chełm/ńsk/m 7233 / 7257 
w opracowaniu Karoli Ciesielskiej^. Oba przywileje zostały opublikowane w wersji 
oryginalnej, tzn. w języku łacińskim oraz w polskim przekładzie Janusza Bieniaka. 
Tekst przywileju z 1251 roku oparty został bezpośrednio na oryginale dokumen
tu przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Zdjęcie ory
ginału autorstwa Janiny Gardzielewskiej zamieszczono przed tekstem przywileju. 
Zygfryd Gardzielewski opracowując graficznie tę publikację nadał jej wymiary 30 x 
22 cm. Okładkę ze skrzydełkami wykonano z kartonu młotkowego. Ozdobę okład
ki stanowi piękna bordiura okalająca tytuł dzieła. Pomiędzy okładką a kartą przed- 
tytułową umieszczono ozdobną kartę koloru oliwkowego. Na stronie przedtytuło- 
wej u góry wydrukowano tytuł pracy, a na stronie przytytułowej nazwiska autorów 
opracowania graficznego i fotografii. Pośrodku tej strony zamieszczono informację 
dotyczącą wydawnictwa, a u dołu sygnet drukarski i nazwę Oficyny. Strona tytuło
wa oprócz tytułu wyeksponowanego dużą czcionką zawiera imię i nazwisko auto
ra, godło Torunia i nazwę instytucji sprawczej. Publikacja posiada wstęp i przypi
sy. Zwracają uwagę bardzo szerokie marginesy.

Kolejną serią, jaka wyszła spod pras Oficyny była „Biblioteczka Towarzystwa 
Miłośników Torunia ". Liczba publikacji tej serii nie jest duża, ale wyróżnia je jed-

Jes/efi r939. p/envszyc/ł m/es/ęcy o/(upac/ł n/em/ec/ae; na Pomorzu Gdaris/(/m, Toruń
1989.
T. Jasiński, op.cit.
K. Ciesieiska, Przyw//ę/ c/ie/m/ńsk/1233 /1251, Toruń 1983.



notita szata graficzna w opracowaniu Zygfryda Gardzielewskiego. Redakcją se
rii zajmował się Aiojzy Tujakowski. Jako pierwszy w wykonaniu Oficyny ukazał się 
w 1988 roku F//sak foruńsk/. proyekfy; rea//zac/a sfadz/enk/-pomn/ka Tadeusza Za
krzewskiego^. Ogiądając książki, które wyszły w tej serii łatwo dostrzegamy, że są 
one wydane w prawie identyczny sposób, jak w obu „Biblioteczkach" Toruńskie
go Towarzystwa Kuitury. Różni je mniejszy format - 1 7 x 1 2  cm. Okładka pozycji 
„Bibiioteczki To-Mi-To" również składa się z dwóch części. Górna, nieco większa, 
zawiera iiustracje, np. w pracy B. Dybasia i K. Walczaka pt. Tbruńsk/e przeprawy 
/ mosfy na M/?ś/e zdjęcie miedziorytu C. Pietscha^", a w pracy C. Iwaniszewskiej fo
tografię obserwatorium astronomicznego Dolną, mniejszą część przezna
czano na tytuł dzieła otoczony ozdobną ramką. Na czwartej stronie okładki, na jej 
środku umieszczono znak Fundacji Ochrony Zabytków Torunia. Także kompozycja 
pozostałych części składowych jest taka sama jak w pracach „Biblioteczki TTK". 
Na karcie tytułowej oprócz nazwiska autora i tytułu dzieła znajduje się sygnet To- 
Mi-To oraz rok wydania i nazwa serii. Niestety, także w serii „Biblioteczka To-Mi- 
To" użyto małej czcionki, co stanowi pewien dyskomfort w odbiorze książki.
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!-3. Wydawnictwa dla Ośrodka Informatyczno-Metodycznego Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych

Książnica Miejska wykonała wiele druków dla Ośrodka Informacyjno-Metodycz
nego Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Wydawnictwa te zostały za
początkowane w latach osiemdziesiątych. Stanowią one pomoc przy dobieraniu 
repertuaru czytelniczego dla osób niewidomych, niedosłyszących i starszych. Skie
rowane są do bibliotekarzy pracujących z tymi grupami w bibliotekach publicznych 
i placówkach kulturalno-oświatowych, a także w domach opieki społecznej. Są to 
najczęściej wydania bardzo skromne, jeżeli chodzi o szatę graficzną. Ich format 
został ujednolicony. Mają one wielkość 21 x 12 cm. Znakiem rozpoznawczym tych 
wydań jest widniejący na okładce zielony rysunek -  znak graficzny przedstawiają
cy w sposób schematyczny osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim. Czę
sto zawierają one wykazy bibliograficzne, np. Arieta Tuleya opracowała poradnik 
bibliograficzny zamieszczony w książce pt. Jak pomóc dz/ecka z mózgowym po- 
rażen/em dz/ec/'ęcym^^.

Nakłady tych wydawnictw sięgają od 1200 do 1500 egzemplarzy. Nastawiono 
się na większą iiczbę egzempiarzy kosztem jakości ze zrozumiałych względów fi
nansowych.

!t. Druki bibiiofiiskie dia Towarzystwa Bibiiofiiów im. J. Leiewe- 
!a w Toruniu

Działalność wydawniczą Towarzystwa Bibiiofiiów im. J. Lelewela w Toruniu w la
tach 1927-1983 możemy prześledzić dzięki bibliografii, którą przygotował Henryk 
Baranowski, a która została wydana w 1984 roku w Oficynie Drukarskiej^^. Łatwo 
więc można się dowiedzieć, że w interesujących nas latach działalności Oficyny

T. Zakrzewski, F//sak roruósk/. proyekry, rea//zac/a sMz/enk/'-pomn/ka, Toruń 1989.
B. Dybaś, K. Walczak, Tbruńsk/e przeprawy/ mosfy na t/i/?ś/e, Toruń 1989.
C. Iwaniszewska, Obserwa^orrumasrronom/czne L/MK, Toruń 1989.
A. Tuleya, Jak pomóc dzrecku z porażenrem mózgowym, Toruń 1991.
H. Baranowski, Towarzystwo Bró/rotf/ówrm. J. Le/ewe/a w Tórun/n. Dzra/a/ność wydawnrcza w/atact? 
T927-T983, Toruń 1984.



Drukarskiej, czyii w tatach 1974-1983, opubiikowano 29 książek Towarzystwa Bi- 
biiofiiskiego, 19 zaproszeń na spotkania bibiiofiiskie, piakat z okazji pięćdziesię- 
cioiecia Towarzystwa, druki okoiicznościowe związane z Ogóinopoiskim Zjazdem 
Bibiiofiiów w Toruniu w 1978 r. oraz piakat z okazji pięćdziesięciopięciolecia Towa
rzystwa i życzenia w dwudziestą rocznicę założenia Wieikopoiskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Książki. Następne iata działainości Oficyny Drukarskiej, czyii 1984-1998, 
to również spora iiczba wydawnictw dia Towarzystwa Bibiiofiiów.

Trzydziestą pierwszą pubiikację Towarzystwa Bibiiofiiów wydaną z okazji pięć- 
setiecia drukarstwa poiskiego, a zarazem pierwszy druk wykonany w Oficynie Dru
karskiej Książnicy Miejskiej stanowi praca Aiojzego Tujakowskiego Tradycje dru
karstwa po/sk/ego na z/em/ac/i Po/sk/ Pó/nocnę/^". Jest to druk o wymiarach 25 x 
17,5 cm. Biała okładka ze skrzydełkami została ozdobiona ryciną przedstawiającą 
starodawny warsztat drukarski, a tytuł pracy wydrukowano czcionką czarną i czer
woną. Pubiikacja ta ma stronę przedtytułową z umieszczonym u góry tytułem pracy. 
Stronę tytułową zdobi winieta. Tytuły rozdziałów wydrukowano czerwoną czcionką 
i ozdobiono winietami. W tekście użyto przerywników z piętnasto- i siedemnasto
wiecznych druków toruńskich. Wydano 200 szytych ręcznie egzemplarzy.

W roku 1977 Oficyna Drukarska wydała kiika pięknych publikacji. Jedną z nich 
jest Zakochany P/P//oń/. ba/Zada frag/czna Juliana Tuwima, rzecz wydana dla 
uczczenia pięćdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Bibliofilskiego im. J. Le- 
lewela^^. Do druku przygotował ją Tadeusz Zakrzewski, a opracował graficznie 
Zygfryd Gardzielewski. Książka o wymiarach 24 x 13 cm została ozdobiona drze
worytami Michaela Wolgenmutha i Wiiheima Pieydewurffa zaczerpniętymi z dzie
ła Hartmanna Schedla Ł/ePer Chron/carum wydanego w Norymberdze 23 grudnia 
1493 roku. Ta cenna pozycja bibliofilska wyszła w nakładzie 50 egz., w tym 24 eg
zemplarze imienne dla członków Towarzystwa. Na kartonową okładkę druku nało
żona jest obwoluta ze skrzydełkami w koiorze popielatym z odcieniem błękitu. Ten 
kolor pięknie współgra z brązową czcionką, którą drukowano tytuł. Pozostałe in
formacje dotyczące autora i podtytułu drukowano na okładce czcionką w kolorze 
czarnym. Kartę tytułową poprzedza karta przedtytułową, której treść rozmieszczo
no w ciekawy sposób: imię i nazwisko autora u góry strony, tytuł zaś na dole. Na 
stronie przytytułowej znajduje się jeden ze wspomnianych już drzeworytów. Ele
mentem ozdobnym, który pojawia się na stronie tytułowej tego druku jest listek, 
często używany przez Zygfryda Gardzieiewskiego. Jak większość druków biblio
filskich, ten także jest szyty ręcznie. Stałym eiementem wszystkich druków bibiio- 
filskich Towarzystwa Bibiiofiiów jest jego sygnet wydawniczy -  profi! głowy J. Le- 
ieweia umieszczony na doie strony tytułowej, tuż po nazwie Towarzystwa.

Drugim szczegóinym drukiem z 1977 roku jest P/eśh o burm/sfrzance Jana Ka
sprowicza wydana z okazji nadania prof. dr. Konradowi Górskiemu tytułu człon
ka honorowego Towarzystwa Bibiiofiiów (4 !! 1977 r.)̂ .̂ Tekst P/eśn/ poprzedza 
wstęp, którego autorem jest profesor Górski, oraz rysunki Stanisława Wyspiań
skiego. Druk ten ma format wydłużonego prostokąta o wymiarach 24,5 x 16 cm. 
Okładka wykonana została z grubego papieru czerpanego ze skrzydełkami, wid
nieją na niej secesyjne motywy rośiinne autorstwa S. Wyspiańskiego. Motywy te 
znaieżć można także w tekście. Wiersz P/eśń o burm/sfrzance wydrukowany zo
stał na niebieskim papierze. Na wykiejce zamieszczona jest reprodukcja portre-

"  A. Tujakowski, 7radyc/e drukarstwa po/sk/ego na z/em/ach Po/sk/ Pó/nocne/, Toruń 1975. 
J. Tuwim, Zakoc/iany/)/M/oń'/. /3a//ada /rag/czna, Toruń 1977.
J. Kasprowicz, P/eśń o ńurm/s/rzance, Toruń 1977.



tu Jana Kasprowicza pędzla Leona Wyczółkowskiego. Druk ten wyszedł w nakła
dce 200^3 z ^m p ^^y

Na Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Toruniu, który odbył się 23-24 września 
1978 r. Oficyna Drukarska przygotowała tekst Ludwika Kondratowicza (pseu
donim Władysław Syrokomla) pt. Ks/ęgarz u//czny. gawęda^^. Druk ma wymiary 
24 X 19 cm. Publikację tę zdobią reprodukcje dziewiętnastowiecznych drzewory
tów mistrzów z „Tygodnika Ilustrowanego" oraz piękna czcionka Antykwa Toruńska. 
Okładkę chroni granatowa obwoluta z szerokimi skrzydełkami. Tytuł i nazwisko 
autora na okładce zostały wytłoczone złotem, co pięknie komponuje się z kolo
rem okładki. Tekst główny wydrukowano na popielatoniebieskim papierze. Ten 
ciekawy druk bibliofilski został wydany w 200 egz., z czego imienne egzemplarze 
otrzymali członkowie komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofi
lów w Toruniu.

W tym samym roku -  1978 -  Towarzystwo Bibliofilów wraz z Warszawskim 
Towarzystwem Przyjaciół Książki wydało druk Aleksandra Bocheńskiego L/sf do 
b/b//o/7/ów o brac/ach Za/ask/cb^^. Pracę tę do druku przygotował Tadeusz Za
krzewski, graficznie zaś opracował jak zwykle Zygfryd Gardzielewski. Druk ten, 
o wymiarach 25 x 19,5 cm, ma kartonową okładkę zszytą z popielatobeżową ob
wolutą ze skrzydełkami. Oprócz tytułu znajduje się na niej ciekawa winieta, stano
wiąca jakby otoczenie herbu. Na stronie tytułowej oprócz tytułu i nazwiska autora 
zamieszczono ekslibris Józefa Andrzeja Załuskiego. Natomiast na stronie redakcyj
nej pojawiły się dwa sygnety -  Towarzystwa Przyjaciół Książki w Warszawie i To
warzystwa Bibliofilów w Toruniu. Pracę zdobią ilustracje: miedzioryt S. Sysberga 
przedstawiający Andrzeja Kostkę Załuskiego oraz sztych J. M. Myliusa z 1746 roku 
z wizerunkiem Józefa Andrzeja Załuskiego. W tekście znajdują się zdjęcia auto
grafów J. A. Załuskiego oraz biblioteki Załuskich. Tekst drukowany jest na kremo
wym papierze. Rozdziały rozpoczynają winiety roślinne. Druk wydano w nakładzie 
300 egzemplarzy ręcznie numerowanych.

Rok 1979 obfitował w druki bibliofilskie Towarzystwa Bibliofilów, ciekawe za
równo pod względem formy, jak i treści, trudno zatem dokonać wyboru. Niewąt
pliwie warto wymienić Andrzeja Tomczaka Cartograpb/e Tboran/ens/s exemp/a, 
które do druku przygotował Tadeusz Zakrzewski, a opracował graficznie Zygfryd 
Gardzielewski. Książka zawiera siedem reprodukcji (w tym również na okładce) 
map Torunia z lat 1629-1816, przed późniejszymi przekształceniami. Reproduko
wane plany pochodzą ze zbiorów Kungl. Krigsarkivet w Sztokholmie, Ósterreichi- 
sches Staatsarchiv-Kriegsarchiv w Wiedniu, Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie, 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Archi
wum Państwowego w Gdańsku. Druk, o wymiarach 25 x 19,5 cm, ma kartonową 
okładkę i obwolutę ze skrzydełkami. Na obwolucie oprócz tytułu i nazwiska au
tora dzieła znajduje się reprodukcja planu 7iborun/'um /nfer Reg/as C/Wafes pr/P- 
ceps z 1640 roku, zamieszczonego przez Israela Hoppe w jego Gescb/cbfe des 
weryabdngen Kneges and Sb7/sfandes zw/scben Po/en and Scbweden 7626-7636. 
Jak w większości druków bibliofilskich, oprócz strony tytułowej jest także przedty- 
tułowa. Tekst drukowany jest na pięknym papierze w kolorze oliwkowym. Repro
dukcje planów wykonano na białym papierze kredowanym. Na dwóch ostatnich 
stronach zamieszczono podziękowania dla instytucji, które udostępniły mapy do 
druku, a na obwolucie z tyłu jest wklejona dedykacja: „Kartografii toruńskiej -  Bi
bliofile toruńscy ". Także ta publikacja Towarzystwa Bibliofilów na stronie tytułowej

Eolia
Eoru

L. Kondratowicz, Ks/ęgarz u//czny. gawęda, Toruń 1978.
A. Bocheński, L/st do d/Mo/t/ów o drac/acd Za/ask/cd, Toruń 1978.



ma jego znak graficzny -  profil głowy Lelewela. Jej nakład wynosi 200 numero
wanych egzemplarzy.

W 1979 roku pojawiły się dwie publikacje autorstwa członka Towarzystwa Biblio
filów -  Konstantego Marii Sopocki. Były to i/i/spomn/en/a / konA"ontac/'e typograttka 
z drzeworytami autora i Pp/azcfy wcfawnę/ iA^rszaw/e. Obie pozycje tradycyjnie do 
druku przygotował Tadeusz Zakrzewski, a opracował graficznie Zygfryd Gardzie- 
lewski. Pierwsza z nich ma format mocno wydłużonego prostokąta o wymiarach 
24 X 13 cm^ .̂ Kartonowa okładka ma czerwoną obwolutę z szerokimi skrzydełka
mi. Oprócz tytułowej jest także karta przedtytułowa. Tekst drukowany jest na kre
mowym papierze o wyraźnej fakturze. Druk, szyty ręcznie, został wydany w 200 
egzemplarzach. Druga wspomniana książka, o wymiarach 24 x 18,5 cm, zawie
ra linoryty autora^". Została wydana z okazji wizyty K. M. Sopocki u bibliofilów to
ruńskich 12 maja 1979 roku. Również ten druk ma kartonową okładkę z popiela
tą obwolutą z szerokimi skrzydełkami. Oprócz tytułu zamieszczono na niej linoryt 
Sopocki. Publikację wydano w 200 egzemplarzach.

Duży walor estetyczny wyróżnia książkę Konstantego Mariana Górskiego pt. 
B/Moman wydaną w 1979 roku^L Pracę tę przygotował do druku Tadeusz Za
krzewski. On również opatrzył ją posłowiem. Zygfryd Gardzielewski nadał pubiika- 
cji kształt mocno wydłużonego prostokąta o wymiarach 24 x 13 cm. Efektowne jest 
zestawienie grafitowej obwoluty ze skrzydełkami z popielatym papierem o wyraź
nej fakturze, na którym drukowano tekst. Rozdziały rozpoczyna motyw dekoracyj
ny w oliwkowym kolorze. Nakład wyniósł 200 egzempiarzy numerowanych.

Z 1980 roku należy wymienić interesującą pubiikację pt. Gadk/ foruńsk/e, czy// 
zagad/(/ wese/ne z prze/omaXt/// /X t//// w/e/ra^ .̂ Wyboru dokonał i wstępem opa
trzył Stanisław Salmonowicz, natomiast do druku przygotował Tadeusz Zakrzew
ski. Opracowanie graficzne spoczęło jak zwykle w rękach Z. Gardzielewskiego. 
Wybrane teksty pochodzą z panegiryków toruńskich przechowywanych w zbiorach 
Książnicy Miejskiej i stanowią rzadki dokument literacki w języku polskim związa
ny z toruńskim mieszczaństwem z przełomu XVII i XVIII wieku. Z piętnastu tek
stów jedenaście jest pióra Piotra Szenknechta, autorami pozostałych są Marcin 
Szwanwic, Paweł Niewiadomski i Juliusz Pehnen^T Ten bibliofilski druk od strony 
estetycznej zwraca uwagę nie tylko formatem (23 x 17 cm), ale także kolorystyką. 
Kartonowa okładka ma pomarańczową obwolutę z szerokimi skrzydełkami, nato
miast tekst drukowany jest na popielatym papierze. Kartę przedtytułową i tytuło
wą zdobią oliwkowego koloru motywy dekoracyjne: roślinny i amor na chmurze. 
Motyw roślinny pojawił się też na obwolucie wraz z tytułem dzieła. Do druku użyto 
czcionki Garamond i Modena. Nakład tej pozycji wyniósł 200 egzemplarzy.

Wrażenia z podróży do Włoch śladami Mikołaja Kopernika zawarł Zefiryn Ję- 
drzyński w pracy pt. !A?os/r/e n/ebo Kopem/Zra '̂*. Widoki miast włoskich i przerywni
ki wybrane zostały z dzieła Hartmana Schedla L/bercbron/corum wydanego w No
rymberdze w 1493 roku. Jako portret Mikołaja Kopernika wykorzystano drzeworyt 
kaufmanowski wydany w Wittemberdze około roku 1600. Wszystkie reprodukcje 
są dziełem Janiny Gardzielewskiej. Książka ma wymiary 24,5 x 17,5 cm. Okład
ka obleczona jest w białą obwolutę ze skrzydełkami. Tekst wydrukowano czcion-

K. M. Sopoćko, tVspomn/en/a / kon^onrage rypogra^ka, z drzeworytami autora, Toruń 1979. 
^  K. M. Sopoćko, Pq/azdy wdawne/ l/tz&rszaw/e, Toruń 1979.

K. M. Górski, B<Momar?, Toruń 1979.
^  Gadk/ torańsk/e, czy// zagac/k/ wese/ne z prze/oma XV// / XV/// w/eka, Toruń 1980.
^  H. Baranowski, op.cit., s. 18. 

z. Jędrzyński, t/Mosk/e n/eóo /ćopern/ka, Toruń 1980.



ką Garamond i Modena na pięknym żeberkowym papierze w koiorze kremowym. 
Nakład wyniósł 200 egzempiarzy.

Wydaniem specjainym, upamiętniającym zaszczytne wyróżnienie toruńskiego 
artysty książki Zygfryda Gardzieiewskiego Orderem Białego Kruka ze słoneczni
kiem była pubiikacja autorstwa Józefa Czechowicza pt. Z kron/k/ b/b//ok7ów /ube/- 
sk/W^. Słowem wstępnym opatrzył ją i do druku przygotował Tadeusz Zakrzew
ski, a opracował graficznie Z. Gardzieiewski. Wymiary 25 x 16 cm nadają książce 
kształt wydłużonego prostokąta. Okładka ze skrzydełkami została wykonana z czer
panego papieru. Widnieje na niej tytuł i miejsce wydania. Eiementem ozdobnym 
są dwa bogate, piękne, złote inicjały, które pojawiają się także na stronie tytułowej 
przy nazwisku autora i tytuie dzieła. Strona przedtytułowa zawiera nazwę i znak 
graficzny instytucji sprawczej oraz eiement graficzny w formie winiety. Tekst główny 
stanowią dwa wiersze, z których każdy rozpoczyna złoty ozdobny inicjał. Do druku 
użyto czcionki Antykwa Toruńska. Nakład wyniósł 200 egzempiarzy.

W 1983 roku ukazał się druk będący nadbitką z księgi pamiątkowej Ogóino- 
poiskiego Zjazdu Bibiiofiiów w Toruniu. Nosił on tytuł P/smo drukars/r/e a estetyka 
draka, a jego autorem był członek Towarzystwa Bibiiofiiów Roman Tomaszewski. 
Pracę tę do druku przygotował Tadeusz Zakrzewski, a opracowaniem graficznym 
zajął się Z. Gardzieiewski. Książka o wymiarach 24 x 17 cm ma kartonową kremo
wą okładkę z szerokimi zakładkami. Zdobi ją iinoryt Stanisława Giiwy przedstawia
jący prasę Aibion. Tytuł pracy został złożony czcionką Antykwa Toruńska w koiorze 
czerwonym, tekst zaś czcionką Garamond. Ta szyta ręcznie pozycja ma czerwoną 
wykiejkę. Na stronie przedtytułowej i tytułowej powtórzony został iinoryt Giiwy. Na 
stronie tytułowej znaiazła się także dedykacja autora dia przyjaciół: Janiny i Zyg
fryda Gardzieiewskich, artystów fotografii i typografii zasłużonych dia starannego 
komponowania i wydawania druków. Tekst główny przerywają strony z przytoczo
nymi wypowiedziami znanych osób na temat książki. Uwagę czytającego zwraca
ją szerokie marginesy i wyrazisty druk. Oficyna Drukarska wykonała 300 numero
wanych egzempiarzy tej publikacji.

Towarzystwo Bibliofilów zleciło Oficynie wydanie bibliografii Henryka Baranow
skiego przedstawiającej działalność wydawniczą Towarzystwa w latach 1927- 
1983^^. Jest to książka o wymiarach 23 x 13 cm. Biała kartonowa (młotkowa) 
okładka zawiera tytuł wydrukowany niebieską czcionką oraz nazwę i znak gra
ficzny instytucji sprawczej, czyli Towarzystwa Bibliofilów. Tekst główny drukowany 
jest na szaroniebieskim papierze, a fotografie ciekawszych pozycji bibliograficz
nych, autorstwa Janiny Gardzielewskiej, na papierze kredowanym. Druk wykona
no w nakładzie 200 egzemplarzy numerowanych.

Pięćdziesiątą czwartą publikacją Towarzystwa Bibliofilów była poświęcona ko
lekcjonerstwu praca Andrzeja Ryszkiewicza pt. Eks//Ms po/sk/. Uwag/ o ko/e/r- 
cyonersfw/e. wyk/ad na Ogó/nopo/sk/m ^eźdz/e B/b/zo/ż/ów w Tbrun/n 24 wrześn/a 
7978 roku, wydana jako nadbitka z księgi pamiątkowej tegoż zjazdu^^. Druk ten, 
o wymiarach 24 x 17 cm, zdobi piękna okładka z brązową obwolutą ze skrzydeł
kami, na której został umieszczony miedzioryt Wojciecha Jakubowskiego -  eksli
bris A. Ryszkiewicza. Z taką okładką dobrze się komponuje ciemnobeżowa kartka 
obejmująca zrąb główny drukowany na kremowym, żeberkowym papierze offse-
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J. Czechowicz, Z /(rof)//(/ h<h//o^/ów/ube/s/(/c/?, Toruń 1982.
R. Tomaszewski, P/smo c/ru/rars/oe a es/e/y/ra c/ru/ra, Toruń 1983.
H. Baranowski, op.cit.
A. Ryszkiewicz, E/rs//br/s po/s/o. L/wag/ o /ro/e/rc/orłers/w/e. wy/r/ad na Ogó/nopo/s/(/m ^eźdz/e B/N/o- 
^/ów w 7orun/a 24 wrześn/a 1978 ro/ru, Toruń 1983.
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towym. Na stronie tytułowej między tytułem a nazwiskiem autora dzieła znajdu
je się winieta w koiorze oiiwkowym. Zwraca uwagę ładnie ukształtowana koium- 
na i szerokie marginesy.

interesującym drukiem okazała się praca /nstrukcyya od m/odycd pań / pan/en 
tak koronnych, yako / H/?e/k/ego X/ęstwa Ł/tewsk/ego dana /cń Mośc/om Panom 
Pos/om naszym na sę/m wa/ny //tewsk/ w Grodn/e roku teraźn/ę/szego 7679 od 
nas zgodn/e obranych s/ostrzyczek^^. Wymiary druku -  16,5 x 17,5 cm -  nadają 
mu kształt prawie kwadratu. Obwoiuta ze skrzydełkami jest w koiorze czerwonym. 
Strony przedtytułową i tytułową zdobią eiementy dekoracyjne z motywami kwietny
mi. Do druku użyto czcionki Garamond i żeberkowego papieru offsetowego. Tekst 
zawiera fotokopię instrukcji. Nakład wyniósł 200 egzempiarzy.

Tadeusz Zakrzewski przygotował do druku i opatrzył posłowiem iist Frydery
ka Chopina do Jana Matuszyńskiego z Warszawy, dotyczący pobytu kompozytora 
w Toruniu w 1825 roku^°. Na okładce ze skrzydełkami został odciśnięty meda! pro
jektu Władysława Markiewicza. List drukowano na papierze kredowanym. W środ
ku znajdują się ryciny przedstawiające zabytki Torunia.

W 1986 roku Oficyna wydrukowała pracę Jadwigi Siniarskiej-Czapiickiej P/7/- 
grany z herbem 7brnn/a^L Nadano jej format wydłużonego prostokąta o wymia
rach 24 X 12,5 cm. Okładkę tworzy czerpany, gruby papier o postrzępionych brze
gach, umieszczono na niej przerys fiiigranu herbu Torunia J. L. Nicoiaia z 1709 
roku. Do druku użyto popieiatego papieru. W tekście przytoczono iiczne przykła
dy filigranów. W nietypowy sposób tytuł pubiikacji pojawił się na stronie redakcyj
nej. Tekst główny rozpoczyna herb Torunia. Nakład tej pozycji wyniósł 200 nume
rowanych egzemplarzy.

Towarzystwo Bibliofilów uhonorowało zasługi Karla Dedeciusa dla literatury pol
skiej, wydając w 1986 roku Po/on/ca Dedec/ana. //'ferafara po/ska wdamaczen/ach 
/' wydan/ach Kada Dedec/asa -  b/b//ogra/?a wydań ks/ążkowych z /af 7959-7986^^. 
Redaktorem tego wydania był Tadeusz Zakrzewski, a zestawienia bibliograficzne
go dokonał Henryk Baranowski. Ta pięknie wydana książka o wymiarach 28 x 15,5 
cm ma okładkę ze skrzydełkami z papieru czerpanego, na której znajduje się eks
libris Dedeciusa autorstwa A. Heidricha. W tekście zamieszczono zdjęcia Dede
ciusa, które wykonali I. Ohibaum i R. Grosser. Tekst drukowano na papierze z po
strzępionymi brzegami czcionką Garamond.

Z tego samego roku pochodzi praca Konrada Górskiego M/ck/ew/cz-Le/ewe/ 
wydana z okazji dwusetnej rocznicy urodzin J. Lelewela i sześódziesiątej roczni
cy założenia Towarzystwa Bibliofilów w Toruniu^^. Książka zawiera wizerunki obu 
sławnych postaci: Adama Mickiewicza według portretu Walentego Wańkowicza 
z 1821 roku oraz Joachima Lelewela na podstawie litografii F. Vi!!aina. Tekst główny 
drukowano na popielatoniebieskim papierze. Publikację wyróżniają: ciemnobrązo
wa kartka obejmująca zrąb główny, kolorowa (oliwkowa) czcionka, którą drukowa
no tytuł i drobne ozdobniki. Spod pras Oficyny Drukarskiej wyszło 300 numerowa
nych egzemplarzy tej książki.

^  od m/odyc/i pań / pan/en fa/( /(oronnycń, yako /' t/Me/k/ego Xłęsrwa Lkewsk/ego dana /cń
/Mośc/on! Panom Pos/om naszym na se/m wa/ny ///ews/o w Grodn/e ro/(a /eraźn/e/szego /679 od 
nas zgodn/e ońranycń s/os/rzycze/(, wyd. Z. H. Nowak, Toruń 1983.
M/ody Cńop/n w 7brun/u. L/s/Prydery/ra Cńop/na do Jana /Ma/uszyńs/r/ego w t/!/drszaw/e. Sza/arn/a 
1S25, Toruń 1984.
J. Siniarska-Czaplicka, P///grany z ńerńem 7brun/a, Toruń 1986.
Po/on/ca Dedec/ana. ///era/ara po/s/ra w //amaczen/acń / wydan/acń /<ar/a Dedec/asa -  ń/ń//ogra//a 
wydań /rs/ąż/rowycń z /a/ 1959-19S6, Toruń 1986.
K. Górski, /M/c/r/ew/cz-/.e/ewe/, Toruń 1986.



Konrad Górski jest autorem druku pt. Pocówa/a śm/ec/łu^". Jest to fragment pa
miętnika profesora. Wymiary 23 x 14 cm tworzą wydłużony prostokąt, okładka jest 
ze skrzydełkami, a na brązowej kartce znaiazła się karykatura prof. K. Górskie
go autorstwa prof. Leona Jeśmanowicza. W tekście zamieszczono zdjęcia Marty 
i Konrada Górskich. Na końcu książki jest dedykacja profesora dia członków To
warzystwa. Druk zdobią winiety. Nakład wyniósł 300 egzempiarzy.

Darem noworocznym dia członków Towarzystwa Bibiiofiiów była książeczka Ju- 
ies a Supervieiie'a pt. / os/o/ u ż/óbka wydana w 1989 roku^^. Przekładu doko
nał Tymon Teriecki, posłowiem opatrzył ją Tadeusz Zakrzewski, a druk wzbogaca
ją rysunki Adama Kossowskiego. Formatem tej książki jest prostokąt o wymiarach 
23,5 X 11,5 cm. Estetycznie dobrana koiorystyka: niebieska kartonowa okładka 
ze skrzydełkami i kremowy papier, na którym drukowano tekst, rysunki szopek 
i ozdobniki w kształcie gwiazdek zadowaiają koneserów pięknej książki.

W dorobku wydawniczym Towarzystwa Bibiiofiiów nie mogło zabraknąć pubii- 
kacji dotyczącej artysty książki Stanisława Giiwy. W 1989 roku wyszła w Oficynie 
Drukarskiej praca pt. Sfan/s/aw G//wa o w/asnę/ ońcyn/e wędrowne/. Andrzej Kłos- 
sowski napisał do niej wstęp. Ten piękny druk bibiiofiiski zawiera siedem linorytów 
autora, a jego sygnet drukarski zdobi kremową okładkę ze skrzydełkami. Format 
książki nadały wymiary 25 x 17 cm. To bardzo staranne wydanie uzupełniają przy
pisy. Powstało 300 ręcznie numerowanych egzemplarzy tej cennej pozycji.

W 1990 roku Roman Marchwiński przygotował do druku wiersz Mieczysława 
Opałka pt. Lwów^^. Wydało go Towarzystwo Bibliofilów wraz z Biblioteką Głów
ną UMK w Toruniu. Opracowaniem graficznym druku zajął się jak zwykle Zygfryd 
Gardzielewski. Stronę tytułową zdobi bardzo efektowna winieta. Również wiersz 
rozpoczyna winieta. Na okładkę zastosowano niebieski karton, druk zaś czcion
ką Garamond tłoczono na białym papierze. Notę o autorze przygotował R. T. Mar- 
chwiński. Ukazało się 300 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

Interesującą publikacją w dwóch językach: polskim i niemieckim jest Sztuka ry- 
motwórcza = D/e Kunst des Re/n?ens Franciszka K. Dmochowskiego^^. Przedsło- 
wiem i niemieckim tłumaczeniem zajął się Karl Dedecius. Ciekawy format nadały 
książce wymiary 29 x 21 cm. Na obwolutę użyto kredowanego papieru, a okład
ka jest w kolorze czerwonym. Tekst drukowano na papierze czerpanym czcionką 
Garamond, tytuły zaś czcionką Modena. Również tej pozycji ukazało się 300 ręcz
nie numerowanych egzemplarzy.

Andrzej Tomczak był autorem odczytu wygłoszonego na dwieście pięćdziesią
tym spotkaniu członków Towarzystwa Bibliofilów 18 stycznia 1991 roku. Odczyt 
dotyczył rodziny Iglów -  lwowskich i łódzkich antykwariuszy i księgarzy. Towarzy
stwo postanowiło uwiecznić ten odczyt na papierze i tak powstała piękna pozycja 
bibliofilska, którą do druku przygotowała Janina HuppenthaF. Format tworzą wy
miary 24 X 17 cm. Okładka jak zwykle ma skrzydełka. Wydrukowano na niej tytuł 
czerwoną czcionką, a poniżej inicjał w kolorze czarnym. Tekst główny rozpoczyna 
piękny inicjał, kończy zaś winieta. Na końcu dzieła znajduje się nota bibliograficz
na i drzewo genealogiczne rodziny Iglów. Nakład tego druku był mniejszy niż za
zwyczaj i wyniósł 150 egzemplarzy.
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J. Supervielle, t/i/ó //osło/uż/óM a, Toruń 1988.
M. Opałek, Lwów, Toruń 1990.
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Dnia 9 października 1992 roku odbył się wieczór bibiiofiiski połączony z otwar
ciem wystawy prac profesora Konstantego Marii Sopocki. Z tej okazji wydano pra
cę Tadeusza Zakrzewskiego pt. Konstanty Mana Sopoćko -  nasz przy/ac/e/, arty
sta / b/b//otł7^ ,̂ którą zdobią drzeworyty profesora. Na okładce znaiazło się motto 
z wypowiedzi K. M. Sopocki. Nakład był ograniczony do 150 ręcznie numerowa
nych egzemplarzy.

jummary

Printing house of the Town Library under the name 
of Nicotaus Copernicus in Toruń (Part tt)

The text constitutes the second part of the artide devoted to the Printing House 
of the Town Library under the name of Nicoiaus Copernicus, which was pubiished 
in the 8"' volume of the periodicai "Foiia Toruniensia " in 2008. it indudes the de- 
scription of prints pubiished by the Printing House commissioned by two important 
cultural centres in Toruń -  Toruń s Society of Cuiture and Society for Admirers of 
Toruń (ToMiTo). Next the artide discusses prints pubiished by the Printing House 
for the Information-Methodoiogicai Reading Centre for the Sick and Handicapped 
WBP and the Town Library. The iast part of the articie constitutes a description 
of the most beautiful and exciusiveiy bibiiophiiic prints pubiished by the House as 
commissioned by the Bibliophiie Society under the name of J. Lelewel in Toruń.

jusammenfassung

Das Vertagshaus der Nikotaus-Kopernikus-Stadtbucherei 
in Thorn (Zweiter Teit)

Der vorliegende Text gilt ais der zweite Teil des Artikels, der dem Veriagshaus 
der Nikolaus-Kopernikus-Stadtbucherei in Thorn gewidmet und im achten Band der 
Zeitschrift „Folia Toruniensia" im Jahr 2008 erschienen ist. Er stellt die Veróffentii- 
chungen dar, die im Verlagshaus im Auftrag von zwei bedeutenden Kulturzentren 
in Thorn, von der Thorner Kulturgesellschaft und der Gese//scbaff der Ł/ebbaber 
von Thorn, vorbereitet wurden. Ferner werden auch jene Publikationen des Ver- 
lagshauses besprochen, die fur das Informatisch-Methodische Lesezentrum der 
Kranken und Behinderten (Óffentliche Woiwodschaftsbibliothek) und die Stadtbu- 
cherei vorbereitet wurden. Den letzten Teil des Artikels bildet die Darstellung der 
schónsten bibliophilen Druckwerke, die vom Verlagshaus im Auftrag der Joachim- 
Lelewel-Gesellschaft der Bibliophilen in Thorn herausgegeben wurden.

T. Zakrzewski, Konsranfy Mar/a Sopoćko, Toruń 1992.
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Wiesława Kwiatkowska

redniowieczne biblioteki klasztorne 
w Toruniu*

średniowieczny Toruń pozostawił po sobie monumentaine budowie sakraine 
i świeckie, wspaniałe dzieła sztuki maiarskiej, rzeźbiarskiej, snycerskiej. Rzadziej 
pamięta się o innych eiementach ówczesnej kuitury miejskiej. Do najbardziej za
pomnianych naieżą księgozbiory. Tekst pisany pełnił ważną funkcję w późnośre
dniowiecznym mieście: był narzędziem pracy, podstawą kuitury naukowej i szkol- 
no-iiterackiej, sposobem waiki poiitycznej.

W dawnym Toruniu iiczne instytucje (kościoły, kiasztory, konwent krzyżacki, 
rada miejska), a stopniowo i osoby prywatne gromadziły książki. Do najstarszych 
i najbogatszych bibiiotek naieżały książnice franciszkanów i dominikanów. Celem 
artykułu jest przedstawienie dziejów średniowiecznych księgozbiorów, z uwzględ
nieniem ich obecnego stanu zachowania w naukowych bibliotekach w Toruniu. 
Pominięte natomiast zostaną zagadnienia składające się na charakterystykę for
malną i zawartości treściowej księgozbiorów oraz ich znaczenie dla mendykantów 
i mieszczaństwa. Były one przedmiotem osobnych publikacji, w tym miejscu ogra
niczę się do ich krótkiego podsumowania^

Bib!ioteki w średniowieczu

Pierwsze książki, głównie o przeznaczeniu liturgicznym, przywieźli ze sobą za
konnicy sprowadzeni do Torunia w Xiil wieku. Stopniowo powiększali oni swoje 
księgozbiory o nowe rękopisy. Księgi liturgiczne przechowywano w zakrystii, na 
pozostałą literaturę było przeznaczone odrębne pomieszczenie. Biblioteka fran
ciszkańska mieściła się zapewne w sali nad zakrystią kościoła Najświętszej Marii 
Panny, niezbyt długiej, ale obszernej, jasnej, krytej gotyckim sklepieniem^. O miej-

Referat z konferencji „Forum Toruniense". Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Wojewódzką Bibiiotekę Pubiiczną -  Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Archi
wum Państwowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Poiską Misję Historyczną w Wtirz- 
burgu. Sesja odbyła się 11 grudnia 2009 roku w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Pozostałe dwa 
niemieckojęzyczne referaty zostaną opubiikowane w Biuietynie Poiskiej Misji Historycznej w Wurz- 
burgu.
W. Kwiatkowska, B/b//ofeka Maszforu Dom/n/kanów foruńsk/ch w średnłow/eczu. Uwag/ o zawarto
ść/ tematyczne/, [w:] Stad/a nad dz/ę/am/m/ast / m/eszczaristwa wśredn/ow/ecza, 1.1, red. R. Czaja 
i J. Tandecki, Toruń 1996, s. 154-172; eadem, Średn/ow/eczna t)/t)//oteka k/asztora Franc/szkanów 
w 7bfan/a, Folia Toruniensia, t. 1: 2000, s. 9-30; eadem, Średn/ow/eczne ks/ęgoz/i/ory k"anc/szka- 
nów / dom/n/kanówtorarisk/c/i //c /i znaczen/e d/a ka/tary m/eszczar)stwa. Zapiski Historyczne, t. 67; 
2002, z. 1. s. 7-23.
K. Kantak, Zkron/k/ bernardynowtorarisk/cti. Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1.1; 1909, 
nr 9, s. 216-217, według relacji ojca Jana Kamieńskiego w chwiii przejęcia kiasztoru przez bernardy
nów była „Na górze biblioteka stara, w którey skrzynie żeiazne, puste, otwarte, y drzwi na chor żeia- 
zne"; por. E. Gąsiorowski, Dawne tradynk/ G/mnazyam Tbrarłsk/ego, [w;] Ks/ęga pam/ątkowa 400-/e- 
c/a Tbfarisk/ego G/mnaz/amAkadem/ck/ego, t. 1, red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1972, s. 56.



scu przechowywania księgozbioru dominikańskiego w średniowieczu brak infor
macji. Na początku XIX wieku biblioteka mieściła się w pomieszczeniu na drugiej 
kondygnacji budynku klasztornego, z wejściem od strony podwórza, wyposażo
nym w sześć czteroskrzydłowych okien, dwuskrzydłowe drzwi kratowe oraz dwo- 

Eolia je innych^.
Książki umieszczano w skrzyniach, szafach i na pulpitach, do których czasa- 

niensia "11 przymocowywano je żeiaznymi łańcuchami. Na niektórych zachowanych inku
nabułach proweniencji kiasztornej zachowały się ślady katenacji". W klasztorach 
działały introiigatornie. Zachowane oprawy będące ich dziełem są skromne -  to 
przeważnie deski obciągnięte brunatną skórą, ze ślepymi tłoczeniami, niektóre 
z okuciami i klamrami.

Głównym sposobem gromadzenia księgozbiorów powinny być, w świetle za
rządzeń władz zakonnych, dary. Nazwiska ofiarodawców widnieją na zachowa
nych obecnie książkach pofranciszkańskich: W. Krause, Joannis Andreae Corpi- 
lai, Paulius Semorofsky, Maria Alberus, brat Hermanus, brat Johannes Heymstadf. 
Były wśród nich zarówno osoby spoza społeczności zakonnej, jak i sami mendy- 
kanci, w tym studenci. Kolejnym sposobem powiększania zbiorów było przepisy
wanie książek, także przez płatnych kopistów. Klasztor franciszkański miał własne 
skryptorium, w którym dbano nie tylko o czytelność pisma i dokładność kopiowa
nia, ale i o zdobienie rękopisów barwnymi inicjałami czy floraturami. Prawdopo
dobnie franciszkaninem był anonimowy miniaturzysta pracujący w Toruniu w la
tach 1487-1500T

Dzieła pochodzące z darów i przepisywane nie zaspokajały potrzeb czytelni
czych zakonników. Klasztory kupowały książki za pieniądze pochodzące ze zbie
ranej na ten cel jałmużny lub ze sprzedaży dubietów bibliotecznych.

Przy powiększaniu księgozbiorów zakonnicy kierowali się przede wszystkim po
trzebami kształceniowymi, naukowymi i zawodowymi. Biblioteka była warsztatem 
pracy dla szkół istniejących w kiasztorze, eiita zakonna zaś sięgała po książki w ce
lach apragmatycznych, dia zaspokojenia swoich potrzeb intelektualnych i ducho
wych. Mendykanci szukaii też w iiteraturze treści, które mieli przekazać wiernym 
w pracy duszpasterskiej. Wykorzystywaii wiedzę szkolną i wiadomości uzyskane 
dzięki osobistej tekturze w iicznych kontaktach nieformalnych z ludnością: dla wy
jaśnienia zjawisk życia poiitycznego i społecznego, przybliżenia zagadnień praw
nych, udzieienia półamatorskich porad medycznych lub postawienia horoskopu^.

W końcu XV wieku bibiioteka franciszkańska liczyła około 355, a dominikańska 
265 woiuminów^. inkunabuły pochodziły w zdecydowanej większości z niemieckich 
oficyn wydawniczych, głównie z Norymberg! i Strasburga. Było to wynikiem licz
nych kontaktów ku!tura!nych i gospodarczych miast pruskich z Niemcami, a w przy-

Archiwum Państwowe w Gdańsku, Rejencja Kwidzyńska, sygn. 10/4723.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Książnica Kopernikańska w Toruniu (dalej: WBP-KK), Zbiór sta
rodruków, sygn. 107909 L 4° 250, B<Ma cum posM//s Nicolai de Lyra, sygn. 112655 O fol. 61, Gre- 
gorius IX papa, Decrefa/es (franciszkańskie), sygn. 112538 N fol. 11, Augustinus Aurelius, De c/w- 
fafe De/, sygn. 112468 Lfol. 131, Vicentinus Belovacensis, Specu/ummora/e (dominikańskie); por. 
A. Lewandowska, /nkunabufy Ks/ążn/cy M/e/sk/e//m. Koperrt/ka w 7brun/u, Toruń 1979, s. 23, nr 12, 
s. 34, nr 29, s. 19, nr 5, s. 57, nr 68.
Z. Mocarski, Ks/ążka w 7brun/u do roku 1793. Zarys dz/e/ów, [w:] Dz/e/e Torun/a, red. K. Tymieniec
ki, Toruń 1933, s. 357.
WBP-KK. Zbiór starodruków, sygn. 107909 L4° 250, 100037A4" 32 adl. 2, 100032 A 4° 30 adl. 1, 
102674 I 4° 11 adl. 3, 102673 I 4° 11 adl. 2.
Z. MocarskI, op.cit., s. 354.
W. Kwiatkowska, Śred/i/ow/ecz/ie ks/ęgozb/o/y, s. 8-23.
W. Kwiatkowska, Średn/ow/eczna b/bkofeka, s. 10; eadem, B/bkofeka k/aszforu, s. 156.



padku franciszkanów dodatkowo ich przynaieżności do prowincji saskiej. Z innych 
krajów pewne znaczenie miały Włochy (Wenecja) i Francja (Paryż, Lyon). Jedyny 
druk krakowski to traktat iogiczny Jana z Głogowa. Do najstarszych inkunabułów 
franciszkańskich natężały dwa druki wydane w roku 1454: dzieło mistyczne Lu- 
doifa Kartuza z Saksonii (t//ta Chr/só) i Pseudo-Bonawentury D/aeta sa/at/s. Z ko- 
iei dominikanie posiadaii pochodzące z roku 1473 słynne dzieło Augustyna Aure- 
iiusza De c/wtate De/ z oficyny Piotra Schaeffera z Moguncji oraz Bartłomieja de 
Chaimis Con/ess/ona/e.

Prawie wszystkie księgi napisane były po łacinie, w języku Kościoła i iudzi wy
kształconych. Nieiiczne tytuły sporządzono w języku niemieckim (11 w księgo
zbiorze franciszkańskim, 4 -  dominikańskim). Potwierdzeniem działainości braci 
mniejszych wśród iudności poiskiej jest zbiór modiitw w języku poiskim Gebefe /n 
po/n/scher Sprache^".

W obu bibliotekach znajdowały się prace o istotnym dla nauki średniowiecznej 
znaczeniu. Zdecydowaną większość stanowiła literatura kościelna. Obok Pisma 
Świętego zakonnicy posiadali liczne komentarze i wyjaśnienia biblijne, od prostych 
form (parafraza, glosa, postylle, kateny) do komentarzy analityczno-naukowych. 
Wśród dzieł patrystycznych dominowały prace o treści etycznej, w tym głównie 
o życiu duchownych i mnichów. W obu bibliotekach przeważały liczebnie pomo
ce kaznodziejskie (exempla, utwory hagiograficzne) i kazania, od prostych, prze
znaczonych dla ludu, po uroczyste mowy okolicznościowe. Były wśród nich kaza
nia prawie wszystkich znanych późnośredniowiecznych kaznodziejów, przy czym 
największą popularnością cieszyli się mendykanci. Toruńscy zakonnicy mieli do
brze zaopatrzone działy literatury pastoralnej i prawa kościelnego. Dużo było dzieł 
teoretyczno-doktrynalnych, dających wgląd w rozwój myśli teologicznej w okresie 
średniowiecza. Literaturę mistyczną reprezentowały pisma wybitnych teoretyków 
życia duchowego w późnym średniowieczu, przede wszystkim książki, które po
wstały pod wpływem nurtów kładących nacisk na doskonalenie duchowe i kon
templację.

Do literatury świeckiej należały przede wszystkim teksty umożliwiające fran
ciszkanom realizację programu szkolnego w zakresie sztuk wyzwolonych i filozo
fii, a dominikanom prawdopodobnie także i teologii. W bibliotece braci mniejszych 
znajdowały się traktaty astronomiczne i astrologiczne, które wykraczały poza pro
gram realizowany w ramach guadnwum. Wydaje się, że astronomia teoretyczna 
była przedmiotem zainteresowania naukowego franciszkanów.

Toruńscy mendykanci gromadzili księgi bliskie świadomości religijnej swoich za
konów, powstałe głównie w duchu „starej szkoły ". Franciszkanie posiadali najwię
cej dzieł Bonawentury oraz szkotystów (szkoła bonawenturiańsko-szkotystyczna), 
natomiast dominikanie -  Tomasza z Akwinu i jego kontynuatorów, głównie tych, 
którzy przyczynili się w drugiej połowie XV wieku do odrodzenia tomizmu w Eu
ropie Zachodniej. Specyfiką księgozbioru braci mniejszych była duża liczba prac 
autorów nominaiistycznych, co świadczy o ich znacznym zainteresowaniu „nową 
drogą". W późnym średniowieczu pojawiły się w obu bibliotekach nieiiczne książ
ki powstałe w duchu humanistycznym. Pozwala to sądzić, że kiasztory nie były 
zamkniętymi twierdzami schoiastyki, a wykształceni zakonnicy nie unikali różnych 
nowinek światopogiądowych".

Materiały wykorzystane do rekonstrukcji późnośredniowiecznych księgozbiorów mendykanckich po
dano w cytowanych artykułach W. Kwiatkowskiej.
W. Kwiatkowska, Średn/ow/eczna b/b//o/e/ra, s. 10-29; eadem, B/b/ło/eka k/asz/ora, s. 156-172; 
eadem, Średn/ow/eczne ks/ęgozb/ory, s. 8-23.



Dzieje księgozbiorów

w  okresie średniowiecza zakonnicy dbaii o swoje księgozbiory, pomnażaii je 
i wykorzystywaii stosownie do iicznych potrzeb kształceniowych i zawodowych. 

Eo)ia VV następnych stuieciach iosy obu bibiiotek potoczyły się odmiennie. Po rozwią- 
[}oru zaniu konwentu franciszkanów kościół przejęii w roku 1559 iuteranie, a zabudo- 
niô ia wania kiasztorne wraz z bibiioteką władze miasta. Po przeprowadzeniu prac re

montowych w kiasztorze umieszczono gimnazjum, a księgozbiór przekazano na 
potrzeby szkoły. Gdy w roku 1594 otwarto bibiiotekę gimnazjainą, jej zasób sta
nowiły księgozbiory: pofranciszkański, rady miejskiej i prywatne. Ten pierwszy po- 
dzieiono na dwie części: jedną stanowiły książki włączone do nowo utworzonej bi- 
biioteki szkoinej, drugą -  pozostawione w dawnej bibiiotece kiasztornej^^.

Po odzyskaniu budynków i majątku pofranciszkańskiego przez bernardynów 
w roku 1724 przekazano im także książki, ogółem 768, w tym: w foiio -  423, ćwiart
ce -  206, ósemce -  139. Bernardyni zgodziii się na pozostawienie Gimnazjum 
Toruńskiemu pięćdziesięciu pięciu książek. Zakonnicy dbaii o swój księgozbiór, 
w tym i pofranciszkański. W roku 1763 został przeprowadzony remont bibiioteki, 
a w roku 1792 ojciec Bonawentura Gołembiewski nakazał naprawę zniszczonych 
dzieł. Księgozbiór był systematycznie powiększany przez dary i zakupy, w tym na
bycie dwustu dzieł na aukcji bibiioteki Samueia Lutra Gereta (1768). Szczegóine 
zasługi położył bibliotekarz konwentu w iatach 1767-1776 Rafał Morowicz, iek- 
tor teoiogii spekuiatywnej, który skataiogował cały księgozbiór^^. Na wieiu zacho
wanych do dzisiaj książkach proweniencji bernardyńskiej widnieją na grzbietach 
opraw naiepki z jego napisami. Po zburzeniu kiasztoru w czasie obiężenia Toru
nia w roku 1813 książki znaiazły się w kiasztorze Benedyktynek. Podjęta w Pru
sach akcja kasaty zakonów katolickich, która zakończyła się ich likwidacją w roku 
1821, połączyła losy obu księgozbiorów klasztornych^".

W przeciwieństwie do franciszkanów, dominikanie przetrwali reformację, ale wy
szli z niej bardzo osłabieni. Zachowali księgozbiór, aczkolwiek ponieśli w nim duże 
straty, także w latach następnych, szczególnie w czasie wojen szwedzkich i napo
leońskich. Władze pruskie planując kasatę klasztorów przystąpiły do szczegółowej 
inwentaryzacji ich majątku, w tym i książek. Sporządzone w roku 1817 przez za
konników obu klasztorów spisy książek^^ władze prowincjonalne uznały za niewy
starczające. Nowe katalogi opracował w roku 1821, już po zlikwidowaniu klaszto
rów, referendarz Wyższego Sądu Krajowego Christian Lucas^^.

Książki złożono w ratuszu i powierzono opiece magistratu miasta Torunia. Wła
dze prowincji zwlekały z decyzją co do dalszych losów księgozbiorów. Brak nale
żytego nadzoru spowodował w następnych latach wiele szkód w stanie zachowa
nia ksiąg i ich ubytki. Odbiciem tej sytuacji jest m in. pismo profesora Gimnazjum

WBP-KK, Zbiory rękopiśmienne, sygn. R foi. 7, H. Stroband, Descr/pPo B/Morbecae Scbo/ae 7?!0- 
run/ens/s. /łnno Dom/n/ 7594 ex7rac7ae; Ks/ęga pam/ą7kowa 400-/ec/a.

"  K. Kantak, Kron/ka bernardynów 7ornńsk/cb, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
R. 32:1925, s. 122-131.

"  Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: AP Toruń), Akta miasta Torunia, 1793-1919 (dalej: AmT C), 
sygn. 4571, s. 67.
Ibidem, sygn. 4574, s. 333-356; ibidem, sygn. 4575, s. 55-76, Katalog biblioteki bernardynów, wy
konany pod nadzorem gwardiana Faustyna Lenteckiego i wikariusza Amandusa Schultza; ibidem, 
sygn. 4574, s. 293-294; ibidem, sygn. 4575, s. 1-48, Katalog biblioteki dominikanów sporządzony 
przez doktora teologii Alberta Babeckiego.
Ibidem, sygn. 4576, s. 93-203, Inwentarz biblioteki bernardynów; ibidem, sygn. 4576, s. 1-93, In
wentarz biblioteki dominikanów.



Toruńskiego Juiiusza Wernicke z 23 sierpnia 1836 r. do magistratu; autor iistu wy
raża w nim głębokie zaniepokojenie brakiem dostatecznego zabezpieczenia i zły
mi warunkami przechowywania książek w pokoju bez podłogi, prosi też o jak naj
szybsze przeniesienie ich do odpowiedniejszego pomieszczenia, a do tego czasu
0 oczyszczenie ich i odkurzenie^^. Liczba zdeponowanych woiuminów zmniejszała 
się. Niektóre z nich zostały wypożyczone, m in. pięćdziesiąt trzy książki dominikań
skie, w tym rękopis Cycerona „De officiis ", nadprezydentowi Teodorowi von Schón, 
a rękopis franciszkański „Legendo von der H. Catharine" profesorowi Buschingo- 
wi z Gdańska^^. Z roszczeniami do dzieł pozakonnych wystąpiły różne instytucje
1 osoby. Najbardziej zdecydowane działania podjął dyrektor Gimnazjum Męskie
go w Toruniu Karol Fryderyk Brohm, powołując się na historyczne prawa do zbio
rów franciszkańskich. Bez zgody władz prowincji włączył on niektóre książki do 
biblioteki gimnazjalnej, w tym m.in. szesnaście rękopisów i dziewięć inkunabułów 
franciszkańskich oraz dwa rękopisy i pięć inkunabułów dominikańskich. Począw
szy od roku 1824 władze prowincji podjęły szereg działań mających na celu ode
branie tych książek. Opór dyrektora Brohma skłonił nadprezydenta do wyznacze
nia dyrektora Sądu Krajowego i Miejskiego Dittla do osobistego zajęcia się sprawą 
brakujących woluminów pozakonnych. Przedstawił on wykazy książek, do których 
zwrotu został zobowiązany K. Brohm, oraz dzieł utraconych (4 rękopisy i 3 druki 
franciszkańskie, 3 dzieła dominikańskie)^^.

Dokonany w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku podział księgozbio
rów doprowadził do ich rozproszenia pomiędzy różne urzędy, instytucje i osoby pry
watne. Znalazły się wśród nich: Archiwum Tajne i biblioteki w Królewcu, Biblioteka 
Królewska w Berlinie, Gimnazjum Męskie w Toruniu, inne gimnazja (np. w Chojni
cach), Seminarium Duchowne w Pelplinie, władze prowincji i powiatu^". W świetle 
fragmentarycznie zachowanych spisów uzyskujemy bardzo niepełny obraz owego 
po&iału. Najwięcej książek trafiło przypuszczalnie do Berlina i Królewca. Bibliote
ka Królewska w Berlinie otrzymała łącznie 13 779 dzieł z ośmiu klasztorów Prus 
Zachodnich, które wybrał kustosz doktor Pinder^L Do Archiwum w Królewcu trafi
ło m.in. osiemnaście dzieł franciszkańskich (11 rękopisów i 7 inkunabułów) i czte
ry inkunabuły dominikańskie, które wcześniej zwrócił dyrektor Brohm^^. Wybrano 
książki przede wszystkim z trzech działów: historiografii kościelnej i świeckiej (3 rę
kopisy i aż 7 druków), prawa (3 rękopisy i 2 druki), sztuk wyzwolonych (2 rękopi
sy, 2 druki), dodając rękopisy: mistyczne „Breve compendium de Vita Jesu Christi" 
Andrzeja z Dąbrówna, kapłana konwentu krzyżackiego w Grudziądzu, anonimo
wy traktat teologiczny i kazania. Przekazano podstawowe prace z historii Kościo
ła i życia świętych, m.in. kronikę papieży i cesarzy polskiego dominikanina Marci
na z Opawy, trzecią część znanej encyklopedii Wincentego z Beauvaix „Speculum 
historiale ", trzy egzemplarze „Chronicon" Antonina z Florencji, bardzo popularny
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"  Ibidem, AmT C, sygn. 4574, s. 519.
Ibidem, s. 261,297.
Ibidem, s. 363-370, 429-435, 499-501. Wykaz książek, do których zwrotu został zobowiązany dyr. 
Brohm obejmował następujące pozycje z księgozbioru bernardynów według inwentarza z 1821 r.: 
Rękopisy B. a. Pergaminowe in Folio 2, 26, 27; in Klein Folio, Quart., Octav. 3, 8, 13; b. Papierowe 
in Folio 5, 25, 7, 12, in KI. Format 4. 7, 8, 14, 2, 15; Inkunabuły C. a. in Folio 53, 67, 126, 143, 158, 
161, 171,173, b. in KI. Format 60; z księgozbioru dominikanów; Rękopisy B. in Folio 6, in Ouarto 2, 
Inkunabuły C. a. in Folio 102, 109, b. in Ouarto 117, 126, 127.
Z. Mocarski, op.cit., s. 353, część książek dominikańskich znajdowała się w okresie międzywojen
nym w wieży kościoła św. Jakuba, w tym jeden inkunabuł.
AP Toruń, AmT C, sygn. 4574, s. 517; T. Glemma, B/Moteka b/skupstwa cbe/m/ńsk/ego w Pe/p//n/e, 
[w;] B/Motek/w/e/kopo/sk/e /pomorsk/e, red. S. Wierczyński, Poznań 1929, s. 290.

^  AP Toruń, AmT C, sygn. 4574, s. 501-503.
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zbiór hagiograficzny Jakuba Voragine. Wśród książek prawniczych znalazły się: 
Dekret Gracjana, zbiory dekretałów papieży Grzegorza IX, Innocentego III, Bo
nifacego VIII, egzemplarz prawa magdeburskiego i chełmińskiego. Zabrano tak
że książki powstałe w duchu kultury humanistycznej, wśród nich dzieła Jana Pico 
della Mirandola oraz listy i traktaty Enneasza Sylwiusza Piccolominiego, później
szego papieża Piusa 11̂ .̂

Wśród książek otrzymanych przez Gimnazjum Toruńskie było sześć rękopisów 
i dziesięć inkunabułów franciszkańskich oraz sześć inkunabułów dominikańskich^''. 
W zdecydowanej większości znajdują się one obecnie w zbiorach Książnicy Koper- 
nikańskiej w Toruniu. Brakuje trzech książek pofranciszkańskich: inkunabułu Psa/fe- 
r/am cam /-/ymn/s oraz rękopisów „Tabela iuris" i „Gebete in polnischer Sprache"^^.

Biskup chełmiński A. Sedlag otrzymał prawo wyboru książek dopiero w roku 
1837, a w jego imieniu dokonał tego komisarz Mateczyński z kościoła Najświętszej 
Marii Panny w Toruniu. Łącznie biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie 
otrzymała 511 dzieł z bibliotek bernardynów i dominikanów toruńskich^^. W kon
sekwencji tych działań księgozbiory klasztorne, w tym ich zbiory średniowieczne, 
uległy rozproszeniu pomiędzy liczne instytucje i osoby prywatne, a niektóre z ksią
żek zostały zniszczone.

Obecnie w polskich bibliotekach znajdują się nieliczne księgi franciszkanów 
i dominikanów z okresu średniowiecza. Możemy je podziwiać także w Toruniu, 
przede wszystkim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. Wśród ocaiałych rękopi
sów franciszkańskich przeważają pisma egzegetyczne i mistyczne oraz kazania 
(4)^T Różnorodny charakter mają inkunabuły z tego kiasztoru (9). Są to dwa zbiory 
dekretałów papieskich: Grzegorza IX i Bonifacego W pierwszym znajduje się 
iluminowany inicjał G autorstwa franciszkańskiego miniaturzysty, pracującego w ta
tach 1487-1500. Umieścił on niebieską iiterę G na złotym tie i zamknął ją w kwa
dratowych ramach o jasnozieionych iistwach poziomych i czerwonych pionowych.

Cenną pozycję stanowi Bibiia z postyiiami franciszkanina Mikołaja z Liry, bar
dziej krytycznymi niż wcześniejsze komentarze tekstu sakrainego^^. Koiejny in
kunabuł to Secrefa sacerdofum, krótki podręcznik dia kapłanów, w którym autor 
-  Henryk z Hesji -  omówił ceremonie mszaine, a zarazem wykroczenia przy ich 
sprawowaniu. Oprawa tej książki pochodzi z warsztatu introiigatorskiego czynne
go w Toruniu w tatach 1520-1534. Współoprawne z nią jest dzieło mistyczne Pas- 
s/o Dom/n/ Jesu Chr/sf/ secandum gaadaor E\/ange//a^°.

Na szczególną uwagę zasługują prace z zakresu fr/wam: Opera Wergitiusza 
oraz podręcznik sztuki pisania tistów Forma/ae ep/sfo/aram Karola Mannekena,

Ibidem, sygn. 4576, były to następujące pozycje z inwentarza biblioteki bernardynów z 1821 r.: Rę
kopisy B a. in Folio 26, 27, B a. in KI. Folio, Quart, Oktav. 3, 8, 13, B b. in Folio 5, 7, 15, 25, B. b. in 
KI Format 2, 4, Inkunabuły Ca. in Folio 53, 67, 126, 142, 158, 171, 173; z inwentarza biblioteki do
minikanów z 1821 r.: Inkunabuły C a. in Folio 38, 102, 109, 117.
Do ustalenia listy książek włączonych do biblioteki gimnazjalnej wykorzystano katalogi tej biblioteki 
z lat 1825,1868, 1875: ibidem, sygn. 4911; M. Curtze, D/e Kon/g/łc/te Gymnas;a/-B/Moł/tekzu T/torn 
und/hre Se/ten/te/7en, Altpreussische Monatsschrift, Bd. 5: 1868, s. 141-155; idem, D/e /-/andscM- 
ń*er?andse//en/U/enDruckederGymr7as/a/b/Mo//łekzu TTłom, vol. 1-3,Thorn 1875-1878.
AP Toruń, AmT C, sygn. 4576, były to następujące pozycje z inwentarza biblioteki bernardynów 
z 1821 r.; Inkunabuł C b in KI. Format 81; Rękopisy B a in Folio 3; B b in KI. Format 6.
Ibidem, sygn. 4574, s. 515, 517, 521,527-529; T. Glemma, op.cit., s. 289.
WBP-KK, Zbiory rękopisów, sygn. 112 R fol. 26, 46- i 47 R 4° 25, 21 R 8° 25, 22 R 8° 26.
Ibidem, sygn. 112655 O fol. 61, 100037 A 4° 32 adl. 1.
Ibidem, sygn. 107909 L 4° 250.
Ibidem, sygn. 102674 I 4° 11 adl. 3, 102673 I 4° 11 adl. 2.



profesora titeratury w Lówen, współoprawny z Modus ep/sfo/and/ Franciszka Ni- 
gera, wybitnego teoretyka sztuki pisania iistów^\

Mniej zachowało się książek podominikańskich. Wśród sześciu znajdujących 
się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej inkunabułów na szczegóiną uwagę za
sługuje historiozoficzne dzieło De c/Wafe De/ św. Augustyna, biskupa Hippony^^; 
augustynizm wywarł siiny wpływ na dominikanów, zwłaszcza niemieckich, nawet 
po powstaniu tomizmu. Początkowy inicjał w tej księdze jestzieiono-niebieski, zdo
biony ornamentem rośiinnym, inicjały czerwone i niebieskie występują na czterech 
pierwszych kartach. Koiejne dwa druki dotyczą teoiogii moralnej i ich autorami są 
dominikanie. Księga specu/um mo/*a/e została dopisana przez nieznanego pisarza 
na początku X!V wieku do encykiopedii Wincentego z Beauvaix^^. Charakter ogól
ny ma dzieło Antonina z Fiorencji Summa fheo/og/ca, w którym autor przedstawił 
zagadnienia moraine na tie dziejów Kościoła i cywilizacji XV wieku^".

Z bogatego zbioru kazań ocalały późnośredniowieczne Sermones de sancf/s 
B/ga sa/uds /ndfu/ad franciszkanina Michała z Węgier^^. Literaturę filozoficzną re
prezentuje dzieło De conso/af/one pMosop/i/ae póżnoantycznego filozofa antycz
nego Boecjusza^^. Z leksykografii zachowało się popularne Rud/menfa grammad- 
ces wykładowcy retoryki, poezji, filozofii i medycyny Mikołaja Perottusa^^.

Spośród średniowiecznych druków dominikańskich znajdujących się w Toru
niu trzy inkunabuły przechowywane są w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersyte
tu Mikołaja Kopernika, w tym dwa egzemplarze hagiograficznego zbioru Legenda 
aurea Jakuba Voragine oraz wykorzystywane w pracy kaznodziejskiej Specu/um 
exemp/orum^^.

Burziiwe dzieje sprawiły, że średniowieczne zbiory uległy rozproszeniu, część 
książek została zniszczona. Te, które ocalały znajdują się w różnych bibliotekach 
i innych instytucjach w Polsce i poza granicami kraju^^. Ustalenie w miarę kom
pletnej listy ocalałych rękopisów i inkunabułów toruńskich mendykantów wymaga 
bardzo żmudnych badań proweniencyjnych, połączonych z rekonstrukcją stanu bi
bliotek w średniowieczu. Mimo to uzyskany wynik będzie obarczony prawdopodo
bieństwem większego lub mniejszego błędu.

jummary

Medievat monastery tibraries in Toruń

Libraries of the Franciscans and the Dominicans belonged to the oldest and 
the richest iibraries in medieval Toruń. The first books -  mainly used for liturgi- 
ca! purposes -  were brought to Toruń by monks in the 13"' century. They gradual-

Ibidem,sygn. 111747Afol.47, 100032A4°30ad l. 1 ia d l.2 .
' '  Ibidem, sygn. 112538 N fol. 11.
' '  Ibidem, sygn. 112468 L fol. 131.
' '  Ibidem, sygn. 112471 Lfol. 133 b.
' '  Ibidem, sygn. 110513 L 8° 3.
' '  Ibidem, sygn. 100036 A 4° 31 adl. 2.
' '  Ibidem, sygn. 100035 A 4° 31 adl. 1.

M. Strutyńska, Kafa/og/n/(onabu/ówB/b//ofe/(/ L/n/wersyfec/(/e/ w 7brun/u, Toruń 1995, poz. 104,105, 
191.
Poza Toruniem nieliczne książki pozakonne są w zbiorach biblioteki Seminarium Duchownego w Pel
plinie, por. J. Tondel, /nkunabu/y wzb/orach B/Mofe/r/ t4/yższego Sem/nar/um Duchownego wPe/- 
p//n/e, Pelplin 2007.



ty devetoped their tibraries adding new books, having in mind mainty educationat, 
scientific and professionat needs. At the end of the 15'" century the tibrary of the 
Franciscans had about 355 votumes whereas the one of the Dominicans -  265 vot- 
umes. Both tibraries inctuded works which were significant for medievat science. 
Church iiturgy prevaiied. Secuiar works enabied the reaiization of the schooi cur- 
hcuium in the fieid of iiberai arts and phiiosophy, and in the case of the Domini
cans aiso theoiogy.

in the Middie Ages monks took care of their iibraries, deveioped them and used 
them for numerous educationai and professionai purposes. in subseguent centu- 
ries the situation of those two iibraries differed. They suffered the same fate dur- 
ing the action of dissoiution of Cathoiic monasteries, which ied to their iiguidation 
in 1821. Books were piaced in the Town Haii and given underthe protection of the 
Magistrate of the City of Toruń. The division of books in the 1820s and 30s ied to 
their dispersion among different offices, institutions and private persons, which in- 
ciuded the secret archive and iibraries in Kónigsberg, the Royai Library in Ber- 
iin, the Gymnasium Schooi for Boys in Toruń, other gymnasium schoois (for ex- 
ampie in Chojnice), Theoiogicai Coiiege in Pepiin, the authorities of the province 
and district (poviat).

The stormy history of the iibraries madę the medievai coiiection disperse and 
partiy deteriorate. At present in Poiish iibraries there are few manuscripts and in- 
cunabies of the Franciscans and Dominicans. We can admire them aiso in Toruń, 
particuiariy in the coiiection of Copernicus Library and the Main Library of Nico- 
laus Copernicus University.

] usammenf assung

Die mittetattertichen Ktosterbibtiotheken in Thorn

Zu den aitesten und reichsten Bibiiotheken im mittelalterlichen Thorn gehórten 
die Buchersammiungen der Franziskaner und Dominikaner. Die ersten Bucher, 
die vor aiiem fur die Liturgie vorgesehen waren, wurden von den Ordensbrudern 
im 13. Jahrhundert nach Thorn gebracht. Allmahlich erweiterten sie ihre Bestande 
urn neue Bucher, und zwar aus wissenschaftiichen, bildungsbezogenen und be- 
rufiichen Grunden. Zum Ausgang des 15. Jahrhunderts zahite die Franziskanerbi- 
bliothek etwa 355 und die Dominikanerbibliothek 265 Volumina. in den beiden Bi
biiotheken befanden sich die Arbeiten, die fur die mittelalterliche Wissenschaft von 
wesentiicher Bedeutung waren. Eindeutig uberwog die Kircheniiteratur. Die welt- 
iichen Druckwerke ermdgiichten vor aiiem die Realisierung des Schuiprogramms 
im Bereich der freien Kunste und der Philosophie, und den Dominikanern wahr- 
scheiniich auch im Bereich derTheologie.

im k/iittelalter kummerten sich die Ordensbruder urn die Buchersammiungen, 
vergrdBerten sie und benutzten sie zu unterschiedlichen Bildungs- und Berufs- 
zwecken. In den nachsten Jahrhunderten eriebten die Bibiiotheken verschiedene 
Schicksale. Sie standen in Verbindung mit der in PreuBen unternommenen Aktion 
der Aufidsung der katholischen Orden, die endgultig 1821 abgeschlossen wurde. 
Die Bucher wurden im Rathaus gelagert und unter den Schutz des Stadtmagist- 
rats Thorn gestellt. In den 1820er und 1830er Jahren erfolgte die Aufteilung der 
Bestande, was zu ihrer Zerstreuung in unterschiedlichen Behdrden, Institutionen 
und Privatbesitzen fuhrte. Darunter befanden sich das Geheime Staatsarchiv und



Bibtiotheken in Kónigsberg, die Kónigtiche Bibtiothek in Bedin, das Gymnasium in 
Thorn, andere Gymnasien (z.B. in Konitz), das Geisttichenseminar in Peipiin, Pro- 
vinz- und Kreisobrigkeiten.

Die Schicksaie der Buchersammiungen fuhrten dazu, dass die mitteiaiteriichen 
Bestande zerstreut und einige Bucher sogar vernichtet wurden. Zurzeit befinden 
sich in den poinischen Bibiiotheken wenige Manuskripte und inkunabein der Fran- 
ziskaner und Dominikaner. Wir kónnen sie auch in Thorn bewundern, vor aiiem in 
den Bestanden der Stadtbucherei und der Universitatsbibiiothek in Thorn.

Eotia
Boru





Folia Tbruniensia -
Watdemar Rozynkowski

krzyżackich księgozbiorach liturgicznych 
w Prusach w świetle inwentarzy* EoJia

Boru

Pośród zagadnień, które oczekują na szczegółowe zainteresowanie w bada
niach nad zakonem krzyżackim znajduje się na pewno iiturgia\ W tym rozległym 
temacie badawczym mieszczą się księgi iiturgiczne, niezwykle pomocne, a wła
ściwie niezbędne do ceiebrowania iiturgii.

Przypomnijmy, że omawiana wspólnota zakonna reprezentowała rodzinę za
konów rycerskich. Specyfiką tych wspólnot była znacząca obecność braci rycerzy 
(laików), którzy zdominowali liczbowo grupę duchownych^. Taki stan miał niewąt
pliwie wpływ na całościowy obraz liturgii w owych zakonach. Aby opisać tę rze
czywistość, w literaturze czyni się odwołanie do grupy konwersów, których spo
tykamy u cystersów. Chociaż jednym z podstawowych obowiązków konwersów 
była obecność w chórze, to jednak ich udział w liturgii był ograniczony, a wynikał 
przede wszystkim z nieznajomości łaciny. W związku z tym zamiast odmawiania 
psalmów mieli oni powtarzać modlitwę PafernosferT

Sytuację tę dobrze oddaje następujący zapis w regule krzyżackiej: „Ad horas 
canonicas tam nocturnas quam diurnas clerici et layci communiter adveniant, cle- 
rici cantantes et legentes, que secundum ordinem scripta sunt, layci vero pro ma- 
tutinis, sive presentes sint sive absentes, XIII dicant Dominicas oraciones, pro 
qua!ibet autem aliarum horarum VII dicant, exceptis vesperis, pro quibus dicant 
iX; eundem numerum Dominicarum oracionum pro horis beate Marie virginis per- 
soivant. Verum quia plerique laycorum litterati sunt, quicunque ex ipsis perse vel 
habita superioris iicencia cum clericis horas canonices vel beate Marie in psalmis

Referat z konferencji „Forum TorunienseKonferencja została zorganizowana przez Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Wojewódzką Bibiiotekę Pubiiczną -  Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Archi
wum Państwowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Poiską Misję Historyczną w Wurz- 
burgu. Sesja odbyła się 11 grudnia 2009 roku w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Pozostałe dwa 
niemieckojęzyczne referaty zostaną opubiikowane w Biuietynie Poiskiej Misji Historycznej w Wurz-

Zob. W. Rozynkowski, Przesfrzed /rfurg/czna wkap/rcacd krzyżack/c/i domów zakonrrycd w Prasach 
-  zarys prob/emafykr, [w:] Pogrartrcza. Przesfrzeri ka/furowa, Oisztyn 2007, s. 33-41; S. Jóźwiak, 
W. Rozynkowski, Porządek /ffargrczny na zamka w Ma/borka wprerwszę/ po/owfe XV  wfeka. Źród/o 
do dzrę/ów/ffargff wzakonfe krzyżackfm, Zapiski Historyczne, t. 73: 2008, z. 4, s. 123-132; W. Ro
zynkowski, O śwfęfych wśwfef/e szaf/rfargfcznyc/i znayda/ących srę wkap/rcach krzyżackfch domów 
zakonnych wPrasach, [w:] Podróżnfcy Pandaforzy. Śwfęcf, red. T. Ratajczak, Poznań 2008, s. 221- 
227.
Próby zestawień iiczbowych dia zakonu krzyżackiego zob. S. Jóźwiak, Lrczehnośó konwentów za- 
kona krzyżackfego w Prasach w prerwszę/ po/owre wraka, Zapiski Historyczne, t. 72: 2007, z. 1, 
s 7 ^ ^
Zob. J. Wenta, Sfadfen aher dfe Ordensgeschfchfsschrerhang am Berspre/ Prea^ens, Toruń 2000, 
s. 124-132; idem, Z dzfe/ów/ffargfr wzakonfe krzyżackfm. „hfsforfa"f fransfaffo ów. Barbary, [w:] Me- 
morfae amfcf magfsfrf. Sfadfa hfsforyczne pośwfęcone pamfęcf prof. tńrdcfawa Korty /f9 f9 -t9 9 9 /, 
Wrocław 2001, s. 205-206.



et aliis ad officium pertinentibus dicere voluerint, a statuto laycis numero Domini- 
carum oracionum erunt absoluti "".

Nie mamy wątpliwości, że w obrazie tym dotykamy średniowiecznej normy, spo
tykanej w innych środowiskach zakonnych. W zatwierdzonej przez papieża Ho
noriusza III (1216-1227) dla franciszkanów regule odnośnie do oficjum czytamy: 
„Klerycy niech odmawiają oficjum Boskie według przepisów świętego Kościoła 
Rzymskiego, za wyjątkiem psaHerza. Dlatego mają mieć brewiarze. Bracia niekle- 
rycy niech odmawiają dwadzieścia cztery Ojcze nasz za jutrznię, pięć za laude- 
sy, po siedem za prymę, tercję, sekstę i nonę, dwadzieścia za nieszpory, siedem 
za kompletę"^.

Jeżeli chodzi o częstotliwość sprawowanej w zakonie krzyżackim liturgii (mszy 
św. oraz liturgii godzin), to wielki mistrz Dietrich von Altenburg (1335-1341) po
stanowił: „Ouch Welle wir, daz man in allen huseren, do zwene prister unde zwene 
schuler sint, ale tege Gotes dinst und alle die tagezit halde mit der notin. In ande- 
ren cleinen huseren sal man alle suntage unde nun leccien unde an den sunn- 
abenden, so man von unser vrowen heldet daz ampt der vespere unde messe, 
begen noch des ordens nottelen mit den noten Jak widać, codzienna msza św. 
oraz pełna liturgia godzin zależała od liczby księży w konwencie: musiało ich być 
przynajmniej dwóch oraz dwóch uczniów (kleryków).

Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią inwentarze krzyżackich do
mów zakonnych pochodzące przede wszystkim z pierwszej połowy XV wieku, wy
dane w następujących wydawnictwach źródłowych: Das grosse Żimferbuch des 
Deufschen Ordens (daiej: GAB), Das Manenbarger Amferbnch (dalej: MA) oraz 
Das grosse Z/nsbacb des Deafscben R/derordens (dalej: GZB)^.

Kwerendą objęto inwentarze do połowy XV wieku. Nadmieńmy, że znamy jesz
cze pojedyncze inwentarze z drugiej połowy XV oraz z początku XVI stulecia. Uza
sadniając taki wybór możemy podać przynajmniej dwa powody. Zmiany terytorialne 
po 1466 roku nie pozwalają śledzić historii księgozbiorów dawnych domów zakon
nych, które znalazły się poza granicami państwa krzyżackiego. Dodajmy zresztą, 
że mamy do czynienia z niewielką liczbą tych źródeł. Ważny jest także drugi po
wód. Od końca XV wieku pojawiają się drukowane księgi iiturgiczne. Można po
wiedzieć, że rozpoczyna się nowa era w historii ksiąg iiturgicznych. W przypad
ku zakonu krzyżackiego pierwszy drukowany mszał pochodzi z 1499 roku, nieco

D/e SraMen des Deurscden Ordens nacd den d/resfen WandscdnWen (dalej: Srarafen), hrsg. v. 
M. Perlbach, Halle 1890, nr 8, s. 34, 35; „Bracia duchowni i laicy powinni chodzić razem dniem i nocą 
na oficjum Boże i na godziny, a duchowni powinni śpiewać i czytać msze według brewiarza i ksiąg, 
które są napisane dla zakonu; bracia świeccy, jeśli są obecni lub gdziekolwiek są, powinni zmówić 
na jutrznię trzynaście Ojcze nasz i na inne godziny kanoniczne siedem Ojcze nasz oprócz nieszpo
rów, kiedy powinni odmówić dziewięć. Tę samą liczbę Ojcze nasz powinni odmćwić w godzinach 
Naszej Pani i kiedy bracia świeccy są wystarczająco wykształceni, tak że niektórzy z nich od siebie 
lub za zgodą zwierzchnika chcą recytować z duchownymi godziny kanoniczne lub godziny Naszej 
Pani z psalmami i innymi rzeczami, które należą do oficjum kapłańskiego; są oni zwolnieni od od
mawiania Ojcze nasz, przewidzianego dla braci świeckich", tłum. za: Reguła Zakonu Szp/łała łVą/- 
śwłęłsze; Man/ Panny Domu łV/em/eck/ego w Jerozoł/m/e, przekł. i komentarz J. Trupinda, Malbork 
2002, nr 8, s. 22.
P/sma św. Franc/szka / św. K/ary, Warszawa 1992, s. 58; Źródła k*anc/szka/1skłe, red. R. Prejs, Z. Ki
jas, Kraków 2005, s. 100.
Słałułen, nr 16, s. 150.
Das grosse /im łerbucłł des Deułschen Ordens, hrsg. v. W. Zisemer, Danzig 1916 (dalej: GAB); Das 
Manenburger/imłerbucł!, hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig 1916 (dalej: l\łlA); Das grosse Złnsbucłi des 
Deułscł/en P/łłerordens, hrsg. v. P. G. Thielen, Marburg 1958 (dalej: GZB).



wcześniej, w 1492 roku wydano pierwszy brewiarz^. W związku z tym zapewne 
część odnotowanych w inwentarzach kiasztornych z początku XVI wieku mszałów 
i brewiarzy była już drukowana.

Anaiizie poddano najważniejsze i najczęściej występujące w źródłach księgi li
turgiczne (razem trzynaście rodzajów). Pominięto szczegółowe zestawienia prze
chowywanych poszczególnych ksiąg Pisma św. -  z wyjątkiem ewangeliarzy oraz 
psałterzy, które zajmowały wyjątkowe miejsce w liturgii -  oraz księgozbiory hagio- 
graficzne, a także inne, spotykane najczęściej pojedynczo, rękopisy liturgiczne. 
Dla przykładu: inwentarz kaplicy w Starogrodzie z 1434 roku wymienia: „1 matuti- 
nale "̂ . Był to zapewne rękopis liturgiczny używany do sprawowania nabożeństwa 
nocnego zwanego maM/num (określanego także czasami jako wigilie albo noktur
ny)^". W zestawieniu pominięto również spotykane w inwentarzach komentarze do 
ewangelii oraz zbiory kazań; dla przykładu: inwentarz zamku w Królewcu wymienia 
pod 1431 rokiem: „16 predigebucher, Nicolai de Lira postilla Matheum "̂ ^

Zauważmy jeszcze, że krzyżackie księgi liturgiczne nie cieszyły się do tej pory 
szczególnym zainteresowaniem historyków. Trzeba jednak wymienić autorów, któ
rzy w swoich badaniach wiele miejsca poświęcili właśnie tej kategorii źródeł, tzn. 
ks. Henryka Piwońskiego^^, Anette Lóffier^" oraz Waldemara Rozynkowskiego^".
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scbangsperspe/(Y/s/en, hrsg. v. R. G. Pasler, D. Schmidtke, Heidelberg 2006, s. 95-106.
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Lublin 2005, s. 237-246; idem, On?nes SancY/ eY SancYae De/. SYad/an? nad /ra/Yen? św/ęYycb w d/e- 
cezyacb pras/acb pabsYwa za/rona /rrzyżac/aego, Malbork 2006, s. 25 i n.; idem, O ro/ra //Yarg/cznyn? 
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poYesYas. SYad/a z dz/e/ów /ra/Yary / spo/eczebsYwa. Ks/ęga oY/arowana S/osYrze Pro^sor Drsza// Bor- 
/(ows/oe/ OSL/, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak. Kraków 2006, s. 367-376; idem, 
O /rs/ęgozb/oracb bag/ogra/icznycb w d/ece^acb pras/(/cb w średn/ow/ecza. Zarys prob/emaYy/r/, Fo
lia Toruniensia, t. 7: 2007, s. 13-18; idem, Dz/edz/cYwo re//gyne po za/ron/e /rrzyżac/r/m w o/rres/e 
nowożyYnyn? -  wybrane zagadn/en/a, [w:] /4on?o docYas /n se seniper d/wYas babeY. Ks/ęga pam/ąY- 
/(owra o/rarowana Pro/esorow/ Janaszow/ /Ma///(Ow/ z o/raą/ s/edemdz/es/ąYe/ roczn/cy arodz/n / p/ęć- 
dz/es/ąYe/ roczn/cy rozpoczęc/a pracy naa/rowe/, red. W. Polak, Toruń 2008, s. 251-254; idem, Das 
ForY/eben der L/Yurg/e des DeaYscben Ordens /n Preassen /n Fraben /Veaze/Y, [w:] /M/YYe/a/Yer//cbe 
Ka/Yar and L/YeraYar /m DeaYscbordenssYaaY /n Preassen. Leben and /Vacb/eben, hrsg. v. J. Wenta, 
S. Hartmann, G. Vollmann-Profe, Toruń 2008, s. 554-562.



Istnieje natomiast spora liczba prac traktujących ogóinie o księgozbiorach przecho
wywanych w zamkach, w których omawia się także księgi iiturgiczne^^.

Dodajmy jeszcze, że w źródłach krzyżackich spotykamy informacje o przepisy
waniu ksiąg liturgicznych. Wydatki na ten cei znajdujemy na przykład w zapisach 
skarbnika malborskiego pod 1401 rokiem: „1 m. vor eyn martiiogio; item 4 m. vor 
legende von der zeit ind von den heiiigen zu schreiben"'^.

Szczegółowe zestawienie księgozbioru zawiera załącznik do artykułu. W tej 
części pracy skupimy się na jego ogóinej charakterystyce. Z założenia nie będzie 
ona wyczerpująca, jednak umożiiwi przedstawienie kiiku interesujących kwestii.

Nawet pobieżna lektura źródeł ujawnia duże dysproporcje w iiczbie ksiąg po
między poszczególnymi domami zakonnymi, często niemające związku z rangą 
ośrodków. Nie przeczy to wyraźnie widocznej tendencji, że zdecydowanie mniej 
ksiąg liturgicznych spotykamy w mniejszych jednostkach, które pełniły przede 
wszystkim funkcje gospodarcze, czyli we dworach i wójtostwach -  tam bowiem 
podstawowe księgi liturgiczne występują w pojedynczych egzempiarzach. W nie
których miejscach odpowiadało to na pewno realiom, czyli stałemu w nich poby
towi jednego tylko kapłana. W przypadku dworów, które miały przede wszystkim 
charakter ośrodków gospodarczych, wydaje się wielce prawdopodobne, że na stałe 
nie było tam żadnego kapłana. Na liturgię w święta nakazane mógł on tam dojeż
dżać z większych ośrodków krzyżackich, a być może korzystano z posługi kapła
nów działających w pobliskich ośrodkach duszpasterskich. Zdecydowana więk
szość parafii była wówczas pod patronatem zakonu krzyżackiego, więc mogło to 
być jak najbardziej naturalne zjawisko^^.

Wydaje się, że w niektórych przypadkach liczba ksiąg wskazuje na zmieniają
cą się rangę ośrodków krzyżackich. Posłużmy się przykładem inwentarza kaplicy 
na zamku w Bierzgłowie. Przypomnijmy, że zamek ten był siedzibą komturstwa. 
Pierwszy znany inwentarz z 1415 roku wymienia sześć ksiąg liturgicznych. Nie 
jest to znaczna iiczba, jednak kiedy zajrzymy do inwentarzy z kolejnych lat, w któ
rych odnotowano tylko jeden mszał, różnica jest istotna. Wydaje się, że może ona 
ilustrować zmniejszenie rangi ośrodka, które rzeczywiście nastąpiło po wojnach 
polsko-krzyżackich na początku XV wieku. Dokładnie w 1415 roku ziikwidowano 
komturstwo bierzgłowskie^^.

Na temat literatury zakonu krzyżackiego zob. W. Ziesemer, D/e L/teratur des Deutscben Ordens /n 
Pret/ssen, Bresiau 1928; H. Grundmann, Deutscbes ScbnWum /m Deutscben Orden, Altpreupische 
Forschungen, Bd. 18: 1941, s. 21-49; K. Heim, W. Ziesemer, D/e L/teraturdes Deutsc/ien R/der- 
ordens, Giessen 1951; G. Eis, Deutsc/torde/tsZ/Yeratur, [w:] Rea//ex/kon derdeuYsc/ien L/YeraZurge- 
scb/cbZe, Bd. 1: 1956, s. 244-251; G. Jungbluth, L/Yerar/scbes Lebe/i /m DeuZscbe/i R/YZeroz-de/i, [w:] 
H. Neu, G. Jungbluth, Zt/r Gesc/i/cbZe des DeuYscben Ordens, Kóln-Wien 1969, s. 27-51; E. Pol
kowski, Duchowość Arzyżacka a/eZdura. Ks/ęgozb/o/y zakonu ArzyżacA/ego wP/*usach, [w:] Zbada/I 
nadpo/sA/m/As/ęgozb/ora/n/ h/sYo/ycznym/, Warszawa 1993, s. 89-110 (wersja angielska: Sp/nYua//Yy 
and read/ng. BooA co//ecZ/ons o7 Yhe 7euYon/c Order /n Pruss/a, [w:] D/e Sp/r/Yua//YaZ der R/YYerorden, 
hrsg. V. Z. H. Nowak, Toruń 1993, s. 217-240); J. Wenta, K/erunA/rozwoju roczn/AarsZwa wpa/lsZw/e 
Zakonu /V/e/n/ecA/ego wX ///-X V / w , Toruń 1990; idem, SZud/en Z/berd/e Ordensgescb/cbZsscbre/- 
bung; A. Mentzel-Reuters, Ar/na sp/r/ZuaZ/a. BZbZZoZbeAen, BZ/cber und BZZdung Z/n DeuZscben Orden, 
Wiesbaden 2003; R. G. Pasler, DeuZscbspracbZge SacbZZZeraZurZ/n PreuBenZandbZs Y500. DnZersu- 
cbungen zuZbrer DberZZeZerung, Koln 2003.

's Das MarZenburger TressZerbucb der Jabre Y399-Y409, hrsg. E. Joachim, Kbnigsberg 1896, s. 96. 
Zob. także J. Sarnowsky, D/e WZrZscbaZYsZZ/brung des DeuZscben Ordens Zn Preussen (Y382-Y454), 
Kóln-Wien 1993, s. 340-341.

"  Zob. W. Rozynkowski, PaZronaZnadparada/n/wśrednZowZeczne/ dZecezyZcbeZ/nZbsAZe;, Roczniki Hu
manistyczne, t. 49: 2001, z. 2, s. 110-143.
S. Jóźwiak, Z/nZany w sposobZe ZunAcjonowanZa ad/nZn/sZrac/Z Ze/yZorZaZne/ w zZe/n/ cbeZ/nZbsA/e/ pod pa- 
nowanZe/nzakonu ArzyZacAZego wZaZacb Y4YO-Y422, Zapiski Historyczne, t. 67:2002, z. 3-4, s. 65 i n.



Podawany w zestawieniach stan ksiąg iiturgicznych może wskazywać na iicz- 
bę księży w konwentach krzyżackich. Nie można wykiuczyć, że w części przypad
ków iiczba ksiąg iiturgicznych (chodzi przede wszystkim o mszały) odpowiada
ła iiczbie kapłanów. Księgi te związane były przecież nierozłącznie z ich posługą, 
mogą więc stanowić ważną przesłankę w próbach ustaiania iiczebności kapłanów 
w konwentach.

W odniesieniu do miejsc, w których spotykamy pojedyncze egzemplarze ksiąg, 
szczegóinie mszałów, możemy wysunąć hipotezę, że na stałe mógł w nich prze
bywać jeden kapłan. Nie można też wykiuczyć, jak już zauważono wcześniej, że 
w ośrodkach o mniejszym znaczeniu kapłani zakonni nie mieszkali na stałe. Więk
sza iiczba mszałów wskazuje jednoznacznie na większą liczbę braci kapłanów; 
i tak było na pewno w domach zakonnych w Elblągu, Gdańsku, Malborku, Pokar- 
minie, Radzynie Chełmińskim oraz Starogrodzie. W niektórych z tych miejsc na 
stałe mogło przebywać we wspólnocie od pięciu do ośmiu duchownych, a w Mal
borku około dziesięciu.

Liczba ksiąg może wskazywać także na liczbę ołtarzy w kaplicach krzyżac
kich. Tam, gdzie spotykamy pojedyncze księgi liturgiczne, znajdował się zapew
ne jeden lub najwyżej dwa ołtarze: ołtarz główny i jeden ołtarz boczny. Jeśli w in
wentarzach odnotowano więcej ksiąg, w danym ośrodku/kościele poza ołtarzem 
głównym znajdowały się dwa, a nawet trzy ołtarze boczne. Na przykład inwenta
rze kaplicy zamkowej w Grudziądzu wymieniają często po dwie księgi: antyfona
rzy, graduałów, legendarzy, mszałów (dodatkowo jeden był specjalny), psałterzy 
(dodatkowo jeden był w języku niemieckim). Na podstawie innych zapisów inwen
tarzowych wiemy, że w kaplicy stały na pewno dwa ołtarze^^.

Omawiane źródła ukazują nam księgozbiory liturgiczne z końca średniowiecza, 
najczęściej z pierwszej połowy XV wieku. Oznacza to, że poznajemy je w kształ
cie wypracowanym przez minione wieki. Wydaje się jednak, że z opisów ksiąg li
turgicznych możemy wyczytać cały czas trwającą ich ewolucję. Widać to bar&o 
wyraźnie na przykładzie mszałów, ale nie tylko. Zilustrujemy to przykładami w dal
szej części pracy.

Księgi liturgiczne służyły przede wszystkim do sprawowania mszy św. oraz ce
lebracji liturgii godzin; agendy i notuile wyznaczały przebieg liturgii. Analizując za
łączoną poniżej tabelę można dostrzec zmiany w iiczbie tych ksiąg, będące praw
dopodobnie skutkiem toczonych wojen. Zniszczenia i straty materialne przyczyniły 
się do upadku znaczenia niektórych ośrodków zakonnych; związek ten zasygna
lizowano już wcześniej na przykładzie zamku w Bierzgłowie. Podobne zjawisko 
dotyczy zamku w Kowalewie, gdzie iiczba mszałów spadła z pięciu (1416) do jed
nego (1431).

Mając na uwadze wydarzenia z pierwszej połowy XV wieku, nie możemy wy
kiuczyć, że być może w niektórych kaplicach przybyło ksiąg, gdyż przeniesiono 
je z upadających ośrodków krzyżackich. Chociaż trudno to jednoznacznie wyka
zać, wydaje się prawdopodobne, że wraz ze spadkiem liczby członków konwen
tów, obniżeniem rangi ośrodków, księgi liturgiczne wędrowały do miejsc, w których 
były bardziej potrzebne.

Poświęćmy teraz więcej miejsca niektórym księgom, tym bardziej że podany 
w inwentarzach opis pozwala zauważyć ich różnorodność oraz pewną ewolucję.

Zacznijmy od antyfonarzy, czyli ksiąg, które zawierały początkowo antyfony 
mszalne i oficjum brewiarzowe, a od około XI wieku teksty i melodie antyfon i re-

Wskazuje na to np. liczba świeczników, przeznaczonych na dwa ołtarze, GAB, s. 608.



sponsoriów przeznaczone wyłącznie do ceiebracji godzin kanonicznych^". W in
wentarzach spotykamy różne ich rodzaje: Ragneta (1416 rok) -  „1 antiphonarium 
mit noten" oraz „1 antiphonarium ane nothen ingebunden by dem saiter "^\ Kłajpe
da (1416) -  „3 gancze antiphonaria "̂ ,̂ Goiub (1416) -  „1 anthiphonarium in czwen 
stucken "̂ ", Starogród (1434) -  „1 korcz antiphonarium "̂ ".

Tyiko w kiiku przypadkach spotykamy śpiewniki (as/nar/a), których używano 
podczas iiturgii. Ciekawy zapis odnoszący się do śpiewnika znajdujemy w inwen
tarzu kapiicy w Człuchowie z 1437 roku: „1 asynarium utfin orgein, item eyns im 
korę Źródło wymienia śpiewnik, który znajdował się przy organach, czyii używa
no go prawdopodobnie podczas ceiebrowania mszy św. oraz nabożeństw. Z dru
giego natomiast śpiewnika korzystano w chórze zakonnym.

Nieco więcej miejsca poświęćmy brewiarzom. W Xiii i XiV wieku w iiturgii go
dzin posługiwano się trzema niezaieżnymi księgami: brewiarzem, antyfonarzem 
oraz psałterzem^". Od końca XiV wieku powszechnie zaczęto używać brewia
rza w jednym tomie. Wydaje się, że takie właśnie zabytki spotykamy w kapiicach 
krzyżackich, jednak zauważamy także jakieś echo owych zmian, inwentarze wy
mieniają bowiem: Labiawa (1414) -  „1 brefirer ane seiter"^^, Maibork, kapiica Naj
świętszej Maryi Panny (1394) -  „2 brevire, item 1 giose obir den saiter"^", Kłajpe
da (1416) -  „1 brevir mit noten Zauważmy, że w sumie odnotowano niewieiką 
liczbę brewiarzy, w części ośrodków nie ma ich w ogóle. Zastanawiające jest to, że 
brak ich nie tyiko w niewielkich miejscowościach (mniej znaczących w strukturze 
zakonnej), ale i ważniejszych, takich jak np. Brodnica (1428 rok). Księgi te zwią
zane były na pewno z miejscami, w których na stałe powinni przebywać księża; 
mogli się nimi posługiwać także klerycy. Brewiarz był potrzebny przede wszystkim 
prowadzącemu liturgię godzin. Psalmy, które stanowiły istotną część tej modlitwy, 
można było odmawiać z psałterzy.

Odnosząc się do psałterzy, warto zauważyć, że były one różnej wielkości, być 
może także nie wszystkie zawierały pełen zestaw psalmów (czyli 150). inwentarz 
kapiicy zakonnej w Ostródzie z 1437 roku wymienia: „2 grosse seitir, item 1 cieyn 
sattir""". Poza tym w źródłach można czasami spotkać informację, że dany psał
terz zawierał psalmy przetłumaczone na język niemiecki. Na przykład inwentarz 
kapiicy w Grudziądzu z 1413 roku wymienia w sumie trzy psałterze, w tym „1 ducz 
saiter""\ natomiast inwentarz kapiicy w Gniewie (1422) „1 saiter haib dutsch und 
haib tatinisch ""̂ . Obecność tych psałterzy sugeruje, że w niektórych momentach 
iiturgii godzin -  bądź też w trakcie innych wydarzeń liturgicznych -  posługiwano 
się tekstami w języku niemieckim.

B. Bratkowski, /Sntyronarz, [w:] Encyk/opedra katoZ/cka, t. 1, Lublin 1973, kol. 711-712. O antyfona
rzach zob. Cz. Grajewski, Krzyżack/e antyfonarzeyako źróo!/a przekazu psa/nrodr/. Zapiski Historycz
ne, t. 69: 2004, z. 4, s. 75-85.
GAB, s. 273.
GAB, s. 307.
GAB. s. 402.
GAB. s. 508.
GAB. s. 667.

^  J. Harper, op.cit., s. 81-82.
GAB, s. 272.
MA. s. 124.
GAB. s. 307.
GAB. s. 331.
GAB. s. 600.
GAB. s. 745.



Księgami liturgicznymi zawierającymi śpiewy liturgiczne wykonywane pod
czas mszy św., a dokładnie śpiewy procesyjne i międzylekcyjne, były graduały^^. 
Analizowane źródła wskazują na ich różnorodność. Inwentarz kapiicy w Szestnie 
z 1441 roku podaje: „2 cielne gradualia "̂ '*, natomiast inwentarz kapiicy w Pokrzyw- 
nie z 1414 roku wymienia: „1 graduale cum nota"^^.

Księgą liturgiczną służącą do sprawowania godzin kanonicznych w chórze był 
kolektarz. Stopniowo włączano do niego teksty z kanonu mszy św. oraz wieie in- 
nych^^.

Omawiane źródła odzwierciedlają ewolucję księgi. Inwentarz kapiicy w Brodni
cy z 1428 roku wymienia: „2 collectuaria, 1 mit eyme martilogium und 1 notuiare 
do bey gebunden"^^, inwentarz kaplicy w Golubiu z 1437 roku zaś podaje: „1 agen
dę mit collectare gebunden"^^.

Wymieniane w źródłach legendarze (/agenda de /empore und de sancds) 
to zapewne zbiory tekstów o świętych przeznaczone do czytań w ciągu dwóch 
cyklów roku liturgicznego. Pierwszy z nich -  /empora/e -  związany był przede 
wszystkim z niedzielami oraz corocznymi wspomnieniami najważniejszych mo
mentów z życia Chrystusa. Cykl ten tworzył okresy liturgiczne, np. adwent, Wiel
ki Post, Wielkanoc. Drugi cykl -  sanc/ora/e -  obejmował pojedyncze dni świątecz
ne, których, dodajmy, w średniowieczu przybywało z każdym pokoleniem, przede 
wszystkim w wyniku włączania do kalendarza liturgicznego nowych świętych. Za
warte w legendarzach teksty służyły głównie do czytania podczas liturgii godzin 
oraz posiłków^^.

Z kultem świętych łączyły się też martyrologia. Najkrócej można powiedzieć, 
że były to księgi liturgiczne zawierające spisy męczenników. Najstarsze martyro
logia, które obejmowały tylko wykazy imion świętych czczonych w poszczególne 
dni, z biegiem czasu przekształciły się w tzw. martyrologia historyczne, podające 
już dane biograficzne o świętych. Pierwsze takie zabytki powstały na przełomie 
VIII i IX wieku. Tego typu martyrologia znajdowały się zapewne w kaplicach za
konnych. Martyrologia związane były ściśle z kalendarzami, służyły więc liturgicz
nemu wspomnieniu świętych. Trzeba wszakże zaznaczyć, że w pewien sposób 
wykraczały one poza kalendarz. Zawierały bowiem często informacje o świętych 
również w dniach, w których w kalendarzu nie wspominano nikogo. Poza tym od 
kalendarzy różniło je i to, że pod konkretną datą mogło być w nich wpisanych od 
kilku do kilkunastu świętych -  w kalendarzach zaś spotykamy w danym dniu za
zwyczaj tylko jedno wspomnienie. Martyrologia bardzo mocno przyczyniły się do 
rozwoju hagiografii i do spopularyzowania żywotów świętych bohaterów"". Zawar-

Eolia
Boru

I. Pawlak, Gradua/, [w:] Encyk/oped/a kaM/cka, t. 6, Lublin 1993, kol. 24-25; J. W. Boguniowski, 
Rozwóy /łłsloryczny ks/ąg /kurgk rzymsk/e/ do soboru ^rydenck/ego / /cb recepga w Po/sce, Kraków 
2001, s. 124 i n.
GAB, s. 168.
GAB, s. 589.
W. Danielski, B. Kosecki, Ko/eklarz z kapku/arzem, [w:] Encyk/oped/a kafokcka, t. 9, Lublin 2002, 
kol. 340-341.

' '  GAB, s. 388.
GAB, s. 406.
Zob. A. Witkowska, Legenda bag/ograkczna, [w:] Encyk/oped/akatokcka, 1.10, Lublin 2004, kol. 652-653.
J. Douillet, Ou esAce gu un Sa/nt, Paris 1957, s. 89-93; J. Dubois, Les marfyro/oges de mayen 
óge /adn, Turnhout 1976; H. Pros, Madyro/og/um, czy/; wspomn/en/a św/ętycb przypadą/ące na po
szczególne dn/roku, Warszawa 1984, s. 7-12; M. Kunzier, Lkurg/a Koóc/o/a, Poznań 1999, s. 700; 
J. W. Boguniowski, op.cit., s. 211-215; IVI. Matuszewski, „Madyro/og/um Romanun7 "yako ks/ęga //- 
turg/czna, Anamnesis, t. 2 (45): 2006, s. 42-44.



te w nich opisy męczeństwa mogły być czytane zarówno podczas mszy św., jak 
i liturgii godzin''^

W omawianych źródłach dostrzegamy wyraźną ewolucję mszałów. Wiadomo, 
źe w XIII i zapewne w XIV wieku używano powszechnie kilku ksiąg do odprawia
nia iiturgii mszy św., tzn. sakramentarzy, epistolarzy, ewangeliarzy, graduałów, se- 
kwencjarzy"^. W XV wieku posługiwano się juź powszechnie jedną scaloną księ
gą iiturgiczną. W inwentarzach można dobrze uchwycić zachodzący proces tych 
zmian. W przykładowych źródłach czytamy: Unisław (1394 rok) -  „1 nuwe missa- 
ie""\ Barciany (1420) -  „eyn gancz messebuch und czwe nicht gancz'"^, Szestno 
(1441 rok) -  „1 gemeine missale'"'^, Starogród (1434 rok) -  „1 korcze messebu- 
cher""^. Opisy mszałów dostarczają nam także innych informacji. Inwentarz z Po- 
karmina z 1452 roku podaje miejsca przeznaczenia siedmiu znajdujących się tam 
mszałów: „4 missaiia im korę und eins uffer firmaria, item 1 missale in der junc- 
kerfirmaria, item eins czu sant Niclos ""̂ .

W opisach inwentarzowych występują mszały, które określane są mianem 
mszałów „specjainych", np.: Rogóżno (1414 rok) -  „2 missaiia, item 2 specialis 
misse""^, Pokrzywno (1416) -  „eyn messebuch und eyn speciales misse'"*^. Trud
no dokładnie wyjaśnić, co należy rozumieć pod takim określeniem. Być może były 
to księgi zawierające teksty tylko wybranych kanonów mszy św. na przykład wo
tywnych, których używano do odprawiania liturgii porannych lub podczas wybra
nych dni. Nie można wykiuczyć, że „specjalne" mszały spisywano z przeznacze
niem do korzystania z nich poza kaplicami zakonnymi.

W większości domów zakonnych znajdowały się notulle. Były to księgi, które 
zawierały spisany ryt liturgii krzyżackiej. Zakon posługiwał się początkowo litur
gią jerozolimską -  r/Yus ecc/es/ae Dom/n/c/ Sepu/cn /-//eroso/ym/fan/, a następnie 
w połowie XIII wieku przejął ryt dominikański. Stopniowo nadawał jednak orga
nizacji liturgii specyficzne sobie cechy i w konsekwencji zaczęto spisywać wska
zówki i przepisy przeznaczone dia ceremoniarza, celebransa i wszystkich osób 
towarzyszących przy sprawowaniu iiturgii, przede wszystkim mszy św. oraz litur
gii godzin. Można powiedzieć, że nastąpiła kodyfikacja krzyżackich obrzędów li
turgicznych i w efekcie powstała tzw. /Vofu/a Dom/norum Teufo/i/corum. W innych 
środowiskach księgę tę znamy głównie pod nazwą L/ber ord/nar/us. Autonomię li
turgii krzyżackiej zatwierdził papież Aleksander VI (1254-1261)^°.

Zagadnienie krzyżackich księgozbiorów liturgicznych wpisuje się do grupy te
matów, które stosunkowo rzadko podejmuje się w badaniach Zakonu. Ukazuje ono 
zakon krzyżacki od strony życia religijnego, pozwala o nim mówić jako o korporacji 
zakonnej, odsłania elementy jego duchowości. Podjęte w tym artykule kwestie nie 
zostały wyczerpane, prezentują jednak jeden z kierunków możliwych badań.

J. Miazek, CzyTan/a pafrysryczne / /łag/ogra/łczne, Ateneum Kapłańskie, t. 446: 1983, s. 69.
J. Harper, op.cit., s. 81-82. informacje o różnych księgach iiturgicznych, np. o psałterzach spotyka
my często w księdze wydatków komtura domowego oraz skarbnika w Maiborku: Das Aasgabebuch 
des Mar/enbargerHaaskomfars fard łe  dahre 1410-1420, hrsg. v. W. Ziesemer, Kónigsberg 1911, 
s. 429.
GAB, s. 493.
GAB, s. 193.
GAB, s. 168.
GAB. s. 508.
GAB. s. 242.
GAB. s. 540.
GAB. s. 592.
A. Lóffier, /Veae Erkennin/sse, s. 137-150; eadem, D/e Ed/don //larg/scher, s. 351-362.



Załącznik
Księgozbiór iiturgiczny znajdujący się w zamkach krzyżackich na obszarze 
państwa zakonnego w Prusach (do połowy XV wieku)

Miejscowość/data Ag A B EP E G K L* Ma M N P Ś
Bałga'
1437 1 2 1 2 2 2 4 1 3 1
1441 1 2 1 2 2 4 1 3 1
Barciany^
1420 1 1 1 1 2 3 2
1437 1 1 1 2 4 1 2
Bierzgłowo^
1415 1 2 1 1 1
1416 1
1428 1
1436 1
1437 1
1440 1
1441 1
Bistir (Biestern)"
1441 1
Bratian^
1412 2
1420 1 2 1
1421 1 2 1
1431 1 2 1
1437 2 2 1
1437 2 1
1439 2 2 1
1442 2 2 1
1447 2 2 1
Brodnica^
1428 2 2 2 2 1 3 2 2
1437 2 2 2 1 2 2 2 1
1438 2 2 1 4 2 2 1
1447 2 2 3 2 2 1
Bytóyŷ
1437 1 1 1
Człuchów^
1437 1 2 2 1 2 4 1 3 2

w  niektórych przypadkach trudno jest ustalić dokładną liczbę tych ksiąg liturgicznych, gdyż źródło 
zestawia najczęściej razem legendy dla okresów liturgicznych oraz na wspomnienia świętych.
Das grosse des Deufschen Ordens, hrsg. v. W. Zisemer, Danzig 1916 (dalej: GAB),
s. 167,172; Das grosse Z/nsbuch des Deutscben R/derordens, hrsg. v. P. G. Thielen, Marburg 1958 
(dalej: GZB), s. 47-48.
GAB, s. 193, 248; GZB, s. 67.
GAB, s. 443, 448, 451, 454, 457, 489, 490.
GAB, s. 171.
GAB, s. 367, 368, 371, 372, 373, 374; GZB, s. 87.
GAB, s. 388, 391, 392, 395; GZB, s. 88.
GAB, s. 681; GZB, s. 136.
GAB, s. 667; GZB, s. 111.



Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś

1 ^ ^ 2 1 1 2 3 1 2
1422 2 2 1 1 3 1 2
1434 2 2 1 1 3 1 2
1441 2 1 2 1 1 3 1 2 1
Eblą^°
1440 4 1 1 + 5 2 2 8 6 1

1440 1 1 1 1
Gdańsk^^
l^ m 1 2 2 1 4 1 4 1
1420 2 1 2 3 2 1 4 1 4 1
1428 2 1 2 2 2 1 4 1 4 1
Gdańsk -  szpital św. Elżbiety^^
l^ m 5
0 ^ 1 ^ ^ 1 1 1 6 1
1443 1 1 1
1447 3
1449 1 1 3 2

1402 1 1 1
1437 1

l^ m 2 2 1 5 1 3 1
1422 2 2 1 3 1 3 1
G dut^
14^ 1
1 ^ ^ 1 1 1
l^ m 1 1 2 1
1421 1 1 1 2 1
1433 1 1 1 1 1 1
1436 1 1 1 1 1 1 1
1437 1 1 1 1 1
1442 1 1 1 1 1 1 1
1449 1 1 1 1 1 1 1

1 ^ ^ 3
1 ^ ^ 1 3
l^ m 1 3
1421 1 3

G^^s. 9^
G ^ ^ s 9 ^
GAB, s. 696, 698, 704.
GAB, s. 710, 712, 713, 716.
G ^^s.6^6&
GAB. s. 743, 745.
GAB, s. 401,402, 404-408, 414.
Das Mar/enbarger Am^erbac^, hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig 1916 (dalej: MA), s. 30, 31,32, 33, 34, 
3 ^3 ^3 ^



Miejscowość/data Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
1423 1 3
1425 3
1427 2
1437 1 2
1447 1 2
Grudziądz^^
1413 2 1 2 1 2 3 1 3 1
1414 2 1 2 1 2 3 1 3 1
1434 2 1 2 1 2 3 1 2 1
1437 2 1 1 2 1 2 3 1 3 1
1440 2 1 1 2 1 2 3 1 3 1
1447 2 1 1 2 1 2 4 1 3 1
Grunwald^^
14^ 1 1 2
1416 2 2 3

1412 1 2
1441 1 2

1420 1 1 1 1 2 3 2
1437 1 1 1 2 2 2
1442 1 1 1 2 2 1
1447 1 1 1 2 2 1

1416 3 1 2 2 2 1 4 1 2
1420 3 1 2 2 2 1 4 2 2
Kowalewo^^
14^ 2 2 2 2 1 4 1 2
1416 1 2 2 2 1 5 2 2 1
1419 1 2 2 2 1 5 2 2 1
1421 1 2 2 2 1 4 2 2 1
1430 1 1 4 1 1 1
1431 1 1 1 1 1 1
1436 1 1 1 2 1 1
1438 1 1 1 3 1 1
1442 1 1 1 2 1 1

1431 4 3 4 3 2 4 6
1434 4 3 4 4 2 4 6
1436 4 3 4 4 2 4 6
1437 4 3 + 4 2 4 6
1438 4 3 4 4 2 4 6
Krzyżpork^^
1452 1

GAB, s. 600. 602, 605. 608, 609, 610.

G A ^^IM ,

GAB. s. 307, 308.
GAB, s. 414. 416, 417. 418,419, 421.422, 424. 445. 
G A ^ s  29. 3 ^ 3 ^ 3 ^ 3 ^ 4 ^ G a ^ s  6 ^  
GA^s2:4^



Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
Lab^w^^
1 ^ ^ 1 2 2

1 2 2
1 2

1425 1 2 2
1432 1 2 2
1441 1 2 2
1444 1 2 2
1447 1 2 2
LaskF
4 IV 1415 1 1
3 1 X 1 ^ ^ 1 1
i^ m 1 1
1436 1 1
1438 1 1
1440 1 1
Loc^i^}^^
1429 2 1 2 3 1

1394 4 2 4 2 7 2 4
1398 4 2 4 2 7 2 4
1437 4 1 4 2 2 1 8 5
1439 4 1 4 2 2 1 8 5
Malbork -  kaplica św. Anny^°
1394 1 3
1398 1 4
1437 1 1
1439 1
Malbork -  kaplica św. Bartłomieja^^
1394 1
1398 1
1437 1
1439 1
Malbork -  kaplica św. Mikołaja^^
1437 1
Malbork -  kościół św. Wawrzyńca^^
1 ^ ^ 1 1 1
1430 1 1 1
M a ^ ^ X -m ^ m ^ ia ^
1397 3
1401 2 4
1404 2 4
111406 3 4

GAB, s. 272, 274. 278, 282, 286, 290, 292, 295. 
M ^s4 ó ,4 ^^^
GA^s.4^
MA. s. 124, 125, 126, 129, 133.
MA. s. 124, 126, 130, 134.
MA. s. 124, 126, 130, 134.
MA^. 13a 
MA,s. M ^ l ^ ^
M^s^^}^M8,



Miejscowość/data Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
2 4

1420 1 3
Międzyłęż^^
1441 1 1
1441 1 1
1445 1 1
Nbszaw^^
1416 1 1 1 1 3 1 2 1
1421 1 1 1 1 2 1 2 1
Nowy Dwór^^
1440 1
O^ek^
1438 1

14^ 2 2 2 2 1 3 3 1
1437 2 2 2 2 1 4 3 1
1 ^ ^ ^ + + + + 1 + + 1
Papowo"^
14^ 1 2 1 1
1413 2 1 1
1414 1 2 1 1
1416 1 2 1 1
1419 1 1 1
1421 1 1 1
1435 1 2 1 1
1437 1 1 2 1
1438 1 1 2 1 1
1440 1 1 2 1 1
Pas^^^
1440 2 1
Pokmmh^
1437 4 1 2 2 2 10 1 3
1447 1 4 1 2 2 2 7 1 3
1452 1 4 1 2 2 2 7 2 3
Pokrzywno""
1414 1 1 3
1416 2
1417 1 1 1 1 3 1
1419 1 1 1 1 3 1

M ^s.6^7^
G A ^ ^ 4 ^ ,^ Z
GA^s.9^
G A ^sM ^
GAB, s. 328, 331; GZB, s. 78.
GAB, s. 338. W większości nie podano liczby ksiąg.
GAB. s. 518, 519, 521, 522, 523, 529, 530, 531,532; GZB, s. 97. 
GA^s.9^
GAB, s. 232, 237, 242; GZB. s. 56.
GAB. s. 543, 546, 589, 592.



Miejscowość/data Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
Przezmark"^
1410 1 2
1415 1 1 1 1 2 1 2
Radzyń Chełmiński"^
27 VI 1411 2 1 2 1 3 1 2
28 X 1411 2 1 2 1 4 2 2
1412 2 1 2 1 4 2 2
1422 2 1 2 1 4 2 2
20 II 1434 2 1 2 1 2 4 2 2
7 IV 1434 1 1 1 1 2 4 2 1
1436 1 1 2 1 2 4 2 1
1437 2 1 2 1 2 2
1438 2 1 1 1 2 4 1 2
1449 2 1 2 1 2 3 2 2
Ragneta"^
1412 3 2 2 1 1 3 1
1414 3 2 2 1 1 3 1
1416 1 2 2 2 1 5 2 2
1419 1 2 2 2 1 5 1 2
1425 1 2 2 2 1 5 1 2
1432 1 1 2 1 1 5 1 2
1441 2 2 2 1 1 5 1 2
1444 2 2 2 1 1 5 1 2
1447 1 2 2 2 1 5 1 2
Rogoźno"^
1414 1 1 4 1
1415 1 1 4 1
1416 1 1 4 1
1417 1 1 1 4 1
1419 1 2 1 4 1
1421 1 1 1 2 1
1438"' 1 1 1 1 1 1 5 1 1
1442 1 1 1 1 1 1 5 1
1443 1 1 1 1 1 1 5 1 1
1448 1 1 1 1 1 1 4 1 1
Starogród^"
1412 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1
1434 3 1 1 1 2 2 1 5 1 3
1436 3 1 1 2 1 1 5 1 3
1441 3 1 1 2 1 1 5 1 3 1
Subowidz^^
1431 3 1
1437 3 1
1438 3 1

GAB, s. 132, 133, 134.
GAB, s. 564, 565, 566, 567, 571,572, 574, 576, 578, 579, 581; GZB, s. 100. 
GAB, s. 268, 271,273, 276, 280, 284, 288, 291,293.
GAB, s. 540, 542, 543, 545, 548, 549, 551,552, 554, 556.
W tym roku inwentarze sporządzano dwa razy. Liczba ksiąg nie zmieniła się. 
GAB, s. 503, 508, 510-512.
GAB, s. 726, 729, 730, 731,733, 734; GZB, s. 119.



Miejscowość/data Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
1439 3 1
1446 2 3 1
Szczytn 0^̂
1440 1 1 1 1 2 2 1 1
Szestno^^
1441 1 2 1 1
Szoken^"
10 114̂ 22 1
1 5 ^ 1 ^ ^ 1
1424 1

1427 1 2 2 2 5 1 2 1
1434 1 2 2 2 5 1 2 1
1438 1 2 1 2 1 2 1
14N1^m 1 2 1 2 5 2 2 1
1 7 IV 1440 2 1 2 5 2 1

10 114̂ 22 1 1 1 1 1
1 5 ^ 1 ^ ^ 1 1 1 1 1
1437 1 1 1 1 1
Toruń^^
1414 1 2 2 2 1 4 2 1
1418 1 2 2 1 1 4 2 2 1
1422 1 2 2 1 1 3 2 2 1
1424 2 2 1 1 3 2 3 1
1428 1 2 2 1 1 3 2 3 1
1431 1 2 2 1 1 3 3 3 1
1436 1 2 2 1 1 3 2 3 1
1437 1 4 3 1 1 3 2 3 1
1440 1 4 3 1 1 3 2 3 1
1441 1 4 3 1 1 3 2 3 1
1446 1 4 3 1 1 3 2 3 1
Tuchola^^
1417 2 2 1 1 1
1420 2 2 1 1 1
1437 1 1 3 1
1438 1 1 3 1

1416 1 1
1419 1 2 1
1425 1 1 1

GAB, s. 100.
GAB, s. 168.
G ^^s 2 ^2 ^2 &
GAB, s. 624. 625, 627, 629, 632.
G A ^s 1 9 ^^5 ^
GBA, s. 435, 436, 438, 439, 441,444, 446, 449, 450, 453, 456, 458; GZB, s. 94. 
GAB, s. 638, 639, 644, 645; GZB, s. 107.
GAB, s. 274, 278, 282, 286.



Miejscowość/data Ag A B Ep E G K L* Ma M N P Ś
1432 1 1
Unisław^"
1394 1 1 2 1

Bo^ Ag -  agendy; A -  antyfonarze; B -  brewiarze; Ep -  księgi epistoł; E -  ewangeiiarze; G -  graduały; 
K -  kolektarze; L -  legendarze; Ma -  martyrologia; M -  mszały; N -  notulle; P -  psałterze; Ś -  śpiew
niki (asinaria); + -  brak liczby ksiąg.

jummary

About Teutonic titurgicat book cottection in Prussia 
in the tight of inventory

Liturgy is one of the issues concerning the Teutonic Order which has not been 
researched thoroughiy yet. In this wide thematic area we touch upon the aspect 
of iiturgicai books, very helpful or even indispensable to celebrate liturgy. The ar- 
tide was based on inventories of Teutonic monasteries in the Teutonic State in 
Prussia.

The article includes a detaiied description of the most freguent liturgical books: 
agendas, antiphonaries, breviaries, books of episties, the Gospel Book, the Grad- 
uals, books of collects, collections of legends, martyrdom, missais, notes, Psalms, 
songbooks.

] usammenf assung

Ober die titurgischen Bestande der Ordensritter 
in PreuRen im Lichte der !nventare

Zu den vielen Themen zur Geschichte des Deutschen Ordens, die noch auf 
eine detaiiiierte Schiiderung warten, gehórt mit Sicherheit die Liturgie, in diesem 
Bereich setzen wir uns mit der Frage der iiturgischen Bucher auseinander, die sehr 
hiifreich, wenn nicht unentbehriich sind, urn die Liturgie zu zeiebrieren. Dieser Ar- 
tikei stutzt sich auf die veróffentiichten inventare der Deutsch-Ordensritterhauser 
im Ordensstaat in PreuBen.

im Artikei wird ausfuhriich uber die haufigsten iiturgischen Bucher berichtet: 
uberAgenden, Antiphonarien, Breviere, Epistoiare, Evangeiiare, Graduaie, Koiiek- 
tare, Legendare, Martyroiogien, Messbucher, Notuiien, Psaiter, Gesangbucher.

GAB, s. 493.



Folia Tbruniensia -
Adam Kucharski

armata bibliofilem?
Obraz biblioteki i książki 
w relacjach podróżnych czasów saskich*

Prowadzenie refieksji naukowej o roii bibiioteki i książki w opisach podróżnych 
wydaje się istotnym postuiatem badawczym. Do podjęcia niniejszego tematu skło
nił mnie szczegóinie szeroki nurt badań nad recepcją bibliotek i książek w opisach 
iiterackich oraz brak opracowań na ten temat w nauce polskiej'. Można tu wymie
nić jedynie artykuł Krystyny Bednarskiej-Ruszajowej poświęcony recepcji bibliotek 
w oświeceniowych relacjach z podróży, który według słów autorki stanowi rekone
sans badawczy i wymaga dalszej refleksji naukowej^. Biblioteka i książka jako do
bra publiczne, istniejące w przestrzeni otwartej, stawały się od końca XVII w. war
tością społeczną wskutek upowszechnienia się druku i powstawania pierwszych 
bibliotek publicznych. Dzięki temu były łatwo dostrzegalne dla staropolskich pere- 
grynantów, gdyż w Europie Zachodniej procesy te zachodziły z większą intensyw
nością niż w szlacheckiej Rzeczypospolitej. Ilość i objętość wzmianek o bibliote
kach i książkach w opisach podróży były zdeterminowane przez sam charakter 
peregrynacji, których program zakładał dużą mobilność i zwiedzenie jak najwięk
szej liczby obiektów i miast. Ponadto, wyjąwszy okres studiów, miano głównie oglą
dać, a nie czytać. W praktyce staropolskich peregrynacji epoki baroku dominują
cym sposobem przekazu treści była komunikacja wizualna^.

Pomimo przekonania o intelektualnym upadku i mentalnym zacofaniu szlachty 
i magnaterii w czasach saskich należy pamiętać, że przynajmniej pierwsze poko
lenia młodych Polaków wyjeżdżających w tym okresie za granicę były ukształto
wane według siedemnastowiecznego modelu edukacji, a co więcej, choć w więk
szości bardzo młodzi, byli to ludzie przyzwyczajeni do widoku bogatych bibliotek 
dworskich i pałacowych gromadzonych przez ich ojców i przodków". Podkreślano 
wówczas edukacyjny charakter podróży, pozwalający skonfrontować rzeczywisty 
wygląd zabytkowych obiektów i dzieł sztuki z wiedzą książkową wyniesioną z ko
legiów czy nauki domowej. W parenetycznym utworze Peregrynacyja ann/ 7732 
anonimowy autor zauważył, że w trakcie podróży młody szlachcic może zobaczyć 
o wiele więcej niż przeczytać w księgach o odnośnych kwestiach^.

Referat z konferencji „Forum Toruniense". Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Wojewódzką Bibiiotekę Pubiiczną -  Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Archi
wum Państwowe w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Poiską Misję Historyczną w Wurz- 
burgu. Sesja odbyła się 11 grudnia 2009 roku w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Pozostałe dwa 
niemieckojęzyczne referaty zostaną opubiikowane w Biuietynie Poiskiej Misji Historycznej w Wurz-

Zob. K. Bednarska-Ruszajowa, Św/afowe badan/a nad op/sam/ b/Mofek w utworach //terack/cb, [w:] 
B/b//ofek//ks/ążk/ w//ferafurze, red. eadem, Kraków 1998, s. 9-16.
K. Bednarska-Ruszajowa, B/b//otek/ w po/sk/cb ośw/ecen/owycb op/sacb podróży zagran/cznycb, 
Biuietyn Bibiioteki Jagieiiońskiej, R. XLVi: 1996, s. 241-250.
H. Dziechcińska, Og/ądan/e / s/ucban/e wku/furze dawne/ Po/sk/, Warszawa 1987, s. 9-14.
W. Czapiiński, J. Długosz, Życ/e codz/enne ntagnafen/ po/sk<ę/ w X t///  w/eku. Warszawa 1982, 
s ^ ^ i - ^ ^
Rzeczpospo/ka wdob/e upadku 1700-1740. i/tybórźródeł, oprać. J. Gierowski, Wrocław 1955, s. 185.



Podczas wyjazdów zagranicznych jedną z najlepszych okazji do bliskiego ob
cowania ze zbiorami bibliotecznymi nastręczały wizyty w kolegiach uniwersytec
kich, w całej Europie obficie zaopatrzonych w dzieła naukowe, począwszy od Uni
wersytetu Karola w Pradze, a skończywszy na wszechnicy oxfordzkiej^. Drugim 
rodzajem szkół, w których często odwiedzano biblioteki, były jezuickie akademie 
i kolegia, szczególnie bliskie polskiej szlachcie i magnaterii, nierzadko kształcą
cej się przecież od wczesnej młodości w polskich placówkach edukacyjnych tego 
zakonu. Niemalże normą były w takich wypadkach skrótowe wzmianki o wygią- 
dzie biblioteki, bez wdawania się w opis inwentarza księgozbioru. Istniały jednak 
wyjątki od tej reguły. Ksiądz Leon Andrzej Morawski, kanonik gnieźnieński i po
znański, opisując swoją wizytę (1731) w paryskim Le College de Louis ie Grand 
nadmienił, że widział tam nienależącą wprawdzie do uniwersytetu paryskiego, aie 
„dostateczną" bibliotekę opatrzoną inskrypcją umieszczoną nad wejściem: Deus 
Sc/enf/arum dom/nus esf. Jako najcenniejszą część zasobu wymienił oryginały rę
kopisów słynnego Janseniusza. Podkreślił także, że biblioteka rokrocznie zamie
nia się w teatr, a wystawiane tam przez uczniów dramaty i komedie gromadzą iicz- 
ną publiczność^.

Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że w hierarchii zwiedzania przeciętne
go staropolskiego turysty czasów saskich biblioteki zajmowały dość odległe miej
sce. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia wojskowe, 
oglądanie architektury militarnej oraz podziwianie dzieł sztuki. W XVIII wieku na
stępowała wprawdzie zmiana charakteru księgozbiorów na rzecz ich upublicznie
nia i większej dostępności, jednak sporą część, a nawet większość nadal stanowi
ły biblioteki prywatne, niekiedy zazdrośnie strzeżone przed światem zewnętrznym. 
Możliwość ich obejrzenia i skorzystania ze zbiorów była ograniczona i nierzadko 
uzależniona od kaprysu właścicieia. Często nawet dia przedstawicieli podróżującej 
magnaterii polskiej była to bariera nie do przebycia. Stanisław Poniatowski, póź
niejszy polski monarcha znany z roziegłego mecenatu iiterackiego, w czasie swo
jej europejskiej podróży edukacyjnej w 1750 roku zaiedwie raz wzmiankuje wizytę 
w bibliotece. Bawiąc w Sanssouci, beriińskiej rezydencji króia pruskiego Fryde
ryka II, z żalem ogiądał jedynie zamknięte szafy bibiioteki eiektorskiej, ponieważ 
klucza do nich mu nie udostępniono. Jak deiikatnie zasugerowała mu ochmistrzy
ni, elektor pozwaiał na korzystanie z bibiioteki tyiko w swojej obecności, a ponad
to posiadał jedyny kiucz. Rozczarowany tym Poniatowski podkreśiał bałagan pa
nujący w pokojach króiewskich, gdzie po podłodze waiały się w nieładzie papiery, 
wiersze i książki. Zadziwiły go natomiast wiszące w wieikim porządku rzędy woj
skowych kurtek, szytych w rozmiarze Fryderyka ii, które zapełniały wieszaki we 
wszystkich królewskich sypialniach^.

Dodatkowym utrudnieniem w zwiedzaniu bibliotek była konieczność uiszczenia 
opłaty za korzystanie ze zbiorów, a nawet za sam wstęp do książnicy. Narzekania 
na obowiązkowe opłaty nie były jednak jedynym rodzajem opisu bibliotek w aspek
cie instytucjonalnym. Notowano też niekiedy np. godziny otwarcia. Konieczności 
wnoszenia opłat zazwyczaj nie odnotowywali w relacjach sami podróżnicy, aie 
już ich preceptorzy, odpowiadający za całokształt spraw związanych z podróżą, 
również (a może w szczególności) finansowych, nie pomijali tego typu informacji.

 ̂ Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: Bibl. Ossolineum), rkps 13757, 
s. 132.

 ̂ Ibidem, s. 260.
" S. Poniatowski, Pam/ętn/k/, tłum. i oprać. W. Konopczyński i S. Ptaszycki, 1.1, cz. 1, Warszawa 1915, 
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Włoch Caraccioii, guwerner synów hetmana Wacława Rzewuskiego zanotował, 
że zmuszeni byii oni zapłacić dukata aby obejrzeć cesarską bibiiotekę w Wied
niu (wrzesień 1755 r.) .̂ Dia kontrastu -  wizyta w tymże mieście księcia Hieronima 
Fioriana Radziwiłła, przypadająca zaiedwie rok później, była kompietnie pozba
wiona jakichkoiwiek ambicji iiterackich. Magnat słynący z dziwacznych upodobań 
i miiitarnych gustów ani słowem nie wspomniało bibiiotekach ani książkach. Jego 
uwagę zaprzątały głównie arsenały, cekhauzy, pałace, a nawet dzieła sztuki, iecz 
nie bib!ioteki^°. Potwierdza to tezę, że księgozbiór mógł być szczegóinie atrakcyj
ny dia młodego sziachcica !ub magnata odbywającego peregrynację akademicką, 
iecz nie dia doświadczonego sziachcica-statysty.

Na iiość oraz jakość deskrypcji bibiiotek wpływał przede wszystkim deficyt po
dróży naukowych w Rzeczypospoiitej sziacheckiej czasów saskich. Jest rzeczą 
znamienną, a zarazem oczywistą, że bibiioteka jako księgozbiór gromadzący dzie
ła iiterackie i naukowe z różnych dziedzin wiedzy była głównie obiektem zaintere
sowania okreśionej grupy podróżujących. W jej skład wchodziii przede wszystkim 
sami uczeni oraz podróżnicy pragnący odwiedzić uczonych". Przeciętny staro- 
poiski turysta, nawet jeśii odbywał peregr/naf/o academ/ca, mającą przecież z za
łożenia edukacyjny charakter, nie zaiiczał się w większości wypadków do żadnej 
z tych dwóch grup. Wyjątkiem byii tu studenci pobierający prywatne iekcje u sław
nych profesorów, a więc z definicji spotykający uczonych, którzy byii też autorami 
znanych i cenionych dzieł. Wiemy na przykład, że młody Fryderyk August (póź
niejszy poiski monarcha August iii Sas) pobierał w Paryżu (1714 r.) iekcje u zna
nego francuskiego historiografa, który -  jak zanotowano w diariuszu podróżnym -  
był autorem poczytnej deskrypcji francuskiej stoiicy^^.

W tym kontekście nie może dziwić, że cechą dystynktywną większości opisów 
bibliotek była ich zwyczajowa skrótowość. W większości wypadków swój podziw 
dla bogactwa księgozbioru oraz wspaniałych zdobień i wyposażenia wyrażano 
wyłącznie konstatując, że biblioteka była „piękna'"^. Na zwiedzających książnice 
staropolskich peregrynantach wielkie wrażenie wywierały przede wszystkim ich 
cechy ilościowe. Stąd najczęściej deskrypcje ujmowano w parametrach kwanty- 
tatywnych. Epatowano potencjalnego czytelnika relacji z podróży wielkością zbio
rów liczoną w setkach tysięcy woluminów oraz niebotycznymi kwotami płaconymi 
za najcenniejsze księgi. Chętnie podkreślano też architektoniczny kształt gmachu 
biblioteki. Jeden z podróżników oglądając bibliotekę w Pałacu Bruhiów w Dreźnie 
lakonicznie zanotował: „Bibiioteka o dwóch piętrach zawiera w sobie więcej jak 
100 000 książek "". Z koiei Leon Morawski zwiedzając bibiiotekę królewską w Pa
ryżu (1731) zachwycał się ogromem i różnorodnością tamtejszych zbiorów: „Bi- 
bliotheka królewska naymniey z 70 tysięcy votuminów wydrukowanych złożona y 
więcey niż z 15 tysięcy manuskryptów różnymi językami "^. Autor ten przytoczył 
również garść informacji historycznych powiadamiając czytelnika, że księgozbiór

Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Podhoreckie i, sygn 104, s. 7.
H. F. Radziwiłł, D/arrusz podróży me/ pod łyłu/em n/e/ak/ego dworzanma /ud darona M/rsk/ego a /d/ej 
10. Fedruar/zaczęły roku 1756, [w:] H/eron/ma F/odana Radz/wk/a Drar/usze /p/sma różne, oprać. 
M. Brzezina, Warszawa 1998, s. 163-169.
A. Mączak, Życ/e codzienne w podróżach po Europ/e wXW  / X y// w.. Warszawa 1978, s. 206. 
Podróże kró/ew/cza po/sk/ego póżn/ę/szego kró/a Augusta /// fMemcy -  Franę/a -  W/ocdy,) 1711- 
1717, wyd. A. Kraushar, cz. 1, Lwów 1906, cz. 2, Lwów 1911, tu cz. 2, s. 13.
Bibi. Ossoiineum, rkps 13757, s. 210.
Bibi. Ossoiineum, rkps 6253, s. 148.
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został przeniesiony do współczesnego mu gmachu z konwentu franciszkańskiego 
w roku 1666 przez Coiberta, pierwszego ministra króia Ludwika X!V^^.

Rzadziej zwracano natomiast uwagę na jakościowy aspekt księgozbiorów, z re
guły oszczędzając czyteinikowi nawet pobieżnej charakterystyki zawartości kata- 

ggj,, iogów i półek bibiiotecznych. Wiązało się to nie tyie z miałkością zainteresowań 
inteiektuainych, iie raczej z czasochłonnością studiów bibiiotecznych, na które, 
szczegóinie w przypadku podróży turystycznych, nie zawsze starczało po prostu 
czasu. To czysto pragmatyczne podejście jest dobrze widoczne nawet w rozwinię
tym oświeceniu, rozmiłowanym w księgach i zgłębianiu wiedzy. Jeszcze w 1798 r. 
Adam Kazimierz Czartoryski zaiecał swemu synowi Adamowi Jerzemu wybiera
jącemu się do Londynu „badanie kiasyków greckich i łacińskich, nie tyie w bibiio- 
tekach, gdyż to zabiera zbyt wieie czasu, iie raczej w towarzystwie znanych hu
manistów"^^.

Niektóre jednak wzmianki, choó iakoniczne, oddają narastającą powoii świado
mość, że bibiioteka staje się dobrem wspóinym. Odzwierciediało to proces stop
niowego upubiiczniania bibiiotek, który w Rzeczypospoiitej na dobre rozpoczął się 
dopiero w końcu pierwszej połowy XV!!! stuiecia. Już wiek XV!! przyniósł ze sobą 
ideę otwarcia prywatnych księgozbiorów dia szerszego grona czyteiników. Zanika
ło też dotychczasowe przekonanie o eiitarności wiedzy, przejęte po epoce huma
nizmu, w której prywatna bibiioteka uczonego była traktowana jako świątynia eru
dycji odziedziczonej po niedościgłym antyku, a księgi udostępniano na zasadzie 
s/b/ ef am/c/s piinując depozytu wiedzy zastrzeżonego dia wąskiej garstki wtajem
niczonych. Wyrazem nowego podejścia do zbiorów ksiąg i rękopisów było choćby 
utworzenie w połowie XV wieku przez papieża Mikołaja V Biblioteki Watykańskiej 
jako publicznej książnicy dla Rzymu czy przekształcenie Biblioteki Ambrozjańskiej 
(zał. w 1609 r.) w instytucję pubiiczną na mocy testamentu jej założyciela, kardy
nała Karola Boromeusza. W XV!I wieku kiełkowała także idea bibiiotek narodo
wych. Dla Rzeczypospolitej przełom nastąpił dopiero z chwilą erygowania Biblio
teki Załuskich w Warszawie (1747). Doniosłość tego przedsięwzięcia docenia!! 
zarówno współcześni, jak i potomni. Józef Wybicki (urodzony właśnie w 1747 r.) 
uważał wręcz, że data jego narodzin przypadła w wyjątkowym momencie, o czym 
pisał w swoich pamiętnikach: „Lata mego poczęcia były lata ciemności publicznej, 
jaką ostatnie panowanie Augusta II! Poiskę okryło. Prawda, że rok moich urodzin 
jest sławną epoką w literaturze Polski, gdyż w nim właśnie nieśmierteini Załuscy 
[...] bibliotekę publiczną w Warszawie założy!!

Dobrym przykładem może tu być reiacja Felicjana Piaskowskiego, który pod
czas swej wizyty w Mediolanie (1718) odwiedził słynną Bibliotekę Ambrozjańską. 
Zanotował, że ta szeroko znana książnica zawiera także galerię obrazów słyn
nych mistrzów. Poczynił też ciekawą obserwację natury organizacyjnej, napisał bo
wiem, że jest ona „ad asom comanem co dzień otwarta Ta wzmianka o pełnie
niu przez bibliotekarzy zaszczytnej służby publicznej dla dobra wspólnego została 
przez autora poszerzona o inne ciekawe uwagi charakteryzujące zgromadzony 
tam księgozbiór. Polskiego podróżnika szczególnie zainteresowały manuskrypty, 
jak choćby listy św. Karola Boromeusza. Prawdziwą rzadkość stanowi natomiast

Ibidem, s. 240.
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informacja o specyficznym materiaie pisarskim, na którym spisano niektóre naj
cenniejsze dokumenty. Piaskowski wymienił bowiem pisma sporządzone na korze 
drzew, jak można wnioskować z zapisu: „staroświeckie pisma jeszcze przed wy- 
naiezieniem papieru na skórach z drzew zdartych pisane i insze "̂ °. Być może au
tor miał tu na myśii także i pergaminy.

W kiikanaście iat później (1731) wspomniany już Leon Morawski dostarczył 
koiejnych spostrzeżeń świadczących o postępującym procesie tworzenia bibiio- 
tek otwartych dia przeciętnego czyteinika, a nie tytko dia osób uprzywiiejowanych 
z racji urodzenia tub wykształcenia. Zwiedzając Paryż obejrzał on bibliotekę za
łożoną w roku 1704 przez członka francuskiego parlamentu, która -  jak pisał au
tor diariusza -  była „dana z tą kondycyją żeby była otwarta każdemu w pewne 
dni tygodnia "̂ L Te pierwsze, jeszcze nieiiczne, wzmianki o organizacji pracy pu
blicznych książnic i udostępnianiu zbiorów świadczą o coraz większym zaintere
sowaniu polskich wojażerów tematyką bibiiotek, a być może także o korzystaniu 
z ogólnodostępnych czyteini -  co zresztą doradzali, dia oszczędności funduszy, 
opiekunowie i preceptorzy podróżujących. Jeszcze w drugiej połowie XVii w. znany 
mówca i pedagog Andrzej Maksymilian Fredro zaiecał raczej wypożyczanie ksią
żek w bibliotekach pubiicznych niż ich kupowanie -  „księgi może gdzie w bibiiote- 
ce dostać do pożyczenia za ukontentowaniem, bo kupować ją dia drogości, a ba- 
rziej dla wielkości non est consuttum"^. Cytowany wcześniej Leon Morawski podał 
także do wiadomości swoich czyteiników, co było już absoiutnym ewenementem, 
godziny otwarcia zwiedzanych przez siebie bibiiotek paryskich: w Coiiege du Ma- 
zarin, u św. Wiktora, św. Genowefy i przy katedrze Notre-Dame. Według jego re
lacji biblioteki były czynne w tym samych dniach tygodnia (poniedziałek i czwar
tek) i godzinach (8-10 rano i 14-16 po południu). Co więcej autor ten, chyba nie 
bez osobistej satysfakcji, poinformował o nowym, oświeceniowym już z gruntu, 
podejściu do upowszechniania czyteinictwa pisząc w swej reiacji: „y tam każde
mu woino czytać"^^.

Wśród bibiiotek świeckich obok pierwszych książnic pubiicznych wzmiankowa
no także księgozbiory monarsze. Przyszłemu poiskiemu króiowi Augustowi iii i jego 
preceptorowi podczas wizyty we Frankfurcie nad Menem pokazywano w tamtej
szej bibliotece ratuszowej niezwykle ważny dokument, czyniący z tego miasta tra
dycyjne miejsce elekcji niemieckich monarchów. W reiacji tej zwraca uwagę użycie 
przez autora terminologii typograficznej oraz dokładność informacji i jej szczegó
łowość, obejmująca historię tego dokumentu, jego zewnętrzny wygląd, inskrypcje 
i zdobienia, a nawet sposób przechowywania: „Potym pokazowano nam sławną 
na cały świat Bu//am Auream, sam oryginał, formowana a Caro/o Oaarfo /mpera- 
fore Anno 1356 d. 11 Jannan/. Ta Bn//aAnrea jest pisana charakterem staroświec
kim, jak drukiem na pargaminie /n guarlo i w pargamin obwiniona, sznurkami je- 
dwabnemi przymocowana, u końca tych sznurków jest pieczęć albo metal złoty, 
z jednej strony osoba Caro// Ouarl/ na thronie siedzącego repraesentowana z na
pisem dokoła, Caro/as gaarlas D/wna fa\/enfe graf/a Romanoram /mperalor sem- 
per Aagasfas e1 Bohem/ae Rex. A na drugiej stronie brama między dwoma wie
żami i w samej bramie napis Aarea Roma, do koła zaś na tej stronie jest napis, 
Roma capaf m/nd/ reg/f Orb/s ^aena rofand/. Ta Ba//a Aarea servafar w szkatułce
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żółwiowej w srebro oprawnej i konkredytowana jest do schowania miastu i Magi
strowi tutecznemu

Charakterystyczne dia barokowej mentainości zamiłowanie do rzeczy cieka
wych, dziwnych i rzadkich ujawniało się także w wystroju bibliotek. Zapełnienie 
ich pomieszczeń nierzadko ogromnymi giobusami, mapami, rzadkimi okazami fau
ny bądź flory powodowało, że bibliotekę trudno było nieraz odróżnić od gabinetu 
osobliwoścF^. Biblioteki wzmiankowano zresztą często, bez jakiegokolwiek opisu, 
jako część większych kompleksów pałacowych, kościelnych lub miejskich, za
wierających takie obiekty, jak posągi, zbiory starożytności, relikwie, galerie obra
zów, kolekcje osobliwoścF^. Bibliotekę traktowano w takich wypadkach jako obiekt 
wprawdzie interesujący, godny zobaczenia, ale już nie opisu. Przy takim podejściu 
percepcja wzrokowa wyczerpywała i zastępowała jednocześnie naturalną wyda
wałoby się refleksję intelektualną.

Brak rozdziału pomiędzy porządkiem kultury i natury powodował, że biblioteki, 
szczególnie prywatne, swoim wyglądem przypominały kunstkamery. Z tego wzglę
du zyskiwały niezmiernie na atrakcyjności jako miejsca godne zobaczenia. Wystrój 
bibliotek nie uległ żadnym zmianom nawet w początkach drugiej połowy XVIII w., 
w okresie rozwiniętego oświecenia. Wskazuje na to relacja podróżna kanonika 
warszawskiego i krakowskiego Wacława Sierakowskiego z 1763 r., który oglądał 
bibliotekę cesarską w Wiedniu zaledwie na kilka miesięcy przed śmiercią Augu
sta III Sasa. Z niemałym zachwytem opisał on makietę układu heliocentryczne- 
go Kopernika wykonaną z metalu i szkła, mapę Austrii oraz wielofunkcyjny zegar 
astronomiczny. Nie mógł sobie jednak odmówić wspomnienia różnych kuriozów, 
jak choćby ogromnego magnesu podtrzymującego ciężką kotwicę oraz mierzące
go prawie dwa i pół metra „gigasa rodem z Tyrola Włocha"^^. Obok zainteresowań 
naukowych rozwijającą się teorią magnetyzmu mamy tu zatem również elementy 
typowo cyrkowej rozrywki.

Brak wyraźnej typologii nauk, a co za tym idzie podziału eksponatów pomię
dzy specjalistyczne kolekcje, powodował, że księgi można było podziwiać nie tyl
ko w bibliotekach i kunstkamerach, ale również w skarbcach katedralnych i klasz
tornych. Znajdowały one tam miejsce ze względu na swoją wartość historyczną. 
Niejednokrotnie prezentowano je obok innych, niezwykle cennych relikwii, traktu
jąc jako ważne dowody historii zbawienia. Dotyczyło to szczególnie rękopiśmien
nych egzemplarzy ewangelii, którym autorytatywnie przypisywano status orygina
łów przez atrybucję autorstwa jednego z ewangelistów^^. Zwracano zresztą uwagę 
nie tylko na osobę autora, ale przytaczano także inne informacje, jak choćby o da
rowaniu księgi przez sławnego donatora, podkreślano dużą wartość materialną 
ksiąg bogato iluminowanych i wykonanych w technice chryzografii^^.

Swoistą ciekawostką nowożytnych księgozbiorów w Europie było istnienie tzw. 
bibliotek łańcuchowych, wywodzących się jeszcze z tradycji średniowiecznych bi
bliotek klasztornych. Były to biblioteki ogólnie dostępne, a charakterystyczny spo
sób przytwierdzenia książek do półek za pomocą łańcuchów, stanowiący skutecz-
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ne zabezpieczenie przed kradzieżą, sam w sobie stanowił nie iada atrakcję. Mamy 
świadectwo zwiedzania -  wprawdzie jeszcze w iatach osiemdziesiątych XVII w. -  
takiej właśnie biblioteki łańcuchowej w Oxfordzie przez Karola Stanisława Radzi
wiłła^". Zresztą nie trzeba było udawać się aż do dalekiej Anglii, gdzie docierał sto
sunkowo nieduży procent staropolskich peregrynantów. Już w nieodległej od granic 
Rzeczypospolitej śląskiej Oleśnicy od 1594 r. działała książęca biblioteka o takim 
właśnie charakterze. Już w wieku XVII miała ona charakter książnicy otwartej dla 
czytelników. W celu uniemożliwienia kradzieży rzadkich i drogich kodeksów, w tym 
także rękopisów, stosowano tam niezawodny patent polegający na mocowaniu 
książek łańcuchem do specjalnej solidnej drewnianej belki umieszczonej nad pul
pitami bądź stołami, przy których czytelnicy oddawali się lekturze"^

Staropolscy peregrynanci w epoce saskiej, podobnie zresztą jak wcześniej, 
mieli niejednokrotnie okazję zwiedzać biblioteki kościelne, klasztorne i katedralne. 
Ich opisy pojawiały się w stosunkowo wielu relacjach, co było oczywiście związa
ne z dużą częstotliwością zwiedzania obiektów tego rodzaju, lecz miały one spe
cyficzny charakter. Mianowicie o tych bibliotekach wspominano zwykle na końcu 
deskrypcji. Najpierw skupiano się na największych „atrakcjach" dla człowieka pol
skiego baroku, informując o historii sanktuarium, spisując relikwie, przytaczając re
lacje o cudach. W kontekście sacrum miejsca biblioteka wydawała się elementem 
świeckim, a z drugiej strony cieszyła się szczególną estymą dzięki sąsiadowaniu 
z przestrzenią wiary. Było to miejsce spotkania sfery sacrum i profanum, nauki i re- 
ligii, a podróżnicy staropolscy zwiedzający Francję, a szczególnie Paryż, podkre
ślali, że wiele bibliotek kościelnych miało już charakter publiczny. Cytowany powy
żej Leon Morawski często wzmiankował książnice tego rodzaju, a nawet stwierdził, 
że biblioteka przy paryskim kościele St-Genevieve była jego zdaniem „nayliczniey- 
sza y nayciekawsza" w całym mieście"^. W większości opisów biblioteki klasztorne 
były jednak zaledwie jednym -  i to wcale nie najciekawszym -  elementem kom
pleksu pomieszczeń kościelnych, takich jak refektarz, wirydarz itp.""

W roku 1700, przy okazji pielgrzymki do Rzymu na wielki jubileusz, starosta 
miński Krzysztof Zawisza wcale obszernie scharakteryzował bibliotekę przy koście
le św. Rocha w Wenecji. Jest to dość wyjątkowy przykład, ponieważ autor skoncen
trował się na tak istotnych kwestiach bibliologicznych, jak zawartość księgozbioru 
czy warunki przechowywania i stan zachowania ksiąg. W przekazie tym zabrakło 
jednak głębszej refleksji erudycyjnej w postaci wzmianki o tytułach dzieł i ich au
torach. Dominuje za to ciekawość wszelkich nowości i mirabiliów: „Są tam obrazy 
bardzo piękne da! miniatura; księgi z drzewa robione w szafie, których od praw
dziwych ksiąg rozróżnić trudno: jedne wpół otwarte, drugie od szczurów niby po
gryzione, trzecie od molów potoczone, inne podarte itd.; kałamarzyk wtejże szafie 
z piórem stoi, malowany jakby prawdziwy; karty z napisami nad szafami jakby pa
pierowe itd.: osoby kalek różnych snycerskiej roboty, malowane jak żywe itd."""

W 1715 roku Józef Kos, wojewoda inflancki, towarzyszący w podróży europej
skiej młodemu Fryderykowi Augustowi, przyszłemu polskiemu monarsze Augusto
wi iii Sasowi, także uwiecznił w swej relacji pobyt w książnicy. Biblioteka bisku
pia w Narbonne, znajdująca się w pałacu arcybiskupa, urzekła go przede wszyst-

' Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (daiej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów (daiej: AR), dz. 
iV. sygn. 239, s. 28.
Zob. B/Moteka łańcuchowa, red. W. Dynak, Oieśnica 2003.
Bibi. Ossoiineum, rkps 13757, s. 262.
J. Tokarzewski Karaszewicz, Dłar/usz hetmana Orł/ka, Warszawa 1936, s. 28.
K. Zawisza, Pam/ęłn/k/, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 82.



kim starannością ułożenia ksiąg na półkach i uporządkowaniem ich według kon
kretnego schematu tematycznego oraz ogóinym wyrazem estetycznym^^. Brak tu 
niestety, podobnie jak w wieiu innych wypadkach, dokładniejszych informacji, co 
świadczy raczej o przeiotnych wrażeniach w trakcie ogiądania księgozbioru niż 
głębszym zainteresowaniu tematyką dzieł.

Warto przytoczyć w tym miejscu w całości deskrypcję Bibiioteki Watykańskiej 
w Rzymie, unikatową w skaii całokształtu poiskiego piśmiennictwa podróżnego 
epoki saskiej, pióra Andrzeja Leona Morawskiego, imponującą roziegłością i dro- 
biazgowością opisu: „W samey zaś obszernie y pieknie odmaiowaney Bibiiothe- 
ce nieporachowaną rzecz ksiąg y manuscriptów obaczysz różnymi językami wy
rażonych. Widzieć tam Bibiią hebraice, siriace, arabice, armenice pisaną, widzieć 
inszą po grecku, według wersyi 70 tłumaczów dużą, staroświeckim charakterem 
pisaną; Cod/cem Ewangeiii; Cod/cem GraacumAcfucrumAposfo/orum złotem pi
sany innocentio Viii od Karoiiny, króiowey Cypru, darowany; Liczne opera łaciń
skie y inne oryginały rękami ŚŚ. Różnych pisane; manuscdpd ss. Thomasza z Aqu- 
inu, Karoia Borromeusza, Kardynała Baroniusza; Opera de Sepfem Sacramenf/s 
od Henryka Viii, króia angieiskiego, kathoiika jeszcze naówczas, zkomponowa- 
ne y Kiemesowi Vii pap[ieżowi] przysłane, diaczego otrzymał tytuł De/ensor/s F/- 
de/. Niektóre iisty oryginaine od tegosz Henryka do Anny Boiena pisane; kazania 
y inne opera besbożne Marcina Lutra rękami pisane, /n med/o Bibiiotheki jest Ar- 
c/ł/Vas Secrefam t/^dcan/s gdzie konserwują różne Ba//as ef Brewa or/g/na/Za an- 
dgaa Romanoram Pond/ycorum"^^.

Turystyczny aspekt podróży, jako główny cei zakładający ogiądanie świata, sam 
w sobie już impiikował zdobywanie wiadomości o ogiądanych obiektach architekto
nicznych, spotykanych uczonych, podziwianych dziełach sztuki czy choćby ustro
jach państw, przez które wiodła droga, informacje tego typu uzyskiwano zwykie 
w formie ustnej od przewodników, z usług których często korzystano. Jednak głów
ne źródło informacji krajoznawczych, właściwie w każdym aspekcie poznawania 
świata, stanowiła książka. Korzystanie z przewodników, bedekerów, opisów miast 
i peregrynacji innych podróżników, a wreszcie takich skarbnic wiedzy, jak atiasy 
i mapy, stanowiło normę. Były one zresztą łatwo dostępne w zwiedzanych krajach 
Europy Zachodniej. Wyzyskiwanie zawartych w nich informacji znamionuje już spo
sób opisu różnych miast, będący w istocie enumeracją kolejnych oglądanych ko
ściołów, pałaców, ratuszy czy zamków. Sięganie do drukowanych przewodników 
podróżnych było wśród polskich peregrynantów doby saskiej na tyle powszechne 
i oczywiste, że w relacjach podróżnych często poprzestawano jedynie na ogólni
kowej wzmiance o lekturze, bez podania tytułu i autora dzieła.

Jednym z wyjątków był Felicjan Piaskowski, który w czasie swego pobytu 
w Rzymie (1717) tłumaczył krótki opis miasta w swoim diariuszu bogactwem jego 
instytucji i zabytków. Odsyłał czytelników do popularnego przewodnika podając 
jego tytuł i nazwisko autora: „Referuję przeto tylko co ciekawszego, co znalazłem 
w księdze, którą z sobą z Rzymu biorę; ta we dwóch tomach opisuje wszystko, co 
się w tern miejscu godnego znajdzie. Tytuł jej: Lenf/cMa d/ roma Confe Cose pa/ 
Memorab/7/ fanfo A/if/cPeche modeme d/ G/acomo P/naro/o M/7anese Ten sam 
autor podczas swojej wycieczki do Neapolu zaznajamiał czytelników z kolejnym 
źródłem wiedzy o świecie, które wykorzystał w swojej relacji. Co więcej, księgę 
autorstwa Domenico Antonio Parrino zatytułowaną /Vaova ga/da de'/brasf/ed, per
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/ an /̂c/ł/Ya car/os/ss/me d/ Pozzao// zatecał innym podróżnikom jako kopainię uży
tecznych informacji turystycznych^^.

Staropoiskie księgozbiory monarsze, magnackie, a także bibiioteki sziachec- 
kie były dobrze zaopatrzone w dzieła tego typu, korzystano z nich w trakcie przy
gotowań młodego pokoienia do podróży. Ówczesne podejście do iektur dokumen
tuje instrukcja wychowawcza z początku XViii w. zapisana w s//s/a rerum rodziny 
Hołodyńskich. Dołączony do niej został kataiog ksiąg niezbędnych w wychowa
niu syna sziacheckiego zatytułowany: „Konnotacyja ksiąg, które potrzebne są do 
czytania dia iiuminacyjej każdemu człowiekowi". Pośród dwudziestu książek wy
mieniono w nim trzy niezwykie istotne dia potencjainego peregrynanta: atias geo
graficzny z iiuminacjami i kopersztychami, dzieło Giovanniego Botero 7/ieafram 
św/afa wszysfk/ego oraz drukowane wydanie opisu peregrynacji Mikołaja Krzysz
tofa Radziwiłła „Sierotki" do Ziemi Świętej^^.

Jednak nie zawsze obecność bibiiotek w programie podróży przekładała się na 
bezpośrednie pouczenia ojca dawane synowi udającemu się w zagraniczną podróż 
naukową. Z zachowanych instrukcji rodzicieiskich z pierwszej połowy XViii w. mo
żemy wyczytać troskę ojców o właściwą organizację nauki synów oraz skuteczne 
wykorzystanie czasu, aie nie znajdujemy już wskazówek szczegółowych, co i gdzie 
czytać. Dla przykładu: instrukcja Józefa Mniszcha dia syna Jana (ok. 1736) nie 
precyzuje nawet programu studiów. Zaraz po wyrażeniu troski o pobożność syna 
zaleca w drugim napomnieniu poszanowanie czasu: „gdysz przez jednę godzinę 
dobrze disponowaną więcey się zrobić może niżli przez cały dzień'"*". Jednak o ile 
rodzicielskie instrukcje podróżne z czasów saskich nie wspominały w ogóle o bi
bliotekach, o tyle książki stanowiły już ich ważny element, będąc często jednym 
z głównych wyznaczników programu studiów. Ojcowie przedstawiali księgi jako 
skarbnice wiedzy i mądrości oraz podkreślali wręcz umiłowanie lektury jako cno
tę o zgoła antycznym rodowodzie. Stanisław Herakliusz Lubomirski pouczał swo
ich synów wyjeżdżających na zagraniczne nauki (1699): „Autorów rzadkich w każ
dych professyjach przebiec przynajmniej i z historyją Pisma ś. wszędy ją traktować 
mogą i czytanie mieć w osobliwym zaleceniu, pomniąc na chwałę Juliusza, Cesa
rza wielkiego, który płynąc w zbroi przez rzekę -  jedną ręką miecz, drugą książkę 
Homera, aby mu była nie utonęła, w zanadrze schował'"**.

Wydawałoby się, że książka powinna stanowić podstawowy element edukacji 
w trakcie europejskich peregr/naf/o academ/ca i być nieodzownym składnikiem wy
posażenia. Istotnie rejestry expensy podróżnej z XVIII w. wymieniają książki jako 
przedmiot zakupów, ale dopiero na dalszym miejscu, i to w małych ilościach. Józef 
Załuski, późniejszy założycie! biblioteki swojego imienia w Warszawie, permanent
nie kupował książki podczas studiów w Paryżu (1720-1722). Zachowane katalogi 
jego wydatków pozwalają na stwierdzenie, że przeznaczał na nie sumy pokaźnej 
wysokości, ustępujące jedynie kosztom aprowizacji i zakupu odzienia'*^. Co cieka
we, przepisywał fragmenty książek, na których zakupienie nie było go stać. Re
alizując bibliofilskie inklinacje zwiedzał paryskie biblioteki, a w swych notatkach
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umieścił schemat podziału bibiioteki koiegium St. Suipice na poszczegóine piętra 
z wyszczegóinieniem autorów ksiąg tam zgromadzonych"^.

Jednak wymienione przykłady można potraktować jako wyjątek. Wysoka cena 
książek powodowała, że wieiokrotnie poprzestawano na słuchaniu wykładów i spo
rządzaniu dokładnych notatek. Czyniii tak nie tyiko synowie sziachty, aie nawet 
magnatów. Dowodem na to są zachowane skrypty paryskich wykładów i dysput 
naukowych autorstwa Michała Zdzisława Zamoyskiego, młodego ordynata, wysła
nego wraz z braćmi przez matkę Annę Zamoyską na studia. Dotyczą one kwestii 
poiityczno-miiitarnych"", aie także ustrojowych"^ i geograficznych"^. Książka, a wła
ściwie jej cena, była także przyczyną narzekań preceptorów młodych peregrynan- 
tów na drożyznę panującą na księgarskich rynkach Europy. Zakupy książek poważ
nie nadwyrężały budżet podróżujących, a to z koiei było wygodnym pretekstem do 
koiejnych próśb o nadesłanie przez rodziców większej iiości pieniędzy"^. Z rzadka 
donoszono również o sytuacji na iokainym rynku księgarskim. Większe zaintere
sowanie w tej kwestii pojawia się dopiero w okresie oświecenia. Barnaba Zawisza, 
zwiedzający Drezno w początkach drugiej połowy XViii w., zanotował: „Jest także 
w Dreźnie znaczny handei książek. Waiter jest najsławniejszy księgarz""^.

W uniwersyteckiej edukacji staropoiskiej młodzi sziacheckiej podstawową rolę 
odgrywała lektura ksiąg. Oprócz wykładów, z których sporządzano obszerne notat
ki, niejednokrotnie zachowane do dzisiaj, książki wykorzystywano przede wszyst
kim podczas ćwiczeń. Rozkład dnia staropolskiego studenta kształcącego się na 
zagranicznej akademii znamy dzięki dokładnym zapiskom diariuszowym studiu
jących, m.in. Tomasza Józefa Zamoyskiego, przyszłego ordynata, który w latach 
1697-1698 uczył się wraz z młodszymi braćmi w akademii jezuickiej w Ingolsta- 
dzie. Szczęśliwie dochował się cenny dokument, jakim jest rozkład dnia zatytułowa
ny „Connofaf/a dispositiej y czasu". Wynika z niego, że większość czasu przezna
czonego na naukę poświęcano na lekturę różnych ksiąg. Rozpoczynano o godzinie 
szóstej rano nauką języków obcych: „przychodzą mag/sfr/ //nguarum francuskiego 
i niemieckiego i całą godzinę nam czytając, uczą constructiey i słuchają y słucha
ją vocabuł i declinatiey". Nie mniej istotnym elementem edukacji przyszłych oby
wateli szlacheckiej Rzeczypospolitej była nauka retoryki. Stąd od godziny siódmej 
do dziewiątej młodzi Zamoyscy czytali dzieła retoryczne, a następnie nauczyciele 
prezentowali im kompendia zawierające mowy łacińskie: „fontes, z którychby ła
two In materia mogli wyczerpnąć mowy". Od godziny dziewiątej do dziesiątej czas 
wypełniała lektura dzieł z zakresu historii powszechnej. Po przerwie na mszę św. 
i obiad kontynuowano czytanie ksiąg historycznych od godziny piętnastej do szes
nastej; preceptor młodych studentów donosił ich matce, że w nich „największy gust 
mają". Pozostały czas wypełniały posiłki, udział we mszy oraz zajęcia praktyczne 
w postaci nauki gry na wybranym instrumencie muzycznym, fechtunku i tańca"^.

W tym kontekście stereotyp szlachcica ignoranta, opierającego swą płytką eru
dycję wyłącznie na wiedzy wyniesionej z kolegiów jezuickich, nie zawsze jest uza
sadniony. Przyszły statysta pretendujący do zaszczytnej służby publicznej niejed
nokrotnie wykazywał wielkie upodobanie do lektury ksiąg, nie tylko przewidzianych 
programem nauki. Pojawiało się ono nierzadko w szeregach średniej szlachty.

Ibidem, k. 25v-26.
Bibl. Nar., rkps Biblioteki Ordynacji Zamoyskich 1455, s. 9-64 (dyskurs o wojnie i pokoju). 

"  Ibidem, s. 99 (rozprawa o wadach i zaletach różnych formacji ustrojowych).
Ibidem, s. 65-90 (rozważania poświęcone geografii).
AGAD, Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ), sygn. 546, s. 26-27.
Bibl. Ossolineum, rkps 6253, s. 149.

' '  AGAD, AZ, sygn. 546, s. 93-94.



Wskazuje na to choćby przykład Marcina Matuszewicza, najbardziej znanego chy
ba pamiętnikarza czasów saskich, który odkrył w sobie wieikie zamiłowanie do 
ksiąg. Ucząc się w gimnazjum jezuickim wyraził chęć wstąpienia do zakonu, wo
bec czego ojciec zabrał go do Gdańska, „gdzie mi książek do czytania nakupo- 
wał i dał mi do czytania Lukana poetę, w którym ja gust mając, pierwszej księgi na 
pamięć nauczyłem się i zabrałem chęć do czytania W kręgach bogatej sziach- 
ty i magnaterii, którą stać było na wysyłanie swoich synów za granicę, odnotowu
jemy pokaźną iiczbę miłośników iiteratury. Stanisław Bonifacy Krasiński, przyszły 
kaszteian płocki, w czasie swej europejskiej podróży (przełom XVII/XVIII w.) nie 
rozstawał się z książką, a w swej relacji obszernie referował treść lektur. W Pradze 
czytał dzieło o wojnie trzydziestoletniej oraz religii pogańskiej w Czechach, w Pa
ryżu zaś dzieło o podboju Chin przez Tatarów oraz o rywalizacji króla francuskie
go Franciszka I i władcy hiszpańskiego Karola V. Na podstawie tej ostatniej lektury 
ułożył wiersz poświęcony budowie hiszpańskiego impenum kolonialnego I powsta
niu herbu tego państwa, głównie w wyniku działań Karola V: „Ten gdy granice swo
je: francuskie, hiszpańskie / Aż na owe kolumny przeniósł Gadytańskie / kazał ka
wałek innej, że był zdobył ziemi / Plus ultra pod słupami napisać onemi"^T

Dla Polaków wyjeżdżających w celu zdobycia wiedzy, kompetencji i doskona
lenia umiejętności dostęp do najnowszej specjalistycznej literatury miał ogromne 
znaczenie. Szczególnie wyjazdy staropolskich uczonych i artystów sprzyjały ob
fitym zakupom książek, wykorzystywanych później w działalności zawodowej i li
terackiej. Nierzadko książki te odsyłano do kraju jeszcze w trakcie podróży, jak 
wskazuje na to przykład architekta Andrzeja Józefata Jeziernickiego, wysłanego 
na zagraniczne nauki przez Karola Stanisława Radziwiłła (1699-1701). W listach 
informował on swego chlebodawcę o zakupionych książkach, dotyczących głów
nie architektury^^. Jednakże często skromny budżet podróżnika nie pozwalał na 
zakupy, a sponsorzy takich wyjazdów nie zawsze wyrażali pełne zrozumienie dla 
zakupów księgarskich. Co więcej, niejednokrotnie rodzina finansująca wyjazd ha
mowała kolekcjonerskie zapędy bibliofilów, otwarcie domagając się oszczędności. 
Andrzej Stanisław Załuski ze względu na kłopoty finansowe dyscyplinował swe
go brata Józefa Andrzeja, bawiącego w Rzymie (1733), słowami: „ale nie trzeba 
ksiąg kupować, bo non est de tempore" i nakazywał sprzedać dzieła zakupione 
wcześniej na poczet spłaty zaciągniętych kredytów^^.

W aspekcie literackim relacja podróżna stanowiła ważny dokument swojej epo
ki. Jednakże diametralnie różniło się podejście do roli i znaczenia diariuszy pere- 
grynackich w opinii staropolskiej i europejskiej. O ile w Europie, szczególnie na 
Zachodzie, dominowało przeznaczanie z góry opisu podróży do druku w formie 
książki, o tyle sarmaccy autorzy dzienników podróżnych z premedytacją pisali do 
szuflady, grzebiąc często bezpowrotnie owe ciekawe dzieła w przepastnych archi
wach rodowych^". Charakterystyczna dla rękopiśmiennego obiegu informacji nie-

Eołi!
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M. Matuszewicz, D/anusz życ/a mego, t. 1 fr7r4-r7571, oprać. B. Królikowski i Z. Zielińska, War
szawa 1986, s. 38.
S. B. Krasiński, Compend/am dyaryasza n/em/ec/r/ey ^ancusk/ey ang/e/sk/ey o/endersk/ey pere- 
grynacy/ krórk/m opłsan/em na kartę wy/ane y  wydane daśn/e trMe/moznemu Oycu y  Doórodz/ę/ow/, 
Warszawa 1705.
AGAD, AR, dz. V, nr 6089, s. 5.
Korespondenc/a Józe/a Andrzę/a Za/ask/ego 1724-1736, oprać. B. S. Kupść, K. Muszyńska, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1967, s. 104 (Andrzej Stanisław Załuski do Józefa Andrzeja Załuskiego, 
22 XII 1733).
Zob. A. Iwanowska, Po/sk/e rękop/śm/enne re/acje podróżn/cze z epok/ sask/ę/, [w:] Sfaropo/ska ka/- 
fararękop/sa, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 123-154.



chęć do upowszechnienia swoich spostrzeżeń w formie drukowanej jest świetnie 
widoczna choćby w reiacji Michała Kazimierza Radziwiłła, ordynata nieświesko- 
ołyckiego, z podróży po Europie odbytej w tatach 1721-1723. Wyjeżdżając z Pa
ryża (maj 1723 r.) powiadamiał z całą otwartością potencjainych czyteiników: „Kto 
jest aibo będzie ciekawy znajdzie moje zabawy w dyaryuszach, w archiwach nie- 
świeskich, co posyłam Xiężnie Jeymości Matce moiey Skądinąd książę Radzi
wiłł nie był stałym bywaicem bibiiotek. Czas spędzał głównie na poiowaniach, uro
czystych obiadach oraz batach i komediach. Swoje exerc/f/a paryskie ograniczył 
zaś do ćwiczeń wojskowych, jazdy konnej oraz nauki tańca i gry na ftecie.

Książka była nie tytko etementem naukowego obiegu informacji i wiedzy. Misje 
dyptomatyczne oraz wyjazdy o charakterze potitycznym skutkowały powstaniem 
korespondencji, w której książki mają ważne znaczenie propagandowe we współ
czesnej autorom tistów grze potitycznej. Na przykład w 1734 r. donoszono Józe
fowi Andrzejowi Załuskiemu z Rzymu o druku manifestu skierowanego przeciwko 
krótowi Stanisławowi Leszczyńskiemu i jego stronnikom w kraju. Autor tej infor
macji, Augustyn Tadeusz Ktiński, zatecał podjęcie zdecydowanych działań (łącznie 
z wynajęciem szpiegów), aby szybko skopiować ten manifest i udzietić skutecznej 
riposty^^. Wydanie drukiem krytycznej książki, broszury tub manifestu wiązało się 
także z niebezpieczeństwem uwięzienia nieprawomyśtnego autora tub jego agenta 
pozostającego poza granicami kraju. W początkach 1734 r. brat Józefa Andrzeja 
Załuskiego donosił mu, że w Lipsku więzienie groziło jego korespondentowi z po
wodu opublikowania tam drugiego wydania (poprawionego przez J. A. Załuskie
go) dzieła Macieja Ładowskiego pt. /nwenfarz konsfyfucy/ koronnych / t/V X. L/- 
fewsk/ego^T

Analiza zachowanych relacji z peregrynacji doby saskiej skłania do stwierdze
nia, że nie sposób zaliczyć wszystkich podróżujących Sarmatów do kategorii homo 
/egens. Lektura ksiąg była wprawdzie przewidziana w wychowawczych instruk
cjach rodzicielskich, ale bardziej na zasadzie obowiązku niż swobodnego wyboru 
młodego szlachcica. W przestrzeni kultury publicznej biblioteka jako zbiór ksiąg, 
najczęściej o charakterze prywatnym, znajdowała się na dalekim miejscu na liście 
zainteresowań podróżników. Z reguły zagtądano do niej przy okazji zwiedzania pa
łacu lub klasztoru, a zgoła najchętniej jeśti posiadała dodatkowo zbiory kuriozów, 
choć w większości przypadków poprzestawano jedynie na pobieżnym obejrzeniu 
zbiorów. W okresie saskim jeszcze nie widziano w bibliotekach instytucji kultury. 
Dominowało traktowanie księgozbiorów jako rezerwuaru książek godnego zoba
czenia przede wszystkim dla walorów pozanaukowych i erudycyjnych, choć rozu
mianych raczej wizualnie niż intelektualnie.

AGAD, AR, dz. VI, sygn. 80-H, s. 137.
^  Korespondenc/a Józe/a Andrzę/a Za/us/(/ego, s. 161-162 (Augustyn Tadeusz Kliński do J. A. Zału

skiego, 30 V 1734).
Ibidem, s. 109 (Andrzej Stanisław Załuski do J. A. Załuskiego, Gdańsk, 13 I 1734).
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Sarmatian as a bibtiophite?
The image of the iibrary and the book in accounts 

of traveiiers in Saxon times

Travellers' accounts are a very important source of information about the per- 
ception of the world by former inhabitants of Roland. Among many issues appear- 
ing in theirdescriptions, remarks about libraries and books hołd a significant posi- 
tion. During the so-called Saxon period of the history of the First Polish Republic 
(The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1697-1763), which was considered to be 
an epoch of stagnation and intellectual regress, it becomes important to show intel- 
lectual interests of travelers of that time, the majority of whom were young people 
leaving to study abroad. Their mobility and curiosity contradict the opinion about 
common parochialism, a dislike of foreigners and an aversion to science. Visiting 
libraries in different towns and scientific centres of Europę in the first haif of the 
18'  ̂century is evidence of intellectual openness and willingness to get to know the 
common cultural heritage of the Old Continent. Books bought by travelers during 
their journeys and indispensable during studies piayed a vital part, too. Unfortu- 
nately, this youthful enthusiasm very often finished as noble representatives grew 
older, and it was replaced by the role of a statesman based on superficial erudi- 
tion and a shallow knowiedge of different subjects.

j usammenf assung

Der Sarmatę ais Bibiiophiier?
Das Biid der Bibiiothek und des Buches in den Reiseberichten 

der Adeisrepubiik Poien in der Wettiner-Zeit

Die altpolnischen Reiseberichte gelten ais eine wichtige Informationsguelle uber 
die Welterkenntnis der fruheren Bewohner Polens. Unter vielen Fragen, die in 
den Reiseberichten dargestellt wurden, verdienen die Bemerkungen zu Bibliothe- 
ken und Buchern besondere Aufmerksamkeit. In derZeitperiode derAdelsrepub- 
iik (1697-1763), die sich durch Stagnation und intellektuellen Regress auszeich- 
nete, wird die Darstellung des intellektuellen Interessenbereichs der altpolnischen 
Reisenden, zu denen vor allem die Jugendlichen auf ihren Bildungsreisen gehór- 
ten, zum wichtigen Postulat. Ihre Mobilitat und Weitneugier widersprechen der 
These von einer aiigemeinen Ruckstandigkeit, einem Widerwillen gegenuber den 
Fremden und der Wissenschafł. Die Besuche in den Bibliotheken in zahireichen 
Stadten und akademischen Zentren in Europa in der ersten Halfte des 18. Jahr- 
hunderts zeugen vie!mehr von einer inteiiektueiien Aufgeschiossenheit und dem 
Wunsch, das gemeinsame Kuiturerbe des Aiten Kontinents kennen zu iernen. Zum 
wichtigen Punkt im Reiseprogramm wurden die Bucher, nicht seiten wahrend der 
Reise gekauft und im Studium unentbehriich. Leider verschwand aiimahiich diese 
Begeisterung der adeiigen Sóhne, die mit zunehmendem Aiter vie!mehr zu passi- 
ven Staatsmannern wurden und sich auf eine oberfiachiiche Erudition und fiache 
Kenntnisse unterschiediicher Wissensbereiche ver!ieBen.
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ieczysław Leon Dereżynski* (1909-195!) 
dziennikarz i pisarz 
Bibliografia prac drukowanych

Mieczysław Leon Dereżyński urodził się 18 maja 1909 r. w Castorp (Westfa
lia) w rodzinie polskiego górnika, emigranta, działacza społeczno-oświatowego 
z Wielkopolski Michała i Pelagii z Kwaśniewskich. W roku 1916 zaczął uczęszczać 
do szkoły niemieckiej i ukończył dwie klasy. W 1919 roku rodzina wróciła do Pol
ski i zamieszkała w Bydgoszczy. Mieczysław w 1920 r. rozpoczął naukę w szkole 
powszechnej, a w latach 1923-1929 uczył się w bydgoskim gimnazjum klasycz
nym, gdzie ukończył sześć klas, ale do matury nie został dopuszczony. W czerwcu 
1929 r. rozpoczął praktykę w redakcji „Piasta Wielkopolskiego " w Poznaniu, a od 
1 lipca został zaangażowany na stanowisko redaktora odpowiedziainego „Gaze
ty Szamotulskiej ". Równocześnie pracował jako korektor i kierownik iiteracki Dru
karni J. Kawalera w Szamotułach. Rozpoczął wówczas pracę pisarska, iiteracką 
i popularnonaukową. Zamieszkał początkowo we Włocławku, później w Inowrocła
wiu, gdzie w maju 1932 r. został zatrudniony w redakcji „Dziennika Kujawskiego ", 
a w roku 1933 objął redakcję jego tygodniowych dodatków -  oświatowo-społecz- 
nego „Piasta " i „Roinika Kujawskiego".

W roku 1936 ożenił się z Ceiiną Lewandowską, literatką ludową o pseudonimie 
Jadźka z Kujaw. Po roku przeniósł się do Torunia, zamieszkał przy ul. Łaziennej 1 
i rozpoczął pracę w „Słowie Pomorskim", gdzie redagował dział „Kultura, Nauka 
i Sztuka". Przez cały czas współpracował z prasą pomorską, poznańską i śląską. 
Pisał artykuły i recenzje m in. do „Kuriera Poznańskiego ", „Dziennika Bydgoskiego", 
„Dziennika Kujawskiego", „Teki Pomorskiej ", poznańskiej „Tęczy ", katowickiej „Po- 
ionii", „Zarania Śiąskiego", „Słowa Pomorskiego ", „Piasta", „Wici Wielkopolskich". 
Pubiikował prace literackie, monografie i studia, artykuły popularnonaukowe, eseje, 
notatki biograficzne, wspomnienia, recenzje tekstów dotyczących historii, kultury, 
twórczości ludowej Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, Kaszub i Śląska. Napisał kilka 
książek i wiele artykułów poświęconych zasłużonym politykom, działaczom spo
łecznym, pisarzom, dziennikarzom, publicystom, księgarzom, drukarzom, artystom 
z rejonu Kujaw i Pomorza, często niesłusznie zapomnianym i mało znanym.

Szczególne miejsce wśród jego zainteresowań zajmowała postać Jana Kaspro
wicza, któremu poświęcił wiele artykułów, a po wojnie w 1946 r. wydał Meznane 
w/ersze m/odz/eńcze Jana Kasprow/cza. Jego publikacje dotyczące dziejów teatru 
polskiego na Kujawach i Pomorzu do dziś są ważnym źródłem dla badaczy.

W czasie okupacji ukrywał się pod przybranym nazwiskiem na Kujawach, po
tem w Bydgoszczy, pracując m in. jako robotnik kolejowy w wodociągach miejskich. 
Trudne warunki doprowadziły do wycieńczenia jego organizmu. Mimo to zbierał 
materiały do dalszych prac literackich. Zaraz po wyzwoleniu, w styczniu 1945 r. 
zgłosił się do redakcji „Wiadomości Bydgoskich", a w następnym miesiącu objął 
kierownictwo Oddziału Polskiej Agencji Prasowej. W czerwcu zaangażował się do 
redakcji „Robotnika Pomorskiego" (późniejszego „Głosu Pomorza"). Początkowo

(Der), (Der), (m.d ), (szperacz), (z).



kierował tam działem kuitury i sztuki, po czym objął obowiązki sekretarza redak
cji. Pubiikował w „Odrodzeniu", „Dzienniku Bałtyckim". Współpracował z Polską 
Akademią Umiejętności, instytutem Śląskim, Instytutem Bałtyckim, Ministerstwem 
Oświaty oraz Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. W Po/sk/m s/own/ku b/ogra- 
^cznym zamieścił kilkanaście haseł osobowych.

Od roku 1946 był członkiem PPS, a w grudniu 1948 r. wstąpił do PZPR. Pod
jął wówczas pracę redaktora „Gazety Toruńskiej" („Pomorskiej"). Zajmował się na
dal sprawami kuitury pomorsko-kaszubskiej, ale w powojennej rzeczywistości pisał 
również artykuły na aktualne tematy społeczne. Tworzył teksty do audycji radio
wych, utwory sceniczne (m.in. zdobył nagrodę w konkursie literackim za sztukę 
„Flisacy w Toruniu").

Do końca czynny zawodowo, ostatnie artykuły pisał w szpitalu. Szkic O postę
powych tradyc/ach nauk/ po/sk/ę/ w wq/ewócfztw/e bycfgosk/m wydrukowała „Ga
zeta Toruńska" już po jego śmierci, 29 czerwca. Zmarł 27 czerwca 1951 r. w Toru
niu. Został pochowany na cmentarzu św. Jerzego.
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s. 322-323; Pepliński W : Prasa pomorska w Drag/ę/ Pzeczypospo//tę/, Gdańsk 
1987, s. 201,372, 416; Podgóreczny J.: L/czen/ / dz/a/acze zw/ązan/ z /^omorzem 
(wq/ewództwo bydgosk/e), Bydgoszcz 1957, s. 18.

Bibliografia poniższa pokazuje dorobek pisarski i dziennikarski M. Dereżyń- 
skiego i jego ogromne osiągnięcia na polu popularyzacji dziejów, szczególnie Ku
jaw i Pomorza. Zawiera materiały do biografii wielu osób zasłużonych dla kultury 
regionu i Polski. W przeważającej większości opisy sporządzane były z autopsji. 
Jedynie w przypadkach gdy publikacje i czasopisma były niedostępne, wykorzy
stano inne źródła pośrednie. Nie jest to bibliografia kompletna ze względu na nie 
zawsze możliwą identyfikację autora w prasie codziennej. Biblioteka Uniwersytec
ka w Toruniu posiada egzemplarz redakcyjny „Robotnika Pomorskiego" z 1946 r. 
Dzięki zaznaczonym „wierszówkom" można było ustalić autorstwo wielu niepod- 
pisanych artykułów.

Skróty:
Dziennik Bydg. -  Dziennik Bydgoski 
Dziennik Kuj. -  Dziennik Kujawski 
Dzień Pom. -  Dzień Pomorski 
Gaz. Tor. -  Gazeta Toruńska 
Gazeta Zach. -  Gazeta Zachodnia 
Głos Dem. -  Głos Demokratyczny



Głos Pom. -  Głos Pomorza 
Kurier Pozn. -  Kurier Poznański 
P S B -P o ^ ^ s b w ^ k N ^ ^ ^ ^ ^ ^  
Robotnik Pom. -  Robotnik Pomorski 
Słowo Pom. -  Słowo Pomorskie 
Trybuna Pom. -  Trybuna Pomorska 
Wici Wkp. -  Wci Welkopolskie
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Bo^

Józef Chociszewski. Życie, czyny i środowisko najpracowitszego Wielko
polanina. W piętnastą rocznicę zgonu. Szamotuły 1929, Drukarnia Nakła
dowa J. Kawalera, 63 s.

[red.] Pamiętnik Koła Śpiewaczego „Lutnia". Szamotuły 1930

Czarna Księżniczka. Halszka z Ostroga. Szamotuły 1931, Drukarnia Nakła
dowa J. Kawalera, 54 s.
Kalendarz „Gazety Szamotulskiej" na r. 1931
Tomasz Alva Edison umarł... Sfowo Pom. 20 X nr 242 s. 1

Georges Washington. Gomec 23 II nr 43 s. 5
Hr. Benzelstjerna-Engestróm. Wielkopolski pisarz i znawca sztuki. P/asf
nr 36 s. 3—4
Istota patriotyzmu Japończyków. Kuner Pozn. 21 X nr 400 s. 4
Łza goryczy. Poezje liryczne. Szamotuły 1932, Drukarnia Nakładowa J. Ka-
wa^m, 47s.
Nie damy! Ks. dyr. St. Pietruszce -  autor. Dz/enn/^ Ku/. 23 VI nr 142 s. 3 
[wiersz]
Protest. P. Inż. Wojciechowskiemu -  autor. Dz/enn/^ Ku/. 12 VII nr 157 s. 3 
[wiersz]

Piotr Paliński. Sylwetka wielkopolskiego pisarza ludowego i działacza na
rodowego. W60-lecie pracy literackiej. Inowrocław 1933, Druk. Kujawska, 
31 s.
Pułk Edmund Callier. Żołnierz i pisarz wielkopolski w setną rocznicę uro
dzin. Szamotuły 1933, Drukarnia Nakładowa J. Kawalera, 54 s.
Szkic działalności na polu literacko-dziennikarskiem Karola Hoffmana. P/asf 
nr 7 s. 6-7
Ś.p. Agnieszka Sobańska. Kur/erPozn. 3 XII nr 557 s. 14 
W grzęzawisku. P/asf nr 51 s. 7, nr 52 s. 6-7
Władywostok czy Raszin? Walka o Pacyfik między Sowietami a Japonią. 
Kuf/er Pozn. 18 VI nr 275 s. 5

Działalność aktorska Karola Hoffmana. P/asf nr 11 s. 3-4
Garść wspomnień z bruku włocławskiego. Pfasf nr 3 s. 6-7
Jan Karol Maćkowski, publicysta i literat wielkopolski. Inowrocław 1934,
Druk. Kujawska, 33 s.
Jan Karol Maćkowski w Inowrocławiu. P/asf nr 32 
Jeden żywot niełatwy. Kartki z życia Karola Hoffmana. P/asf nr 5 s. 3-4 
Maki i modraki kujawskie. Tom poezyj Fr. Becińskiego. P/asf 11 III nr 10 
s. 5



Bo^

24. Singapore, twierdza Anglików na wschodzie. Kur/er Pozn. 8 XII nr 560 
s. 3

25. Z dziejów teatru polskiego we Włocławku. P/asf nr 16
1935
26. Antoni Stefański na Pomorzu. P/asf nr 49 s. 6
27. Antoni Stefański na Śląsku. P/asf nr 27 s. 4
28. Antoni z Szamotuł. Gon/ec /Vadw/ś/ańs^/18 VII nr 163
29. Czarna republika. 58-ma rocznica niepodległości Liberii. Dz/eń Pom. 24 VI 

nr 169 s. 8
30. Jan Karol Maćkowski jako pisarz i człowiek. M/7c/ W/^p. 1935 nr 4 (43) 

s. 29-31 [rec. Alfons Szyperski, Wici Wikp. nr 1 (40) s. 8]
31. Jan Karol Maćkowski o wypadkach 1905 r. P/asf 26 Vs. 1-2
32. Jan Kasprowicz a „Sokół" w Inowrocławiu. P/asf nr 47 s. 1-2
33. Jeszcze o sprawie Józefa Chociszewskiego. Kur/er Pozn. 28 VII nr 341 

s. 12-13
34. Józef Chociszewski w Inowrocławiu. Inowrocław 1935, Druk. Kujawska, 

28 s. [informacja o pracy Mieczysława Dereżyńskiego -  Słowo Pom. 7 XI 
nr 258 s. 4]

35. Józef Chociszewski w Inowrocławiu. P/asf nr 30 s. 3-4
36. Józef Chociszewski w Inowrocławiu. Kur/er Pozn. 25 X nr 491 s. 8 [zob. 

(rg) rec. pracy M. Dereżyńskiego pt. Józef Chociszewski w Inowrocławiu]
37. Kilka słów o Antonim Stefańskim. Literat, który był urzędnikiem w Toruniu. 

S/owo Pom. 1 Viil nr 175 s. 5
38. Kilka słów o Macieju Wierzbińskim. W/c/ W/kp. 1935 nr 26 s. 84
39. Męczennica baszty szamotulskiej. Wifc/ W/kp. 1935 nr 4 s. 3
40. Najpłodniejszy pisarz wielkopolski. Życie i twórczość Józefa Chociszewskie

go. Kuf/er Pozn. 29 VI nr 293 s. 18-19
41. Najpracowitszy Wielkopolanin. Józef Chociszewski. I/Mc/ W/kp. nr 9 s. 43
42. O Wacławie z Szamotuł. !/Mc/ Wfkp. nr 6 s. 32
43. Piotr Paliński. !<V/c/ W/łrp. nr 13 s. 75
44. Senior literatów wielkopolskich Piotr Paliński. Kuner Pozn. 10 XI nr 517 

s. 17
45. Wesele szamotulskie. Piękne stroje. -  Znikające obrzędy weselne. -  Chlub

na praca akademików szamotulskich. -  O weselu szamotulskiem to i owo. 
P/asf nr 5 s. 5

46. Zapomniany pisarz wielkopolski na Śląsku. Wspomnienie o Antonim Ste
fańskim. )/Mc/ l/V/łrp. nr 40 s. 93-94

1936
47. Antoni Stefański. Wielkopolski pisarz ludowy. Szamotuły 1936, Drukarnia 

Nakładowa J. Kawalera, 32 s.
48. Chodzi o Gdańsk i Śląsk. P/asf nr 4 [na marginesie książki J. Kwiatkow

skiego „Polski Gdańsk w czasie przełomowym ". Cz. 1. Orłowo 1935]
49. Dr Jan Kasprowicz i dr Józef Krymiński. P/asf nr 35
50. Inowrocław za lat szkolnych J. Kasprowicza. (Z przyczynków do kultury re

gionu wielkopolskiego). Kur/er Pozn. 20 XII nr 590 s. 10
51. Inowrocławski nauczyciel Kasprowicza. Kur/er Pozn. 2 VIII nr 353 s. 11 

[Leon Czaplicki]
52. Kasprowicz w tajnym kółku literackim. P/asf nr 31
53. Kasprowicza „milieu " w Inowrocławiu. Dz/enn/^ Ku/, nr 300 s. 4
54. O znaczeniu pieśni polskiej. P/asf nr 14



55. Ojciec Sokoistwa Wieikopoiskiego. Ze wspomnień o Maksymilianie Grusz
czyńskim. Dz/enn/k Bydg. 12 V!l nr 160 s. 10

56. Ostatni romantyk wieikopolski. Ze wspomnień o D. Królikowskim, l/ł^/c/ 
M /̂łrp. nr 4 (54) s. 29-31 [Dionizy Królikowski]

57. Po zgonie śp. Bohdana Jarochowskiego. Kur/er Pozn. 30 X nr 504 s. 5
58. Z anegdot o Kasprowiczu. Jaśku, Maksuś i trupia czaszka. Kur/er Pozn. 8 

Hi nr 113 s. 12
59. Ze zbioru rymów Antoniego Pluty. P/asf nr 2
60. Zgon pioniera polskiej idei morskiej (wspomnienie o Stanisławie Zielińskim 

-  pionierze morza i Pomorza). P/asf nr 41
1937
61. Artyści spod strzechy kujawskiej. S/owo Pom. 19 XI nr 266 s. 4 [o rodzinie 

Kempińskich z Przybysławia pod Inowrocławiem]
62. Do Betlejem spieszymy [wiersz]. S/owo Pom. 25 XII nr 296 s. 2
63. Działacz śląski z niwy kujawskiej. O Bronisławie Koraszewskim z Kijewie 

słów kilka. I/Mc/ nr 7-8 (68-69) s. 57-60
64. Dzieje masonerii na Kujawach. Kur/er Pozn. 14 II nr 72 s. 4, 28 II s. 4
65. Inowrocław. Kur/er Pozn. 4 IV nr 151 s. 16
66. Jak bywało na Kujawach. Kur/er Pozn. 22 IV nr 181 s. 8
67. Jak to bywało na Kujawach. O wybitnych jednostkach tej ziemi, która wej

dzie w skład Wielkiego Pomorza. S/owo Pom. 25 XI nr 271 s. 4
68. Katalog wystawy Henryka Czamana i Stanisława B. Wojewódzkiego pt. „Ku

jawy w malarstwie i grafice. Inowrocław czerwiec-lipiec 1937". Inowrocław 
1937. [2], 7, [3] s .,4 tabl.

69. Kujawscy świątkarze. Kur/er Pozn. 10 XII nr 563 s. 6
70. Nieznany tłumacz Prusa... Kur/er Pozn. 8 I nr 9 s. 8 [Michał Łukowski]
71. Regionalistyczny Inowrocław. Kur/er Pozn. 21 X nr 484 s. 8
72. Strój kujawski zaginął. Kur/erPozn. 14 VII nr 312 s. 8
73. W kapliczce kujawskiej. Kur/er Pozn. 31 X nr 500 s. 13
74. W prastarej Nieszawie. S/owo Pom. 12 XII nr 285 s. 4
75. Wielkopolanie na Śląsku. Kur/er Pozn. 5 IX nr 404 s. 10
76. Życie kulturalne Kujaw dawniej a dziś. W//rp. 1937 nr 6 (68) s. 46- 

47
1938
77. Co pożyczaliśmy od Niemców. Kur/er Pozn. 1 VI 1938 nr 246 s. 8 [wykład 

prof. M. Morelowskiego]
78. Franciszek Beciński -  kujawski lirnik wioskowy. Sfowo Pom. 5 V 1938 

nr 102 s. 5 [poeta z Pilichowa pod Płowcami]
79. Jak Derdowski pobił Kujawiaka. Sfowo Pom. 6 II nr 29 s. 4 [Hieronim Der- 

dowski]
80. Jeden z tych, co walczyli z Bismarckiem. Z wizytą u Piotra Szczepankiewi- 

cza w Toruniu. S/owo Pom. 4 IX nr 202 s. 8
81. Józef Chociszewski na Pomorzu. Sfowo Pom. 16 I nr 12 s. 6
82. Królikowski, dziennikarz także toruński. Sfowo Pom. 9 I nr 6 s. 4
83. Krwią i łzami. Słodkie słówka, obietnice i ...baty. Jak to było w 1848 roku. 

Sfowo Pom. 5 VI nr 128 s. 5
84. Niańka i majsterek. Sfowo Pom. 27 I nr 21 s. 4 [O Książnicy Miejskiej]
85. O konserwację zabytków toruńskich. Plany i prace renowacyjne w sezonie 

jesiennym. S/owo Pom. 8 IX nr 205 s. 4
86. Oblicze kulturalne Ziemi Kujawskiej. Teł^a Pomorska nr 1/2 s. 15-18

Eołia
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Pomorzanie w Powstaniu Styczniowym. S/owo Pom. 23 I nr 18 s. 4 
Sprawa kanonizacji świątobliwych Polaków. Ojciec W. Topoliński o polskich 
projektach kanonizacyjnych. Kur/er Pozn. 7 IX nr 406 s. 11 
Walka Bismarcka z katolicyzmem i polskością. S/owo Pom. 12 VI nr 133 
s. 5, 26 VI nr 144 s. 4, 24 VII nr 167 s. 4-5, 31 VII nr 173 s. 6 

[joru 90 ZdziejówteatrupolskiegoweW łocławku.S/owoPom . 1 3 l n r 9 s .  4 
niensia 91 Z reglonallstycznego Inowrocławia. S/owo Pom. 20 III nr 65 s. 4 

Ze wspomnień o Janie Kasprowiczu. Tęcza nr 1 s. 27-30 
Ze wspomnień o Janie Kasprowiczu. Inowrocławskie perypetie szkolne -  
echa kujawskie we Lwowie. S/owo Pom. 17 IV nr 89 s. III

94. Zgon wodza duchowego Kaszubów. S/owo Pom. 17 II nr 38 s. 4
95. Zycie Włocławka. Kur/er Pozn. 11 II nr 65 s. 8 
1939
96. Anglofil ze Śląska pedagogiem pomorskim. Słowo Pom. 9 IV nr 83 s. 5-6 

[Antoni Franciszek Benedykt Hunt]
97. Co słychać w kulturalnym Toruniu? Kur/er Pozn. 15 III nr 121 s. 10
98. Czesław Lubiński na Pomorzu. Jak poeta śląski działał wśród Kaszubów. 

Słowo Pom. 18 V nr 114 s. 6 [ t  Konstanty Damroth]
99. Dr Karol Ney z Torunia. Słowo Pom. 10 VIII nr 182 s. 4
100. Działacz śląski z niwy kujawskiej. (Wspomnienia o Bronisławie Koraszew- 

skim w 75-lecie jego urodzin). Zarame Śłąsłrłe R. XV: 1939 z. 1 s. 10-14 
+ odb. Bytom 1939, 5 s., II. [zob. omówienie tej broszury Mieczysława De- 
reżyńskiego -  Słowo Pom. 15 VI 1939 nr 135 s. 4]

101. Gdańskie wiersze Damrotha. B.m.r. (Druk Dziedzictwa Cieszyn) Instytut Ślą
ski w Katowicach. Komunikat Ser. 4 nr 3 [Pod tekstem Katowice 1939]

102. Gdańskie wiersze Damrotha. Słowo Pom. 8 VI nr 130 s. 6
103. Kartka z dziejów „Kulturkampfu". Nauczycielstwo bydgoskie w latach 1892- 

95. Walka z „diabłem w szkoie" -  słynne dyscyplinarki. Słowo Pom. 23 IV 
nr 94 s. 5

104. Kościół katolicki na Pomorzu. Kałendarz Kałołłcłrł Włełłr/ego Pomorza na 
rołf 1939, s. 34-36

105. Ks. L. Moczyński z Chełmna. W 25 rocznicę zgonu wybitnego muzyka po
morskiego. Słowo Pom. 11 Vi nr 132 s. 6 [Ksiądz Leon Moczyński]

106. Książka, która przeraża i krzepi. „Zamach " Mariańskiego i jego znaczenie. 
Słowo Pom. 9 iii nr 56 s. 6

107. Lekarz, dziennikarz, wydawca, ekonomista. W60-iecie zgonu dra Rakowi- 
cza. KurłerPozn. 8 i nr 11 s. 16-17

108. Maiarz poznański, który byłtoruńczykiem: 120 rocznica urodzin. Kurłer 
Pozn. 26 Vii nr 336 s. 6 [M. Jaroczyński]

109. Wspominki z naszego regionu. Marian Jaroczyński, maiarz z Torunia. W 120 
rocznicę urodzin. Słowo Pom. 4 Vi nr 127 s. 6

110. Nowaczyński poznał Poznań. Słowo Pom. 29 i nr 24 s. 6 [Adoif Nowaczyń- 
ski]

111. Poeta śiąski wśród Kaszubów. K. Damroth i Ziemia Pomorska. Kurłer Pozn. 
25 Vi nr 286 s. 14

112. Polskość Pomorza. Wypierajmy element obcy! Kałendarz Kałołłcłrł Włeł- 
łfłego Pomorza na rołr 1939, s. 80-82

113. Pierwsza powieść kaszubska na półkach księgarskich. „Remus" Majkow
skiego wyszedł staraniem „Stanicy " toruńskiej. Słowo Pom. 25 V nr 119 
s. 4



114. Pomorskie czasopisma regionaine. Kur/er Pozn. 7 Vii nr 304 s. 9
115. Pomorskie czasopiśmiennictwo regionaine. Teka Pomorska i Przegiąć Byd

goski znów powinny się ukazywać. S/owo Pom. 15 Vi nr 135 s. 4
116. Prace konserwatorskie w Toruniu. Ku/tura nr 30 s. 7
117. Syn burmistrza z Goiubia sławnym poiskim iingwistą. Ks. Fr. Maiinowski 

i jego zasługi. Słowo Pom. 28 V nr 122 s. 10-11 [Franciszek Ksawery Ma- 
iinowski]

118. Toruń w roku 1899, czyii tutti frutti wieikanocne sprzed 40 iat. Słowo Pom. 
9 iV nr 83 s. 6-7

119. W czterdziestoiecie zgonu. J. Fr. Tomaszewski i Przyjaciei Ludu. Kur/er 
Pozn. 8 i nr 12 s. 13 [Józef Franciszek Tomaszewski]

1945
120. Chłop -  bohater i kniaź -  szuja. Pobofnłłr Pom. 22 V nr 7 s. 1
121. Damy i huzary. Komedia w 3-ch aktach A. Fredry. Robofnłłr Pom. 20 Vi 

nr 31 s. 3
122. Dawne pomorskie czasopisma regionaine. Robofmłr Pom. 10 Vii nr 47 

s. 3
123. Dawny Gdańsk (Wiersze Damrotha). /trłrona nr 1-21 s. 6 [Ks. Konstanty 

Damroth]
124. Dwie premiery. „Weseie Figara" Piotra Caron de Beaumarchais -  „Nie zgi

nęła", reportaż sceniczny K. Wroczyńskiego. Pobofnłłr Pom. 30 X nr 138 
s. 3

125. Dzień Zaduszny. Sztuka w 3-ch aktach H. Heijermansa. Pobofnłłr Pom. 2 
Xi nr 140 s. 3

126. Handlarze świętości. Pobofn/łr Pom. 10 VII nr 47 s. 2
127. Hej fiisacza dziatwo!... Robofmłr Pom. 14 iX nr 100 s. 3
128. Jan Dutkiewicz -  malarz kujawski. Pobofnłłr Pom. 20/21 X nr 130 s. 3
129. „Jeńcy". Poemat dramatyczny L. Rydla. Pobofnłłr Pom. 19 VII nr 54 s. 3
130. Jerzy Remer w Toruniu. Robofmłr Pom. 9 VII nr 46 s. 3
131. Już schnie żyto. Robofmłr Pom. 2 Vii nr 40 s. 3
132. Kołłątaj i prymas. Robofmłr Pom. 16 VI nr 28 s. 3
133. Ksiądz wyklęty i błogosławiony. Pobofmłr Pom. 26 Vii nr 59 s. 3 [Stanisław 

Stojałowski]
134. „Lekkomyślna siostra". Komedia w 4-ch aktach Wł. Perzyńskiego. Pobof- 

m łrPom. 22 XI nr 157 s. 3
135. Marian Jaroczyński, malarz z Torunia. Robofm łr Pom. 11/12 VIII nr 73 

s. 3
136. Mikołów, Gdańsk. Jan Kwiatkowski. Robofmłr Pom. 30 Viil nr 87 s. 3
137. Moralność Pani Dolskiej. Komedia w trzech aktach G. Zapolskiej. Pobof- 

n/łf Pom. 2 Vil nr 40 s. 3
138. Nad Odrą i Bałtykiem. Śląskie i pomorskie sylwetki literackie. [Poznań ] 

1945
139. Nie ma Kaszub bez Polski. Regionalizm kaszubski wczoraj i dziś. Pobof- 

młf Pom. 1 X nr 114 s. 3
140. Noc świętojańska. Sobótki i wianki -  kwiat paproci -  przesądy i wierzenia. 

Robofnłłr Pom. 23/24 VI nr 34 s. 3
141. Ojciec prasy toruńskiej i jego pismo (Franciszek Tadeusz Rakowicz, zało

życiel „Gazety Toruńskiej"). Robofnłłr Pom. 15/16 IX nr 101 s. 3
142. Ostrożnie!... Świeżo malowane. Komedia w 3-ch aktach R. Fauchois. Po- 

bofmłr Pom. 12 XI nr 148 s. 3

Eotia
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143. Papież socjalizmu poiskiego. Robołn/k Pom. 4/5 Viii nr 67 s. 2 [ignacy Da
szyński]

144. Parobczyński z Głodomerii. Robołn/k Pom. 16 Viii nr 76 s. 3 [Jan Stapiń- 
ski]

Eoiia ^45. Pieczeniarz koronny. Robofm^ Pom. 6 Vii nr 44 s. 3
Boru 146. „Pigmalion". Komedia w 5 aktach G. B. Shawa. Robołm łr Pom. 25 Vi nr 35

147. Podwójna buchalteria. Robofm/r Pom. 17 X nr 127 s. 3 [Mariana Hemara 
i Bernarda Gruena]

148. Poranek baletowy. Robofn/^ Pom. 28 Vi nr 38 s. 3
149. Powrót. Komedia w 4-ch aktach de Fleurs'a i de Croissefa. Robo^mk^Pom. 

1 VIII nr 64 s. 3
150. Prapremiera w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Wieiki sukces autora i zespołu 

aktorskiego. Robofn/k Pom. 21 IX nr 106 s. 4
151. Prapremiera w Toruniu. Odrodzeme nr 45 s. 8 [„SOS" Tadeusza Kańskie

go]
152. Prot. K. Górski na czwartku literackim. Robołn/k Pom. 30 Vi nr 39 s. 3
153. Proletariusze z dobrej woli. Robofmk Pom. 25/26 Viii s. 3 [Joachim Leie- 

wel]
154. Przed prapremierą sztuki „SOS" w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Rozmowa 

z autorem Tadeuszem Kańskim. Trybuna Pom. 20 !X nr 74 s. 3
155. Przed prapremierą w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Sztuka T. H. Kańskiego na 

scenie toruńskiej. Robofmk Pom. 17 IX nr 102 s. 3
156. Słowianofil, jakich mało. RobofmkPom. 19 VII nr 54 s. 3 [Dionizy Królikow

ski]
157. S.O.S. Sztuka w 3-ch aktach T. H. Kańskiego. Robofn/k Pom. 22/23 IX 

nr 107 s. 3
158. „Szczęście Frania". Komedia w 3-ch aktach W. Perzyńskiego. Robofmk 

Pom. 13 VIII nr 74 s. 3
159. „Śluby panieńskie". Robofn/k Pom. 11 X nr 275 s. 5
160. Wystawa akwarel Duklana. Robofmk Pom. 5 VII nr 43 s. 3 [Edward Du- 

klan]
161. W przededniu nowej wystawy. Robofn/kPom. 16 VII nr 52 s. 3 [Powstanie 

Związku Artystów Plastyków w Toruniu]
162. Polski Jules Verne. 70-lecie urodzin Wł. Umińskiego. Robofmk Pom. 27/28 

X nr 136 s. 3 [Władysław Umiński]
163. Przed premierą sztuki „SOS" w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Rozmowa z au

torem Tadeuszem Kańskim. Trybuna Pom. 20 IX nr 74 s. 3
164. Reaktywizacja Pomorskiego Towarzystwa Turystycznego. Robołn/łr Pom. 

25 IX nr 109 s. 3
165. Ruch kulturalny w Toruniu. Arłrona nr 1/2 s. 18-19
166. Szewc i magnat. Robofn/^ Pom. 2 VI nr 16 s. 3
167. Sztuki piękne w mieście Kopernika. Odrodzen/e nr 43 s. 8
168. Święto rodziny polskiej. Robofn/^ Pom. 24 XII nr 184 s. 1
169. Zycie kulturalne Torunia. Archiwum Miejskie. Muzeum Miejskie. Książnica 

Miejska. Teatr Ziemi Pomorskiej. Życie muzyczne. Organizacje kulturalne. 
Imprezy. Produkcja wydawnicza. Toruń miastem uniwersyteckim. Odrodze- 
n/e nr 37 s. 7

170. W rodzinnym mieście Jana Kasprowicza. Robofn/łr Pom. 15/16 XII nr 177 
s. 3



171. Wacław Bębnowski -  rzeźbiarz zapomniany. Robołn/k Pom. 18/19 Viii 
nr 78 s. 3

172. Wilhelm II i błękitni. Robofn/łr Pom. 12VII nr 49 s. 3
173. Zielone Świątki w obrzędowości ludu polskiego. Pobofn/^ Pom. 19 V nr 6 

s. 4
174. Zwyczaje dożynkowe na Pomorzu. Trybuna Pom. 26 VIII nr 53 s. 3
175. „Zemsta ". Komedia w 3-ch aktach Al. Fredry. Pobofn/^ Pom. 30 XI nr 164 

s. 3
1946
176. 30-lecie pracy scenicznej Zofii Molskiej. Pobofn/^ Pom. 21 X nr 285 s. 6
177. Biały kruk. Pobofn/^ Pom. 14 X nr 278 s. 3
178. Bilans „Dni Torunia". Pobofmłr Pom. 30 IX nr 264 s. 6
179. Boże Ciało w tradycji ludowej. Pobofm^ Pom. 21 VI nr 163 s. 5
180. Cenne odkrycie w katedrze poznańskiej. Pobofm^r Pom. 28 X nr 292 s. 5
181. Dalsze ofiary w Piaśnicy. Pobofmłr Pom. 23 X nr 287 s. 4
182. Drukarze Jubilaci w Inowrocławiu w latach 1940-1946 [w:] Z dziejów dru

karstwa kujawskiego. Inowrocław 1946
183. Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Pobofn/A^ Pom. 17 X! nr 313 s. 3
184. [Dziesięć] 10 tysięcy pomordowanych w Piaśnicy. Robofmłr Pom. 21 X 

nr 285 s. 4
185. Dzierzgoń szkoli młodych rolników. Pobofn/k Pom. 21 X nr 285 s. 4
186. Gdańska uczelnia lekarska w XVI w. Robofmk Pom. 16 X nr 280 s. 5
187. Gdynia i Gdańsk otrzymają tramwaje wodne. Robofm^ Pom. 15 XH nr 341 

s. 5
188. Inowrocław dawniej i dziś. Pobofmłr Pom. 1 V! nr 145 s. 3
189. Fin de siecle Torunia. Pobofm ^ Pom. 23 IX nr 257 s. 5
190. Franciszek Beciński -  poeta Kujaw. Pobofn/^ Pom. 22 VII nr 194 s. 3
191. Fredro w Teatrze Ziemi Pomorskiej. Pobofm ^ Pom. 14 X nr 278 s. 4
192. Hej, kolinda, kolinda!... Wigilijna opowieść kujawska. Głos Dem. nr 38/39 

z 25-26 XH s. 7
193. He mamy placówek przemysłowych w okręgu mazurskim? Pobofmłr Pom. 

21 X nr 285 s. 5
194. Inowrocław za lat szkolnych Jana Kasprowicza. Pobofm łr Pom. 29 VII 

nr 201 s. 3
195. Jantar propaguje wiedzę o Pomorzu. Pobofmłr Pom. 24 XI nr 320 s. 4
196. Jesienna praca wsi polskiej. Pobofmłr Pom. 17 X nr 281 s. 3
197. Józef Chociszewski na Pomorzu. Pobofmłr Pom. 20 V nr 133 s. 4
198. Kaszubska literatura regionalna. Oołfodzeme nr 5 s. 5
199. Kącik kobiecy. Gdy jesień się zaczyna. Pobofmłr Pom. 21 X nr 285 s. 5
200. Kącik rolniczy. Pobofn/łr Pom. 16 X nr 280 s. 4, 23 X nr 287 s. 5
201. Kto otrzyma ogromny spadek po Ignacym Paderewskim. Krewni wielkiego 

artysty mieszkają na Pomorzu. Pobofmłr Pom. 23 XI! nr 349 s. 3
202. Kuźnica bez światła. Pobofmłr Pom. 22 X nr 286 s. 5
203. Majkowski, Tetmajer Kaszubszczyzny. Odrodzeme nr 3 s. 6 [Stanisław Maj

kowski]
204. Materiały do lat szkolnych Jana Kasprowicza. Pobofmłr Pom. 18 VI! nr 190 

s. 2
205. Młodzież akademicka Torunia ku czci Jana Kasprowicza. Pobofn/łr Pom. 

1 VII nr 173 s. 3
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206. Młodzież pomorska na Uniwersytetach Ludowych. Robotn/łr Pom. 26 iX 
nr 260 s. 4

207. Nastroje gwiazdkowe w witrynach skiepowych i na rynku. Pobotn/k^ Pom. 
19X ii nr 345 s. 3

208. Nie naieży restytuować muzeów niemieckich na Pomorzu. Pobotn/k Pom. 
21 X nr 285 s. 6

ciensia 209. Nicwiarowicz w Szczecinie -  Puget w Toruniu. Pobofmk Pom. 15 Vii nr 187 
s. 3

210. Nieznane wiersze młodzieńcze Jana Kasprowicza. Toruń 1946, Druk. Za
kłady Graf., 10 s. [Odb. z nr 5-6 „Aima MaterThorunensis"]

211. Noc świętojańska w tradycji iudowej. Pobofmk Pom. 24 Vi nr 166 s. 3
212. Nowe mogiły zbiorowe na Pomorzu. Zakopywaii iudzi żywcem. Pobofn/k 

Pom. 16 X nr 280 s. 4
213. Nowe życie w powiecie eibiąskim. Pobofmk Pom. 26 Xi nr 322 s. 4
214. Nowy Uniwersytet Robotniczy na Pomorzu. Pobofn/k Pom. 22 X nr 286 

s. 5
215. O dawnych maiarzach toruńskich. Pobofmk Pom. 15 Vii nr 187 s. 3
216. Od Wigiiii do Trzech Króii. Pobofmk Pom. 4 i nr 4 s. 3
217. Odbudowa i zagospodarowanie miast Wybrzeża. Remont budynków robot

niczych na wieiką skaię. Pobofmk Pom. 26 X nr 290 s. 4
218. Odbudowa ziemi maiborskiej. Pobofn/k Pom. 20 X nr 284 s. 4
219. Odnaleziono zwłoki burmistrza wejherowskiego. Pobofm k Pom. 18 X 

nr 282 s. 4 [Teodor Boiduan]
220. „Orfeusz". Sztuka w trzech aktach Anny Świrszczyńskiej. Pobofn/k Pom. 

26 IX nr 260 s. 5
221. Para jubilatów w „Dwu teatrach". Karo! Adwentowicz i Zofia Molska o sztu

ce Szaniawskiego. Pobofn/k Pom. 30 X nr 294 s. 5
222. Piękno Torunia w fotografii. Pobofmk Pom. 28 IX nr 262 s. 5
223. Piękno Torunia w Inowrocławiu. Pobofmk Pom. 2 X nr 266 s. 5
224. Pomnik ku czci męczenników. Pobofm k Pom. 18 X nr 282 s. 4
225. PPS w Sztumie. Pobofn/k Pom. 22 X nr 286 s. 5
226. Prapremiera w Toruniu. Odrodzen/e nr 8 s. 12 [„Promieniści" K. Grzybow

skiej]
227. „Promieniści". Sztuka w 3-ch aktach K. Grzybowskiej. Pobofmk Pom. 23 

I nr 20 s. 3
228. Przed otwarciem linii kolejowej z Torunia do Malborka. Nowy most na Wi

śle pod Laskowicami. Pobofn/fr Pom. 28 X nr 292 s. 4
229. Regionalizm czy separatyzm kaszubski? Pobofmfr Pom. 1 V!i! nr 173 s. 3, 

25 IX nr 259 s. 4
230. Robotnik poetą bydgoskim. Stanisław Boruń i jego twórczość. Pobofmfr 

Pom. 1 VI nr 145 s. 3
231. Rocznica „Rzemieślnika Pomorskiego". Pobofmfr Pom. 26 X nr 290 s. 4
232. Rybołówstwo Pomorza Zachodniego. Pobofn/fr Pom. 26 XI nr 322 s. 4
233. „Śluby panieńskie". Pobofmfr Pom. 11 X nr 275 s. 5
234. Srebrne gody grudziądzkiej Szkoły Budowy Maszyn. Pobofmfr Pom. 19 X 

nr 283 s. 4
235. Sztuka Iwaszkiewicza w Toruniu. Odrodzeme nr 13 s. 12 [„Stara cegiel

nia"]
236. Tam, gdzie się rodzi piernik toruński. Święto wewnętrzne Zakładów V\^twór- 

czych „Społem". Pobofmfr Pom. 26 XI nr 322 s. 4



237. Teatr, /łr/rona nr 4 s. 19-20 [Sztuka Krystyny Grzybowskiej „Promieniści"]
238. Toruń -  miasto zabytków. Pom. 23 IX nr 257 s. 6
239. Toruń. Wieczory teatralne, /łr/rona 6 VII s. 28-29 [„Mąż i żona" A. Fredry, 

„Stara cegielnia " J. Iwaszkiewicza, „Sen nocy letniej" W. Szekspira w Te
atrze Ziemi Pomorskiej]

240. Toruń. Ze sceny, /łr/rona nr 8 s. 19 [„Grube ryby" M. Bałuckiego]
241. Toruń przypomina się starym drukiem, piosenką i piernikiem. Odrocfzen/e 

nr43 s. 19
242. [Trzydzieści sześć] 36 majątków rozparcelowano w pow. wąbrzeskim. Po- 

bo łn /^ Pom. 19 X nr 283 s. 4
243. Uczczenie pamięci i dzieł Stanisława Noakowskiego. Pobofn/łr Pom. 7 X 

nr 271 s. 5
244. W pracowniach pisarzy i uczonych. Ankieta „Odrodzenia". Odrocłzen/e 

nr 21 s. 9 [M. Dereżyński przedstawia swoje prace oddane do druku i przy
gotowane do wydania]

245. W setną rocznicę zgonu „doktora Marcina ". Pobofn/^ Pom. 10 X! nr 306 
s. 3 [K. Marcinkowski]

246. W walce z plagą gryzoniów polnych. W Nyrtychu pod Gdańskiem produku
je się truciznę na myszy. Pobołn/^ Pom. 21 X nr 285 s. 3

247. Walka narodowościowa w Wielkopolsce. Pobofn/łr Pom. 28 X nr 292 s. 5
248. Wielki zlot kościuszkowców w stolicy w trzecią rocznicę bitwy pod Lenino. 

Pobofn//f Pom. 16 X nr 280 s. 1
249. Włam Horzyca -  człowiek teatru. Pobofn/łr Pom. 17 V! nr 159 s. 3
250. Włam Horzyca dyrektor sceny toruńskiej. G/os Dem. nr 13 z 23 V! s. 5
251. WIkoński -  dobrodziej Inowrocławia. G/os Dem. nr 34 s. 5 [Zygmunt W i- 

koński]
252. Województwo pomorskie otrzyma 19 tysięcy głośników. Pobo/n//f Pom. 26 

X nr 290 s. 4
253. Wos Budzysz -  poeta kaszubski. Rzecz o Janie Karnowskim. Ot/rodzeme 

nr 35 s. 7
254. Wystawa druków toruńskich. Pobo/m/r Pom. 25 !X nr 261 s. 5
255. Wystawa zbiorów Muzeum Miejskiego wTbruniu. Pobo/m/r Pom. 2 X nr266 s. 3
256. Z dziejów drukarstwa krzyżackiego. G/os Dem. nr 13 z 23 V! s. 6
257. Z dziejów piśmiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich. (Zajmujący od

czyt prof. Karola Górskiego wśród bibliotekarzy toruńskich). Pobo/m/r Pom. 
16 I nr 14 s. 3

258. Z opłatkiem i słowem nadziei... Pobo/m/r Pom. 24 X!i nr 350 s. 1
259. Z piśmiennictwa kaszubskiego. Pobo/n//r Pom. 16 V nr 129 s. 3
260. Zjazd autochtonów województwa gdańskiego. Robotnik Pom. 28 X nr 292 

s. 7
261. Zjazd serbsko-łużycki w Poznaniu. Pobotm/r Pom. 18 X nr 282 s. 5
262. Zwłoki sędziów pomorskich w Piaśnicy. Pobotm/r Pom. 28 X nr 292 s. 7
263. Zwyczaje i wierzenia gwiazdkowe ludu pomorskiego. Pobotn//r Pom. 26 

XH nr 350 s. 2
1947
264. „Dni Torunia". G/os Pom. 23 V! nr 159 s. 1
265. [Dwadzieścia pięć] 25 lat pracy na niwie śpiewaczej. Srebrny jubiieusz 

„Dzwonu" toruńskiego. G/os Pom. 24 IV nr 102 s. 6
266. [Dwudziestopięciolecie] 25-!ecie znanej uczelni rolniczej w Bydgoszczy. 

Uczczenie zasług prof. Jana Profica. G/os Pom. 30 V nr 136 s. 6
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[Siedemdziesięciopięciotecie] 75-tecie gimnazjum w Węgrowcu. Uczeinia, 
którą kończył Stanisław Przybyszewski. G/os Pom. 16 Vi nr 152 s. 5 
[Dwadzieścia pięć] 25 iat pracy dia dobra Kujaw. Jubiieusz dyr. Kazimierza 
Ziętowskiego. Głos Pom. 25 iii nr 74 s. 8
Brodnica -  zapomniane miasto. Gdzie czerwień starych wież przegląda się 
w nurtach Drwęcy. Głos Pom. 13 Vi nr 149 s. 3
Bydgoszcz w dniach oswobodzenia. Fragment pamiętnika. Pobofmłr Pom. 
1 ii nr 31 s. 3
Gniezno, miasto Orła Białego i skarbnica zabytków. Na marginesie dorocz
nych uroczystości gnieźnieńskich. Głos Pom. 23 IV nr 101 s. 3 
J. W. Szuiczewski -  przyrodnik i etnograf kujawski. Głos Pom. 25/26 XII 
s. 5
Kilka słów o autorze „Ostrzeli ". Michał Łukowski, ludowy pisarz kujawski. 
Głos Pom. 28 iii nr 77 s. 4
Na Nowy Rok przybywa dnia na zajęczy skok. Pobofnłłr Pom. 1 I nr 1 
s. 3
Pomnik Wacława z Szamotuł stanął nad Samą. Głos Pom. 23 VII nr 189 
s. 5
Pomnik Wacława z Szamotuł stanie w rodzinnym jego mieście. W przede
dniu ogólnopolskiego święta muzyki i pieśni. Głos Pom. 19 VI nr 155 s. 5 
Rodzynki peruwiańskie rosną w Toruniu. Co się dzieje w Liceum Ogrodni
czym. Głos Pom. 26 VI nr 162 s. 5
Rozkwitają lipy i dojrzewają pomidory. W pałacu ostromeckim kształcą się 
dzieci głuchonieme. Głos Pom. 15 VI nr 151 s. 4
Syn burmistrza z Goiubia sławnym językoznawcą. Głos Pom. 22 VIII s. 5 
[Franciszek Ksawery Malinowski]
Ten, który nienawidzi Polaków. Schumacher pochodzi z Pomorza. Głos 
Pom. 4 V nr 111 s. 3 [Kurt Schumacher]
Śp. Eugeniusz Gros. Głos Pom. 20 X s. 5
Śp. Michał Mieliński zasłużony pedagog gdański. Głos Pom. 23 VI nr 159 
s. 5
Uroczystość jubileuszowa Tow. Śpiewu „Dzwon " w Toruniu. Głos Pom. 28 
IV nr 106 s. 5
W pracowni prof. Jamontta. Głos Pom. 3 IV nr 83 s. 6
Wacław Bębnowski rzeźbiarz nieznany. Toruń 1947, „Głos Demokratyczny ",
18 s.
Wielkanoc w obrzędowości ludowej. Święto wiosny w Polsce zachodniej. 
Głos Pom. 6 IV nr 84 s. 4
Zamek malborski -  symbol powalonej niemczyzny. Głos Pom. 1 VI nr 138 
s. 4
Ze wspomnień o flisakach wiślanych. Jak nauczyciel Sałek z flisami do 
Gdańska jeździł. -  Pamiętniki Karola Piętaka. -  Czy „Flisak" powróci na 
dziedziniec ratusza toruńskiego? -  Losy Grubej Maryny i obrazu Piotrow
skiego. Głos Pom. 22 V nr 129 s. 5
Ze sceny. „Opieka wojskowa". Głos Pom. 30 lii nr 79 s. 6 [sztuka St. Bo
gusławskiego]
Zielone Świątki w obrzędowości ludu polskiego. Głos Pom. 25/26 V nr 132 
s. 6
Zwyczaje dożynkowe na Pomorzu. Głos Pom. 28 VII nr 194 s. 5



1948
292. Bilans rocznej pracy Chóru Rzemieślniczego „Dzwon ". G/os Pom. 8 III nr 66 

s. 5
293. Bursy szkolne dla synów robotniczych i chłopskich. Nie szczędzimy ofiar na 

wielki cel. Gfos Pom. 12 XI nr 312 s. 4
294. Cech szewski w Toruniu obchodził 700-lecie swego istnienia. Nowy sztandar 

cechowy -  40 tys. zł na cele społeczne i 25 par butów dla sierot po więź
niach politycznych. G/os Pom. 27 IV nr 114 s. 5

295. Cyfry mówią. Poważne osiągnięcia szkolnictwa pomorskiego. Przeszło 200 
tys. uczniów w szkołach powszechnych. Żywiołowy rozwój szkolnictwa za
wodowego. Rosną kadry nauczycielskie. G/os Pom. 26 VI nr 173 s. 4

296. Czyn kongresowy hufca „S.P. " Państw. Liceum Budowlan. w Toruniu. Gfos 
Pom. 5 XII nr 335 s. 4

297. Czyn kongresowy gimnazjalistów w Kowalewie. Gfos Pom. 12 XII nr 342 
s. 4

298. Drda o czeskim ruchu oporu. G/os Pom. 10 XII nr 340 s. 5 [rec. książki: 
Jan Drda, „Niema barykada". Poznań 1948]

299. [Dwadzieścia pięć] 25 lat literatury na Śląsku. Gfos Pom. 17 III nr 75 s. 3
300. „Dzień Lasu " w blaskach wiosennego słońca. G/os Pom. 26 IV nr 113 

s. 7
301. Fiisacy w literaturze ludowej. Gfos Pom. 15 XI nr 315 s. 5
302. Gajewski Teodor, PSS t. 7, s. 217
303. Gaion Lucjan, PSS t. 7, s. 239
304. Gałkowski Zygmunt, PSB t. 7, s. 259
305. Ganowicz Czesław, PSB t. 7, s. 267
306. Gąsiorowski Henryk, PSB t. 7, s. 348-349
307. Gęstwicki Feliks Paweł, PSB t. 7, s. 417
308. Gościnny występ. Gfos Pom. 12 V!i nr 189 s. 7 [sztuka L. Verneuille"a „Już 

nigdy nie skłamię""]
309. Historia rewolucyjnego ruchu robotniczego na Pomorzu. Gaz. Tor. 3 XI 

nr 303 s. 3
310. Idziemy ku zjednoczeniu ruchu robotniczego. Pocztowcy pomorscy uczczą 

Kongres Zjednoczeniowy wydajniejszą pracą. Przebudowanie centraii au
tomatycznej i odgruzowanie dziedzińca pocztowego w Toruniu. Listonosze 
wiejscy agitują na rzecz prasy robotniczej. Gfos Pom. 28 Xi nr 328 s. 4

311. Ile mamy bibliotek szkolnych? Gfos Pom. 26 VII nr 203 s. 7
312. Jak Jakub Bojko z flisami do Gdańska jechał. G/os Pom. 12 iV nr 99 

s. 4-5
313. Kurs dla kierowników szkół podstawowych w Toruniu. Gfos Pom. 9 Vii 

nr 186 s. 5
314. Legendy Pomorza Zachodniego. G/os Pom. 20 II nr 49 s. 4 [Tymoteusz 

Karpowicz, Legendy pomorskie. Szczecin 1948]
315. Łowiectwo pomorskie święci Jubileusz 25-lecia. Przeszło 3 tysiące człon

ków w 30 Kółkach Łowieckich. Odznaczenia zasłużonych myśiiwych. Łowy 
przestały być zabawą. G/os Pom. 18 XI nr 318 s. 4

316. Malbork -  muzeum hańby niemieckiej. Gazefa Zacfł. 1 VIH nr 209 s. 8
317. Michał Mieliński -  pedagog gdański. Gfos Pom. 28 VI nr 175 s. 4
318. Młodzież szkół pomorskich w szeregach budowniczych stolicy Polski. G/os 

Pom. 15 XII nr 354 s. 7
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319. Modry fartuch cuchnie śiedziami. Zabytkowa gospoda z XV wieku wali się 
w gruzy. G/os Pom. 10 Vii nr 187 s. 5

320. Nowe wydawnictwa instytutu Śiąskiego. Gfos Pom. 9 IV nr 96 s. 4
321. Nowy raj dla naszych milusińskich. Piękny gest Dyrekcji Lasów Państwo-

Eoha wych w Toruniu. G/os Pom. 24 IV nr 111 s. 4
322. Ofiarowali dniówkę. G/os Pom. 11 XH nr 341 s. 4
323. [Osiemnastego]18stycznia 1920 roku. G/os Pom. 28 1 nr 17 s. 3
324. Piernik toruński w przysłowiach i literaturze. Gaz. Tor. 24 XII nr 9 s. 5
325. Pomorskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. G/os Pom. 1 XI nr 301 s. 4 

[rec. pracy Bożeny Osmólskiej-Piskorskiej pt. „Pomorskie Towarzystwo 
Pomocy Naukowej. Półwieku istnienia i działalność: 1848-1898". Toruń 
1948]

326. Poświęcenie sztandaru czerwonokrzyskiego w Siemoniu. G/os Pom. 5 VII 
nr 182 s. 7

327. Przekroczyli plan i zwiększyli wydajność pracy. G/os Pom. 16 XII nr 346 
s. 6

328. [Siedemdziesiąt pięć] 75 książek. G/os Pom. 13 XII nr 343 s. 4
329. Śp. Marian Sydow. Pobofn//r Pom. 22 IX nr 261 s. 2
330. Świat pracy na scenie i na widowni. G/os Pom. 8 VII nr 185 s. 5
331. Toruński ZMP w przededniu zjednoczenia partii robotniczych. G/os Pom. 

10X11 nr 340 s. 4
332. Wieczór poezji rosyjskiej. G/os Pom. 11 X! nr 311 s. 5
333. Weczory teatralne. Człowiek, który szukał śmierci. G/os Pom. 31 X nr 300 

s. 4 [sztuka Wiktora Eftimiu]
334. Wosna ludów i elementarz Rakowicza. Książeczka, która osiągnęła prze

szło 100 wydań. G/os Pom. 9 !! nr 38 s. 3 [Daniel Aleksander Rakowicz]
335. Występ Teatru Oświatowego. G/os Pom. 13 X! nr 313 s. 5
336. Zwiedzamy „błękitną krainę ". W sercu Szwajcarii Kaszubskiej. G/os Pom. 

19 VI nr 166 s. 4
1949
337. Bilans Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy na Pomorzu. Gaz. Tor. 12 V nr 129 

s. 4
338. „Błękitna superporcelana ". Gaz. Tor. 18 X! nr 318 s. 5 [sztuka Arwida Gri- 

gulisa]
339. Ciechocinek czynny cały rok. Kuracjusze chcą budować nowoczesne sa

natorium. Gaz. Tor. 6 V!H nr 214 s. 4
340. Czechow, Gorki, Fadiejew na scenie amatorskiej... Zespoły świetlicowe Po

morza przygotowują się do Festiwalu Sztuki Radzieckiej. Gaz. Tor. 23 X 
nr 292 s. 4

341. „Czerwony wódz i poeta z Bydgoszczy ". Gaz. Tor. 19 XI nr 319 s. 7 [Ernest 
Toller z Szamocina]

342. Czytając książkę rosyjską poznajemy kulturę bratniego narodu. Na kursie 
nauczycieli języka rosyjskiego w Bydgoszczy. Gaz. Tor. 7 X nr 276 s. 4

343. Dni Stalinowskie w szkołach bydgoskich. Działalność Komitetów Rodziciel
skich i Opiekuńczych w świetle sprawozdań i krytyki. Gaz. 7br 20 XII nr 350 
s. 4

344. Działalność świetlic pomorskich. Gaz. Tor 28 VIII nr 236 s. 5
345. Festiwal spełnił swe zadanie... Gaz. Tor 16 XI nr 316 s. 6
346. Jak młode ręce i serca zmieniają oblicze wsi. Owocne prace junaczek „S.P."" 

w Ostrowitem k. Chojnic. Gaz. Tor 31 VII nr 208 s. 5
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„Martwe dusze" Gogota w wykonaniu zespołu drukarzy bydgoskich. Gaz. 
fo r. 6 Xi nr 306 s. 4
Młodzi technicy uczą się i produkują. Zwiedzamy wystawę prac uczniow
skich Państwowych Średnich szkół Technicznych w Bydgoszczy. Gaz. 7br. 
13 Xi nr 312 s. 4
Na marginesie wystawy. Piastycy pomorscy na drodze do reaiizmu socjaii- 
stycznego. Gaz. Tor. 20 Xii nr 350 s. 7
Od projektu do reaiizacji scenicznej. Bydgoszcz zobaczy montaż utworów 
Majakowskiego. Gaz. Tor. 6 Xi nr 306 s. 4
Ośrodek samokształcenia aktywu partyjnego. Zwiedzamy gabinet konsui- 
tacyjno-metodoiogiczny w Bydgoszczy. Gaz. Tor. 15 V nr 132 s. 3 
Państwowe Liceum Techniki Piastycznej w Bydgoszczy. Gaz. Tor 27 ii nr 57 
s. 3 [rozmowa z M. Turwidem]
Pierwszy Doroczny Dzień Chopinowskiej Wsi. Wspaniałe uroczystości 
w Szafami zgromadziły tysiące entuzjastów muzyki Chopina. Gaz. Tor. 26 
iXnr265 s. 1
Powiększają się księgozbiory pomorskie. Gaz. Tor. 15 X nr 284 s. 4 
Rady Zakładowe w waice z anaifabetyzmem. Gaz. Tor 27 Xi nr 327 s. 4 
[Sto szesnasta] 116 środa iiteracka. „Faust" Goethego z perspektywy dzi
siejszej. Gaz. Tor. 25 Xi nr 325 s. 5
„Szkianka wody ". Gaz. Tor 30 Xii nr 358 s. 4 [sztuka Scribe a]
Świetlica ośrodkiem wychowania socjalistycznego. Na marginesie pracy 
oświatowej Związków Zawodowych województwa pomorskiego. Gaz. Tor 
5 IX nr 244 s. 4
Teatr toruński od strony widza i kulis. Gaz. Tor 6 II nr 36 s. 3 
Teatry pomorskie w Miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
„Grzesznicy bez winy " Ostrowskiego. Gaz. Tor. 17 X nr 286 s. 2 
Uroczyste otwarcie nowego teatru bydgoskiego zainaugurowały przemówie
nia przedstawicieli Partii, Rządu i przodowników pracy. Gaz. Tor. 8 X nr 277 
s. 7
W cztery oczy ze sztuką. Dwie wystawy -  dwie epoki. Gaz. Tor 18 IX nr 257 
s. 3
Wśród dziewcząt polskich z Czechosłowacji. Ciechocinek gości córki gór
ników z Zagłębia. Gaz. Tor 20 Vil nr 197 s. 3 
Wystawa grafiki radzieckiej w Bydgoszczy. Gaz. Tor. 29 X nr 298 s. 8 
Wystawa plastyków krakowskich w Bydgoszczy. Gaz. Tor. 16 11 nr 46 s. 5 
Wystawa: Związek Radziecki a Polska. Dokumenty przyjaźni i braterstwa 
broni. Gaz. Tor. 30 X nr 299 s. 4 
Z ekranu -  „Trzeci szturm". Gaz. Tor 26 II nr 56 s. 3 
Z wizytacji kół samokształceniowych województwa pomorskiego. Gaz. Tor. 
5 X nr 274 s. 3
Zagadnienie lecznictwa społecznego na Pomorzu tematem obrad aktywu 
partyjnego. Gaz. Tor. 19 I nr 18 s. 4
Zapał pomnożony przez chęć tworzy nowe wartości. Uczniowie bydgoskich 
szkół technicznych odbudowują własne warsztaty. Gaz. Tor. 9 X nr 278 
s. 4
Zbliżały się dni wrześniowe. Jak okłamywano lud pomorski w przededniu 
katastrofy. Gaz. Tor. 31 VI11 nr 239 s. 3
Zwiedzamy Dom Akademicki w Toruniu. Gaz. Tor. 1 X nr 270 s. 4



373. Życie świetlicowe na Pomorzu rozwija się pomyśinie. Gaz. f o r  31 Vii nr 208 
s. 3

1950
374. Bywa, że sprzęt świetlicowy służy jako umebiowanie biurowe. Mimo trud

ności, wre praca kulturalna i oświatowa w świetlicach pracowników budow
lanych. Gaz. Tor. 8 VIII nr 216 s. 3

375. Do Poznania -  100 -  do Bydgoszczy 40 km. Powiat żniński należy do woj. 
bydgoskiego. Gaz. Tor. 17 Vii nr 195 s. 4

376. Dobrze pracuje sekcja piastyczna w Świeciu. Gaz. Tor. 11 I nr 11 s. 3
377. Ideologiczne wychowanie zespołu -  głównym zadaniem podstawowej or

ganizacji partyjnej. Gaz. Tor. 14 Vi nr 162 s. 4 [Teatr Ziemi Pomorskiej]
378. Malarstwo radzieckie wychowuje i walczy. Gaz. Tor. 13 XII nr 343 s. 4
379. Mickiewicz dla wszystkich. Gaz. Tor. 14 I nr 14 s. 5
380. Młody plastyk bydgoski studentem Akademii Leningradzkiej. Gaz. Tor. 13 

Xil nr 343 s. 4
381. Pomorska wystawa gazetek ściennych ku czci Lenina i Stalina. Gaz. Tor. 

29 I nr 29 s. 3
382. [Szesnaście] 16 zespołów gazetek ściennych z Pomorza otrzymało cenne 

nagrody. Radioodbiorniki, biblioteki i sprzęt sportowy za najlepsze gazetki 
leninowskie i stalinowskie. Gaz. Tor. 24 11 nr 55 s. 3

383. Szkolnictwo pomorskie w pierwszym roku Planu 6-letniego. Gaz. Tor 30 
XII nr 358 s. 4

384. Sztuka o „dobrym człowieku". Gaz. Tor. 28 VII nr 205 s. 3 [Krzysztofa Grusz
czyńskiego]

385. Teatr szkołą wychowania nowego człowieka. Nieco uwag o życiu teatral
nym Pomorza. Gaz. Tor. 7 III nr 66 s. 3

386. W przededniu oswobodzenia Bydgoszczy. Nieco wspomnień i aktualnych 
rozważań. Gaz. Tor. 15 I nr 15 s. 3

387. W trosce o nowe kadry i zmianę stylu pracy. Państwowe Teatry Ziemi Po
morskiej organizują kursy szkolenia ideologicznego i zawodowego. Gaz. 
Tor. 22 VII nr 200 s. 7

388. Wystawa gazetek ściennych i plastyki amatorskiej. Udana impreza kultu
ralna Związku Zaw. Pracowników Państwowych. Gaz. Tor. 17 VIII nr 225 
s. 4

389. Życie kulturalno-oświatowe Bydgoszczy i Pomorza. Gaz. Tor. 24 I nr 24 
s. 4

1951
390. Elementarz, który osiągnął 160 wydań i ściągnął na autora groźbę klątwy 

kościelnej. Jak nauczyciel Rakowicz walczył z ciemnotą i analfabetyzmem. 
Gaz. Tor. 13 V nr 131, /Vołvy Tor nr 5

391. Film, który treść życia widzi w zbrodni, błazeństwie i ogłupianiu. Koszmar
ny sen o fabryce snów, ułudy i zakłamania. Gaz. Tor 26 V nr 144 s. 6

392. „Gdzie twój tata, smarkata?" Gaz. Tor. 25 V nr 143 s. 6
393. Hołd bohaterskiej Armii Radzieckiej złożyły masy pracujące Bydgoszczy 

w 6 rocznicę wyzwolenia miasta. Gaz. Tor. 25 I nr 25 s. 4
394. I znów Dulska. Gaz. Tor 17 III nr 76 s. 6
395. Jak w Ostromecku cesarz niemiecki z panią Łubieńską na talarach tańczył. 

Z dziejów haniebnej zdrady arystokracji polskiej. Gaz. Tor 16 V nr 134 s. 6, 
19 V nr 137 s. 6, 23 V nr 141 s. 6, 9 VI nr 158 s. 3
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1960
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Jurgiettnicy, renegaci i zdrajcy. Od feldmarszałka Yorka do generała von 
dem Bach-Zelewskiego. Gaz. 7br 12 VII nr 190 s. 3 
„Niemcy " -  Kruczkowskiego. Gaz. f o r  22 III nr 81 s. 3 
O postępowych tradycjach nauki polskiej w województwie bydgoskim. Gaz. 
ro f. 29 VI nr 178 s. 4, 30 VI nr 179 s. 4
Opowieść z niedawnych czasów -  czyli co było i nigdy nie wróci. Gaz. Tor. 
27 IV nr 115 s. 3
„Otwarte drzwi ". Sztuka w 3 aktach Marka Domańskiego. Gaz. Tof. 14 VI 
nr 163 s. 3
„Pieją koguty ", sztuka w 4 aktach Józefa Bałtuszisa. Gaz. ror. 1 VI nr 150 
s. 3
Przeraźliwe echo zacofania, czyli historia piśmiennictwa ogłupiającego. 
Gaz. ro f. 17 V nr 135 s. 6
Przyjaźń, przykład. Pomoc ZSRR tematem prac rysunkowych dzieci i mło
dzieży pomorskiej. Gaz. Tor. 3 I nr 3 s. 4
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zdobywa nowego słuchacza. Braki or
ganizacyjne hamują sprawę popularyzacji nauki. Gaz. Tor: 31 I nr 31 s. 4 
[Trzydziestopięciolecie] 35-lecie pracy artystycznej dyr. A. Rodziewicza. 
Gaz. Tor. 19 I nr 19 s. 4
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Grabowski Roman, PSB t. 8, s. 508
Grabski Lucjan, PSBt. 8, s. 518
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Folia Tbruniensia -

udolf Stóber. Deu^scAe T^ressece^cA/cAfe. 
U V K  UTB2716. wyd. 2. Konstanz 2005. 
SS. 395. ISBN 3-8252-2716-2

Bo^

W niemieckiej akademickiej serii stosunkowo tanich książek ukazują się od 
około czterdziestu lat podręczniki szesnastu wydawnictw występujących pod skró
tem UTB (L/nz-Taschenót/cher -  uniwersyteckie książki/wydawnictwa kieszonko
we). Omawiana książka to już drugie wydanie (pierwsze wydanie: Konstanz 2000) 
podręcznika, który szybko znaiazł wieiu czyteiników i uznanie w kręgach osób zaj
mujących się komunikacją społeczną w ogóie, a historią prasy w szczególności. 
Rudolf Stóber pisze we wstępie, że poszczególne fragmenty konsultował z kole
żankami i kolegami, autorami znanymi także i u nas, a są wśród nich m.in. Har- 
twig Gebhardt, Esther-Beate Kórber, Michael Nagel, Johannes Weber i Jurgen Wil- 
ke. Całość poświęcił Stóber niemieckiemu autorytetowi badań nad histoną prasy, 
Kurtowi Koszykowi. Warto nadmienić, że sam autor wyraził wiele zastrzeżeń co do 
zamysłu całego przedsięwzięcia: napisania historii prasy niemieckiej w jednym to
mie. Stóber nie jest początkującym badaczem: absolwent uniwersytetu w Getyn
dze (1979-1985, historia i publicystyka), autor ośmiu obszernych monografii, zaj
muje się polityką prasową, propagandą i zastosowaniem PR w polityce, pojęciem 
opinii publicznej; obecnie jest profesorem uniwersytetu w Bambergu.

Na całość tekstu składają się trzy części obejmujące: wieki XV-XVIII (s. 15- 
117), wieki XIX-XX (s. 118-291) oraz podsumowanie (s. 292-334), dopełniają zaś 
słownik pojęć, bibliografia oraz spisy cytowanej prasy i osób, co bardzo ułatwia 
czytelnikowi późniejsze poszukiwania detali, a w dobie oszczędności nie zawsze 
stosowane jest przez wydawców. Swoją narrację rozpoczyna Stóber od połowy XV 
wieku, a najbardziej aktualne informacje, dane statystyczne pochodzą z lat 2000- 
2004. Student-czytelnik powinien więc zwrócić uwagę na różnicę między życiem 
codziennym w XV-XVI wieku a teraźniejszością i wystrzegać się uproszczeń, po
spiesznych porównań. Tylko piętnaście największych niemieckich miast przekro
czyło w tym początkowym czasie liczbę 10 tys. mieszkańców, większość ludno
ści zamieszkiwała wsie, odżywiała się inaczej niż my, ceny przypraw korzennych 
osiągały niewyobrażalne granice. Wraz z rozwijającym się handlem i zagęszcza
jącą się atmosferą w świecie polityki rosło zainteresowanie bieżącymi wydarze
niami we Włoszech, Anglii, Francji, na Bałkanach czy wreszcie w Nowym Świecie. 
Rozwój poczty tak znakomicie opracowany przez W. Behringera^ pokazuje, jaki 
skok dokonał się w XVI wieku, jeśli chodzi o tempo, ale i ceny dostarczania pocz
ty. Narracja autora jest tu niezwykle żywa, zachęcająca do dalszej lektury, pełna 
przykładów przemawiających do wyobraźni, pokazująca, dla kogo usługi poczto
we w ogóle były osiągalne. Czeladnik ciesielski musiałby -  dla przykładu -  pra
cować z początkiem XVI w. dwa lata, aby sfinansować szybką przesyłkę listową 
z Norymbergi do Wenecji: adresat otrzymałby ją wprawdzie po czterech dniach, 
ale koszt wynosił 58 florenów. Poczta zorganizowana przez ród Thurn- und Taxis

w. Behringer, /m Ze/chen des Med(tvf. Re/cdsposf und Kommun//(adonsrevo/udon /n der Frd/ien /Veu- 
ze/r(Veróffentlichungen des Max-Planck-lnstituts furGeschichte, Bd. 189), Gdttingen 2003.
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pokonywała 160-200 km dziennie, ale w optymalnych warunkach, zarówno tere
nowych, pogodowych, jak i politycznych (w czasach pokojowych). Mówiąc o ga
zetach nie zapominajmy, że ich żywot niekoniecznie związany był z wynalazkiem 
Gutenberga. To historia dłuższa niż nam się wydaje, obejmuje na przykład gazety 
rękopiśmienne, funkcjonujące równolegle do drukowanych, wymykające się cen
zurze. Uwadze czytelnika polecam zwłaszcza podrozdział dotyczący rozwoju tech
niki, tempa druku oraz z tym związanych zagadnień ekonomicznych, a więc cen 
materiałów, czasu pracy zecerów, drukarzy, korektorów pracujących zarówno dla 
Gutenberga nad wydaniem Biblii, jak i później nad kroniką Schedla czy drukami 
Lutra. Jedna z kilkudziesięciu tabel wspomagających tekst (tu: s. 30) podaje war
tość pierwszych druków, a więc ich ówczesną cenę i przelicznik cenowy, np. Biblia 
Gutenberga na pergaminie (100 fiorenów) to wartość przyzwoitego domu miesz
czańskiego. Zainteresowanym podaje autor także szacunkową cenę w euro, kie
rując się ówczesnymi i dzisiejszymi cenami kruszcu.

Przez pisma ulotne, gazety pisane, gazety Fuggerów (Fuggerze/Yungen), głów
ne motywy tematyczne, centra drukarskie prowadzi Stóber czytelnika do pierw
szych periodyków („Messrelationen", „Rorsacher Monatsschrift"), przypominając 
również losy Johanna Carolusa i jego strasburskiej gazety „Relation" ukazującej 
się od 1605 r. Rosnące zainteresowanie nowymi informacjami z kraju i zagrani
cy, rozwijające się czyteinictwo jest w języku niemieckim określane jako Łesewuf, 
czyii pasja czytania. Między dowolnym wydarzeniem a pojawieniem się w gaze
cie jego opisu upływały w XVii wieku przeciętnie dwa do czterech tygodni, pod 
koniec XVIII wieku natomiast maksymalnie tydzień. Z wysokimi cenami czytelnicy 
radzili sobie abonując gazety w kilka osób. Kto umiał czytać i mógł sobie pozwolić 
na zakup gazety, czytał w domu, na ulicy, bezpośrednio po jej zakupie albo w ko
ściele w czasie mszy, nie mogąc pohamować swojej ciekawości dla świata, jak 
pisał 1697 Kaspar Stieler^. Wzrastająca liczba czytelników, a więc i popyt, powo
dowały wzrost nakładu. „Hamburgischer unparttheyischer Correspondent" osiągał 
w 1731 r. nakład w wysokości 2 tys. egz., w 1780 r. już 21 tys., a w 1800 r. 28- 
30 tys. Nie sposób omówić tu lub chociażby wymienić tylko hasłowo analizowane 
w książce najważniejsze zjawiska prasowe, pojawiające się czasopisma uczone, 
funkcjonowanie cenzury kościelnej i cesarskiej w wybranych krajach Rzeszy, dys
kusję o wadach i zaletach prasy, akademickie seminaria poświęcone sztuce czy
tania gazet oraz czego nauczali najbardziej znani niemieccy akademicy, m.in. Au
gust Ludwig Schiózer w Getyndze i Johann Peter Ludwig w Halle.

Część drugą podręcznika rozpoczyna Stóber stwierdzeniem, że upłynęło 350 
lat od wynalazku Gutenberga. Od tego momentu prasa drukarska i sztuka zecer
ska przeżywały powolny rozwój, Niemcy produkowali coraz więcej papieru, rozbu
dowywali sieć dróg, skrócił się czas podróży drogą morską. Wszystko to okaza
ło się bez znaczenia, gdy kabel podmorski skrócił czas przekazywania informacji 
do dwóch-trzech dni. Rozwinęły się agencje prasowe, powstała potrzeba regula
cji prawnych, w końcu także i w nowoczesnej konstytucji. Swoich czytelników miał 
i bardzo doceniający rolę prasy Bismarck, i obaj Hohenzollernowie, a potem Re
publika Weimarska. Ale to nie kryzys światowy wyzwolony na giełdzie nowojor
skiej 1929 r. zahamował rozwój prasy, lecz Trzecia Rzesza i propaganda podpo
rządkowana bezpośrednio J. Goebbelsowi.

Zeitungs Lust und Nutz / Oder: derer so genannten Novellen oder Zeitungen Wirckende Ergetz- 
lichkeit / anmuth / Nothwendigkeit und Frommen; Auch / was bey dereń Lesung zu Lernen / zu Be- 
obachten und zu Bedencken sey! Enrwo/f^n s/on dem Spafen [Caspar von Stieler], 1697, b m w., 
ss. 523, tu s. 197.



Autor zmienia tu nieco strukturę swojej książki, przechodząc od narracji chro
nologicznej do podziału tematycznego w XIX i XX wieku. Anaiizuje rozwijające się 
prawo prasowe, cenzurę (z wyodrębnieniem NRD), probiemy ekonomiczne w ska
li mikro i makro, zmieniające się treści przekazu i ich atrakcyjność dla czytelnika. 
Osobne rozważania poświęca Stóber prasie lokainej, regionainej oraz... działom 
sportowym w niej zawartym. W Niemczech prasa sportowa, szczególnie poświęco
na piłce nożnej czy sportom motoryzacyjnym, odgrywała od iat wielką rolę. W wie
lu firmach dzień pracy rozpoczyna się od dyskusji o najnowszych wydarzeniach 
futbolowych, a i akademicy nie stronią od takich wymian pogiądów, jednak z na
ciskiem na sport lokalny. Zawód dziennikarza, jego profesjonaiizacja, przemiany 
oraz etyka zawodowa (s. 217-226) to także ważne wątki podręcznika. W katalo
gu poruszanych dalej problemów autor uwzględnia prasę związaną z partiami po
litycznymi, czasopisma należące z pokolenia na pokoienie do tej samej rodziny, 
czasopisma satyryczne w obu krajach niemieckich. Tabeiom statystycznym towa
rzyszy komentarz interpretacyjny. Nie sposób uciec od porównań, nawet jeśli wes
tchniemy w trakcie lektury, czytając (s. 288), jak kształtują się nakłady na przykład 
wiodących czasopism kulturalnych i politycznych. Tygodnik „Die Zeit" ukazywał 
się w roku 1950 w nakładzie 80 tys. egz., a w roku 1990 jego nakład liczył 480 
tys. egz. „Der Spiegel " miał analogicznie 100 tys. i 1 102 624 egz. nakładu w roku 
1991. Jedno z nowszych czasopism, „Focus", które ukazuje się dopiero od roku 
1993, startowało z 477 907 egzempiarzami, a nakład w roku 2004 wyniósł 791 
924 egzemplarze. Takie wstępne informacje to oczywiście dobry początek dysku
sji o czytelnictwie w ogóle, zainteresowaniach społeczeństw, tzw. czasopismach 
niszowych, zawartej w nich rekiamie i reklamodawcach, tzw. prasie niezależnej 
(od kogo i od czego?).

W podsumowującej całość części trzeciej proponuje Stóber najpierw intelektu
alną rozrywkę pod tytułem: „Co by było gdyby...?" Zatem: co by było, gdyby Guten
berg nie wynalazł druku? A gdyby go nie wynalazł około roku 1450? Jakie byłyby 
tego konsekwencje i dla kogo? A gdyby to nie Gutenberg wynalazł druk? Wjakim 
kraju by to nastąpiło i ewentualnie w jakim czasie? To tylko na pierwszy rzut oka 
pytania banalne. Dla oczytanego studenta o określonej wiedzy ogólnej to atrak
cyjne tematy wykładu czy seminarium teoretycznego.

W dalszej części podaje Stóber kolejne ciekawe zestawienia, na przykład do
tyczące wyznania drukarzy i nakładców w Niemczech, towarzystw czytelniczych, 
zmian następujących w tzw. opinii publicznej. Stóber zakłada, że czytelnikowi może 
się wydawać, że zna znaczenie pewnych określeń używanych często w narracji 
i na wszelki wypadek proponuje upewnienie się, czy np. wiemy, co to są arkana 
i skąd pochodzi to pojęcie, co to było Awso, a z czym należy kojarzyć l/Megen- 
drack, skoro d/e l/Mege oznacza kołyskę.

Podsumowując, czytelnik otrzymuje wykład przeglądowy, z obszerną listą lite
ratury przedmiotu (s. 355-385). Czy jest to wykład nużący? Pozostaje mieć na
dzieję, że prezentowane omówienie zachęci potencjalnych czytelników do lektu
ry. Jedno jest natomiast pewne: książka zasługuje na rozpowszechnienie i miejsce 
na półkach bibliotek dbających o poziom swój i czytelników.

Eołi!
Boru

l4/?odz/m/erz Z/enfara





Folia Tbruniensia -

ystawa „Blask gotyckich ksiąg 
Rękopisy iluminowane na Pomorzu 
Wschodnim" -  Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 19.02.2008-11.03.2008 r.

Ratusz Staromiejski, Gaieria Sztuki Gotyckiej 
Muzeum Okręgowe w Toruniu 
19.02.2008-11.03.2008 r.

Kuratorki wystawy: Marta Czyżak, Anna Korneiia Jędrzejewska 
Aranżacja piastyczna: Tomasz Pietrzyk

Pomysł zreaiizowania wystawy prezentującej późnośredniowieczne iiuminowa- 
ne rękopisy zrodził się w kwietniu ubiegłego roku, w trakcie Vii Festiwaiu Nauki 
i Sztuki. Początkowo zamierzałyśmy pokazać przykłady iiuminatorstwa gotyckich 
manuskryptów z terenów Pomorza oraz Wieikopoiski. Szybko jednak okazało się, 
że tak ogromne założenie przekracza nasze możiiwości czasowe i finansowe. Do
datkowo dotarła do nas informacja o pianowanej na kwiecień 2008 r. dużej wysta
wie w Gnieźnie, prezentującej średniowieczne kodeksy ze zbiorów wieikopoiskich 
(Ars scr/bend/. O sztuce p/san/a w średn/ow/ecznę/ Po/sce). Zawężyłyśmy zatem 
koncepcję do kodeksów powstałych na Pomorzu Wschodnim, pozostającym pod 
panowaniem krzyżackim (1308-1466), a także w miastach Prus Króiewskich po 
drugim pokoju toruńskim. Przede wszystkim chciałyśmy ukazać rozwój styiistyczny 
iiuminowanej gotyckiej księgi na wspomnianym obszarze: od importów z zachod
niej Europy, przez księgi zdobione i spisywane w zakonnych skryptoriach (cyster
skich i krzyżackich) aż do wczesnych ksiąg drukowanych, iiuminowanych jednak 
ręcznie w warsztatach miejskich (inkunabuły).

Pomysł zyskał akceptację i życziiwe wsparcie dyrektora Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, dr. Marka Rubnikowicza, we wrześniu rozpoczęłyśmy zatem prace nad 
pianowaną na iuty wystawą. W tej fazie przygotowań przeprowadziłyśmy kwerendę 
w zbiorach Bibiioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Książnicy Kopernikańskiej w Toru
niu, w archiwum parafii katedrainej pw. św. Jana Chrzcicieia i św. Jana Ewangeii- 
sty w Toruniu i w Bibiiotece Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Peipiiń- 
skiej. Postanowiłyśmy przedstawić rękopisy iiuminowane powstałe na zamówienie 
dwóch potężnych fundatorów: zakonu krzyżackiego i cystersów peipiińskich, a tak
że mieszczan i duchownych Prus Króiewskich. Skierowałyśmy do dyrekcji wymie
nionych instytucji prośby o wypożyczenie wybranych kodeksów i dzięki życziiwo- 
ści i dobrej woii pani dyrektor Teresy Szymorowskiej, pana dyrektora dr. Mirosława 
A. Supruniuka, księdza prałata Marka Rumińskiego i księdza dyrektora dr. hab. 
Anastazego Nadoinego otrzymałyśmy zgodę na prezentację wybranych ksiąg.

Odpowiedzi nie byłyśmy pewne do końca: średniowiecznych kodeksów nie wy
pożycza się często ze wzgiędu na ich wartość i konieczność zapewnienia im odpo
wiednich warunków konserwatorskich w czasie prezentacji (wyższa od przeciętnej



witgotność -  pergamin iubi wiigoć!, nieco niższa temperatura, skromne oświetienie 
nieprzekraczające okreśionej dawki iuxów). iiuminowane średniowieczne kodek
sy są właściwie bezcenne -  z drugiej jednak strony nie do przecenienia jest także 
satysfakcja współczesnego odbiorcy, płynąca z ogiądania oryginainych wytworów 
średniowiecznej kuitury, które łączą w sobie owoce pracy inteiektuainej z efektami 
pracy artystycznej średniowiecznego skryby (tekst, rubryki, czyii fragmenty tekstu 
wyróżnione czerwonym koiorem, niekiedy inicjały) i maiarza (inicjały, miniatury).

Otrzymałyśmy dwa przepiękne inkunabuły: Msza/krzyżack/, spisany według re
guł iiturgicznych Zakonu (secandam nofa/am dom/noram Teafon/coram) i Dekrefa- 
/y papieża Grzegorza iX, obydwa drukowane w Norymberdze pod koniec XV w., 
aie zdobione (złocone inicjały, barwione drzeworyty, rysunek Veraiconu na karcie 
Mszału) najprawdopodobniej w warsztacie toruńskim. Otrzymałyśmy także egzem- 
piarz Statutów krzyżackich (poł. XiV w.) ozdobiony misternym fiiigranem z wyobra
żeniem iudzkich masek i złoconymi inicjałami, „Komentarz św. Tomasza z Akwinu 
do Ewangeiii św. Łukasza" (i. 70.-80. XiV w.) z pięknymi miniaturami na złoconym 
tie (św. Łukasz, cesarz Oktawian), Apokaiipsę św. Jana w tłumaczeniu i opraco
waniu niemieckiego poety Henryka von Hesier, przepisaną w skryptorium krzyżac
kim w iatach 70. XiV w., i trzy mieszczańskie modlitewniki z godzinkami o NMP, 
brewiarzem i psałterzem. Dwa z nich ufundowali najprawdopodobniej mieszczanie 
z Pomorza Wschodniego, trzeci -  o bardzo wyrafinowanej, naturalistycznej deko
racji rośiinnej i maiarskich, całostronicowych miniaturach przedstawiających sceny 
pasyjne -  powstał najprawdopodobniej na terenie Niderlandów. Niezwykle cenne 
okazały się także dzieła wypożyczone ze zbiorów pelplińskich (dawna biblioteka 
opactwa Cystersów). Otrzymałyśmy stamtąd dwa komentarze franciszkanina-bi- 
blisty, mistrza Uniwersytetu Paryskiego Mikołaja z Liry do ksiąg Starego Testa
mentu, ozdobione słynnym wytworem miejscowego skryptorium: pelplińskim fili
granem (ażurowy rysunek wykonany piórkiem we wnętrzu liter i na marginesach), 
oba z połowy XIV wieku. Jeden z nich zawiera także unikalne rysunki przedsta
wiające wyposażenie żydowskiego Przybytku, który wędrował wraz z narodem wy
branym do Kanaan: siedmioramienny świecznik. Arkę Przymierza. Kolejne dwie 
wypożyczone księgi zostały zestawione ze względu na tematykę inicjałów. Pierw
szą z nich: komentarz francuskiego mistrza teologii Piotra Aureoli (XII w.) do Sen
tencji Piotra Lombarda, przepisany w skryptorium paryskim w 1317 roku, zdobią 
inicjały przedstawiające franciszkanina nauczającego współbraci. Drugą -  prze
pisane już w skryptorium w Peipiinie w 1357 roku Sermones (kazania) Bartłomie
ja z Kazimierza zdobi jeden inicjał przedstawiający nauczającego cystersa. Ude
rzyła nas różnica w poziomie wykonania dekoracji obydwu kodeksów: elegancja 
w kształtowaniu postaci, naturaine piękno wici roślinnej, wyrazistość barw inicja
łu z dzieła Piotra Aureoii kontrastują z niezdarnym, szkicowym -  a jednak pełnym 
uroku -  rysunkiem w kodeksie peipiińskim, wykonanym najprawdopodobniej przez 
kopistę księgi.

Czekała nas jeszcze decyzja dotycząca miejsca ekspozycji, bezpiecznego 
od strony konserwatorskiej, a jednocześnie odpowiadającego charakterowi pre
zentowanych obiektów. Wybór -  po początkowych wahaniach -  padł na Galerię 
Sztuki Gotyckiej w Ratuszu Staromiejskim. Obawiałyśmy się zaburzenia harmo
nii dostojnego wnętrza przez wprowadzenie do niego nowych elementów: gablot, 
piansz i fotografii. Okazało się jednak, że gotyckie wnętrze z końca XIV wieku: 
skiepiona krzyżowo długa haia (dawna haia ław chlebowych) i pomieszczenia 
przy Saii Sądowej (m.in. dawny areszt), pełne dzieł średniowiecznej rzeźby, ma
larstwa tabiicowego, rzemiosła artystycznego, witraży tworzy wyjątkową oprawę 
piastyczną dia średniowiecznych kodeksów -  a one z kolei ciekawie, twórczo



uzupełniają wnętrze Galerii. Mszał krzyżacki wypożyczony z katedry św. Jana 
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty znakomicie wpisał się we wnękę z figurami 
Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty (2. ćw. XIV w.) z łuku tęczowego 
tej samej świątyni, a całość ekspozycji przypominała o dawnym iluminatorstwie 
toruńskim -  drzeworyty Mszału były bowiem ręcznie kolorowane najprawdopo
dobniej w warsztacie toruńskim. W Toruniu powstał także antyfonarz przechowy
wany niegdyś w świątyni parafialnej (obecnie zaginiony): jego jedyny inicjał fi
guralny przedstawiał św. Grzegorza papieża przy pulpicie pisarskim, a fioratura 
marginalna wykazywała podobieństwo do zdobień mszałów powstałych w warsz
tatach gdańskich.

W dawnym przejściu pod wieżą, u samego końca hali ław chlebowych -  jest 
to jednocześnie najstarsza część Ratusza, powstała najprawdopodobniej w la
tach 70. XIII w. -  umieściłyśmy rękopisy krzyżackie, przede wszystkim Apokalip
sę św. Jana w tłumaczeniu i opracowaniu pochodzącego z Turyngii Heinricha von 
Hesler. Obok faksymile karty z najwcześniejszego, „stuttgarckiego" egzemplarza 
Apokalipsy, przechowywanego obecnie w Landesbibliothek w Stuttgarcie, zna- 
iazło się faksymile Apokalipsy „toruńskiej" z 2. ćwierci XIV w., przechowywanej 
w Bibiiotece Uniwersyteckiej w Toruniu, oraz rękopis z lat 70. XIV w. (Biblioteka 
Uniwersytecka). Oryginały dwóch pierwszych Apokalips powstały na zlecenie wiel
kiego mistrza Zakonu Ludera z Brunszwiku ( t  1335) w skryptorium przy kance- 
iarii wieikich mistrzów w Malborku, a ich iluminacje wykonał artysta sprowadzony 
przez Krzyżaków z południowo-zachodnich Niemiec. Iluminacje trzeciego kodek
su, w liczbie 43, naśiadują przedstawienia wcześniejszych Apokalips, choć ilumi- 
nator, najprawdopodobniej miejscowego pochodzenia, stosował już inną, bardziej 
dojrzałą technikę maiarską (modelunek postaci) i używał jaśniejszej palety barw. 
Co istotne -  właśnie w jego przedstawieniach najpełniej doszły do głosu przeko
nania Krzyżaków o roii Zakonu w Bożym planie zbawienia: w miniaturze obrazu
jącej bój „wojska niebieskiego" z wrogami Kościoła występuje rycerz z chorągwią 
Zakonu, w scenie Sądu Ostatecznego wśród zbawionych w niebie, po prawej ręce 
Marii (patronki Zakonu), koronowanej przez Chrystusa, znaleźli się rycerz zakon
ny i dominikanin.

Za gablotami umieściłyśmy dyskretnie odtwarzacz płyt CD, skąd dzięki uprzej
mości zespołu Węgajty płynęły dźwięki misterium paschalnego Łudus Pass/o- 
n/s. Połączenie muzyki, walorów wizualnych manuskryptów i gotyckiej przestrze
ni wzbogacało wrażenia zwiedzających wystawę gości.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło wieczorem 19 lutego 2008 r. w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Włączone zostało tym samym do pro
gramu obchodów urodzin Mikołaja Kopernika (D/es /Vafa//s Copem/cż). Jednym 
z elementów programu był pokaz „najdroższej książki świata" -  wypożyczonego ze 
zbiorów Książnicy Kopernikańskiej pierwszego, norymberskiego wydania De revo- 
/uf/on/bus. Obie ekspozycje: i kopemikańska, i średniowieczna, były udostępnione 
już od rana i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem toruńskiej (i nie tylko!) pu
bliczności, tłumnie odwiedzającej Ratusz; kilka osób z północnych krańców Pol
ski przyjechało specjalnie na pokaz De revo/uf/or)/bus. Przez ca^ dzień odbywały 
się także zajęcia i warsztaty programu edukacyjnego „Blask gotyckich ksiąg", któ
ry towarzyszył wystawie do jej zamknięcia.

Oferta edukacyjna „Blask gotyckich ksiąg" powstała w ramach VII Festiwa
lu Nauki i Sztuki w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Okręgowego w To
runiu. Autorki (Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, Anna Kornelia Jędrzejewska) 
przygotowały ją z myślą o przybliżeniu współczesnemu odbiorcy warsztatu śre
dniowiecznego artysty i rzemieślnika oraz przedstawieniu procesu powstawania

Eołia
Boru



średniowiecznej księgi. Zajęcia te od tej pory stanowią stały punkt programu edu
kacyjnego Muzeum.

Program „Biask gotyckich ksiąg " został odpowiednio rozszerzony do potrzeb 
wystawy. Piwnica Gdańska Ratusza Staromiejskiego na trzy tygodnie zmieniła się 
w średniowieczne skryptorium, miejsce pracy współczesnych skrybów i warsztat 
iiuminatorów. Spotkanie z gotycką książką iiuminowaną rozpoczynało się od obej
rzenia prezentacji muitimediainej pokazującej etapy powstawania księgi oraz za
poznającej uczestników z takimi pojęciami, jak kodeks, pergamin, iiniatura, rubry
ka, iiuminacja, miniatura, inicjał, bordiura. Następnie uczestnicy przechodziii do 
Gaierii Sztuki Gotyckiej, by przeżyć bezpośredni kontakt z zabytkami. Dzięki pre
zentacji potrafiii rozpoznać ich charakterystyczne eiementy (oprawa, rodzaje zdo
bień). W koiejnym etapie grupa podchodziła do puipitu: zaaranżowanego miejsca 
pracy skryptora-iiuminatora. Każdy mógł zobaczyć narzędzia i materiały używa
ne podczas pracy nad manuskryptem oraz dotknąć pergaminu. Zwieńczeniem za
jęć było wykonanie przez każdego uczestnika na papierze czerpanym zdobionej 
karty manuskryptu. Dodatkową formę aktywizacji stanowiła muzyka z epoki, roz
brzmiewająca w Piwnicy Gdańskiej, oraz stroje (kapturki adeptów iiuminatorstwa 
dla uczestników, habity dla prowadzących).

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Program edukacyjny realizo
wany w trakcie trwania wystawy objął grupy przedszkolne, klasy szkół podstawo
wych, gimnazjalnych i licealnych. Dodatkowo odbywały się zajęcia dla dorosłych 
(Klub Seniora, studenci) oraz w ramach programu edukacji gminnej. Zorganizo
wano również specjalny pokaz dla pracowników Archiwum Państwowego i biblio
tek toruńskich oraz szkolenia dla pracowników działów merytorycznych i obsłu
gi Muzeum.

Zwiedzających i uczestników zajęć cieszył kontakt z oryginalnymi kodeksa
mi, zadziwiał misterny dukt pisma francuskiego kodeksu z dziełem Piotra Aureoli 
(drobna minuskuła gotycka), dosłowność i monumentalność miniatur Apokalipsy, 
zwłaszcza Sądu Ostatecznego z triumfującymi wybranymi w górnej strefie i potę
pionymi przy ogromnej kadzi z kipiącą smołą w dolnej, bogactwo i realizm deko
racji roślinnej modlitewników mieszczańskich. Także dla nas kontakt ze średnio
wieczną książką, śledzenie jej losów od momentu powstania do czasu znalezienia 
się we współczesnej książnicy, poszukiwanie analogii i artystycznych pokrewieństw 
dla iluminacji, wreszcie eksponowanie kodeksów w Galerii Sztuki Gotyckiej oka
zało się wielką, niespodziewaną przygodą.

Przygotowanie wystawy zaangażowało wiele osób: począwszy od pracowników 
wymienionych Bibliotek, którzy służyli nam radą i pomocą w czasie kwerendy i wy
pożyczenia, po pracowników Muzeum Okręgowego, zwłaszcza Działu Konserwa
cji, bez pomocy których ekspozycja nie mogłaby powstać, a księgi nie zyskałyby 
odpowiedniej opieki, oraz Działu Naukowo-Oświatowego, dzięki którym średnio
wieczna księga mogła ujawnić swoje tajemnice. Im wszystkim pragniemy złożyć 
wyrazy serdecznego podziękowania.

Przy okazji realizacji wystawy powstał kilkunastostronicowy folder pt. B/ask 
gofyck/cb ks/ąg. Rękop/sy /7am/nowane na Pomorza l/l/scbodn/m, w którym za
mieszczony został spis wszystkich prezentowanych rękopisów, krótki zarys roz
woju artystycznego gotyckiej księgi na tym terenie oraz słowniczek najważniej
szych pojęć.

Marta Czyżak 
Anna Korne/za Jędrzę/ewska



Folia Tbruniensia -

d Gutenberga do „globalnej wioski" 
Wystawa inkunabułów ze zbiorów 
Biblioteki Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie w toruńskim 
Muzeum Uniwersyteckim

Od 3 października do 15 iistopada 2008 r. czynna była w toruńskim Muzeum 
Uniwersyteckim wystawa zatytułowana „Gaiaktyka Gutenberga. Inkunabuły ze 
zbiorów Bibiioteki Wyższego Seminarium Duchownego w PelplinieEkspozycję, 
dostępną przez cztery dni w tygodniu po pięć godzin dziennie, odwiedziło łącznie 
blisko sześć tysięcy osób.

Pelplin, licząca dziś około 10 tys. mieszkańców miejscowość na Kociewiu, za
wdzięcza swoje historyczne znaczenie przede wszystkim cystersom przybyłym tu
taj w XIII wieku z Doberanu w Meklemburgii. Założyli oni konwent Bea^ae Mar/ae 
Mrg/n/s, który w czasach średniowiecza rozwinął się w liczące się na terenie Po
morza opactwo. Kres jego działalności położyło rozporządzenie władz pruskich 
z 1823 roku. Klasztor wszakże nie opustoszał, gdyż papież Pius VII bullą De sa- 
M e an/maram z 16 lipca 1821 r. wyznaczył Pelplin, należący wcześniej do diecezji 
włocławskiej, na nową siedzibę diecezji chełmińskiej. Był to znaczący awans miej
scowości, która dopiero w 1931 r. uzyskała prawa miejskie. Wraz z biskupstwem 
z Chełmży przeniesiono inne podległe mu jednostki, w tym seminarium duchow
ne, działające do przełomu 1828/1829 r. w Chełmnie. Ono głównie przyczyniło się 
do utworzenia w Pelplinie biblioteki spełniającej funkcję księgozbioru naukowego, 
niezbędnego do kształcenia przyszłych kapłanów dla Kościoła chełmińskiego. Do 
Pelplina trafiły także księgozbiory kościelne i klasztorne m.in. z Kartuz, Torunia, 
Gdańska i Lubawy. Współcześnie o wysokiej randze kolekcji pelplińskiej świadczy 
zbiór 487 inkunabułów, które sytuują ilościowo Bibliotekę Seminaryjną w Pelplinie 
na drugim miejscu wśród bibliotek seminaryjnych, po książnicy we Włocławku, 
na szóstym miejscu wśród bibliotek kościelnych, a na dziesiątym w skali wszyst
kich polskich bibliotek. O wartości księgozbioru pelplińskiego decyduje nie tylko 
jej wielkość, ale także zawartość, w tym jedyny w Polsce egzemplarz B/M/ czfer- 
dz/es/odwuw/erszowę/ Johannesa Gutenberga, wydanej około 1455 r., uznawa
nej za pierwszą drukowaną książkę, a ze względu na wartość historyczną uważa
nej za „najdroższą książkę świata "L

Tytuł wystawy toruńskiej -  „Galaktyka Gutenberga " -  ma podwójne znaczenie. 
Po pierwsze nawiązuje do najbardziej znanej książki Herberta Marshalla McLuha- 
na z 1962 r.; uczony ten uznał, że czcionka drukarska w sposób decydujący przy
czyniła się do przełomu cywilizacyjnego, który zaowocował rozwojem państw na-

' Do naszych czasów zachowało się jedynie 48 egzempiarzy tej Bibiii, a cena jednego ze sprzeda
nych w 1987 r. na aukcji w Nowym Jorku egzempiarzy sięgnęła rekordowej kwoty 5,39 min doi. Wię
cej o peipiińskim druku: A. Liedke, Saga pe/p/rdskłę/ B/Mr Gutenberga, Peipiin 1983.



rodowych, doprowadził do wyłonienia się indywidualizmu i dominacji racjonalizmu, 
mechanizacji metody naukowej, a w konsekwencji do uniformizacji oraz standary
zacji kultury. Z drugiej strony autorzy wystawy -  dr Krzysztof Nierzwicki i Sławomir 
Majoch -  przez tytuł pragnęli odwołać się bezpośrednio do twórcy najsłynniejsze- 
go dzieła przechowywanego w zbiorach pelplińskich, a metaforycznie do kontynu- 

goru atorów jego wynalazku, tworzących ową „galaktykę", w której skład wchodzą dru- 
niensia k' powstało do 1500 r., zwane umownie inkunabułami. Konsultantem wystawy był 

prof. dr hab. Janusz Tondel, autor katalogu /nkunabufy wzb/orach b/Mofek/ !Ayż- 
szego Sem/nar/am Duchownego w Pe/p//n/e^. Celem wystawy, oprócz przybliże
nia szerokiemu odbiorcy zbiorów pelplińskich, była także promocja książki profeso
ra Tondela oraz zwrócenie uwagi na realizację projektu „Incunabula" -  digitalizacji 
pomorskich zbiorów inkunabułów.

Na wystawie, w osobnym pomieszczeniu, można było zobaczyć faksymile eg
zemplarza B/b///^, wokół którego zbudowano program edukacyjny przeznaczony 
dla gimnazjalistów i licealistów. Cennym cymelium był zachowany jedynie w dwóch 
egzemplarzach ŻywofDorofy pióra Jana z Kwidzyna, najstarszy (1492) sygnowa
ny druk pomorski tłoczony w malborskim warsztacie Jakuba Karweyssego. Równie 
unikalny był tom zawierający pisma Jana Gersona drukowane od 1473 r. w dotych
czas niezlokalizowanej drukarni, działającej być może w Chełmnie, a prowadzo
nej przez pochodzących z Niderlandów braci wspólnego życia. Wśród pozostałych 
inkunabułów, prezentowanych w trzech salach, znalazły się m in. Summa fbeo/o- 
g/ca z 1471 r. Tomasza z Akwinu (dar kanonika warmińskiego Jana Sculteta dla 
klasztoru Cystersów w Pelplinie) oraz druki wybrane ze względu na swoje war
tości artystyczne lub historyczne. Ze względu na całostronnicowe drzeworyty po
kazano m in. Ars mor/end/ (Lipsk?, ok. 1495/1498), Reve/abones wYa abbrewafa 
s. B/rg/Yfae (Lubeka?, 1492), Hartmanna Schedla Ł/ber cbron/carum (Norymber
ga, 1493), Guillelmusa Caoursina Rbod/orum b/sfor/a (7480-7489) (Ulm, 1496), 
/-/orfus san/faf/s (Moguncja, 1491 r). Ciekawostką w tym ostatnim dziele są, wid
niejące przy niektórych przedstawieniach graficznych, nazwy polskie, m in. Boże 
drzewko, cbm/e/, rzodk/ew, cbrzan, a także niemieckie, np. Kron, iA^rmufb, Sau- 
eream/er, dopisane na początku XVI w. Wenecki druk Ł/ber /n /ud/c/7s asfrorum 
został zaprezentowany ze względu na wpis proweniencyjny sekretarza Jana Li- 
berhanta -  toruńskiego medyka zatrudnionego na dworze króla Jana Olbrachta. 
Dla torunian interesujące były także inne druki związane z miastem: Cycerona 
Ca/o Ma/or de Senecfufe pochodzące z księgozbioru klasztoru oo. Reformatów 
na Podgórzu oraz Pos7/7/a super ep/s7o/as efes/angeZ/a (Norymberga, 1488) z ko
ścioła świętojańskiego. Ta praca, jak i dzieło Supp/emenfum summae p/sane//ae 
Nicolausa de Ausmo (Norymberga, 1478) oprawione zostały w toruńskim warsz
tacie Macieja Hadebera. Kilka druków zawierało miniatury i ręcznie malowane ini
cjały. Jeden z nich -  hybrydyczne monstrum będące połączeniem smoczego tu
łowia z osadzoną na nim ludzką głową z obrysu inicjału na karcie Ouaesf/ones 
guod//be7a/es loannesa Dunsa Scotusa (Norymberga, 1481) -  stał się motywem 
graficznym reklamującym ekspozycję. Inne dzieło -  Summa un/Versae 7beo/og/ae 
Alexandra de Hales (Norymberga, 1482) -  było przykładem wykonania w tym sa
mym warsztacie drukarza Antona Kobergera zarówno oprawy, jak i malowanego 
oraz złoconego inicjału wstępnego.

J. Tondel, w zNorac^ B/N/ore^/ l/tyzszego Sem/nar/am Duchownego w Pe/p//n/e, Pelplin
2007. Autor został nagrodzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego nagrodą indywidualną 
II stopnia.
J. Pirożyński, T. Serocki, J. Tondel, B/h//a Gatenherga /ye/ po/sk/e raksym///e, Pelplin 2004.



w  sumie na wystawie zaprezentowano trzydzieści trzy najcenniejsze inkunabu
ły ze zbiorów peipiińskich, które uzupełniono o panoramiczny widok opactwa cy
sterskiego z 1774 r. oraz wieikoformatowe fotogramy autorstwa Andrzeja Skow
rońskiego, ukazujące artyzm wykonania detaii poszczegóinych dzieł. Ekspozycja 
w Muzeum Uniwersyteckim, choó z pozoru dotyczyła jedynie piętnastowiecznych 
druków, przedstawiała materiaine śiady przełomu cywiiizacyjnego, który stworzył 
podwaliny dzisiejszej giobainej wioski, jak metaforycznie okreśiił McLuhan teraź
niejszość w swojej najsłynniejszej książce.

Eofia
Boru
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Folia Tbruniensia -

ubilcusz 85-lecia działalności Książnicy 
Kopernikańskie^ w Toruniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Książnica Kopernikańska w Toruniu święto
wała w 2008 roku 85-lecie swojej działalności. Ten jubiieusz połączono z obchoda
mi 770-lecia tradycji bibliotecznych Torunia oraz 775-ieciem iokacji Torunia. Książ
nica Kopernikańska posiada jedną z najcenniejszych regionainych koiekcji książek 
i kontynuuje od 1923 roku tradycje bibiioteczne naszego miasta. Zabytkowy zbiór 
pochodzi z bibiiotek organizowanych na przestrzeni wieków w Toruniu i jest świa
dectwem historii i kuitury naszego regionu.

Obchody jubiieuszowe rozpoczęły się 11 grudnia o godz. 11 w budynku Książni
cy Kopernikańskiej. Po przywitaniu gości przez Agnieszkę Pietrzak, rzecznika Pre
zydenta Miasta Torunia, która prowadziła tę część uroczystości, odsłonięto tabli
ce pamiątkowe poświęcone trzem zasłużonym dyrektorom biblioteki: Zygmuntowi 
Mocarskiemu (fundatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po
morskiego), Ottonowi Freymuthowi (fundatorem był CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o.) 
oraz Aiojzemu Tujakowskiemu (fundatorem była Gmina Miasta Toruń). Odsłonięcia 
tabiic dokonaii: Edward Hartwich, wicemarszałek województwa kujawsko-pomor
skiego, Anst Frosch, ambasador Republiki Estonii oraz Zbigniew Fiderewicz, wi
ceprezydent Torunia. W uroczystości wzięii udział m in. sekretarz kultury Ambasa
dy Niemiec Jana Orłowski, przedstawicieie wieiu instytucji kuitury i nauki z Torunia 
oraz innych miast, a także dyrektor Teresa Szymorowska i pracownicy Książnicy. 
Następnie przedstawiono postaci uhonorowanych dyrektorów: Ants Frosch przybii- 
żył sylwetkę Ottona Freymutha i jego kraj ojczysty Estonię, Janusz Tandecki omó
wił biografię i działalność kulturalną Zygmunta Mocarskiego, a na koniec Danuta 
Krełowska wspomniała lata współpracy z Alojzym Tujakowskim. Odsłonięciu tabiic 
towarzyszyła wystawa okolicznościowa zatytułowana „Ordo Curatorum Bibiiothe- 
cae Patriae Thoruniensis " poświęcona pamięci trzech najbardziej zasłużonych dy
rektorów, dokumentująca ich działalność w Książnicy oraz dorobek naukowy.

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ra
tusza Staromiejskiego. Zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentację multimedial
ną „Książnica Kopernikańska w Toruniu -  skarby gromadzone przez wieki"; lek
torem był toruński aktor Mirosław Szczepański. Celem pokazu było przybliżenie 
torunianom tradycji bibliotecznych naszego miasta przez przedstawienie najstar
szych bibiiotek toruńskich, sięgających Xiii wieku, z których pojedyncze księgi lub 
też całe kolekcje do dziś znajdują się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej -  spad
kobierczyni i kontynuatorki tych wielowiekowych tradycji.

Ważnym punktem uroczystości były oficjalne wystąpienia oraz wręczenie me
dali i nagród. Z rąk Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego w uznaniu za
sług placówki dla społeczności miasta „Szacowna Jubilatka" otrzymała medal „Tho- 
runium ". Wyróżnienie w postaci medalu „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni " 
przyznali Książnicy Rektor i Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Podczas gali nasza Biblioteka otrzymała również wyróżnienia: medalem „W do
wód uznania " uhonorowało nas Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, podobnie

Eolił
Boru



t Liceum Ogóinokształcące w Toruniu przekazało na ręce Pani Dyrektor okoiiczno- 
ściowy medai. Ponadto Związek Nauczycieistwa Poiskiego uhonorował Dyrektor 
Książnicy Kopernikańskiej Teresę Szymorowską Medaiem 100-iecia ZNP. W tym 
uroczystym dniu nie zapomniano również o najbardziej zasłużonych pracowni
kach bibiioteki, którzy z ogromnym zaangażowaniem od wieiu iat służą miastu 
i jego mieszkańcom. Z okazji jubiieuszu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomor
skiego przyznał im nagrody pieniężne, które wręczył wicemarszałek wojewódz
twa Maciej Eckardt. Ponadto prezydent Michał Zaieski przyznał nagrody rzeczo
we pracownikom fiiii bibiiotecznych za tworzenie oraz prowadzenie Dyskusyjnych 
Kiubów Książki.

Ukoronowaniem gaii było przekazanie przez wicemarszałka Macieja Eckard- 
ta cennego inkunabułu do zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. Darem Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest piętnastowieczna księga Rosanum ser- 
monum, która zawiera zbiór czterdziestu kazań na okres Wielkiego Postu. Autorem 
zbioru jest włoski kardynał Bernardyn z Busti. Księga została wydana w Wenecji 
w 1498 roku. Ten niezwykłe cenny egzempiarz powiększył liczącą 71 woluminów 
kolekcję inkunabułów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Po uroczystym prze
kazaniu księgi na ręce Pani Dyrektor inkunabuł został umieszczony w gablocie, 
aby nie tyiko goście zgromadzeni w dniu jubileuszu, ale także mieszkańcy nasze
go miasta w kolejnych dniach mogii podziwiać nową perłę ofiarowaną przez czci
godnych darczyńców.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Cimelia Torunensia", na której zapre
zentowano klejnoty z kolekcji Książnicy Kopernikańskiej. Wśród nich największy 
blask roztaczał Enc/ł/n'd/'on Der k/e/ne Cafec/i/smus Marcina Lutra z 1536 roku. Jest 
to jedyny zachowany na świecie egzemplarz tego dzieła. Obok wspomnianych już 
dzieł, w gablotach wyłożono także pierwszą edycję dzieła Mikołaja Kopernika De 
re\/oM/on/bus orb/um coe/esóum wydaną w Norymberdze w 1543 roku oraz bo
gato iluminowane renesansowe rękopisy pergaminowe. Wystawa była otwarta dla 
zwiedzających do 14 grudnia 2008 roku. Mieszkańcy Torunia i wszyscy zaintere
sowani mieli rzadką okazję zobaczyć skarby, które na co dzień ukryte są w niedo
stępnych magazynach. Po części oficjainej uroczystości odbyło się spotkanie to
warzyskie połączone z okolicznościowym poczęstunkiem.

W drugim dniu obchodów, 12 grudnia, w siedzibie bibiioteki przy ul. Słowac
kiego 8 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona „Różnym obli
czom ksiąg". Jej uczestnicy dyskutowaii o różnych formach książki: wersjach cy
frowych, faksymilach unikatowych rękopisów, inkunabułów i rzadkich starodruków, 
książce artystycznej oraz audiobookach.

Podczas sesji przedpołudniowej zatytułowanej „Biały kruk dia wszystkich", któ
rą poprowadził Krzysztof Nierzwicki z Bibiioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, zapre
zentowano trzy referaty. Katarzyna Śiaska (Bibiioteka Narodowa) w wystąpieniu pt. 
„Cymelia biblioteczne w postaci cyfrowej -  nowe szanse, nowe probiemy", otwiera
jącym konferencję, omówiła projekty digitaiizacji cymeiiów w różnych bibliotekach 
europejskich. Następnie Tadeusz Serocki (Wydawnictwo Bernardinum) scharak
teryzował „Pelplińskie wydania faksymiiowe, stare księgi -  nowe technologie ". Ko
lejno Krzysztof Młotkowski (Wydawnictwo Młotkowski) zaprezentował osiągnięcia 
swojego wydawnictwa w referacie „Faksymiie -  wierne kopie starych ksiąg. Zało
żenia oraz metodoiogia pracy ". W dwóch ostatnich wystąpieniach prelegenci omó
wili dotychczasowy dorobek reprezentowanych przez siebie wydawnictw w dzie
dzinie faksymilów i reprintów. Szczegółowo opisali poszczególne etapy produkcji 
tego typu dzieł, od maszynowego wydruku, wymagającego najnowocześniejszych



technik i urządzeń, po bardzo często żmudną obróbkę ręczną introligatora i odlew
nika, jak szycie kolejnych składek, zakładanie naturalnych, sznurowych więzów, 
szycie kapitałki, tłoczenie skóry na oprawie, wykonanie metalowych okuć i zapi
nek. Jak mogliśmy zaobserwować, perfekcja wykonania reprodukcji sprawia, że 
przygotowane faksymile jest mylone z oryginałem.

W sesji popołudniowej zatytułowanej „Rajskie ptaki i kolibry ", którą poprowadził 
Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki, Krystyna Tyl (Biblioteka Akustycz
na) w referacie pt. „Inspirują, rozwijają wyobraźnię i pozwalają oszczędzić czas.
0  tym, co wyjątkowego jest w książkach do słuchania" przedstawiła ofertę swoje
go wydawnictwa i omówiła następujące zagadnienia: dlaczego zaczyna się w Pol
sce moda na książki do słuchania, czym jest audiobook i kto sięga po ten rodzaj 
książki, jak powstają audiobooki (ze szczególnym zaznaczeniem, że lektorami są 
znani i iubiani aktorzy), jaka jest dostępność tytułów na polskim rynku i gdzie moż
na kupić taką książkę. Następnie Edward Ley (Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak
1 Ley) mówił na temat „Roli książki artystycznej we współczesnym marketingu", 
a Urszula Kurtiak z tegoż wydawnictwa o „Reżyserii książki". Koszalińscy wydaw
cy w swoich bogato ilustrowanych referatach opowiadali o tworzeniu książki arty
stycznej i sztuce introligatorskiej. Usłyszeiiśmy, że limitowane edycje bibliofilskie 
drukowane są na ręcznie czerpanym papierze, niekiedy odpowiednio barwionym 
i perfumowanym, często w formie koła, harmonijki, zwoju lub labiryntu. Stronice 
zapełniane są odpowiednią dia danej epoki czcionką i zdobieniami. Ręcznie ro
biona skórzana oprawa może być tłoczona (często 23-karatowym złotem), opa
trywana zdobieniami, zadrukowana specjainą czcionką i dodatkowo inkrustowana 
szlachetnymi kamieniami. Zdarza się, że książka oprawiona jest w inne materiały, 
jak pergamin i jedwab. Edward Ley podkreśiił, że łączy zamiłowanie do pięknych 
książek ze światem biznesu, a ekskiuzywna książka może stanowić prezent z naj
wyższej półki. Wydawnictwo tworzy prezenty na zamówienie m in. Kancelarii Pre
zydenta RP, Sejmu i Senatu RP, Poiskiej Rady Biznesu, PLL LOT, IBM. W swo
ich zbiorach mają je przywódcy państw, politycy, ludzie filmu, sztuki i kultury, m in. 
Jan Paweł 11, Benedykt XVI, Javier Solana, Andrzej Wajda, Adam Hanuszkiewicz, 
Katie Melua. Urszula Kurtiak mówiła o sobie, że jest reżyserem książki, czyli po
dejmuje decyzję o kształcie książki na każdym jej etapie, wybiera styl i epokę, for
mat, ilustracje, autorów, rodzaj techniki introligatorstwa artystycznego. Wydawcy 
przekonali słuchaczy, że swoje dzieła tworzą z artyzmem i pasją, a właściciel każ
dej wydanej przez nich książki może czuć się wyjątkowo, bo jest posiadaczem je
dynego egzemplarza na świecie.

Konferencji towarzyszyła zorganizowana przez Książnicę Kopernikańską wy
stawa pt. „Libri forma rań", na której wydawcy biorący udział w konferencji zapre
zentowali swoje dokonania. W gablotach można było zobaczyć m in. faksymile Bi
blii Gutenberga (Wydawnictwo Bernardinum, 2002), faksymile pierwszego wydania 
De revoM/on/bus orb/um coe/esf/um, //M  V/ Mikołaja Kopernika (Wydawnictwo 
Młotkowski, 2006) oraz edytorskie klejnoty wydawnictwa Urszuli Kurtiak i Edwar
da Leya: 7?y/og/ę Henryka Sienkiewicza, tomiki wierszy Haliny Poświatowskiej, 
Romeo / Ju//ę Williama Shakespeare'a.

Wszystkie wystawy i prelekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, łącz
nie w imprezach związanych z jubileuszem uczestniczyło około pięciuset osób.

Z okazji jubileuszu ukazał się /nA^rmafor o zb/oracb / dz/a/a/nośc/ Wo/ewódz/r/ę/ 
B/b//ofe/(/ Pab//cznę/ -  Ks/ążn/cy Kopem/Aańsłr/ę/ w 7bmn/a w nakładzie 1800 egz., 
w językach polskim, angielskim i niemieckim. Publikacja została wydana dzięki do
tacjom: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy
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Miasta Toruń, Fundacji Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Ministra Kuitury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Jubiieusz 85-iecia Książnicy Kopernikańskiej finansowany był przez Minister
stwo Kuitury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Kujawsko-Po
morskiego, Gminę Miasta Toruń, Wojewódzką Bibiiotekę Pubiiczną -  Książnicę 
Kopernikańską w Toruniu, Fundację Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Patro
nat honorowy nad obchodami objął Bogdan Zdrojewski, Minister Kuitury i Dzie
dzictwa Narodowego.

Beafa Madą/ewska 
/łnna Mazerska 

/ł/eksandra Męczeka/ska
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Międzynarodowa Konferencja 
Open Access w Polsce 
Toruń M-15 stycznia 2010 roku

Eofia

Boru

Po raz drugi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się między
narodowa konferencja poświęcona bardzo aktuainym zagadnieniom związanym 
z komunikacją naukową, zatytułowana „Open Access w Poisce ". Ceiem tego spo
tkania było przekonanie świata nauki poiskiej do otwartego modeiu pubiikowania 
i dzieienia się wiedzą, który -  jak się okazuje po iatach -  jest uzasadnionym eko
nomicznie modeiem stosowanym w wieiu instytucjach nauki w Europie i na świę
cie, szczegóinie w USA, Kanadzie i Austraiii, m.in. w MiT, CERN, instytucie Maxa 
Piancka, na uniwersytetach w Angiii, Beigii, Włoszech, Niemczech i wielu innych. 
Konferencja była tak zapianowana, by w jednym dniu pokazać Polsce to, co świat 
zrobił w zakresie budowania otwartej nauki -  dlatego zaproszono gości z zagrani
cy, a w drugim przestawić polskie próby wyjścia w świat z zasobami nauki.

Ruch open access, stworzony przez naukowców, działa od 1991 roku, ale pol
skie instytucje akademickie niespecjalnie się nim interesują. Nadal dobrze funk
cjonują u nas tradycyjne modele oceny badań naukowych, publikowania nauko
wego i form upublicznianie wyników prac badawczych. Niewiele współczesnych 
prac umieszcza się w internacie tak, by były dostępne szybko i za darmo. Braku
je świadomości, że naukę finansuje się z pieniędzy publicznych i jej efekty powin
ny być zwrócone podatnikom w formie publikacji otwartych. Mówił o tym na konfe
rencji zarówno rektor uniwersytetu z Liege profesor Bernard Rentier, jak i dr Alma 
Swan z Londynu, która jest dyrektorem nowej akademickiej inicjatywy Enab//ng 
OpenScho/arsh/p. Dyskutanci podkreślali, że winniśmy wrócić do tego etapu hi
storii i tradycji nauki, kiedy nie była tak skomercjalizowana, a dzielenie się wiedzą 
było czymś naturalnym i niepodważalnym.

Ogólny zarys inicjatywy OA oraz istniejące w tym zakresie przepisy prawne 
(USA), rekomendacje Unii Europejskiej, politykę znanych instytucji naukowych, za
lecenia wielkich organizacji, takich jak ONZ, OECD, UNESCO przestawili Andrzej 
Nikisch i iryna Kuchma z Fundacji Electronic Information for Libraries. ich prezenta
cja dobitnie pokazała, że wdrożenie nowego modeiu pubiikowania naukowego jest 
trendem nieodwracalnym i jest tylko kwestią czasu, kiedy Polska będzie musiała 
go uwzględnić w swoim systemie szkolnictwa wyższego, im szybciej zrozumiemy, 
na czym to polega, tym szybciej polska nauka będzie widoczna w świecie.

W trakcie konferencji dyskutowali ze sobą redaktorzy czasopism naukowych, 
wydawcy akademiccy, bibliotekarze oraz naukowcy, wyrażając i pozytywny, i nega
tywny stosunek do koncepcji otwartego pubiikowania. Wydawcy z Bio MedCentrai, 
londyńskiego wydawnictwa i poiskiej Versity (oba z grupy Springera) mieli różne 
podejścia do tego, co i jak mogą oferować światu nauki. Jedni przedstawiali do
bre efekty ekonomiczne, inni wskazywali na skutki uboczne w postaci utraty pano
wania nad jakością tego, co się publikuje. Polscy wydawcy uczelniani byli bardzo 
sceptycznie nastawieni do zmian, ze względu na to, że uważali, iż polski system 
szkolnictwa nie sprzyja takim inicjatywom, a braki finansowe wydawców mogą się 
tylko pogłębić. Bibliotekarze jednak wyrazili obawę, że wydawcy nie do końca ro-



zumieją nowy modei, ponieważ używają argumentów niesprawdzonych na wła
snej skórze, np. twierdzą, że jeśii wydadzą książkę i udostępnią ją w internecie, 
to jej nie sprzedadzą. Są jednak przykłady książek -  np. Wo/na ku/tura Lawrenca 
Lessiga -  które mają dodruki, mimo że są dostępne za darmo w sieci, a następ
ne tytuły tego autora sprzedają się w Poisce znacznie iepiej, bo dzięki internetowi 
stał się znany. Wydawcy także obawiaii się, że bibiioteki prowadząc repozytoria, 
zakładając kataiogi czasopism otwartych, tworząc bibiioteki cyfrowe chcą przejąć 
funkcje pubiikacyjne wydawców. W dyskusji jednak stwierdzono, że funkcje bibiio- 
tek są inne -  mają one zbierać, archiwizować i upubiiczniać zasoby nauki jak naj
szybciej i za darmo, a nie recenzować, pubiikować czy sprzedawać. Na tym poiu 
dochodzi do wieiu nieporozumień i niepokoju obu stron.

Bardzo interesujący wykład zatytułowany „Otwarta nauka" miał Włodzisław 
Duch z Wydziału Fizyki, Astronomii i informatyki Stosowanej UMK, który z per
spektywy naukowca oceniał efekty, jakie płyną z otwartej wymiany wiedzy i wskazał 
na rzeczywiste profity badawcze uzyskane w jej wyniku. Jego pubiikacje, zasoby 
tematyczne, biogramy, wykłady są w internecie „od zawsze", a studenci, z który
mi pracuje, wykorzystują wszystkie dostępne technoiogie, które sprzyjają kontak
tom, teiepracy i wymianie informacji. Współpraca z międzynarodowymi ośrodka
mi odbywa się zdainie, a efekty wspóinych badań są widoczne dia każdego i bez 
ograniczeń.

innym istotnym zagadnieniem, które zostało poruszone w Toruniu, było praw
ne podejście do open access. Przepisy prawa autorskiego i dotyczące baz danych 
bardzo ograniczają otwieranie nauki, a co za tym idzie opóźniają innowacje. Dlate
go pracuje się nad nowoczesnymi licencjami otwartymi (Creaf/Ve Commons), które 
ułatwią instytucjom i autorom upublicznianie swojego dorobku w internecie, użyt
kownikom zaś, odbiorcom informacji dają pewność co do zakresu wykorzystania 
dzieła naukowego. Referat w tej sprawie przygotował Alek Tarkowski z ICM Uni
wersytetu Warszawskiego; dyskutanci mieli wiele uwag, ponieważ prawo zawsze 
budzi emocje, a jego nieznajomość -  niepewność i frustracje.

Ciekawe były także wystąpienia, które omawiały polskie projekty otwarte, takie 
jak: czasopisma otwarte PAN, repozytorium AMUR Uniwersytetu im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu, bibiioteki cyfrowe, działania Poznańskiego Centrum Superkom
puterowo-Sieciowego oraz Koalicji Otwartej Edukacji. Wszystkie one dają obraz 
tego, co w naszym kraju dzieje się w zakresie otwierania nauki, edukacji i kuitu- 
ry. inicjatyw jest niewiele, ate mają one dużą wartość i są doceniane za granicą,
0 czym świadczy duży udział tych instytucji w projektach międzynarodowych.

Organizatorami konferencji byli: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Fundacja 
etFL.net, Open Society tnstitute. Poznańska Fundacja Bibtiotek Naukowych oraz 
Komisja Wydawnictw Etektronicznych Stowarzyszenia Bibtiotekarzy Potskich, czy- 
!i w zasadzie środowisko bibtiotekarzy, które jest szczególnie dobrze nastawione
1 przygotowane do zmian w zakresie opracowania, gromadzenia, archiwizowania 
etektronicznej informacji naukowej i jej promocji w świecie, ate potrzebuje wspar
cia ze strony decydentów, naukowców i wydawców, by te zasoby rosły i były pro
fesjonalnie udostępniane. Dlatego, jak sądzę, konferencji takich będzie coraz wię
cej, a temat z pewnością wróci w niedalekiej przyszłości.

Na konferencję przybyło około stu uczestników, ate dzięki telewizyjnej trans
misji on//ne zajrzało do niej około tysiąca, jest to znacząca liczba. Organizatorzy 
mają świadomość, że mogły to być bardzo krótkie wizyty, jednak widać, że temat 
wzbudził duże zainteresowanie, co dobrze wróży na przyszłość.

Bożena Bednarek-M/cba/ska


