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PÓŁWYSEP SZYJA W BNINIE – ŚWIADEK HISTORII

Charakterystyczny rys krajobrazu okolic Bnina i Kórnika stanowi pasmo je-
zior rynnowych, ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód 
– od Borówca po Zaniemyśl. Najdłuższym z nich jest Jezioro Bnińskie, w które-
go północny koniec wcina się półwysep, wyraźnie przewężony u nasady. Miej-
sce to budziło zainteresowanie miłośników starożytności oraz badaczy polskich 
i niemieckich co najmniej od lat 30. XIX wieku z powodu widocznych w terenie 
pozostałości dwóch założeń obronnych1. Kwestia czasu ich wzniesienia (epoka 
brązu/wczesna epoka żelaza, okres przedpiastowski, średniowiecze2) i pełnionych 
funkcji była przedmiotem dyskusji naukowych, które nie przyniosły wiarygod-
nych, jednoznacznych rezultatów. Dla ich osiągnięcia podjęto szeroko zakrojone 
wykopaliska, realizowane w ramach programu badań nad początkami państwa 
pierwszych Piastów3. Sam półwysep – ze względu na jego kształt – zyskał nazwę 

1  Obydwa grodziska zostały uwidocznione na rysunku ołówkiem i akwafortach Kajetana Win-
centego Kielisińskiego z lat 40. XIX wieku; por. Jerzy Fogel, Tematy archeologiczne w rysunkach  
i grafikach Kajetana Wincentego Kielisińskiego (1808–1849), Poznań 1995, s. 28–29 (nr 1), 36–37 (nr 
4 i 5); Witold Hensel, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań 
1950, s. 61–69.

2  Te rozbieżne poglądy na chronologię umocnień obronnych spowodowane były zaleganiem 
w ziemi fragmentów glinianych naczyń, wytwarzanych przez ludność kultury łużyckiej oraz przez 
mieszkańców Wielkopolski we wczesnym i późnym średniowieczu.

3  Hanna Kóčka-Krenz, Badania milenijne w perspektywie archeologicznej, [w:] Tradycje i nowo-
czesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych, 
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„Szyja”, nadaną przez archeologów z Uniwersytetu Poznańskiego, którzy w 1961 
roku rozpoczęli tu systematyczne prace wykopaliskowe, prowadzone do 1969 ro-
ku przez ekspedycję pod kierunkiem Jana Żaka4 (il. 1).

Cechy środowiska naturalnego rynny jezior kórnicko-zaniemyskich – bogata 
szata roślinna, obfitość dobrej jakości wód i rodzaj gleb – tworzyły korzystne wa-
runki do zasiedlenia wyniesionych ponad lustro wody ich brzegów dopiero pod 
koniec epoki kamienia – w neolicie (ok. 2500 lat p.n.e.)5. Wcześniej na teren ten 
zapuszczali się łowcy i zbieracze, zakładający tu krótkotrwałe, sezonowe obozo-
wiska. Taki sposób bytowania wynikał zapewne z ukształtowania miejscowego 
krajobrazu, zdominowanego przez liczne, rozmaitej wielkości wypełnione wodą 
polodowcowe zagłębienia i łączące je rzeczki, co skłaniało grupy ludzkie do czę-
stych zmian miejsca pobytu. Dopiero zmiany klimatyczne, pociągające za sobą 

red. Marcin Danielewski, Hanna Kóčka-Krenz, Marzena Matla, Poznań 2016, s. 163–168.
4  Jerzy Fogel, Archeologia, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina, t. I, red. Jerzy Fogel, Poznań 2007, 

s. 55–73.
5  Bolesław Nowaczyk, Środowisko geograficzne, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina, t. I, dz. cyt.,  

s. 15–31, por. s. 59.

Hanna Kóčka-Krenz

Il. 1. Ekspedycja archeologiczna UAM w 1965 r. przed baraczkiem na terenie majdanu
wczesnośredniowiecznego grodu w Bninie, od lewej: Andrzej Prinke, Jan Żak, Marek Żak, 
Wojciech Dzieduszycki, Bożena Danielczyk, Małgorzata Wierzejewska, Anna Pałubicka,  

Jerzy Fogel, Hanna Kóčka. Archiwum prywatne autorki



11

obniżenie poziomu lustra wód w Jeziorze Bnińskim o około 2,5 m, które nastąpiło 
w epoce brązu (ok. 1200 lat p.n.e.), przyniosły odpowiednie warunki do osad-
nictwa, opartego na gospodarce rolniczo-hodowlanej. W tym czasie w mikro-
regionie kórnicko-bnińskim osiedlająca się tu ludność zamieszkiwała nieliczne, 
krótko użytkowane osady tzw. otwarte (bez umocnień obronnych)6. Dopiero na 
przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza zaczęto zakładać duże, długotrwa-
łe wsie, których centralnym ośrodkiem stała się osada otoczona wodami Jeziora 
Bnińskiego, położona na południowym skraju obecnego półwyspu (stan. 2b), za-
siedlona przez ludność tzw. kultury łużyckiej. Charakterystyczny kształt miejsca 
jej położenia, a zwłaszcza przewężenie nasady półwyspu, zrodził przypuszczenie 
– poświadczone wynikami badań terenowych, iż miejsce to stanowiło wówczas 
przybrzeżną wysepkę, odciętą szerokim, zabagnionym pasem od wyżej położo-
nych terenów, dostępną przez groblę biegnącą wzdłuż brzegu jeziora7.

Na tym bronionym siłami natury, niewielkim wyniesieniu przez około 250 lat 
zamieszkiwała ludność, której byt opierał się na samowystarczalnym gospodarze-
niu – od wznoszenia pomieszczeń mieszkalnych, wykonywania sprzętów gospo-
darstwa domowego, przygotowywania odzieży, po uprawę ziemi i chów bydła, 
wspomagany łowieniem ryb i zbieraniem płodów łąk i lasów8 – grzybów, jagód, 
owoców, roślin jadalnych i leczniczych, a zwłaszcza pozyskiwaniem drewna na 
budulec i opał. Przez ten długi czas jej funkcjonowania dwukrotnie zmniejsza-
ła się wielkość obronnej osady. Największy zasięg – około 1,30 ha – przypadł 
na VIII wiek p.n.e. Niewiele wiadomo o sposobie zagospodarowania zajętej 
osadniczo przestrzeni, gdyż badania wykopaliskowe prowadzono zasadniczo  
w wykopach wytyczonych liniowo na osi północ-południe (il. 2). Można jedynie 
przypuszczać, iż ludność tej osady zamieszkiwała drewniane domostwa w kon-
strukcji zrębowej lub sumikowo-łątkowej, a dla celów gospodarczych kopała jamy 
zasobowe i użytkowała zagłębione w ziemię kamienne paleniska. Podnoszenie 
się poziomu wody w jeziorze pod koniec epoki brązu spowodowało zmniejsze-
nie zasięgu tej osady – do nieco powyżej hektara. Dla ochrony przed zalewaniem 

6  Jerzy Fogel, Przemiany osadnictwa mikroregionu bnińskiego w epoce brązu i wczesnych okresach 
epoki żelaza, [w:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Mikroregion bniński, red. Jan 
Żak, Jerzy Fogel, Poznań 1985, s. 35–118.

7  Nie jest to odosobniony przypadek, o czym świadczy położenie grodu ludności kultury łużyc-
kiej w Biskupinie na Pałukach, który zbudowano na wysepce Jeziora Biskupińskiego, oddzielonej 
zabagnionym rowem od stałego lądu i połączonej z nim nasypem wiodącym do bramy grodu.

8  Zbigniew Celka, Roman Rożkowski, Świat roślin, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina, t. I, dz. cyt., 
s. 35–54.

PÓŁWYSEP SZYJA W BNINIE – ŚWIADEK HISTORII
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terenu na jej południowym obwodzie posadowiono zaporę z rzędu połączonych 
ze sobą, wypełnionych ziemią dębowych skrzyń9. Zabudowa osady koncentro-
wała się w jej środkowej, najwyższej części. W jednym z budynków mieściła się 

9  Odmienną interpretację funkcji tej konstrukcji przedstawił Krzysztof Szamałek [w:] tenże, Czy 
skrzyniowa konstrukcja odkryta w Bninie była wałem obronnym grodu ludności kultury łużyckiej?, 
„Archeologia Polski” 1995, t. XL, nr 1–2, s. 149–158.

Hanna Kóčka-Krenz

Il. 2. Bnin – rozmieszczenie wykopów na półwyspie Szyja; stan. 1 – grodzisko stożkowate;  
stan. 2a – wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate, stan. 2b –podgrodzie,  
a wcześniej osada obronna ludności kultury łużyckiej; za: Jerzy Fogel, Archeologia,

[w:] Z dziejów Kórnika i Bnina, t. I, red. Jerzy Fogel, Poznań 2007, s. 55–73; s. 56, ryc. 20
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pracownia brązownika10, w której wnętrzu zachowały się liczne fragmenty żużli, 
tygielków do topienia metalu i form odlewniczych. Wykonywano w nich ozdoby 
metodą „na wosk tracony” – przede wszystkim bransolety, a także nagolenniki  
i naramienniki o ośmiobocznym przekroju. W ozdoby te zaopatrywali się okolicz-
ni mieszkańcy, o czym świadczy znalezisko dwóch takich nagolenników w skarbie 
z Kórnika-Zwierzyńca odlanych w formach pochodzących z pracowni bnińskiej; 
ich fragmenty ściśle odpowiadają kształtom i rozmiarom tych ozdób11. Pod koniec 
egzystencji osady jej zasięg ponownie się zmniejszył do 0,88 ha i wkrótce została 
opuszczona, czego przyczyną było zapewne wciąż rosnące zawilgocenie terenu.

Mieszkańcy zasiedlonej przez kilka pokoleń osady chowali swych zmarłych na 
cmentarzysku założonym na piaszczystym stoku po wschodniej stronie jeziora. 
Szczątki ich palonych na stosie ciał składano do jam grobowych w układzie ana-
tomicznym – od kości stóp do głowy, wyposażając zmarłych w gliniane naczynia, 
sporadycznie też w paciorki ze szkła i bursztynu oraz metalowe ozdoby i przybo-
ry12. Szacuje się, że na cmentarzysku tym pochowano w ciągu 300 lat kilka tysięcy 
zmarłych mieszkańców okolicznych osad.

Po porzuceniu osady we wczesnej epoce żelaza (V wiek p.n.e.) półwysep Szyja 
przez długi czas pozostał niezasiedlony. Rozrzedzenie osadnictwa, którego przy-
czyny nie są wystarczająco rozpoznane, dotknęło cały region, gdyż w okolicach 
Bnina i Kórnika egzystowało jedynie kilka niewielkich osad, których mieszkańcy 
chowali swych zmarłych na równie małych cmentarzyskach. Stan taki utrzymy-
wał się aż do początków X wieku, do okresu wczesnopiastowskiego, spowodo-
wany być może wysokim poziomem wód okolicznych jezior, a co za tym idzie 
– zalewaniem brzegowych części półwyspu i zabagnieniem niżej położonej jego 
nasady. Dopiero po tysiącu lat, w miarę opadania wód gruntowych i osuszania 
się niecki utrudniającej dostęp do wyniesienia w jego środkowej części, zosta-
ło ono ponownie zasiedlone. W miejscu osady z epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza w początkach X wieku wzniesiono domostwa o ścianach z uszczelnianej 
gliną plecionki wstawianej między rozstawionymi słupami, na których wspierały 

10  Jerzy Fogel, Pracownia odlewnictwa brązu z okresu wczesnożelaznego w Bninie, pow. Śrem, 
„Wiadomości Archeologiczne” 1967, t. XX, z. 3–4, s. 512–531.

11  Oprócz dwóch nagolenników skarb zawierał 2 bransolety i szpilę z tarczowatą główką; Do-
bromir Durczewski, Skarby halsztackie z Wielkopolski, „Przegląd Archeologiczny” 1961, t. XIII,  
s. 7–108.

12  Lech Krzyżaniak, Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. Śrem, „Fontes 
Archaeologici Posnanienses” 1962, t. XIV, s. 45–111.
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się dachy. Zabudowę uzupełniały urządzenia gospodarcze, zapewniające samo-
wystarczalną egzystencję mieszkańcom tej osady, opartą na uprawie roli i chowie 
zwierząt, uzupełnianym łowiectwem i rybołówstwem.

Naturalne walory obronne półwyspu, otoczonego od wschodu, północy i zacho-
du wodami jeziora, tworzyły dogodne warunki do budowy grodu, co przyciągnęło 
uwagę władców tworzącego się organizmu państwowego. Pod miejsce jego budo-
wy wybrano środkową, najwyższą część półwyspu, otaczając ją pierścieniowatym 
wałem obronnym (stan. 2a)13. Dostęp do wnętrza grodu możliwy był jedynie od 
strony południowej, pomostem lub groblą wyniesioną nad torfiastą łąkę. Kon-
strukcja umocnień obronnych była imponującym dziełem inżynieryjnym. Jego 
podwalinę zbudowano z trzech warstw potężnych pni dębowych, których średni-
ca osiągała 40 cm, długość zaś niemal 4 m. Aby się nie rozsunęły pod naporem 
wyższych partii wału, przytrzymywano je pniami z zaczepami uformowanymi  
z nie całkiem uciętych gałęzi drzew, układanymi poprzecznie do biegu wału (tzw. 
konstrukcja hakowa; il. 3). Na takiej solidnej podstawie, osiągającej szerokość około 
10 m, układano drewniane ruszty uszczelniane ziemią i na zewnątrz pokrywane 
ziemnym płaszczem, zabezpieczającym wał przed zniszczeniem. Gród wznoszono 

13  Anna Pałubicka, Grodzisko wklęsłe w Bninie, pow. śremski, [w:] Materiały do studiów nad 
osadnictwem bnińskim. Grodzisko wklęsłe, red. Jan Żak, Poznań 1975, s. 11–184.

Hanna Kóčka-Krenz

Il. 3. Bnin – grodzisko wczesnośredniowieczne; dolne partie konstrukcji dębowych  
wału obronnego. Archiwum prywatne autorki
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przez kilka lat, od 934 do 940 roku, na co wskazują daty ścięcia drzew użytych do 
budowy dolnych partii wałów; ich część frontowa została odnowiona w 2 połowie  
X wieku14. Niewiele wiemy o urządzeniu wnętrza grodu, można jedynie przy-
puszczać, że budynki sytuowano przy wałach, pozostawiając wolny od zabudowy 
majdan, na co wskazuje socjotopografia szerzej rozpoznanych grodów wczesno-
piastowskich, np. Ostrowa Lednickiego15. Część południowa półwyspu stanowiła 
bezpośrednie zaplecze gospodarcze grodu16. Podstawy bytu jego mieszkańców by-
ły takie same jak w początkach X wieku, zaś zmarłych chowano na cmentarzysku  
w Biernatkach, które wcześniej było polem grzebalnym mieszkańców grodu w epo-
ce brązu i wczesnej epoce żelaza – zmianie uległ jedynie obrządek pogrzebowy, po-
legający na składaniu do jam grobowych niespalonych ciał zmarłych17.

Gród był zasiedlony do czasu niepokojów politycznych spowodowanych po-
wstaniem ludowym (tzw. buntem Masława) i najazdem na Wielkopolskę księcia 
czeskiego Brzetysława (1038/39 rok), gdyż konstrukcje wałowe noszą ślady przy-
padających na ten czas zniszczeń. Ten najstarszy wczesnośredniowieczny gród 
utracił wówczas swe militarne znaczenie i został opuszczony na kolejne 160 lat. 
Pozycję odzyskał dopiero w początkach XIII wieku za panowania Władysława La-
skonogiego, gdyż na ten czas datuje się rozbudowę jego wałów, których podstawę 
z wypełnionych ziemią skrzyń poszerzono do 16 m, stabilizując ją kamienną ławą, 
zaś koronę wyciągnięto na wysokość 11 m18.

Dostępu do grodu bronił wypełniony wodą rów, za którym w połowie  
XIII wieku w miejscu przewężenia nasady półwyspu (55-metrowej szerokości) po-
sadowiono siedzibę na kopcu, tzw. grodzisko stożkowate (stan. 1)19. Dziś jego nasyp 
wznosi się na 4,5 m nad porośnięty łąkami, podmokły grunt. Średnica podstawy 
kopca osiąga 28 × 22 m, zaś wierzchołka – około 16 m. Konstrukcja kopca została 

14  Michał Kara, Maciej Przybył, Wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe w Bninie koło Pozna-
nia w świetle dotychczasowych ustaleń dendrochronologicznych, „Folia Praehistorica Posnaniensia” 
2003, t. X/XI, s. 255–268.

15  Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, red. Zofia Kurnatow-
ska, Andrzej M. Wyrwa, Warszawa 2016.

16  Krzysztof Szamałek, J. Dudziak-Jankowiakowa, Zbigniew Karolczak, Osadnictwo podgrodzia 
bnińskiego, [w:] Materiały do studiów nad osadnictwem bnińskim. Podgrodzie, red. Jan Żak, Poznań 
1979, s. 5–263.

17  Lech Krzyżaniak, Wczesnośredniowieczne pochówki z Biernatek w pow. śremskim, „Przegląd 
Archeologiczny” 1963, t. XVI, s. 173–178.

18  Jerzy Fogel, Archeologia, dz. cyt., s. 69.
19  Edward Krause, Grodzisko stożkowate w Bninie koło Śremu, [w:] Materiały do studiów nad 

osadnictwem bnińskim. Grodzisko stożkowate, red. Jan Żak, Warszawa – Poznań 1976, s. 3–115.
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oparta na podwalinie z bierwion dębowych, na których posadowiono konstrukcje 
skrzyniowe wypełnione piaskiem. Stabilizowały one piaszczysty nasyp, który od 
strony południowej i północnej zabezpieczono dodatkowo palisadowym płotem. 
Na tak przygotowanym wyniesieniu zbudowana została drewniana wieża miesz-
kalno-obronna otoczona palisadą, która uległa spaleniu i jej bryły nie można już 
odtworzyć. Gruba warstwa spalenizny pozwala sądzić, że była to jednoprzestrzen-
na, kilkupoziomowa budowla, jakie w tym czasie zaczęto wznosić na ziemiach pol-
skich20. Wieże mieszkalno-obronne budowano w zachodniej Europie od 1000 roku 
(najstarsza z nich to dwór na kopcu hrabiów Blois w departamencie Loir-et-Cher 
we Francji21). Z terenu północnej Francji idea wznoszenia dworów obronnych zo-
stała przeniesiona do Niemiec i Danii; ich formy stały się wzorem dla siedzib „pa-
nów gruntowych” w państwie Piastów. Jak to ujął Stanisław Kołodziejski: „budow-
le te wznoszono w centrach prywatnych majątków ziemskich, były funkcjonalnie  
z nimi związane, zapewniały właścicielom włości mieszkanie i ochronę, a zara-
zem stanowiły ośrodki administracyjne kluczy majątkowych”22. Dodać należy, że 

20  Lech Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996, s. 132–139; Andrzej Kola, 
Grody ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu, Toruń 1991; Anna Marciniak-Kajzer, Archaeolo-
gy on Medieval Knights’ Manor Houses in Poland, Łódź – Kraków 2016.

21 John R. Kenyon, Medieval Fortifications, Leicester – London 1991, s. 44.
22 Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie 

województwa krakowskiego, Kraków 1994, s. 53–63.

Hanna Kóčka-Krenz

Il. 4. Bnin – grodzisko stożkowate w 2012 r. Fot. Hanna Kóčka-Krenz
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wieże takie pełniły też funkcje militarne jako punkty strzegące przepraw i szlaków 
komunikacyjnych. Gródek bniński spełniał być może nieco odmienną od więk-
szości siedzib na kopcach funkcję, zabezpieczając dostęp do grodu książęcego  
w ostatnim okresie jego funkcjonowania. Budowę tej strażnicy łączyć można  
z akcją umacniania grodów przez Władysława Odonica w obawie przed Hen-
rykiem Brodatym, który zaatakował jego posiadłości w 1233 roku. Rezydowali  
w niej zapewne kasztelani (pochodzący być może z rodu Łodziów) do czasu 
wzniesienia murowanej siedziby w bardziej dogodnym miejscu. Podczas walk  
o Wielkopolskę grody bnińskie były niszczone, a od 1253 roku straciły swe mi-
litarne znaczenie, do czego przyczyniło się także podniesienie poziomu wody  
w jeziorze i zalanie niższych partii półwyspu. Ponad lustro wody wypiętrzały się 
jedynie trzy niewielkie wysepki – w miejscu podgrodzia, wczesnośredniowiecz-
nego grodu i średniowiecznego dworu na kopcu. Mieszkańcy dworu musieli 
opuścić swą dotychczasową siedzibę i zamieszkać w osadzie na wyżej położonym 
terenie, stanowiącej zalążek późniejszego miasta Bnina, lokowanego na prawie 
magdeburskim między 1386 a 1395 rokiem23.
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ABSTRAKT

PÓŁWYSEP SZYJA W BNINIE – ŚWIADEK HISTORII

Półwysep wcinający się w wody Jeziora Bnińskiego (nazwany przez archeologów „Szyją”) był 
miejscem trzykrotnie zajętym pod dłużej trwające osadnictwo. Na przełomie epoki brązu i wczesnej 
epoki żelaza w jego południowej części (stanowiącej wówczas przybrzeżną wyspę) ludność kultury 
łużyckiej użytkowała naturalnie obronną osadę. Drugi okres intensywnego zasiedlenia półwyspu 
przypadł na lata 40. X wieku, kiedy został tam zbudowany solidnie ufortyfikowany gród wczesno-
piastowski, użytkowany (ze 160-letnią przerwą) do początków XIII wieku. W połowie XIII wieku 
u nasady półwyspu została zbudowana siedziba na kopcu, stanowiąca rezydencję kasztelanów do 
czasu lokacji Bnina na prawie magdeburskim między 1386 a 1395 rokiem.

Słowa kluczowe: Bnin, Wielkopolska, kultura łużycka, średniowiecze, osadnictwo grodowe, siedzi-
by na kopcach
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ABSTRACT
HANNA KÓČKA-KRENZ

PENINSULA SZYJA IN BNIN – A WITNESS TO HISTORY

The peninsula projecting into Lake Bnińskie (and called Szyja by archaeologists) was the site of 
a long-standing settlement three times. At the turn of the Bronze Age and the early Iron Age, people 
of the Lusatian culture used the natural defensive settlement in its southern part (which at the time 
was an inshore island). The second period of intensive settlement of the peninsula was the 940s, 
when a strongly fortified early Piast stronghold was erected – it was used (with a break of 160 years) 
until the beginnings of the 13th c. In the mid-13th c., a dwelling on a mound was erected at the base 
of the peninsula to become home to castellans until Bnin was granted a municipal charter based on 
the Magdeburg rights between 1386 and 1395.

Keywords: Bnin, Wielkopolska, Lusatian culture, Middle Ages, defensive settlements, dwellings on 
mounds
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FRAGMENT TEKSTU GILBERTA Z POITIERS  
NA OPRAWIE Z PERGAMINU MAKULATUROWEGO

W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W Bibliotece Kórnickiej przechowywanych jest wiele starodruków z dawne-
go zboru braci czeskich w Lesznie, a wśród nich adligat, czyli „klocek”, łączący  
w całość trzy dzieła: jedno Jana Kalwina oraz dwa Macieja Flaciusa. Praca Kal-
wina nosi tytuł: (1) Interim adultero-germanum: Cui adiecta est, vera Christianae 
pacificationis, et ecclesiae reformandae ratio, a Macieja Flaciusa: (2) Quod locus 
Lucae VII. dico tibi remissa sunt ei pecc ata multa, nam dilexit multum, nihil Pha-
risaicae iustici[a]e patrocinetur; (3) De vocabulo Fidei et aliis quibusdam vocabulis, 
explicatio vera & utilis, sumta ex fontibus Ebraicis1.

Dość rzadkim drukiem jest dzieło Jana Kalwina wydane w Genewie w 1549 
roku przez znanego drukarza genewskiego Jeana Gérarda. Przybył on do Genewy  
w 1536 roku, najpewniej z okolic pobliskiego miasta Susy2, i natychmiast, jako 
gorliwy protestant, rozpoczął druk licznych tekstów religijnych, wśród nich też 
Jana Kalwina. W 1549 roku w Genewie ukazały się aż dwie edycje wspomnianej 
pracy; egzemplarz kórnicki jest pierwszą edycją. Dzieła Macieja Flaciusa wydane 

1  Biblioteka Kórnicka, sygn. 14319–14321.
2  Por. rec. autorstwa Rémy Scheurera edycji: Eugénie Droz, Chemins de l’hérésie. Textes et docu-

ments, t. 4, Genève 1976, „Bibliothèque de l’École des chartes” 1978, nr 136/1, s. 224.
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zostały także w 1549 roku, pierwsze w Magdeburgu, a drugie przez Veita Kreut-
zera w Wittenberdze3.

Pergamin kórnickiej okładziny po rozłożeniu ma wymiary: 23,2 × 16,2 cm 
(16,2 cm to wysokość, 23,2 cm to łączna szerokość obu okładzin wraz z grzbie-
tem). Początkowo przyjmowałem, że pismo tego fragmentu pochodzi z końca 
XIV wieku, teraz jednak przychylam się do opinii dra Miłosza Sosnowskiego, któ-
ry uznał to pismo za przejściową minuskułę książkową (praegotica), pochodzącą 
z drugiej połowy XII wieku, a najpóźniej z początku XIII wieku4. Tekst ten został 
przeze mnie zidentyfikowany jako fragment dzieła wybitnego filozofa-scholastyka 
Gilberta z Poitiers, którego współcześni nazywali najczęściej: Gilbertus Porreta5.  
Odnalezienie tego niewielkiego fragmentu zasługuje na odnotowanie już cho-
ciażby z bibliofilskiego i źródłoznawczego względu, tym bardziej że pochodzi on 
z utworu Gilberta dotychczas niewydanego drukiem. Fragment zawiera ważne 
elementy doktryny Gilberta o prawie naturalnym, a ponadto pośrednio odwołuje 
się do jego fundamentalnej formuły filozoficznej: id quod-id quo. Istotne jest tak-
że, aby informacja o zachowaniu oprawy sporządzonej ze średniowiecznej karty 
pergaminowej znana była znawcom opraw starych druków.

Aby bliżej określić miejsce odnalezionego fragmentu w dorobku filozoficzno-
-scholastycznym Gilberta z Poitiers, należałoby – chociaż pokrótce – przedsta-
wić informacje o nim oraz o jego dziełach i zachowanych rękopisach. Wszyst-
kie dane muszą posiadać jedynie ogólny charakter. Wynika to, po pierwsze,  
z zakresu tematycznego niniejszego czasopisma, a po drugie – z ogromu ba-
dań, które poświęcono temu filozofowi. Studia nad jego życiorysem, autorstwem 
przypisywanych mu dzieł, a także nad ogromną liczbą zachowanych rękopisów, 
stanowią rozległy obszar badawczy. Niektórzy uczeni, jak np. Nikolaus M. Häring 

3  Adligat ten został opracowany przez Panią Magdalenę Marcinkowską, kierowniczkę Działu 
Zbiorów Specjalnych Biblioteki Kórnickiej. Jej zawdzięczam wskazanie tej oprawy oraz wszelkie 
dane o wymienionych starodrukach i wymiarach zachowanego pergaminu.

4  Należy dodać, że druga strona pergaminowej oprawy, na skraju, o szerokości około 14 mili-
metrów, jest zapisana przez tę samą rękę. Fragmenty te będzie można zidentyfikować w przyszłości 
po ewentualnym wydaniu dzieł Gilberta. Pomocne może być też odklejenie opraw papierowych od 
wewnętrznej strony pergaminu. Pomiędzy dolną kartą oprawy pergaminowej a doklejoną do niej 
oprawą papierową widać jeszcze jedną kartę pergaminową, dodaną najpewniej dla wzmocnienia 
oprawy; karta ta jest zapisana inną ręką, pismem zapewne starszym niż omawiany w niniejszym 
artykule tekst. W przyszłości, jeżeli wyrażą na to zgodę konserwatorzy, spróbujemy „wydostać” tę 
dodatkową kartę.

5  Franz Pelster, Gilbert de la Porrée, Gilbertus Porretanus oder Gilbertus Porreta?, „Scholastik” 
1949, nr 24, s. 401–403.

Tomasz Jasiński



Il. 1. Adligat z tekstem Gilberta z Poitiers na okładzinie.  
Zbiory Bbilioteki Kórnickiej, sygn. 14319–14321. Fot. Z. Nowakowski



Il. 1. Pergaminowa okładzina z XII/XIII wieku z tekstem Gilberta z Poitiers.  
Zbiory Bbilioteki Kórnickiej, sygn. 14319–14321. Fot. Z. Nowakowski
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(1909–1982), niemiecki pallotyn, poświęcili wiele lat pracy traktatom Gilberta6.  
Z tego względu bez dostępu do dziesiątków rozpraw, bez autopsji niezliczonych rę-
kopisów i bez doświadczenia w tym zakresie, opartego na wieloletnich studiach, 
można jedynie ograniczyć się do ogólnych informacji. Korzystając jednak z oka-
zji, a właściwie wypełniając obowiązek bibliotekarski, należy zwrócić uwagę, że  
w studiach nad tekstami Gilberta nie sięgnięto do wielu pogłębionych metod ba-
dawczych, za pomocą których z większą niż dotychczas precyzją można analizo-
wać teksty średniowiecznego piśmiennictwa. Chodzi mianowicie o uwzględnie-
nie w badaniach identyfikacyjnych: stylistyki, frazeologii, a także poetyki wraz  
z rytmiką i dźwiękowymi figurami retorycznymi7. W niniejszym krótkim artykule 
posłużą one jedynie dla zilustrowania jednej z wymienionych metod, mianowicie 
rytmiki, aby pokazać, jak wielkie możliwości badawcze przynosi nam uwzględnie-
nie wiedzy z tego zakresu. Posłużenie się pozostałymi metodami, w tym pełnym 
zakresem badań rytmicznych, wymagałoby kilkuletnich studiów. 

Na wstępie warto zamieścić kilka informacji ogólnych o Gilbercie i przypisy-
wanych mu utworach. Urodził się w Poitiers krótko po 1085 roku8. Nic pewnego 
nie wiemy o jego pochodzeniu. Przekazy o szlacheckim rodowodzie są wątpliwe. 
Według Ottona z Fryzyngi jego pierwszym nauczycielem w rodzinnym Poitiers 
był magister Hilary9. Długi czas badacze nic bliższego nie potrafili powiedzieć  
o tym nauczycielu; niektórzy nawet wątpili w jego istnienie. Jednak w 1965 roku 
Nikolaus Häring dowiódł, że Hilary istniał naprawdę i był czynny w Poitiers jako 

6  Walter H. Principe, C.S.B., Nikolaus M. Häring, S.A.C. (1909–1982), „Mediaeval Studies” 1982, 
nr 44, s. VII–XVI.

7  Bliżej o tej pogłębionej analizie tekstów średniowiecznych piszę w artykule powstałym na kan-
wie referatu wygłoszonego przeze mnie na ostatnim Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie –  
w druku; zob. też praktyczne zastosowanie tych metod: Tomasz Jasiński, Gall Anonim a fałszerze  
z Reichenau, [w:] Silesia – Polonia – Europa: studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu 
Panicowi, red. Jerzy Sperka, Katowice – Bielsko-Biała – Cieszyn 2019, s. 67–97.

8  Por. ustalenia Lauge O. Nielsena, Theology and Philosophy in the Twelfth Century. A Study of 
Gilbert Porreta’s Thinking and the Theological Expositions of the Doctrine of the Incarnation during 
the Period 1130–1180, Leiden 1982, s. 26. Wcześniej przypuszczano, że urodził się w okresie po-
między 1070 a 1075 rokiem (tamże por. przyp. 3, liczne przykłady). W 1912 roku A. Hofmeister, 
powołując się na Jana z Salisbury, przesunął tę datę na 1080 rok (s. 641), a N.M. Häring wykazał, że 
Hilarius był czynny w Poitieres dopiero od 1105 roku. W publikacji tej (Lauge O. Nielsen, dz. cyt.,  
s. 26) dalsza literatura, którą tu pomijamy. Zob. też H.C van Elswijk, Gilbert Porreta, sa vie, son œuvre, 
sa pensée, Leuven 1966 oraz w bazie Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale, http://www.
mirabileweb.it/calma/gilbertus-porretanus-n-1075-1080-m-4-9-1154/3158 [dostęp: 6.11.2021]. 

9  Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris, red. Georg Waitz, Bernhard von Simson, 
Scriptores rerum Germanicarum, Hannover – Leipzig 1912, s. 74: „primo fuit Hylarius Pictaviensis, 
post Bernhardus Carnotensis, ad ultimum Anshelmus et Radulfus Laudunenses, germani fratres”.

FRAGMENT TEKSTU GILBERTA Z POITIERS NA OPRAWIE Z PERGAMINU ...



24 

nauczyciel w latach 1105–1113. Ustalenia te pozwoliły przesunąć datę urodzenia 
Gilberta z lat 70. na połowę lat 80. XI wieku. Przed 1114 rokiem Gilbert udał się do 
Chartres, do słynnej szkoły katedralnej, gdzie studiował gramatykę pod kierunkiem 
Bernarda, wybitnego filozofa i cenionego znawcy łaciny klasycznej. W 1114 roku lub 
krótko przedtem przeniósł się do Laonu, gdzie u boku Anzelma i jego brata Radul-
fa studiował zagadnienia związane z Pismem Św. (Scriptura). Nie wiemy, czy miał 
tam okazję spotkać się z najsłynniejszym uczniem Anzelma – Piotrem Abelardem, 
który w 1113 roku w Laonie także pobierał nauki. Jeszcze przed śmiercią Anzelma 
(15 lipca 1117 roku) Gilbert ukończył tam jedno ze swoich najważniejszych dzieł 
– Komentarz do Psalmów. Według niepewnego źródła miał następnie powrócić do 
Poitiers10 i rozpocząć nauczanie. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż w 1124 roku 
otrzymał godność kanonika w Chartres, a najpewniej w 1127 roku został miano-
wany przez Gotfryda, biskupa Chartres, kanclerzem tamtejszej szkoły katedralnej.  
W Chartres wykładał do 1137 roku, a w gronie jego uczniów był m.in. Everard  
z Ypres. Po 1137 roku, a przed 1141 rokiem, przeniósł się do Paryża. Nauczał  
w tamtejszej szkole katedralnej, a również w vicus porretarum (też vicus ad porretas) 
w Dzielnicy Łacińskiej. Od tej nazwy wziął się jego przydomek – Gilbertus Porreta. 
Wykładał też dialektykę i teologię w szkole klasztornej opactwa św. Apostołów (tj. 
św. św. Piotra i Pawła), położonego w tej samej dzielnicy na Wzgórzu św. Genowefy, 
a jednym z jego uczniów był Jan z Salisbury. Był bardzo wymagającym nauczycie-
lem, co odstręczało od niego wielu uczniów. Podobno miał jednego ze swoich wy-
chowanków poddać karze chłosty za popełnienie błędu gramatycznego.

W 1142 roku został biskupem Poitiers. Zaprzestał wówczas nauczania i oddał 
się naprawie finansów miejscowego Kościoła. Uwolnił go od płacenia wielu danin 
i podatków, a także pozyskał szereg nowych dochodów oraz poszerzył włości die-
cezji. Ponadto wzniósł nowe domy dla kanoników i liczne rezydencje dla siebie  
i przyszłych następców. Przy porządkowaniu spraw majątkowych wydał kontro-
wersyjny wyrok, który został oprotestowany i odwołany przez legata papieskiego 
Alberyka z Ostii, którego czynnie wspierał Bernard z Clairvaux11.

W 1146 roku wygłosił kazanie o Św. Trójcy, które wzbudziło ostry sprzeciw 
jego dwóch archidiakonów: Kalo i Arnolda Qui-Non-Ridet. Oskarżyli oni Gilber-
ta o herezję przed papieżem Eugeniuszem III. Z tego powodu został dwukrotnie 
wezwany przed konsystorz, najpierw do Paryża, a później w 1148 roku do Reims.  

10  Lauge O. Nielsen, dz. cyt., s. 40.
11  Tamże, s. 29.
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W czasie postępowań konsystorskich oskarżenia przeciwko Gilbertowi z ogrom-
nym zapałem wspierał Bernard z Clairvaux. Ostatecznie papież uznał zarzuty za 
nieprzekonywujące i pozwolił powrócić Gilbertowi honoris plenitudine do Po-
itiers. Obszerna dokumentacja tego konfliktu, jak i sam proces doczekały się zna-
komitych opracowań12.

Gilbert zmarł 4 września 1154 roku, o czym poinformował Kościół powszech-
ny dziekan Wawrzyniec w pięknej pieśni żałobnej (Planctus). Bezpośrednim na-
stępcą Gilberta został archidiakon Kalo.

W 1982 roku Lauge Olaf Nielsen w swojej monografii poświęconej myśli 
teologicznej Gilberta o Wcieleniu Pańskim wyliczył 11 dzieł, które były przypi-
sywane biskupowi z Poitiers: 1. Commentarius in Psalmos; 2. Commentarius ad 
Epistolas S. Pauli; 3. Note super Iohannem; 4. Glosa super Apocalypsim; 5. Com-
mentarius in Boethii Opuscula Sacra; 6. De Discretione Anime, Spiritus et Men-
tis; 7. Expositio in Symbolum Athanasianum; 8. Liber de Sex Principiis; 9. Epistole;  
10. Sermo de Natali Domini oraz 11. Tractatus de Trinitate13. W bazie informatycz-
nej Alcuin. Infothek der Scholastik wymienia się 20 prac, których autorem miał 
być Gilbert. Część z nich pokrywa się z listą Nielsena, a niektóre, jak np. Listy, 
zostały w tej bazie podzielone, m.in. według adresatów14. Nielsen w swoich roz-
ważaniach oparł się na trzech dziełach, które według niego niewątpliwie wyszły 
spod pióra Gilberta: 1. Commentarius in Psalmos; 2. Commentarius ad Epistolas  
S. Pauli i 3. Commentarius in Boethii Opuscula Sacra. Pozostałe uznał albo za wąt-
pliwe pod względem autorskim, albo za nieprzydatne dla jego badań ze względu 
na treść. Zestawienie Nielsena, a także wiele wcześniejszych i późniejszych usta-
leń w tym zakresie, wskazuje na poważne problemy z określeniem autorstwa dzieł 
przypisywanych Gilbertowi. Na przykład najbardziej popularne w średniowie-
czu Liber de Sex Principiis od czasów badań Lorenzo Minio-Paluello uchodzi za 
utwór niemający żadnego związku z Gilbertem15. Spośród Listów za autentyczny 
przyjmuje się jedynie list Gilberta do Mateusza, opata klasztoru benedyktyńskiego 

12  Suitbert Gammersbach, Gilbert von Poitiers und seine Prozesse im Urteil der Zeitgenossen, 
„Neue Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung” 1959, nr 5.

13  Tamże, s. 40 nn. Zob. też Nikolaus M. Häring, Handschriftliches zu den Werken Gilberts  
Bischof von Poitiers (1142–1154), „Revue d‘histoire des textes” 1978, nr 8, s. 133–194.

14  Gilbertus Porretanus, [w:] ALKUIN. Infothek der Scholastik, https://www-app.uni-regensburg.
de/Fakultaeten/PKGG/Philosophie/Gesch_Phil/alcuin/philosopher.php?id=734 [dostęp: 6.11.2021].

15  Lorenzo Minio-Paluello, Magister sex principiorum, [w:] Per la storia della cultura in Italia nel 
Duecento e nel primo Trecento. Omaggio a Dante nel VII centenario della nascita, „Studi medievali 
Spoleto” 1965, nr 6, s. 123–151.
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Saint-Florent-lès-Saumur w Andegawenii16. Do nowych możliwości badawczych  
w tym zakresie powrócimy w dalszej części artykułu.

Tekst łaciński na oprawie z pergaminu makulaturowego nie jest szczególnie 
mocno zniszczony na skutek prac introligatorskich, jednak bez sięgania do para-
lelnych rękopisów jego odczytanie stanowiłoby pewne wyzwanie. Niestety wiele 
manuskryptów zawierających ten fragment jest niedostępnych online. Udało się 
jednak skolacjonować tekst z oprawy adligatu kórnickiego z rękopisem przechowy-
wanym w Bibliotece Narodowej w Paryżu17. 

W nawiasach kwadratowych zwykłym drukiem podałem odczyty zrekonstruo- 
wane na podstawie paryskiego rękopisu, natomiast w kwadratowych nawiasach 
kursywą w dwóch przypadkach braki kilku liter, których nie ma na oprawie perga-
minowej, a które uzupełniono.

que mandat lex ultro faciat et in Christum sine legis littera credit. [Queritur. Quo modo 
no]vum sit, quod dominus ad differentiam Veteris Testamenti promittit scripturum in 
[cordibus populi] sui Israel leges suas, cum gentes hoc habeant in cordibus suis naturaliter 
sc[riptum] et quomodo gratia, si naturaliter habent. Ad quod respondemus quid differen-
tia quidam Veteris et [Novi] Testamenti ex hoc solo patet quod vetus in tabulis, novum 
in cordibus scribitur. Nec impeditur hec differentia novitatis ex eo, quod gentes habeant 
scriptum in [cor]dibus suis, quod dominus promittit se scripturum in cordibus Iudeorum. 
Novitas [etenim] ista scripturę non in eo consideranda est, quod [nunc] aliud quam prius 
vel quod in populo Israel quod in nullo alio, sed in eo tamen quod nunc aliter quam prius 
scripserit, quod sed sicut dictum est nunc in cordibus tunc in tabulis. Sed et naturaliter 
esse in cordibus nec scribendi novitatem nec gratiam impedit. Nam sive gentes sive Iudei 
homines sunt, quibus Deo per gratiam solam donante tanquam scribente vis illa natura-
lis rationis [inest qua legitimum aliquid] animal rationale et sentit et facit. Hec est imago 
Dei ipsis hom[inum cordibus cum cr]earentur inpressa. Que etsi terrenorum affectuum 
est labe detrita et cupiditate cecata non tamen omnino dele[ta est]. Unde est quod sepe 
et impii faciunt quedam laud[an]da, quamvis non fine iustitię vel vitę beatę. Hanc quoque 
imaginem spiritus gratię in hominibus restaurat ut plurima laudanda et fine iustitię vel vite 
beate faciant im[a]gine per gratiam in naturam ad quam creata fuerat revocata. Et ita 
natura[liter] fiunt, que legis sunt, non quod sicut dictum est per naturę nomen negata 
sit gratia, sed per gratiam pocius reparcata (!) natura. Quia namque vitium est contra 
naturam recte gratia vitium sanans intelligitur reparare naturam. Unde non modo Iudei 
sed [etiam] gentiles et scriptas per gratiam creationis et renovationis et naturaliter ha-
bent l[eges] divinas in cordibus suis. Consciencia ipsorum reddente illis testimonium 

16  Lauge O. Nielsen, dz. cyt., s. 45.
17  Gilbertus Porreta, Expositio in Epistolas Pauli. | Gallica (bnf.fr) [dostęp: 6.11.2021]; sygn. ms. 

12 028, k. 8v–9. Autor dziękuje prof. Tomaszowi Jurkowi za skolacjonowanie tekstu i zaproponowa-
nie kilku nowych lekcji.
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non solum operum bonorum et malorum, sed eciam cogitacionum accusancium et 
mala[rum] et defendencium et bonarum inter se quia alię accusabunt, alie defendent, 
invicem. Si liber habet cogitacionibus, accusantibus [et] defendentibus [idem est quam] 
et genicium pro ablationis more [Grec]orum. Accusabunt aliter [et de]fendent [co]
gitaciones in die futuri iudicii. Cum dominus iudicabit per Ihesum Christum eciam 
occulte hominum quę modo non apparent et inde scient se salvari vel dampnari. Quod 
utrumque certum est secundum Evangelium meum. Sic autem et cetera ad proban-
dum quod non est apud [domi]num acceptio personarum executus est quod de genti-
bus dixerat sine lege iustificabuntur. Hic propter idem exequitur quod dixerat de Iudeis 
per legem iudicabuntur. Ostendens quod eos prevaricatores gensus vel lex et speciali-
ter circumcisio non excusat. Quasi gentiles temen habent naturalem legem. Tu autem  
o Iudeę plura. Nam cognominaris Iudeus a Iuda de cuius tribu rex Israelici populi et 
Christe secundum carnem que tibi magna nominis dignitas a cogitacione. Et non vaga-
ris erroribus sicut gentiles qui sunt sine lege, ignorantes [quid facere debeant vel]

Porównanie odczytanego tekstu z rękopisami i opracowaniami naukowymi nie 
pozostawia wątpliwości, iż mamy do czynienia z fragmentem dzieła Gilberta z Poi- 
tiers Komentarz do Listów św. Pawła: Commentarius ad Epistolas S. Pauli18. Dzieło 
to – jak już wyżej zaznaczono – uchodzi za niewątpliwy utwór Gilberta. Fragment 
ze starodruku kórnickiego porusza ważne kwestie związane z prawem natural-
nym. Były one przedmiotem dociekań wybitnych teologów i historyków prawa 
– Richarda Heinzmanna oraz Riccardo Saccentiego. Pierwszy z nich opublikował 
w 1969 roku artykuł o prawie naturalnym według dominikanina Rolanda z Cre-
mony. W publikacji tej w przypisie 4 znajdujemy cytat z Komentarza do Listów  
św. Pawła Gilberta, częściowo paralelny z tekstem z kórnickiej oprawy19. He-
inzmann cytuje ten tekst bez podania tytułu dzieła, z zaznaczeniem, iż jest to 
tekst Gilberta z Poitiers, przywołany na podstawie rękopisu przechowywanego 
w Bibliothèque de Troyes (ob. Troyes, Médiathèque Jacques-Chirac, ms. 626,  
k. 7v). Biblioteka ta, której początki sięgają 1651 roku, w czasie rewolucji francu-
skiej wzbogaciła się o około 50 tys. woluminów ze słynnego klasztoru cysterskiego 
z Clairvaux. Wśród nich było wiele manuskryptów, w tym ten, z którego cytat 
zaczerpnął Heinzmann.

Według bazy elektronicznej Initiale. Catalogue de manuscrits enluminés  
kodeks cytowany przez Heinzmanna powstał najpewniej w drugiej ćwierci  

18  FAMA – Œuvres latines médiévales à succès: Commentarium in sancti Pauli epistolas (cnrs.
fr) [dostęp: 29.11.2021].

19  Richard Heinzmann, Die Lehre von ius naturale nach Roland von Cremona OP, [w:] Ius Sac-
rum, Kalus Mörsdorf zum 60. Geburtstag, red. Audomar Scheuermann, Georg May, München – Pa-
derborn – Wien 1969, s. 120, przyp. 4.
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XIII wieku20, jest spisany na pergaminie i wspaniale ilustrowany (największy po-
dziw budzą ozdobne inicjały). Niestety zamieszczone za pośrednictwem oprogra-
mowania Biblioteki Narodowej w Paryżu zdigitalizowane rękopisy Bibliothèque 
de Troyes pomijają ten fragment Komentarza do Listów św. Pawła, który cytuje 
Heinzmann i który jest częściowo zbieżny z tekstem kórnickim. Riccardo Saccenti 
w niedawno opublikowanej rozprawie, też poświęconej idei prawa naturalnego  
u Gilberta z Poitiers i Pseudo-Hugona z paryskiego klasztoru św. Wiktora, kil-
kakrotnie odwołuje się do Komentarza do Listów, który określa jako: Glossa in 
epistolas Beati Pauli21. Dzieło to datuje na lata 30. XII wieku. Cytuje je na podsta-
wie rękopisu, przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Paryżu, powstałego  
w II połowie XII wieku (lat. 12028). Jest on dostępny online w całości, niestety nie 
jest tak dobrze czytelny jak rękopis z Bibliothèque de Troyes.

Porównując omawiany tekst z krótkimi cytatami obydwu uczonych, możemy 
odnotować kilka różnic; tak np. Heinzmann opuścił dość istotne słowo Deo we 
fragmencie: Iudei homines sunt, quibus Deo per gratiam solam donante. Nie może-
my jednak sprawdzić, czy to opustka niemieckiego uczonego, czy też luka w pod-
stawie. Natomiast w przypadku rękopisu paryskiego zauważamy dwie dość istot-
ne różnice. Otóż rękopis ten zamiast populi sui Israel leges ma populi sui ista leges; 
słowa Israel brakuje też w drugim miejscu: quod in populo [Israel] quod in nullo 
alio. Ponadto możemy odnotować kilka drobniejszych różnic pomiędzy tekstem  
z oprawy a rękopisem paryskim. Chodzi głównie o przestawienia wyrazów, jed-
nak bardzo rzadkie.

Na zakończenie kilka uwag o przydatności rytmiki w badaniach nad autor-
stwem dzieł Gilberta i innych pisarzy średniowiecza. Przyjrzyjmy się tekstowi Gil-
berta z naszej oprawy, uwzględniając analizę cursusu:

que mandat lex ultro faciat et in Christum sine legis littera credit. planus (pp/2p)

[Queritur. Quo modo no]vum sit, quod dominus ad differentiam Veteris Testamen-
ti promittit scripturum in [cordibus populi] sui Israel leges suas, velox (pp/2–2p)

cum gentes hoc habeant in cordibus suis naturaliter sc[riptum] planus (pp/2p)

et quomodo gratia, tardus (pp/3pp)

20  Initiale – Manuscrit – Troyes, BM, 0626 (cnrs.fr) [dostęp: 29.11.2021].
21  Riccardo Saccenti, The Grace that creates Natue, the Grace that renews Nature: Gilbert of La 

Porrée and the Victorines on Natural Law, „Aisthesis” 11(1), s. 109–120 – tamże obszerna literatura.
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si naturaliter habent. planus (pp/2p)

Ad quod respondemus, trispondaicus (1–1/4p)

quid differentia quidam Veteris et [Novi] Testamenti ex hoc solo patet, quod Ve-
tus in tabulis Novum in cordibus scribitur. tardus (pp/3pp)

Nec impeditur hec differentia novitatis ex eo, planus (p/1–2p)

quod gentes habeant scriptum in [cor]dibus suis, planus (pp/2p)

quod dominus promittit se scripturum in cordibus Iudeorum. velox (pp/4p)

No[vitas [etenim] ista scripturę non in eo consideranda est, quod [nunc] aliud 
quam prius vel quod in populo Israel, możliwa interpretacja – tardus (pp/3pp)

quod in nullo alio, sed in eo tamen quod nunc aliter quam prius scripserit, 
możliwa interpretacja – tardus (pp/3pp)

quod sed sicut dictum est nunc cordibus tunc in tabulis. 

Sed et naturaliter esse in cordibus (p/1–3pp)

nec scribendi novitatem nec gratiam impedit. tardus (pp/3pp)

Nam sive gentes sive Iudei homines sunt quibus możliwa interpretacja – tardus 
(pp/3pp)

Deo per gratiam solam donante tanquam scribente vis illa naturalis rationis [inest 
qua legitimum aliquid] animal rationale et sentit et facit. 

Hec est immago Dei ipsis hom[inum cordibus cum cr]earentur inpressa. planus 
(p/3p)

Que etsi terrenorum affectuum est labe detrita et cupiditate cecata non tamen 
omnino dele[ta est]. 

Unde est quod sepe et impii faciunt quedam laud[an]da, planus (p/3p)

quamvis non fine iustitię vel vitę beatę. planus (p/3p)

Hanc quoque imaginem spiritus gratię in hominibus restaurat, 

ut plurima laudanda et fine iustitię vel vite beate faciant im[a]gine per gratiam in 
naturam ad quam creata fuerat revocata. velox (pp/4p)

Et ita natura[liter] fiunt, planus (pp/2p)

que legis sunt, non quod sicut dictum est per naturę nomen negata sit gratia, tar-
dus (p/1–3pp)
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sed per gratiam pocius reparcata (!) natura. planus (p/3p)

Quia namque vitium est contra naturam recte gratia vitium sanans intelligitur 
reparare naturam. planus (p/3p)

Unde non modo Iudei, sed [etiam] gentiles et scriptas per gratiam creationis et 
renovationis et naturaliter habent l[eges] divinas in cordibus suis. planus (pp/2p)

Consciencia ipsorum reddente illis testimonium non solum operum bonorum et 
malorum, trispondaicus (p/1–3p)

sed eciam cogitacionum accusancium et mala[rum] et defendencium et bonarum 
inter se quia alię accusabunt, velox (pp/4p)

alie defendent invicem. 

Si liber habet cogitacionibus, accusantibus [et] defendentibus [idem est, quam] et 
genicium pro ablationis more [Grec]orum. planus (p/3p)

Accusabunt aliter [et de]fendent [co]gitaciones in die futuri iudicii. tardus (p/4pp)

Cum dominus iudicabit per Ihesum Christum eciam occulte hominum quę modo 
non apparent trispondaicus (p/1–3p)

et inde scient se salvari vel dampnari. planus (p/3p)

Quod utrumque certum est secundum Evangelium meum. planus (pp/2p)

Sic autem et cetera ad probandum, velox (pp/1–3p)

quod non est apud [domi]num acceptio personarum executus est, quod de genti-
bus dixerat sine lege iustificabuntur. Hic propter idem exequitur, tardus (p/4pp)

quod dixerat de Iudeis per legem iudicabuntur. 

Ostendens quod eos prevaricatores gensus vel lex et specialiter circumcisio non 
excusat. velox (pp/1–3p)

Quasi gentiles tamen habent naturalem legem. 

Tu autem o Iudeę plura. 

Nam cognominaris Iudeus a Iuda de cuius tribu rex Israelici populi Christe se-
cundum carnem, que tibi magna nominis dignitas a cogitacione. Et non vagaris 
erroribus sicut gentiles, planus (p/3p)

qui sunt sine lege, ignorantes [quid facere debeant vel] […].

Tomasz Jasiński



31

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z tekstem wysoce ryt-
micznym. Jak można scharakteryzować jego rytmikę? Otóż, pomimo tego, że Gil-
bert przywiązuje dość dużą wagę do rytmiki, najważniejsza dla niego jest precyzja 
sformułowań. Gdy rytmika utrudnia dokładne sformułowanie myśli, to precyzja 
ma pierwszeństwo przed rytmiką. Rytmika ta wykazuje pewne cechy tradycyj-
ne: 15 rytmów planus (7 × pp/2p, 7 × p/3p oraz jeden per consillabicationem),  
9 rytmów tardus (6 × pp/3pp; 2 × p/4pp oraz jeden per consillabicationem), tyl-
ko 6 veloxów, a w tym trzy per consillabicationem; wszystkie 3 trisponadaicusy  
per consillabicationem, być może nawet nieintencjonalne.

Przede wszystkim rzuca się w oczy brak nowatorskich wzorców, którymi po-
sługiwali się wówczas najwybitniejsi styliści, np. Hugo z Fleury, Hildebert z La-
vardin (1056–1133) czy Gall Anonim. Rytmy Gilberta należały bardziej do końca 
pierwszego tysiąclecia, o czym świadczy przewaga planusów i tardusów; cechą 
charakterystyczną jest duży udział specyficznego rytmu planus – pp/2p. Pod tym 
względem przypomina rytmikę znanego dokumentu Władysława Hermana dla 
Bambergu, co nic nie znaczy, tym bardziej że w tym ostatnim dokumencie ma-
my kilka pięknych „całkowitych”, tj. nie per consillabicationem, trispondaicusów22. 
Gdy sięgniemy do Liber de sex principiis, którego fragment jest cytowany w przypi-
sie, to widać, że jest to tekst bezrytmiczny, a nieliczne rytmy są nieintencjonalne23. 
Potwierdza to całkowicie wyżej przytoczone ustalenia Lorenzo Minio-Paluello.

A jak wygląda cursus w innych tekstach Gilberta z Poitiers? Chociaż odpowiedź 
na to pytanie przekracza zakres niniejszego artykułu, to jednak – ze względu na 
niewielkie rozmiary – można się przyjrzeć rytmice jego listu do opata Mateusza; 
autorstwo Gilberta nie budzi w tym wypadku żadnych wątpliwości. Przyjrzyjmy 
się rytmice pierwszych wersów tego listu:

22  Tomasz Jasiński, Cursus dokumentu Władysława Hermana dla Bambergu. Przyczynek do ba-
dań nad rytmiką wczesnych dokumentów [w druku].

23  PL 188, col. 1267A–1268A: Habitus est et corporis et eorum quae circa corpus sunt applicatio, 
per quam hoc habere, illa vero haberi denominantur; quae quidem non ex corporis universi circum-
jectu, sed ex amictu solo partium dicuntur, ut bracatum et armatum esse, calceatum et petasatum 
esse. Caeterum talia nominibus appellata non sunt primigeniis et simplicibus, sed derivatis et factitiis, 
armatura, calceatura, soleatura, quae quoties usu veniunt ad eamdem similitudinem fingenda sunt. 
Habitus recipit plus et minus, nam et armatior videtur cataphractus eques esse quam ferentarius atque 
veles, et calceatior qui gallicis utitur et calceo, quam qui vel calceo tantum vel gallicis. Sunt etiam qui 
non recipiunt plus et minus ut vestitum et tunicatum esse. Sed nec habitus est nec habitui contrarius, ut 
armatura, calceatura, caeteraque hujusmodi; quandoquidem unus et idem homo armatus et calceatus 
et manicatus esse potest. Proprium habitus est in pluribus existere, hoc est tam in corpore quam in iis 
quae circum corpus sunt.
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Placuit vobis nostram consulere parvitatem super cujusdam oblivionis casu, qui 
nuper in ecclesia vestra dicitur contigisse: velox (pp/4p)

quod videlicet super altare pane posito in eucharistiam consecrando, velox 
(pp/4p)

et calice vacuo, presbyter omnia verba planus (pp/2p)

quae sacramento panis et vini pertinent usque ad panis infractionem dixerit,

quando discooperto calice se cognoscens errasse, planus (p/3p)

positis in calice vino et aqua, planus (p/1–2p)

non modo super calicem, verum etiam super panis hostiam consecratam sacra 
consecrationis verba iteravit: trispondaicus (p/4p)

pro quo facto, quid vobis, quid illi presbytero, trispondaicus (p/4p)

quid de illa hostia faciendum sit quaeritis. trispondaicus (p/1–3p)

Nos autem non ex sensu nostro novum aliquid, 

sed quod a prudentibus viris super simili casu consilium olim audivimus, tri-
spondaicus (p/4p)

hac a vobis quaesita responsione commemoramus.

Cum enim simile factum ad aures quorumdam prudentium pervenisset, velox 
(pp/4p)

presbyterum de negligentia corripiendum judicaverunt,

et conventum pro ipso oraturum providerunt24. trispondaicus (p/4p)

Jak łatwo zauważyć, list ten jest napisany prozą rytmiczną, ale inną niż wy-
żej analizowany Komentarz do Listów św. Pawła. Oczywiście obydwa teksty mo-
gły wyjść spod pióra jednego i tego samego pisarza. Z porównań tych wynika, że  
w przyszłych studiach nad korpusem dzieł Gilberta z Poitiers należy uwzględ-
nić systematyczne badanie rytmiki we wszystkich przypisywanych mu dziełach. 
Powinno się też poddać badaniom utwory jego mistrzów: Bernarda, Anzelma  
i Radulfa, aby przekonać się, na którym z nich się wzorował. Badania takie po-
zwolą też wykryć ewentualne późniejsze dopiski do dzieł Gilberta.

Jednym słowem – Gilbert dopiero czeka na nowoczesne badania tekstologicz-
ne. Konieczne będzie również uwzględnienie pozostałych elementów poetyki tek-
stu, a także frazeologii i stylistyki.

24  Tamże, col. 1255A–B.

Tomasz Jasiński
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ABSTRAKT

FRAGMENT TEKSTU GILBERTA Z POITIERS  
NA OPRAWIE Z PERGAMINU MAKULATUROWEGO  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W Bibliotece Kórnickiej przechowywanych jest wiele starodruków z dawnego zboru braci czes-
kich w Lesznie, a wśród nich adligat, czyli „klocek”, łączący w całość trzy dzieła: jedno Jana Kalwina 
oraz dwa Macieja Flaciusa. Druk ten oprawiony został pergaminem makulaturowym, zapisanym 
tekstem wybitnego filozofa-scholastyka Gilberta z Poitiers; jest to fragment Commentarius ad Epis-
tolas S. Pauli.

Autor artykułu porównuje tekst Komentarza z okładki pergaminowej z innymi rękopiśmiennymi 
egzemplarzami tego dzieła. Na marginesie rozważań o autorstwie traktatów przypisywanych Gilber-
towi zwraca uwagę, że dotychczas w tych badaniach nie sięgnięto do analizy rytmiki. Zachowany na 
okładce tekst został napisany prozą rytmiczną, inną niż jeden z listów Gilberta.

Słowa kluczowe: Gilbert z Poitiers, oprawy starych druków, paleografia, pismo kodeksowe, rytmika

ABSTRACT

TOMASZ JASIŃSKI

A FRAGMENT OF TEXT BY GILBERT DE LA PORRÉE  
ON A BINDING FROM RECYCLED PARCHMENT  
IN THE COLLECTIONS OF THE KÓRNIK LIBRARY

The Kórnik Library holds many early printed books from the former church of the Unity of the 
Brethren in Leszno, including an adligat, i.e. a volume combining three works: one by John Calvin 
and two by Matthias Flacius. This artefact was bound in recycled parchment inscribed with text by 
an eminent philosopher/scholastic logician, Gilbert de la Porrée; it is a fragment of Commentarius 
ad Epistolas S. Pauli. 

The author of the article compares the text of the Commentary from the parchment cover to 
other hand-written copies of this work. On the sidelines of reflections concerning the authorship of 
the treatises attributed to Gilbert, he points out that the research in this scope has not yet taken into 
account an analysis of the rhythmics. The text which survived on the cover has the form of rhythmic 
prose – a different one than that in one of Gilbert’s letters.

Keywords: Gilbert de la Porrée, bindings of early printed books, palaeography, book script, rhythmics.
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CYRYLICKIE KRYPTOGRAMY W ŁACIŃSKIM TEKŚCIE  
– SEKRET CZY ŻART.

KSIĘGA REGESTÓW SPRAW O GRANICE DÓBR WIELKOPOLSKICH  
W XV–XVII WIEKU W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W zbiorach Biblioteki Kórnickiej znajduje się XVII-wieczna księga zawiera-
jąca regestry spraw granicznych zaczerpnięte z ksiąg podkomorskich z XV–XVII 
wieku z obu województw wielkopolskich (BK 786). Została ona spisana po łaci-
nie z wtrętami polskimi i cyrylickimi, przy czym te ostatnie stanowią zaszyfro-
wany tekst łaciński. Rękopis ma współczesną ciągłą numerację kart od 1 do 86, 
wykonaną zapewne w Bibliotece Kórnickiej po pozyskaniu księgi. Na pierwszej 
wklejce znajdują się napisy atramentem pismem XIX-wiecznym Ex Libro, dalej 
przekreślone słabo widoczne Alexandri Grzybowski, niżej Ex libris i przekreślone 
Alexandri. Na końcowej wklejce mamy od góry zamazany, trudno czytelny wpis, 
zapewne ex libris. Dalej: Jest kart sto, obok: NB Pozarow Biezdrow, u dołu mniej 
wprawną ręką: [i]mi[ę] Pana naszego Christusa Pana i jakiś zawijas, prawdopo-
dobnie podpis.

Rękopis został oprawiony w bogato tłoczoną skórzaną okładzinę, już po tym, 
gdy został przez któregoś z poprzednich właścicieli uporządkowany z ocalałych 
fragmentów. Świadczy o tym wcześniejsza numeracja na stronach od 1 do 367, 
co wskazuje, że pierwotnie księga liczyła przynajmniej 183 karty. Na obecnej 
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pierwszej karcie w prawym górnym narożniku wpisana jest atramentem cyfra „5”, 
pod nią podpis „Apom”? Karta 2 to pierwotnie s. 23, co wskazuje, że z dawnego 
rękopisu utracono przed oprawą 11 kart. Natomiast brak numeracji na pierwszej 
karcie sugeruje, że mogła ona być pierwszą kartą, swoiście tytułową. Dalej rękopis 
zachowuje numerację stron do 38 – karta 9v (niezapisana). Po niej następuje karta 
10 – strona 133, z czego wynika, że pierwotnie w tym miejscu znajdowały się 94 
strony (39–132), czyli 47 kart. Następnie ciągła numeracja stron obejmuje karty 
10/133 do 59v/232, po czym karta 60 to pierwotnie s. 269. Wskazywałoby to na 
brak 18 kart (36 stron). Kolejny zachowany krótki fragment to k. 60–66, zawierają-
cy oryginalnie strony 269–282, po czym na kartach 67–96 znajdujemy dawne stro-
ny 328–367. Tu numeracja stron jest przesunięta, numery parzyste są na awersie, 
nieparzyste na rewersie karty, ale nie widać pozostałości odwrotnego wszywania 
ani zaburzenia kolejności tekstu. Jednolita stylistyka zdobień w formie zastawek  
i wielu inicjałów z ornamentem roślinnym rozpoczynającym kolejne podrozdzia-
ły przekonuje, że mamy do czynienia z fragmentami jednego rękopisu. Prawdo-
podobną datą jego powstania jest rok 1646 wymieniony na k. 20, pod tytułem 
podrozdziału dotyczącego spraw granicznych kościańskich1.

Rękopis w warstwie łacińskiej napisany jest popularną od drugiej połowy XVI 
do początku XVIII wieku kursywą, kancelareską lub włoską bastardą humanistycz-
ną2. Od zwykłego tekstu wyraźnie odcinają się nagłówki rozdziałów pisane szer-
szym piórem, pismem humanistycznym o znacznie powiększonych pionowych, 
okrągłych, osobno stawianych literach. W najbardziej ozdobnej wersji trzech na-
główków (k. 1, 20, 48), gdzie tekst otwiera inicjał w formie zastawki (na całą sze-
rokość tekstu), litery dodatkowo mają elegancko zakręcone cieniutkie końcówki. 
Ponadto 6 podrozdziałów otwierają nagłówki z inicjałem utrzymanym w tej samej 
stylistyce ornamentu roślinnego wpisanym w kwadrat zajmujący od 1/3 do połowy 
szerokości tekstu (k. 10, 12v, 13v, 14v, 15 i 18, np. il. 2). W pozbawionych ozdób 
nagłówkach pismo jest mniej wyszukane i mniej staranne, choć zachowuje tę samą 
estetykę (k. 11v, 21, 51, 52v, 56v, 59, 67, 77, 78). Tym samym pismem, w nagłów-
kach stron na rozwarciu oraz bezpośrednio w tekście, autor wyróżnił datację ksiąg,  
z których czerpał informacje oraz to, z jakiej ziemi one pochodzą.

1  Termini graniciales cum suis scopularibus mentionibus ex actis terrestribus Costensibus collecti. 
Videantur nihilominus plures qui sue desunt inter varia annotata ex eiusdem actis descripta. A(nno) 
1646.

2  Jan Słowiński, Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI–XVIII wieku, Lublin 1994, podrozdział 
Kancelareska i włoska bastarda humanistyczna, s. 104–116.

Krzysztof Pietkiewicz
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Krótkie teksty łacińskie zaszyfrowane cyrylicą, będące przedmiotem niniejszego 
artykułu, napisane zostały w większości skoropisem (kursywą) używanym na zie-
miach ruskich Korony w XVII wieku. Jego charakterystyką zajmuję się w końcowej 
części tekstu. Jeden z rozdziałów (k. 18, il. 3) pisarz zaopatrzył w nagłówek zapisany 
cyrylicą, który starał się utrzymać w tym samym stylu, co eleganckie nagłówki ła-
cińskie. Podobieństwo z oczywistych powodów okazuje się pozorne, bo są to tylko 
powiększone litery skoropisu cyrylickiego. Ilustrują to podane na końcu przykła-
dy, jednego z nagłówków łacińskich i jedynego nagłówka cyrylickiego. Ich podo-
bieństwo jest tylko pozorne. Sprowadza się do powiększenia wysokości liter, jednak  
z zachowaniem wszystkich reguł pisma cyrylickiego. Tylko litery ‘u’, ‘a’, ‘o’ wyka-
zują pewne pokrewieństwo z łacińskimi. Natomiast duża „A” w obu przykładach 
upewnia, że oba teksty wyszły spod jednej ręki. To cyrylickie pismo nagłówkowe 
spotykamy również w nagłówku sąsiadujących stron wpisanym na górnym margi-
nesie na rozwarciu między kartami 18v/19. Użył go autor na kartach zawierających 
regesty z ksiąg kościańskich. Ten specyficzny zapis można porównać z łacińskimi 
zapisami tej samej treści w dalszej części rękopisu, gdzie kontynuował rejestrowanie 
ksiąg odnoszących się do spraw granicznych ziemi kościańskiej, co obrazuje doda-
na ilustracja 9 i 10. W obu przypadkach zapisano to samo, In castro Costensi, przy 
czym w cyrylicy użyto znaków skrótów charakterystycznych dla pisma łacińskiego, 
z wyjątkiem nadpisanej litery ‘c’ w słowie ‘Костенъ’. 

W omawianej księdze znajdujemy zaledwie dwadzieścia siedem przykładów 
użycia cyrylicy, w tym cztery zdania wplecione w tekst łaciński oraz domniemany 
podpis autora rękopisu Piotra Biernackiego. Pozostałe to zamieszczone na margi-
nesach notatki zawierające uwagi i komentarze do sąsiadujących regestów i data-
cji streszczanych ksiąg. Jest ich 21. Pisane są niezwykle drobnym pismem, a mimo 
to są doskonale czytelne, choć mniej staranne w trzymaniu linii i wykonaniu liter.

Przedstawiam je w bezpośredniej transliteracji fonetycznej na alfabet polski  
z zachowaniem jerów, zgodnie z zasadami, jakie przed laty proponowała Bibliote-
ka Uniwersytetu Warszawskiego, zanim zmienił je Wielki słownik ortograficzny ję-
zyka polskiego PWN3, z zachowaniem polskich odpowiedników, a więc rezygnacją  
z znaków czeskich ‘ч’ – ‘č’ na rzecz ‘cz’, pozostawieniem ‘в’ – ‘w’. Zabieg ten jest nie-
zbędny do odtworzenia zasad transkrypcji fonetycznej zastosowanej przez Piotra 
Biernackiego.

3 Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN, red Mieczysław Szymczak, Warszawa 1981, 
transliteracja i transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego, s. 140–142.

CYRYLICKIE KRYPTOGRAMY W ŁACIŃSKIM TEKŚCIE — SEKRET CZY ŻART
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Nie wchodząc w pierwotną numerację stron, w analizie tekstów cyrylickich 
stosuję współczesną numerację kart rękopisu. Teksty cyrylickie przedstawiam  
  z pomocą dostępnej w domenie publicznej czcionki Flavius0, wzorowanej na 
drukach XVI–XVII wieku.

Rękopis otwiera ozdobna zastawka-inicjał tytułu (il. 1) słowami: Reiestrum li-
mitum cum eorum terminis, alijsque fragmentis seu mentionibus districtus Posna-
niensis, in actis terrestribus posnaniensis existentibus. In primo itaque libro minoris 
fracturae sub Anno 1400. [Rejestr granic z ich rozprawami i innymi fragmentami 
inaczej pomiarami w powiecie poznańskim, znajdujących się w aktach ziemskich 
poznańskich. Rozpoczyna od księgi (minoris fracture) małego formatu (?) z ro-
ku 1400. Pod nią pisarz szyfruje cyrylicą, że są to jego sprawy i różne regesty: 
Теръминате мее етъ варûор¢мъ рекгесътр(ум). [Terminate mee et vario-
rum regestrum.] Poniżej znajdują się wpisy, w których rozpoznajemy istniejące 
do dziś miejscowości podpoznańskie: Wiry, Luboń, a do granic inter Roiewo et 
Psarskie dodał komentarz po polsku, ale ladaiakie y szczery smiech. Na następnej 
stronie kontynuowane są regesty wyroków w sprawie granic miejscowości pod-
poznańskich, takich jak Czapury, Głuszyna, Psarskie, Rogalino, Puszczykowo, 
Wiry, Naramowski (Naramowice), Trzebaw etc. Na następnej karcie przy regeście 
wyznaczenia granic Konarzewa, Gałusek, Capli (Kapli) i Chomęcic (Chomàcice), 
na marginesie autor dodał częściowo po polsku: Dwa razy maią bydź ztymi Go-
laszycami et patet inferint. Następnie u dołu k. 2 obok tytułu informującego, że 
zaczynają się regesty akt z księgi z 1493 roku (In libro 1493), na prawym margine-
sie wpisał pierwszą uwagę, że pod tym rokiem wiele znalazł w variach: С¢бъ хок 
анъно инътеръ варûа инвени˜(ент)есъ мүльта [Sub hoc Anno inveni(ent)es 
multa (il. 4)].

W rejestrze księgi z 1513 roku [In libro Anni 1513] na k. 3, obok wpisu o ter-
minie sprawy granic „Daniec, Leszno, Nowawieś, Kąkolewo, Sklenice”, dodał na 
marginesie po polsku: W drugiey terminacie sub hoc anno pokazuią się iako trzeba 
dobre granice oprócz tego terminu. Strona 3v przynosi kilka zapisek marginalnych, 
w tym trzy zapisane cyrylicą. Dwie z nich odnoszą się do regestrów wpisów z dru-
giej księgi z 1513 roku (In 2-do libro Anni 1513). W pierwszej, umieszczonej przy 
regeście ugody Kornatowskiego w sprawie o Rzęskowo, zauważył, że tu powinny 
rozpoczynać się wpisy z 1514 roku, Хикъ дебетъ инъцûпи анън¢съ 1514 
[Hic debet incipi annus 1514 (il. 5)]. W kolejnej zapisce marginalnej, odnoszą-
cej się do regestu końcowego w księdze z roku 1513: Succamerarius additur inter 
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Zambkowo, Miłostowo, Lenice, Jabłonka, Trzciel, Gridna, Jedlna, Lwowek, stwier-
dził, że ma wątpliwości, czy ten dodatek podkomorzego dotyczy tego roku, dla-
tego będzie raczej na końcu: Хекъ аддûцûо с¢ккамерарûи с¢бъ дубио инъ 
хокъ анъно седъ инъ инъферûорû поцû¢съ реперûет¢ръ [Hec addicio 
succamerarii sub dubio in hoc anno sed in inferiori pocius reperietur (il. 6)]. Trze-
cia przekreślona ukośną kreską notatka marginalna na tej stronie odnosi się do 
regestu z księgi podkomorskiej z 1519 roku [In libro Anni 1519] w sprawie granic 
dóbr kapituły poznańskiej z dobrami biskupimi4. Notka cyrylicka, mówiąca, że te 
granice raczej są aktualne dla 1515 roku, zaczyna się ligaturą liter ÍÂ. zapewne 
odpowiednika często występujących w zapiskach marginalnych tego rękopisu NB 
– notabene: ÍÂ. Хок лимитесъ дебенътъ есъсе с¢бъ анъно 1515 поцû¢с 
[NB. Hoc limites recent esse sub anno 1515 pocius (il. 7)]. Przy następnych wpisach 
na tej stronie autor dodał na marginesie daty, zgodnie z kalendarzem kościelnym5. 
Kolejna notatka marginalna na k. 4v odnosi się do serii regestów z księgi roczków 
mniejszych zatytułowanej In libro Anni 1541 w poroczkowych xięgach. NB. Хисъ 
либеръ ¢н¢съ ессе дебетъ к¢м еквентû [NB His liber unus esse debet cum 
(s)aequenti (il. 8)]. Następne 13 kart nie zawiera wpisów cyrylickich. Znajdują się 
tam regesty zaczerpnięte z ksiąg grodzkich z Kcyni i Pyzdr z lat 1461–1473 oraz 
1521–1543 przechowywanych w grodzie poznańskim6, a także regesty spraw gra-
nicznych z dokumentów pergaminowych kapituły7 i akt biskupstwa poznańskiego 
z XVI wieku8. 

Najistotniejszą część, jak się zdaje z punktu widzenia autora, stanowi kolejny 
rozdział zawierający regesty spraw granicznych znalezionych w aktach grodzkich 
kościańskich znajdujących się w Kościanie w rejestrze pana Czachórskiego. Autor 
zaszyfrował tytuł rozdziału w pięknie wykonanym, pisanym wielkimi literami cyry-
lickim zdaniu z ozdobnym inicjałem: Лимитесъ кви реперû¢нт¢р инъ aкътûс 
кастренъсûб¢съ Костенъсûб¢с инъ Косътенъ екгъзûстенътûб¢съ 
екс рекгестро домини Чакгоръский десъкрûптû vcz҃t инътра aнъносъ 

4  Limites inter Smieszewo Capituli Posnaniensi et Luboniae Gorzyno mentio agitur Żabikowo Epi-
scopalis.

5  Feria 2-da post Trinitatis 1521; Feria 2-da post Exaltationis S.Crucis 1521; F.4 in crastino  
Michaelis 1523. Każda z tych notatek kończy się skrótem Ex Ż.

6  Limites cum suis fragmentis qui continentur in Actis Castrensis Dictus Ccinsis, Pyzdrensisque in 
castro Posnaniensi existentis.

 7 Collectio limitum in libro venerabilis Capituli Posnaniensis pargame.
8 Limites in actis episcopalibus posnaniensibus existentes.
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инъфра с(кри)птосъ Anno 1501 vel 31. [Limites qui reperiuntur in actis cast-
rensibus Kostensibus in Kosten existensibus ex regestro domini Czachorski descripti 
videlicet intra annos infra scriptos. Anno 1501 vel 31 (il. 3)]. Pewne wątpliwości 
może budzić użycie w cyrylickim tekście łacińskiego skrótu ‘vczt’ (videlicet), ale 
potwierdza użycie tego samego skrótu w zwykłym nagłówku na k. 21 (il. 3a). Obok 
tytułu na marginesie późniejszym pismem rozszyfrowano po łacinie: Limites qui 
reperiuntur in actis castrensibus Kostensibus ex regestro domini Czachorski. Zwy-
kle łacińskie informacje na temat pochodzenia regestów, pisane wytłuszczonymi 
literami w górnym marginesie na rozwarciu każdych dwóch stron, tym razem na 
k. 18v–19 zostały wpisane cyrylicą: инъ к(аст)ро – костенъ(си) [In c(ast)ro – 
Kosten(si). il. 9].

Regesty owych akt granicznych kościańskich to dość obszerny fragment, li-
czący 58 stron, podzielony dodatkowo na szereg podrozdziałów wskazujących na 
księgi, z jakich autor czerpał wpisy, obok których zamieścił osiem różnej treści  
i wartości notatek cyrylicą. Pojawiają się one kilkanaście stron dalej. Szczególną 
uwagę zwraca strona 20, na której całą szerokość zajmuje zastawka-inicjał w stylu 
roślinnym otwierająca tytuł: Termini graniciales cum suis scopularibus mentioni-
bus ex actis terestribus Costensibus collecti. Videantur nisi hominus plures qui hic 
desunt inter varia annotata ex eisdem actis descripta. Poniżej, pod ozdobną wi-
nietką przedstawiajacą wąsatą i brodatą twarz z oślimi uszami, jest data „A. 1646”, 
zapewne rok powstania rękopisu.

Dalej kontynuowane są regesty spraw granicznych z akt ziemi kościańskiej. 
Na k. 24v, obok regestu napisanego na poły po łacinie, na poły po polsku: limites 
Smieszne inter Roszkowo, Koła et Bratwy kopia żadnego nie masz z księgi z roku 
1416 (In libro Anno 1416), na prawym marginesie zapisano, zapewne po polsku: 
NB „п Жеромъске˜(го) реки” [p. Żeromskie(go) ręki? (il. 11)]. Na następnej kar-
cie 25, znajduje się zapiska: Âирет¢ръ михи идъ контûнерû инъ либро с¢б 
анъно 1414 вчтˆъ инъ терънисътеръ Посънаниенъ. вареат¢ръ инътеръ 
варûа [Viretur mihi id contineri in libro sub Anno 1414 videlicet in ternister Posna-
nien(sis) vareatur inter varia. (il. 12)]. Wynika z niej, że autor regestowaną sprawę 
widział już w księdze z 1414 roku. Uwaga ta odnosi się chyba do regestu: Limistes 
sprawy dostatecznie opisane per concordiam facit inter Dzewczyna Drzewcze men-
tio Rokoszowa. Sprawa wyjaśnia się w następnym regeście, który kończy słowami: 
„NB. Trzeba tam weyrzeć”. Zwraca uwagę, że tym razem skrócone videlicet zapisa-
ne zostało cyrylicą ‘вчтъ’ – ‘vczt’.
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Kolejne wpisy cyrylickie noszą charakter wskazówek co do łączenia pewnych 
spraw lub konieczności ich wyszukania. Tak na k. 28 zapiska na prawym marginesie 
przy regeście: Terminus pro limitibus inter Prusinowo Nicolai Gorka cancellarij Po-
snaniensi cum Bęndlewo, z księgi z 1421 roku (In libro Anni 1421), głosi, że: Сүбъ 
хокъ анъно виде пл¢ра интеръ варûа. Âелъ етûамъ с¢бъ инъферûорû. 
[Sub hoc Anno vide plura inter varia. Vel etiam sub inferiori. (il. 13)]. Z kolei na  
k. 30, obok tytułu, In libro An(ni) 1426, wpisał, że pod literą L zawarte zostały spra-
wy z roku 1427: Sub Lit. L. Конътûнет¢ръ хикъ анн¢съ д. 1427. [Continetur 
hic Annus d. 1427. (Il 14)]. Kolejną krótką uwagę: Sub litera M. Âиде инътеръ 
варûа. [Vide inter varia. (il. 15)] , zamieścił na lewym marginesie k. 30v, przy ty-
tule księgi z roku 1428. Natomiast notatka na k. 31, mówiąca, że to scedował pan 
Żeromski, może odnosić się do dwóch sąsiadujących zapisów: Compromissum li-
mitatum inter Juskowo et Jezierzyce. Inhibito literarum et super Wielkie Łąki ad Li-
mites Konarzewa, lub Limites attestantes facti esse Rąbina: NB. Хикъ цессавитъ 
д Жеромски. [Hic cessavit d(ominus) Żeromski. (il. 16)].

W dalszym ciągu regestów spraw z ziemi kościańskiej (na rozwarciu k. 31v/32 
znajduje się nagłówek Terrestr(i) — Costens(is), a obok tytułu, In libro An(no) 1432, 
otwierającego tekst na k. 32, pisarz dodał na prawym marginesie informację, że 
więcej o tym należy szukać w księdze oznaczonej literą N: „Sub litera N. Âиде 
пл¢ра инътеръ варûа” [Vide plura inter varia. (il. 17)]. Pewnych informacji  
o brakach autora księgi z zakresu znajomości cyrylicy dostarcza nam kolejna not-
ka, wprowadzona bezpośrednio po trzecim z regestów: Compromissorum limitan-
di inter Maskowszczyna et Wilkowo. Aliud simile Compromissorum eorum(dem), 
итъ инъ либро анъни а.г.в.б. [it in libro anni a.g.v.b. (1432). (il. 18)]. Wynika 
z niej, że nie znał on systemu liczebników cyrylickich. Wiedział tylko, że są one 
oddawane literami alfabetu. Do zakodowania użył więc liter alfabetu cyrylickiego 
w kolejności ich używanego w dobie nowożytnej układu а = 1, б = 2, в = 3, г = 4, 
д = 5 itd., co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi używanymi w cy-
rylicy liczebnikami opartymi na alfabecie greckim. Przypisana literze ‘б’ wartość 
liczbowa 2 nie jest właściwa dla cyrylicy i alfabetu greckiego, który tego fonemu 
nie ma. Tam bowiem do kolejnych 29 znaków przypisano liczebniki od „jeden” do 
„dziewięćset”, co wymagało dodatkowych oznaczeń, np. pisania danej litery pod 
tytułem, czasem między kropkami, i zaznaczania dodatkowymi znaczkami liter 
oznaczających liczby od tysiąca wzwyż. Tymczasem w naszej księdze mamy pro-
sty zapis: „а.г.в.б.”, czyli 1.4.3.2. – rok 1432, co zapisane w cyrylicy, gdzie literom 
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przypisano liczebniki – nie cyfry – powinno wyglądać następująco „҂аулв҃”, lub 
przy użyciu czcionki cyrylickiej: „҂аулˆв” (҂а = tysiąc, у = czterysta, л = trzydzie-
ści, в = dwa)9.

Pozostałe notatki cyrylickie mają głównie charakter techniczny. U dołu  
k. 32v, gdzie autor zaczął wpisywać regesty księgi z roku 1435 (In libro Anni 1435), 
na marginesie zamieścił informację, że jakichś spraw należy szukać w variach  
kościańskich: Sub litera O. Âиде кведамъ инътеръ варûа косътенсûа [Vide 
quiedam inter varia Costensia. (il. 19)]. Podobnie przy tytule księgi z 1437 roku: 
(In libro A(nni) 1437), na k. 33v zapisał z kolei informację o formacie tej księgi, 
Sub litera P. Хикъ либеръ пр[иви¢]съ макгне фракъ[т¢ре] [Hic liber pr[i-
viu]s magne fract(ure). (il. 20)]. Na k. 34v obok tytułu księgi In libro A(nno) 1447 
vel potius 48 et 49, dodał na marginesie: Sub litera Q. Пл¢ра квере инътеръ 
варûа [Plura quere inter varia. (il. 21)]. Dalej przy tytule księgi z 1449 roku (In 
libro Anni 1449), podobnie: Sub litera R. Инъвениесъ пл¢ра инътеръ варûа 
[Invenies plura inter varia. (il. 22)]. Dwie takie zapiski marginalne znalazły się na 
k. 36v. Pierwsza przy księdze In libro Anni 1465: Sub litera S. Âиреанът¢р пл¢ра 
инътеръ варûа [Vireantur plura inter varia. (il. 23)], druga przy tytule księgi In 
libro An 1473: Sub Litera T. Âидебисъ пл¢ра инъ комъпенъдûо варûор¢мъ 
[Videbis plura in compendio variorum. (il. 24)]. Następna tego samego rodzaju 
uwaga pojawia się dopiero na marginesie k. 39, obok tytułu, Anno 1517: Хекъ 
виренът¢ръ михи конътûнерû анъно10 инъферûорû еюсъдемъ таменъ 
либрû [Hec virentur mihi contineri anno inferiori eiusdem tamen libri. (il. 25)]. 
Na k. 41v obok tytułu In libro 1563 jest notatka o dość zagadkowej treści: Íонъ 
квинъквакгезûмо седъ сехˆмо (il. 26), co według stosowanych przez autora 
zasad transkrypcji znaczy Non quinquagesimo sed sechmo, ale nad kolejnymi wy-
razami nadpisano cyferki 1, 4, 3, 2, a dodatkowo nad ostatnim wyrazem pojawia 
się jakaś nadpisana litera i znak skrótu. Przyjmując, że notatka w znaczeniu „nie 
pięćdziesiąt, lecz siedemdziesiąt” odnosi się do roku 1563, trudno zrozumieć jej 
sens. Zmieniając kolejność wyrazów zgodnie z nadpisanymi cyferkami, notatka ta 
brzmi: Non sechmo sed quinquagesimo. Logicznie zatem należałoby tekst zmienić 
na Non sexagesimo sed quinquagesimo. Próba odczytania niejasnego сехˆмо jako 

 9  Pełną analizę oraz doskonałe wyjaśnienie genezy obu alfabetów słowiańskich i układu liczeb-
ników przynosi praca: Marian Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000, s. 111–119;  
o liczebnikach cyrylickich zob. Krzysztof Pietkiewicz, Paleografia ruska, Warszawa 2015, s. 138–140.

10 Odczytanie niepewne, między literami ‘a’ i ‘ъ’ jest kleks, pod którym można domyślać się na 
podstawie fragmentów jednego lub dwóch znaków.
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skróconego sexagesimo prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z zapisem 
cyrylicko-łacińskim се-xm_o = se-x(agesi)mo. Wniosek ten dodatkowo wzmacnia 
kształt ostatnich dwóch liter ‘mo’, których kształt dalece odbiega od wzorów cyry-
lickich. Co do litery ‘x’, w tekstach pisanych tym alfabetem w omawianym ręko-
pisie ma ona wyraźnie zaokrąglone wykończenia , tu natomiast napisana jest 
dwoma prostymi pociągnięciami pióra .

Ostatnie dwa wtręty cyrylickie znalazły się na k. 44. Nie są to zapiski margi-
nalne, lecz bezpośrednia kontynuacja jedynego regestu z księgi z 1596 roku (In 
libro 1596): Limites inter Mokre Dokowo Opalinskiego et Druzyn (Drożyn) cum 
Plewy fors. Poświętne Niemierzyce, w brzmieniu: Посътерûор¢мъ aнънор¢м 
Â&деант¢ръ кграницûесъ инъферûүсъ инътеръ aнънотатûонесъ с¢бъ 
тûт¢ло варûа. [Posteriorum annorum vi deantur granicies inferius inter anno-
tationnes sub titulo varia.] I w kolejnym akapicie: Í¢нкъ a¢темъ секвит¢ръ 
рекгестр¢м терминате пана Чахоръскег(о) етъ меe.реc. [Nunc autem sequi-
tur regestrum terminant pana Czachorskiego et mee. Res (?). (il. 28)] Ze względu 
na liczne ubytki nie wiadomo, czy autor nie wprowadził jeszcze innych krypto-
gramów cyrylickich. Brak ich przy kolejnych regestach ksiąg podkomorskich po-
znańskich. Dopiero na k. 67, po tytule zapowiadającym regesty z ksiąg grodzkich 
województwa kaliskiego11, w tym samym wierszu znajdujemy staranny podpis 
cyrylicą: Перъ Б. БернацкиS [Pier B. Biernackij]. Wszystko wskazuje, że jest to 
szyfrowany podpis autora omawianego rękopisu. Jest to zarazem ostatni wtręt 
wpisany wschodnim alfabetem w omawianej księdze.

Z asady t ranskr ypc j i  s tosowane przez  Piotra  Biernackiego. Autor 
rękopisu był niewątpliwie wykształconym w kulturze łacińskiej pisarzem, który 
przynajmniej na poziomie podstawowym osiągnął znaczną biegłość w posługiwa-
niu się cyrylicą, natomiast z pewnością brakowało mu znajomości szeregu tajni-
ków tego pisma, systemu liczebników, zatem zapewne nie znał języka cerkiewno-
słowiańskiego. Jednolite eleganckie pismo nagłówkowe zastosowane na początku 
ponad dwudziestu rozdziałów i podrozdziałów, w tym trzy inicjały w formie za-
stawek na całą szerokość tekstu oraz 6 mniejszych inicjałów każdorazowo wzbo-
gaconych ornamentem roślinnym w jednorodnej stylistyce, wskazuje na dobrą 
szkołę kancelaryjną lub kościelną. Pod względem paleograficznym zastosowane 
pismo cyrylickie jest charakterystyczne dla końca XVI i pierwszej połowy XVII 

11 Sequuntur breuiter collecti Limites cum suis granicialibus mentionibus tum etiam alia diuisiones 
et concordia ex actis castrensibus palatinatus et districtus Calisiensis.
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wieku. Litery stawiane są starannie, z nielicznymi ligaturami, w zasadzie połącze-
niami tylko niektórych liter, które przeważnie stawiane są oddzielnie.

O twórcy rękopisu niewiele można powiedzieć. Według informacji przekaza-
nych mi przez prof. Igora Kraszewskiego żaden Czachórski h. Korab ani Piotr 
Biernacki herbu Poraj z rodziny osiadłej w Kaliskiem nie sprawował w omawia-
nym okresie urzędów w Wielkopolsce12.

Charakterystykę stosowanych przez autora sposobów transkrypcji łaciny na cyry-
licę rozpoczynam od specyficznego użycia samogłosek zgodnie z układem alfabetu 
stosowanego na Rusi. Pierwsza litera ‘‘а’, w zasadzie niczym się nie wyróżnia. Ówcze-
sna cyrylica nie znała jeszcze wielkich liter we współczesnym rozumieniu. Mimo to 
autor używał liter cyrylickich w powiększonych rozmiarach, wzorem łacińskim sta-
wiając je na początku zdania, ważnego słowa lub w swoim podpisie. Tak na k. 1 zaczął 
od większej trójnożnej ‘Т’, na k. 44 większych ‘П’ i ‘Í’, a w podpisie na k. 67 większych 
‘П’ i ‘Б’. Wracając do ‘а’, to w jej grafice zwraca uwagę pisanie jej na początku wyrazu 
w kształcie greckiej ‘α’, w pozostałych pozycjach zwykłej ‘a’. 

Kolejna samogłoska cyrylicka ‘е’ występuje tu w funkcji polskiego i łacińskiego 
‘e’. W cyrylicy bowiem jest to znak oddający ‘e’ po miękkiej spółgłosce (miękczący 
poprzedzającą spółgłoskę) wymawiany ‘ie’, jak w polskim ‘nie’ lub ‘je’ na początku 
wyrazu, np. ‘jest’, co odróżnia cyrylicką ‘е’ od twardego łacińskiego czy polskie-
go ‘e’. Zatem pierwsze zapisane cyrylicą słowa ‘Теръминате мее етъ’ po rusku 
należałoby odczytać ‘tierminatie mieje jet’, podczas gdy autor z pewnością chciał 
zapisać łacińskie „Terminate mee et”. Z cyrylickim ‘e’ ściśle związana jest litera ‘ѣ’ 
nazywana „jat’”, w dobie nowożytnej w cyrylicy i alfabecie rosyjskim stanowiąca 
dublet ‘e’, której używanie w kilkuset wyjątkach nosiło już tylko charakter zapi-
su historycznego. W omawianym rękopisie autor użył jej tylko raz w wpisie na 
k. 44 w wyrazie вѣдеанътo¢ръ (łacińskim videantur), czyli zostało użyte jako 
odpowiednik ‘и’ (i). Jest to pewna wskazówka, że Biernacki uczył się pisma cyry-
lickiego na ziemiach ukraińskich Korony, bowiem dla nowożytnego języka ukra-
ińskiego charakterystyczne jest przejście ѣ → i, np. дѣло → діло (fonetycznie diło), 
gdy w rosyjskim jest дѣло → дело (dieło).

Kolejna samogłoska ‘и’ (i) w cyrylickim skoropisie pisana była w formie iden-
tycznej z łacińską literą ‘u’. Stosowano także ‘і’ z kropką, dwiema kropkami ‘ї’ lub 
bez kropki, pisaną zwykle przed samogłoską, co w naszym rękopisie nie występuje. 

12 Niezwykle skromne wzmianki o rodzinie Biernackich i Czachórskich znajdują się w: Adam 
Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 252–253 i t. III, s. 251. Nie przynoszą one żadnych 
danych o wymienionych w omawianej księdze osób.
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Litera ta pełniła także funkcję joty, która właśnie w tym czasie we wschodniej Eu-
ropie zaczęła być przedstawiana w formie znaku и z kratką – ‘й’. Tej autor naszego 
rękopisu nie znał i zamiast niej użył pod wyraźnym wpływem ówczesnej polskiej 
pisowni ‘ы’. Widać to na k. 1 w pisowni słowa ‘варыор¢мъ’, w prostej translitera-
cji ‘waryorumъ’. Taki zapis fonetyczny oznaczał użycie cyrylickiej ‘ы’ jako odpo-
wiednika polskiej ‘y’ w funkcji ‘j’ – warjorum – łac. variorum. 

W tym samym wyrazie odnajdujemy oprócz ‘ы’ (y) inną samogłoskę ‘¢’, tu 
powszechnie stosowaną. Jest to ligatura bizantyjskiego dwuznaku ‘оу’ (nadpisane 
‘y’ nad ‘o’), używanego jako odrębna litera odpowiadająca fonemowi ‘u’. Znak ten 
był stawiany zwykle tylko w środku wyrazu. Na początku był zwykle dwuznak, 
ale w cytowanych już dokumentach pochodzących z ziem ukraińskich spotykamy  
i tę jego wersję13. Zwykłe cyrylickie ‘у’ pojawia się rzadko, choć jest znane autoro-
wi. W tradycji cyrylickiej znak ten pojawił się późno, i to w drukach ukraińskich, 
co może być kolejną wskazówką, że autor poznał pismo cyrylickie na ziemiach 
ukrainnych. Użył go np. w słowie ‘Íункъ’ (nunk) we wpisie na k. 44. Przy tej oka-
zji warto zwrócić uwagę na rolę jera (ъ) stosowanego niezwykle konsekwentnie 
jako półsamogłoska powodująca, że każda zapisana sylaba była zasadniczo syla-
bą otwartą. Jer pisany był także po każdej spółgłosce na końcu wyrazu, co obo-
wiązywało w cerkiewnosłowiańskiej, a potem w rosyjskiej ortografii do początku 
XX wieku. W naszym przypadku widać to w podzielonym na sylaby pierwszym 
wyrazie ‘te-rъ-mi-na-te’, podobnie w wyrazie ‘wa-ry-o-ru-mъ’. Także w rozpo-
czynającym przykład z k.44 wyrazie ‘Посътерûор¢мъ’ – po-sъ-te-ry-o-ru-mъ. 
Tu także występuje ‘ы’ (y) jako polskie fonetyczne ‘j’ – ‘posterjorum’. Przy okazji 
wypada zwrócić uwagę na ligaturę ‘¢’ odpowiednika ‘u’. 

Autor nie stosuje, z jednym wyjątkiem, liter ‘jotowanych’, czyli dwuznaków 
złożonych z samogłosek z poprzedzającym ‘³’, – ‘ia’ (@), odpowiednik ‘ja’ dziś ro-
syjskie ‘я’; ‘ie’ (%), odpowiednik ‘je’, w dobie nowożytnej niespotykane. Wyjątek 
stanowi ‘iu’ (ю) w omawianym rękopisie występujące raz w słowie еюсъдемъ 
(ejusъdem) w zapisce na marginesie k. 39. 

Większości spółgłosek autor użył zgodnie z polską fonetyką stosownie do 
brzmienia odczytywanego tekstu łacińskiego i te nie wymagają komentarza.  
W kolejności alfabetu cyrylickiego były to: б — ‘b’, в — ‘w’ (v), д — ‘d’, к — ‘k’, л 
— ‘l’, м — ‘m’, н — ‘n’, п — ‘p’, р — ‘r’, с — ‘c’, т — ‘t’, ¤ — ‘f ’, ц — ‘c’.

13 Por. BK 1254/2, k. 157, Winnica, 3 V 1622, ¢рожоного, ¢ряде. BK 347, k. 193v, Żytomierz 28 
II 1643, ¢ Житомир¢.
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Pierwszą ze spółgłosek użytych w sposób odbiegający od klasycznej ruskiej cy-
rylicy jest ‘г ’. Oznaczała ona dźwięczne ‘h’, co zachowało się do dziś w alfabecie 
ukraińskim i białoruskim, natomiast w alfabecie rosyjskim przeszła w ‘g’. Tej spół-
głoski brakowało na terenie Rusi opanowanej przez Litwę i Polskę, zwłaszcza do 
zapisu słów pochodzenia obcego i imion własnych, toteż dla jej oddania stworzono 
dwuznak ‘кг’14. W omawianym rękopisie spotykamy to wielokrotnie. Już na k. 1 po-
jawia się w tej funkcji ‘кг’ w wyrazie ‘рекгестр(¢мъ)’, później ‘макгне’ (k. 33) oraz 
‘кграницыесъ’ (k. 44), co fonetycznie brzmiało ‘regestrum’, ‘magne’ i ‘granicjes’. 
Potwierdzenie dużego wpływu polskiej fonetyki na formę zapisu autora widać na 
przykładzie połączenia cyrylickiego ‘кг’ z naszym ‘z’ w słowie екгъзыстенътыбусъ 
(k. 18), co brzmiało ‘egzystentybus’. Jeszcze ostrzej specyficzną wymowę ‘z’ obrazu-
je użyty na k. 41 wyraz ‘квинъквакгезымо’ – ‘kwinkwagezymo’. Jednak w prostej 
transkrypcji użycie dwuznaku ‘кг’ (kh) kłóciło się z identycznym zapisem bezdź-
więcznego ‘h’, mającego w cyrylicy odpowiednik ‘х’, natomiast w alfabecie polskim 
ubezdźwięcznionym przez dodanie bezdźwięcznego ‘k’ (kh) w formie łacińskiego 
‘c’ – ‘ch’. Autor mylił te dwie formy, co widać w zapisie nazwiska pana Czachórskie-
go. Najpierw w nagłówku rozdziału na k. 18 zapisano je w formie ‘Чакгоръски̾’ – 
‘Czakgorskij’ – Czachorskij, natomiast na k. 44 ‘Чахоръскег(о)’ – Czachorskieg(o). 

Użyta przez autora w powyższych przykładach spółgłoska cyrylicka ‘к’ pełni 
więc funkcję łacińskiego ‘c’, wymawianego konsekwentnie jak polskie ‘k’. Obrazuje 
to szereg przykładów, które podaję w oddzielonych myślnikiem trzech wersjach, cy-
rylickiej – polskiej – łacińskiej. Przy okazji widać też, że wspomnianego wyżej bez-
dźwięcznego cyrylickiego ‘х’ (ch) autor niekonsekwentnie użył jako odpowiednika 
łacińskiego ‘h’. Na k. 2 mamy więc „хок – chok – hoc”, dalej „Хикъ – chik – hic” oraz 
„Хекъ – chek – hec” i „с¢ккамерарыи – sukkameraryi – succamerarii” (k. 3); na  
k. 4 mamy „Хисъ – chis – his” i „к¢м – kum – cum”; na k. 25 „михи – michi – mihi”, 
a w przykładzie z k. 44 „Н¢нкъ – nunk – nunc”. Cyrylickiego ‘к’ autor użył także do 
oddania łacińskiego ’q’ w takich wyrazach, jak „кви – kwi – qui” (k. 18), „квере – 
kwere – quere” (k. 34v), „квинъквакгезымо – kwinkwagezymo – quinquagesimo” 
(k. 41v) „секвит¢ръ – sekwitur – sequitur” (k. 44). Jeszcze innym przykładem uży-
cia cyrylickiego ‘к’ jest oddanie łacińskiego ‘x’ w wyrazie „екс – eks – ex”.

Ponadto autor dwukrotnie, na k. 24v i 31 posłużył się cyrylicką literą ‘ж’  
w polskim nazwisku Żeromski (Жеромски). Pojawiła się także ‘ч’ (cz) w cytowa-
nym wyżej nazwisku Czachórski oraz w specyficznie skróconym przez ściągnięcie 

14 Twórców tego zapisu niewątpliwie inspirowało użycie tego znaku w alfabecie łacińskim prze-
kształconego z greckiej gammy w ‘c’ zgodnie z klasyczną wymową.
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do spółgłosek „вчтъ – wcztъ”, zapewne łacińskim wyrazie videlicet wymawianym  
z włoska „wideliczet”. Ten sam wyraz, o czym wspomniałem wyżej, zapisał jednak  
skrótem łacińskim vcz҃t w cyrylickim nagłówku rozdziału na k. 18.

Wiek powstania oraz region, gdzie pisarz nabył umiejętność pisania cyrylicą, 
daje się określić tylko w przybliżeniu. Niezwykle skromny materiał porównawczy, 
na który składa się sześć wierszy wplecionych w zasadniczy tekst (il. 1, 18, 28), do-
mniemany podpis Piotra Biernackiego (il. 27), do tego napisany specyficznie po-
większonymi literami nagłówek (il. 3) oraz znacznie mniej staranne zapiski na mar-
ginesach pozwalają stwierdzić, że jest to pismo drobne, lekko pochylone w prawo. 
Pojawia się ono w ostatnich dekadach XVI wieku w mniej starannych pismach kan-
celarii lokalnych i jest stosowane przez kilkadziesiąt lat, przynajmniej do początku 
drugiej połowy XVII wieku. W zbiorach Biblioteki Kórnickiej udało się odnaleźć 
kilka dokumentów z lat 1589–1647 pochodzących z ziem ukraińskich Korony oraz  
z litewskiego Merecza i Wilna, wykazujące pewne pokrewne cechy paleograficzne 
z omawianym rękopisem15. Charakterystyczny sposób pisania liter: ‘б’, ‘в’, ‘д’, ‘ж’, ‘ѳ’, 
‘ц’, ‘ы’ jest podobny do pisma stosowanego w urzędach w W. Ks. Litewskim (publi-
kowanych przez Stanisława Pamerneckisa) i pism kozackich na Ukrainie w drugiej 
połowie XVII wieku (wydanych przez Wirę Panaszenko16), a także do pisma nie-
których akt pochodzących z ziem białoruskich W. Ks. Litewskiego z drugiej połowy 
XVII wieku (opublikowanych przez Alaksandra Hruszę i Andreja Łatuszkina17). 
Bliskie paleograficznie grafemy liter ‘б’, ‘в’, ‘д’, ‘ж’, ‘ц’ z wydłużonym ogonkiem oraz 
‘ы’ jako charakterystyczne dla skoropisu XVII wieku wskazał A. Hrusza18. Zgodnie 
z jego poglądami pismo kilku zdań wplecionych w tekst księgi (il. 1, 3, 18) należy za-
kwalifikować jako „skoropis kaligraficzny”, natomiast notatki na marginesach jako 
„skoropis pobieżny, pospieszny (беглы)”19. Natomiast w dostępnym materiale pa-
leograficznym nie udało się odnaleźć niezwykle wysmakowanego kształtu litery 

15 Np. rkps BK 1267, k. 167, dok. wystawiony w Kaniowie 22 X 1589; BK 1243/1, k. 249, Winnica 
1605; BK 1267, k. 182, Kaniów, 6 VII 1610; BK 1254/2, k. 157, Winnica 1622; BK 1092, k. 17, Merecz, 
13 II 1647.

16 Pokrewne pismo znajdujemy też w albumie paleograficznym: S. Pamerneckis, Lietuvos  
Didžiosios Kunigaikštijos rusėniškoji paleografia, Vilnius 2012, dokument nr 72, Smoleńsk, 9 X 
1650 r. Панашенко В.В. – Палеографія українського скоропису другої половини XVII ст.: на 
матеріалах Лівобережної України, Київ 1974, tablica grafemów na s. 67.

17  Аляксандр І. Груша, Андрей М. Латушкін, Альбом палеографічных здымкаў, Мінск 
2014, zwłaszcza nr 62, 63 i 64 z l. 1633–1638, a nawet nr 75 z 1688 roku.

18 Аляксандр І. Груша, Беларуская кірылічная палеаграфія, Мінск 2006, tablica s. 125–126.
19 Tamże, ilustracje 51–53, oraz 61, 63 i 65, przedstawiające różne typy skoropisu z końca XVI  

i z XVII wieku.
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‘Б’ występującej w podpisie Piotra Biernackiego. Powyższe pozwala jedynie na 
ostrożną hipotezę, że mamy do czynienia z pisarzem, który około połowy XVII 
wieku poznał pismo cyrylickie na ziemiach ukraińskich Korony. 

Imię Pierre w podpisie z jednej, a znajomość cyrylicy z drugiej strony może 
wskazywać, że autor rękopisu wychowywał się na jakimś dworze na Kresach. Być 
może towarzyszył nieznanemu nam synowi magnackiemu w podróży dydaktycz-
nej na Zachód, co w XVII wieku nie należało do rzadkości. Przy okazji nabył zna-
jomość cyrylicy w jakiejś szkole brackiej. Tylko w zachodniej części ziem ruskich 
Korony i Litwy prawosławne bractwa cerkiewne prowadziły od końca XVI wieku 
szkoły najpierw w Wilnie i Lwowie, potem w Lublinie, Bielsku, Drohiczynie i Piń-
sku, Gródku, Przemyślu, Rohatynie, Komarnie, Kamieńcu Podolskim, Chełmie, 
Zamościu, Niemirowie i Haliczu. Z wyjątkiem Lwowa, gdzie nie uczono łaciny,  
w pozostałych uczono greki, języka cerkiewnosłowiańskiego, łaciny i polskiego,  
a z przedmiotów świeckich gramatyki, poezji, retoryki, dialektyki i elementów 
filozofii20. Okazji więc do nabycia umiejętności posługiwania się cyrylicą nie 
brakowało i młodociany Piotr Biernacki mógł uczyć się także w którejś z takich 
szkół. Mniej prawdopodobne wydaje się, by uczęszczał do którejś ze szkół unic-
kich prowadzonych przez zakon bazylianów. Szkoły te, zaprojektowane przez me-
tropolitę unickiego Józefa Welamina Rutskiego, prowadziły studia nad źródłami 
polsko-łacińskimi i mocno kopiowały pedagogiczne sposoby i metody katolic-
kich seminariów duchownych i kolegiów (jezuickich), oddalając się znacznie od 
programów szkół prawosławnych. Dawały one odpowiednie wykształcenie cer-
kiewnosłowiańskie i łacińskie, ale były nieliczne i raczej nastawione na kształcenie 
duchowieństwa21. 

Skierowanie uwagi na szkolnictwo prawosławne nie wydaje się w naszym 
przypadku błędem. Autor księgi, Piotr Biernacki, nie musiał daleko szukać szko-
ły pozwalającej nabyć znajomość języka i pisania alfabetem cyrylickim, łącząc to 

20  Antoni Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003, o szkołach brac-
kich s. 52–68, w przypisie 82 wykaz literatury poświęconej szkołom prowadzonych przez bractwa 
cerkiewne. Por. Константин Харлампович, Западнорусские православные школы XVI и начала 
XVII века, Казань 1898; Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. Antoni Mironowicz, Ur-
szula Pawluczuk, Piotr Chomik, Białystok 2002, gdzie m.in. artykuły: Antoni Mironowicz, Szkolnic-
two prawosławne w Rzeczypospolitej, s. 18–39; Teresa Chynczewska-Hennel, Akademia Kijowsko-
-Mohylańska, s. 40–54; Tomasz Kempa, Akademia Ostrogska, s. 55–79.

21 Maria Pidłypczak-Majerowicz, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności 
zakonu, Wrocław 1986, s. 29–30, cytuje Konstantyna Charłampowicza, Polski wpływ na szkolnictwo 
ruskie w XVI i XVII stuleciu, z niedrukowanego oryginału rosyjskiego przełożył i wstępem opatrzył 
Alojzy Wanczura, Lwów 1924, s. 40.
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z dobrą znajomością łaciny. Antoni Mironowicz, pisząc o założeniu w 1632 ro-
ku przez Piotra Mohyłę Kolegium Kijowskiego, później zwanego Mohylańskim, 
przypomniał manifest jego rektora Sylwestra Kossowa, który pisał o potrzebie 
nauczania łaciny: „w Polszcze, gdzie ięzyk łaciński nawięcey plaży. Poiedzie nie-
borak Rusin na trybunał, na seym, na seymik, do grodu, do ziemstwa: bez łaciny, 
płaci winy; ani sędziego, ni praktyka, ni rozumu, ani posła, a tylko, iak łania, wy-
szczerzywszy oczy, to temu, to owemu się przypatruje…”22.

Wspomniane Kolegium Mohylańskie, już pod panowaniem rosyjskim prze-
kształcone w 1694 roku w Akademię Kijowsko-Mohylańską, było szkołą wyższą 
o ustroju zbliżonym do zachodnioeuropejskich uniwersytetów, z wykładowym 
językiem łacińskim, gdzie w systemie kształcenia największy nacisk kładziono na 
naukę języków: rosyjskiego, cerkiewnosłowiańskiego, polskiego, łaciny, greki, sta-
rohebrajskiego, niemieckiego i francuskiego. Właśnie z tamtej tradycji wywodzi 
się inny przykład zapisywania tekstów łacińskich cyrylicą. W celu dydaktycznym 
mianowany przez cara Piotra I szefem carskiej drukarni w Moskwie Fiodor Poli-
karpow-Orłow wydał w 1701 roku elementarz (букварь) dla „pragnących uczyć się 
pisma (liter) słowiańskiego, greckiego i rzymskiego i starających się mądrość obró-
cić na pożytek zbawienia duszy”23. Ten liczący 160 kart obszerny druk, oprócz ele-
mentarza zawierającego wzory liter cyrylickich, greckich i łacińskich z wzajemnymi 
odpowiednikami, zawiera trójjęzyczny słownik stanowiący jego zasadniczą część 
(k. 92–138), a oprócz tego rozmaite teksty ojców Kościoła (św. Patriarchy Gienna-
diusza, św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza Teologa), na k. 51–61 podstawowe 
modlitwy, wyznanie wiary i inne. Tu przytaczam tylko pewne fragmenty.

Gloria tibi Deus noster, gloria tibi Глорїа тібї де¢съ ностеръ, глорїа тібї
Gloria patri et filio, et sancto spiriutui, et 
nunc et semper, et in saecula saeculorum, 
Amen

Глорїа патрї єтъ філїо, єтъ санкто 
спиріт¢ї, єтъ н¢нкъ єтъ семперъ, єтъ инъ 
сек¢ла секулор¢мъ, аменъ

22  Antoni Mironowicz, Bractwa, s. 58–59. Sylwester Kossow, Exegesis, to iest danie sprawy o szko-
łach kiowskich y winickich, w których uczą zakonnicy Religiey Graeckiey, przez…, przedruk z wyd. 
Kijów 1635, [w:] Архив Юго-Западной России, Ч. 1. Т. VIII. Вып. 1, Памятники литературной 
поленики православныхъ южно-руссовъ съ протестантами и литнно-уніатами въ Юго-
западной Руси за XVI и XVII стол., Киев 1914, s. 444.

23 Фёдор Поликарпов-Орлов, Букварь славенскими, греческими, римскими писмены 
учитися хотящим и многомудрие в пользу душеспасительную обрести тщащымся. 
Москва 1701, https://polona.pl/item/bukvar-slavenskimi-greceskimi-rimskimi-pismeny-oucitisa-
hotiasym-i-lubomudrie-v,MTMwNTk4Mzc1/1/#index [dostęp: 11.2021].
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Pater noster qui es in coelis, 
sactificetur nomen tuum,
Adueniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie, et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nos-
tris, et ne nos inductas in tentationem, 
Sed libera nos a malo.

Патеръ ностеръ квї есъ ін целїсъ, 
санктїфїцетүръ номенъ т¢умъ.
Адвенїатъ регнүмъ т¢умъ
Фіатъ вол¢нтасъ т¢а,
Сік¢тъ інъ цело єтъ інъ терра.
Панемъ ностр¢мъ квотідїан¢мъ да 
нобісъ годїе, єтъ дімїтте нобисъ дебита 
ностра, сік¢тъ єтъ носъ дїміттїм¢съ 
дебіториб¢съ нострїсъ, єтъ не носъ 
інд¢касъ ін тентацїонемъ, седъ лібера 
носъ а мало.

Już pobieżne przyjrzenie się moskiewskiej transkrypcji wskazuje, że i ona mia-
ła charakter fonetyczny, ze wszystkimi konsekwencjami niedokładności. Przede 
wszystkim, w miejscu miękkiego ‘e’ – Pater noster = Патеръ ностеръ, w wymo-
wie patier nostier. Także tylne twarde ‘л’ nieco podobne do polskiego ‘ł’, – volun-
tas = вол¢нтасъ = wołuntas; malo = мало = mało, ale zmiękczone libera = лібера 
= libera. Natomiast dźwięczne ‘г’ – godie = годїе= hodie. Jak widać, fonetyka ro-
syjska narzucała inne niż polska sposoby transkrypcji łaciny na alfabet cyrylicki. 
Charakter dydaktyczny moskiewskiego wydawnictwa wzbogacały jeszcze akcenty 
nad samogłoskami, które tu pomijam, pozostawiam natomiast trzy rodzaje litery 
‘i’ – и, ї, і. 

Użycie cyrylicy na terenie Wielkopolski, gdzie alfabet ten w ogóle nie był użyt-
kowany, do zaszyfrowania tekstu łacińskiego w pomocy archiwalnej, jaką jest 
omawiana księga regestów ksiąg podkomorskich, jest niewątpliwie ewenemen-
tem. Techniczno-informacyjny charakter kryptogramów cyrylickich wskazuje, że 
autor rękopisu, skoncentrowany na zebraniu informacji o procesach granicznych 
w Wielkopolsce, traktował je raczej jako zabawę i utrudnienie dla nieznającego 
cyrylicy użytkownika, bo nie zawierają one istotnych ukrytych treści.

Krzysztof Pietkiewicz



Il. 1, k. 1, Reiestrum limitum cum eorum terminis, 
alijsque fragmentis seu mentionibus districtus 
Posnaniensis, in actis terrestribus posnaniensis 
existentibus. In primo itaque libro minoris fracturae 
sub Anno 1400.
Теръминате мее етъ варыор¢мъ рекгесътр(ум)

Il. 2, k. 10, Limites cum suis fragmentis qui 
continentibus in actis castrensis districtus Ccinensis, 
Pyzdrensisque in castro Posnaniensi existentis. 
In libro H olim D Petri de Szamotuły Świdwa 
catellaneus Posnaniensis Maioris Poloniae generalis 
capitaneus. Anno 1462

Il. 3, k. 18, Лимитесъ кви реперы¢нт¢р инъ 
акътыс кастренъсыб¢съ Костенъсыб¢с инъ 
Косътенъ екгъзыстенътыб¢съ екс рекгестро 
домини Чакгоръский десъкрыпты vczt инътра 
анъносъ инъфра с(кри)птосъ. 
Anno 1501 vel 31



Il. 4, k. 2, С¢бъ хок анъно 
инътеръ варыа инвени(eнт)
есъ м¢льта

Il. 5, k. 3v, Хикъ дебетъ 
инъцыпи анън¢съ 1514

Il. 6, k. 3v, Хекъ аддыцыо 
с¢ккамерарыи с¢бъ д¢био инъ 
хокъ анъно седъ инъ инъферыоры 
поцы¢съ реперыет¢ръ

Il. 8, k. 4v, НВ. Хисъ либеръ 
үн¢съ ессе дебетъ к¢м (c)
еквенты

Il. 9, k. 18v/19, Инъ к(аст)ро — костенъ(си) Il. 10, k. 11v k. 31, In C(ast)ro — Costens(i)

Il. 11, k. 24v, NB п 
Жеромъске˜(го) реки

Il. 12, k. 25, Вирет¢ръ михи идъ 
контынеры инъ либро с¢б анъно 
1414 вч҃тъ инъ терънисътеръ 
Посънаниенъ. вареат¢ръ 
инътеръ варыа

Il. 13, k. 28, С¢бъ хокъ анъно 
виде пл¢ра интеръ варыа. Велъ 
етыамъ с¢бъ инъферыоры

Il. 7, k. 3v, НВ. Хок лимитесъ 
дебенътъ есъсе с¢бъ анъно 
1515 поцыус



Il. 14, k. 30, Sub Lit. L., 
Конътынет¢ръ хикъ анн¢съ д. 
1427

Il. 15, k. 30v, Sub litera M. Виде 
инътеръ варыа

Il. 16, k. 31, NB. Хикъ цессавитъ 
д Жеромски

Il. 17, k.32, Sub litera N. Виде 
пл¢ра инътеръ варыа

Il. 18, k. 32, итъ инъ либро 
анъни а.г.в.б.

Il. 19, k. 32v, Sub litera O. Виде 
кведамъ инътеръ варыа 
косътенсыа

Il. 20, k. 33v, Sub litera P. 
Хикъ либеръ пр[иви¢]
съ макгне фракъ[т¢ре]

Il. 21, k. 34v, Sun litera Q. 
Пл¢ра квере инътеръ 
варыа

Il. 22, k. 35, б Sub litera 
R. Инъвениесъ пл¢ра 
инътеръ варыа

Il. 23, k. 36v, Sub litera 
S. Виреанът¢ р пл¢ра 
инътеръ варыа



Il. 28, k. 44, Посътерыор¢мъ анънор¢м Вѣдеант¢ръ кграницыесъ инъферы¢съ инътеръ 
анънотатыонесъ с¢бъ тыт¢ло варыа. Нүнкъ а¢темъ секвит¢ръ рекгестр¢м терминате пана 
Чахоръскег(о) етъ меe. реC.

Il. 24, k. 36v, Sub Litera 
T. Видебисъ пл¢ра 
инъ комъпенъдыо 
варыор¢мъ

Il. 25, k. 39, Хекъ 
виренът¢ръ михи 
конътынеры анъно 
инъферыоры еюсъдемъ 
таменъ либры

Il. 26, k. 41v, Нонъ 
се-x[agesi]mo седъ 
квинъквакгезымо 

Il 27, k. 67, Перъ Б. 
Бернацки'
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ABSTRAKT

CYRYLICKIE KRYPTOGRAMY W ŁACIŃSKIM TEKŚCIE – SEKRET CZY ŻART
KSIĘGA REGESTÓW SPRAW O GRANICE DÓBR WIELKOPOLSKICH W XV–XVII WIEKU  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W zbiorach Biblioteki Kórnickiej znajduje się napisana po łacinie księga regestów 
spraw o granice dóbr w Wielkopolsce w XV–XVII wieku. Jej domniemany autor, nie-
znany skądinąd Piotr Biernacki, posiadał umiejętność pisania po łacinie oraz alfabe-
tem cyrylickim. Artykuł poświęcony jest odczytaniu i analizie paleograficznej i języko-
wej zapisanych cyrylicą kilku łacińskich zdań, jednego nagłówka oraz ponad 20 zapisek 
marginalnych. Użyte w księdze pismo cyrylickie to skoropis ruski używany na ziemiach 
ukraińskich Polski w XVII wieku. Przy zapisywaniu tekstu łacińskiego alfabetem cyry-
lickim autor zastosował charakterystyczne dla ówczesnego języka polskiego odczytanie 
łaciny. Znajdujące się w księdze kryptogramy mają charakter techniczno-informacyjny  
i nie wnoszą do jej treści istotnych informacji. W połączeniu z faktem, że cyrylica w ogóle 
nie była użytkowana w Wielkopolsce, wskazuje to raczej na zabawę autora z ewentualnym 
czytelnikiem zmuszonym do poszukiwania znaczenia niezrozumiałego tekstu.

Słowa kluczowe: cyrylica, paleografia ruska, Wielkopolska w XVII w., księgi podkomor-
skie, procesy o granice majątków w Wielkopolsce

Krzysztof Pietkiewicz

ABSTRACT

KRZYSZTOF PIETKIEWICZ

CYRILLIC CRYPTOGRAMS IN A LATIN TEXT – A SECRET OR A JOKE?
A BOOK OF ABSTRACTS OF LAWSUITS CONCERNING THE BOUNDARIES OF ESTATES IN GREATER 

POLAND IN THE 15TH–17TH CENTURY IN THE COLLECTIONS OF THE KÓRNIK LIBRARY 

The holdings of the Kórnik Library include a book of abstracts of lawsuits concerning the 
boundaries of estates in Greater Poland in the 15th–17th century, written in Latin. Its presumed 
author, the otherwise unknown Piotr Biernacki, had the ability to write in both the Latin and the 
Cyrillic alphabet. This article focuses on the reading and the palaeographic and linguistic analysis 
of several Latin sentences, one heading and more than 20 margin notes written in the Cyrillic al-
phabet. The Cyrillic handwriting found in the book is a Russian skoropis used in Ukrainian areas 
of Poland in the 17th century. When writing the Latin text with the Cyrillic alphabet, the author 
utilised the Polish language of the time in the reading of Latin. The cryptograms found in the book 
have a technical/informative nature and do not contribute any significant information to the text. In 
combination with the fact that the Cyrillic alphabet was not at all used in Greater Poland, the above 
suggests that the author was playing with the reader, who was thus forced to look for the meaning 
of the incomprehensible text.

Keywords: Cyrillic script, Russian palaeography, Greater Poland in the 17th c., books of the sub-
camerarius’ court, lawsuits concerning the boundaries of estates in Greater Poland
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FRANCUSKA OPRAWA À LA DUSEUIL 
Z SUPEREKSLIBRISEM MONOGRAMOWYM  

JANA III SOBIESKIEGO  
W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ  

W kolekcji rękopisów nowożytnych Biblioteki Kórnickiej znajduje się cen-
ne sobiescianum – rękopiśmienny zbiór emblematów Johanna Jakoba Rol-
losa dedykowanymi Janowi III Sobieskiemu1. Dzieło to chronione jest opra-
wą francuską z epoki, oznaczoną superekslibrisem monogramowym tego 
władcy. Wysokie walory historyczne i artystyczne rękopisu sprawiły, że przed 
paroma laty opublikowano jego tłumaczenie wraz z wnikliwą analizą2. Poprze-
dziła ją niewielka liczba tekstów przyczynkarskich oraz wzmianek o rękopi-
sie3. W publikacjach tych zagadnienie szaty zewnętrznej księgi było poruszane 

1  Zob. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/494992/edition/470980/content [dostęp: 
24.07.2021].

2  In laudes Ioannis Sobiescii. Rękopiśmienny zbiór emblematów z rysunkami Johanna Jakoba Rol-
losa, przekł. Barbara Milewska-Waźbińska, wstęp i oprac. Magdalena Górska, Barbara Milewska-
-Waźbińska, Warszawa 2016.

3  Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII–XX w. Katalog wystawy jubileuszowej  
z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej wrzesień – grudzień 1983, Muzeum w Wilanowie, red. 
Wojciech Fijałkowski, Jadwiga Mieleszko, Warszawa 1983, nr kat. 350 (nota autorstwa Anny Wy-
derko); Bibliography of emblematic manuscripts, edited by Sandra Sider, Barbara Obrist, Montreal 
et al. 1997, nr kat. 367; Magdalena Górska, Alegoria Polski w XVI i XVII w., [w:] Historia i Polonia. 
Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Kielcach, red. Anna Myślińska, Kielce 2009, s. 22, 24, il. 10.
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pobieżnie lub wcale. Magdalena Górska i Barbara Milewska-Waźbińska – au-
torki pierwszej z wymienionych publikacji – uznały oprawę za dzieło francu-
skie. Powołując się na wcześniejszych badaczy opraw z księgozbioru Sobieskie-
go i królowej Marysieńki, powiązały dekorację oprawy kórnickiej „ze stylem 
Le Gascon lub pointillé”, wskazując też na rzekome analogie potrójnych linii  
w dekoracji okładzin do „dentelle du Louvre” lub „bordure du Louvre”4.  
Z kolei widniejący na okładzinach monogram odczytały jako „JMR” i odniosły 
do pary królewskiej. Zwróciły przy tym uwagę na jego odmienność względem 
monogramów królewskich na dwóch rycinach z portretami Sobieskiego oraz na 
drzwiach paradnych karet władcy5. Ich uwadze nie umknęły też wyklejki z papie-
ru marmurkowego oraz znaki wodne z ante- i postfoliów.

Wobec kunsztowności przywołanej oprawy – z jednej strony, oraz szeregu 
dyskusyjnych lub mylnych poglądów na temat jej dekoracji – z drugiej, dzieło 
to wymagałoby pogłębionej analizy tegumentologicznej. Takąż właśnie podjęto  
w niniejszym tekście, w którym skupiono uwagę na oprawie jako reprezentatyw-
nym wytworze francuskiego introligatorstwa barokowego schyłku XVII wieku.  
W pierwszej kolejności dokonano charakterystyki sfery materiałowo-technicznej 
i dekoracyjnej oprawy. Wnioski z niej wypływające posłużyły do osadzenia dzieła 
na tle stylów zdobnictwa opraw we Francji jako ówczesnego centrum sztuki intro-
ligatorskiej. Tyczy się to zarówno ogólnej kompozycji okładzin i grzbietu, jak też 
charakterystycznej formy superekslibrisu monogramowego. Naturalnie podjęto 
też próbę odtworzenia miejsca i okoliczności wykonania oprawy oraz dalszych 
losów chronionego nią woluminu.

Interesującą nas oprawę wykonano z tektury obleczonej ciemnoczerwoną skó-
rą kozłową – marokinem (il. 1, 2). Blok uszyto na pięć zwięzów sznurkowych, 
tworzących na grzbiecie wyraźne, poziome garby (il. 3). Wyklejki sporządzono  
z papieru marmurkowego o kilkubarwnym wzorze; na wewnętrznej stronie okła-
dziny otaczają go skórzane zawinięcia z dekoracja ornamentalną (il. 4). Obcięcia 
bloku pozłocono. Karty ochronne (pięć antefoliów i cztery postfolia) wykonano  
z papieru żeberkowego o nieco innej gramaturze niż karty z treścią dzieła.  
W partii przygrzbietowej widoczne są fragmentarycznie znaki wodne z motywem 
korony królewskiej, napisem „ZOONEN” oraz dolnymi połowami sylwetek anioł-
ków-trzymaczy herbowych (tarcza herbowa z trzema kwiatami lilii widoczna jest 

4  In laudes…, s. 16.
5  Tamże.

Arkadiusz Wagner



Il. 1. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem monogramowym Jana III Sobieskiego (górna 
okładzina), introligator anonimowy, Francja (Paryż?), lata 80. – pocz. lat 90. XVII wieku.     

Zbiory i fot. Biblioteka Kórnicka



Il. 2. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem monogramowym Jana III Sobieskiego (dolna okładzina), 
introligator anonimowy, Francja (Paryż?), lata 80. – pocz. lat 90. XVII wieku.

Zbiory i fot. Biblioteka Kórnicka

Il. 3. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem monogramowym Jana III Sobieskiego (grzbiet), 
introligator anonimowy, Francja (Paryż?), lata 80. – pocz. lat 90. XVII wieku.

Zbiory i fot. Biblioteka Kórnicka



Il. 4. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem monogramowym Jana III Sobieskiego (przednia wyklejka), 
introligator anonimowy, Francja (Paryż?), lata 80. – pocz. lat 90. XVII wieku.

Zbiory i fot. Biblioteka Kórnicka



Il. 5. Oprawa à la Duseuil z herbem króla Ludwika XIV, Paryż, po 1671.  
Fot. za: William Y. Fletcher, Bookbinding…, London 1894



Il. 6. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem Louisa-Henri de Bourbon-Condé, Francja (Paryż?), 
połowa XVII wieku. Fot. za: Des livres rares …, Paris 1989



Il. 7. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem Philippe lub Hippolyte de Béthume, Francja (Paryż?), 
przed 1665, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Fot. A. Wagner
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na innej karcie). Dekorację okładzin wykonano w całości z użyciem złota wyso-
kiej próby, dzięki czemu zachowała ona wyrazistość i kontrastowość wobec barwy 
skóry, nie ulegając przy tym choćby częściowemu sczernieniu – typowemu dla 
złoceń z oksydującą domieszką srebra. 

W dekoracji oprawy posłużono się sześcioma tłokami (motywy zdobnicze 
oraz superekslibris) oraz trzema filetami. Możliwe jednak, że zamiast takiego ze-
stawu narzędzi wykorzystano tłoki oraz filetę i dwa radełka (linie oraz ornamenty 
na grzbiecie, zawinięciach skóry i krawędziach). Kompozycja dekoracji okładzin 
jest analogiczna: w jej centrum widnieje pokaźny superekslibris (wym. 76 × 82 
mm) w formie tzw. monogramu wiązanego, składającego się z kaligraficznych, 
majuskułowych liter (tzw. cyfr [królewskich]) „J[oannes]” i „R[ex]” lub „R[oi]”  
o floralnych zakończeniach belek. Zgodnie z kanonem tego rodzaju przedstawień 
obie litery są zdwojone i splecione ze sobą w układzie lustrzanym. Bezpośrednio 
nad monogramem widnieje tzw. korona zamknięta (królewska), z obręczą zdo-
bioną kaboszonami i rautami, osadzonymi na jej osi i bokach fleuronami (pierw-
szy ujęty w całości – na wprost, boczne – jako połówki) oraz – ukazanymi mię-
dzy fleuronami – stylizowanymi kamieniami szlachetnymi. Na perełkowanych 
pałąkach uwydatniono kameryzowane perły, pośrodku zaś jabłko królewskie. 
Całość kompozycji zamykają dwie gałązki palmowe, przewiązane u dołu wstęgą 
(kokardą), zagięte po okręgu i kończące się przy bokach korony. Superekslibris 
otacza obszerne, puste pole zwierciadła, obwiedzione prostokątną ramką z po-
trójnej linii zwanej à l’ancienne (dwie blisko siebie oraz jedna wyraźnie oddalona).  
W narożach ramki widnieją drobne kwiatony, tzw. fers pointillés (wym. 7 × 6 mm).  
Do zewnętrznych rogów ramki przylegają znacznie większe i ukośnie zakompo-
nowane kwiatony fers pointillés (wym. 24 × 21 mm), o charakterystycznej, filigra-
nowej formie6. Złożone są z cienkich, „drucikowych” pędów z listkami i kwiatem 
oraz ukazanych pomiędzy nimi drobnych kropkowań w typie fond pointillé. 
Wzdłuż krawędzi okładzin biegnie druga ramka à l’ancienne, ozdobiona w naro-
żach – identycznymi jak wyżej – drobnymi tłokami filigranowymi. 

Dekorację grzbietu oparto na formule zwielokrotnienia jednego schema-
tu kompozycyjnego: przy górnej i dolnej krawędzi ciągnie się krótki odcinek 

6  Podobieństwo tego rodzaju dekoracji do dzieł złotniczych i jubilerskich sporządzonych w tech-
nice filigranu (czyli łączenia ze sobą srebrnych, misternie pozaginanych, drucików) wpłynęło na 
ukonstytuowanie się w polskiej nomenklaturze tegumentologicznej pojęcia „dekoracja filigranowa/
tłoki filigranowe”. Zob. np. Encyklopedia wiedzy o książce, red. zbiorowa, Wrocław 1971, szp. 704–
705, 2343; Arkadiusz Wagner, Filigranowa dekoracja (znaczenie 2), http://leksykon.oprawoznawczy.
ukw.edu.pl/index.php/Filigranowa_dekoracja [dostęp: 29.07.2021].
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ornamentu geometryczno-floralnego, nad dolnym odcinkiem tego ornamentu 
– ornament łańcuszkowy, wzdłuż garbów zwięzów – wycinek powyższego orna-
mentu geometryczno-floralnego, zaś pola kompartymentów ozdobiono kwiato-
nem filigranowym (16 × 12 mm), ujętym w narożach przez drobniejsze, wolutowo 
zakręcone ozdobniki filigranowe (5 × 4 mm) oraz, rozproszone między nimi, nie-
liczne kropkowania fond pointillé. Dodatkowo każdy z kompartymentów obwie-
dziono pojedynczą linią.

Wyszczególnione charakterystyczne cechy formalne dekoracji oprawy czynią 
z niej klasyczny przykład barokowego dzieła introligatorskiego w stylu à la Du-
seuil (inny wariant zapisu: à la Du Seuil), którego nazwa pochodzi od jednego 
z twórców dzieł tego rodzaju – paryskiego introligatora Augustina Duseuil/Du 
Seuil (*1673 †1746)7. Tyczy się to praktycznie wszystkich aspektów dekoracji, po-
cząwszy od złoceń na szlachetnym, marokinowym tle obleczenia, przez ogólną 
kompozycję zbudowaną z potrójnych linii à l’ancienne tworzących wewnętrzną 
i zewnętrzną ramę zwierciadła, skończywszy na formie drobniejszych motywów 
zdobniczych, zwłaszcza kwiatonów wyciskanych z tłoków pointillés. W najprost-
szych wariantach dzieł tego typu pole zwierciadła oraz szerokiej strefy między 
liniami à l’ancienne wyzbyte są dodatkowych zdobień, co nadaje całości powścią-
gliwy charakter, skontrastowany z profuzją zdobień kompartymentów grzbietu. 
Styl ten był znany we francuskim introligatorstwie już w drugiej połowie XVI 
wieku; odtąd też ewoluował, zwłaszcza w zakresie formy kwiatonów i dekoracji 
grzbietów. Jego najbardziej znane przykłady pochodzą z XVII–pocz. XVIII wie-
ku, gdy we francuskim introligatorstwie przenikały się rozmaite style dekoracji 
opraw. Na jednym biegunie sytuowały się wówczas dzieła w dojrzałym i późnym 
stylu à la fanfare, o skomplikowanej kompozycji geometryczno-floralnej w for-
mule horror vacui, tudzież oprawy z dekoracją à semé (à semis) pokrywającą całą 
powierzchnię okładzin i grzbietów. W kategorii tej mieszczą się też – wymienione 
przez M. Górską i B. Milewską-Waźbińską – oprawy z warsztatu słynnego, choć 
wciąż anonimowego, introligatora paryskiego – Le Gascona, który swe niezwykle 

7  Na temat tego stylu w introligatorstwie XVII–XVIII stulecia m.in. w: Yves Devaux, Dix siècles 
de reliure, Paris 1977, s. 124–125, 138–139, 356; Roger Devauchelle, La reliure. Recherches histo-
riques, techniques et biographiques sur la reliure française, Paris 1995, s. 87, 106, 124–125 i in.; Giles 
Barber, Le vocabulaires français de la reliure au dix-huitième siècle, [w:] De Libris Compactis. Miscel-
lanea, collegit Georges Colin, Bruxelles 1984, s. 180; Nicolas Ducimètiere, Mignonne, allons voir… 
Fleurons de la bibliothèque poétique Jean Paul Barbier-Mueller, Paris – Genève 2007, s. 392; zob. 
też: Arkadiusz Wagner, À la Duseuil oprawy, http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.
php/%C3%80_la_Duseuil_oprawy [dostęp: 1.08.2021]. 
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bogate kompozycje w późnym stylu à la fanfare kształtował m.in. tłokami pointil-
lés8. Dzieła à la Duseuil stanowiły ich przeciwieństwo, odznaczające się wyrafino-
waną prostotą i skromnością, a jednocześnie elegancją9. 

Oprawy w tym stylu zamawiane były przez najwytrawniejszych i najzamoż-
niejszych bibliofilów z kręgów arystokratycznych, z królem Ludwikiem XIV na 
czele. Przykładem tego jest oprawa druku paryskiego z 1671 roku, wykonana  
z kozłowej skóry i oznaczona pośrodku okładzin herbem królewskim. W ze-
wnętrznych narożach ramy à l’ancienne wzbogacają go lilie Burbonów, całość 
kompozycji okładzin zamyka zaś druga strefa linearnej ramy (il. 5)10. Z około 
połowy XVII wieku pochodzi oprawa wykonana dla Louisa-Henri de Bourbon-
-Condé: na ciemnoczerwonym tle marokinowej skóry, w centrum okładzin wid-
nieje superekslibris herbowy otoczony dwiema ramkami à l’ancienne, z których 
wewnętrzną zdobią w narożach wyciski tłoka pointillé z motywem wazonu z kwia-
tami (il. 6)11. Znakomity przykład dzieła w tym stylu znajduje się też w Bibliotece 
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Jest nim oprawa rękopisu 
iluminowanego z początku XVI wieku, wykonana przed 1665 rokiem dla które-
goś z dwóch wybitnych bibliofilów francuskich – Philippe (ojca) lub Hippolyte 
(syna) de Béthume: na wiśniowym tle marokinu, w centrum okładzin widnieje 
superekslibris herbowy; otaczają go dwie strefy ramek linearnych à l’ancienne,  

8  Na temat twórczości Le Gascona m.in. w: Hans Loubier, Der Bucheinband, Leipzig 1926,  
s. 240–241; Y. Devaux, dz. cyt., s. 144–145; R. Devauchelle, dz. cyt., s. 95–98. Wspomniany przez ba-
daczki ornament zwany „koronką Luwru” (dentelle du Louvre lub bordure du Louvre) był wprawdzie 
stosowany już u schyłku XVII wieku, ale pod względem formalnym nie ma nic wspólnego z liniami 
à l’ancienne. Składa się bowiem z prostego, ulistnionego pędu laurowego, ukośnie oplecionego strzę-
piastymi liśćmi o cechach akantu i ujętego liniami bądź linią z koronkowym ornamentem. Warto 
dodać, że ze względu na swój pompatyczny charakter był on niejako predestynowany do opraw 
większego formatu; zob. np. Y. Devaux, dz. cyt., s. 134, 199, 278; R. Devauchelle, dz. cyt., s. 104, 106; 
A. Wagner, Koronka Luwru, http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.pl/index.php/Koronka_Luw-
ru [dostęp: 3.08.2021].

9  Skrajną formę uproszczenia, czy wręcz ascetyczności, dekoracji prezentowały oprawy tzw. 
jansenistyczne (jansenistowskie), których okładziny całkowicie wyzbywano dekoracji, skupiając ją 
jedynie na grzbietach; zob. np. Elżbieta Pokorzyńska, Jansenistyczne oprawy, http://leksykon.opra-
woznawczy.ukw.edu.pl/index.php/Jansenistyczne_oprawy [dostęp: 3.08.2021].

10  William Y. Fletcher, Bookbinding in France, London 1894, s. 47–49, il. 18 (zob. też: https://
www.bl.uk/catalogues/bookbindings/LargeImage.aspx?RecordId=020-000014200&ImageId=Image-
Id=53317&Copyright=BL [dostęp: 8.08.2021]; wśród relatywnie licznych dzieł w tym stylu, oznaczonych 
herbem królewskim Ludwika XIV, zob. np.: https://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/LargeImage.
aspx?RecordId=020-000008372&ImageId=ImageId=43791&Copyright=BL [dostęp:  8.08.2021].

11  Jean-Marc Chatelain, nota katalogowa nr 89 (Pierre Corneille, Polyeucte martyr. Tragedie, 
Paris: Antoine de Sommaville et Augustin Courbé, 1643), [w:] Des livres rares depius l’invention de 
l’imprimerie, sous la direction d’Antoine Coron, Paris 1998, s. 120–121.
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z których wewnętrzne dopełniają w narożach motywy pustych kartuszy herbo-
wych o formach filigranowych (il. 7)12. 

Powyższy materiał porównawczy stanowi poważną przesłankę do uznania opra-
wy ze zbiorów BK za dzieło francuskiego introligatora. Gatunek i jakość użytych 
materiałów, doskonałość techniczna, z jaką wykonano strukturę woluminu i jego 
oprawy, jak również starannie opracowana dekoracja z użyciem wysokiej jakości 
narzędzi zdobniczych wskazują na wysoce wykwalifikowanego, choć anonimowe-
go, rzemieślnika. Czynnikiem, który wydatnie utrudnia poszukiwania atrybucyjne, 
jest typizacja dzieła, tak w sferze ogólnej, jak i poszczególnych narzędzi zdobni-
czych. Pomocą nie służy tu nawet superekslibris – jako księgoznak dedykacyjny 
na podarunkowym egzemplarzu księgi był on prawdopodobnie użyty jednorazo-
wo. Tym samym nie sposób byłoby szukać go na innych oprawach tego samego 
warsztatu. Argumentem, który wzmacnia taką atrybucję, są okoliczności powstania 
oprawnego rękopisu. Wedle M. Górskiej i B. Milewskiej-Waźbińskiej zleceniodawcą 
panegiryku był biskup marsylski (od 1668 r.) i Beauvais (od 1679 r.), Toussaint de 
Forbin-Janson, pełniący od 1674 roku funkcję ambasadora Francji na dworze Ja-
na III Sobieskiego13. Z tego punktu widzenia jako naturalne jawiłoby się oddanie 
księgi do oprawy w którymś z niezliczonych ówczesnych ateliers introligatorskich 
we Francji. Spośród tamtejszych ośrodków rzemiosła najbardziej prawdopodob-
ny wydaje się stołeczny Paryż, należący pod koniec XVII wieku do największych 
centrów europejskiego introligatorstwa, rytownictwa i złotnictwa14.

W tym kontekście warto bliżej przyjrzeć się superekslibrisowi. Jego charaktery-
styczna forma egzemplifikuje bowiem tendencję rozwiniętą w tradycji oznaczania 
ksiąg pod wpływem wzorników graficznych. Na fali ówczesnego rozkwitu kaligrafii 
pod koniec XVII wieku opublikowano dzieła prezentujące wzorcowe przykłady mo-
nogramów tzw. wiązanych. Obejmowały one nie tylko pojedyncze litery (zgodnie  
z kanonami tego rodzaju kompozycji były one zdwojone w układzie antytetycz-
nym), ale też pary dwóch różnych liter, a nawet wieloliterowe układy. Typowym 
przykładem takiego dzieła jest wzornik Charlesa Mavelota, wydany w Paryżu  

12  BWSD Włocławek, sygn. ms 99. O działalności bibliofilskiej oraz superekslibrisie stoso-
wanym przez obu reprezentantów rodu de Béthume zob. w: Eugène Olivier, Georges Hermal, R.(?) 
de Roton, Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises, 5e serie, Paris 1925, kat. 442; https://
bibale.irht.cnrs.fr/32178 [dostęp: 30.08.2021]; Jean-Paul Fontaine, Armand-Joseph de Béthune, duc 
de Charost, «Père de l’humanité souffrante», http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2018/07/ar-
mand-joseph-de-bethune-duc-de-charost.html [dostęp: 30.08.2021].

13  In laudes…, s. 21–25. Wśród różnych przejawów zażyłości de Forbin-Jansona z Sobieskim 
badaczki przywołały list króla do biskupa z 1676 roku, w którym dziękuje mu za przysłanie książek 
(tamże, s. 23, przyp. 53).

14  Np. Henry de Morant, Historia sztuki zdobniczej, Warszawa 1981, s. 346–347.
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w 1685 roku15. Zawiera on m.in. monogramy wiązane, utworzone z pojedynczych 
liter, kombinacje kolejnych liter alfabetu z drugą literą tegoż, nieliczne przykłady 
monogramów kilkuliterowych, jak również zestaw bogatych kompozycji mono-
gramowych i herbowych. Wśród nich, na tablicy nr 26, ukazana jest m.in. kom-
binacja liter „J R” w podobnym układzie do tych z superekslibrisu Sobieskiego 
(il. 8). Wyżyn wszechstronności sięgnął pięć lat później Daniel de la Feuille we 
wzorniku zawierającym nie tylko monogramy z kombinacjami dwóch, ale i trzech 
liter. Co więcej, zaprezentował on próbki monogramów kilkuliterowych wraz  
z przykładowymi kartuszami i koronami rangowymi16. Oczywiście znalazł się tam 
również przykład monogramu wiązanego z kombinacją liter „J” i „R”, formalnie 
pokrewnego superekslibrisowemu sobiescianum (il. 9a–b)17. Podobieństwo mię-
dzy monogramem superekslibrisowym a przywołanymi przykładami wzorów ka-
ligraficznych pozwala na wywiedzenie jego formy z projektów francuskich szty-
charzy 4 ćw. XVII wieku. 

15  Livre de chiffres a double traits, ou l’on trouve les Noms & Surnoms […] Dessiné et gravé 
par Ch.[arles] Mavelot, Paris [1685]; zob. też: https://archive.org/details/livredechiffresd00mave 
[dostęp: 27.08.2021]. 

16  Livre nouveau et utile pour toutes sortes d’Artistes, et Particuliement pour les Orfevres, les Orolo-
geurs, les Peintres, les Brodeurs, etc. Contenant quatre Alphabets de chiffres fleuronnez au premier 
trait avec quantitede devises, d’Emblemes et de noeuds d’Amour […] par Daniel de la Fueille [sic!],  
A Amsterdam M. DC. XC.

17  Livre nouveau… tabl. 15 (nie num.). Zob.: https://archive.org/details/livrenouveauetut00la-
fe [dostęp: 27.08.2021]. Spośród znanych mi wzorników monogramów wiązanych z XVII–XVIII 
wiekiem najbardziej zbliżony do superekslibrisu Sobieskiego znajduje się w znacznie późniejszym 
dziele Samuela Sympsona: A New Book of Cyphers, More Compleat & Regular than any ever Publish’d 
wherein The whole Alphabet (twice over) Consisting of 600 Cyphers […], London, Printed for John 
Bowles and Sona t the Black Horse in Cornhill [1750], tabl. 58/il. 4. Dzieło to stanowi poszerzoną 
wersję wzornika Sympsona pt. A new book of cyphers, wydanego w Londynie w 1726 roku.

Il. 8. Wzór monogramu wiązanego „J R” w dziele Charlesa Mavelota, 
Livre de chiffres a double traits…, Paryż 1685. Fot. za: www.archive.org
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Il. 9a, b. Plansza graficzna oraz jej detal z wzorem monogramu wiązanego „JR” w dziele Daniela  
de la Fueille, Livre nouveau et utile pour toutes sortes d’Artistes…, Amsterdam 1690

a)

b)
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Zważywszy na przywołane pryncypia kompozycyjne monogramów wiązanych 
w ówczesnej kaligrafii i sztycharstwie jako chybiona jawi się hipoteza M. Górskiej 
i B. Milewskiej-Waźbiskiej o połączeniu w monogramie liter „JMR”, odnoszących 
się do Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Kształty, które badaczki zinterpretowały 
jako cztery ukośne belki majuskułowego „M” (dwie długie i dwie krótkie), 
stanowią w rzeczywistości zdwojone belki „J” i „R”, z czego belki drugiej litery 
zostały dekoracyjnie wydłużone i połączone z belkami „J”. Propozycji badaczek 
zdają się też przeczyć, wzmiankowane przez nie, autonomiczne monogramy króla 
i królowej, jakie znajdują się na karetach tejże pary (jako „sprzętach” obsługują-
cych obu małżonków)18. Kłóci się z tym również, zaakcentowana w opracowaniu 
panegiryku, nieobecność wątku Marysieńki w treści epigramatów i ikonografii19.

Szereg analogii wśród superekslibrisów francuskich elit XVII wieku ma też 
ogólna koncepcja monogramu bądź herbu pod koroną rangową, wraz z przewią-
zanymi lub skrzyżowanymi gałązkami palmowymi, ujmującymi całość od dołu 
i z boków. Przykładu dostarcza tu np. superekslibris królowej Marii Teresy Au-
striaczki, używany przed 1683 rokiem: jej herb wieńczy okazała korona zamknięta 
(królewska), zaś od dołu i z boków kompozycję zamykają dwie pokaźne gałązki 
palmowe przewiązane wstęgą (il. 10)20. Podobną formę nadano superekslibrisowi 

18  In laudes…, s. 16. 
19  Tamże, s. 21–22 („Brak […] jakichkolwiek aluzji w tekście do Marii Kazimiery pozwala szu-

kać zleceniodawcy nie bezpośrednio w kręgu dworu burbońskiego czy wśród rodziny d’Arquien lub 
jej powinowatych”).

20  Y. Devaux, dz. cyt., il. nie num. na s. 135. Na inny superekslibris królowej Francji – z mono-
gramem pod koroną i z gałązkami palmowymi – zwróciły uwagę M. Górka i B. Milewska-Waźbiń-
ska (In laudes…, s. 16).

Il. 10. Superekslibris królowej Marii Teresy Austriaczki, przed 1683. 
Fot. za: Y. Devaux, Dix siècles…, Paris 1977
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Ludwika II de Bourbon księcia Condé, znanego jako Wielki Kondeusz, stosowa-
nemu przed 1663 rokiem: jego herb na tarczy o prostym kroju wieńczy korona  
z fleuronami o formie kwiatów lilii, zaś od dołu i z boków niemal stykają się z nimi 
gałązki palmowe o przewiązanych łodygach21. Na bliższą uwagę, tak ze względu 
na formę superekslibrisu, jak i styl dekoracji oznaczonej nim oprawy, zasługuje 
również księgoznak Charlesa de Valois-Angoulême z około połowy XVII wieku 
(il. 11)22. Monogram ze splecionych, antykwowych-majuskułowych liter wpi-
sanych w kształt prostokąta, wieńczy korona fleuronowa i ujmują dwie gałązki 
palmowe. Kompozycja ta widnieje w centrum okładzin z dekoracją à la Duseuil  
o uproszczonej formie (z podwójnymi, a nie à l’ancienne, liniami ramek). 

Nadmieńmy, że opisany schemat kompozycyjny superekslibrisu występo-
wał w rozmaitych odmianach. Wśród nich wypada wspomnieć o kompozycjach 
złożonych z herbu, korony i gałązek palmowych zamkniętych w medalionowej, 

21  Y. Devaux, dz. cyt., il. nie num. na s. 140; Martin Breslauer, Inc., Fine books and manuscripts in 
fine bindings, Catalogue 110, New York 1990, kat. 76.

22  Y. Devaux, dz. cyt., il. nie num. na s. 125.

Il. 11. Oprawa à la Duseuil z superekslibrisem Charlesa de Valois-Angoulême, Francja (Paryż?), 
około połowy XVII wieku. Fot. za: Y. Devaux, Dix siècles…, Paris 1977 



63

linearnej ramce (częstej w superekslibrisach francuskich już od XVI wieku)23 oraz 
kompozycjach z herbem lub monogramem pod koroną, ujętych przez gałązkę 
palmową oraz oliwną bądź laurową24. Rzadziej spotykaną formę nadano oprawie 
z rozbudowaną kompozycją superekslibrisową arcybiskupa Bordeaux, Henriego 
de Béthune (lata 60. XVII wieku): ukazany w centrum okładzin superekslibris 
herbowy z insygniami dygnitarza ujmują w narożach zwierciadła ukośnie zakom-
ponowane monogramy „HDB” pod koroną rangową i z wydatnymi gałązkami 
palmowymi, przewiązanymi u dołu (il. 12)25. Popularność tego rodzaju kompozy-
cji objęła też sztychowane ekslibrisy francuskie z XVII wieku26. 

Elementem struktury oraz dekoracji oprawy wzmacniającym tezę o francuskiej 
introligatorni jako miejscu wykonania dzieła jest papier marmurkowy użyty na 
wyklejki. Wprawdzie pod koniec XVII wieku technika ich wykonania była znana 
w innych krajach zachodnioeuropejskich, jednak w ówczesnej Francji ta dziedzi-
na rzemiosła artystycznego przeżywała najbujniejszy rozkwit, owocując dziełami 
doskonałymi pod względem technicznym i szczególnie efektownymi. Francuscy 
introligatorzy byli też pierwszymi w XVII wieku, którzy na dużą skalę stosowali 
papiery tego rodzaju w oprawie książek, rezerwując je wszakże dla woluminów 
luksusowych27. Do najstarszych i najpopularniejszych wzorów dekoracji należał 
„petit peigne” („mały grzebień” – w rodzimej terminologii określany jako „grze-
byczkowy”), który dominował do lat 80. XVII wieku28. Obok niego szczególną 

23  Np. superekslibris Anne-Marie-Louise d’Orleans, używany przed 1693 rokiem (zob. np.  
R. Devauchelle, dz. cyt., il. nie num. na s. 121; Une vie, une collection. Cinq siècles d’art. et d’histoire 
à trawers le livre et sa reliure. Exposition à la Bibliotheca Wittockiana du 10 octobre 2008 au 28 févier 
2009, Dijon 2008, kat. 21). 

24  Np. superekslibris Marii Medycejskiej na oprawie haftowanej z ok. 1629 roku (zob. Livres en 
broderie. Reliures françaises du Moyen Age à nos jours, sous la direction de Coron Sabine, Lefèvre 
Martine, Bibliothèque nationale de France, Paris 1995, kat. 25). 

25  R. Devauchelle, dz. cyt., il. nie num. na s. 102. Analogiczny układ kompozycyjny supereks- 
librisu herbowego i poczwórnego superekslibrisu monogramowego znany jest też z oprawy pa-
ryskiej z lat 70. XVII wieku, prawdopodobnie z księgozbioru Ludwika XIV (Mirjam J. Foot, The 
Henry Davies Gift. A Collection of Bookbindings, III, A cathalogue of South-European Bindings, Lon-
don 2010, kat. 147; https://www.bl.uk/catalogues/bookbindings/LargeImage.aspx?RecordId=020-
000007528&ImageId=ImageId=43369&Copyright=BL [dostęp: 10.08.2021]).

26  Germaine Meyer-Noirel, L’exlibris. Histoire, art, techniques, wyd. Picard 1989, il. 63–66, 68, 89.
27  Np. Hans Enderli, Buntpapiere, Winterthur 1971, s. 5–6; Phoebe Jane Easton, Marbling.  

A history and a bibliography, Los Angeles 1983, s. 39; Richard J. Wolfe, Marbled paper. Its history, 
techniques and patterns, Philadelphia 1990, s. 35–38; R. Devauchelle, dz. cyt., s. 81–83; zob. też: 
Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Papiery marmurkowe, http://leksykon.oprawoznawczy.ukw.edu.
pl/index.php/Papiery_marmurkowe [dostęp. 14.08.2021].

28  O dawnych i współczesnych określeniach wzorów na francuskich papierach marmurkowych 
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Il. 12. Górna okładzina oprawy z kompozycją superekslibrisową arcybiskupa Bordeaux Henriego 
de Béthune, Francja, lata 60. XVII wieku. Fot. za: R. Devauchelle, La reliure…, Paris 1995

estymą introligatorów i ich klientów cieszyły się papiery ze wzorem „caillouttés” 
(„żwirowy/kamykowy”), odznaczające się licznymi, różnej wielkości „kamykowy-
mi” plamami barwnymi na rozleglejszych, kolorowych plamach o nieregularnych 
kształtach. Od lat 30. XVII wieku wzrastała popularność papierów „coquilles” 
(„muszlowych”) ze ślimakowatymi kształtami plam wielobarwnych (apogeum 
ich stosowania w zdobnictwie francuskim przypadło na XVIII wiek). Nie mniej 

XVII–XVIII wieku m.in. w: Phoebe Jane Easton, dz. cyt., s. 109; zob. też: http://www.papiermarbre.
fr/petits-peignes [dostęp: 29.08.2021].
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efektowne były papiery „feuilles de chênes” („liście dębu”), których wzór przy-
pomina formy liściaste, postrzępione za pomocą specjalnego grzebyczka. Wzór 
papieru użytego na wyklejki sobiescianum wymyka się precyzyjnej kategoryzacji, 
łącząc w sobie formy liściaste i kamyczkowe z jednoczesną tendencją do ich zakrę-
cania. Czyni to z niego pełnowartościowy składnik wytwornej dekoracji oprawy  
i całego woluminu.

Pewnych niejasności w kwestii czasu powstania oprawy, a ściślej: możliwych 
ingerencji w jej strukturę wewnętrzną, dostarczają znaki wodne z ante- i post-
foliów. Jak słusznie zauważyły M. Górska i B. Milewska-Waźbińska, w obrębie 
pierwszych kart ochronnych znajduje się fragment znaku wodnego z napisem 
dwukonturowym „ZOONEN”29. Prawdopodobnie jest on częścią nazwy „J HO-
NIG & ZOONEN”, odnoszącej się do holenderskiej firmy papierniczej, czynnej 
w latach 1737–1787 (według innego źródła: 1765–1836)30. Karta z tym znakiem 
umiejscowiona jest obok kart z – wymienionymi wyżej – fragmentami znaków 
wodnych, powstałych we Francji w drugiej połowie XVII wieku31. O ile zatem 
francuskie znaki wodne potwierdzałyby powstanie oprawy w czasach Sobieskiego, 
o tyle papier holenderski sygnalizowałby wkomponowanie pomiędzy siedemna-
stowieczne karty jednej (lub więcej) późniejszej karty. Innymi słowy, kilkadziesiąt 
lat później musiałoby nastąpić wymieszanie kart w obrębie ante- i postfoliów lub 
nawet wkomponowanie przed i za rękopis pustych kart o różnej metryce i pocho-
dzeniu. Takiemu działaniu zdaje się jednak przeczyć brak zauważalnych zmian  
w strukturze woluminu (co musiałoby nastąpić po wtórnym wszyciu w niego no-
wych kart). Wtórnym ingerencjom w skrajne fragmenty bloku książki przeczy 
też stan wyklejek, w każdym razie nic nie wskazuje, by pierwotne wyklejki były 
wymieniane podczas przeróbki bloku w ich sąsiedztwie. Pozostawiając zatem tę 
kwestię jako otwartą, należałoby dopuścić dwie możliwości: pierwsza – że wtórnie 
ingerowano (w niewiadomym celu) w początek i koniec bloku książki, druga – że 
napis „ZOONEN” wiąże się z inną papiernią, niż wyżej przywołana, funkcjonują-
cą już w ostatniej ćwierci XVII wieku.

29  In laudes…, s. 18
30  William A. Churchill, Watermarks in paper, in Holland, England, France etc., in the XVII and 

XVIII centuries and their interconnection, Amsterdam 1935, il. 322 (tamże wizerunek całego znaku 
wodnego – z napisem pod tarczą herbową o bogatym kroju, na której róg myśliwski lub pocztowy, 
zaś powyżej korona fleuronowa); In laudes…, s. 18–19, przyp. 34; zob. też: https://zaansepapierge-
schiedenis.nl/historie/familiebedrijven/honig-zoonen-j/ [dostęp: 11.09.2021]

31  In laudes…, s. 18–19.
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Zagadkową pozostaje też kwestia czasu, miejsca i okoliczności, w jakich opra-
wioną księgę podarowano Janowi III Sobieskiemu. Idąc za hipotezami monogra-
fistek panegiryku, należałoby przyjąć, że inicjatorem powstania dzieła oraz tym, 
który podarował je polskiemu władcy, był ambasador Francji Toussaint de For-
bin-Janson. Mając na uwadze rangę dyplomatyczną tej postaci, wysoce prawdo-
podobne wydaje się wręczenie przez nią księgi na zamku królewskim w Warsza-
wie. Niewykluczone jednak, że nastąpiło to w pałacu wilanowskim lub na zamku  
w Żółkwi, gdzie władca miał rozdzielone części prywatnego księgozbioru. Działo 
się to zapewne niedługo po ukończeniu rękopisu i sporządzaniu jego oprawy, po 
którym oczywiście wolumin trzeba było dostarczyć do Rzeczypospolitej. Ponow-
nie opierając się na ustaleniach badaczek rękopisu, należałoby określić ten czas 
na krótko po elekcji Sobieskiego, czyli jeszcze w 1674 roku lub po jego koronacji  
w 1676 roku. Skądinąd wiadomo, że Sobieski – już jako monarcha – „chętnie 
przyjmował wartościowe pozycje, które ofiarowali mu autorzy, uczeni i posłowie 
zagraniczni przybywający na jego dwór”32. Rękopis z epigramatami i kompozycja-
mi emblematycznymi był na pewno oglądany przez Sobieskiego, po czym pozo-
stała pamiątka w formie odręcznego rysunku i notatki władcy na jednej z kart33. 
Zawarte w niej ilustracje były też wykorzystane w dekoracji pałacu w Wilanowie, 
zaś jedna z inskrypcji – na armacie podarowanej przez króla siostrzeńcowi, Karo-
lowi Stanisławowi Radziwiłłowi34.

Niejasne są późniejsze dzieje woluminu. Wiadomo tylko, że na przełomie 
XVIII i XIX wieku znajdował się on w zbiorach poryckich Tadeusza Czackie-
go35. Później wszedł w posiadanie Czartoryskich, którzy po połowie XIX wieku 
i w latach 70. tegoż stulecia zdeponowali go, wraz z innymi cymeliami, w Kór-
niku. I stąd już nie powrócił do książęcych zbiorów, co potwierdza dokument  
pt. „Brakujące vol[umina]”, w którym Czartoryscy upominają się o różne rękopisy 
niezwrócone im przez Tytusa Działyńskiego36. Na ten okres przypadałoby zatem 
oznaczenie księgi litografowaną nalepką biblioteczną, zachowaną w dolnej partii 
grzbietu i częściowo okładzin: ma formę prostokąta z ząbkowanymi krawędziami 

32  Sabina Barbara Flanczewska, Zainteresowania intelektualne i bibliofilskie króla Jana III Sobie-
skiego. Zamiast rec. pracy Ireny Komasary Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg (Wrocław 1982), „Biule-
tyn Biblioteki UMCS Lublin” 1982/83, R. 30/31, s. 20.

33  In laudes…, s. 14.
34  Tamże, s. 15.
35  Tamże, s. 11–12 (tam źródła archiwalne z Biblioteki Czartoryskich).
36  Tamże, s. 12 (tam wcześniejsza literatura).
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oraz niebiesko-białą ramką ornamentalną, w świetle której zapisano piórem „B.K. 
391 | II263”.

Jakkolwiek żałować należy braku informacji o drogach, jakimi księga krążyła 
od końca XVII wieku przez przynajmniej sto następnych lat, to godny zaakcento-
wania jest fakt uniknięcia przez nią tragicznego losu przytłaczającej części księ-
gozbioru Jana III Sobieskiego. Niegdyś liczył on od trzech do siedmiu tysięcy to-
mów37, spośród których do dziś zachowały się zaledwie pojedyncze woluminy. To 
zaś przesądza o wysokim stopniu hipotetyczności poglądów o szacie zewnętrznej 
królewskich ksiąg. Niewiele pomaga w tym zakresie znajomość pozycji bibliogra-
ficznych biblioteki władcy, będąca efektem spisu dokonanego niedługo po jego 
śmierci38. Spis ten nie uwzględnia bowiem opraw, a tym bardziej ich dekoracji  
i znaków własnościowych. Kilka zachowanych do dziś i znanych z literatury eg-
zemplarzy ksiąg skłania jednak do wysokiej oceny królewskiego gustu względem 
zewnętrznej szaty woluminów39. Zdają się też one wskazywać na znaczną wagę, ja-
ką władca przywiązywał do książkowych znaków własnościowych, co wyraziło się 
także posiadaniem przez niego przynajmniej jednego wzoru ekslibrisu40. Wśród 
nich jednak wszystkie ukazują herb królewski, a nie jego monogram. 

W świetle wiedzy biograficznej o Janie III Sobieskim postawa ta jawiłaby się jako 
konsekwencja kulturalnej atmosfery, w jakiej wzrastał w dziecięcych i młodzień-
czych latach, a która później zaowocowała błyskotliwym umysłem i wszechstron-
nym wykształceniem41. Pamiętać bowiem wypada, że pradziadem przyszłego 

37  O rozbieżnościach w szacunkowej liczbie ksiąg królewskich w: Sabina Barbara Flanczewska, 
dz. cyt., s. 17, przyp. 32.

38  [Jan Tadeusz Lubomirski], Katalog książek biblioteki Najjaśniejszego i najpotężniejszego króla 
polskiego z Bożéj łaski, Jana III, szczęśliwie panującego, spisany w 1689 roku, Kraków – Warszawa 
1879; Irena Komasara, Jan III Sobieski – miłośnik ksiąg, Wrocław 1982, s. 84–189; taż, Jana III So-
bieskiego umiłowanie ksiąg, Warszawa 1983, s. 9–18; Sabina Barbara Flanczewska, dz. cyt., s. 7–44; 
Karolina Targosz, Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991, 
s. 28–37.

39  Opisy opraw i zawartości ksiąg m.in. w: Katalog wystawy pięknej książki polskiej, Warszawa 
1936, nr kat. 128, 152; Irena Komasara, Jan..., s. 196–200, il na frontyspisie, 12–14; Oprawy polskie. 
Wystawa zorganizowana przez Bibliotekę Narodową i Oddział Warszawski Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, listopad–grudzień 1987, red. Andrzej Żółtowski, Warszawa 1987, nr kat. 45.

40  Np. [Jan Tadeusz Lubomirski], dz. cyt., s. 6 nienum., il. nie num na s. 5; Katalog wystawy..., nr 
kat. 152 (egz. ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie); Irena Komasara, Jan…, s. 197–198, il. 
12, 14; Maria Grońska, Ekslibrisy, Warszawa 1992, s. 28, il. 18.

41  Powszechność uznania dla intelektu i wykształcenia króla wśród mu współczesnych pod-
kreślono m.in. w: Zbigniew Wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, Warszawa 1983, s. 386–387; Karolina 
Targosz, Jan..., s. 9–12, 15–16.
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króla był hetman Stanisław Żółkiewski, znany z umiłowania dla ksiąg; także jego 
ojciec Jakub pomnażał rodową bibliotekę o liczne dzieła zakupywane za granicą42.  
Z pewnością niebagatelny wpływ na krystalizację artystycznych, kolekcjonerskich 
i bibliofilskich preferencji Jana miała ponaddwuletnia podróż zagraniczna po za-
kończonej edukacji akademickiej, w trakcie której obracał się w kręgach akade-
micko-dworskich Paryża, a także zwiedził słynne biblioteki w Wolfenbüttel, Oks-
fordzie i Lejdzie43. Wiele lat później rzeczniczką nadsekwańskiej kultury w życiu 
władcy stała się królowa Maria Kazimiera d’Arquien, dostarczająca mu licznych 
ksiąg francuskich. Spośród nich przynajmniej część musiała mieć wysmakowaną  
i modną szatę zewnętrzną44. Wszystko to ukształtowało w Sobieskim potrzebę 
nieustannego obcowania z książką jako źródłem wiedzy oraz duchowych unie-
sień, znakomicie dopełniającą jego dokonania fundatorskie i mecenasowskie45.

Wedle obecnego stanu badań przeanalizowany superekslibris donacyjny pozo-
staje jedynym wśród ksiąg królewskich, któremu nadano formę monogramu z ko-
roną i gałązkami palmowymi46. Jednakże wobec szczątkowej liczby zachowanych 
woluminów z jego księgozbioru nie można wykluczyć, iż księgoznaków o podob-
nej lub analogicznej formie było więcej. Wpływało na to nie tylko rozpowszech-
nienie takiej formuły superekslibrisu w europejskich księgozbiorach schyłku XVII 
stulecia. Nie mniejsze znaczenie miała popularność monogramów wiązanych  
w ówczesnej ikonosferze władzy. Dowodów na to dostarczają artefakty z różnora-
kich dziedzin wytwórczości, także dalekich od kameralnej sztuki książki. Oprócz 
znanych z literatury detali sztychów portretowych47, tudzież dekoracji paradnych 

42  Irena Komasara, Jan..., s. 59–72.
43  Tamże, s. 26–31; Karolina Targosz, Jana Sobieskiego nauki i peregrynacje, Wrocław – Warsza-

wa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 67–191.
44  Michał Komaszyński, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641–1716, Kraków 

– Wrocław 1984, s. 41.
45  O czytelniczych zainteresowaniach władcy m.in. w: Irena Komasara, Jan..., s. 59–201 i inne; 

Sabina Barbara Flanczewska, dz. cyt., s. 7–44; Karolina Targosz, Jan III…, s. 28–51.
46  Formę prostego monogramu wiązanego „JRP” pod koroną i w owalnym wieńcu laurowym 

w typie renesansowym ma superekslibris złotniczy, repusowany i cyzelowany na centralnym meda-
lionie oprawy Godzinek Sobieskich ze zbiorów zamku w Windsorze (zob. np. Zofia Ameisenowa, 
Godzinki Sobieskich w Windsorze, „Biuletyn Historii Sztuki” 1959, R. 21, nr 3–4, s. 244; In laudes…, 
s. 16; https://www.rct.uk/collection/1142248/the-sobieski-hours [dostęp: 3.09.2021]. Nie jest jednak 
pewne, czy oprawę tę wykonano dla Jana III, czy też powstała już po jego śmierci, na zlecenie córki 
– Marii Klementyny Sobieskiej.

47  Hanna Widacka, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, Warszawa 1987, nr kat. 5, 8, il. 
6, 8; In laudes…, s. 16.

Arkadiusz Wagner



69

karet pary królewskiej48, warto przytoczyć monogram królewski jako dekorację 
małej architektury okazjonalnej. Wizerunek takowego ukazał Ernst Braun na 
sztychu zamieszczonym w dziele o artylerii, wydanym w Gdańsku w 1687 roku: 
prezenuje on projekt obudowy architektonicznej dla sztucznych ogni, wzbogaco-
nej herbami, emblematami i innymi motywami odnoszącymi się do króla Jana III  
i królowej Marysieńki49. Należą do nich m.in. dwa monogramy o pięknej, kaligra-
ficznej formie, widniejące po bokach założenia. Monogram Sobieskiego składa 
się z sygli „J[oannes]”, „R[ex]”, „P[oloniae]” (czy raczej – sądząc po układzie liter 
– „J[oannes] P[oloniae] R[ex]”) pod koroną pałąkową i w otoku z przewiązanych 
gałązek oliwnych bądź laurowych (il. 13). Kompozycję tę zaplanowano jako ażu-
rowy wyrób snycerski lub nawet kowalsko-ślusarski w formie kraty, co zresztą 
wpisywałoby się w bogate tradycje tej dziedziny rzemiosła w Gdańsku. Jak mamy 
prawo przypuszczać, wykwintna, a jednocześnie modna, forma takich dzieł zyski-
wała uwagę i uznanie wyrobionego artystycznie monarchy.

48  Teresa Fabijańska-Żurawska, Ostatnie paradne karety króla – zwycięzcy, Jana III Sobieskiego, 
[w:] Królewskie karety Jana III Sobieskiego. Wystawa w Oranżerii Pałacu w Wilanowie, 12 IX 2003 – 
31 XII 2004, oprac. Ewa Birkenmajer, Anna Kwiatkowska, Warszawa 2003, il. 64-66, 71-72.

49  Ernst Braun, Novissimum fundamentum et praxis artilleriae [...] Zum andern mahlherausgege-
ben, t. 1, Danzig, Simon Beckenstein, Jochann Zacharias Stollen, 1687, tabl. do rozdz. XVI, po s. 196; 
zob. też: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/581164/edition/493649/novissimum-fu-
ndamentum-et-praxis-artilleriae-heraussgegeben-von-braun-ernst?language=pl [dostęp: 11.09.2021].

Il. 13. Monogram Jana III Sobieskiego w dziele Ernsta Brauna,  
Novissimum fundamentum…, Gdańsk 1687. Fot. za:  www.wbc.pl
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Na koniec niniejszych rozważań warto byłoby dodać, że koncepcja supereks- 
librisu królewskiego w formie monogramu wiązanego o kaligraficznej formie, 
wraz z koroną i gałązkami palmowymi, zyskała kontynuację w jednej z odmian 
superekslibrisu następcy Sobieskiego na polskim tronie – Augusta II Wettyna. 
Ukazuje on monogram „A[ugustus] R[ex] P[oloniae]” pod koroną zamkniętą, 
w otoku z dwóch gałązek palmowych, stykających się wierzchołkami z koroną  
i przecinających się u dołu, gdzie podwieszony jest Order Orła Białego (il. 14)50. 
Naturalnie, wobec szerokich horyzontów kulturalnych i artystycznych elektora 
saskiego nie sposób byłoby dopatrywać się w tym księgoznaku bezpośredniej za-
leżności od superekslibrisu Sobieskiego – Wettyn mógł go po prostu nie znać. 
Co więcej, w pierwszych dekadach XVIII wieku popularność takiego schematu 
kompozycyjnego superekslibrisów i ekslibrisów objęła praktycznie całą Europę. 
Niemniej pokrewieństwo formy obu superekslibrisów można interpretować ja-
ko wyraz analogicznych zjawisk w sztuce książki w kręgu Sobieskiego i Sasa. Dla 
Biblioteki Kórnickiej ozdobiony nim wolumin sobiescianum pozostaje natomiast 
jedną z najcenniejszych pamiątek po „Lwie Lechistanu”51.

50  Zob. Татьяна B. Гребенюк, Владельческие книжные знаки в Отделе редких книг 
Российской государственной библиотеки, Москва 2010, nr kat./il. 10.2.

51  Określeniem tym odwołuję się do tytułu znakomitej publikacji Hanny Widackiej (Lew Lechi-
stanu, Warszawa 2010), poświęconej ikonografii Sobieskiego w sztuce graficznej.

Il. 14. Superekslibris monogramowy Augusta II Wettyna, prawdopodobnie Drezno,  
przed 1733. Fot. za: Татьяна B. Гребенюк, Владельческие книжные знаки…, Москва 2010
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ABSTRAKT

FRANCUSKA OPRAWA À LA DUSEUIL Z SUPEREKSLIBRISEM  
MONOGRAMOWYM JANA III SOBIESKIEGO  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Artykuł poświęcony jest cennemu sobiescianum z kolekcji rękopisów PAN Biblioteki Kór-
nickiej – oprawie rękopiśmiennego panegiryku z emblematami autorstwa Johanna Jakoba Rollosa 
dedykowanego królowi Janowi III Sobieskiemu. To dzieło introligatorskie odznacza się powściągliwą, 
choć wytworną dekoracją, w centrum której widnieje superekslibris władcy w formie monogramu 
pod koroną królewską i w ujęciu gałązek palmowych. W pierwszej kolejności dokonano analizy 
oprawy pod względem materiałowo-technicznym i dekoracyjnym. Wnioski z analizy wykorzystano 
do osadzenia dzieła na tle francuskiego introligatorstwa XVII wieku, co doprowadziło do wniosku, 
że jest to klasyczny przykład oprawy w stylu à la Duseuil (à la Du Seuil), mający liczne odpowiedniki 
w dorobku francuskich introligatorów ery baroku. W dalszej kolejności przeanalizowano genezę 
formy superekslibrisu, wskazując na francuskie wzorniki graficzne, prezentujące m.in. projekty 
monogramów. Istotne okazały się analogie między superekslibrisem Sobieskiego a francuskimi su-
perekslibrisami z monogramem lub tarczą herbową pod koroną i otoczoną gałązkami palmowymi 
bądź podobnymi motywami. Uwagę poświęcono też genezie formy papieru marmurkowego, z 
którego wykonano wyklejki. Na końcu podjęto się próby osadzenia tej księgi na tle księgozbioru 
Jana III Sobieskiego, z którego do dziś zachowała się jedynie drobna część woluminów. Zwrócono 
też uwagę na problem monogramów królewskich w Polsce ostatnich lat XVII i pierwszych dekad 
XVIII wieku.

Słowa kluczowe: Jan III Sobieski, Johann Jakob Rollos, Toussaint de Forbin-Janson, barokowe in-
troligatorstwo, à la Duseuil (à la Du Seuil) oprawy, à l’ancienne linie, dekoracja filigranowa, fers 
pointillés, superekslibris monogramowy, monogram królewski, papier marmurkowy
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ABSTRACT 

ARKADIUSZ WAGNER

FRENCH BINDING À LA DUSEUIL WITH THE MONOGRAM 
SUPRALIBROS OF JOHN III SOBIESKI  

IN THE COLLECTIONS OF THE KÓRNIK LIBRARY

This paper is devoted to a precious sobiescianum from the Kórnik Library’s collection of manu-
scripts – the binding of a hand-written panegyric with emblems by Johann Jakob Rollos, dedicated 
to King John III Sobieski. This piece of bookbinding art is marked by its restrained although exqui-
site decoration centred around the monarch’s supralibros in the form of a monogram under a royal 
crown, encircled by palm branches. First, the binding is analysed in terms of its materials, technique, 
and decoration. Conclusions from the analysis were used to situate the work in the context of French 
17th-c. bookbinding, which led to the conclusion that it is a classic example of an à la Duseuil (à la 
Du Seuil) binding, which has numerous counterparts in the output of French bookbinders of the 
Baroque era. The genesis of the form of the supralibros is then analysed, indicating French sample 
design books presenting inter alia designs of monograms. Analogies between the Sobieski’s suprali-
bros and the French supralibros with a monogram or an escutcheon under a crown and encircled 
by palm branches or similar motifs turned out to be significant. Attention was also devoted to the 
genesis of the form of the marbled paper from which the endpapers were made. Finally, it was at-
tempted to situate the book in the context of John III Sobieski’s book collection, from which only 
a handful of volumes have managed to survive until our own times. Attention was also paid to the 
issue of the royal monograms in Poland in the last years of the 17th century and the first decades of 
the 18th century. 

Keywords: John III Sobieski, Johann Jakob Rollos, Toussaint de Forbin-Janson, baroque bookbind-
ing, à la Duseuil (à la Du Seuil) bindings, à l’ancienne lines, filigree decoration, fers pointillés, mono-
gram supralibros, royal monogram, marbled paper
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KONTRAKT NA BUDOWĘ ZAMKU W KÓRNIKU  
Z 1426 ROKU

Celem artykułu jest ponowne wydanie i przetłumaczenie najstarszego znanego 
dokumentu do dziejów zamku w Kórniku, spisanego po łacinie. Jest on od dawna 
znany badaczom i cytowany w literaturze przedmiotu, chociaż nigdy nie doczekał 
się ani porządnego wydania, ani przekładu. Z powodu braku innych źródeł pisa-
nych dotyczących zamku z czasów mu współczesnych dokument ten ma bezcen-
ną wartość informacyjną, a ze względu na występowanie wyrazów polskich może 
być także uznany za pomnik języka polskiego. 

Umowa na budowę zamku w Kórniku została zawarta 31 października 1426 ro-
ku przed sądem konsystorskim w Poznaniu między kanclerzem kapituły poznań-
skiej Mikołajem z Górki, ówczesnym właścicielem Kórnika, a cieślą poznańskim 
Niklosem (Mikołajem). Posiedzeniu sądu przewodniczył oficjał poznański Maciej 
Korzbok. Obie strony złożyły publicznie i dobrowolnie zobowiązanie do spełnienia 
określonych w kontrakcie czynności (obligatio ex contractu), co zostało potwier-
dzone odpowiednim zapisem w księdze czynności oficjała1. Nazajutrz kanclerz 
przedłożył w sądzie spisaną umowę, aby oblatowano ją w tej samej księdze2. Ory-
ginał kontraktu, nawet jeśli się zachował, nie jest znany. Był unikalny z punktu 

1  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej AAP), AC 9, k. 267.
2  Tamże, k. 267v–268. Wpis o dokonaniu czynności prawnej z 31 X od tekstu kontraktu dzieli 

kilka innych zapisek datowanych na 31 X i 1 XI.
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widzenia dyplomatyki jako tzw. chirograf, dokument charakterystyczny ze wzglę-
du na specjalny sposób spisania oraz uwierzytelnienia, dzięki czemu obie stro-
ny otrzymywały ten sam oryginał umowy, której autentyczność mogły w każdej 
chwili wspólnie i niezależnie od sądu sprawdzić3. Dokładna informacja o rodzaju 
sporządzonego dokumentu została zawarta w jednym z akapitów umowy. Pismo 
zachowanej kopii to niezbyt czytelna kursywna minuskuła gotycka, powszechnie 
używana w kancelariach kościelnych i świeckich XV wieku. Pisarz konsystorski 
wpisał do księgi treść okazanego dokumentu szybko i niedbale. Świadczą o tym 
poza duktem pisma rozmaite błędy: pominięte wyrazy, które najwidoczniej uznał 
za oczywiste i nie chciał ich powtarzać, pomylone lub pominięte litery zmienia-
jące znaczenia słów, niezaznaczone abrewiacje czy też skreślone albo powtarzane 
wyrazy lub całe frazy. Brak skrupulatności może też potwierdzać dopisanie na 
końcu umowy, już po formule końcowej, dwóch kolejnych punktów, które powin-
ny znaleźć się wyżej.

Zleceniodawca budowy, Mikołaj z Górki h. Łodzia (zm. między 8 VII a 17 XI 
1439 r.), to wpływowa postać poznańskiej kapituły katedralnej i twórca przyszłej 
potęgi rodu Górków, zaliczanego do elity możnowładczej Wielkopolski XV i XVI 
wieku. Syn Wojciecha i Katarzyny, a młodszy brat Pietrasza (Piotra), Jakuba, Mał-
gorzaty i Anny, był stryjem Wyszoty prepozyta poznańskiego i Łukasza wojewody 
poznańskiego. Studiował w Akademii Praskiej, gdzie w 1386 roku uzyskał tytuł 
bakałarza sztuk, a później, już jako duchowny, najprawdopodobniej kontynuował 
naukę na Uniwersytecie Krakowskim (w 1400 roku wymieniony wśród grona 
dobroczyńców uczelni stanu duchownego, ale z wniesieniem opłaty wpisowego 
6 groszy). Jako człowiek dobrze wykształcony rozpoczął karierę duchowną: naj-
pierw jako kleryk poznański (1389), następnie kanonik poznański (po 1391), ka-
nonik gnieźnieński (1389/1396–1439), asesor sądowy w Poznaniu (1407–1408), 
prefekt fabryki katedry poznańskiej (1431), a pod koniec życia kapelan papieski 
(1433–1439). Ukoronowaniem jego kariery był bez wątpienia urząd kanclerza 
kapituły poznańskiej, pełniony dozgonnie przez niemal czterdzieści lat (1397–
1439). Z polecenia kapituły gnieźnieńskiej posłował Górka do króla Władysława 
Jagiełły w 1411 roku. Prowadził, zwłaszcza w drugiej połowie życia, szeroką akcję 
fundacyjną, zarówno w Poznaniu (sfinansował kaplicę św. Leonarda w katedrze 
poznańskiej, zwaną odtąd kaplicą Górków, i dziesięć altarii: w katedrze, kolegiacie 

3  Dopasowanie przyłożonych do siebie obu rozciętych części potwierdzało autentyczność do-
kumentu.
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NMP in Summo i kolegiacie św. Marii Magdaleny), jak i w Gnieźnie (altarię  
śś. Łazarza i Marty w 1438 r. w katedrze), był też fundatorem legatów na uposaże-
nie rektorów szkół katedralnych obu kapituł. Był właścicielem Kórnika z okolicz-
nymi dobrami, Górki Miejskiej (ob. Miejskiej Górki) z kilku wsiami, Czerniejewa 
z przyległościami, Swarzędza i innych majętności w Wielkopolsce. Pochowany 
został we wspomnianej kaplicy św. Leonarda4.

4  Mikołaj z Górki, podobnie jak pozostali bohaterowie tego artykułu, nie ma biogramu w Pols-
kim słowniku biograficznym. Dane biograficzne patrz: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, 
t. I [ed. Żegota Pauli, Bolesław Ulanowski, Adam Chmiel], Cracoviae 1887, s. 3; Słownik historycz-
no-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. I, z. 4, oprac. Stefan Chmielewski, 
Krystyna Górska-Gołaska, Jerzy Luciński pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, Wrocław [i in.] 
1987, s. 631–635 (hasło „Górka Miejska”) (dalej SHGPozn); Jan Korytkowski, Prałaci i kanonicy  
katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. 2, Gniezno 1883, s. 93–95; Józef Nowacki, Dzieje archidi-
ecezji poznańskiej, t. 1, Poznań 1959, s. 105, 113, 257, 312–313, 322–323, 330–331, 447–449, 474, 723,  
t. II, Poznań 1964, s. 86, 595, 613, 676; Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle me-
tryki z lat 1408–1448, Poznań 2003, s. 364–365; Paweł Dembiński, Prokuratorzy poznańskiej kapituły 
katedralnej w latach 1428–1500, „Roczniki Historyczne” 2003, t. LXIX, s. 155, 162; tenże, Poznańska 
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Znacznie mniej wiadomo o drugim sygnatariuszu kontraktu, cieśli z Poznania 
Niklosie (Mikołaju), nazywanym tak zawsze w odróżnieniu od osoby kanclerza. 
Możliwe, że należał do patrycjatu poznańskiego. Był rzemieślnikiem związanym  
z kapitułą poznańską i gnieźnieńską, dla której wykonywał prace przy tamtejszych 
kościołach katedralnych. Wiadomo na pewno, że w latach 1407–1409 w Poznaniu 
pokrył dachami wieniec kaplic wokół prezbiterium katedry, natomiast w Gnieźnie 
w latach 1415–1416 wieńczył hełmem wieżę katedralną i krył nowymi dachami 
jej ambit oraz kaplice. Trzy lata później zawarł kontrakt na budowę i wyposażenie 
kaplicy w tamtejszej kurii arcybiskupiej. Jako sprawdzony i zaufany budowniczy 
kapituły poznańskiej trzymał w dzierżawie młyn kapitulny w Poznaniu. Przed za-
warciem umowy kórnickiej był więc dobrze znany ze swych umiejętności kancle-
rzowi i kapitule5.

Kanclerz Mikołaj kazał zbudować drewniany zamek „na surowym korzeniu”, 
od podstaw, w dogodnym miejscu obronnym, które wymagało wcześniejszego 
przygotowania. Trzeba było najpierw usypać i wyrównać szeroki plac (plateau), 
następnie wzmocnić jego brzegi drewnianym wieńcem z pali, a na koniec położyć 
murowany fundament jako podwalinę dla drewnianej konstrukcji budynków6. 
Prace te musiały być wykonane przed spisaniem kontraktu. Potwierdzają to ba-
dania archeologiczne przyziemia zamku przeprowadzone w 1947 roku7. Również 
wykonane w 2009 roku badania dendrochronologiczne palisady wzmacniającej 
brzegi plateau, na którym stoi zamek, wykazały, iż drewno użyte do jego budowy 
pochodzi z 1419 i 1453 roku8. Okres zimowy 1426/1427 roku wykorzystano więc 

kapituła katedralna schyłku wieków średnich. Studium prozopograficzne 1428–1500, Poznań 2012,  
s. 543–544; Zbyszko Górczak, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie 
XV i początkach XVI wieku, Poznań 2007, s. 211–222.

5  Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, vol. 2, ed. Bolesław Ulanowski, 
Cracoviae 1902 („Monumenta Medii Aevi Historica”, t. XVI), nr 150, s. 50; Józef Nowacki, dz. cyt., 
t. I, s. 107, t. II, s. 613, przyp. 1; Marta Czyżak, dz. cyt., s. 234–238.

6  Por. Róża Kąsinowska, Zamek w Kórniku, wyd. 1, Kórnik 1999, s. 13 i przyp. 19; szerzej na ten 
temat w wyd. 2 popr. i poszerz., Kórnik 2019, s. 13 i przyp. 21–22.

7  Włodzimierz Szafrański, Sprawozdanie z badań z 12.12.1947 r., maszynopis, Muzeum Archeo-
logiczne w Poznaniu, teczka Kórnik, nr 3748/1 (cyt. za Róża Kąsinowska, dz. cyt., wyd. 2, s. 13, 
przyp. 21).

8  Marek Krąpiec, Badania dendrochronologiczne próbki drewna z Kórnika. Kraków, 30.08.2009 r., 
maszynopis w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (niesygn.). W umowie brak jakiejkolwiek wzmianki  
o starszej budowli lub jej reliktach na tym miejscu, które wymagałyby rozbiórki czy rozbudowy, nie 
mówi się też o jej właścicielach. Nie była to więc rozbudowa bliżej nieokreślonej siedziby poprzedniego 
dziedzica dóbr kórnickich, Mikołaja z Kórnika h. Łodzia (zm. 1382), kanclerza wielkopolskiego i bpa 
poznańskiego 1375–1382, który rezydował głównie w Krakowie, a przebywając w Wielkopolsce, 
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zapewne na zgromadzenie budulca, a sama budowa ruszyła prawdopodobnie na 
wiosnę 1427 roku. W chwili rozpoczęcia prac ciesielskich była już gotowa ława 
fundamentowa, mowa jest także o istnieniu murowanej piwnicy. Drewno na bu-
dowę miało pochodzić z rozległych kompleksów leśnych położonych wokół wsi 
Głęboczek. Ponieważ zleceniodawca budowy nie był właścicielem dóbr głęboc-
kich9, w grę wchodził tylko zakup drewna na prace budowlane. To tłumaczy, dla-
tego kanclerz Mikołaj nie zapewnił całego potrzebnego budulca, tylko jego część 
(wprawdzie zasadniczą), resztę zaś miał dostarczyć cieśla Niklos, co zostało pod-
kreślone w umowie aż dwukrotnie. Równolegle ze wznoszeniem zamku musiały 
trwać prace melioracyjne przy kopaniu fosy i kanałów zasilających ją w wodę. 
Budowa tej wielkopańskiej siedziby miała bez wątpienia ścisły związek z lokacją 
samego Kórnika, przeprowadzoną przez Mikołaja z Górki prawdopodobnie w la-
tach 1425–1437. Ze źródeł wiadomo bowiem, że siedziba kanclerza gotowa była 
do zamieszkania najpóźniej w 1437 roku10.

Jak już wspomniano, kontrakt kórnicki został spisany po łacinie, ale zawiera 
wtrącenia w językach wernakularnych – polskim i niemieckim, które pełnią funk-
cje pomocnicze i służą do objaśnienia i uściślenia terminologii budowlanej. Słów 
polskich jest dziewięć (w kolejności występowania): przantr i  (piętra), porancze 
(poręcze), podsanbogę (podsięboje), a lkerz  (alkierz), sambsy lub sampsy 
(gzymsy), prog y (progi), s t icholcze  lub st icha lcz  (stycholce), myecze  (mie-
cze) i sanscheky (sąsieki)11. Trzy z nich występują dwukrotnie (poręcze, gzymsy, 
stycholce), przy czym ostatni w dwóch nieco różnych wersjach ortograficznych.  
W czterech przypadkach mamy do czynienia z pierwszym znanym, jak można są-
dzić, użyciem tych terminów w tekstach pisanych XV wieku (tak łacińskich, jak 
i polskich): poręcze 12, a lk ierz 13, miecze 14 i sąs ieki 15. Dla terminu gzymsy 

mieszkał w letniej rezydencji biskupów poznańskich w Głównej pod Poznaniem i w Ciążeniu, gdzie 
zmarł (por. Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, wyd. Jan Szlachtowski, [w:] Monumenta 
Poloniae historica, t. II, wyd. August Bielowski, Lwów 1872, rozdz. 56, s. 709–710).

9  W latach 1423–1450 był nim Pietrasz (Piotr) Głębocki (por. SHGPozn, s. 486).
10  Zob. Róża Kąsinowska, dz. cyt., wyd. 2, s. 16.
11  Wszystkie figurują w Słowniku staropolskim (t. I–XI, red. nauk. Stanisław Urbańczyk, War-

szawa – Kraków 1953–2002, dalej SSt.) jako przykłady użycia, niekiedy jedyne, pochodzące z kór-
nickiego kontraktu.

12  Tamże, t. VI, s. 404 (pierwsze znane użycie 1464).
13  Tamże, t. I, s. 33 (1474).
14  Tamże, t. IV, s. 202 (dopiero 1500).
15  Tamże, t. VIII, s. 140 (1494).
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brakuje danych porównawczych16. Pozostałe słowa były używane współcześnie 
(piętra ,  podsięboje ,  progi ,  s tycholce)17. Warto przy tym podkreślić, że aż 
sześć wyrazów z kórnickiej umowy (poręcze,  podsięboje ,  a lk ierz ,  gzymsy, 
stycholce  i  sąs ieki) ma nienotowaną wcześniej ortografię.

Oprócz wyrazów polskich w tekście kontraktu występują cztery wyrazy nie-
mieckie: crancz  (wieniec [więźby dachowej]), czegbroke (most zwodzony), 
srank (ława, tu: skrzynia na odzież) i vndewer  (wykusz). Tylko pierwszy z nich 
zapisano w postaci spotykanej w innych przekazach źródłowych z terenu Polski, 
dwa kolejne mają ortografię odmienną, natomiast dla ostatniego wyrazu brak  
w ogóle danych porównawczych18.

***

Umowę kórnicką opublikowano do tej pory trzykrotnie. Po raz pierwszy wy-
dał ją w 1888 roku Ignacy Zakrzewski19. Odnalazł on tekst kontraktu w Archi-
wum Kapitulnym w Poznaniu, gdy brał udział we wznowionej w 1882 roku przez 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk akcji konserwatorskiej mającej na celu 
zinwentaryzowanie zabytków na obszarze ówczesnego Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego20. Jego edycja zawiera sam tekst łaciński bez komentarza i aparatu 
krytycznego. Wydawca opatrzył ją jedynie krótką notą wstępną, w której okreś- 
lił umowę jako „ciekawy dokument, rzucający światło na historię budownictwa 
drewnianego i obronnego w średnich wiekach w Polsce”21. Zakrzewski ocenił 
tekst jako „pełny omyłek i opuszczeń”, z czym ogólnie można się zgodzić22.

16  Tamże, t. XI, s. 131 (podany przykład tylko z umowy kórnickiej).
17  Tamże, t. VII, s. 228 (1424), t. VI, s. 276 (1429, 1436), t. VII, s. 74 (1437), t. VIII, s. 491, 

498–499 (1420, 1436).
18  Por. przyp. 40, 43, 47. W średniowiecznych tekstach niemieckiego obszaru językowego 

wyrazy te występują, ale w formach innych niż zanotowane w kontrakcie (por. ważniejsze słowniki 
mittelhochdeutsch w wersjach online: Georg Friedrich Benecke, Wilhelm Müller, Friedrich Zarncke, 
Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Leipzig 1854–1866 (BMZ), Matthias Lexer, Mittelhochdeutsches 
Handwörterbuch, Bd. 1–3, Leipzig 1872–1878, Mittelhochdeutsches Wörterbuch (MHDWB), 
Gerhard Köbler, Mittelhochdeutsches Wörterbuch, 3. Aufl., 2014 dostępne przez stronę mediaevum.
de pod adresem: https://www.mediaevum.de/links/woerter-buecher/mhd [dostęp 16.09.2021]).

19  Umowa o budowę zamku Kórnika w r. 1426, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii 
Sztuki w Polsce”, t. III, z. 2, Kraków 1888, s. 64–65.

20  Helena Chłopocka, Ignacy Zakrzewski 1823–1889, [w:] Wybitni historycy wielkopolscy, red. 
Jerzy Strzelczyk, Poznań 2010, s. 129–130.

21  Umowa…, s. 64.
22  Tamże.
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Ponownie wydał umowę w 1902 roku Bolesław Ulanowski23. W jego edycji 
zapiska pisarza konsystorskiego z 31 października 1426 roku o dokonaniu przez 
strony rekognicji poprzedza tekst kontraktu jako osobna pozycja24.

W 1908 roku kontrakt został wydany po raz trzeci – przez Franciszka Pieko-
sińskiego25. Ostatnia z edycji nie była najpoprawniejszą, ale warto zauważyć, że 
pod względem wierności oryginałowi Piekosiński okazał się dokładniejszy od 
poprzedników.

Umowę kórnicką znał też ks. Józef Nowacki, choć nie wydał jej drukiem26.
Żadna z wymienionych edycji nie zawiera bezbłędnego, poprawnego wydania 

łacińskiej podstawy źródłowej. Wśród popełnionych błędów są też takie, które 
zmieniają sens przekazu, dlatego należy je poprawić.

Poza trzema edycjami tekstu łacińskiego umowa kórnicka doczekała się także 
dwóch polskich przekładów. W 1906 roku ukazało się tłumaczenie Macieja Mora-
czewskiego27. Jest ono na ogół poprawne, ale wymaga korekt i uzupełnień. Termi-
ny fachowe czy trudniejsze lekcje objaśnił autor w przypisach tekstowych28. Drugi 
przekład, autorstwa Romana Hecka, oparty na wydaniu Piekosińskiego w Kodeksie 
dyplomatycznym Wielkopolski, ukazał się w 1955 roku w zbiorze średniowiecznych 
tekstów źródłowych do historii Polski29. Tłumaczenie to jest nieudolne i zawiera 
wiele różnych błędów (począwszy od złej daty dokumentu), a przy tym jest nie-
kompletne, gdyż pomija 7 akapitów oryginalnego tekstu30.

Obecną reedycję przygotowano według zasad wydawania źródeł średniowiecz-
nych zawartych w instrukcji Adama Wolffa31. Wszystkie występujące w tekście wy-
razy polskie i niemieckie oddano dla wyróżnienia drukiem rozstrzelonym.

23  Acta capitulorum…, nr 991, s. 478–479.
24  Tamże, nr 990, s. 478.
25  Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. V, wyd. Franciszek Piekosiński, Poznań 1908, nr 455,  

s. 444–446.
26  Józef Nowacki, dz. cyt., s. 613, przyp. 61.
27  Maciej Moraczewski, Ugoda o budowę zamku w Kurniku [!], Kraków 1906 [rz.] (odb.  

z „Architekta”, R. VII, Kraków 1906, zesz. V, kol. 103–107 w innym układzie typograficznym).
28  Na końcu przekładu Moraczewski opublikował, ciekawą dla czytelnika, przybliżoną 

rekonstrukcję zamku opisanego w umowie (s. 10–11).
29  Roman Heck, Polska w okresie monarchii stanowej 1346–1454. Wybór tekstów, Warszawa 1955, 

s. 239–241 (bez pełnego opisu bibliograficznego podstawy przekładu).
30  Przykładowe tłumaczenia: „dzień Jowisza” zamiast „czwartek”, „potrzebować” – „zaopatrzyć”, 

„zagłębienia” – „piętra”, „podpory” – „skrzynie”, „dalsze” – „wysokie belki”, „progi przed domami 
ponad mur” – „pod domami na murze”, „miejsca sekretne” – „wychodki”, „stamen” – „postaw”, „do 
studni” – „do boru”.

31  Adam Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI 
wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1957, nr 1, s. 155–181.
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Dokument oryginalny:
 

[Poznań, 31 X 1426]
[k. 267] Convencio Curnika

Die Jowis, ultima mensis octobris, hora et loco audiencie consuetis, dominus 
Nicolaus cancellarius Poznaniensis ex una et Niclos carpentarius de Poznanb par-
te ex altera constituti personaliterc coram domino M[athia] officiali se hincinde  
convencionem super edificacione castri Curnik fecisse et contractum, prout  
inferius continetur, promittentes hincinde omnia et singula tenere et inviolabiliter 
observare sub censuris ecclesiasticis.

[k. 267v] Conventio edificii in Curnik castri.
Primo homines domini cancellarii ligna seu arbores pro eisdem officiis,  

quantumd exbrigare poterit in bonis Glamboczecz, ponere debe[n]te ad terram, 
quantum poterit idem dominus Nicolaus expedire. Sed in aliis bonis idem Niclos 
carpentarius excidere debet et tenebitur cum sua familia alia ligna pro edificiis 
eiusdem, [prout]f est obligatus.

Item duas domusg edificabit magisterio meliori, quamlibet domum in lon-
gitudine XXI ulna[rum], in latitudine autem X ulnarum, columpne eorumh de  
quindecim ulnis in longitudine, cum tribus salis alias przantri et ponere eosdemi 
asseribus conbinatis magisterio meliori.

Item in qualibet parte domus ad minus VII scatuij alias srank debent esse.
Item gradus cum attinenciis videlicet porancze ut in forma et scampna clau-

sa faciat idem magister tot, quot dominusk cancellarius vel aliquis ex parte sua 
mandaverit vel quantum necessarium fuerit.

Item predictas domus ligabit vnam ad aliam modo firmiori et meliori.
Item tignis vel subtignis, propugnaculo alias vndewer circumquaque cum 

fenestris et columpnis, in wlgari podsanbogę, et circumdare asseribus forma 
meliori.

Item in fine et in medio domus faciat duo propugnacula ad rotunditatem cum 
altis tignis modo pulchri.

Item tecturam faciat in modum crinalis, in vulgari crancz, et hoc idem te-
gat ad domini voluntatem simul cum propugnaculis et in eisdem propugnaculis 
erectis, in vulgari a lkerz, in quolibet duos globos faciat et illa omnia circumdabit 
asseribus modo meliori.
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Item in secunda sala faciat transitum in medio castril circumquaque sambsy 
et asseribus circumdabit.

Item hostia et fenestras magna et parwa pro necessitate castri ad mandatum 
faciat et tegat et claudat.

Item super cellario murato trabes faciat et lignis superponat ac salam faciat 
idem ad domini voluntatem.

Item liminari[a]m alias prog y quercina necessaria sub domibus super muro 
ponat forma meliori, tunc illa ligat ad columpnas.

Item faciat omnia et singula st icholcze et omnia alia pro argilla ponenda.
Item canalia necessaria pro castro faciat et ponat. Item duo secreta necessaria.
Item caminum pro coquina et caminum pro custode pontis. Item in castro 

cameras, quantum necesse fuerit, faciat in omnibus salis.
Item ante domos faciat duos parietes cum fenestris et [super]f columpnas 

pandebit pons, in wlgari czegbroke, et totum pontem faciat modo meliori cum 
sampsy et in medio pontis faciat in quatuor columpnis et tegat sessionem et 
ligaturas alias porancze.

Item cratam in fine pontis cum porticula. Et ipse dictus magister Niclos car-
pentarius coram provido magistratun civitatis ac aliis testibus promittit sub fide et 
honore dicto domino Nicolao cancellario et filiastris suis ac domino Miroslao de 
Bithin, canonico Poznaniensi, expressa edificia continuare, indilate efficere et in 
toto perficere, et si, quod absit, [k. 268] quod negliget facere, submittit se correc-
cioni civitatis Poznaniensis [et] censuris officialis Poznaniensis.

Item ipse dominus Nicolaus cancellarius pro eisdem edificiis et laboribus tene-
bitur et obligabitur dare et solvere solarium XXXVI marcarum currentis monete, 
X ulnas panni Anglici, unum stamen barchany pro dicto labore, duo maldrataso 
farine mensure Poznaniensis siliginis, VIII pernas lardi domesticas, tres mensuras 
pisi eciam domestici, unam mensuram milei.

Item instrumenta carpentaria ferrea ad borram cum provisionibus et necessa-
riis per dominum cancellarium nominatis comestialibus debent eis per dominum 
cancellarium adduci.

Item ipse dominus cancellarius unam cartam istius ordinacionis habeat et dic-
tus magister Niclos similem de una manu ad invicem precisam.

Item dicas interhabeant et ea, que dominus cancellarius pro sollario dicto ma-
gistro Niclos dederit, illa ad ambas dicasp incidant propter meliorem cognicionem 
et fidem etc.
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Item dominus cancellarius tenebitur dicto carpentario dare et ordinare ligna 
sectata pro ligaturis alias myecze et fenestris.

Item omnia ligna et singula in silvis et borris ipse carpentarius tenetur excidere 
excepto Glamboczecz.

Item tignos faciat secundum informacionem domini Miroslai de Bithin, cano-
nici Poznaniensis, prout sibi est a[d]uersumm.

Item, licet omnia specificare [et]r describi nons possunt, tamen ego Niclos car-
pentarius predictus promitto, [quod]e omnia, quecunque sunt pro edificiis opor-
tuna et necessaria, teneor et volo complere.

Item celarium dividere cum st ichalcz et hostium vel asseribus.
Item faciat sanscheky pro frumentis in cameris inferioribus etc.

a obok tytułu dopisane późniejszą ręką: Nota bene quando edificatum est castrum in Kurnik;    
b w Kop. Pozn: (Zakrzewski i Piekosiński rozwiązują Poznan, Ulanowski Poznania);   c następu-
je skreślony wyraz recogno;   d następuje powtórzony wyraz quantum;   e w Kop. niezaznaczony 
skrót;   f uzup. Ulanowskiego;   g następuje powtórzony wyraz domus;   h tak w Kop., recte earum;   
i tak w Kop., recte easdem;   j w Kop. statui;   k w Kop. domino;   l następuje skreślona fraza ad 
mandatum faciat et claudat ze zdania niżej;   m tak w Kop.;   n w Kop. popr. z mgro;   o możliwa 
też forma maldrata, ale przy rodzaju użytego skrótu mało prawdopodobna;   p następuje skreś- 
lone per;   r uzup. Ulanowskiego, obecne też w wydaniu Zakrzewskiego;   s następuje skreślony wyraz 
possent.

Dokument w przekładzie polskim:

[k. 267] Umowa Kórnik

W czwartek, w ostatnim [dniu] miesiąca października, w zwykłym miejscu  
i czasie posiedzenia [sądu] pan Mikołaj kanclerz poznański z jednej, a Niklos cie-
śla z Poznania z drugiej strony stanąwszy osobiście [zeznali] przed panem M[a-
ciejem]32 oficjałem [poznańskim], że zawarli między sobą umowę i kontrakt na 
zbudowanie zamku Kórnik, jak niżej się podaje, przyrzekając sobie nawzajem do-
trzymać wszystkiego razem i każdego z osobna i bez uszczerbku przestrzegać pod 
karami kościelnymi.

32  Maciej Korzbok h. własnego (zm. przed 28/29 VIII 1431), adwokat konsystorski we Wrocławiu 
1421, altarysta katedry poznańskiej, oficjał poznański 1423–1431, kanonik 1425 i prokurator ka-
pitulny 1429–1430, fundator kaplicy rodowej Korzboków w katedrze poznańskiej (Józef Nowacki,  
dz. cyt., t. II, s. 229).
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[k. 267v] Umowa na budowę zamku w Kórniku.

Po pierwsze, ludzie pana kanclerza mają zwalić na ziemię drzewa albo pnie na 
te roboty, ile da się wykupić33 w dobrach Głęboczek34, jak wiele zdoła zaopatrzyć35 
tenże pan Mikołaj, ale w innych dobrach to cieśla Niklos ma i powinien sam ze swą 
czeladzią wyciąć inne pnie na budowę tegoż [zamku], [jak] jest zobowiązany.

Dalej, zbuduje dwa domy lepszym kunsztem, każdy dom o długości XXI łok-
ci36, a szerokości X łokci37, ich słupy wysokości piętnastu łokci38, z trzema izbami, 
inaczej piętrami 39, i [ma] je wyłożyć deskami połączonymi lepszym kunsztem.

Dalej, w całym domu ma być przynajmniej VII skrzyń [na ubrania], inaczej 
schrank 40.

Dalej, niech zrobi tenże majster schody z przydatkami, mianowicie poręcza-
mi,  zgodnie z kształtem [schodów], i ław zamykanych tyle, ile zleci pan kanclerz 
lub ktoś z jego strony, albo ile będzie potrzeba.

Dalej, rzeczone domy połączy jeden z drugim solidniejszym i lepszym sposobem.
Dalej, [ma opatrzyć] belkami41 albo podsufitką42 [i] wykuszem, inaczej unter werk43, 

33  Dosł. staropol. wywarować (przy transakcji sprzedaży uwolnić nabywcę lub rzecz nabytą 
od roszczeń i pretensji prawnych osób trzecich), termin sądowy z prawa ziemskiego XIV–XV wieku  
w źródłach prawnych występuje często z innym terminem o podobnym znaczeniu „wyclić” (por. 
przyp. 35).

34  Głęb o czek , wieś szlachecka w pow. poznańskim woj. poznańskiego, położona nad jez. 
Głęboczek i rz. Trojanką w lasach Puszczy Zielonki, od 1458 roku do XVI wieku (przed 1580)  
z prawami miejskimi (ob. w gm. Murowana Goślina).

35  Dosł. staropol. wycl ić  (uwolnić od prawa własności i roszczeń przez uiszczenie cła lub zapłaty).
36  Tj. ok. 12,5 m, jeśli użyto łokcia miary poznańskiej (59,4 cm).
37  Ok. 6 m.
38  Ok. 8,9–9 m.
39  Przant r i  od staropol. przętr – izba na piętrze, strych (SSt., t. VII, s. 228); sale liczono jedna 

nad drugą, zatem budynki były trzykondygnacyjne, dwupiętrowe, przy czym najwyższa kondygnacja 
mogła być niższa od pozostałych.

40  Dawne szafy na ubrania, służyły jednocześnie za siedzenia. Inne formy ortograficzne: schrange 
– ława, skrzynia lub od schrangk vel schrank – szafa; por. pol. szranki (Niemiecko-polski i polsko- 
-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu 
Polski, oprac. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska, Toruń 2020, t. 1, s. 217,  
t. 2, s. 93, 231 (dalej NSH)).

41  Tramy,  po dc i ąg i  lub s i e s t rzany,  główne belki stropowe, na których układano 
poprzecznie inne belki, a od spodu przybijano podsiębitkę; także belki w ogóle.

42  Po dt ram k i , podkład z wielu stykających się ze sobą desek różnej szerokości, przybitych od 
spodu do belek stropowych (tramów).

43  Unde wer, tu wykusz (por. niepewną atrybucję w SSt., t. IX, s. 403), o czym świadczy uściślenie 
wieloznacznego łac. propugnaculum, o jakie dzieło obronne dokładnie chodzi (instrukcja dla cieśli), 
użyciem aż dwóch terminów w dwóch różnych językach: polskim podsięboje i niemieckim (tylko 
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z oknami44 i słupami dookoła, pospolicie podsięboje45 [nazywanym],  
i obić [go] deskami ładniejszego kształtu.

Dalej, na końcu i w środku domu niech zrobi dwie okrągłe baszty46 z wysokimi 
belkami pięknym sposobem.

Dalej, niech zrobi dach na kształt wieńca47, [zwanego] pospolicie kranz 48,  
i niech to nakryje tenże [majster] wedle woli pana razem z basztami, a na tychże 
wzniesionych basztach, zwyczajowo alkierzami [zwanych], niech zrobi na każ-
dym dwie kopuły49 i to wszystko obije deskami lepszym sposobem.

Dalej, w izbie drugiej kondygnacji50 niech zrobi przejazd w środku zamku, oto-
czy [go] ze wszystkich stron gzymsami51 i obije deskami.

Dalej, niech zrobi, pokryje [szkłem] i zamknie wedle polecenia drzwi i okna, 
duże i małe stosownie do potrzeb zamku.

Dalej, nad murowaną piwnicą niech zrobi belkowanie, nakryje [je] drewnem  
i zrobi [tam] izbę wedle życzenia pana.

Dalej, podwaliny52, czyli progi  dębowe konieczne niech położy pod domami 
na murze lepszego kształtu, [a] potem łączy je ze słupami.

jedno takie miejsce w całym tekście); forma niem. na stopniu pełnym mogła brzmieć underwer(c)k/
undirwer(c)k lub underwergk/undirwergk (NSH nie notuje, por. tamże, t. 1, s. 260–261).

44  Może tu chodzić także o otwory strzelnicze, zwane strzelnicami (tzw. wąskie okna).
45  Po ds anb oge  (inne odmiany w źródłach to podsemboge, a synonim to p o ds iębic ie ,  

s pothszambiczin), zgodnie z nazwą każde mniej lub bardziej wysunięte przed lico murów na 
pewnej wysokości dzieło obronne (wykusz, wybudówka, ganki z blankami, same blanki czy występy  
w murach obronnych), z którego można było prowadzić walkę z przeciwnikiem stojącym niżej lub 
pod nim (SSt., t. VI, s. 276); tu wykusz (zob. przyp. 44).

46  Tym razem łac. propugnacula (por. przyp. 44), objaśnione w następnym zdaniu innym pol. 
terminem „alkierz”, oznaczają dostawione do budynków okrągłe baszty, choć nazwą tą w XV-wiecznej 
polszczyźnie określano jeszcze przeważnie wykusze, nim w następnym stuleciu w architekturze 
dworsko-pałacowej ugruntowało się ich tradycyjne znaczenie alkierza (por. wieże alkierzowe).

47  Drewniana więźba osadzona w ścianach budynków lub baszt, wysunięta nieco przed lico murów 
i otaczająca je na całym obwodzie, służyła zwykle za oparcie dla innych elementów konstrukcyjnych, 
np. dachu.

48  Crancz  (inne znane warianty ortograficzne: crancze, crantz, crencze, kranz) – wianek, 
wieniec (NSH, t. 1, s. 45, 143, t. 2, s. 270–271).

49  Dosł. ku le , okrągłe lub baniaste hełmy piętrowe.
50  Wysokie usytuowanie wjazdu do zamku na poziomie piętra potwierdzają instrukcje  

o postawieniu mostu i budki strażnika na palach w dalszej części umowy.
51  Od staropol. sams – ozdoba (znane też formy zams lub xems; zamsowanie to gzymsowanie 

elewacji) przez niem. Gesims (Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, t. I, cz. 2, Warszawa 
1808, s. 812; SSt., t. XI, s. 131).

52  Przyc ies ie  lub prze c iosy,  w budownictwie drewnianym podstawy z odpowiednio 
obrobionych i spojonych szerokich bali lub belek z bardzo zdrowego drewna, na których opierały 
się (węższe) ściany budynku.
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Dalej, niech zrobi stycholce53 wszystkie razem i każdy z osobna i wszystko 
inne do położenia polepy54.

Dalej, niech zrobi i ułoży potrzebne zamkowi rury55. Dalej, dwa konieczne 
wychodki.

Dalej, komin dla kuchni i komin dla straży mostowej. Dalej, komory w zamku 
niech zrobi we wszystkich izbach, ile będzie potrzeba.

Dalej, przed domami niech zrobi dwie ściany ze strzelnicami, a [na] słupach 
będzie stał most opuszczany, potocznie zugbrücke 56 [zwany]. I cały most niech 
zrobi solidniejszym sposobem, z gzymsami, a w środku mostu niech zrobi na 
czterech słupach i zadaszy siedzisko57 tudzież barierki, inaczej poręcze.

Dalej, kratę na końcu mostu z furtką. Przeto sam rzeczony majster Niklos cie-
śla wobec opatrznego magistratu miasta i innych świadków przyrzeka na wiarę  
i cześć rzeczonemu panu Mikołajowi kanclerzowi i jego bratankom58 tudzież panu 

53  Ociosane lub nieobrobione belki czy łaty używane w ciesielstwie (ściślej: elementy ściany 
konstrukcji szkieletowej między dwoma pionowymi słupami lub dwiema poziomymi belkami); wyraz 
występujący w źródłach w wielu wariantach ortograficznych (stichalcz, sticholcz, stinholcz, stucholc, 
stuholc, sztucholc, stycholc, styholc, sztycholc, stynholc, sztynholc) (SSt., t. VIII, s. 491, 498–499).

54  Inaczej oblep a ,  wierzchnia (niekonstrukcyjna) część stropu z gliny i dodatków organicznych 
(sieczka, plewy, trociny), ułożona na stycholcach przymocowanych do stropu, zapewniała izolację 
cieplną, spełniając zarazem funkcję podłogi. 

55  Drewniane rury kanalizacyjne.
56  Czegbroke  (inne znane formy zapisu: czockbrucke, czogebrugken, zcogbrucke) – most 

zwodzony (NSH, t. 1, s. 50, t. 2, s. 107).
57  Rodzaj budki dla strażnika mostu.
58  Synowie Jakuba z Górki h. Łodzia (zm. 1422): 1. Wyszota (zm. 1453/1454), po studiach  

w Akademii Krakowskiej (student 1421, bakałarz sztuk 1426, mistrz sztuk 1430) kleryk poznański 
1430, kantor poznański do 1431, prepozyt poznański 1432–53, prepozyt uniejowski 1437–53, 
prezbiter przed 1439, sekretarz królewski Władysława Warneńczyka 1440–41, poseł kapitulny na 
sejmik w Kole 1443, poseł króla Kazimierza Jagiellończyka do papieża Marcina V (z obediencją) 
1447, od którego dostał nominację na protonotariusza apostolskiego, kanonik gnieźnieński 1448–
53, kanclerz gnieźnieński 1451–53, współfundator altarii fundowanych przez Górków w katedrze 
poznańskiej, pochowany tamże w kaplicy św. Leonarda u boku stryja (Album studiosorum…, t. I,  
s. 52; SHGPozn, s. 636, wzmiankowany też s. 631–635; Jan Korytkowski, dz. cyt., t. II, s. 95–96; Józef 
Nowacki, dz. cyt., t. I, s. 257, 323, 331, 448–449, 722, t. II, s. 84, 86; Irena Sułkowska-Kurasiowa, 
Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, 
Warszawa 1977, s. 269; Marta Czyżak, dz. cyt., s. 406–407; Zbyszko Górczak, dz. cyt., s. 223; 
Paweł Dembiński, Poznańska kapituła…, s. 725–728); 2. Jakub (zm. 1467), kanonik poznański 
(Józef Nowacki, dz. cyt., t. I, s. 323, t. II, s. 86, 316, przyp. 26); 3. Łukasz (I) (zm. 1475) z Kórnika 
i Górki, dworzanin Władysława Jagiełły (łożny królewski 1428), starosta kościański (tenutariusz) 
przed 1434, podczaszy poznański 1438, uczestnik wyprawy węgierskiej 1440 Warneńczyka, po 
której 1441 awansował na wojewodę poznańskiego, poseł na Litwę do Kazimierza Jagiellończyka  
i na Mazowsze, starosta generalny Wielkopolski 1447–48, 1451–54 i 1456–57, jeden z dowódców  
w bitwie z krzyżakami pod Chojnicami, magnat wielkopolski, właściciel Kórnika, Górki Miejskiej 
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Mirosławowi z Bytynia59 kanonikowi poznańskiemu wymienione domy stawiać 
bez przerwy, niezwłocznie postawić i w całości ukończyć. A jeśli czego zanie-
dba uczynić, co oby się nie zdarzyło, [k. 268] poddaje się sądowi miasta Poznania  
i karom oficjała poznańskiego.

Dalej, sam pan Mikołaj kanclerz powinien będzie i zobowiązany będzie za te 
domy i prace dać i uiścić zapłatę XXXVI grzywien60 obiegowej monety, X łokci61 
sukna angielskiego62, jeden postaw63 barchanu64 za rzeczoną pracę, dwa małdraty65 
mąki żytniej miary poznańskiej, VIII domowych połci słoniny tudzież trzy miary66 
domowego grochu [i] jedną miarę67 prosa.

Dalej, narzędzia ciesielskie żelazne ma im dowieźć do boru pan kanclerz z opa-
trzeniem i niezbędnym prowiantem, wybranym przez pana kanclerza.

Dalej, sam pan kanclerz niech ma jedną kartę tego układu, a rzeczony majster 
Niklos [drugą] taką samą jednej ręki68, odcięte jedna od drugiej.

(dziś: Miejska Górka) i wielu innych kluczy dóbr w Wielkopolsce, współfundator kościoła parafialnego 
w Kórniku 1437, pochowany w katedrze poznańskiej w kaplicy Górków, gdzie zachowała się jego 
okazała, spiżowa płyta nagrobna (Józef Garbacik, Górka (z Górki) Łukasz h. Łodzia (zm. 1475), [w:] 
PSB, t. VIII, 1959–1960, s. 408–409; SHGPozn, s. 636–637, wzmiankowany też s. 631–635; Zbyszko 
Górczak, dz. cyt., s. 223–235).

59  Mirosław (Starszy) z Bytynia (Bytyński, zw. też Wojkowskim) h. Łodzia (zm. przed 17 XII 
1428), kanonik poznański 1408–1426, pleban w Opalenicy, 1418–1419 prefekt fabryki katedry 
poznańskiej (jeden z trzech), fundator altarii św. Jana Chrzciciela tamże, był krewnym Mikołaja  
z Górki (Józef Nowacki, dz. cyt., t. I, s. 108, 307–308, 726, t. II, s. 449, 460, przyp. 28; Paweł Dembiński, 
Prokuratorzy…, s. 155, 163).

60  Równowartość 29 największych beczek piwa, 57 wołów, 6 koni pociągowych lub 2 rumaków 
bojowych, 4 pełnych zbroi płytowych, 2 kramów w Przemyślu czy 9 łanów ziemi w Pyzdrach. 
Budowa nowej łaźni w Proszowicach pod Krakowem w 1420 roku kosztowała 16 grzywien, a jeszcze 
mniej dom (zapewne drewniany) kanclerza Mikołaja w Gnieźnie, gdzie mieszkał jako kanonik, 
który otaksowano po jego śmierci przed oddaniem następcy na 13 grzywien (Marta Czyżak, dz. 
cyt., s. 365, przyp. 614).

61  Tj. około 6 metrów tkaniny.
62  Wełna i sukno angielskie stanowiły w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych główny 

produkt eksportowy rzemiosła, a później przemysłu angielskiego w handlu bałtyckim (por. Henryk 
Zins, Angielski wywóz sukna na Bałtyk w drugiej połowie XVI w., „Rocznik Lubelski” 1965, t. 8, s. 37).

63  Zwój , sztuka materiału o różnej długości, ustalanej lokalnie w zależności od regionu, 
najczęściej ok. 19 metrów; długość postawu zależała od jakości materiału i miejsca produkcji.

64  Gruba tkanina lniano-wełniana, barwiona lub drukowana jednostronnie, używana do 
wyrobu bielizny, w Polsce znana od XIV wieku (por. SSt., t. I, s. 61). 

65  Około 360 kg mąki.
66  Mi arka  lub faska ,  liczyła 15,07 litra (ok. 45 litrów).
67  Tyle co 4 garnce (ok. 15 litrów).
68  Spisane przez tego samego pisarza.
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Dalej, niech obaj mają karby69 i to, co pan kanclerz da jako zapłatę rzeczone-
mu majstrowi Niklosowi, niech nacinają na obu karbach dla lepszego rozeznania 
i wiary itd.

Dalej, pan kanclerz powinien będzie dać i zapewnić rzeczonemu cieśli drewno 
ciosane na wiązania, czyli miecze 70, i na okna.

Dalej, wszystkie kloce razem i każdy z osobna powinien wyciąć w lasach i bo-
rach sam cieśla z wyjątkiem Głęboczka71.

Dalej, belki niech zrobi według wskazań pana Mirosława z Bytynia kanonika 
poznańskiego, tak jak mu objaśniono.

Dalej, chociaż nie sposób wszystkiego wyliczyć [i] opisać, to jednak ja Niklos, 
rzeczony cieśla, przyrzekam, [że] wszystko, cokolwiek jest dla domów przydatne  
i potrzebne, powinienem i chcę wykonać.

Dalej, [ma] podzielić stycholcem lub deskami piwnicę i wejście72.
Dalej, niech zrobi sąsieki73 na zboże w dolnych komorach.
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ABSTRAKT

KONTRAKT NA BUDOWĘ ZAMKU W KÓRNIKU Z 1426 ROKU

Artykuł przynosi nową edycję i tłumaczenie umowy na budowę zamku w Kórniku, zawartej 
w 1426 roku między kanclerzem kapituły poznańskiej Mikołajem z Górki, właścicielem dóbr kór-
nickich, a cieślą poznańskim Niklosem (Mikołajem). Jest to najstarszy znany dokument do dziejów 
pierwszego, średniowiecznego, drewnianego zamku. Spisany po łacinie zachował się w księdze kon-
systorza poznańskiego. Posiada on szczególny walor informacyjny, jest też unikalny z punktu widze-
nia dyplomatyki jako tzw. chirograf (dokument charakterystyczny ze względu na sposób spisania 
i uwierzytelnienia). Kontrakt stanowi nie tylko pierwszorzędne źródło do dziejów budownictwa 
drewnianego i obronnego w Polsce późnego średniowiecza, ale także, ze względu na występujące 
w tekście wyrazy polskie objaśniające terminologię łacińską, może być uznany za pomnik dawnego 
języka polskiego. Podobną wartość mają również cztery wyrazy niemieckie. 

Słowa kluczowe: zamek w Kórniku XV w., zamki obronne, architektura drewniana XV w., chiro-
graf, ciesielstwo średniowieczne

KONTRAKT NA BUDOWĘ ZAMKU W KÓRNIKU Z 1426 ROKU

ABSTRACT

KORNELUSZ KACZOR

CONTRACT FOR THE ERECTION OF THE CASTLE IN KÓRNIK  
FROM 1426 

This paper presents a new edition and translation of the contract for the erection of the castle 
in Kórnik that was concluded in 1426 by and between a chancellor of the Poznań cathedral chapter, 
Mikołaj z Górki, owner of the Kórnik estate, and a Poznań carpenter Niklos (Nicholas). It is the old-
est known document of the history of the first, medieval wooden castle. Written down in Latin, it 
has survived in the book of the Poznań Consistory. It has a special value as a source of information, 
but it is also unique from the point of view of diplomatics as the so-called chirograph (a document 
marked by its characteristic way in which it is written down and its manner of authentication). The 
contract is not only a first-rate source for research into the history of wooden and defensive architec-
ture in late medieval Poland, but also, in view of the Polish words used to explain Latin terminology 
in the text, can be considered a memorial to the Polish language of the past. The four German words 
have a similar value, too. 

Keywords: castle in Kórnik in the 15th c.; defensive castles; 15th-c. wooden architecture; chiro-
graph, medieval carpentry
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POCZĄTKI PARAFII EWANGELICKIEJ W BNINIE
W ŚWIETLE NOWYCH DOKUMENTÓW

ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W 2020 roku zbiory Biblioteki Kórnickiej zostały zasilone przez dokumenty  
z lat 1775–1829, które odnoszą się do powstania samodzielnej parafii ewangelickiej 
w Bninie. Zostały one przekazane przez Mariusza Kolińskiego, kompozytora, dy-
rygenta i organistę. Dokumenty te najprawdopodobniej opuściły archiwum bniń-
skiej parafii ewangelickiej pod koniec lat 30. XIX wieku, na co mogą wskazywać 
pisma rejencji poznańskiej do ówczesnego pastora Ottona Wilhelma Heinricha  
z prośbą o udostępnienie wszelkich dokumentów i kroniki parafialnej w związku  
z planami stworzenia opracowania dziejów parafii ewangelickich w Wielkopol-
sce1. Przedsięwzięcie to nie doszło jednak do skutku, a udostępnione dokumenty 
już nie powróciły do Bnina. Są one jednak bardzo istotne, gdyż stawiają w zupeł-
nie nowym świetle początki bnińskiej parafii ewangelickiej, której dzieje przed 
ponad stu laty w krótki i zwięzły sposób opisał Albert Werner (1807–1899)2. 

Bnińska gmina stanowiła niegdyś jedną z większych wspólnot ewangelickich 
na terenie Wielkopolski. Do dziś trwałymi śladami pozostałymi po tej społeczno-
ści są rozsiane po wsiach w okolicy Kórnika małe cmentarze, często opuszczone, 

1  Pisma królewskiej rejencji z 18 marca i 22 listopada 1838 roku. Stanowią one załącznik do 
zbioru dokumentów.

2  Albert Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa i P. 1904, s. 19–20.
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zarośnięte i zapomniane, a także kościół w Bninie, który obecnie pełni funkcję 
świątyni katolickiej. Niekwestionowane zasługi w rozwoju społeczności ewan-
gelickiej na terenie majętności kórnickiej położyła Teofila z Działyńskich Szoł-
drska 2 v. Potulicka (1715–1790), która dążąc do rozwoju swojego majątku, 
zaczęła sprowadzać osadników pochodzenia niemieckiego, a co za tym idzie –  
w większości będących wyznania luterańskiego. Stąd też z biegiem lat pojawiła się 
konieczność, aby wybudować dla tutejszych wyznawców luteranizmu właściwe 
miejsce modlitwy oraz nauki.

Innowiercy spod znaku reformacji pojawili się w Kórniku i Bninie już w poł. 
XVI wieku za sprawą rodu Górków, którzy wówczas władali tutejszym mająt-
kiem. Ich głównym mecenasem i patronem był Stanisław Górka (1535–1592), 
który odebrawszy katolikom kościoły w Kórniku i Bninie, osadził pastora o imie-
niu Wawrzyniec3. Jednakże wraz z bezpotomną śmiercią magnata, wygaśnię-
ciem rodu i przejęciem dóbr kórnickich przez Jana Czarnkowskiego świątynie 
zostały zwrócone katolikom. Wynikało to, jak słusznie zauważa J. Dworzaczkowa 
w odniesieniu do całej Wielkopolski, przede wszystkim ze skutecznych działań 
kontrreformacyjnych, które zmniejszyły odsetek protestantów wśród szlachty, 
stanowiącej znaczną część wyznawców luteranizmu czy kalwiniznu, jak również  
z częściowej asymilacji (w tym również na tle religijnym) napływowej ludności 
protestanckiej z lokalną ludnością katolicką, choć niektórzy pozostali przy inno-
wierstwie4. W związku z tym od tej pory przez ponad wiek lokalna społeczność, 
poza funkcjonującą w Kórniku niewielką diasporą żydowską i pojedynczymi oso-
bami wyznania luterańskiego, była względnie jednolita wyznaniowo.

Zmiany tego stanu nastąpiły w momencie, gdy majętność kórnicka znalazła się 
w rękach Stefana i Teofili z Działyńskich Szołdrskich. Księgi metrykalne parafii 
kórnickiej i bnińskiej już w latach 1733–1734 dostarczają pierwszych informacji 
o osobach, które mogły być wyznania luterańskiego5. Wiąże się to z rozpoczętą 
przez Szołdrskiego i kontynuowaną po jego przedwczesnej śmierci w 1737 roku 

3  Tamże, s. 19 (tu zapisany jako pastor w Bninie).
4  Szerzej o tej problematyce: Jolanta Dworzaczkowa, Reformacja w Wielkopolsce, [w:] Dzieje 

Wielkopolski, t. 1, red. Jerzy Topolski, Poznań 1969, s. 542–573; taż, Sprawa dysydencka, [w:] Dzieje 
Wielkopolski, t. 1, s. 731–743; taż, Reformacja a problemy narodowościowe w przedrozbiorowej Wiel-
kopolsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1978, nr 33, s. 79–101; taż, Reformacja i kontrreforma-
cja w Wielkopolsce, Poznań 1995, s. 113.

5  Np. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej AAP), PM 11/3, k. 79v (28 II 1734: chrzest 
Doroty Elżbiety Naulin, córki Michała i Marianny z Olędrów Borówieckich) lub PM 138/1, k. 1 (14 
VI 1733: chrzest Anny Katarzyny Maysner, córki Jana i Anny z Borówca). W obydwu przytoczonych 
wpisach brak jednak bezpośredniej informacji o innowierstwie.
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przez Teofilę szeroko zakrojoną akcją sprowadzania osadników olęderskich, któ-
rzy w znacznej mierze byli wyznawcami luteranizmu. Jej głównym celem była od-
budowa majętności kórnickiej po okresie licznych wojen i epidemii6. W wyniku 
przeprowadzonej akcji osadnicy pojawili się w kilku wioskach (m.in. Czołowo, 
Kamionki, Radzewo), jak również założyli nowe osady, które zostały obdarzone 
przywilejami wolnizny od płacenia czynszów: Błażejewskie Olędry (1742)7, Boró-
wieckie Olędry (1734)8, Czmońskie Olędry (1742)9, Radzewskie Olędry (1737)10. 
Na ten czas (1737) datowane jest również założenie pierwszego ewangelickiego 
domu modlitwy11, jednak wszelkie sprawy związane ze sprawowaniem sakramen-
tów chrztów i małżeństw, jak również pochówkiem zmarłych, odnotowywano  
w kolejnych dziesięcioleciach w księgach metrykalnych parafii katolickich Kór-
nika i Bnina. Jednakże w przypadku ważniejszych świąt i uroczystości kórnicko-
-bnińscy ewangelicy udawali się do zboru w Swarzędzu12. Znaczna odległość od 
najbliższego zboru, a także stopniowo wzrastający odsetek mniejszości ewangelic-
kiej zarówno w miasteczkach, jak i wioskach, spowodowały konieczność powoła-
nia do życia odrębnej parafii.

Starania podjęte przez przedstawicieli mniejszości ewangelickiej poskutkowa-
ły wydaniem przez Teofilę z Działyńskich 19 września 1775 roku zgody na budo-
wę świątyni, domu dla pastora i szkoły, a także założenie cmentarza i powstanie 
innych budynków przykościelnych13. Warto jednak podkreślić, że dokument, mi-
mo jego wielkiej wagi, nie zawiera informacji dotyczących dokładnego miejsca, 
w którym miał zostać zbudowany kościół, a jedynie odnotowano, że gmina ma  
w wybranym przez siebie miasteczku (tj. Kórniku lub Bninie) znaleźć odpowiednie 
miejsce, zabudować je bez przeszkód i móc w przyszłości swobodnie rozbudować. 
Zastrzeżono również przy tym, by zabudowane działki oraz cmentarz pozostały 

6  Szerzej o problemie: Wojciech Lis, Geneza i uwarunkowania działalności Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej Potulickiej w majętności kórnickiej, niepublikowana praca licencjacka (rkps w zbiorach 
Biblioteki Kórnickiej, sygn. BK 14726).

7  BK 1437, k. 26v–30.
8  BK 1437, k. 146–147v.
9  BK 1437, k. 65–69.
10  BK 1437, k. 78–80v.
11  Joanna Wałkowska, Marta Machowska, Wprowadzenie, [w:] Ewangelicy w gminie Kórnik. Pa-

mięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, red. Marta Machowska, Joanna Wałkowska, Poznań 2015,  
s. 9 (w tekście brak podstawy źródłowej).

12  Aneks nr 5.
13  Aneks nr 2.
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na zawsze wolne od wszelkich podatków i świadczeń14. Ostateczny wybór padł na 
Bnin, gdzie w kwietniu 1776 roku zakupiono dwa grunty od Rocha Przybylewicza 
i Walentego Jeżewicza, mieszczan bnińskich, za łączną sumę 1150 złp15. W między-
czasie ustalone zostały granice przyszłej parafii16, które miały objąć dobra kórnic-
kie oraz najbliższe miejscowości w promieniu jednej mili17, jak również uzyskano 
formalną zgodę konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce na budowę kościo-
ła18. Najważniejszym wydarzeniem były jednak wybory pastora, które odbyły się  
25 lutego 1776 roku w bnińskiej szkole19. Miały one formę głosowania ogółu lud-
ności gminy ewangelickiej. Stanęło do nich trzech kandydatów: Heinrich Gottfried 
Frölich, duchowny ze Swarzędza20, Bringmann, rektor z miejscowości Arenswalde 
(prawdopodobnie Choszczno)21, oraz Beniamin Gottlob Lauber, General-Substitut 
z ramienia konsystorza ewangelickiego na gminy ewangelickie Piaski, Jaraczewo  
i Książ22. Pastorem wybrano Laubera, który otrzymał 169 głosów.

W tym czasie trwały już rozpoczęte w styczniu 1776 roku przygotowania 
do budowy kościoła. Teofila z Działyńskich wyasygnowała kwotę 3000 złp na 

14  Aneks nr 2: […] in gedachten meinen Städten Bnin oder Kornik, wo sie sich einen Ort dazu 
ausführen worden, ohngehindert errichten und völlig Ausbauen können, wobey zugleich dasjenige 
Grundstück, wo gedachte Gebäude errichtet worden, wie auch der Kirchhoffs-Platz von allen Abgeben 
und Oneribus realiter auf Ewig frey bleiben soll […].

15  Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej AP Poznań), Akta miasta Bnin, I/11, s. 242–243:  
19 kwietnia 1776 roku została zapisana resygnatya gruntu od sław. Rocha Przybylewicza sławetnym 
dysydentom bnińskim, na którym kościół ich budowany będzie. Przybylewicz sprzedał za 600 złp grunt 
(z wyłączeniem swojego domu na nim stojącego) leżący z jedną stronę Walentego Paluszkiewicza 
domostwa, z drugą stronę W. Jezewicza […]. Z kolei 30 kwietnia 1776 roku Walenty Jeżewicz sprze-
dał swój grunt (z wyłączeniem starego domostwa, które mógł rozebrać) leżący między granicami  
z jedną stronę sław. Rocha Przybylewicza której także jest zaprzedany na tenże kościół, z drugą stronę 
ulicy ciągnącej się do jeziora od granicy domu Sobestyana Iwickiego.

16  Aneks nr 3.
17  Jeśli przyjąć jako odniesienie milę pruską (ok. 7,5 km), to odległości pomiędzy Bninem  

a poszczególnymi miejscowościami podane w dokumencie ustalenia granic parafii są nieznacznie 
zaniżone względem rzeczywistych.

18  Aneks nr 4.
19  Aneks nr 5.
20  Heinrich Gottfried Frölich (zm. 1807) pochodził ze Sławy na Śląsku, gdzie jego brat, Johann 

Christian, był burmistrzem. Do 1774 roku był kantorem w Międzychodzie, następnie został mia-
nowany pomocniczym duchownym, kaznodzieją i rektorem szkoły ewangelickiej w Swarzędzu.  
W latach 1781–1789 był pastorem gminy ewangelickiej w Murowanej Goślinie, po czym ponownie 
został przeniesiony do Swarzędza, gdzie był pastorem do swojej śmierci (Albert Werner, dz. cyt., 
s. 223–224, 384; Artur Pacyga, Martin Sprungala, Kronika Sławy i okolic. Chronik Schlawa und die 
Umgebung, Sława 2012, s. 60–61).

21  Osoba bliżej niezidentyfikowana.
22  Biogram Laubera poniżej (aneks nr 1).
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pozyskanie niezbędnych materiałów budowlanych, a nadzór nad całością prac zo-
stał powierzony Schwartzowi, zarządcy w Prowencie i dobrach kórnickich. Pod-
pisano również kontrakt z mistrzem ciesielskim Georgiem Wandeltem z Góry na 
Śląsku na budowę „pięknego, trwałego i przestrzennego kościoła”, opiewający na 
kwotę 3000 złp23. Wymiary i forma budowy świątyni pozostają bliżej nieznane. Na-
leży jednak przypuszczać, że była to budowla szachulcowa24 lub z muru pruskie-
go25, bądź też łączyła obydwie techniki. Poza głównymi robotami konstrukcyjnymi, 
które powierzono wspomnianemu mistrzowi ciesielskiemu Wandeltowi i mistrzowi 
murarskiemu Johannowi Brognerowi, pozostałe prace związane z wyposażeniem 
i ozdobieniem świątyni zostały wykonane przede wszystkim przez lokalnych rze-
mieślników. Jak można przeczytać w raporcie pastora Laubera z 14 kwietnia 1777 
roku, stolarka okienna i drzwi zostały wykonane przez cieślę zamku kórnickiego 
Stephaniego, zaś prace snycerskie przy chórze muzycznym wykonał Johann Gottlob 
Risterski, cieśla z Bnina. Uzupełnieniem chóru były organy, których budowę zle-
cono organmistrzowi Jacobowi26. Niestety nie wiadomo, jaka była ich dyspozycja. 
Można jednak domyślać się, że był to niewielki, najwyżej kilkugłosowy instrument, 
który w zupełności odpowiadał potrzebom tego kościoła.

Budowę świątyni ukończono wiosną 1777 roku. W dniu sporządzenia raportu 
przez pastora Laubera wieżę kościelną zwieńczono kulą z iglicą27, w której miejsce 
znalazły dwa dzwony ufundowane przez Remusa z Poznania. Uroczystego po-
święcenia kościoła dokonano w święto Zesłania Ducha Świętego, 18 maja 1777 
roku. Wkrótce pastor Lauber musiał powrócić do Śmigla, gdzie został ustano-
wiony drugim pastorem, a jego miejsce zajął Johann Georg Reder z Rakoniewic. 
Zmiany dokonano również na stanowisku kantora i organisty. Posadę tę z dniem 
1 stycznia 1778 roku objął, pochodzący z Kobylina, Johann Gottlob Buchwald 
(ok. 1737–1812), dotychczasowy kantor i organista w Waszkowie koło Ponieca28.

Po kilku miesiącach pastor Reder został skierowany do Rakoniewic, a jego 
miejsce zajął młody, prężny duchowny ewangelicki, Jacob Andreas Rotwitt.  Dał 
się poznać jako świetny organizator i zarządca, przysługując się społeczności 

23  Aneks nr 5: Meister Wandelt aus Guhrau in Schlesien […] für die Summe von 3000 Fl. eine 
schöne, dauerhafte, räumliche Kirche ausführen würde […].

24  Szachulec – drewniana ściana szkieletowa wypełniona gliną zmieszaną z sieczką, wiórami, 
trocinami bądź plecionką z witek lub trzciny.

25  Mur pruski – drewniana ściana szkieletowa wypełniona ceglanym murem.
26  Być może chodzi o Georga Antona Jakoba, który w 1782 roku remontował organy w Głogowie.
27  Aneks nr 5: Den 14 April 1777 soll der Knopf und Spitze auf den Thurm gesetzt worden […].
28  Aneks nr 6.
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ewangelickiej budową kościoła w Miejskiej Górce. Jego praca w Bninie przypadła 
na okres schyłku Rzeczypospolitej, a następnie rządów pruskich z krótką przer- 
wą związaną z istnieniem Księstwa Warszawskiego. Był bardzo energicznym du-
chownym, cieszącym się wielkim poważaniem zarówno ze strony ewangelików, 
jak i katolików. Wynikało to m.in. z faktu prowadzenia w swoim domu prywatnej 
szkoły, do której uczęszczały dzieci z niemieckich i polskich rodzin. Pozwalało 
to im odebrać właściwe przygotowanie i rozpocząć naukę w dalszych szkołach,  
a niekiedy podjąć studia29. 

W pierwszym okresie pruskim (1793–1806) gmina ewangelicka otrzymywała 
roczną dotację w wysokości 300 marek na utrzymanie kościoła30. Niestety z bie-
giem czasu kwota ta okazała się niewystarczająca, a w późniejszych latach zosta-
ła dodatkowo ograniczona do 125 marek. Zapewne słabe uposażenie było jedną  
z głównych przyczyn, z powodu których kościół z lat 1776–1777 zaczął podupa-
dać, a w konsekwencji groził katastrofą budowlaną. Stąd też w latach 20. XIX 
wieku pastor Rotwitt, zbliżając się już do swojego przejścia na emeryturę, podjął 
starania o zdobycie środków na budowę nowej, okazalszej świątyni. W 1826 roku 
udało mu się uzyskać wsparcie Tytusa Działyńskiego, który podarował materiały 
budowlane wartości 1200 marek. Nowy kościół zbudowano w ciągu roku i został 
poświęcony w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, 7 stycznia 1827 roku. 
Służył on miejscowej społeczności ewangelickiej aż do 1945 roku, kiedy to, po 
opuszczeniu Bnina przez Niemców, został w charakterze „tymczasowym” prze-
jęty przez katolików, którzy stracili swój kościół w wyniku katastrofy budowlanej  
i zburzenia kościoła w 1942 roku.

Dokumenty pozyskane przez Bibliotekę Kórnicką odsłaniają na nowo początki 
pełnoprawnej gminy ewangelickiej w Bninie. Ukazują one kwestie związane z or-
ganizacją mniejszości luterańskiej i podjęciem odpowiednich starań celem powo-
łania własnej, w pełni niezależnej gminy wyznaniowej, dzięki czemu nie musiałyby 
w przyszłości korzystać z odległych domów modlitw chociażby w Swarzędzu czy 
w Poznaniu. Jednak, co ważniejsze, dzięki tej niewielkiej liczbie dokumentów po-
znajemy wiele osób, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania zarówno 
gminy ewangelickiej, jak i wybudowania pierwszej świątyni luterańskiej w Bninie. 
Są to zarówno tutejsi mieszkańcy – mieszczanie bnińscy, rzemieślnicy, niektórzy 
związani również z zamkiem kórnickim, czy okoliczni gospodarze, jak również 

29  Albert Werner, dz. cyt., s. 20.
30  Tamże, s. 19.
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osoby spoza tej lokalnej społeczności, z których każda wniosła, nieważne – mały 
czy wielki, lecz istotny element w budowę bnińskiego kościoła ewangelickiego. 
Dzięki temu niniejszy artykuł może służyć nie tylko pogłębieniu dziejów wspól-
not protestanckich na terenie Wielkopolski, ale stanowi również źródło wiedzy 
chociażby dla badaczy dziejów lokalnego rzemiosła czy też genealogów, jak i re-
gionalistów, dla których przedstawione dokumenty są bezcenną pamiątką po bo-
gatej historii ewangelików, brutalnie przerwanej po 1945 roku.

ANEKSY

Aneksy zawierają krótkie biogramy duchownych ewangelickich posługujących 
w parafii bnińskiej oraz edycję źródłową dokumentów pozyskanych przez Biblio-
tekę Kórnicką. W identyfikacji osób pochodzących z Bnina bardzo pomocne oka-
zały się akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej w Bninie ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Poznaniu (sygnatury: 1, 3, 4, 42), zaś w przypadku pozostałych 
osób były to przede wszystkim Teki Dworzaczka oraz opracowanie Alberta Wer-
nera Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen.

1. Biogramy pierwszych duszpasterzy i pastorów gminy ewangelickiej w Bninie

Friedrich Gottlob Licht (zm. 1787)

Brak informacji o jego pochodzeniu, edukacji i początkach pracy duszpaster-
skiej. Do 1766 roku sprawował funkcję pastora w Zielonowie koło Wielenia (niem. 
Grünfier), po czym został mianowany pastorem w Swarzędzu. Zarządzeniem 
konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce z dniem 1 listopada 1775 roku został 
skierowany do sprawowania duszpasterstwa w powstającej parafii ewangelickiej 
w Bninie, które to obowiązki pełnił do kwietnia 1776 roku. Jego największym 
osiągnięciem było doprowadzenie, po wielu latach starań, do usamodzielnienia 
się swarzędzkiej gminy ewangelickiej od poznańskiej parafii Św. Krzyża (1786). 
Zmarł w Swarzędzu w 1787 roku.

Albert Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa i. P. 1904,  
s. 115, 384; Arkadiusz Małyszka, Pastorzy kościoła ewangelickiego w Swarzędzu XVII–XX w., „Zeszy-
ty Swarzędzkie” 2010, nr 2, s. 11.
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Beniamin Gottlob Lauber (1749–1804)

Urodzony 16 września 1749 roku w Sulechowie w rodzinie Maximiliana i Anny 
Margarethy z d. Nierschling. Brak informacji o jego edukacji. W 1775 roku został 
ustanowiony przez konsystorz ewangelicki w Wielkopolsce jako General-Subsitut 
celem administracji nowo powstających parafii ewangelickich w Piaskach koło 
Gostynia (niem. Sandberg), Jaraczewie i Książu, będąc jednocześnie kaznodzieją 
kościoła ewangelickiego w Śmiglu. Z dniem 26 kwietnia 1776 roku mianowano go 
pierwszym samodzielnym pastorem parafii ewangelickiej w Bninie, gdzie od razu 
przystąpił do budowy nowej świątyni, którą ukończył w 1777 roku. Jednak wkrót-
ce, na prośbę dziedzica Śmigla, powrócił tam i został drugim pastorem, którą to 
funkcję pełnił dożywotnio. Zmarł w Śmiglu 20 listopada 1804 roku. Był żonaty  
z Johanną Barbarą Horn, z którą miał m.in. syna Karola Beniamina (1778–1835), 
od 1805 drugiego, a od 1813 pierwszego pastora warszawsko-praskiego, rektora 
tamtejszej szkoły ewangelickiej, a w latach 1828–1835 superintendenta diecezji 
warszawskiej.

Albert Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa i. P. 1904,  
s. 20, 351; Eduard Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Passau 1967, 
s. 121–122; Eugeniusz Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie: zmarli i ich rodziny, 
Warszawa 1989, s. 316; https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=sw.104360 [dostęp: 23.07.2021].

Johann Georg Reder (1746–1827)

Urodzony w 1746 roku w Rakoniewicach. Brak informacji na temat jego po-
chodzenia i edukacji. W 1775 roku wymieniany jest jako drugi pastor w Śmiglu. 
Od 12 maja do 21 czerwca 1778 roku pełnił funkcję pastora w Bninie, po czym 
został skierowany do pracy w rodzinnych Rakoniewicach. W tym czasie odbył 
dwuletnią podróż do Niemiec i Holandii. Z niewiadomych przyczyn w 1792 ro-
ku zrezygnował z funkcji pastora rakoniewickiego. Pod koniec życia zamieszkał  
u swojego syna w Sękowie koło Bytynia, gdzie zmarł 30 sierpnia 1827 roku.

Albert Werner, Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa i. P. 1904, 
s. 20, 304.

Jakob Andreas Rotwitt (1750–1833)

Urodzony 9 sierpnia 1750 roku we Wrocławiu w rodzinie Jakoba Andreasa 
(zm. 1775), wrocławskiego mistrza złotniczego, i Christiany Magdaleny z d. Paet- 
zold (zm. 1789). Po ukończeniu edukacji został rektorem szkoły ewangelickiej  
w Zdunach, a w latach 1775–1778 sprawował funkcję pastora w Miejskiej Górce, 
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gdzie zaangażował się w budowę miejscowego kościoła ewangelickiego. Po jego 
poświęceniu, które miało miejsce 8 maja 1778 roku, został mianowany pastorem 
gminy ewangelickiej w Bninie, do której przybył 5 lipca 1778 roku. Był bardzo ce-
nionym i szanowanym duszpasterzem, cechującym się niezwykłą erudycją, dzięki 
czemu budził w każdym względzie wielki szacunek. Prowadził w swoim domu 
prywatną szkołę, do której uczęszczały dzieci z rodzin zarówno niemieckich, jak  
i polskich. Do jego zasług należy również budowa nowego kościoła ewangelic-
kiego w Bninie w latach 1826–1827, który zastąpił dotychczasową świątynię. Po 
pięćdziesięciu latach ciężkiej, ale bardzo owocnej pracy duszpasterskiej, w 1828 
roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 grudnia 1833 roku w Bninie. Był żonaty  
z Johanną Julianą z d. Neustuppa (1757–1820), córką właściciela majątku Kar-
nówko koło Nakła nad Notecią.

AP Poznań, Akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej w Bninie, 4, s. 354–355 (akt zgonu nr 
54/1820); tamże, 42, s. 33–34 (akt zgonu nr 86/1833; data urodzenia wyliczona na podstawie tegoż 
aktu); Albert Werner, Geschichte der evangelischen Parochien der Provinz Posen, Lissa i. P. 1904, s. 20, 
96; J. Paluch, Z dziejów gminy ewangelickiej w Miejskiej Górce, cz. 3, „Wiadomości Miejskogóreckie” 
2009, nr 1(95), s. 25–26; Erwin Hintze, Die Breslauer Goldschmiede, Breslau 1906, s. 145.

Otto Wilhelm Heinrich (1803–1878)

Urodzony 22 kwietnia 1803 roku w Sulechowie w rodzinie Johanna Gotthilfa, 
miejscowego nauczyciela i kościelnego, i Dorothei Elisabeth z d. Schmunke. Od 
1812 roku uczył się w sulechowskiej szkole realnej. Po skończeniu nauk, w 1825 
roku został skierowany do Bnina do pomocy duszpasterskiej pastorowi Jakobowi 
Rotwittowi, a z dniem 2 grudnia 1829 roku został oficjalnie mianowany pastorem 
bnińskim. W latach 1840–1862 pełnił również funkcję superintendenta śremskie-
go okręgu kościelnego. Zmarł 24 października 1878 roku w Bninie. Był dwukrot-
nie żonaty, najpierw z Luisą Augustą Leopoldiną z d. Ziehlke (1811–1862), a po 
jej śmierci z Marią Gottliebą z d. Baumgart (1840–po 1905). Jego starszy brat, Karl 
Julius (1800–1848), był pastorem w Brójcach (niem. Brätz).

AP Poznań, Akta miasta Bnin, 26, s. 13–14 (Seelenliste – data urodzenia); Akta stanu cywil-
nego parafii ewangelickiej w Bninie, 3, s. 300–301 (zapowiedzi ślubne Karla Juliusa z informacją  
o nazwisku matki); Akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej Św. Krzyża w Poznaniu, 39, k. 113 
(akt ślubu nr 51/1829); Urząd Stanu Cywilnego Bnin, akt zgonu nr 183/1878; Albert Werner, Ge-
schichte der evangelischen Parochien der Provinz Posen, Lissa i. P. 1904, s. 20, 33; Uczniowie Real-
schule w Sulechowie w latach 1787–1873. Źródła i materiały, red. Bogumiła Burda, Bogumiła Husak, 
Zielona Góra 2018, s. 170.
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2. Runowo Krajeńskie, 19 września 1775. Konsens Teofili z Działyńskich Potu-
lickiej dla ewangelickiej gminy kórnicko-bnińskiej na budowę nowego kościo-
ła, domu dla pastora, szkoły i innych zabudowań przykościelnych

Rp. Biblioteka Kórnicka, strony nienumerowane – oryginał.
Tekst zachowany w zbiorze w dwóch egzemplarzach – oryginał pisany ręką Teofili 
z jej pieczęcią (wytartą i nieczytelną) oraz XIX-wieczny odpis.

Ich Theophila Gräfin von Potulitzka, gebohrne Gräfin von Dzialinska, Staro-
stin von Bozechow, Erbherrin der Kornik, Bnin und Runowschen pp. Güther.

Thun Kund und zu wissen, dass auf gebührendes demöthiges Vorstellen 
der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde aus meinen Bnin und Kornikschen 
Güthern, um Erlaubniss zur Erbauung einer Evangelisch-Lutherischen Kirche, 
Prediger und Schul-Wohnung und Andere nöthigen Kirchen Gebäudern, der 
supplicirenden Gemeinde ihrem Gesuch, da dieserhalb nicht allein in den Reichs 
Tags Abschieden der Krohne und der Republique Pohlen alles dem Wühlkühr 
jeder Erbherrschaft überlassen worden, sondern auch obgemeldte Gemeinde we-
gen der Actum ministerialium von der geordneten Hochpreisslichen Synode die 
völlige Freyheit erlanget haben, hiermit dergestallt deferiret, dass selbige nach zu 
vor einzuziehender Genehmigung des Hochverordneten Conistorii sowohl die 
Kirche selbst als auch die Prediger und Schul-Wohnung, Hospital, Kirchhoff und 
Andere Kirchen Gebäuder in gedachten meinen Städten Bnin oder Kornik, wo 
sie sich einen Ort dazu ausführen worden, ohngehindert errichten und völlig 
Ausbauen können, wobey zugleich dasjenige Grundstück, wo gedachte Gebäude 
errichtet worden, wie auch der Kirchhoffs-Platz von allen Abgeben und Oneribus 
realiter auf Ewig frey bleiben soll. Wie ich selbige nicht allein selbst so viel von 
mir abhängt gegen jedermanns Angrieffe zu schützen hiemit angelobe. Also will 
ich auch, dass alle meine Successores an diese meine Disposition verpflichtet und 
gebunden seyn sollen. Zu Uhrkund dessen habe diese meine Concession eigen-
händig unterschrieben und mit meinem angebohrnen Petschaft bekräftiget. Ge-
schehen und gegeben Runowo den 19. Septbr. 1775.
(-) Teofila Potulicka Neé de Działynska
(wytarta pieczęć lakowa Teofili Działyńskiej)
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Il. 1. Fragment konsensu Teofili z Działyńskich Potulickiej dla kórnicko-bnińskiej gminy ewange-
lickiej na budowę kościoła i innych zabudowań. Zbiory Biblioteki Kórnickiej. Fot. W. Lis



Il. 2. Sprawozdanie Gottloba Beniamina Laubera z ustanowienia gminy ewangelickiej  
i budowy zboru w Bninie z 14 kwietnia 1777 roku. Zbiory Biblioteki Kórnickiej. Fot. W. Lis
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Concession
für die Kornik und Bninsche Evangelisch-Lutherischen Gemeinde zu Erbauung 
einer neuen Lutherischen Kirche, Prediger u. Schul-Wohnung wie auch anderer 
nöthigen Kirchen Gebäuder.
3. Bnin, 27 października 1775. Odpis protokołu posiedzenia lokalnej komisji 
gminy ewangelickiej w Bninie z związku z ustanowieniem granic gminy i de-
cyzją o budowie kościoła

Rp. Biblioteka Kórnicka, strony nienumerowane – oryginał.
Copia.

Actum in der Stadt Bnien, welche Ihro Gräflichen Excellence Theofila Potulic-
ka geb. Gräfin von Dzialinska, Starostin von Bożechow erblich angehöret, in der 
Behausung des Wohl-Edlen u. Wohl-Ehrengeachten Hn. Benjamin Steinbergs31, 
Bürger u. Roth-Lohgärber auch Vorstehers der Evangel. Lutherischen Gemeine in 
Bnien D. 27 Oct. 1775.

Nachdem bey dem letztgehaltenen Synodo in Lissa auf dem üthiges ersuchen 
der Evangel. Lutherischen Gemeinen in Bnien u. Kornik, wegen Erbauung einer 
neuen Evangel. Kirche u. Einrichtung ihrer Gottesdienst Versassung, ein Hoch-
preissl. Evangel. Consistorium eine Local-Commissiondesswegen verordnet hat, 
so haben sich zu dem Ende eingefunden Ihro Hochwohlgeb. Gnaden Hr. Joh. 
Aug. von Unruh32 Sen. polit. circuli Pozn. u. Ihro Hochwohl-Ehren. Hr. George 
Fried. Koch33 Sen. Eccl. circuli Posn. u. gegenwörtige Commission fundiret.

Vor dieser Hochlobl. Commission sind erchienen die Vorsteher der Evangel. 
Gemeinen in Bnien u. Kornik nebst den Scholtzen der einliegenden Dörfer u. 
Holländer nämlich:

Tit.pl. Johann Stuerzeboecher34 Bürgemeister, Hr. B. G. Steinberg, Hr. George 
Bendsch35, Hr. Gotfr. Frommelt36, Hr. J. G. Fitzke37 sämmtl. Vorsteher der Evangel. 

31  Beniamin Gottlieb Steinberg (ur. 28 stycznia 1713, zm. 3 maja 1785, Bnin – data urodzenia 
wyliczona według aktu zgonu), mieszczanin bniński, mistrz garbarski, burmistrz bniński w 1758, 
zarządca gminy i kościoła ewangelickiego w Bninie.

32  Jan August Unrug (1731–?), właściciel Grzybna (pow. śremski), senior politicus na okręg po-
znański konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce od 1775.

33  Georg Friedrich Koch (1718–1796), pastor w Skokach w latach 1762–1796, senior ecclesiasti-
cus na okręg poznański konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce od 1775.

34  Johann Stürzenbecher (zm. 4 grudnia 1791, Bnin), burmistrz bniński w latach 1766–1767  
i 1774–1775.

35  Georg Natanael Bensch (zm. 15 grudnia 1782, Bnin), mieszczanin bniński, mistrz szewski, 
zarządca gminy i kościoła ewangelickiego w Bninie.

36  Gottfried Frommelt (zm. 22 stycznia 1789, Bnin), mieszczanin bniński, mistrz młynarski, 
zarządca gminy i kościoła ewangelickiego w Bninie.

37  Johann Georg Fitzke, mieszczanin kórnicki, młynarz kórnicki, nadzorca w Prowencie, zarządca 
gminy i parafii ewangelickiej w Bninie.
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Luth. Gemeinen in Bnien u. Kornik, Martin Gramanc38 Schultz im Borowcer Hol-
land, M. Jahns39 Schultz in Kamienek, A. Piel40 Schultz im Radzew, G. Schnike41 
Schultz im Czmuiner Hollande, Joh. Klatt42 S. im Czołowo, D. Busz43 Schultz im 
Blażewer Hollande, G. Schnitzer44 S. in Biernatek.

Hierauf hat eine Hochlobl. Commission die Desidera u. den. Vortrag jetztge-
dachter ad Protocollon genommen.

1) Haben sämmtl. Vorsteher der Evangel. Gemeinen in Bnien u. Kornik, wo schon 
vor mehr als Hundert Jahren der Evangel. Luther. Gottes-Dienst üblich gewesen 
ist produciret u. aufgewiesen, die schriftl. Hochgräfl. Erlaubniss eine neue Kir-
che, wo es ihnen gefällig sey nebst Priester Schul-Häusern u. andern nöthigen 
Gebäuden aufzuführen, welche auch von allen Herrschaft u. Stadt-Abgaben be-
freyt worden sind. Sämtliche Vorsteher versprechen sich auch bey dem künftigen 
vollständigen Privilegio, dass der Prediger u. Schul-Lehrer, u. das was nach der 
Reichs-Constitution von 1768 u. 1775 den Evangelischen wieder gegeben wor-
den völlig überlassen, alles in dem gehorigen Grode eintragen u. was das Evangel. 
Consistorium vor unentbehrl. erkennt, und aus Dero Gnade erzeigen worden. 
Die Copie von dem Hochgräfl. Consens ist beygefügt worden.
2) Da die Evangel. Gemeinen Bnien u. Kornik einen kleinen Vorrath besitzen, 
ihr wichtiges Vorhaben auszuführen, so versprachen sie sich aller möglichsten 
Wohlthaten von ihren besten Landes-Mutter Ihro Gräfl. Excellence, u. wünschen, 
das ein Fond zu Bestreitung aller nöthigen Unkosten könte balde ausfündig ge-
macht werden.
3) Gedachte Gemeinen versichern alle Gottesdienstliche Gebäude in verordne-
ter Distanz u. auf das beste zu erbauen. Dem Hn. Prediger am jährl. solario (!) 
fixo 400 Pol. Gulden zu geben, u. auch die Kirch u. Schul-Bedienten hinlängl. zu 
versorgen da sie vorgedachten Fond wünschen u. hoffen, damit der Hr. Prediger 
wenigstens die 300 Rth., welche ihm vom Evangel. Synodo bestimmt worden sind 
alle Jahre von der Gemeine gewissen halten konne.

38  Martin Gramanz (zm. 3 maja 1816, Borowieckie Olędry), sołtys w Borowieckich Olędrach.
39  Michael Jahns (zm. 17 września 1781, Kamionki), sołtys w Kamionkach.
40  Andreas Piel, gospodarz i sołtys w Radzewie.
41  Gottfried Schnike (zm. 1 sierpnia 1797, Czmońskie Olędry), gospodarz i sołtys w Czmońskich 

Olędrach.
42  Johann Klatt, sołtys w Czołowie.
43  Daniel Busse, gospodarz i sołtys w Błażejewskich Olędrach.
44  Georg Schnitzer (zm. 10 listopada 1804, Biernatki), gospodarz i sołtys w Biernatkach.
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4) Die Vorsteher der Evangel. Gemeinen ersuchen ein Hochpreissl. Consistorium, 
dass die Evangel. Leute, welche in den nachgesetzten Dörfern u. Holländern woh-
nen, dienen, wohnen u. dienen werden der neuzuerbauenden Kirche incorporiret 
u. eingefarrt werden möchten, als: Daszewic enfternt 1. Meile, hat 2. Ev. Wirthe; 
Kamienek 1 Meile, hat 11. Wirthe; Borowcer Holland ½ Meile, hat 29 Evangel. 
Wirthe; Czołowo ¼ Meile, 5 Wirthe; Radzewer Holland nebst dem Dorfe ¾ M., 
hat 23 Wirthe; Czmuiner Holland u. Dorf ¾ Meilen, hat 28. Wirthe; Blażewer 
Holland ¼ Meile, hat 5. Wirthe; Biernatek liegt an der Stadt hat 4. Wirthe; Stadt 
Kornik u. Bnien haben 38. Wirthe; Dziećmierowe, Dachowo, Runowo, nebst der 
Mühle, Piersno, Zymino, Kromolic, Januszewo, Krzyżewnik, Kiewo, Robakowo, 
Skrzynki, Konarski, Mieczewo, Dembic, Zabykowo, Błazewo, Pruszynowo sämtl. 
Hochgräfl. Güther, welche eine Meile entfernt sind u. etliche; Koszut ½ Meile, 
Trzebeslawce ¼ M., Szrutke ½ M., Sydrikowo ½, Gundek, Rogalin, Swiątnik, 
Szytnik 1. Meile, Nagrodowic 1. M., Bieganowo 1. M., Kryrowo 1. M., Markowic 
1. M. haben einige Evangel. Einwohner. Nachdem nun die obgedachten Stadt u. 
Dorff Gemeinen ihre angeführten Desideria ad protocollum gegeben, u. keine 
vorjetzt anzubringen haben, so wird der Actus Commissionis praesentis hiemit 
geschlossen u. solche zu mehrer Beglaubigung von den Hn. Senioribus unter-
schrieben. Geschehen Bnien Anno et Die ut supra.

Joh. Aug. von Unruh
Senior politicus circuli Posn.

Georgius Fridericus Koch
Senior Ecclesiasticus circuli Posn. mpp.

4. Leszno, 15 stycznia 1776. Zgoda konsystorza ewangelickiego w Wielkopol-
sce dla gminy ewangelickiej kórnicko-bnińskiej na budowę kościoła i innych 
zabudowań przykościelnych

Rp. Biblioteka Kórnicka, strony nienumerowane – oryginał.

Nos, Praeses et Consiliarii Consistorii Provincialis Ecclesiarum Invariatae 
Confessionis Augustanae Majoris Poloniae, notum testatumque facimus universis 
et singulis, quorum interest, exposuisse Nobis, cives et incolas oppidorum Bnin 
et Kurnik Magn. Theophilae de Działynskie Potulicka capitaneae Boszechovien-
sis haereditariorum Invariatae Augustanae Confessioni addictos, se in animum 
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induxisse in loco oppidorum praefatorum congruo, ecclesiam nec non scholam 
et nosocomium una cum aedificiis ad eadem necessariis extruere, quo libero reli-
gionis suae exercitio a Serenissimo Rege et Inclytis Regni Poloniarum ordinibus, 
clementissime ac gratiosissime constitutionibus annorum 1768 et 1775, indulto 
pie et devote vacare, illoque uti frui possent enixe rogantes, ut coeptis illorum 
annuere consensuque Nostro, quo ex legis dispositione indigent, opitulari digne-
mur. Cum Nostri itaque, sit muneris libertati conscientiae atque saluti eadem no-
biscum religionis Christianae symbola confitentium, quantum quidem in Nostris 
positum est viribus consulere atque verum Summi Numinis cultum, cum recto 
potestatum supereminentium cultu arctissime conjunctum promovere, civibus 
et incolis praefatorum oppidorum Bnin et Kurnik facultatem extruendae in lo-
co congruo ecclesiae nec non scholae et nosocomii una cum aedificiis ad eadem 
necessariis atque vocandorum Verbi Divini ministrorum et praeceptorum dare 
atque concedere duximus, prout quidem damus et concedimus praesentibus. In 
cujus rei fidem consensus Nostri litteras manibus Nostris subscriptas sigillo Con-
sistorii Majori communiri jussimus. Datum Lesnae in Consistorio Provinciali Ec-
clesiarum Invariatae Confessionis Augustanae in Majore Polonia die 15 mensis 
Januarii anno Domini 1776.

(-) Brudzewski45 mpp.           (-) Unrug.                        (-) Dziembowski46

(niewyraźna pieczęć opłatkowa konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce)

(-) Langner47            (-) Schaefer.48               (-) Radynski49              (-) Hedelhofer50

Secret. Consist. jur.

45  Karol Brudzewski (1722–?), radca konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce.
46  Bogumił Adam Dziembowski (1735–1777), dziedzic Popowa (Wonieskiego), radca konsysto-

rza ewangelickiego w Wielkopolsce.
47  Johann Casper Langner (ur. 1717, Złotoryja, zm. 6 kwietnia 1793, Leszno), pastor kościoła  

Św. Krzyża w Lesznie w latach 1757–1793, radca konsystorza ewangelickiego w Wielkopolsce.
48  Samuel Gottlob Schäfer (ur. 1733, Wrocław, zm. 1785, Leszno), diakon od 1757, a następnie 

archidiakon kościoła ewangelickiego Św. Krzyża w Lesznie w latach 1761–1785, radca konsystorza 
ewangelickiego w Wielkopolsce od 1775.

49  Gottlieb David Radynski, urzędnik z Bojanowa, radca konsystorza ewangelickiego w Wiel-
kopolsce.

50  F. G. Hedelhofer, pisarz miejski leszczyński, sekretarz konsystorza ewangelickiego w Wielko-
polsce.
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5. Bnin, 14 kwietnia 1777. Pismo pastora bnińskiego Gottloba Beniamina 
Laubera do konsystorza ewangelickiego zawierające szczegółowe sprawoz-
danie z ustanowienia gminy ewangelickiej i budowy kościoła ewangelickiego  
w Bninie

Rp. Biblioteka Kórnicka, strony nienumerowane – oryginał.

Die Protestanten in Polen sind von ihrem Ursprunge an abwechselnden Ver-
änderungen unterwosten gewesen. Sie haben zu Zeiten freie Uebungen ihrer Re-
ligion gehabt, sich aber auch wieder unter dem traurigsten Drucke befunden. Es 
war ihren nicht erlaubt neue Kirchen zu erbauen auch östers nicht die altag zu 
verbestern. Aus Mangel der selben an vielen Orten kennten sie also auch nicht 
ihre Actus Ministeriales von ihren Geistlichen verrichten lassen. Alles, was ihnen 
zu ihren geistlichen Erbauung übrig blieb, war die Erlaubniss-Schulen zu erbau-
en, in welchen sie des Sonntags zusammen kamen sungen und sich eine Predigt 
verlasen liessen. Die Geschichte von Polen wird alles erzählen, was sich in diesem 
Puncte nur trauriges und beträbtes sagen lässt. Die Sand der gütigen Vorschung 
beauchte besonderer Mittel die Schicksale der Dissidenten zu liedern. Sie suchte 
das durch den weltlichen Arte auszuführen, was durch dan Gefäse der Mensch-
heit, das Gesetz der Nächsten liebe, und bruderlichen Einigkeit nicht ausgeführt 
werden konnte. Die Dissidenten verlangten ihre Gewissensfreiheit und was war 
billigen? Manerlaubte sie den Juden, warum nicht auch den Christen? Der Reichs-
tag 1768 erklärte sie für frei, und ertheilte ihnen die Vollkomme an freie Religi-
ons-Uebung, aber beinahe verlohren sie dieselbe darüber, und wenn es möglich 
gewesen, wurde die letzter Confoederation die für den Glaubenstritt, sie alle aus 
Polen vertrieben haben.

Gott lenkte es anders, die Dissidenten sollten geprüft, geläutert und zu einem 
weisen Gebrauch der läuftige Wohlthat verbereitet werden. Die benachkarten 
Mächte stellten den Frieden har, obgleich nicht ohne ihren Nutzen. Und die Dis-
sidenten fingen nur an, nachdem Tractat von 1768 ihre Einrichtungen zu ma-
chen. Es wurden General-Seniorec ecc. erwählt und beeidet, das Consistorium 
errichtet, und in jedem Kreise Seniores utriusque ordinis gesetzt. Man liess Ge-
neral Substituten ordiniren, welchen den entfernten unten Gemeinden die bisher 
keine Kirchen und Lehrer gehabt hatten, zugeschükt wurden, damit sie sobald 
als möglich einen Genussen den erlangten Religionsfreiheiten habensollten. Nun 
beeiferte sich jede Gemeinde die nur etwas zahlweis, war man eigene kirchliche 
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Verfassung unter sich einzurichten. Seblst wiele katholische Herre meldeten sich 
in ihre Städten Kirchen zu erbauen, un ihren Dissidentischen Unterthanen dabei 
hülfreiche Hand zu leisten. Es wurden dieser Local-Commissionen veranstaltet, 
die Beschaffenheit der Gemeinde zu untersuchen und die Möglichkeit der Unko-
sten zur Erbauung der Kirchen und Erhaltung der Prediger zu bestreiten.

Die Dissidenten der Herrschaft Kornik waren nicht die letzten, die ihren Eiser 
für ihre Religion an Tag legten, und von den erlangten Freiheiten Gebrauch zu 
machen suchten, da sie ohnedem zahlreich waren, und sich auch die Unterstüt-
zung ihrer gnädigen Herrschaft Ihro Excellence der Gräfin von Potulicka sichern 
Rechnung machen konnten.

So lange waren sie genöthiget gewesen nach Schwerzenz zu reisen, um das 
heilige Abendmahl zu geniessen, sie richteten also ihre erste Songe darauf, dass 
alte Actus ministeriales in ihrer Schule vorrichtet werden konnten. Die erhielten 
dazu sehr gerne aus dem Consistorio die Erlaubniss, und der Herr Pastor Licht 
aus Schwerzenz machte also 1775 den 16ten51 Octbr den ersten Anfang im Bniner 
Bethhause zu taufen, zu trauen und das heilige Abendmahl zu verwalten, welcher 
Glück dieser Stadt noch nicht wiederfahren war.

Dabei liessen sie es nicht bewenden, sondern eilten, von der guten Gelegenheit, 
die ihnen Gott in die Hände gegeben noch mehr Gebrauch zu machen. Ueber-
zeugt von ihrem eigenen Unvermögen, so grosse und kostbare Anstalten auszu-
führen, nahmen sie ihre demüthige Zuflucht zu ihre gnädigen Gräfin, von deren 
verehrungswürdigen Character und wohlthätigen Menschenliebe sie so wohl die 
Erlaubniss zur Erbauung einer neuen Kirche als die möglichte Unterstützung da-
bei erwarten konnten, ob sie gleichwussten, dass bei ihr als <wie>52 bei andere 
polnischen Herrschaften das Interesse kein Bewegungs-Grund fege würde.

Da aber zu dieser Zeit sich Ihro Excel. in den andere Gütern in Westpreus-
sen aufhielten, so übernahmen als Deputirt 1775 den 7ten Septebr. F. Benjamin 
Gottlieb Steinberg Bürger, Roth- und Lohgerber in Bnin und F. George Fitzke 
Windmüller in Kornik das wichtige Geschäfte den Consens zur Erbauung einer 
neuen Kirche auszuwirken, welchen sie auch gewiss mit Vergängen erhielten. Da 
aber dieses noch nicht hinlänglich war, so wurde 1776 den 8ten Januar eine zweite 
Deputation veranstaltet, auch die nöthigen Materialien zu erbitten.

51  Skreślono, na marginesie dopisano współcześnie: 18te Octbr.
52  Słowo nadpisane.
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Herr Benjamin Viebig53 damahliger Verleser und Herr Michael Jahns Erb- und 
Frei-Schulz in Kamionek wurden dazu ausersehen, die ebenfalls nicht ohne Er-
hörung ihres Gesuchs zurück kehrten. Sie brachten also zur grössten Freude der 
Gemeine die völlige Erlaubniss des benöthigte Holz fällen zu lassen, Ziegel und 
andere Materialien sie viel als nöthig ungehindert zu bedienen, ja welches noch 
mehr die götigen Gesiennungen Ihro Excell. entdeckte war eine Assignation auf 
3000 F. pol. und die gnädige Verordnung, dass Herr Schwartz54, Amtmann in ih-
ren Kornikschen Gütern, die völlige Aufsicht und Direction des Baues über sich 
nehmen sollte, von dessen Treue, redlichen Eifer und Geschicklichkeit im Bau-
wiesen, sie vollkommen überzeugt war, und schon genugsame Proben hatte auf 
diese Weise erlangt die Gemeinde mehr als sie gewünscht und vermuthet hatte, 
und indem Ihro Excel. selbst die Verwaltung einer so wichtigen Sache den Hän-
den eines so betriebsamen und vor Gott und seiner Religion so eingenommenen 
Mann anvertraute, so konnte es nicht anders sage als es musste alles den besten 
Fortgang gewienen. O! wie werden wir, wie werden doch unsere Nachkommen 
Gott genugsam danken können! Das ssie in ihrer gnädigen Herrschaft wirklich 
die werehrungswürdigste Wohlthäterin gefunden, die alle ihre Untergebenen und 
Unterthanen herzlich liebte, und ein Jemanden wegen <seiner>55 Religion kränk-
te. Ihr Taub muss ihnen werth seyn, und doppelten Eifer für Gott und Religion, 
müsse ugre höchste Pflicht sage!

Auf diese erhaltene gnädige Erlaubniss wurde nun noch der Consistorial-Con-
sens zur Erbauung der neuen Kirche und Mahl eines Predigers gesucht, welchen 
auch die Deputirten H. Gottfried Frommelt und H. Benjamin Viebig in Lissa er-
hielten und überbrachten.

Diess war freilich nur der Anfrag des wichtigen Werks, welches ausgeführt 
werden sollte, aber doch schon ein grosser Schnitt, den man gethan hatte. Es wur-
de nun ein Platz ausgesucht, wo die neue Kirche erbaut werden sollte, und es 
schien wirklich keiner dazu schöner und schicklicher zu sage, als derjenige, auf 
welchem sie erbaut worden ohnerachtet diese Sache von einigen Gliedern der Ge-
meinde sehr streitig gemacht wurde, die sie in Kornik erbaut haben wollten, so 
wurde doch auch diese Uneinigkeit, die Erhebliche Folgen haben konnte, endlich 

53  Beniamin Viebig (ur. 25 marca 1745, zm. 30 marca 1802, Bnin – data urodzenia wyliczona 
według aktu zgonu), mieszczanin bniński.

54  Samuel Gottlieb Schwartz, zarządca w Prowencie i dobrach kórnickich.
55  Napisano nad pierwotnie wpisanym i skreślonym: ihrer.
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beigelegt, der dazu aus ersehene Platz in Bnin von 2 polnischen Bürgern für 1100 Fl. 
erkauft, und die fernern Anstalten getroften.

Meister Wandelt56 aus Guhrau in Schlesien wurde über diesen Bau 1776 in 
Januar verkontractirt, weil man zu seiner Geschicklichkeit das Vertrauen hatte, 
dass er für die Summe von 3000 Fl. eine schöne, dauerhafte, räumliche Kirche 
ausführen würde, der auch auf seiner Seite die Zufriedenheit aller mit seinem 
guten Bau erhalten wird.

Nun war dieses eine vorzügliche Sorge einen Lehrer zu wählen, welcher die nöthi-
gen Gaben und Geschicklichkeiten besass, sich hier Liebe und Beifall zu erwerben.

Es wurden daher 3 Candidaten gesucht damit nach gehaltener Probe Predigt 
durch die Mehrheit der Timmen entschieden werden konnte, welcher von ihnen 
die neue Amt bekleiden sollte. Diese Candidaten waren: Herr Fröhlich, ordinirter 
Rector in Schwerzenz, Herr Bringmann, Rector aus Arenswalde und Herr Lauber, 
General-Substitut der Union. Die Wahl, welche 1776 den 25 Febr. in der Schule 
gehalten wurde, fiel zum Vortheile des Letztern aus und wurde durch 169 Tim-
men entschieden. Man eilte sogleich dieses dem neu erwählten Lehrer bekannt 
zu machen, der diese ein möthige Wahl und Beruf mit Dankbarkeitannahm, aber 
die ihnen von Einem preisswürdigen Consistorio anvertrauten Gemeine zu Sand-
berg, Jaroczewo und Xions nicht eher verlassen, als den 31ten Maerz und darauf 
den 1ten April a.c. in Bnin sein Amt antrat, und an dieser ihm von Gott anver-
trauten Gemeinde mit Sagen und guten Erfolg zu arbeiten wünscht. Es würde 
auch bald die Installation und Ausfertigung der Vocation erfolgt seyn, wenn der 
wegen seiner Berufe nach Schmiegel mit dem Erbherrn oberaltende Process und 
dem Consistorio schon beendigt gewesen, welcher Entscheidung man noc halle 
Augenblicke entgegen sicht.

Der Bau der neuen Kirche wurde nun aufs eifrigste betrieben das benöthigte 
Holz angefahren und zwischen Kurnik und Bnin ausgearbeitet. Das Fundament 
wurde abgestochen und nach geschlossenem Contracte mit dem Mauer-Meister 
Johann Brogner57 3 Ellen Tief gelegt. Die ganze Mauer-Arbeit aber wurde in die-
sem Contracte vom 21ten Juni 1776 auf 240 Rth. 30 Tennen Bier veraccordirt, 
auf welches gut versicherte Fundament den 12ten August 1776 die Schwellen ge-
streckt, und den 2ten Septbr. zur Aufrichtung der Kirche der Anfang gemacht 
wurde, wozu täglich aus der Gemeinde hülfreiche Hand geleistet wurde. Be-

56  Georg Wandelt (zm. 20 maja 1780, Bnin), mistrz ciesielski z Góry na Śląsku.
57  Johann Brogner, mistrz murarski, bliżej niezidentyfikowany.

Wojciech Lis



111

sonders haben die Land-Gemeinden zur Anführung des Holzes und nöthigen 
Bau-Materialien das meiste beitragen müssen.

Die Fenster-Rähmen und Thüren sind von dem Hoftischler Herrn Stephani58 
verfertiget worden, der auch hoffentlich durch die Kanzel sich Ehre einlegen wird, 
die er für 50 Rth. bauen wird59, wozu Herr Remus60 die Auslage macht und sich 
dadurch als ein besonderer Wohlthäter der Kirche bezeiget.

Die Verkleidung der Chöre ist Herrn Ristersken61 Bürger und Tischler in Bnin 
übertragen worden, welcher für jedes Feld von Saule zu Saule 2 Rth. und Bier 
enhält. Das Singechor ist aber von dem Zimmermeister Wandelt62 für 90 Fl. ge-
macht worden.

Da man auch wünschte dieser neuen Kirche durch ein Orgelwerk eine Zierde 
zu verschaften, sof and sich auch dazu ein liebreicher Wohlthäter der seine Liebe 
für Gott und Religion auf mehr als eine Wiese thätig bewiesen der H. Commissa-
rius Krumrey63 übernahm diese Sorge, und es wurde daher mit dem Orgelbauer 
H. Jacob64 ein Contract unter D. 29 Septbr. 1776 geschlosten für 136 Rth. baar, 
frey Logis und ½ Jahr Kost eine gute Orgel aufzuführen, der auch schon in diesem 
Werke weit fort gerückt ist.

Der Herr Amtmann Schwartz, der ohnedem wegen seinem Eifer unermüde-
ten Fleisse in Betreibung des Baues und guten Anstalten, sich um Kirche und 
Gemeinde sehr verdient gemacht, legte auch dadurch noch besonders seine Liebe 
für Gott und diese guten Anstalten an Tag, dass er auf seine Kosten einen Engel 
und die zur Taufhandlung nöthige Tücke besorgte, und durch diese Einrichtung 
der Kirche eine besondere Zierde zu ertheilen suchte. Ja auf sein Zureden wurden 
noch mehrere Erweckt die neue Kirche zu beschenken, der herrschaftliche Cred-
entzer Paul Stilter65 schankte 5 Dukaten zu Lichten auf das Altar, Herr Neumann66 
Proventschreiber bezahlte das Crucifix.

58  Johann Beniamin Stephan, cieśla zamku kórnickiego.
59  Skreślono pierwotnie wpisane: will.
60  Bliżej niezidentyfikowany.
61  Johann Gottlieb Rister vel Risterski (zm. 6 lipca 1792, Bnin), mieszczanin bniński, cieśla.
62  Bliżej niezidentyfikowany.
63  Bliżej niezidentyfikowany.
64  Być może Georg Anton Jakob, niemiecki organmistrz. W 1782 roku remontował organy  

w farze w Głogowie (L. Burgemeister, Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt a. M. 1973, s. 195 – za 
wskazanie dziękuję mgr. Adamowi Bigosińskiemu).

65  Paul Stilter (zm. 28 września 1783, Kórnik), mieszczanin kórnicki, cześnik na zamku kórnickim.
66  Neumann, pisarz prowentowy, bliżej niezidentyfikowany.
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Auch hat Herr Remus aus Posen noch 2 Glocken beforgt und das Geld dafür 
ausgelegt, welches gerade 100 Rth. besagt.

Den 14 April 1777 soll der Knopf und Spitze auf den Thurm gesetzt worden 
und kommende Pfingsten das Einweihungsfest gehalten werden.

Der Herr segne alle, die sich bei diesem wichtigen Werke eifrig, wohlthätig 
und geschäftig bewiesen, er wolle sie in diesem ihm zu Ehren erbauten Hause 
einen Vorschmack der künftiger vollkommenern und ewigen Freuden geniessen 
lassen, damit sie ein dasselbige ohne Dankbarkeit und Rührung betreten, und 
ein ohne Erweckung und Besserung herausgehen! Du wirst, o Gott! dieses Haus 
beschützen und es für uns und unsere Nachkommen das Heiligthum sege lassen, 
wo die Seelen zum Himmel vorbereitet werden.

Das hoffen wir Alle! und dafür wollen wir dich durch alle Ewigkeit loben, und 
mit gerührtem Herzen anbeten.

Bnin, den 14 April 1777.
(-) Lauber

6. Bnin, 1778?–1829. Wspomnienia syna organisty i kantora parafii ewange-
lickiej w Bninie

Rp. Biblioteka Kórnicka, strony nienumerowane – oryginał.

Datacja niepewna, oparta na podstawie daty powołania Jacoba Rottwitta na 
pastora bnińskiego (177867). Na odwrocie strony znajduje się wpis dokonany inną 
ręką z 2 lutego 1829 roku.

Religions-Freyheit Geschichte
Anno 1775 d. 1ten November hat Herr Pastor Licht aus Schwersenz allhier im 

Bniener Bethhause zum 1ten mal die Acta Ministerialium verrichtet. In demsel-
ben Jahre ist auch in Lissa das Ev. Consistorium aufgerichtet worden. Anno 1776 
d. 26ten Apprill wurde der Herr Pastor Lauber von Zylchau geb. allhier beruffen. 
Und mein Vater war der erste Cantor zu der Zeit wurde auch schon der Kirchbau 
angefangen mit Concens der regirenden gnädigsten Gräfin Teophila z Dzialinski 
Potulicka und Anno 1777 am Heiligen-Pfingst-Feste ist unser neuerbaute Kirche 
verfertiget gewesen und feyrlich eingeweyhet worden. Anno 1778 den 1ten Janua-
rii hat mein Vater den Kirchen-Dienst abgedanckt (und zu handeln anzufangen), 

67  Albert Werner, dz. cyt., s. 20.
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nach meinem Vater folget als Cantor und Organist Herr Buchwald68 aus Wascke69. 
Nota: Herr Pastor Lauber hatte schon ehe er zu uns kam von Schmyegel Vocation. 
Weil aber der dortige Erb-Herr Ihn als einen Ausländer, nich Confirmieren wolte, 
so führte die Gemeine oder viel mehr dass Evangel. Consistorium darum Proces, 
um unser erhalter Freyheiten zu defendieren, und nachdem er Proces gewon-
nen, muste Herr Lauber von uns nach Schmiegel und wir erwählten und vocirten 
den Herr Pastor Reder von Rakwitz gebürtig, welcher auch 1778. d. 12ten May 
allhier instalirt wurde, nach dem er aber auch wieder um von uns nach Racwitz 
in seine Vater-Stadt vociret wurde, erwählten wir und vocirten den 21ten Junii 
1778 den Herr Pastor Rottwitt. Sage Jacob Andreas Rottwitt gewesener Pastor in 
Goerichen, gebürtig aus Breslau, welcher den 5ten Julii a.c. seine Amt-Predigt 
allhier hielt, und ist derselbe d. 8ten Septembris als am Tage Maryae Geburth 
von Sr. Hoch-Ehrwürden unserm Herr Creiss-Seniori Herrn George Friedrich 
Koch Pastor Skocienschen im Senior Circuli Posnanienis feyrlich installirt wor-
den. Zur Amt-Predigt die unser Herr Pastor Rottwitt am Instalations-Tage gesagt 
waren die Eingangs-Worte aus 5 B. Mosis Cap. 33 Vers 29. Text Prophet Capitel 2.,  
V. 23, 24.

O. W. Heinrich d. 2ten Febr. 1829 als Substitut und designirter Nachfolger des 
P. Rotwitt installirt durch die Hl. Superint. Fischer aus Posen.
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ABSTRAKT

POCZĄTKI PARAFII EWANGELICKIEJ W BNINIE  
W ŚWIETLE NOWYCH DOKUMENTÓW

ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

W 2020 roku skarby Biblioteki Kórnickiej zostały wzbogacone o zbiór dokumentów odno-
szących się do początków parafii ewangelickiej w Bninie. Artykuł prezentuje czas powstania oraz 
pierwsze lata funkcjonowania bnińskiej wspólnoty ewangelickiej, która przez ponad 150 lat była 
jedną z największych w Wielkopolsce (nie licząc Poznania). Opisano ustanowienie gminy ewange-
lickiej oraz budowę pierwszego zboru protestanckiego w Bninie wraz z jego zabudowaniami. Załą-
czono aneks zawierający biogramy pierwszych pięciu pastorów posługujących w Bninie oraz edycję 
źródłową tychże dokumentów.

Słowa kluczowe: Bnin, wspólnota ewangelicka, XVIII wiek, pastorowie, kościół, edycja źródłowa

ABSTRACT

WOJCIECH LIS

THE BEGINNINGS OF THE PROTESTANT PARISH IN BNIN 
IN VIEW OF NEW DOCUMENTS  

FROM THE HOLDINGS OF THE KÓRNIK LIBRARY

In 2020 the Kórnik Library’s collections were supplemented with new documents connected 
with the beginnings of the Protestant parish in Bnin. The present article presents the time of for-
mation and the first years of functioning of evangelical community in Bnin, which was one of the 
biggest communities in Greater Poland (excluding Poznań) for more over 150 years. After a brief 
introduction, the following part describes upon mentioned sources the establishing of community 
and construction of the first Lutheran church in Bnin with its buildings. Finally, the annex contains 
biographies of the first five pastors in Bnin and source edition of these documents.

Keywords: Bnin, Protestant community, 18th century, pastors, church, source edition
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PANOTYPY – UNIKATOWE DZIEWIĘTNASTOWIECZNE 
FOTOGRAFIE NA PŁÓTNIE. 

OMÓWIENIE DWÓCH OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ
ORAZ KILKA SŁÓW NA TEMAT HISTORII TECHNIKI

Wprowadzenie
W pięknie oprawionym XIX-wiecznym albumie o drewnianych okładzinach 

z centralnym, rzeźbionym ażurowo motywem roślinnym, przechowywanym  
w zbiorze fotograficznym Biblioteki Kórnickiej (sygn. Fot. III 2448; il. 1), znajdują 
się dwie małe, ale godne uwagi fotografie portretowe (il. 2 i 3). Zostały one wy-
konane na podłożu płóciennym w technice panotypii. W zestawieniu z licznymi 
fotografiami na podłożu papierowym, będącymi również w posiadaniu Biblioteki, 
uwagę przykuwa dobrze zachowany, w odcieniach szarości obraz fotograficzny 
oraz nietypowa – wyraźnie inna od papierowej – faktura powierzchni. Mimo że 
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w zbiorze zidentyfikowano zaledwie dwa tego typu egzemplarze1, należy podkreś- 
lić, że należą one do grupy fotografii, których technika wykonania jest specyficz-
na, wyróżniająca się na tle innych znanych w XIX wieku. Tego rodzaju fotografie 
są na ogół rzadkie w zbiorach nie tylko polskich2, ale również większości kolekcji 
na świecie3. Zatem właśnie zwrócenie uwagi na interesujące zagadnienia techno-
logiczne stało się przyczynkiem do powstania niniejszego artykułu. 

Krótka historia i opis techniki panotypii
Panotypy nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie genialny wynalazek w dziedzinie 

fotografii – stworzenie negatywu kolodionowego na podłożu szklanym z począt-
kiem lat 50. XIX wieku. Technika kolodionowa (tzw. mokry kolodion) umożliwia-
ła uzyskiwanie pięknych, bardzo wyrazistych, szczegółowych obrazów fotogra-
ficznych. Jej wadą była konieczność szybkiej, bezpośredniej obróbki chemicznej 
negatywu. Negatywami kolodionowymi zajmowali się profesjonaliści – o jakości 
negatywu decydowało wiele drobiazgów warsztatowych. Technika mokrego ko-
lodionu doczekała się licznych opracowań fachowych. Wielu fotografów-publi-
cystów dzieliło się informacjami na tematy technologiczne. Na terenie Polski roz-
biorowej opis tej techniki odnaleźć można m.in. na łamach czasopisma „Przyroda 
i Przemysł”4. Jedną z istotnych cech negatywów kolodionowych – obserwowanych 
na białym podłożu – jest ich specyficzna barwa, najczęściej przypominająca bar-
wę rozrzedzonej kawy z mlekiem (il. 4). Natomiast w świetle przechodzącym jest 
to czarno-biały, mocny obraz. Obraz w negatywie kolodionowym jest utworzony 
z drobniutkich ziarenek srebra zawieszonych w nitrocelulozie (azotanie celulozy) 

1  Tomasz Kozielec, Konserwacja i rekonstrukcja fotografii XIX-wiecznych pochodzących ze zbioru 
Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Konserwacji 
Papieru i Skory, Toruń 2016 [praca hab., komputeropis, w posiadaniu Biblioteki w Kórniku].

2  Na przykład Biblioteka Narodowa posiada trzy egzemplarze panotypów. Zob. Renata Słoma, 
Najstarsze fotografie, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 3, s. 22.

3  B. Lavédrine sklasyfikował występowanie danego rodzaju fotografii w 4-stopniowej skali: 
bardzo rzadkie, rzadkie, powszechne, bardzo powszechne; panotypy zostały przez niego zakwali-
fikowane jako obiekty rzadkie: Bertrand Lavédrine, Jean-Paul Gandolfo, John McElhone, Sibylle 
Monod, Photographs of the Past. Process and Preservation, Los Angeles 2009, s. 94.

4  Konrad Brandel, Jan Banzemer, Popularny wykład fotografji z dodatkiem zastósowania jej do 
rytownictwa, „Przyroda i Przemysł” 1857, t. 2, nr 19, s. 150–151; nr 20, s. 158–159; nr 21, s. 166.  
W dalszej części artykułu autorzy przykuwają uwagę czytelników nagłówkiem „Fotografija na 
płótnie”, jednakże nie piszą o technice transferowej, ale o możliwości przygotowania światłoczu-
łego płótna do odbijania (jak się wydaje – w technice solnej) przez negatyw kolodionowy: Konrad 
Brandel, Jan Banzemer, Popularny wykład fotografji z dodatkiem zastósowania jej do rytownictwa, 
„Przyroda i Przemysł” 1857, t. 2, nr 23, s. 181. 
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Il. 1. Okładka albumu fotograficznego w którym znajdują się panotypy. Fot. T. Kozielec



Il. 2. Panotyp z przedstawieniem Józefy Wołk-Łaniewskiej. Fot. M. Nalaskowska



Il. 3. Panotyp z przedstawieniem Stanisława Wołk-Łaniewskiego. Fot. M. Nalaskowska



Il. 4. Przykładowy negatyw kolodionowy na podłożu szklanym położony na białe 
(strona lewa) i czarne (strona prawa) tło. Fot. T. Kozielec 

Il. 5. Fragment papierowej tłoczonej ramki biegnącej dookoła fotografii. Fot. T. Kozielec



Il. 6. Powiększenie mikroskopowe panotypu, 7,5 ×. Fot. T. Kozielec

Il. 7. Powiększenie mikroskopowe panotypu, 10 ×. Fot. T. Kozielec



Il. 8. Zbliżenie panotypu ukazujące płócienną strukturę powierzchni fotografii  
oraz wady wynikające z procesu transferu. Fot. T. Kozielec

Il. 9. Panotyp sfotografowany pod kątem; widoczna płócienna struktura podłoża fotografii 
oraz wady wynikające z procesu transferu  – odciśnięcie bliżej nieokreślonego przedmiotu

 w tkaninie transferowej, prawdopodobnie powstały podczas ogrzewania tkaniny. Fot. T. Kozielec



Il. 10. Rozjaśnienie (cyfrowe) fragmentu fotografii z przedstawieniem Józefy Wołk-Łaniewskiej.
Uwidocznione zostały spękania warstwy kolodionowej. Fot. T. Kozielec

Il. 11.  Panotyp Józefy Wołk-Łaniewskiej  umieszczony na karcie albumu po stronie prawej
oraz jego delikatny, brązowawy transfer („offset”)  po stronie lewej – na sąsiedniej karcie albumu 

(fot. Aleksandra Wysokińska). Uwidocznione zostały spękania warstwy kolodionowej. Fot. T. Kozielec 



Il. 12. Jeden z negatywów kolodionowych na podłożu szklanym (sygn. II 6375(99)), 
pochodzący również ze zbioru fotografii BK, przedstawiający panotyp podczas 
wykonywania fotograficznej reprodukcji. Obraz negatywowy, cyfrowy (HDR) 

przekonwertowano na pozytywowy w programie graficznym. Fot. A. Paskal, T. Kozielec. 
Uwidocznione zostały spękania warstwy kolodionowej. Fot. T. Kozielec 
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– substancji otrzymywanej na skalę przemysłową poprzez traktowanie celulozy 
specjalną mieszaniną kwasu azotowego i siarkowego (tzw. mieszanina nitrująca). 
Nitroceluloza występuje w handlu w formie roztworu w eterze dietylowym z eta-
nolem pod nazwą „kolodium”. Nazwa roztworu nitrocelulozowego przyczyniła się 
do powstania terminu fotograficznego: „technika kolodionowa”. 

W publikacjach anglojęzycznych poświęconych zagadnieniom warsztatowym 
fotografii rozróżnia się dwa terminy związane z użyciem kolodionu: „negative 
collodion” oraz „positive collodion”. Pierwszy rodzaj jest przygotowywany stric-
te do oblewania płyt przeznaczonych na negatywy, natomiast drugi to kolodion 
przygotowywany w celu uzyskania obrazu pozytywowego. Taki pozytywowy ob-
raz mógł być uzyskany dzięki umieszczeniu wywołanego negatywu kolodionowe-
go na czarnym tle.

Fotograf E.L. Wilson w swojej znakomitej encyklopedii zwraca uwagę, że ko-
lodion w celu uzyskania obrazów pozytywowych powinien charakteryzować się 
następującymi cechami: powinien być wylany w trochę grubszej warstwie na pod-
łoże szklane (niż dla celów negatywowych), negatyw powinien przybierać bar-
wę bladoniebieską (pale blue), a wszystkie chemikalia używane do sporządzenia 
kolodionu powinny być wysokiej czystości; ważne są nawet proporcje alkoholu 
względem eteru (rozpuszczalników nitrocelulozy) i powinny one wynosić: 3 cz. 
alkoholu na 5 cz. eteru (podczas gdy – według fotografa E.L. Wilsona – dla uzy-
skania klasycznego negatywu kolodionowego były to proporcje 1:1)5.

Interesująca technika fotograficzna, której dopiero po pewnym czasie nada-
no nazwę „panotypia”, została wynaleziona przez Jeana-Nicolasa Trucheluta6,  
a następnie spopularyzowana w 1853 roku przez firmę Wulff and Company7. 
W anglojęzycznych8 podręcznikach fotograficznych i encyklopediach często 

5  Edward L. Wilson, Wilson’s Cyclopaedic Photography. A Complete Hand-Book of the Terms, 
Processes, Formulae, and Appliances Available in Photography, New York 1894, s. 296, hasło: „Posi-
tive Collodion”.

6  Académie des sciences: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des scienc-
es 1853/07–1853/12, Paris 1853, s. 292, cyt. za: Andrea Arnold, Barbara Spalinger Zumbühl, Vai 
van den Heiligenberg, Stefan Zumbühl, Pannotypen [sind] unstreiting unter allen Collodiumposi-
tivs die empfehlenswerthesten. Die Pannotypie – ein Transfer verfahren auf schwarzes Wachstuch.  
Zur Geschichte, Technik, Materialität und Schadensphänomenen, „Rundbrief Fotografie” 2016, t. 23, 
nr 4, s. 30.

7  Mike Ware, Positives: Minor processes, [w:] Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography,  
t. 1: A–I, red. John Hannavy, New York 2009, s. 1155, 1158.

8  Stanowią one najliczniejszą grupę publikacji – materiałów źródłowych z zakresu fotografii  
w XIX wieku.
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omawiana jest nie pod hasłem „panotypia” (ang. pannotype), ale pod określenia-
mi typu „Collodion positives on….”, „Colodion positive process”, „Transferring 
collodion” itp. Na ostatniej konferencji AIC wygłoszono referat na temat tej tech-
niki, definiując ją jako „wet collodion transfer process”9. 

Panotypia była popularna w latach 50. i 60. XIX wieku, dlatego można odnieść 
wrażenie, że w późniejszych opracowaniach z zakresu fotografii, w tym słowni-
kach i encyklopediach, stała się techniką pomijaną, ponieważ wyszła z użycia. 
Duży wpływ na to miały zmiany w technologiach i technikach produkcji, ale tak-
że – moda. Już w 1857 roku polski fotograf Maksymilian Strasz zwracał uwagę, 
że „sposób wyrabiania obrazów na czarnej ceracie […] nie zyskał powodzenia”10. 

Powstawanie panotypu jest procesem złożonym. Można podzielić go na dwa 
główne etapy: 1) otrzymanie negatywu kolodionowego, dobrego jakościowo, bez 
wad; 2) otrzymanie obrazu pozytywowego, na czarnym podłożu (rodzaj do wy-
boru fotografa: płócienne, skórzane lub papierowe) metodą transferu, czyli od-
dzielenia warstwy obrazu fotograficznego z negatywu i przeniesienia na czarne, 
elastyczne podłoże. Tutaj kluczowe były umiejętności fotografa wykonującego tę 
czynność.

Rozważając kwestie terminologiczne, należy podkreślić, że określenie „pano-
typia” jest właściwie w pełni zasadne w przypadku użycia podłoża płóciennego, 
gdyż łacińskie określenie pannus oznacza właśnie „płótno”11. Płótna wytwarzane 
były dla rozmaitych celów. Ich przeznaczenie wiązało się z planowaniem odpo-
wiedniej struktury płótna (m.in. gęstości), wprowadzeniem substancji nadających 
im barwę oraz odporność na działanie wody. W fotografii jako podłoża mogły być 
wykorzystywane różne rodzaje tkanin celulozowych, a nawet jedwab. O jedwabiu 
nasyconym olejem (oiled silk) wspomina na przykład fotograf J. Towler12. 

9  Ioannis Vasallos, Lucia Pereira Pardo, Patrick Atkins, C.S. Cheung, Haida Liang, Rare Findings 
Pannotypes in the Design Registers of the Board of Trade Collection at The National Archives, UK, AIC 
conference 17 June 2021, https://flame.firebird.systems/AIC/AIC2021/MyProgrammes#Entry.Item-
Page.12265.0.EntryDefinition.dab4e23f-3dce-46f3-a58b-0e0f7628f786 [dostęp: 30.06.2021].

10  Maksymilian Strasz, Fotografia, czyli zbiór środków używanych do zdejmowania obrazów za 
pomocą światła, na papierze lub szkle, ułożony do praktycznego zastosowania […], Warszawa 1857, 
s. 5. Na kwestię tę zwracali także uwagę polscy badacze historii fotografii: Krystyna Lejko, Jolanta 
Niklewska, Warszawa na starej fotografii 1850–1914, Warszawa 1978, s. 19.

11  Robert Ainsworth, Cloth, [w:] Thesaurus Linguae Latinae compendiarius […], London MDC-
CLI [b.n.s.].

12  John Towler, The Silver Sunbeam: A Practical and Theoretical Text-Book on Sun Drawing and 
Photographic Printing, New York – London 1866, s. 150. Jedwab jako podłoże był jednak dużo rza-
dziej stosowany niż płótna z włókien celulozowych.
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Tkaniną spełniającą rolę materiału odpowiedniego do wyrobu panotypów by-
ło płótno o gęstym splocie, przeklejone klejem glutynowym13, a następnie rów-
no, wielowarstwowo powleczone substancją impregnującą. Najbardziej popular-
ną substancją impregnującą płótna był pokost lniany. Pokost jest otrzymywany 
poprzez gotowanie oleju lnianego z tlenkiem ołowiu (tzw. glejtą ołowianą, ang. 
litharge). Dodatek tego tlenku metalu ciężkiego przyspiesza znacząco proces 
schnięcia oleju. Pokost nanoszono na podłoże wielowarstwowo14. 

Bez względu na rodzaj podłoża używanego w technice panotypii zawsze musia-
ło ono zostać pokryte czarną warstwą farby. Do tego celu J. Towler zalecał użycie 
werniksu o nazwie „Black Japan”, a czynność ta była określana w j. angielskim jako 
japanning. Przykładowy skład werniksu obejmował użycie mieszaniny substancji 
o składzie: chloroform (8 uncji), asfalt (8 uncji), balsam kanadyjski (2 uncje)15. 

Różnorodne są opisy transferu ze szkła błonki negatywu kolodionowego na 
elastyczne podłoże. Wiele opisów zdradza Encyclopedia Britannica pod hasłem 
„Photography”.

Wysuszony negatyw kolodionowy wykonany na podłożu szklanym oblewano 
alkoholem etylowym (spirits of wine), pozwalano wsiąknąć cieczy i ściec jej nad-
miarowi, następnie brano czarną tkaninę lub skórę (gładzoną lub nie) i zwilżano 
równomiernie alkoholem etylowym. Kolejnym etapem pracy było ułożenie płótna 
na negatywie i przyciśnięcie dłonią w celu usunięcia ewentualnych pęcherzyków 
powietrza. Następnie odwracano negatyw i sprawdzano, czy wszystkie pęcherze zo-
stały usunięte. Jeśli tak, połączone materiały układano na gładkiej powierzchni, tak 
aby strona podłoża szklanego była umieszczona do góry, po czym obciążano cięża-
rem o odpowiednio dobranej masie (tak, żeby był wywarty odpowiedni nacisk, ale 
nie pękło szkło) i pozostawiano w takim stanie na pół godziny. Po tym połączeniu 
materiałów warstwa kolodionowa, która przykleiła się do podłoża transferowego, 
mogła być łatwo oddzielona od podłoża szklanego.

Ostell z Carlisle praktykował dodawanie do etanolu 4–5 kropli kwasu azotowego 
na pół uncji etanolu przed oblaniem wyschniętej (nad ogniem) warstwy fotogra-
ficznej. Łączenie negatywu z podłożem przeprowadzał, ściskając materiały w ko-
pioramie. Następnie susząc nad ogniem połączone materiały (stroną szkła), można 
było zaobserwować, że film kolodionowy oddziela się od szklanego podłoża.

13  Postępowanie podobne jak z płótnem malarskim, a więc: przeklejenie oraz suszenie w stanie 
naprężonym.

14  Samuel P. Sadtler, A Hand-Book of Industrial Organic Chemistry, Philadelphia 1892, s. 99.
15  John Towler, dz. cyt., s. 150.
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Inny specjalista – niejaki Ross z Nowego Jorku, gdy negatyw kolodionowy jesz-
cze był mokry (po utrwaleniu), oblewał go roztworem kwasu siarkowego, oczywi-
ście niestężonego, ale odpowiednio rozcieńczonego z wodą (diluted to three degre-
es), pozostawiając go w takim stanie na 2–3 minuty. Następnie ogrzewał on tkaninę 
transferową do momentu jej uelastycznienia, po czym przykładał na wilgotną jesz-
cze warstewkę kolodionu. Przed połączeniem materiałów tkaninę można także było 
lekko zwilżyć alkoholem. W momencie połączenia obydwu materiałów oczywiście 
konieczne było wywarcie nacisku palcami oraz wyciśnięcie ewentualnych pęcherzy-
ków powietrza spod tkaniny. Po pewnym czasie przystępowano do próby wykona-
nia transferu. Najpierw delikatnie podnoszono jeden z narożników w celu spraw-
dzenia przyczepności warstw. Jeśli nie dawały się oddzielać, wspomagano się wodą 
– działano na to miejsce strumieniem wody, która powodowała ich rozdzielenie16. 

J. Towler podaje szczegółowy opis wykonania transferu na podłoże skórzane lub 
inne elastyczne. Opisuje on metodę łączenia kolodionowego negatywu w momen-
cie, gdy jest jeszcze wilgotny po utrwaleniu i wypłukaniu. Negatyw jest oblewany 
mieszaniną o następującym składzie: alkohol – 5 drachm, woda – 5 drachm, kwas 
azotowy – 15–16 kropli. W trosce o dbałość o dobre przylgnięcie podłoża do nega-
tywu bez obecności pęcherzyków powietrza Towler zaleca nie tylko dokładne, pre-
cyzyjne przyłożenie podłoża transferowego i wyciśnięcie pęcherzyków narzędziami 
gładzącymi, ale również ogrzanie od strony szklanego podłoża negatywu lampką 
spirytusową, po którym to zabiegu fotografię należało oddzielić od szklanego pod-
łoża i przepłukać wodą. Opis ten dotyczy przede wszystkim podłoża skórzanego, 
jednakże wydaje się, że intencją autora było także wskazanie innych elastycznych 
rodzajów podłoży, aczkolwiek przygotowanie podłoża papierowego – opisane przez 
niego w dalszej części cytowanego podręcznika – jest bardziej skomplikowane i tro-
chę różni się procedurą wykonywania transferu17. Nie będziemy się jednak skupiać 
na przykładzie papieru jako podłoża w panotypii. 

Tak naprawdę warstwa fotograficzna (obrazowa) panotypu pozostaje nega-
tywem kolodionowym – z uwagi na fakt, że negatyw ten zostaje umieszczony na 
ciemnym podłożu, uzyskuje się (tylko w sposób wrażeniowy!) obraz pozytywowy. 
Dokonując hipotetycznego rozważania teoretycznego związanego z niszczeniem 
fotografii kolodionowych, należy zwrócić uwagę, że gdyby doszło do oddzielenia 
warstwy nitrocelulozowej od podłoża, zaobserwowalibyśmy negatyw w formie 
cienkiej błonki. Na podobnej zasadzie, tj. uzyskiwania obrazu pozytywowego, 

16  D.E., Photography, [w:] The Encyclopaedia Britannica, or Dictionary of Arts, Sciences, and 
General Literature, t. XVII, Boston MDCCCLIX, s. 548.

17  John Towler, dz. cyt., s. 150–151.
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opierają się inne, podobne techniki kolodionowe, takie jak ferrotypia czy am-
brotypia18. Grupa kolodionowych fotografii, których nazwy zostały wymienione  
w niniejszej publikacji, a więc: panotypy, ambrotypy i ferrotypy, klasyfikowana 
jest w j. angielskim do tzw. unique prints – fotografii występujących w jednym 
egzemplarzu (w przeciwieństwie do odbitek fotograficznych, które mogły być po-
wielane z negatywu w niemal dowolnych ilościach). Aczkolwiek bardziej odpo-
wiednią nazwą jest unique photographs, gdyż fotografie te nie są odbitkami. Moż-
na również rozważyć użycie na nie określenia direct positives, gdyż właściwie są 
to pozytywy otrzymane bezpośrednio (oczywiście funkcjonujące w takiej postaci 
jedynie na czarnym podłożu).

Specyficzną cechą wyglądu panotypów jest to, że najjaśniejsze partie obrazów 
(np. koszule, kołnierzyki, karnacja, itp.) nie są białe, ale jasnoszare. W panotypach 
można uzyskać obraz fotograficzny o niedużym kontraście, sprawiają one wrażenie, 
jakby były „zadymione”. Jak trafnie scharakteryzował je fotograf August Biasion: 
„panotypie, zawsze zamglone w konturach, nie mogą iść w porównanie z fotografia-
mi” (w znaczeniu – na papierze)19. 

Panotypy często funkcjonowały w wersji oprawionej, podobnie jak dagerotypy 
czy ambrotypy. Do najczęściej występujących formatów należał format wizytowy 
(carte-de-visité, w skrócie: CDV) lub większy – tzw. format gabinetowy20. Większe 
formaty są zdecydowanie rzadkie. W literaturze zwracano uwagę, że zaletą panoty-
pów jest możliwość wysyłania ich drogą pocztową oraz że są one odporne na różne 
rodzaje uszkodzeń, dlatego też sztukę ich wyrobu uznano za bardzo istotną21. Jesz-
cze inną zaletą panotypów mogło być ich noszenie przy sobie, np. w kieszeni płasz-
cza czy portfelu, właśnie bez ryzyka zniszczenia fotografii22. Oczywiście w takim 
przypadku raczej nie mogły być oprawiane ze względu na konieczność zachowa-
nia cechy elastyczności przy noszeniu w odzieży lub galanterii. 

Konieczna jest jeszcze jedna ważna uwaga – mianowicie fakt, że fotografia 
kolodionowa została wykonana na czarnym podłożu, nie zawsze musi oznaczać, 

18  Egzemplarze tego rodzaju fotografii są również w zbiorze Biblioteki Kórnickiej.
19  Przegląd trzeciej wystawy Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, „Czas” 1857, nr 103, s. 1, 

cyt. za: Anna Bednarek, „Mała pamiąteczka”, czyli o fotografiach obrazów Saturnina Świerzyńskiego 
ofiarowanych Józefowi Łepkowskiemu, „Modus. Prace z historii sztuki” 2017, t. XVI, s. 84; powinno 
się używać określenia „panotypy”, gdyż „panotypia” to technika fotograficzna.

20  Bertrand Lavédrine i in., dz. cyt., s. 94.
21  D.E., Photography, dz. cyt., s. 548.
22  Autor zwraca uwagę na cechę użytkową tego rodzaju fotografii; oczywiście uwaga ta nie 

może dotyczyć fotografii zabytkowych: (Captain) Hannot, Direct Positive Prints, „The Photographic 
News” 1878, June 28, s. 305.
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iż powstała metodą transferu. Istniały techniki wykonywania fotografii kolodio-
nowych bezpośrednio na czarnych podłożach typu papier lub skóra. Przykładem 
jest opis jednej z technik uwzględniony w opracowaniu E. Wilsona pod hasłem 
„Collodion positives on black leather”23. W celu rozróżnienia pozytywu kolodio-
nowego powstałego bezpośrednio na elastycznym podłożu od pozytywu będące-
go efektem transferu należy zwrócić uwagę w szczególności na wady wynikające  
z transferu – drobne zniekształcenia powierzchni (np. zmarszczki), drobne ubytki 
poddane retuszowaniu farbami. Aczkolwiek czasem transfery wykonane bywały 
bardzo precyzyjnie. 

Omówienie fotografii kórnickich
Dwa panotypy (il. 2 i 3) upiększają zbiór kórnickich fotografii; zostały one 

umieszczone w albumie XIX-wiecznym. Źródłem informacji o albumie jest dołą-
czona luźna kartka z odręcznie zapisaną treścią24. Album rodzinny był własnością 
Marii Wołk-Łaniewskiej Steckiej (1879–1944)25 i pochodzi z majątku Łańcuchów 
(woj. lubelskie).

Fotografie, jak wynika z podpisów umieszczonych pod wizerunkami (przy 
użyciu czarnego atramentu), przestawiają Stanisława Łaniewskiego (właściwie 
jest to: Stanisław Wołk-Łaniewski26; fotografia oznaczona w albumie ołówkiem 
numerem 21) oraz Józefę Łaniewską (właściwie jest to: Józefa Wołk-Łaniewska27; 
fotografia oznaczona w albumie ołówkiem numerem 10). Z informacji umiesz-
czonych na portalach genealogicznych można wywnioskować, że sfotografowa-
ne osoby były rodzeństwem. Stanisław urodził się w 1842 roku, a jego siostra 
była trzy lata młodsza. Ich rodzicami byli: Karol Wołk-Łaniewski oraz Olimpia  
Douglas Wentzl28 (córka Marii z Działyńskich – kuzynka 8. stopnia Tytusa Adama 

23  Edward L. Wilson, dz. cyt., s. 93, hasło: „Collodion positives on black leather”.
24  Treść jest następująca: „1. Album rodziny Marii z Wołk-Łaniewskich Steckiej pochodzi z ma-

jątku Łańcuchów (woj. lubelskie). Jan Stecki – jej mąż – patrz Encyklop. Powszechna. 2. Tablica 
genealogiczna, załączona do albumu, została opracowana przez Jana Steckiego, na podstawie ma-
teriałów znajdujących się w Łańcuchowie (pałac Łańcuchowski – według projektu Witkiewicza)”. 
Niestety autor/autorka tego zapisku nie podaje więcej informacji na temat cytowanej encyklopedii. 

25  Maria Stecka (Wołk-Łaniewska h. Korczak odm.), Geni. A My Heritage Company, https://
www.geni.com/people/Maria-Stecka/6000000037705036640 [dostęp: 21.06.2021].

26  Marek Jerzy Minakowski, Stanisław Wołk-Łaniewski h. Korczak (odm.) (ID: sw.204774), 
Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.204774 [dostęp: 
20.06.2021]. 

27  Marek Jerzy Minakowski, Józefa Wołk-Łaniewska h. Korczak (odm.) (ID: 15.294.119), Wielka 
genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), http://www.sejm-wielki.pl/b/15.294.119 [dostęp: 20.06.2021]. 

28  Marek Jerzy Minakowski, Karol Wołk-Łaniewski h. Korczak (odm.), Wielka genealogia Mina-
kowskiego (Wielcy.pl), http://www.sejm-wielki.pl/b/15.294.109 [dostęp: 20.06.2021].
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hr. Działyńskiego z Działynia h. Ogończyk). Właścicielka albumu Maria Wołk-Ła-
niewska Stecka była córką Stanisława Łaniewskiego przedstawionego na kórnickich 
panotypach.

Obydwa panotypy najprawdopodobniej powstały w podobnym czasie, jako że 
tło obu przedstawień jest identyczne, także wymiary i stan zachowania są podobne. 
Na fotografiach nie została zamieszczona data powstania, możemy jednak poku-
sić się o jej szacowanie, biorąc pod uwagę wiek przedstawionych osób. Mimo że 
fotografie są niewielkich rozmiarów, można stwierdzić, że przedstawione osoby są 
młode. Przypuszczając, że Stanisław na zdjęciu ma około 20 lat, natomiast Józefa 
około 17, fotografie mogły powstać z początkiem lat 60. XIX wieku. Data ta jest 
całkiem prawdopodobna, biorąc pod uwagę czas stosowania techniki fotograficznej 
panotypii.

Nie wiadomo, gdzie powstały obydwa panotypy. Jednym z głównych ośrodków 
tworzenia tych specyficznych fotografii był Paryż, ale również inne regiony Fran-
cji29. Wiadomo, że właściciele majętności kórnickich, a także wielu zamożnych Po-
laków miało liczne kontakty z Francją. Fotografowie zajmujący się tą techniką dzia-
łali także w Polsce, głównie w większych ośrodkach miejskich30, m.in. w Poznaniu31. 

Fotografia, wiernie odzwierciedlając i utrwalając wizerunki członków rodzin czy 
całych rodów, odegrała w XIX wieku bardzo ważną rolę. Obydwa przedstawienia na 
kórnickich panotypach to właśnie portrety całopostaciowe.

Nie są znane dokładne wymiary tychże fotografii – z uwagi na sklejone war-
stewki kart albumu nie wyjmowano ich z niego. Wielkość okienek w albumie wy-
nosi: 8,4 × 5,1 cm, natomiast wielkość fotografii w przybliżeniu może wynosić: 
8,7 × 5,5 cm. Okienka albumu zasługują na uwagę. Zostały wykonane metodą 
tłoczenia z użyciem matrycy metalowej, na co wskazuje precyzja odciśniętego 
wzoru geometryczno-roślinnego. Są one proste, składają się z linii i drobniutkich, 
czteropłatkowych kwiatków, ale ich „skromne piękno” znakomicie podnosi walor 
estetyczny prezentowanych w albumie fotografii (il. 5).

Nieskomplikowane tło przedstawień pozytywów, takie samo w obydwu foto-
grafiach, oraz sposób ustawienia postaci wskazuje, że portrety zostały wykonane 

29  D. E., Photography, dz. cyt., s. 548.
30  Krystyna Lejko, Warszawa w obiektywie Konrada Brandla, Warszawa 1985. 
31  Ogłoszenie jednego ze znanych poznańskich atelier w j. niemieckim z 1857 roku brzmi nastę-

pująco: „Das Atelier für Photographie, Panotypie und Portraitmalerei von Zeuschner in Posen”. Zob. 
Maria Wojciechowska, Malarze i fotograficy w Poznaniu XIX w.: przyczynek do kwestii rozróżniania 
między sztuką a rzemiosłem, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1977, t. 25, nr 2, s. 273–274. 
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w tym samym warsztacie fotograficznym. Dla urozmaicenia portret kobiecy zo-
stał wykonany w ten sposób, że przedstawiona na fotografii dama opiera się prawą 
ręką o cokolik kolumny, natomiast w portrecie męskim – osoba delikatnie wspiera 
się o poręcz krzesła.

Możliwość niewielkiego przesuwania fotografii w okienku kart albumu rzuca 
nieco światła na sposób montażu panotypów. Wyraźnie widać, że zostały one nie-
zbyt równo przycięte i przyklejone dla stabilizacji do tekturki.

Ponieważ wyraźnie dostrzegalna jest struktura płócienna fotografii, możliwe 
było dokonanie pomiarów gęstości użytego jako podłoże płótna; do pewnego 
stopnia można było oznaczyć gęstość splotu, czyli liczbę nitek przypadającą na  
1 centymetr kwadratowy. W przypadku obu portretów gęstość nitek w poziomie32 
wynosi 25/1 cm2. Użyta na podłoże tkanina o splocie płóciennym jest więc sto-
sunkowo gęstym wyrobem tekstylnym. Powiększenia mikroskopowe struktury 
panotypów zaprezentowano na fotografiach (il. 6 i 7).

Zarówno w jednym, jak i drugim portrecie widoczne są pewne wady wynika-
jące z niedoskonałości transferu warstwy nitrocelulozowej na płócienne podłoże 
(il. 8), a także odciśnięcie w obydwu egzemplarzach prawdopodobnie metalowego 
pręta (?), na którym podtrzymywano i ogrzewano płótna przed transferem (?)33, 
czy bardziej prawdopodobnie – doszło do niefrasobliwego położenia fotografii 
na rozgrzanym przedmiocie po transferze (il. 9). Nasze domniemania są jedynie 
próbą ustalenia przyczyny powstania tych odcisków. Nie jest również wykluczo-
ne, iż pewne, dobrze widoczne zmiany strukturalne powstały później i można 
klasyfikować je jako zniszczenia.

Egzemplarze kórnickie mają widoczne pod mikroskopem, ale również okiem 
nieuzbrojonym spękania warstwy nitrocelulozowej (il. 10). Oczywiście widoczne 
jest także ściemnienie/„zadymienie” obrazu fotograficznego.

W grupie zachowanych negatywów kolodionowych w Bibliotece Kórnickiej 
znajduje się jeszcze jeden egzemplarz godny uwagi na kanwie podjętego tematu. 
To negatyw przedstawiający reprodukcję fotografii – panotypu (sygn. Fot II 6375 
(99), il. 12). Na panotypie widnieje portret damy. Sfotografowana została ona  
w atelier fotograficznym. Uwagę widza może skupiać wąska, kobieca talia, któ-
rą panie często chwaliły się na XIX-wiecznych ujęciach fotograficznych; zapewne 

32  Z uwagi na warstwy znajdujące się na tkaninie nie jesteśmy w stanie z całkowitą pewnością 
stwierdzić, że jest to osnowa.

33  Zob. w tekście opis metody fotografa Rossa z Nowego Jorku.
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ustawienie postaci przez fotografa miało uwypuklić tę cechę sylwetkową – fotograf 
zaproponował swobodne oparcie osoby prawą ręką o podstawę ozdobnej kolumny. 
Dostrzegalne jest również to, że panotyp został podklejony kartonikiem. Struktura 
płótna fotografii jest wyraźnie widoczna. Widoczne są również obcięte narożniki 
panotypu. Obcinanie narożników fotografii było praktykowane w warsztatach zaj-
mujących się oprawianiem. Decydowały o tym właściwości fotografii, np. obcina-
no ostre narożniki ferrotypów mogące niszczyć oprawę, a w przypadku panotypów 
przesłanką do obcięcia mogły być deformacje narożnika mogące powstać podczas 
oddzielania tkaniny od szkła lub podatność na uszkodzenia narożników podczas 
oprawiania albo też konieczność dopasowania panotypu do wewnętrznego kształtu 
ramy oprawy34. 

Panotyp dla celów reprodukcyjnych został przymocowany do sztywnego pod-
łoża przy użyciu dwóch pinezek. Widoczne są też charakterystyczne zniszczenia 
zachowanego obrazu samego negatywu kolodionowego – zarysowania i odpryś- 
nięcia warstwy nitrocelulozowej od szklanego podłoża (w postaci czarnych ubyt-
ków – efekt konwersji obrazu negatywowego na pozytywowy). 

Uwagi konserwatorskie
Jak każdy rodzaj fotografii – również panotypy nie są odporne na dość często 

zagrażające zbiorom fotograficznym czynniki niszczące. Według znanego francus- 
kiego znawcy technik fotograficznych i badacza B. Lavedrine’a panotypy są wraż-
liwe na szereg czynników niszczących. W 3-stopniowej ocenie ich wrażliwości na 
czynniki destrukcyjne 2 punkty przyznał wrażliwości na światło, 1 – podatności 
na zarysowania (abrasion), 2 – podatności na zanieczyszczenia (pollutants), 2 – 
na wilgoć, natomiast aż 3 – na zalanie. Panotypy rzadko znajdowane są w dobrej 
kondycji w zbiorach fotografii. Ich cechami uznanymi za oznaki deterioracji są: 
zmniejszony kontrast, spękania warstwy nitrocelulozy, kruchość. Przechowywa-
nie panotypów nieoprawionych powinno mieć miejsce w kopertach ochronnych, 
a fotografie dodatkowo powinny być osłonięte/wzmocnione sztywną podkładką 
tekturową. Panotypy nie mogą być eksponowane na długotrwałe i/lub intensywne 
naświetlanie35. 

34  Zob. il. 4.: Tomasz Kozielec, Pozytywy i negatywy fotograficzne jako przedmioty kolekcjoner-
skie – charakterystyka i nazewnictwo, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo  
i Konserwatorstwo” 2012, z. XLIII, s. 99.

35  Bertrand Lavédrine i in., dz. cyt., s. 93–94.
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Jedną z przyczyn niszczenia panotypów są specyficzne cechy warstwy nirtoce-
lulozowej. Wykazują one pewną tendencję do zarysowań, pękania, wydziela tlen-
ków azotu, które w reakcji z wilgocią tworzą kwas azotowy, uszkadzający włókna 
celulozowe podłoża tkaninowego. 

Przyczyną kwasowego odczynu pH panotypów mogło być też stosowanie 
roztworów kwasów siarkowego lub azotowego na etapie wykonywania transfe-
ru. Chociaż są to mocno rozcieńczone roztwory kwasów, silnie niszczą włókna 
tkanin. Kwasy znajdujące się w strukturze panotypu niszczą także substancję uży-
waną do impregnacji płótna, jaką jest olej, a właściwie farba olejna, gdyż jest to 
spoiwo zmieszane z czernią. Zjawisko degradacji spoiwa olejnego w panotypach 
opisano na łamach czasopisma „Rundbrief Fotografie”36. 

Zastanawiającą kwestią jest także to, czy rodzaj oleju mógł wpływać na kru-
chość płócien. Zdaniem XIX-wiecznego wynalazcy Johna B. Stevensona używanie 
oleju lnianego zwiększa kruchość powleczeń olejno-pigmentowych płócien, dla-
tego w swoim amerykańskim patencie zalecał użycie zamiast oleju lnianego oleju 
z nasion bawełny lub mieszaniny tego oleju z lnianym (dobrze wygotowanej)37. 

Jednym z możliwych, a jednocześnie specyficznych rodzajów zmian spowo-
dowanych przez panotypy w wyniku ich bezpośredniego, długotrwałego kontak-
tu z sąsiednią kartą albumu jest występowanie brązowawego odbicia panotypu. 
Zjawisko odbicia się warstwy obrazu na powierzchni materiału, z którą długo-
trwale się on stykał, popularnie nazywane jest w języku angielskim offset image38 
lub ghost image39. Jest ono delikatnie widoczne na kartach albumu z kórnickimi 
egzemplarzami. Odbicie to jest także widoczne nie tylko na karcie albumu, ale też 
na dużej odbitce albuminowej umieszczonej w przeciwległym okienku (il. 12). 
Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem może być wprowadzenie arkusika od-
powiednio dobranego rodzaju wyrobu papierowego jako przekładki ochronnej, 
która uniemożliwi kontakt sąsiedniej karty albumu z fotografią, a jednocześnie 
przekładka taka nie sklei się z panotypami. Wybór odpowiedniego materiału nie 
będzie łatwy i wymaga przeprowadzenia prób konserwatorskich. Na konferencji 

36  Andrea Arnold i in., dz. cyt., s. 38–39.
37  John B. Stevenson, Improvement in the Manufacture of Oil-Cloth, U.S. Patent 72,932, Decem-

ber 31, 1867. 
38  Alice Rugheimer, John White’s Watercolours: Conservation and Mounting, [w:] European  

Visions: American Voices, red. Kim Sloan, London 2009, s. 61–62.
39  Michael R. Shilling, David M. Carson, Herant P. Khanjian, Evaporation of Fatty Acids and the 

Formation of Ghost Images by Framed Oil Paint, „WAAC Newsletter” 1998, t. 21, nr 1, https://cool.
culturalheritage.org/waac/wn/wn21/wn21-1/wn21-106.html [dostęp: 31.07.2021]. 
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AIC omawiano przykłady sklejania się tego typu egzemplarzy fotografii40. Chce-
my podkreślić, że nie chodzi tylko o zapobiegnięcie tworzeniu się efektu odbicia, 
ale również o eliminację negatywnego wpływu niepożądanych składników papie-
ru na panotypy. 

Z pewnością album może wymagać dezynfekcji z uwagi na lokalne występo-
wanie plam foxingowych i innych oznak rozwoju mikroorganizmów. Dotarcie do 
odwrocia fotografii z przedstawieniem Józefy Wołk-Łaniewskiej umożliwiłoby nam 
obserwację stanu zachowania tyłu tekturki (do której fotografia została przyklejona). 
Istotną kwestią jest tutaj problematyka wyboru odpowiedniej metody dezynfekcji. 

Panotypy kórnickie – będące fotografiami w pewnym stopniu ustabilizowany-
mi poprzez ich umieszczenie w okienkach kart albumu fotograficznego – wyma-
gają przede wszystkim zapewnienia (jak również całemu albumowi) stabilnych 
warunków klimatycznych. Wpływ znaczących dziennych wahań temperatury 
i wilgotności na pomieszczenia Biblioteki Kórnickiej wymaga stabilizacji. Do-
wodem na taką konieczność są istniejące w kórnickich panotypach zniszczenia 
strukturalne w postaci włoskowatych spękań o puzzlowatym kształcie. Należy do-
łożyć starań, aby unikatowość technologiczna tych fotografii jak najdłużej cieszyła 
oko specjalistów z różnych dziedzin.

Wiele interesujących kwestii związanych z technologią i techniką wykonania 
egzemplarzy kórnickich rysuje się w perspektywie planowania badań na przy-
szłość. Ważnym zagadnieniem byłoby na przykład rozpoznanie, czy panotypy 
te były pokryte werniksem ochronnym. W przyszłości planujemy zrealizować 
szczegółowe badania technologiczne z użyciem nowoczesnych instrumentów 
pomiarowych. 
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ABSTRAKT

„PANOTYPY – UNIKATOWE DZIEWIĘTNASTOWIECZNE  
FOTOGRAFIE NA PŁÓTNIE. 

OMÓWIENIE DWÓCH OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ  
ORAZ KILKA SŁÓW NA TEMAT HISTORII TECHNIKI”

W artykule zaprezentowano dwie fotografie nazywane panotypami (od łac. pannus) znajdujące 
się w jednym z albumów fotograficznych. Omówiono historię techniki panotypii, która popularna 
była w latach 50. i 60. XIX wieku w pracowniach fotograficznych na świecie (przegląd materiałów  
i substancji używanych w tej technice oraz wykonanie transferu, czyli przeniesienia warstwy negaty-
wowej na czarne, elastyczne podłoże). Technika panotypii jest jedną z bardziej interesujących stoso-
wanych w XIX wieku. W dalszej części artykułu scharakteryzowano kórnickie fotografie, omówiono 
przedstawione na nich postacie oraz cechy strukturalno-wymiarowe. Dodano także uwagi konser-
watorskie dotyczące wrażliwości na zniszczenia tego typu cennych obiektów. 

Słowa kluczowe: fotografia kolodionowa, XIX wiek, transfer na czarne płótno, zagadnienia kon-
serwatorskie
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ABSTRACT

TOMASZ KOZIELEC, MARTA NALASKOWSKA

PANNOTYPES – UNIQUE 19TH-CENTURY PHOTOGRAPHS ON CANVAS.
TWO OBJECTS FROM THE COLLECTIONS OF THE KÓRNIK LIBRARY
AND A COUPLE OF WORDS ON THE HISTORY OF THE TECHNIQUE

This paper presents two photographs referred to as pannotypes (from the Latin word pan-
nus) from an album of photographs. It discusses the history of the pannotype technique, which 
was popular in the 1850s and 1860s in photography ateliers all over the world (it presents a review 
of materials and substances used in this technique and the transferring of the negative layer onto  
a black, flexible substrate). Pannotype is one of the most interesting techniques used in the 19th cen-
tury. The paper then discusses the Kórnik photographs, the people they show, and their dimensions 
and structural features. Some conservation-related remarks on the susceptibility of precious objects 
of this type to damage also follow. 

Keywords: collodion photography, 19th century, transfer to black oilcloth, conservation issues
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REMONT I RENOWACJA MURÓW WEWNĘTRZNYCH 
PRZYZIEMIA ZAMKU W KÓRNIKU.

ODSALANIE MURÓW

Dzieje budowy Zamku w Kórniku zostały szeroko opisane przez Różę 
Kąsinowską w książce Zamek w Kórniku, opartej m.in. na przeprowadzonych  
4 lata wcześniej przez Antoniego Kąsinowskiego1 badaniach architektonicznych 
zawierających analizę początków budowy zamku i wyznaczających poszczególne 
fazy jego rozbudowy.

Początkowa faza przypada na lata 20. XV wieku, kiedy to Mikołaj Górka h. 
Łodzia, kanonik gnieźnieński i kanclerz kapituły w Poznaniu, podjął się budo-
wy zamku w Kórniku. Zgodnie z badaniami Antoniego Kąsinowskiego pierwsza 
murowana obronna siedziba Górków wzniesiona została na surowym korzeniu 
i składała się z dwóch skrzydeł: wschodniego – szerszego i nieco węższego – za-
chodniego, które od północy połączono murem. W północno-wschodnim narożu 
wzniesiono cylindryczną wieżę, a trzy pozostałe wzmocniono szkarpami.

Druga faza budowy zamku przypada na wiek XVI, gdy do rezydencji wpro-
wadził się, reprezentujący kolejne pokolenie rodu, syn Andrzeja Górki – Stani-
sław. Znacząco zmodernizował on kórnicką siedzibę, czego efektem jest m.in. 

1  Antoni Kąsinowski, Zamek w Kórniku. Badania architektoniczne tzw. piwnic, Poznań – Kórnik 
1994, maszynopis w archiwum Biblioteki Kórnickiej (dalej arch. BK).
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wprowadzenie w zachodnim skrzydle przyziemia, ścian działowych wydzielają-
cych trzy amfiladowo połączone pomieszczenia (il. 1, nr 12, 13, 14), sklepionych 
kolebką (sklepienia kolebkowe wprowadzone zostały w tym czasie we wszystkich 
pomieszczeniach przyziemia). Jedno z pomieszczeń w skrzydle zachodnim (il. 1,  
nr 12) wyposażono w jednobiegowe schody prowadzące na wewnętrzny dziedziniec 
na poziomie parteru; przy pn.-zach. narożniku, wykorzystując istniejącą tu skarpę, 
dobudowano na planie nieregularnego prostokąta aneks o funkcji sanitarnej (dziś 
niewidoczny, występuje tu półokrągła baszta – il. 1, nr 11). Od północy dostawiono 
także nowe skrzydło z podziałem na trzy pomieszczenia (il. 1, nr 7, 9, 10). Działania 
te przypadły na lata 60. XVI wieku.

Przy okazji przeprowadzonych w 2014 roku badań archeologicznych odkry-
to relikty wcześniejszej budowli. We wnioskach końcowych stwierdzono jednak, 
że „układ odkrytej konstrukcji w pomieszczeniach 1, 2 [il. 1, nr 13 i 20] nie ma 
żadnego uzasadnienia w planie gotyckiego założenia zamkowego i jest od nie-
go wcześniejszy, w obrębie pomieszczenia 1 [il. 1, nr 13] zachowane wnętrze in-
terpretuje się jako czworokątną wieżę, do której nie przylegały inne konstrukcje 
murowane”2.

Następne dziesięciolecia, choć obfitowały w liczne zmiany (majątek kórnicki 
przejmują kolejne rody, przystosowując rezydencję do własnych potrzeb i panują-
cych trendów), nie miały większego wpływu na plan dolnych partii budowli. Mi-
mo to warto tu wspomnieć choćby Teofilę Działyńską 1v. Szołdrską 2v. Potulicką, 
inicjatorkę gruntownej przebudowy rezydencji, przeprowadzonej w 1 poł. XVIII 
wieku, która nadała zamkowi cechy barokowe. 

Największy wpływ na ostateczną i do dziś istniejącą bryłę zamku wywarła 
działalność Tytusa Działyńskiego, kolejnego spadkobiercy majątku kórnickiego. 
Rozbudowa, trwająca od końca lat 40. XIX wieku przez kolejne dwie dekady, za-
krojona była na szeroką skalę i wiązała się z dużą ingerencją w kształt i wielkość 
pierwotnego obrysu murów na poziomie przyziemia właśnie. Dostawiono wów-
czas do pn.-zach. narożnika półokrągłą basztę, od zachodu i od wschodu powsta-
ły tzw. łabędziarnie, w narożnikach pd.-zach. i pd.-wsch. dobudowano baszty na 
planie czworokąta oraz taras od południa i Babiniec od północy. 

2  Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Wyniki ratowniczych badań wykopalis- 
kowych prowadzonych w związku z robotami konserwatorsko-budowlanymi w przyziemiu Zamku  
w Kórniku w 2013 roku. Etap II, Poznań 2014, arch. BK.



Il. 1. Rzut przyziemia z zaznaczonymi najstarszymi reliktami murów średniowiecznych,  
za: Małgorzata Łomska-Rybacka, Karolina Żurek, Zamek Kórnicki. Inwentaryzacja 2008. 

Zbiory  Biblioteki Kórnickiej



Il 2. Ściana w pomieszczeniu nr 13, widoczny poziom degradacji ceglanego muru. Fot. K. Wypych

Il. 3–5. Krystalizujące sole i ich destrukcyjny wpływ na zabytkowe cegły w murach przyziemia zamku. 
Fot. K. Wypych
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Zamek w Kórniku został wzniesiony na bardzo niejednolitym i niestabilnym 
gruncie. Podczas kolejnych przebudów związanych ze zmianami w partii przy-
ziemia, wprowadzając nowe elementy, stosowano różne sposoby posadowienia 
względem partii już istniejących. Taka niejednorodność w części fundamentowej 
nie pozostała bez wpływu na stabilność całej budowli. W najstarszych częściach 
zamku głównym sposobem posadowienia była drewniana konstrukcja wsparta na 
dębowych palach, na której wzniesione zostały kamienne fundamenty (rozwiąza-
nie typowe dla budynków wznoszonych na podmokłych terenach). Warunkiem 
trwałości takiego rozwiązania jest stałe zanurzenie konstrukcji drewnianej w wo-
dzie. Natomiast inne rozwiązanie zastosowano pod gotycką basztą. Tu kamienne 
fundamenty sięgają na znaczną głębokość, aż do poziomu nośnych partii gruntu. 
Podobnie wzniesiono nowe części zamku w XIX wieku.

Wskutek nierównomiernego osiadania niejednorodnych fundamentów na 
elewacjach budowli zaczęły pojawiać się niepokojące spękania, rejestrowane już 
krótko po przebudowie, bo w początku lat 70. XIX wieku. Problemy konstruk-
cyjne przybrały na sile, kiedy to na początku XX wieku przeprowadzono prace 
melioracyjne (połączono kanałem Jezioro Kórnickie ze Skrzyneckim), przez co 
nastąpiło znaczne obniżenie wód gruntowych (o ok. 50 cm). Doprowadziło to do 
szybkiej degradacji drewnianych pali w ich górnych, niezanurzonych w wodzie 
partiach, a co za tym idzie – pale przestały zapewniać stabilne podparcie dla ka-
miennych fundamentów. 

W 1914 roku odnotowano rozległe pęknięcia na elewacjach, a od 1925 rozpo-
częto systematyczną obserwację budynku, gdyż proces degradacji zaczął postępo-
wać w niepokojącym tempie. Wśród wielu prób podejmowanych dla ratowania 
zamku była decyzja o rozbiórce Babińca w 1937 roku, którego bardzo zły stan, 
według ekspertów, uznany został za zagrożenie dla frontowej ściany budynku. Mi-
mo to spękania ścian i stropów dalej postępowały3. 

Wszelkie plany stabilizacji fundamentów przerwał wybuch II wojny światowej,  
w czasie której stan zamku znacznie się pogorszył. Dopiero w 1947 roku podję-
to konkretne czynności i rozpoczęto realizację projektu z zastosowaniem systemu 
betonowych pali. Prace objęły głównie północne partie przyziemia o największym 
stopniu zagrożenia. Nałożono wówczas 15 kotew stalowych dla wstrzymania po-
ziomych ruchów fasady północnej. Następnie od strony zewnętrznej i wewnętrz-
nej fundamentów co 80 cm wpuszczano betonowe pale do głębokości 8 m,  

3  Mikołaj Potocki, Babiniec – przedsionek zamku kórnickiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 
2005, z. 27, s. 228.
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a głowice tych pali wiązano ławami betonowymi. Dodatkowo pale zewnętrzne  
i wewnętrzne spięto stalowymi dźwigarami i zalano betonem, przebijając się 
przez grubość murów, ponad fundamentami. Działania te przerwano po tym, jak 
zauważono, że dalsze prowadzenie prac ziemnych powoduje powiększanie szcze-
lin pęknięć na ścianach zamku (odnotowano wtedy szczeliny o 12-centymetrowej 
szerokości)4.

Na betonowe ławy natrafiono podczas ostatnich prac remontowych i badań 
archeologicznych w 2012 i 2013 roku. Dzisiaj część z nich jest widoczna od ze-
wnątrz, w partii przyziemia elewacji północnej.

Wydaje się, że ostatecznym ratunkiem dla zamku stała się metoda zeskalania 
gruntu – metoda elektropetryfikacji, opracowana w 1946 roku przez prof. Romu-
alda Cebertowicza, zastosowana wcześniej z powodzeniem w kościele św. Anny 
w Warszawie. W 1952 roku, po gruntownych badaniach geologicznych i analizie 
stanu spękań na ścianach zamku, przeprowadzono stabilizację gruntu pod fun-
damentami, rozpoczynając od najbardziej zagrożonych wschodnich części bu-
dynku. Prace te przeprowadzono w dwóch etapach i zakończono w 1953 roku.  
W grunt pod zamkiem wtłoczono 30% roztwór szkła wodnego (sodowego) i 10% 
roztwór chlorku wapnia przy jednoczesnym działaniu pola elektrycznego, które 
ułatwiało penetrację roztworów do gleby5. Szkło wodne stanowiło tutaj podsta-
wowe lepiszcze we wzmacnianym gruncie. Wzmocnienie podłoża pod zamkiem 
metodą elektropetryfikacji dało pozytywny rezultat – nastąpiła znaczna stabili-
zacja gruntu. Zatrzymano w ten sposób degradację zamku, niewątpliwie ratując 
bezcenny zabytek przed katastrofą.

Niestety metoda prof. Cebertowicza niosła także negatywne skutki uboczne.  
W wyniku reakcji chemicznych przebiegających w czasie trwania zabiegu tworzą 
się następujące związki: NaCl, CaCl2, Na2SO4, Na2CO3. Powstają ich ogromne ilości, 
ponieważ średnia ilość wtłoczonego materiału w grunt na 1 m3 wynosi 140–180 
litrów roztworów6. Pod Zamkiem w Kórniku ustabilizowano ok. 2600 m3 gruntu, 
na co zużyto 190 ton szkła wodnego i 40 ton chlorku wapnia7.

4  Informacje dotyczące stanu technicznego majątku trwałego Biblioteki Kórnickiej PAN i propo-
nowane prace remontowe i adaptacyjne. Stan na dzień 1 IX 1982 r., maszynopis w arch. BK, s. 2, 3.

5  Karol Zieliński, Zeskalanie gruntu metodą R. Cebertowicza, Warszawa 1956, s. 30 (BK 145940). 
Zachodzące wówczas zjawisko elektroosmozy powodowało wytrącanie się żelu krzemionkowego, 
który z kolej pod wpływem CaCl2 ulegał koagulacji (proces łączenia się pojedynczych cząstek sub-
stancji rozproszonej w większe skupienia – agregaty). Dalsze stosowanie prądu elektrycznego po-
trzebne było do odwodnienia żelu krzemionkowego i tym samym stabilizacji gruntu.

6  Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, red. W. Domasłow-
ski, Toruń 2011, s. 394.

7  Karol Zieliński, dz. cyt., s. 30.
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Wymienione powyżej związki należą do bardzo niebezpiecznych dla obiek-
tów zabytkowych soli rozpuszczalnych w wodzie. W formie roztworów wodnych 
przenikają z gleby w głąb murów i wyprowadzane są w górę na drodze podcią-
gania kapilarnego. Ich destrukcyjne działanie rozpoczyna się w momencie, gdy  
w sprzyjających warunkach, podczas odparowania wody, następuje ich krysta-
lizacja w przypowierzchniowych warstwach budulca (cegły, zapraw wiążących), 
powodująca jego mechaniczną degradację. 

Przywrócenie stabilności konstrukcji zamku pozwoliło na natychmiastowe 
przystąpienie do prac naprawczych i remontowych budynku. Od lat 50. przepro-
wadzono jeszcze wiele remontów w dolnych partiach zamku. Piwnice podlegały 
nieustannie różnym czynnikom niekorzystnym dla ich kondycji. Obok obecnych 
w murach szkodliwych soli, których źródło jest znane, pojawiły się na przestrzeni 
lat dodatkowe elementy równie niebezpieczne, m.in. będące wynikiem błędów 
technicznych i technologicznych.

Tabela 1. Zestawienie przeprowadzonych działań w obrębie przyziemia zamku mających 
bezpośredni wpływ na stan zachowania murów

Rok Rodzaj działania Skutki pozytywne Skutki negatywne

1947 palowanie wzmocnienie 
fundamentów

•	 zastosowanie betonu 
– wprowadzenie soli 
budowlanych

•	 naruszenie ciągłości  
i szczelności kamiennych 
fundamentów

1952–1953 cebertyzacja ostateczna 
stabilizacja zamku

•	 wprowadzenie ogromnych 
ilości szkodliwych soli

1956–2012 różne prace 
remontowe

naprawa i renowacja •	 uszczelnienie – kumulacja 
wilgoci

•	 wprowadzenie 
dodatkowych porcji 
szkodliwych soli

•	 skażenie biologiczne

2012–2013 prace osuszające  
i renowacyjne

znaczne obniżenie 
poziomu 
zawilgocenia
obniżenie skażenia 
biologicznego

•	 rozległe wykwity soli, 
widoczne zwłaszcza  
w najstarszych partiach 
muru, i ich degradacja

Źródło: opracowanie własne.
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Ze względu na postępującą degradację ścian we wnętrzach zamkowych piw-
nic w 2012 roku przeprowadzono ekspertyzę, która jednoznacznie wskazała sole, 
wilgoć oraz skażenie biologiczne jako główne czynniki powstających zniszczeń.

W następstwie wspomnianego opracowania i zaproponowanego tam progra-
mu usuwania przyczyn degradacji w dwóch etapach (w latach 2012 i 2013) wyko-
nano następujące działania:

I etap, zrealizowany w 2012 roku, obejmował prace konserwatorsko-budowla-
ne przy fundamentach i posadzkach przyziemi zamku; były to: 

 – naprawa i izolacja ceglanych i kamiennych ścian fundamentowych wraz  
z założeniem drenażu,

 – sprawdzenie drożności i usunięcie usterek w systemie odprowadzenia wód 
opadowych,

 – niwelacja terenu wokół ścian przyziemia do poziomu kamiennych ław funda-
mentowych oraz wyregulowanie spadku gruntu od budynku,

 – skucie posadzki cementowej i usunięcie płytek ceramicznych oraz izolacji bi-
tumicznej.
II etap, zrealizowany w 2013 roku, obejmował prace konserwatorsko-restau-

ratorskie przy ścianach wewnętrznych przyziemi wraz z rekonstrukcją okładziny 
ceglanej na posadzkach w przyziemiu zamku. Ogólnym założeniem tego etapu 
była rewitalizacja wnętrz, która skupiła się na konserwacji ceglanych murów.  
W ramach tych prac wykonano następujące zabiegi: 

 – wzmocnienie niektórych mocno osłabionych partii ścian ceglanych,
 – dezynfekcje ścian,
 – usunięcie wtórnych zapraw,
 – założenie okładów odsalających,
 – uzupełnienie ubytków w cegłach i spoinach oraz scalanie kolorystyczne,
 – rekonstrukcję ceglanej posadzki z użyciem nowej cegły wyprodukowanej  

w Cegielni Ceramus,
 – modernizację instalacji grzewczej.

Po dwóch latach od zakończenia prac osuszająco-renowacyjnych, w lutym 
2015 roku dokonano kontroli stanu zachowania przyziemia oraz odsłoniętych 
reliktów archeologicznych. Zaobserwowano wówczas zmniejszenie zawilgocenia 
ścian, co świadczyło o pozytywnym efekcie osuszania. 
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Jednak wraz z osuszaniem murów z ich struktury na zewnątrz wyprowadza-
ne są sole, które ulegając krystalizacji w przypowierzchniowych warstwach cegieł  
i zapraw, powodują ich stopniowe niszczenie. 

Zarówno proces osuszania, jak i natężenia wykwitów solnych w poszczegól-
nych partiach przyziemia przebiega nierównomiernie ze względu na duże zróż-
nicowanie budowy murów – jak wspomniano, poszczególne partie wzniesione 
zostały w innym czasie, z różnego budulca (kamienie, cegły, zaprawy), o różnej 
konstrukcji (mury jedno- i wielowarstwowe) i grubości (niekiedy dochodzącej 
do 150 cm).

Na poziom intensywności wykwitów soli bezpośredni wpływ mają także wil-
gotność i temperatura we wnętrzach przyziemia, uzależnione od warunków kli-
matycznych na zewnątrz budynku. Intensywność krystalizacji stymuluje niska 
wilgotność w pomieszczeniu oraz sąsiedztwo grzejników, co potwierdzają pomia-
ry wilgotnościowo-temperaturowe prowadzone w przyziemiach. 

Niepokojąco szybko postępująca degradacja ścian piwnic, zwłaszcza w naj-
starszych jego częściach, wymagała podjęcia natychmiastowych działań, prowa-
dzących do zmniejszenia ilości, a może nawet eliminacji, zawartych w murach 
szkodliwych soli (il. 2-5). 

Skala obiektu, niejednorodność użytych materiałów, a przede wszystkim jego 
wartość historyczna wymagają zastosowania metod, których działanie i przebieg 
będą nieinwazyjne i całkowicie dla niego bezpieczne. Spośród znanych w kon-
serwacji sposobów eliminacji szkodliwych soli najlepiej sprawdzają się metody 
wykorzystujące zjawisko swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska, 
jakim jest specjalny kompres nałożony na powierzchnię zasolonego obiektu. Pro-
ces taki przebiega w kilku etapach:
1. nakładanie mokrych kompresów na powierzchnię muru nasyconą wodą, 
2. stopniowe rozpuszczanie soli zawartych w obiekcie i powolny proces dyfuzji 

jonów do środowiska zewnętrznego, jakim jest kompres,
3. wysychanie, podczas którego woda odparowuje, a wyprowadzone z muru sole 

krystalizują w okładzie,
4. usunięcie w stanie suchym przesyconego solami kompresu i wymiana na nowy. 

Liczba powtórzeń takiego cyklu zależeć będzie od ilości soli zawartej w obiek-
cie. Kompresy wykonywane są z różnego typu materiałów mających właściwości 
absorpcyjne oraz dużą powierzchnię wewnętrzną, zdolną magazynować 
krystalizujące w nim sole. Cechy te posiadają np. lignina, pulpa papierowa, mine-
rały ilaste, porowate tynki wapienne itp. 

REMONT I RENOWACJA MURÓW WEWNĘTRZNYCH PRZYZIEMIA ZAMKU W KÓRNIKU ...
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Już w ramach prowadzonych prac renowacyjnych w 2013 roku, w obrębie 
zamkowych piwnic, podjęto próby odsalania, stosując okłady z ligniny, które 
okazały się niewystarczające. W przypadku murów lepszą skuteczność zapewnić 
może kompres wykonany na bazie bentonitu – ilastej skały osadowej, mającej, 
oprócz bardzo pożądanych zdolności absorpcyjnych, także właściwości jonowo-
wymienne, prowadzące do dezaktywacji związków chemicznych. Dlatego do usu-
wania soli z murów pomieszczeń piwnicznych Zamku w Kórniku postanowiono 
zastosować kompresy sporządzone właśnie z bentonitu, piasku i pulpy celulozo-
wej, które po zmieszaniu tworzą rodzaj chłonnego tynku, stosunkowo proste-
go w użyciu, mającego dobrą przyczepność do podłoża i możliwość nakładania  
w grubszych warstwach (10–20 mm). 

Ze względu na, wspomniany już, znaczny stopień zróżnicowania poszczególnych 
partii przyziemienia przewiduje się, że proces odsalania będzie przebiegać nierów-
nomiernie i przez dłuższy okres (nawet kilka lat), a na jego skuteczność może mieć 
wpływ wiele czynników, które są trudne do przewidzenia na etapie projektowym.

Po obniżeniu zawartości soli w murach zamku (do poziomu <0,5%) i usunięciu 
ostatniego kompresu, w końcowym etapie przewiduje się poddanie murów przy-
ziemia pracom konserwatorskim, prowadzącym do poprawy właściwości fizyko-
-mechanicznych cegieł i zapraw oraz poprawiających estetykę ścian we wnętrzach 
piwnic.

Przed rozpoczęciem prac opracowano zakresy działań, z uwzględnieniem ro-
dzaju muru i stopnia jego zasolenia indywidualnie dla poszczególnych ścian  
w każdym pomieszczeniu przyziemia, w oparciu o ich wcześniejszą, szczegółową 
inwentaryzację. 

W projekcie wyznaczono obszary, którym przypisano określony zakres czynno-
ści (il. 6): 
ZAKRES A dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym 
stopniu zasolenia, gdzie przewiduje się minimum trzykrotną wymianę okładów 
odsalających, a następnie przeprowadzenie prac konserwatorskich, polegających 
na wzmocnieniu najbardziej osłabionych partii cegieł oraz spoin, dezynfekcji i na 
koniec uzupełnieniu ubytków w średniowiecznym murze, zarówno w cegle, jak  
i w zaprawach spoinujących.
ZAKRES B dla murów wykonanych z cegły nowożytnej o niskim stopniu degra-
dacji, ale dużym stopniu zasolenia przewiduje się minimum 2-krotną wymianę 
okładów odsalających oraz przeprowadzenie konserwacji murów jak wyżej.



Il. 6. Sposób oznaczenia poszczególnych zakresów czynności przypisanych dla każdej ściany z osobna na 
przykładzie jednego z pomieszczeń piwnicznych ujętych w projekcie budowlanym Justyny Syller „Remont 

i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku” z 2019 roku.



Il. 7, 8. Kompresy odsalające nałożone na ściany  przyziemiu zamku; widoczne białe wykwity 
wyekstrahowanej z muru soli. Fot. K. Wypych
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ZAKRES C dla murów wykonanych z cegły nowożytnej o niskim stopniu degra-
dacji i niskim stopniu zasolenia <0,5%, gdzie przewidziano 1-krotne nałożenie 
okładów odsalających oraz konserwację murów jak wyżej.
ZAKRES D dla partii niewymagających odsalania zaplanowano oczyszczenie po-
wierzchni murów oraz wymianę lub uzupełnienie zapraw spoinujących.
ZAKRES E dla partii tynkowanych, których powierzchnie mają zostać oczyszczo-
ne, a miejsca ubytków w tynku uzupełnienie.

Zgodnie z projektem pt. „Remont i renowacja murów wewnętrznych przy-
ziemia Zamku w Kórniku” z 2019 roku autorstwa mgr inż. arch. Justyny Syller 
w październiku 2020 roku przystąpiono do pierwszego etapu odsalania murów 
przyziemia zamku. W ciągu roku, w trzech etapach, udało się pokryć większość 
powierzchni murów objętych zakresem oznaczonym jako A oraz częściowo mury 
objęte zakresem oznaczonym jako B, pierwszym kompresem odsalającym. 

Efekt działania kompresów widoczny był już po kilku dniach od momentu ich 
założenia. Na powierzchni okładu uwidoczniły się białe wykwity o różnej inten-
sywności, zależnej od miejscowego rozkładu soli w murze. Zjawisko krystalizacji 
soli na powierzchni kompresu wskazuje na właściwy przebieg procesu odsalania 
(il. 7, 8).

Oprócz obserwacji okładów wymiernym wyznacznikiem skuteczności pro-
wadzonych działań jest porównanie poziomu zasolenia muru przed nałożeniem 
kompresu i po jego usunięciu. Poziom zasolenia określany jest na podstawie po-
branych próbek cegły lub/i zapraw z muru oraz oznaczenia stężenia jonów soli  
w nich zawartych. Do badań murów przyziemia Zamku w Kórniku stosuje się me-
todę kolorymetryczną firmy MQuanet, w której wzorcami oznaczenia są odpo-
wiednie skale barwne. Za ich pomocą możliwe jest oznaczenie zawartości trzech 
anionów: Cl–, NO3

– i SO4
2–, które tworzą odpowiednio sole: chlorkowe, azotanowe 

i siarczanowe.

Tabela 2. Określenie poziomów zasolenia na podstawie stężenia soli 

Procentowa 
zawartość  

chlorków Cl–

Procentowa 
zawartość  

siarczanów SO4
2–

Procentowa  
zawartość  

azotanów NO3
–

Poziom 
zasolenia

<0,2 <0,5 <0,1 niski 

0,2–0,5 0,5–1,5 0,1–0,3 średni

>0,5 >1,5 >0,3 wysoki 

Źródło: Instrukcja WTA- Merkblatt 2-9-2004/D Sanierputzsystem.  
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Dodatkowo selektywnie pobierane są próbki okładów z miejsc bez widocz-
nych oznak nasycenia w celu skontrolowania stopnia nasycania kompresu w od-
niesieniu do oznaczonej próbki zerowej czystego okładu. Duży stopień nasycenia 
kompresu jest wskazaniem do jego wymiany. 

Należy wspomnieć, że istotnym elementem mającym wpływ na prawidłowość 
procesu odsalania jest klimat panujący w pomieszczeniach piwnicznych zamku. 
Monitorowanie parametrów wilgotnościowo-temperaturowych ma na celu za-
pewnienie odpowiednich warunków dla równomiernego wysychania kompre-
sów, które najbardziej korzystne są wówczas, gdy wilgotność utrzymuje się na 
poziomie 50–60%, a temperatura na poziomie ok. 17–19°C.

Skomplikowany układ pomieszczeń, brak stałej wentylacji, niejednorodny 
układ grzejników i sezonowe wahania temperatury występujące na zewnątrz bu-
dynku sprawiają, że kontrola nad utrzymaniem odpowiednich warunków klima-
tycznych stanowi jedno z poważniejszych wyzwań podczas procesu odsalania.

Każdy etap nakładania i zdejmowania kompresów niesie ze sobą nowe do-
świadczenia, pozwalające na korygowanie błędów i udoskonalanie stosowanych 
metod. 

Nieczęsto w praktyce konserwatorskiej przeprowadza się ekstrakcję szkodli-
wych soli z zabytkowych murów na taką skalę. Przyjęta do realizacji metoda nie 
daje natychmiastowych efektów, a możliwość oceny ostatecznych rezultatów od-
sunięta jest w czasie. Rozpoczęty proces wymaga dużej determinacji, a przy tym 
pokory i cierpliwości. Można mieć jednak pewność, że jest całkowicie bezpieczny 
dla przyziemi zamku, a jego głównym zadaniem jest uwolnienie murów od sub-
stancji będących następstwem zastosowanych w przeszłości zabiegów ratujących 
budynek przed katastrofą. Mimo widocznych skutków ubocznych tamtych przed-
sięwzięć mamy nadal możliwość podziwiania autentycznego obiektu i bezpośred-
niego poznawania jego historii. Obecnie realizowany projekt należy traktować 
jako kontynuację podjętych ówcześnie działań, zmierzających do zachowania 
świetności Zamku w Kórniku dla następnych pokoleń.
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ABSTRAKT 

Artykuł jest formą sprawozdania z prac remontowych o charakterze konserwatorskim prowa-
dzonych w obrębie murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku. Kluczowym elementem 
tych prac jest odsalanie ścian piwnic. Nadmierna ilość soli jest wynikiem szeregu działań podej-
mowanych w końcu XIX i na początku XX wieku, których celem było ratowanie zabytku przed 
katastrofą. Najbardziej spektakularnym zabiegiem prowadzącym do stabilizacji budowli okazała się 
cebertyzacja (zeskalanie gruntu) przeprowadzona na początku lat 50. XX wieku. Produktem ubocz-
nym tej operacji są ogromne ilość szkodliwych soli, które, przenikając z gruntu w mury zamku, 
prowadzą do ich stopniowej destrukcji.

Ze względu na postępującą degradację ścian we wnętrzach zamkowych piwnic od 2012 roku 
podjęto czynności prowadzące do eliminacji podwyższonego poziomu zawilgocenia oraz zawar-
tych w murach szkodliwych soli. Po przeprowadzonych pracach stabilizujących poziom wilgotno-
ści następnym etapem, obecnie realizowanym, jest proces odsalania, czyli wyprowadzania soli ze 
struktury murów. Do tego celu wykorzystuje się specjalne kompresy nakładane na powierzchnię 
zasolonych ścian piwnic. 

Skala obiektu oraz stopień skomplikowania samego odsalania ze względu na wielkość i niejed-
norodność murów przyziemia narzuciły konieczność określenia odpowiednich zakresów czynno-
ści i przypisania ich indywidualnie dla każdej ze ścian w poszczególnych pomieszczeniach piwnic.  
W ciągu roku, w trzech etapach, udało się pokryć pierwszym kompresem większość powierzchni 
murów. Przyjęta do realizacji metoda odsalania nie daje natychmiastowych efektów, a możliwość 
oceny ostatecznych rezultatów odsunięta jest w czasie.

Słowa kluczowe: mury przyziemia Zamku w Kórniku, metoda elektropetryfikacji według  
prof. R. Cebertowicza, zasolenie murów, zawilgocenie murów, Kórnik – prace konserwatorskie, 
kompres odsalający, odsalanie murów, bentonit
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ABSTRACT

KATARZYNA WYPYCH

REPAIR AND RENOVATION OF INTERNAL WALLS  
OF THE SEMIBASEMENT OF THE CASTLE IN KÓRNIK.

DESALINATION OF WALLS

This paper is a form of a report on conservation repairs on the internal walls of the semibase-
ment of the Castle in Kórnik. One key element of these works is the desalination of the cellar walls. 
The excessive amount of salt results from a number of measures undertaken towards the end of the 
19th c. and in the early 20th c., in order to rescue the architectural gem against a disaster. Carried out 
in the early 1950s, the cebertization (petrification of soil) proved to be the most spectacular measure 
leading to the stabilization of the structure. Unfortunately, however, this operation generates a side 
effect in the form of a huge amount of harmful salts, which permeate from the soil into the castle 
walls, leading to their gradual destruction. 

In view of the progressing degradation of the walls in the castle cellars, measures leading to 
the elimination of the increased level of dampness and the damaging salts in the walls were imple-
mented as of 2012. After works stabilising the level of dampness were carried out, the process of 
desalination, i.e. removal of salt from the structure of the walls, was undertaken as the subsequent 
stage – and is currently in progress. Special compresses placed onto the surface of the salinated 
building are used for the purpose. 

The scale of the facility and the complexity of desalination itself resulting from the size and 
heterogeneity of the semibasement walls enforced the necessity to determine the appropriate scope 
of the works and assign them individually to each wall in the particular parts of the cellars. In the 
course of a year, in three stages, the majority of the wall surface was successfully covered with the 
first compress. The desalination method adopted does not bring about instant results, and the pos-
sibility to assess its final effects requires time. 

Keywords: semibasement walls in the castle in Kórnik, electropetrification method developed by 
Prof. R. Cebertowicz, wall salination, wall dampness, Kórnik – conservation works, desalination 
compress, desalination of walls, bentonite.

Katarzyna Wypych
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POWRÓĆMY DO DZIAŁYŃSKICH.
NA MARGINESIE PRAC EDYTY BĄTKIEWICZ-SZYMANOWSKIEJ

W „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej” (PBK) ukazał się w 2007 roku artykuł 
Edyty Bątkiewicz Tytusa Działyńskiego relacje z synem w świetle korespondencji  
z lat 1850–18601. Artykuł zainteresował mnie i z tego powodu, że kiedyś zajmowa-
łem się Janem Działyńskim, poświęciłem mu szereg publikacji, a w końcu wyda-
łem książkę – monografię biograficzną2. Samo podjęcie przez Bątkiewicz tematu 
stosunków ojca z synem przyjąłem z zaciekawieniem, gdyż to, że Janowi Działyń-
skiemu poświęciłem już książkę, nie zamyka bynajmniej możliwości rozpoczęcia 
badań, które mogą skorygować dotychczasowe ustalenia czy poszerzyć podstawę 
badawczą. Autorka miała taki zamiar, aby na podstawie – nie dość gruntownie 
jeszcze przebadanej i zinterpretowanej – korespondencji dokonać rewizji poglą-
dów na stosunki ojca z synem. Edyta Bątkiewicz rozszerzyła pole badań i w kolej-
nej publikacji przeanalizowała korespondencję całej żeńskiej części rodziny Tytu-
sa Działyńskiego, a więc jego żony i pięciorga córek, sióstr Jana: Elżbiety, Jadwigi, 
Marii, Cecylii i Anny3. 

1  Edyta Bątkiewicz, Tytusa Działyńskiego relacje z synem w świetle korespondencji z lat 1850–
1860, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” (dalej PBK) 2007, z. 28. 63–98.

2  Andrzej Mężyński, Jan Działyński 1829–1880, Wrocław 1987.
3  Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, „(…) W wielkim pośpiechu i naprędce w sam dzień wyjazdu 

do Anglii ostatnie słówko z Paryża przesyłam”. Codzienność i niecodzienność w wybranych listach có-
rek Tytusa Działyńskiego (1796–1861) ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, [w:] Życie prywatne Polaków 
w XIX wieku, t. VII: Prywatne światy zamknięte w listach, red. Jarosław Kita, Maria Korybut-Marci-
niak, Łódź, 2018, s. 183–203.
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Analiza obszernych zespołów listów pozwoliła Autorce na wszechstronne 
scharakteryzowanie członków rodziny, a co więcej – sądzi ona, że udało jej się 
„odsłonić warstwę obyczajową i mentalną wybranego środowiska” oraz „ukazać 
sferę prywatną, nieraz bardzo intymną, duchową”. Listy przez nią analizowane są 
ważnym, suplementarnym źródłem dla poznania epoki, w której powstały4.

Za swoją zasługę Autorka poczytuje zwrócenie uwagi na wartość korespon-
dencji w ogóle, jak i jej potencjału poznawczego, i wskazuje, jakiego typu infor-
macje przynosi ona historykom. Dalsza droga naukowa Bątkiewicz-Szymanow-
skiej wyjaśnia, dlaczego tak dużą rolę przypisuje ona korespondencji rodzinnej. 
Otóż Autorka opublikowała biografię Tytus Działyński 1796–1861 (Poznań 2018), 
w której korespondencję Działyńskich potraktowała jako jedno z zasadniczych 
źródeł informacji o samym Tytusie, jego działalności i rodzinie. Tekst w PBK  
z 2007 roku i wynikające z niego wnioski można więc uznać za wstępne roze-
znanie źródeł dotyczących relacji Tytusa z synem, której rozwikłanie jest jednym  
z ważniejszych zadań dla biografistki Tytusa. 

Autorka zapowiada wielokrotnie, że będzie walczyć ze stereotypami i że nakreśli 
obraz rodziny Działyńskich na podstawie relacji źródłowych. Rysując, odmienną 
od dotychczas przyjmowanej, charakterystykę osobowości Tytusa Działyńskiego, 
musiała się zmierzyć z tą częścią literatury przedmiotu, która Tytusa opisywała 
stronniczo. Ta stronniczość polega na tym, że Tytusa charakteryzowano jako do-
mowego tyrana, narzucającego bezwzględnie swoją wolę, szczególnie w kwestiach 
małżeństw swoich dzieci. Autorka protestuje przeciw tak jednostronnej i, według 
niej, krzywdzącej opinii, podaje swoją wersję osobowości Tytusa i broni jej zdecy-
dowanie. Pisząc to wszystko, wchodzi, chcąc nie chcąc, w polemikę ze mną, auto-
rem biografii Jana, choć moim nazwiskiem operuje bardzo dyskretnie. Gdy jednak 
pisze w pierwszym swoim artykule: „Często w literaturze przedmiotu podkreśla się 
oschłość stosunków ojca z jedynym synem”5, to cytuje opinię z mojej książki. Może 
jeszcze wyraźniejsza polemika ze mną znalazła się we wstępie do monografii Tytus 
Działyński…: „Andrzej Mężyński w biografii Jana Działyńskiego wspomina wpraw-
dzie, że w pewnym okresie kontakty ojca z synem były serdeczne, pomija jednak 
emocjonalną stronę ich relacji. Nieco wyolbrzymia wpływ Tytusa na podejmowane 
w domu decyzje”6. 

Muszę się więc jakoś ustosunkować do zagadnień podnoszonych w tych tek-
stach. Stanowisko Autorki jest więc takie: stosunki ojca z synem upraszczam, 

4  Tamże, s. 202.
5  Edyta Bątkiewicz, Tytusa Działyńskiego…, dz. cyt., s. 64.
6  Taż, Tytus Działyński 1796–1861, Poznań 2018, s. 7.

Andrzej Mężyński
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pomijając ich stronę emocjonalną. Przesadzam też, pisząc o Tytusie jako o domo-
wym tyranie. Bątkiewicz sądzi, że takie i inne opinie należą do mitów opisujących 
dom Działyńskich. Jednym z nich były „zabiegi wokół mariażu Jana Działyńskiego  
z księżniczką Izabelą Czartoryską”. Autorka „zamierza odmitologizować owe stereo-
typy”. Oczywiście, nie ze wszystkimi jej sądami mogę się zgodzić, a poza tym – nie 
wszystkie jej argumenty rozumiem, np. takie, że pomijam stronę emocjonalną rela-
cji ojca z synem. Ależ wszystkie ich listy, a szczególnie ojca, szczególnie gdy trafiały 
im się sprawy trudne i sporne, są nabrzmiałe emocjami i ja tego nie ukrywałem,  
a wręcz na odwrót – chyba jako pierwszy je pokazałem. Autorka występuje zde-
cydowanie przeciw określaniu Tytusa jako tyrana. Ma o tyle rację, że ojciec często 
w listach okazywał swoje jowialne, przyjazne oblicze, a więc dobrotliwe, zamiast 
zagniewanego i marsowego. Tu zgoda. Tytus, owszem, bywał sympatycznym, do-
brotliwym „kochanym Papą”, ale gdy przechodził do stawiania poważnych zarzutów 
synowi, przeważnie zresztą słusznych, był bezwzględny, wręcz okrutny.

Spróbuję może na wstępie odpowiedzieć, czy takie a nie inne stosunki rodzinne 
wymagają poświęcenia im tak dużej uwagi czy polemiki, jak to niniejszym czynimy. 
Otóż – w tym wypadku – wymagają. W I Rzeczypospolitej, a również pod zabo-
rami, w rękach rodzin magnackich znajdowały się znaczne fortuny, a zarządzanie 
nimi mogło stanowić o przyszłości kraju. W zaborze pruskim Polacy często tracili 
ziemię poprzez nieudolne gospodarowanie i nieszczęśliwe działy rodzinne. Tytus 
wiedział o tym wszystkim, a miał niemały kłopot, musiał bowiem zapewnić posag 
swoim pięciu córkom, nie uszczuplając zasadniczego członu majątku kórnickiego,  
a więc zamku i zbiorów, które miał przejąć syn. Tytus kierował tak losami swych có-
rek, żeby po małżeństwach nie zubożały, więc aby wyszły za partnerów majętnych, 
co mu się w dużym stopniu udało. Związki te zostały zaaranżowane przez rodziny  
i, tak w wypadku Jana, jak i jego sióstr, raczej nie były szczęśliwe. Najstarsza Elżbieta 
poślubiła w 1848 roku starszego od niej o 22 lata Adama Konstantego Czartoryskie-
go, wdowca z czwórką dzieci. Młodszą siostrę Jadwigę wydano za jej wuja (1852 r.) 
Władysława Zamoyskiego, starszego od niej o 28 lat. Jan nie zgadzał się z obu tymi 
decyzjami, ale niczego do powiedzenia nie miał. Wola ojca była święta. Bątkiewicz 
sugeruje również, na podstawie listów Marii Działyńskiej (1834–1911), że jej mał-
żeństwo z Zygmuntem Grudzińskim było także „raczej zaaranżowane przez rodzi-
ców, bez większego uczucia między młodymi”. Maria pisała bez ogródek do siostry 
Cecylii: „ciągle mu [Grudzińskiemu – A.M.] mnie na kark pakują, a ani on ani ja 
tego nie chcę”7. Ślub odbył się w 1855 roku.

7  Cyt. za: taż, „(…) W wielkim pośpiechu…”, dz. cyt., s. 194.
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Podsumowując ten fragment – Tytus kierował zamążpójściami swoich trzech 
najstarszych córek, nie pozostawiając im wyboru. Pokierowałby prawdopodob-
nie i losami dwóch następnych, ale Cecylia (1836–1899) była niepełnosprawna 
ruchowo, więc uznano, że nie nadaje się do małżeństwa, a najmłodsza Anna 
(1846–1926) wyszła za mąż (1866) już po śmierci ojca (1861) za Stanisława Po-
tockiego. Czytając teksty Bątkiewicz, w pewnym momencie czytelnik orientuje 
się, że nie zajmuje się ona w ogóle problemami małżeńskimi córek Tytusa. Tym-
czasem zagadnienie małżeństw pięciu panien Działyńskich zajmowało przecież 
ważne miejsce w życiu rodziny. W cytowanej pracy „(…) W wielkim pośpiechu  
i naprędce w sam dzień wyjazdu…” nie ma o nich w ogóle mowy. Ba…! Nie można 
się doszukać wzmianki o małżeństwach córek Tytusa także w monografii, którą 
mu poświęciła. Dość obszernie referuje w niej jedynie okoliczności małżeństwa 
Jana Działyńskiego z Izabelą Czartoryską8, ale o małżeństwach córek – ani słowa!

Nie można się powstrzymać od podejrzenia, iż Autorka nie poruszyła tych 
problemów, gdyż stawiały one Tytusa w niezbyt korzystnym świetle i bynajmniej 
nie usprawiedliwiały jej tezy o tym, iż „Tytus bywał stanowczy, ale decyzji do-
tyczących dzieci nie podejmował tak autorytatywnie, jak dotychczas sądzono”9. 
Otóż było chyba inaczej – najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości dzie-
ci podejmował przede wszystkim on, i to właśnie autorytarnie, często z krzyw-
dą dla tych dzieci. Prawdziwy bój rozegrał się wokół małżeństwa Jana z Izabelą 
Czartoryską. Nic dziwnego – małżeństwo to miało burzliwe początki, nietypowy 
przebieg, smutny koniec. Jan został do niego niewątpliwie przez ojca przymuszony 
i nie pomogą tu zapewnienia Bątkiewicz, że między ojcem i synem odbywały się  
w tej sprawie partnerskie rozmowy. Ożenek syna z Izabelą Czartoryską miał dla 
Tytusa znaczenie nie tylko ze względu na połączenie fortun i wzrost znaczenia 
politycznego syna. Tytus był niewątpliwie snobem. Wejście jego samego przez 
małżeństwo z Celestyną Zamoyską, siostrzenicą Adama Jerzego Czartoryskie-
go, w krąg arystokratycznej elity imponowało mu niezmiernie, żywił też omalże 
bałwochwalcze uwielbienie dla księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Był on dla 
niego również busolą polityczną, przy tym powstrzymywał go czasami przed nie-
roztropnymi krokami politycznymi (typu adres do cara).

Tytus łudził się, że wejście syna poprzez małżeństwo w krąg oddziaływania 
rodziny Czartoryskich, a więc i Hotelu Lambert, zbuduje siłę polityczną Jana, opar-
tą też na niemałej fortunie Działyńskich, którą mu przekaże. To wszystko sprawi, 

8  Taż, Tytus Działyński…, dz. cyt., s. 89–95.
9  Taż, Tytusa Działyńskiego relacje…, dz. cyt., s. 65.
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że Jan „będzie miał środki do działania, jakich dziś żaden Polak w ręku nie ma”10 
– fantazjował ojciec. I dalej kreślił korzyści takiego mariażu. Otóż młodzi nowo-
żeńcy złożą wizytę na dworze królewskim w Berlinie (co nastąpiło), a w Warszawie 
spotkają się z carem podczas jego wizyty i może wtedy – snuł marzenia Tytus – uda-
łoby się Izabeli „odzyskać dział swój” z dóbr zasekwestrowanych przez Moskwę po 
powstaniu listopadowym. Niewykluczone też, że Rosjanie zaproponowaliby Janowi 
intratną posadę rządową.

Propozycji takich Jan nie mógł przyjąć. Szukał wtedy (początek lat 50.) swojej 
drogi życiowej, a plan z grubsza miał taki, aby nauczyć się wojskowości w pru-
skiej armii i umiejętności tak nabytych użyć w przyszłej wojnie wyzwoleńczej, 
właśnie z Prusakami. Tymczasem ojciec proponował dwudziestoletniemu synowi 
wykonanie szeregu serwilistycznych kroków wobec państw zaborczych. Te po-
mysły Tytusa były zresztą nierealistyczne, jak przyszłość pokaże. Tytus jednak nie 
żartował ani nie dyskutował, po prostu swoje decyzje narzucał. Jan, zdziwiony 
i oburzony, odpisał na propozycje ojca: „Żenić się nie mogę, bo to się sprzeci-
wia wszystkim skłonnościom, dążnościom, obowiązkom, naukom i zatrudnie-
niom moim teraźniejszym. Uważam się moralnie zniewolonym do wyrzeczenia, 
że krok podobny byłby w zupełnej sprzeczności z moimi uczuciami powinno-
ści, obowiązku i słuszności. Miałbym nawet grzech na sumieniu, gdybym chciał 
zrzec się moich nadziei”11. Tytus nie zareagował bezpośrednio na ten list syna, 
pełen młodzieńczej egzaltacji, szczególnie patriotycznej. Napisał mu, jeszcze  
w listopadzie, zupełnie rozsądny list, w którym zawarł prawdy oczywiste. Wybór 
żony – wywodził – powinien zawsze nastąpić „podług skłonności serca, radząc się 
wprawdzie rozumu, ale nie biorąc rozumu za wyłącznego przewodnika tam, gdzie 
dogodzenie skłonnościom serca jest pierwszym i niezbędnym warunkiem dobre-
go wyboru”12. No, pięknie, chciałoby się powiedzieć, ale jak ta deklaracja Tytusa 
przekładała się na jego decyzje? Postępował wręcz odwrotnie. Zmusił przecież, choć 
w różnym stopniu, do małżeństwa troje swoich najstarszych dzieci, w tym Jana. Jan 
zakochał się w Marii, córce ziemianina Teodora Mańkowskiego. Siostry Jana, a rów-
nież matka Celestyna, popierały ten związek. Dla ojca partia taka była jednak o wie-
le poniżej jego aspiracji i znajomość tę kazał po prostu Janowi wybić sobie z głowy, 
a w tym związku właśnie były owe „skłonności serca”. Gdyby ojciec się nie uparł, 

10  BK 7338, k. 88. List do Jana z sierpnia 1852 roku.
11  BK 7330, k. 131. List Jana do ojca z 1 grudnia 1850 roku.
12  BK 7338, k. 42. List Tytusa do syna z listopada 1850 roku.
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to syn ożeniłby się prawdopodobnie szczęśliwie i doczekał potomstwa. Działyński 
nie mógł się jednak ożenić z Mańkowską, jemu przypisana była Czartoryska. Tytus 
decydował bezwzględnie i w takich wypadkach nie używał czułych i „serdecznych” 
słów, o których wielokrotnie pisze Bątkiewicz. Nie można więc twierdzić, iż Tytus 
okazywał swym dzieciom „troskę i czułość”13, a z syna był dumny, o czym napisał 
w konwencjonalnej przedmowie do pierwszego tomu „Actów Tomicianów”. Nie 
można też dawać wiary lekkiemu tonowi jego niektórych listów, gdyż przybierał go 
na użytek określonej sytuacji. Gdy relacjonował synowi, że w Kórniku w 1851 roku 
rodziny Czartoryskich i Działyńskich omawiały szczegóły tego mariażu, niby po 
przyjacielsku prosił go: „samo się przez się rozumie, że Cię moje słowa nie wiążą, 
ale, proszę Cię, napisz mi zaraz, co Ty myślisz o tej awanturze?”14.

Zamiary Tytusa, jako twórcy kolekcji kórnickich, były proste i dla niego oczy-
wiste. Jego jedyny syn powinien zapewnić ciągłość rozwoju zbiorów, a tak się sta-
nie jedynie w sytuacji, gdy „za młodu się ożeni”15. I tu wystosował groźbę: „Mam 
nie tylko prawo, ale i obowiązek zabezpieczenia tych skarbów, na to mi potrze-
ba, aby onych właściciel za młodu się ożenił. Nie mam prawa zmuszać Jasia, ale 
mam prawo rozporządzenia moją własnością”16. Groźba była wyraźna: wydziedzi-
czę syna, jeżeli się rychło nie ożeni lub nie ożeni w ogóle. Wyznaczył konkretne 
daty. W liście do żony 29 listopada 1853 roku ustalił precyzyjnie, iż Jan powi-
nien ożenić się do maja 1855 roku, a gdy nie, to swoje zbiory zapisze „jednemu  
z wnuków”17. Tytus wystąpił tak twardo, przestraszony romansem Jana z Mańkow-
ską. Sam natomiast popadł w coś w rodzaju obsesji na punkcie małżeństwa syna  
z Izabelą Czartoryską i parł do finalizacji tego związku za wszelką cenę. Można 
by wprawdzie powiedzieć, że chodziło mu przecież przede wszystkim o szczęście  
i przyszłość syna. Związek ten obmyślili jednak „starsi”, bez wiedzy Jana, mimo że 
dla każdego obserwatora niebezpieczeństwa stojące przed tak skonstruowanym 
małżeństwem musiały być oczywiste. I tak też się stało. Izabela utrzymała „białą” 
formę małżeństwa, a jej małżonek, którym wręcz pomiatała, dość bezradnie od-
grywał „w wielkim świecie” męża księżniczki, raczej tytularnego niż rzeczywiste-
go. O potomku w tym związku nie mogło być mowy. Pojawiały się sugestie, że Iza-
bela utrzymywała bliskie i długotrwałe kontakty ze swoją przyjaciółką, Francuzką 

13  Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński…, dz. cyt., s. 95.
14  BK 7338, k. 54. List bd.
15  BK 7332, k. 527. List Tytusa do żony z 29 lutego 1853 roku.
16  Tamże.
17  Tamże.
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Josephine Rousset. Sam Jan nie ustrzegł się pokątnych romansów i doczekał się 
męskiego potomka18. Izabela ustanowiła rygorystyczne zasady funkcjonujące  
w małżeństwie i przestrzegała ich konsekwentnie.

Jedną z przywar księżniczki była niesłychana próżność rodowa. Widział to jej 
ojciec, pisząc do niej: „Ty moja Iziu, masz jedną górującą wadę: pewną dumę, 
której nie potrafisz się oprzeć. Namiętne przywiązanie do imienia i próżnego tytu-
łu”19. Tak bystry obserwator jak Tytus Działyński musiał przecież to wszystko do-
strzegać. Wydawałoby się więc, że przed związkiem z tak trudną partnerką rodzi-
ce powinni raczej ostrzegać syna i od niego odwodzić. Tytus działał tymczasem 
jakby w amoku, sam słał do Izabeli, a właściwie do całej rodziny Czartoryskich, 
listy wiernopoddańcze: „raczysz zamienić najpiękniejsze imię w Polsce dzisiej-
szej na poziomy szlachecki przydomek […]. Księżniczko Pani, w porównaniu  
z Twoim ojcem, jesteśmy wszyscy mali, łaska więc Twoja jest dla domu naszego 
ozdobą i zaszczytem”20. Sam radził synowi, co powinien mówić do księżniczki ja-
ko konkurent. Nie szczędził też pieniędzy przydatnych Janowi podczas konkurów, 
do żony w Paryżu napisał: „Co tylko mam, jest na Wasze rozkazy […]. Załączam 
Ci tu list do bankiera Königswartera, u niego jest utworzony kredyt zupełnie nie-
ograniczony […]”21. Z tych możliwości Jan korzystał zresztą skwapliwie, zaku-
pując między innymi trzy powozy angielskie, które są dzisiaj ozdobą kórnickich 
eksponatów muzealnych.

Ślub odbył się w Paryżu 11 lutego 1857 roku. Tytus Działyński mógł zatriumfo-
wać – spełniły się jego marzenia. Niemal natychmiast jednak pojawiły się rysy na 
przygotowanym w takim trudzie mariażu, które poddały w wątpliwość jego sens 
i celowość. Izabela nie zaakceptowała rodziny Działyńskich, unikała kontaktu  
z nią, a przyjeżdżając, początkowo rzadko, do Wielkopolski, robiła, co mogła, żeby 
ominąć Poznań oraz Kórnik i zatrzymać się w Gołuchowie. Dostrzegała, łaskawie, 
wysiłki Tytusa, który starał się zainteresować ją zbiorami, jakie nagromadził, da-
wał jej, jak napisała do ojca jeszcze przed ślubem: „[…] wszystko, co miał: stare 
książki, materiały, meble”22. W niczym to jej nie przekonywało i unikała domu 
teściów, w którym panowały „obyczaje tureckie”. Nie nawiązała też żadnych kon-
taktów z ziemiańską elitą Wielkopolski, tak że zamiary księcia, by córka była jego 

18  Andrzej Mężyński, dz. cyt., s. 64.
19  Tamże, s. 50.
20  Tamże, s. 49
21  Tamże, s. 52.
22  Biblioteka Czartoryskich. Ew. 1483. List Izabeli do ojca z 13 marca 1856 roku.
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(a także Hotelu Lambert) wysłannikiem w Wielkopolsce, nie spełniły się. Także 
sam Jan nie zyskał uznania Adama Jerzego i ten nie powierzał mu żadnych ról 
politycznych w Wielkopolsce jako wysłannikowi Hotelu Lambert.

A co najważniejsze dla Tytusa, jego synowa nie urodziła mu wnuka i nic nie 
wskazywało na to, że go urodzi. Groziło to katastrofą jedności zbiorów kórnic-
kich i gołuchowskich, tym bardziej że Jan jako spadkobierca nie rozstrzygnął i nie 
zabezpieczył w żaden sposób ciągłości dziedziczenia zbiorów, długo nie sporzą-
dzając testamentu. Gdyby zmarł bez testamentu w ogóle, prawo pruskie zmusiło-
by rodzinę do dokonania podziałów i znacznego rozdrobnienia majątku. W ten 
sposób idea Tytusa przekazania na rzecz narodu nieuszczuplonej kolekcji kórnic-
kiej rozsypałaby się. Szczęściem, już na łożu śmieci, Jan Działyński wyraził wolę 
przekazania swego całego ruchomego i nieruchomego majątku Władysławowi 
Zamoyskiemu23. Tę jego wolę uszanowano, dopełniając niezbędnych formalności, 
a Izabela zrobiła wszystko, by zgodnie z wolą męża majątek przejął Władysław 
Zamoyski, który znacznie później, bo w roku 1925, przekazał ten majątek naro-
dowi jako fundację. Tak więc ostatecznie wola Tytusa została uszanowana, ale całe 
przedsięwzięcie wisiało na włosku. 

Małżeństwo Izabeli z Janem było porażką obu rodzin. Bątkiewicz jakby bała 
się takich ocen i konkluzji, a przecież są one oczywiste i przemilczać ich nie moż-
na. Co więcej – doprowadziwszy jako Autorka opis małżeństwa Jana i Izabeli do 
finału, natychmiast „zapomina” o tej sprawie i nie poświęca już jej ani wiersza. 
Skrupulatny biografista powinien jednak wskazać na krach planów Tytusa w tym 
względzie, tym bardziej że dotyczyło to tak ważnej dla niego sukcesji zasadniczej 
części zbiorów kórnickich. 

Poczynię jeszcze dwie uwagi dyskusyjne. Pierwsza odnosi się do terminologii. 
Otóż tam, gdzie Autorka pisze o styku Tytusa z książkami, a więc i budowaną przez 
niego biblioteką i akcją wydawniczą, określa go wyłącznie jako bibliofila. Więcej – 
jako bibliofilów określa często także jego korespondentów czy współpracowników, 
jak np. Joachima Lelewela. Zachodzi tu jednak pewna niezręczność. Czy termin 
„bibliofil” może być tu bez zastrzeżeń zastosowany? Gdy przyjmiemy szeroką defi-
nicję bibliofila i określimy go jako „miłośnika, znawcę, a często też kolekcjonera”24, 
to wtedy zmieści się w niej Tytus, ale już nie Lelewel. On nie był przecież wyłącznie 
„miłośnikiem ani znawcą” starych książek, to są określenia publicystyczne; trakto-
wał książki jako źródła, a nie przedmiot bibliofilskiej kontemplacji. Tytus natomiast 

23  Okoliczności sporządzenia przez Jana Działyńskiego tego testamentu zob.: Andrzej Mężyński, 
dz. cyt., s. 296–298.

24  Encyklopedia książki, t. I, red. Anna Żbikowska-Migoń i Marta Skalska-Wlad, Wrocław 2017, 
s. 209.
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gromadził cenne obiekty, aby je uchronić przed zniszczeniem i udostępnić nauce, 
bądź je wypożyczając, bądź przygotowując ich edycje. Decydującym kryterium były 
dla niego elementy treści, a nie, jak to się często zdarza wśród bibliofilów, cechy 
bibliograficzno-formalne i estetyczne. Tytusa interesowały np. dokumenty epoki 
jagiellońskiej i im poświęcił siły jako zbieracz, a przede wszystkim wydawca, a nie 
jako bibliofil. Bezpieczniej jest określić Tytusa „twórcą Biblioteki Kórnickiej”, „zbie-
raczem i wydawcą źródeł” czy „mecenasem kultury”. 

Odniosę się jeszcze tylko do jednego nurtu aktywności Tytusa opisanego 
przez Bątkiewicz-Szymanowską, mianowicie jego działalności wydawniczej. Au-
torka poświęciła jej, słusznie, odpowiednią liczbę stron w książce (s. 213–219). 
Opisała starania wydawnicze Działyńskiego tyczące się przede wszystkim trzech 
pozycji: Acta Tomiciana, Lites ac res gaeste… i Źródłopisma do dziejów Unii Ko-
rony Polskiej i W. X. Litewskiego. Nie omówiła jednak metod edytorskich Tytusa, 
a kłopoty z nimi pojawiły się bardzo szybko. Ignacy Zakrzewski już w 1881 roku 
napisał po lekturze Lites…: „Boleję nad szkaradnymi błędami edycji”25 i przystą-
pił do ich reedycji. Takiej opinii biografista nie powinien zostawić bez komenta-
rza. Oceniając Tytusa jako edytora, Autorka trafić powinna na pomocne, dobrze 
przetarte już szlaki. Podstawową tutaj pracą jest artykuł Heleny Chłopockiej, któ-
ry stanowił swego czasu przełom w ocenie dorobku wydawniczego Tytusa. Chło-
pocka wysoko oceniła intencje Działyńskiego i dobór dzieł do publikacji: „Przy-
czynił się niewątpliwie swą działalnością do poszerzenia kultury historycznej  
w okresie, gdy pojawiły się jego edycje”26. W tym samym zdaniu dodała jednak:   „Ta 
spuścizna edytorska szybko zdezaktualizowała się dla nauki”. Chłopocka napisała  
o wydawnictwach Tytusa i jego i metodach na szerszym, ogólnopolskim tle, które 
Bątkiewicz pominęła zupełnie. Już w połowie XIX wieku w publikowaniu źródeł 
w Polsce widoczne były co najmniej dwa podejścia. Działyński należał do grupy 
wydawców z epoki „przedkrytycznej, przednaukowej sztuki edytorskiej”27. Me-
todę taką można również nazwać arystokratyczną, polegającą obrazowo na tym, 
że właściciel brał z półki własnej biblioteki kodeks i oddawał go do druku, nie 
troszcząc się o wybór właściwej podstawy źródłowej ani o ustalenie jednolitych 
zasad, choćby ortograficznych. Tymczasem w Polsce, między innymi pod wpły-
wem szkoły niemieckiej (Monumenta Germaniae Historica), część historyków 
przyjęła bardziej nowoczesne metody pracy ze źródłami, a krąg ich się rozszerzał. 

25  Cyt. za: Helena Chłopocka, Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego, PBK 1976, z. 12, s. 82.
26  Tamże, s. 90.
27  Tamże, s. 86.
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Ba, byli wśród nich i arystokraci. Znakomitym wydawcą okazał się hr. Aleksan-
der Przezdziecki, który wydał dzieła wszystkie Jana Długosza w czternastu tomach 
(1863–1887). Równie wybitnym wydawcą był książę Tadeusz Lubomirski, wydaw-
ca między innymi Kodeksu dyplomatycznego Księstwa Mazowieckiego (1862 r.).  
W Polsce zarysował się wyraźny podział na te dwie szkoły. Zostało to już opisane  
w literaturze, między innymi ja sam napisałem tekst Mecenat nad publikacjami na-
ukowymi w XIX wieku28. Autorka chyba nie zajrzała do tej publikacji i, jak się wyda-
je, nie zainteresował jej w ogóle kontekst naukowy i kulturowy wydawnictw Tytusa. 
Tymczasem nie pracował on w dziedzinie wydawnictw sam, wydawców źródeł była 
wtedy cała plejada, jak np. jego sąsiad zza miedzy (Rogalin) Edward Raczyński, wy-
dawca barwny, płodny i pożyteczny, ale nie przejmujący się zasadami dyscypliny 
edytorskiej. Brak przedstawienia roli Tytusa jako wydawcy na tle współczesnego mu 
edytorstwa źródeł jest dużym niedostatkiem tego rozdziału.

Tłumacząc się trochę, dlaczego zabieram głos w tej sprawie… Zamiarem mo-
im nie była typowa recenzja prac Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej. Nie mógłbym 
zresztą podjąć się takiego zadania, bowiem opuściwszy Kórnik 40 lat temu, nie śle-
dzę regularnie postępów prac naukowych w Bibliotece i jej publikacji. Do zabra-
nia głosu zachęciła mnie jednak Autorka, polemizując z kilkoma moimi opinia-
mi sprzed lat. Dotyczyły one przede wszystkim kontaktów Tytusa Działyńskiego  
z dziećmi, a przede wszystkim z synem Janem. Opinie nasze na ten temat pozostaną 
zapewne rozbieżne, jednak ja będę obstawał przy tym, by nie naginać faktów do  
z góry założonej intencji badawczej, kiedy to autor przekonany jest co do nieposzla-
kowanej postawy życiowej głównego bohatera swojej monografii. Wszak nie ma 
ludzi bez wad.

Wydawnictwami kórnickimi w ogóle zainteresowałem się w przeszłości kil-
kukrotnie29. W roku 1976 zamówiłem wspomniany wyżej artykuł u prof. Hele-
ny Chłopockiej i pamiętam moje zdumienie po jego lekturze, że ocena dorobku 
Działyńskiego jest tak skomplikowana i niejednoznaczna. Bątkiewicz-Szyma-
nowska ten artykuł zna, ale nie wyciąga z niego poprawnych wniosków. I znów 
rodzi się pewne podejrzenie, czy Autorka nie zamierza i tutaj ukryć prawd niezbyt 
wygodnych dla idealnego obrazu swojego bohatera.

2 maja 2021 r.

28  Andrzej Mężyński, Mecenat nad publikacjami naukowymi w XIX wieku, [w:] Z dziejów mece-
natu kulturalnego w Polsce, red. Janusz Kostecki, Warszawa 1999, s. 143–170.

29  Andrzej Mężyński, Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego, PBK 1978, z. 14, s. 77–120; 
tenże, Recepcja wydawnictw kórnickich 1829–1923 (program, repertuar wydawniczy, kolportaż), PBK 
1981, z. 18, s. 57–104.
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Andrzej Mężyński w obszernym i wnikliwym artykule postawił mi szereg za-
rzutów, a przede wszystkim: błędną interpretację okoliczności zawierania mał-
żeństw przez dzieci Tytusa i Celiny Działyńskich, zwłaszcza sprawy mariażu Jana 
Działyńskiego z Izabelą Czartoryską, oraz powierzchowne opracowanie wątków 
związanych ze ślubami panien Działyńskich; „wybielenie” postaci Tytusa Dzia-
łyńskiego, w tym dosyć poważne oskarżenie o manipulowanie źródłami w celu 
ukazania Tytusa w korzystniejszym świetle; pobieżną ocenę jego dorobku edy-
torskiego; nieadekwatne zastosowanie terminu „bibliofil”. W miarę możliwości 
postaram się ustosunkować do wszystkich zarzutów.

Małżeństwo Jana Działyńskiego
We wstępie do książki Tytus Działyński (1796–1861)1 postawiłam pytanie  

o to, kto faktycznie decydował o małżeństwach dzieci i czy był to tylko Tytus 
Działyński, jak dotychczas przyjmowano. Zasugerowałam, iż „dokładna analiza 
listów ojca z synem rzuca nieco inne światło na ich wzajemne relacje, którym 
w niniejszej książce poświęcono więcej uwagi, starając się odmitologizować owe 

1  Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861), Kórnik 2018.
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stereotypy”. Dalej napisałam, że: „Andrzej Mężyński w biografii Jana Działyń-
skiego wspomina wprawdzie, że w pewnym okresie kontakty ojca z synem by-
ły serdeczne, jednak pomija emocjonalną stronę ich relacji. Nieco wyolbrzymia 
wpływ Tytusa na podejmowane w domu decyzje. Słusznie zauważa mediacyjną 
rolę Celiny” (s. 7). Zadałam pytanie – czy nie warto się zastanowić, kto z państwa 
Działyńskich rzeczywiście miał większy wpływ na sprawy domowe. Zasugerowa-
łam ponadto, że głos Celestyny bywał tym przesądzającym o wielu rodzinnych 
i majątkowych kwestiach. Nie można lekceważyć naocznego świadka i świetne-
go obserwatora ówczesnych realiów – Marcelego Mottego, który bywał częstym 
gościem w poznańskim pałacu Działyńskich i który, zauważając „sangwiniczną” 
naturę hrabiego Tytusa, pisał, że ostatecznie

[...] prawie zawsze jej [małżonce] ulegał, [oraz] pani Działyńska cierpliwością, biernym 
spokojem, słodyczą wzroku i słowa zawsze męża trzymała na wodzy, a niezwykłą wy-
trwałością w chęciach i zamiarach nadawała kierunek życiu i losom całej rodziny […]2.

Kiedy napisałam, że Andrzej Mężyński nie pokusił się o ocenę emocjonalnych 
relacji z dziećmi, wyraziłam się nieprecyzyjnie. Zatem sprostujmy: w moim od-
czuciu Tytus jako ojciec darzył swe dzieci – oraz żonę, może nawet przede wszyst-
kim ją – uczuciem, ale tę kwestię opisałam dość szeroko w przytaczanej pracy. 
A. Mężyński, owszem, ukazywał emocjonalną stronę rodzinnej korespondencji, 
jednak w mojej ocenie twórcę Biblioteki Kórnickiej przedstawił zbyt jednostronnie 
– co potwierdził niniejszą polemiką. Uważam, że Działyński był otwarty na potrze-
by najbliższych i je respektował. Potwierdza to list jego córki. Elżbieta Czartoryska, 
kilka miesięcy po śmierci ojca, prosiła brata Jana: „Zrób się dostępny i łatwy jak Pa-
pa był dla nas”3. Jej dzieci były przywiązane do dziadka i wuja Jana: „Łakną słówka 
od ciebie, coś z uczucia i miłości ku Papie przekłada się mimowolnie na ciebie”4.

Nie przekonują mnie twierdzenia mojego adwersarza, że T. Działyński nie li-
czył się ze zdaniem syna. Racja, Tytus złościł się na niego – za brak zdecydowania, 
źle ulokowane uczucia i kilka jeszcze innych rzeczy, o których pisał A. Mężyński 
i ja także. Działyński groził, że syna wydziedziczy, aczkolwiek tego nie zrobił, mi-
mo że ślub nie nastąpił do wyznaczonej przez niego daty, na którą powołał się 
autor polemiki (chodzi o list do żony z 29 listopada 1853 roku, w którym Tytus 

2  Marceli Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, Poznań 1959, s. 31.
3  List Elżbiety z Działyńskich Czartoryskiej do Jana Działyńskiego z 2 października 1861 roku, 

BK 7340, k. 44.
4  Tamże.
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groził, że jeżeli Jan nie ożeni się do maja 1855 roku, to swoje zbiory zapisze in-
nemu spadkobiercy). A Działyński zżymał się z wiadomych względów – przypo-
mnianych przez A. Mężyńskiego – dotyczących sukcesji, dbałości o niepodziel-
ność majątku i trwałość tworzonych przez Tytusa kolekcji. Przyszłość na szczęście 
pokazała, że te obawy, wtedy słuszne, na szczęście nie ziściły się. 

W kwestii małżeństwa Jana i Izabeli – muszę przyznać, że kiedy kilkanaście 
lat temu zaczynałam poznawać zbiory Biblioteki Kórnickiej oraz historię rodzi-
ny Działyńskich, w tym okoliczności związane z małżeństwem Jana i licznymi 
kontrowersjami wokół niego, ujęła mnie dyskrecja i swoista ostrożność, z jaką  
A. Mężyński o nich pisał5. Teraz jestem zaskoczona pewnością, z jaką mój ad-
wersarz orzeka nie tylko o formie, jaką według niego miało przyjąć to małżeń-
stwo, ale i o posiadaniu przez Jana potomstwa z tzw. nieprawego łoża. Cytat, na 
który powołuje się Mężyński, jest tylko plotką6. Gwoli ścisłości – nie twierdzę, 
że nie istniała „folwarczna progenitura” Jana Działyńskiego. Ale dostępnych do-
wodów brak. Ta subiektywna opinia oraz znane informacje o zniszczeniu wielu 
listów i dokumentów z prywatnego archiwum Działyńskich, które miały okazać 
się kompromitujące dla Jana Działyńskiego, to, jak przyznawał sam Mężyński, mi-
mo wszystko zbyt mało, żeby historyk mógł uznać te informacje za wiarygodne 
źródło. 

Mężyński w polemice otwarcie napisał, że „Izabela utrzymała białą formę 
małżeństwa, a jej małżonek, którym wręcz pomiatała, dość bezradnie odgrywał 
«w wielkim świecie» męża księżniczki, raczej tytularnego niż rzeczywistego.  
O potomku w tym związku nie mogło być mowy”.

Nie jestem przekonana do tej tezy. Po raz pierwszy bodajże o tej kwestii wspo-
mniał Aleksander Syski, który w dziele Zakład Świętego Kazimierza w Paryżu pi-
sał o złożonych przez Izabelę ślubach czystości7. Jakie są źródła na poparcie tej 
tezy? Czy tylko brak potomstwa? Pragnę zauważyć, że potomstwa w małżeństwie 
Działyńskiego mogło nie być nie dlatego, że małżeństwo było białe, ale na prze-
szkodzie mogły stać względy zdrowotne. List siostry Jana, Marii Grudzińskiej, 
datowany na ok. 1858 rok, dosyć wyraźnie sugeruje, że Izabela spodziewała się 

5  Andrzej Mężyński, Jan Działyński (1829–1880), Wrocław 1987, s. 50.
6  „Uczeń Kubaszewskiego Karalus podobniuteńki do p. Jana Działyńskiego jak dwie krople 

wody […] (jak papa mówił, jego matka musiała ze studni pałacowej pić wodę) pochodził z Kórni-
ka”. Tamże, s. 64, przyp. 11.

7  Aleksander Syski, Zakład Świętego Kazimierza w Paryżu, Łuck 1936, s. 50.
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dziecka. Maria dopytywała, czy radosne wieści, które ją dochodzą, są prawdą, 
składając jednocześnie gratulacje młodemu małżeństwu:

Bardzo chciałabym być pierwszą, żeby wam obojgu rączki uścisnąć i błogosławień-
stwa Boskiego i życzyć i uprosić, robię to, modlę się za was od dawna, za ciebie boś ty 
mój, za nią bo ona twoja, niech wam moi drodzy stokroć i stokroć Pan Bóg błogosławi8.

Poniżej widnieje dopisek, który nie pozostawia wątpliwości co do przyczyny 
składanych przez Marię gratulacji:

Tylko pamiętaj mój jedyny, że nie ma szkodliwszej rzeczy, jak trzęsienie kolei żela-
znej, wszyscy doktorzy to utrzymują i zwykle tylko po połowie, to jest po ruszeniu się 
dziecka, pozwalają jeździć9.

Niemniej, jak wiadomo, ciąża ta nie miała szczęśliwego rozwiązania. Można 
więc jedynie przypuszczać, że brak potomstwa w małżeństwie Izabeli i Jana Dzia-
łyńskich był dla nich obojga osobistym dramatem, a nie wynikiem narzuconej 
przez Izabelę formy białego małżeństwa.

Z listów wiadomo, że Jan darzył swą arystokratyczną małżonkę uczuciem: 

[…] kocham te oczy co patrzą za mną i tęsknię duszą całą za stroną, którą porzucam, 
za tym pokoikiem wzdycham złotym, gdzie słońce tak ładnie wstaje, za warkoczami, 
które wieczorem odpinałem czasami, za rączkami za białymi za pięknymi, oj i za ocza-
mi, przez które niebo wygląda, bo i gdzie rączki podobne i oczy takie, kiedy drżące 
usta na stópkach złożę10.

Faktem jest, że małżonka już tak skwapliwie na jego uczucie nie odpowiadała.
Ciekawą korespondencję między małżonkami, której treść również rzuca nie-

co inne światło na kwestię relacji Jana i Izabeli, niż przypuszcza Mężyński, przyta-
cza p. Róża Kąsinowska. Mianowicie, kiedy zapadła decyzja o przejęciu przez Iza-
belę Gołuchowa i gdy żona Jana z całym zaangażowaniem oddawała się pracom 
aranżacyjnym nad swoją nową siedzibą, a Jan przebywał w tym czasie u wód dla 
poratowania zdrowia, stęskniona żona pisała do męża: 

8  Maria Grudzińska do Jana Działyńskiego, ok. 1858, BK 7340, k. 374–374v. Za zwrócenie 
uwagi na ten list dziękuję Pani Róży Kąsinowskiej.

9  Tamże.
10  List Jana Działyńskiego do żony Izabeli z Czartoryskich, B. Czart. 7403, k. 331. Pozostałe 

listy utrzymane są w podobnym tonie.
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Je l’éspere vous n’avez aucune idée combien Goluchow est agréable et combien je 
m’y trouve bien. À bientÔt ne vous éternisez pas à Kórnik vous serez bien mieux ici. 
[Nie masz pojęcia, jak przyjemny jest Gołuchów i jak dobrze mi tam. Wkrótce nie 
będziesz chciał pozostawać w Kórniku, tu będzie ci dużo lepiej.]11.

Podejmując przywoływany przez A. Mężyńskiego wątek uczucia Jana do Ma-
rii Mańkowskiej, przyjmujemy, podążając za dość dyskretnymi poszlakami, że 
zanim doszło do ślubu z Czartoryską, Jan był zauroczony Mańkowską. Mężyński 
pisze, że związkowi temu przychylne były jego siostry – to też nie do końca jest 
prawdą. Maria z Działyńskich Grudzińska niezbyt przychylnie pisała o pannie 
Mańkowskiej, jednocześnie zapewniała brata o swoim coraz bardziej pozytyw-
nym stosunku do księżniczki Izabeli, śląc wyraźne deklaracje: „Ja Izię kochać bę-
dę jak wszystko co twoje”12. Jednocześnie uspokajała niepewnego brata: „Pytasz 
się czy ty będziesz dobrze przyjęty […] ona – bo już jej się oczki zaświeciły na 
tą nadzieję, ale oprócz jej ócz i uśmiechu i słów niektórych twoich, które używa  
z wielką radością” – odpowiadała Maria, pisząc o Izabeli13. Natomiast Jadwiga Za-
moyska, mieszkając w Paryżu, stała się orędowniczką księżniczki Czartoryskiej, 
wspominając w listach do matki, że Izia „Jasia kocha i poważa, ale przerażona 
jego nieporządkiem w szusach majątkowych”14. Co więcej, to Jadwiga uspokajała 
matkę w pewnym okresie życia, że małżeństwo Jana i Izabeli nie jest tak złe, jak 
wszystkim się wydaje – bo nie kwestionuje kryzysów obecnych w tym małżeń-
stwie, a przyczynę kryzysów upatrywała w nadmiernej ingerencji towarzystwa  
z Hotelu Lambert15. Ale podkreślam – nie moim zadaniem jest tegoż ocena. Przy-
taczam tylko przykłady, które być może są w stanie zaprzeczyć przywoływanym  
z taką pewnością twierdzeniom A. Mężyńskiego o totalnej klęsce projektu maria-
żu Działyńskiego z Czartoryską.

Pomimo nieudanego, jak podkreśla Mężyński, małżeństwa i braku potomstwa 
Jan ostatecznie zadbał o kwestie spadkowe i dziedzictwo Tytusa Działyńskiego 
trafiło w odpowiednie ręce – Władysława Zamoyskiego, który, choć również 

11  Róża Kąsinowska, Gołuchów. Rezydencja magnacka, Poznań 1993, s. 80–81.
12  Listy Marii Działyńskiej do Jana Działyńskiego, BK 7340, k. 360
13  Tamże. 
14  Listy Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej do matki Celiny Działyńskiej z 11 kwietnia 1860 

roku, BK 7334, k. 255–266v.
15  „Jaś jest w trudnym położeniu – w Hotelu Lambert wszystkiemi sposobami, jak mi się zdaje, 

go zatrzymują, ciągle ich zapraszają to na wieczory, to obiady, Izi przyjemniej, że z Jasiem w świe-
cie bywać może – a jemu przyjemnie, że ona tego pragnie”. Listy Jadwigi z Działyńskich Zamoy-
skiej do matki Celiny Działyńskiej z 2 stycznia 1858 roku, BK 7334, k. 208–210v.
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pozbawiony bezpośredniego następcy, zabezpieczył, zgodnie z wolą dziadka, ko-
lekcje kórnickie. Stworzył Fundację i zbiory Działyńskich, które szczęśliwie prze-
trwały do dzisiejszych czasów. Ponieważ Tytus Działyński stworzył nieprzeciętną 
bibliotekę, Jan Działyński ją utrzymał i wzbogacił, a wnuk Tytusa, Władysław, 
zabezpieczył te zbiory dla narodu – czy naprawdę mają znaczenie intymne szcze-
góły małżeństwa Jana Działyńskiego?

Zarzucono mi również niezbyt wnikliwe opracowanie zagadnień zwią-
zanych z małżeństwami panien Działyńskich. Sprostujmy: faktycznie, mał-
żeństwom córek Tytusa Działyńskiego w moich pracach poświęciłam niewiele 
miejsca. Z pewnością jest to temat godny dopracowania i warto by zająć się nim 
szerzej. Niemniej w tamtym momencie to nie mariaże młodych Działyńskich były 
przedmiotem moich badań.

Natomiast Cecylia nie wyszła za mąż nie tylko z powodu kalectwa – co na-
pisał Mężyński. Z listów jej siostry Jadwigi i listów jej samej można pokusić się  
o wniosek, że Cecylia małżeństwa zwyczajnie nie pragnęła. Natomiast wiadomo, 
że rodzina za mąż wydać ją chciała i że starania w tym celu czyniła właśnie Jadwi-
ga Zamoyska, która kilkakrotnie zapraszała młodszą siostrę do Paryża, pragnąc 
wprowadzić ją do towarzystwa i być może wydać „dobrze za mąż”16.

Chciałabym odnieść się także do pewnych nieadekwatnych zwrotów użytych 
przez A. Mężyńskiego w polemice: „Za swoją zasługę Autorka poczytuje zwróce-
nie uwagi na wartość korespondencji w ogóle, jak i jej potencjału poznawczego,  
i wskazuje, jakiego typu informacje przynosi ona historykom”. Otóż istotnie zwra-
cam uwagę – jak wielu przede mną – na znaczenie korespondencji i wielokrotnie 
podkreślam jej wagę dla badań historycznych, ale absolutnie nigdy nie uważałam, 
że odkrycie wartości korespondencji jako źródła historycznego jest moją zasługą.

Dwa akapity dalej A. Mężyński, odnosząc się do opisywanych przeze mnie 
relacji Tytusa Działyńskiego z synem Janem, popełnił kolejną nadinterpretację, 
pisząc: „Stanowisko Autorki jest więc takie: stosunki ojca z synem upraszczam, 
pomijając ich stronę emocjonalną”. Otóż, nie napisałam, że A. Mężyński uprasz-
cza cokolwiek w napisanej przez niego – źródłowo świetnej skądinąd – biografii 
Jana. Wręcz przeciwnie, mój pogląd był i jest jednoznaczny – nigdy nie kwestio-
nowałam wkładu A. Mężyńskiego w prace nad biografistyką Działyńskich. To-
też pozwalam sobie wyjaśnić tę kwestię: nie zgadzałam się, i nie zgadzam nadal,  
z interpretacjami niektórych listów i sytuacji, ale nie upraszczam wniosków wysu-
wanych przez A. Mężyńskiego. A to jednak pewna różnica.

16  Listy Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej do matki Celiny Działyńskiej, BK 7334, k. 279–280.
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Kwestia nieprecyzyjnego zastosowania terminu „bibliofil”
Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego podaje, że „bibliofil to 

miłośnik, znawca i zbieracz książek”. W tym znaczeniu Tytusa Działyńskiego, któ-
ry był i zbieraczem książek, i ich znawcą, i miłośnikiem, a więc spełniał wszystkie 
kryteria – możemy nazwać bibliofilem. Natomiast czy Joachim Lelewel był biblio-
filem? Zgoda, tę kwestię możemy uznać za dyskusyjną – wiadomo, że był przede 
wszystkim historykiem i bibliografem, książek nie gromadził i przede wszystkim 
był znawcą źródeł. Ale znawstwa książek – znajomości choćby wydań starodrucz-
nych – chyba nie można mu odmówić? Wszak zachwalał Tytusowe zbiory przed 
Maksymilianem Ossolińskim, znając się na nich. Niemniej zgadzam się z Mę-
żyńskim. Warto jednak zaznaczyć, że Joachima Lelewela bibliofilem w książce 
nazwałam dwa razy – i to nie bezpośrednio, gdy pisałam o współpracy „dwóch 
świetnych bibliofilów” (s. 191, 206).

Pobieżne omówienie dorobku edytorskiego Działyńskiego
Andrzej Mężyński ironicznie napisał: „Autorka poświęciła jej, słusznie, odpo-

wiednią liczbę stron w książce (s. 213–219)”. Istotnie, sprawy związane z edycjami 
Tytusa Działyńskiego rzeczywiście wymagałyby obszerniejszego opracowania, 
choć de facto o kwestiach wydawniczych napisałam nieco więcej, niż zarzucił mi 
w powyższej polemice A. Mężyński.

Przede wszystkim uważam, że kwestie związane z edytorstwem T. Działyń-
skiego, jak i stosowanych metod zasługiwałyby na odrębną pracę. Dlatego w mo-
jej książce zajęły tak mało miejsca – ograniczyłam się do zarysowania tła tematu  
i przypomniałam istniejące już publikacje. Najszersze jak dotąd opracowanie tej 
kwestii – jak powtórzył Mężyński – zostało przygotowane przez Helenę Chło-
pocką, o czym też wspominałam we wstępie do mojej książki, podsumowując li-
teraturę dotyczącą tego zagadnienia (s. 11). Zarzut wobec mnie, że „ukrywam” 
niedoskonałości Tytusowych edycji, uważam za przesadny. Znane są też kwestie 
związane z powtórnym podjęciem edycji Litesów przez Zakrzewskiego – więc co 
ja takiego niby chciałam ukryć?

Ponadto w rozdziale dotyczącym działalności kulturalnej, biblioteki i wydaw-
nictw (s. 193) pisałam o niedoskonałościach edycji Tytusa, cytując zresztą opi-
nię Jana Działyńskiego na temat metod wydawniczych ojca. Natomiast opisując 
współpracę z Lelewelem, wspomniałam o poglądach Tytusa na szatę graficzną 
wydawnictw – dla niego ważne były „kształt druku i piękność papieru” (s. 218). 
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Jeśli zaś chodzi o zasady edycji, to deklarował, że wydaje „monumenta a nie or-
namenta”17. Zgoda, mogłam napisać więcej, mogłam też pokusić się o oczywistą  
i znaną konkluzję – nie zrobiłam tego, ale nic nie zamierzałam ukrywać. Wszyst-
kie zarzuty kierowane w moją stronę dotyczące tego, że chciałam „ukryć kwestie 
niezbyt wygodne dla idealnego obrazu mojego bohatera” oraz że „naginam fakty 
do z góry założonej intencji badawczej”, są zbyt daleko idące.

„Wybielanie” postaci Tytusa Działyńskiego

W moim mniemaniu nie wybielam, a chwalę to, co chwalić trzeba w kontekś- 
cie takiej postaci, jak twórca Biblioteki Kórnickiej. Daleka jestem od niedostrze-
gania wad opisywanej osoby. Wręcz przeciwnie – pracując na źródle, jakim jest 
prywatna korespondencja, badacz, chcąc nie chcąc, dotyka sfery osobistej, wręcz 
intymnej, gdzie cechy bohatera są raczej trudne do ukrycia. I bynajmniej nie by-
ło moim celem pokazanie Tytusa Działyńskiego tylko jako „czułego kochającego 
papę” – jak twierdzi Mężyński. Moim celem było pokazanie Tytusa Działyńskie-
go nie tylko jako bohatera – powstańca, bibliofila i muzealnika ratującego naro-
dowe pamiątki, ale także jako ojca i męża, co prawda porywczego, ale czułego  
i kochającego.

Pragnę przypomnieć, że moja biografia Tytusa Działyńskiego jest próbą spoj-
rzenia na niego z innej niż dotychczas strony. Nie przyznaję sobie jednak prawa 
do wyciągania niepodważalnych wniosków z niepełnych mimo wszystko i niejed-
noznacznych źródeł.

17  Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, dz. cyt., s. 218.
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O DACIE NOMINACJI STANISŁAWA GÓRKI  
NA PALACJĘ POZNAŃSKĄ  

I O AUTORSTWIE KSIĄŻKI MI PRZYPISANYM

W ostatnim zeszycie „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” (37, 2020, s. 185 i n.) 
p. Katarzyna Janicka, polemizując z p. Różą Kąsinowską na temat dziejów kór-
nickiego zamku, poświęca znaczny passus swego tekstu deliberacjom na temat 
daty powołania bohatera Jej opowieści, właściciela zamku kórnickiego Stanisława 
Górki, na urząd wojewody poznańskiego. Odrzucając podawany przez nowszą 
literaturę przedmiotu rok 1576, wyraża opinię, iż musiało się to stać wcześniej, 
bowiem poprzednik Stanisława na palacji – (jego brat) Łukasz zmarł w 1573 roku. 
Pisze: „Data ta [1576] nie jest ani pewna, ani przekonująca, bowiem w tej sytuacji 
trzeba by założyć, że przez trzy lata (1573–76) tak ważny urząd pozostawał nie-
obsadzony”. P. Janicka przywołuje tu wcale licznych autorów piszących o Górce, 
od starych Żychlińskiego, Uruskiego i Bonieckiego począwszy, aż do nowszego  
i lepszego Lepszego. W tym kontekście pada też moje nazwisko: „Kazimierz Lep-
szy w PSB oraz A. Gąsiorowski w spisie urzędników wielkopolskich w XV–XVIII 
[recte: XVI–XVIII –A.G.] wieku (za Lepszym) podali rok 1576”. Zdanie to opa-
trzone zostało przypisem: „Urzędnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, red. 
Antoni Gąsiorowski, Wrocław 1987, t. 1, z. 2, s. 203”.
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Katarzyna Janicka w swojej wypowiedzi cytuje tylko stronę indeksu inkry-
minowanej książki. Tekst pomija. Zapewne z indeksu wyprowadziła wniosek, iż 
Gąsiorowski datę wziął z Lepszego, przywołanego w indeksie. Gdyby sięgnęła do 
tekstu Urzędników… (s. 145), przeczytałaby, iż po śmierci Łukasza Górki, który 
„zmarł 23 I 1573 (Orzelski, s. 23), [… nastąpił] wakans na palacji poznańskiej, 
ponieważ żadna z osób, której proponowano objęcie urzędu wojewody poz[nań-
skiego] (kasztelanom: poz[nańskiemu], międzyrzeckiemu i gn[ieźnieńskiemu]), 
nie wyraziła zgody (J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej 
Polsce…, t. I, Lipsk 1838, s. 192)”. W tymże tekście Spisów czytamy dalej, iż Stani-
sław Górka otrzymał palację poznańską w maju 1576 roku i że informuje o tym 
wspomniany już Orzelski na s. 680.

Aby zrozumieć rzecz całą i przystąpić do wyciągania wniosków, trzeba przypo-
mnieć, że obsadzanie urzędów ziemskich (a do takich należała poznańska palacja) 
było wyłączną atrybucją monarchy – monarchy wybranego i koronowanego. Gdy 
umierał król, ustawały nominacje. Prawomocnej nominacji na urząd ziemski nie 
mógł dokonać ani sejm, ani senat, ani sejmik, ani wreszcie interreks. Poprzednik 
Stanisława Górki na palacji poznańskiej, wojewoda Łukasz Górka, zmarł podczas 
bezkrólewia w styczniu 1573 roku, pół roku po śmierci króla Zygmunta Augusta. 
Następcę Zygmunta Augusta, Henryka Walezego, wybrano 11 maja 1573 roku, 
koronowano dopiero trzy kwartały później, 21 lutego 1574 roku. Henryk po przy-
jeździe do Polski i po koronacji rozdał (jak pokazują wydane w 1999 roku rege-
sty jego Metryki Koronnej) nieco nominacji, ale palacji poznańskiej przed swoją 
ucieczką (17 czerwca 1574 roku) najpewniej nie obsadził. Po jego ucieczce znów 
nastało długie bezkrólewie, zakończone wyborem (13 grudnia 1575 roku) i ko-
ronacją (1 maja 1576 roku) Stefana Batorego. Dopiero z chwilą koronacji Bato-
ry uzyskał prawo obsadzania wakujących urzędów i zaczął działać na tym polu. 
Wcześniej nie mógł. O nominacji Górki na poznańskie województwo Orzelski 
napisał krótko w swojej relacji z posiedzeń krakowskiego sejmu koronacyjnego 
pod majem 1576: comitem vero Gorcanum [...] in senatum Regni adscivit et pri-
mario honore, palatinatu videlicet Posnaniensi, Cracoviensi pari, remuneratus est.  
Poprawnie relacjonuje to wspominany już kilkakrotnie zeszyt wykazu urzędni-
ków. Wcześniej poprawnie przekaz Orzelskiego zinterpretował Kazimierz Lepszy; 
poprzedni autorzy najpewniej go nie znali.

Obszerny diariusz polskich bezkrólewi lat 70. XVI wieku pióra Orzelskiego 
został wydany drukiem przez Edwarda Kuntzego przed ponad stu laty jako tom 
pt. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572–1576 (Kraków 1917). 

Antoni Gąsiorowski
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Jak bez znajomości zasad rządzących nominacjami urzędników ziemskich w daw-
nej Rzeczypospolitej nie należy się wypowiadać o zasadności długości wakansu na 
urzędzie ziemskim, tak bez lektury Świętosława Orzelskiego nie wypada delibero-
wać o dacie mianowania Stanisława Górki wojewodą poznańskim. Umiejętności 
korzystania ze źródeł pisanych wymaga się od historyka, zaś historyk sztuki, często 
skazany tu na pośrednictwo historyka, musi umieć wybierać pomiędzy Żychliń-
skim, Bonieckim, Uruskim czy Lepszym i domniemanym Gąsiorowskim…

Domniemanym, bowiem, wbrew p. Katarzynie Janickiej, nie jestem autorem 
przywoływanego przez nią tekstu. Cytowana książka, stanowiąca zeszyt 2 tomu nr I 
wydawanej (w Bibliotece Kórnickiej!) przeze mnie serii wydawniczej pt. Urzędnicy 
dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, ma pełnoprawnego autora, uwidocznio-
nego na karcie tytułowej – jest nim Adam Bieniaszewski (nb. niegdyś pracownik 
Biblioteki Kórnickiej). To on ponosi autorską odpowiedzialność za swój tekst i to 
on – wedle wszelkich zasad bibliograficznych – powinien być przywołany w tekście 
p. Janickiej. Aby jednak nie było wątpliwości – w pełni się z wywodem Bieniaszew-
skiego zgadzam i również uważam, że Stanisław Górka został wojewodą poznań-
skim dopiero w 1576 roku, po długim wakacie na urzędzie. Obdarowany zaś przez 
p. Katarzynę Janicką autorstwem książki zestawiającej urzędników wielkopolskich 
XVI–XVIII wieku, daru przyjąć nie mogę.

Puszczykowo, w lutym 2021

O DACIE NOMINACJI STANISŁAWA GÓRKI NA PALACJĘ POZNAŃSKĄ ...
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Fundacja „Zakłady Kórnickie” została restytuowana1 mocą ustawy Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 roku (Dz.U. Nr 130, poz. 1451). 
Wiosną 2002 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał na pełnomoc-
nika do spraw Fundacji prof. dr. hab. Jerzego Wisłockiego. Był to stan przejścio-
wy do czasu nadania Fundacji nowego statutu i ukonstytuowania się jej organów.  
W lipcu 2002 roku wojewoda wielkopolski wydał decyzję o nabyciu przez Fun-
dację praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych wymienionych  
w załączniku do ustawy z września 2001 roku2. Tym samym majątek, bez wcześ- 
niejszej wyceny, o łącznym obszarze ponad 4200 ha3, w tym 280 budynków  
i budowli, został protokólarnie przekazany Fundacji przez Agencję Nieruchomo-
ści Rolnych Skarbu Państwa.

Wymienione w ustawie organy i instytucje do września 2002 roku delegowa-
ły swych przedstawicieli do Rady Kuratorów. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło 
się 18 listopada 2002 roku w zamku kórnickim. W jej skład weszli: prof. dr hab. 
Andrzej Legocki – przewodniczący oraz członkowie: mgr Mieczysław Jacków, 

1  Fundację powołano w 1925 roku ustawą Sejmu RP, zniesiono w 1952 roku dekretem Rady 
Państwa PRL.

2  Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 9 lipca 2002 roku. Archiwum Fundacji „Zakłady Kórnickie”.
3  Przed skasowaniem do Fundacji należało 7 413 ha gruntów rolnych, 715 ha jezior, 10 216 ha 

lasów.
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mgr Wojciech Jankowiak, dr Zbigniew Kalisz, prof. dr hab. Leon Kozacki, ks. dr 
Jan Krokos, prof. dr hab. Bogdan Marciniec, mgr inż. Janusz Paul, dr Mirosław 
Słowiński, prof. dr hab. Jerzy Wisłocki. Rada powołała także Zarząd, do które-
go weszli: prof. Jerzy Wisłocki – prezes, prof. Stanisław Sierpowski – wiceprezes, 
mgr. inż. Kazimierz Grzesiak i dr Zbigniew Kalisz. Przez pierwsze lata członkowie 
Zarządu Fundacji nie pobierali żadnego wynagrodzenia za swą pracę.

Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w zamku kórnickim. Następnie na 
wiele lat przeniosła się na plac Niepodległości 5, do pomieszczeń będących wła-
snością PAN; od 2016 roku instytucja działa w nowo powstałym budynku przy 
alei Flensa 2b.

Pierwszym ważnym zadaniem, przed jakimi stanęły Rada Kuratorów i Za-
rząd, było opracowanie dokumentów określających strukturę oraz sposób dzia-
łania organów Fundacji. 4 grudnia 2004 roku na posiedzeniu Rady Kuratorów 
zatwierdzono Statut Fundacji oraz Regulamin Rady Kuratorów i Regulamin Ko-
misji Rewizyjnej, a we wrześniu 2005 roku Regulamin organizacyjny Fundacji.  
W następnych latach Rada uchwaliła: Regulamin przyznawania pomocy finan-
sowej, Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na cele związane  
z kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających otrzymanie świa-
dectwa dojrzałości, noszących imię Działyńskich lub Zamoyskich (2010). Opra-
cowano i przyjęto także zasady wykonywania i ponoszenia nakładów inwesty-
cyjnych obowiązujące w obiektach rolnych stanowiących własność Fundacji. 
Przyjęcie tych dokumentów usprawniło funkcjonowanie instytucji.

Początkowo sporo czasu poświęcono porządkowaniu i wycenie przejętego ma-
jątku. Ostatecznie całość mienia oszacowano na ponad 460 mln zł. Pozyskane  
z umów dzierżawy fundusze umożliwiły realizację zadań statutowych Fundacji. 

Pierwsze miesiące i lata funkcjonowania Fundacji były niezwykle trudne, 
bowiem nie dysponowała ona żadnymi pieniędzmi. Ponadto, na mocy ustawy, 
stała się stroną umów zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa z podmiotami i osobami fizycznymi. Niektóre z nich trzeba było rene-
gocjować. Obecnie Fundacja dzierżawi spółce Paul-Polska grunty o powierzchni 
2200 ha. Jest to gospodarstwo nasienno-hodowlane. Drugim dużym dzierżaw-
cą jest spółka Jagrol (stanowiąca część grupy Top Farms), która gospodaruje na 
powierzchni 1200 ha gruntów fundacyjnych. Podstawowa działalność rolnicza  
Jagrolu to uprawa ziemniaka i zbóż oraz hodowla. Fundacja dzierżawi 360 ha grun-
tów Marcie i Bolesławowi Zysom. Jest to wzorcowo prowadzone gospodarstwo 
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rodzinne. Do małych dzierżaw należą: gospodarstwo Podgaj dzierżawione przez 
Piotra Kulikowskiego, który prowadzi hodowlę i hotel dla koni; Komet – firma ro-
dzinna Przybylscy; gospodarstwo Gajewskich z Babina zajmujących się hodowlą 
lam, kóz i owiec; Jan Mydlarz, który na 25 ha dzierżawionych od Fundacji prowa-
dzi gospodarstwo ogrodnicze.

W kwietniu 2005 roku Rada Kuratorów powołała nowy Zarząd w składzie: 
mgr inż. Kazimierz Grzesiak – prezes, dr Zbigniew Kalisz, mgr Stanisław Nowot-
ny i prof. Grzegorz Skrzypczak – członkowie Zarządu. Do Rady Kuratorów na 
miejsce prof. Leona Kozackiego został delegowany przez Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk prof. Jacek Wiesiołowski. Natomiast dr Zbigniew Kalisz, 
po ponownym wyborze do Zarządu, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie 
Kuratorów. Na jego miejsce burmistrz Kórnika mianował prof. Witolda Molika.

Nowy Zarząd kontynuował prace nad inwentaryzacją geodezyjną i budowlaną 
własności Fundacji. W 2005 roku, w 175. rocznicę urodzin Jadwigi z Działyńskich 
Zamoyskiej, przeprowadzono prace remontowe w krypcie Zamoyskich w kole-
giacie kórnickiej i odsłonięto tam tablicę pamiątkową. W tym samym roku prze-
prowadzono również remont krypty Działyńskich, gdzie w 210. rocznicę urodzin 
Adama Tytusa Działyńskiego umieszczono okolicznościową tablicę.
Ponadto:
−	 prowadzono prace remontowe i modernizacyjne własnego majątku Fundacji,  

w tym obiektów zabytkowych,
−	 na terenach Fundacji zrealizowano plan małej retencji wodnej (zbiornik 

zalewowy w Szczodrzykowie), wykonano nasadzenia śródpolne oraz założono 
użytki ekologiczne,

−	 wykonano w dużej mierze plan likwidacji eternitowych pokryć dachów, 
przeznaczając przy tym do utylizacji ponad 264 tony eternitu.
Po uporządkowaniu, wycenie i inwentaryzacji nieruchomości zabudowanych 

i niezabudowanych oraz systematycznym zwiększeniu przychodów i docho-
dów władze Fundacji mogły zwiększyć sumy przeznaczone na realizację celów 
statutowych zapisanych w ustawie o Zakładach Kórnickich. Cele te obejmowa-
ły: „wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnianie 
kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań rolniczych oraz prowadze-
nie wzorcowych gospodarstw rolnych, działanie na rzecz edukacji rolnej i dzia-
łalności naukowo-badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie 
nowoczesnego kształcenia, fundowanie stypendiów, organizowanie działalności 
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upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi, propagowanie 
pracy organicznej, działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkań-
ców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu 
Zakładów, w tym także wspierania inicjatyw społecznych oraz placówek Polskiej 
Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii”. Łącznie Zarząd 
Fundacji na realizację celów statutowych przeznaczył w latach 2004–2020 kwotę 
11 mln złotych.

Wszystkie przytoczone wyżej zadania statutowe wywodziły się z zapisów  
w ustawie o Fundacji „Zakłady Kórnickie” z 1925 roku. Jej donatorzy, mając na 
uwadze działania na tym polu zarówno Tytusa, jak i Jana Działyńskich, uznali, że 
idee pracy organicznej, które zapoczątkowano w II połowie XIX wieku w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, należy twórczo kontynuować.

Przejawem tego była m.in. decyzja podjęta przez Zarząd i Kuratorium o budo-
wie na terenach fundacyjnych Domu Seniora. Powstały w Jarosławcu koło Środy 
Wielkopolskiej budynek oddano do użytkowania w 2015 roku. Jest to nowoczesny 
obiekt, w którym przebywają seniorzy o zróżnicowanym stanie zdrowia. Został 
on wyposażony w warsztat terapii zajęciowej, rehabilitacji i fizykoterapii. Dużym 
atutem placówki jest położony w pobliżu park – doskonałe miejsce wypoczynku  
i spotkań integracyjnych; z myślą o seniorach wytyczono w nim ścieżki i ustawio-
no ławeczki.

W roku 2011 podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego umowę o realizacji wspólnie z Biblioteką Kórnicką projektu „Najcen-
niejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie”. Koszt trwającego trzy lata projektu 
wyniósł ponad 800 tys. złotych. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano 
warsztaty introligatorskie i drukarskie. Jego celem była edukacja zarówno mło-
dzieży, jak i dorosłych, prowadzona w oparciu o bogate zbiory Biblioteki. Poza 
udziałem w wykładach i warsztatach można było obejrzeć najcenniejszą część 
zbiorów kórnickich, m.in. Kodeks Justyniana z VI wieku, fragmenty rękopiśmien-
ne prac Adama Mickiewicza, listy Napoleona Bonapartego czy zapis nutowy  
pieśni Fryderyka Chopina. Zainteresowanie projektem było tak duże, że wprowa-
dzono limit osób mogących brać w nim udział.

Dostrzegając zainteresowanie mediami społecznościowymi, Zarząd Fundacji 
zrealizował również szereg programów edukacyjnych przy wykorzystaniu tego 
typu narzędzia komunikacji. Jednym z nich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 
i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”. Jego celem jest propagowanie wiedzy, 
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przedsiębiorczości, a także wartości ważnych dla społeczności lokalnych. Pro-
gram „Drzewo Franciszka” ma na celu upowszechnianie działań ekologicznych. 
Projekt „Agrokultura” ma popularyzować nowe rozwiązania w obszarze rolnic-
twa oraz prezentować kulturowe dziedzictwo polskiego rolnictwa, szczególnie 
wielkopolskiego.

Inne wartości promuje portal „Hrabia Tytus”. Odwołuje się on do idei patrioty-
zmu, tożsamości historycznej i narodowej Polaków, które przez całe życie były bli-
skie założycielowi Biblioteki. Portal zajmuje się upowszechnianiem historii Polski 
ze szczególnym uwzględnieniem dziejów naszego regionu. Na swoich stronach 
organizuje konkursy historyczne, w tym cyklicznie odbywający się Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”.

Najnowszy projekt z zakresu edukacji medialnej Fundacji to program „Szkoła 
Generałowej”. Zamierzeniem jego autorów jest przeniesienie w realia XXI wieku 
najbardziej uniwersalnych treści i metod działania propagowanych przez Jadwigę 
Zamoyską, założycielkę Szkoły Domowej Pracy Kobiet (szkoła ta funkcjonowała 
w Kuźnicach i Kórniku do 1949 roku).

Poza działalnością edukacyjną Fundacja prowadzi także działalność gospodar-
czą. W 2004 roku Zarząd Fundacji złożył do Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku 
wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ob-
szarze 80 ha leżącym w okolicach wsi Gądki. Teren ten stanowi własność Funda-
cji. Decyzją z dnia 27 kwietnia Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwaliła miejscowy 
plan dla tego obszaru. Umożliwiło to Fundacji lokalizację na tym terenie obiektów 
produkcyjnych, składów, magazynów, terminali przeładunkowych i centrów lo-
gistycznych. Aktywizacja gospodarcza tych terenów przynosi znaczne dochody 
Fundacji. Konsekwencją zmiany planu zagospodarowania przestrzennego było 
umiejscowienie się tam w roku 2008 firmy logistycznej Polzug (obecnie Metrans 
Polonia) specjalizującej się w przewozie kontenerów koleją. Obecnie jest to naj-
większy i najnowocześniejszy hub intermodalny w Polsce, z możliwością dalszej 
modernizacji i rozbudowy na powierzchni 134 000 m2. Terminal znajduje się na 
linii Warszawa – Berlin z doskonałym dostępem do infrastruktury kolejowej (po-
przez stację Poznań-Franowo), jak również drogowej (autostrada A2 wschód-za-
chód). Oprócz tego wydzierżawiono na cele gospodarcze inne, mniejsze nieru-
chomości stanowiące własność Fundacji.
W dziedzinie kultury, nauki i oświaty Fundacja realizowała następujące projekty: 
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1. Wspólnie z Biblioteką Kórnicką i Urzędem Miasta i Gminy w Kórniku 
zorganizowała w Arboretum Kórnickim cykl koncertów pt. „Muzyka z Kórnika”.

2. Wsparła finansowo realizację tzw. zielonych lekcji organizowanych w Arboretum 
w Kórniku. Oferta była skierowana do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

3. Wspólnie z Biblioteką Kórnicką i Teatrem Muzycznym w Poznaniu 
zorganizowała cykl spotkań „Krakowski Salon Poezji”. Spotkania odbywają się 
w Zamku w Kórniku.

4. Zapoczątkowała serię wydawniczą poświęconą twórcom Fundacji i idei pracy 
organicznej. Dotychczas ukazało się kilkanaście książek poświęconych tej 
tematyce.

5. W ramach wypełniania celów statutowych udzielono wsparcia finansowego 
Bibliotece Kórnickiej w realizacji następujących działań:

−	 rewitalizacji mostu kamiennego nad fosą Zamku na kwotę 1 mln 230 tys. zł,
−	 przebudowy systemu grzewczego w przyziemiach Zamku na kwotę 119 499,99 zł,
−	 odświeżenia elewacji patio w pałacu Działyńskich w Poznaniu na kwotę  

96 983,06 zł,
−	 przebudowy instalacji elektrycznej w przyziemiach Zamku na kwotę 50 000 zł,
−	 wykonania renowacji elewacji Zamku w Kórniku na kwotę 652 574,83 zł,
−	 remontu i renowacji murów wewnętrznych przyziemia Zamku na kwotę 

216.231,60 zł,
−	 renowacji i konserwacji drewnianych posadzek w Sali Rękopisów (dawnym 

gabinecie Tytusa Działyńskiego) na kwotę 110 174,38 zł.
Współpraca z dyrekcją Biblioteki Kórnickiej, a zwłaszcza z jej dyrektorem, 

prof. Tomaszem Jasińskim, układa się wzorcowo, na czym zyskuje siedziba rodo-
wa Działyńskich i Zamoyskich. Troska o nią jest naszą wspólną sprawą. Zamoyscy 
swój majątek oddali narodowi polskiemu, a naszym zadaniem jest dbałość o to 
dziedzictwo. 

Dobrze układa się także współpraca z Dyrekcją Instytutu Dendrologii PAN  
w Kórniku i jej dyrektorem, prof. dr. hab. Andrzejem M. Jagodzińskim. Fundacja 
udzieliła pomocy finansowej Instytutowi Dendrologii przy realizacji następują-
cych zadań:
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−	 przebudowie nawierzchni alejek spacerowych w Arboretum – 150 000 zł,
−	 dofinansowaniu sympozjum pt. „Biologia drzew w cieniu kwitnących 

różaneczników”,
−	 dofinansowaniu renowacji drzew w Arboretum – 18 000 zł,
−	 dofinansowaniu wirtualnego spaceru po Arboretum,
−	 dofinansowaniu utrzymania kolekcji roślin wrzosowatych – 15 000 zł,
−	 sfinansowaniu druków z konferencji naukowej pt. „Drzewa i lasy w zmieniającym 

się środowisku” – 12 000 zł,
−	 dofinansowaniu mapy inwentaryzacyjnej zasobów dendrologicznych – 80 000 zł,
−	 dofinansowaniu międzynarodowej konferencji naukowej – 20 000 zł,
−	 dofinansowaniu remontu laboratoriów – 35 000 zł,
−	 dofinansowaniu projektów „Arboretum z historią w tle” – 15 000 zł,
−	 dofinansowaniu projektu stworzenia 12 filmów o tematyce związanej z badaniami 

naukowymi realizowanymi przez Instytut Dendrologii – 15 000 zł.

Zarząd Fundacji, zgodnie z założeniami, wspiera remonty i rewitalizację obiek-
tów zabytkowych posadowionych w obszarze działań Fundacji. Z tego tytułu do-
finansowano m.in. remont kolegiaty kórnickiej na sumę kilkuset tysięcy złotych, 
a dzięki dobrej współpracy z ks. proboszczem Grzegorzem Zbączyniakiem udało 
się wykonać wiele prac konserwatorskich w kościele. Współfinansowano także 
prace remontowe w kolegiacie w Środzie Wielkopolskiej, w kościele parafialnym 
w Bninie, Bagrowie i Mącznikach w powiecie średzkim.

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami patronackimi (jest ich 17), wspomagamy 
projekty realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych. Opracowaliśmy regulamin, 
na podstawie którego co roku przyznawane są stypendia dla dzieci uzdolnionych 
pochodzących z uboższych rodzin. Przeznaczamy na ten cel rocznie 120 tys. zł. 
Cyklicznie, na zakończenie roku szkolnego, fundujemy zakup książek, które są 
wręczane uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i za działalność 
społeczną.

Bardzo owocnie układa się współpraca z samorządami Kórnika, Środy Wiel-
kopolskiej, Poznania, powiatu poznańskiego i Zakopanego, z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Urzędem Wojewódz-
kim w Poznaniu.
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Dobra zakopiańskie, które stanowiły własność Fundacji w okresie międzywo-
jennym, obecnie nie są już własnością Fundacji4, ale dzięki współdziałaniu z bur-
mistrzem Zakopanego, a obecnie starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem Fundacja 
jest obecna w Zakopanem. Współpracę rozpoczęliśmy od współsfinansowania 
pomnika hr. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, który został postawiony  
w 2003 roku przy skrzyżowaniu Krupówek z al. 3 Maja. Autorem pomnika jest 
rzeźbiarz z Zakopanego – Michał Gąsienica-Szostak. W 2002 roku odsłonięto 
przy Morskim Oku tablicę upamiętniającą hr. Władysława Zamoyskiego i prof. 
Oswalda Balzera, dzięki którym ta część Tatr leży dzisiaj w granicach Polski. In-
nym ciekawym projektem, zrealizowanym z inicjatywy klubu im. W. Zamoyskie-
go przy wsparciu finansowym Fundacji „Zakłady Kórnickie”, był szlak turystycz-
ny im. Władysława Zamoyskiego, stworzony w 2015 roku z okazji 160. rocznicy 
urodzin patrona. Jest to szlak internetowy. Zwieńczeniem wieloletniej współpracy 
z włodarzami Zakopanego i Tatrzańskiego Parku Narodowego było kilka konfe-
rencji naukowych poświęconych dobrom zakopiańskim i Zamoyskiemu.

Na zakończenie podaję skład Rady Kuratorów, Komisji Rewizyjnej i Zarządu 
w upływającym dwudziestoleciu Fundacji.

Skład osobowy pierwszej kadencji 2003–2007 zaprezentowałem w części 
pierwszej tego tekstu. 
W kadencji 2007–2013 do Rady Kuratorów należeli:
−	 prof. dr hab. Andrzej B. Legocki – przewodniczący,
−	 prof. dr hab. Marek Kwiek,
−	 prof. dr hab. Bogdan Marciniec,
−	 prof. dr hab. Witold Molik,
−	 ks. prałat Henryk Nowak,
−	 dr Justyn Piskorski,
−	 Robert Szozda,
−	 prof. dr. hab. Jacek Wiesiołowski,
−	 Wojciech Ziętkowski.
W kadencji 2012–2017:
−	 prof. dr hab. Andrzej B. Legocki – przewodniczący,

4  W 1933 roku zakopiańskie dobra Fundacji odkupił Skarb Państwa RP na poczet długów po-
datkowych.
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−	 prof. dr hab. Andrzej Czyżewski,
−	 prof. dr hab. Bogdan Marciniec,
−	 Dariusz Młotkiewicz,
−	 prof. dr hab. Witold Molik,
−	 ks. prałat Henryk Nowak,
−	 Radosław Tabak,
−	 Hieronim Urbanek,
−	 prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski (do 2016 r.),
−	 Wojciech Ziętkowski.

W kadencji 2017–2022:
−	 Dariusz Jaworski – przewodniczący (w lipcu 2021 zrezygnował z członkostwa  

w Radzie),
−	 Jarosław Danowski,
−	 prof. dr hab. Andrzej Gulczyński,
−	 piotr Andrzejewski (od marca 2021),
−	 ks. Piotr Kotowski,
−	 Jerzy Lechnerowski,
−	 prof. dr. hab. Jacek Kowalski,
−	 prof. dr. hab. Justyn A. Piskorski,
−	 prof. dr hab. Erwin Wąsowicz,
−	 Wojciech Ziętkowski,
−	 Jan Sulanowski (od września 2021).

Zarząd Fundacji w kadencji 2005–2009 pracował w składzie:
−	 Kazimierz Grzesiak,
−	 dr Zbigniew Kalisz,
−	 prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak,
−	 Stanisław Nowotny.
W kadencji 2009–2013 Zarząd pracował w tym samym składzie osobowym, po-
dobnie w kadencji 2013–2015 (Stanisław Nowotny zmarł w sierpniu 2015 r.).

KRONIKA



180 

W kadencji 2017–2021:
−	 dr Dariusz Grzybek – prezes,
−	 dr Zbigniew Kalisz,
−	 prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak,
−	 Maciej Musiał.
W kadencji 2021–2022:
−	 dr Dariusz Grzybek – prezes,
−	 dr Zbigniew Kalisz,
−	 prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak,
−	 mec. Filip Żelazny.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 3-osobowym i w poszczególnych  
kadencjach byli to:

−	 Grzegorz Ganowicz,
−	 Wojciech Jankowiak,
−	 Tomasz Sójka,
−	 Przemysław Kieliszewski,
−	 prof. dr hab. Witold Molik,
−	 Zbigniew Czerwiński.

Referat wygłoszony na konferencji jubileuszowej z okazji 20-lecia restytucji Fun-
dacji „Zakłady Kórnickie” 15 października 2021 roku w Poznaniu, w Instytucie 
Chemii Bioorganicznej PAN.
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WYSTAWY

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA  
W BIBLIOTECE KÓRNICKIEJ (18 IX – 31 XII 2021)

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz 
Rady Europy, która ma na celu promowanie kultury europejskiej poprzez organi-
zację wydarzeń w różnych, często na co dzień niedostępnych turystom obiektach 
zabytkowych. Z czasem pojawiła się idea, by w każdym roku odbywały się one  
w całej Europie pod innym hasłem. W Polsce od 1993 roku wydarzenia związane 
z ich organizacją koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa (wcześniej Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)1. Tematy organizowanych w ostat-
nich latach obchodów to m.in.: „Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze”  
w roku 2007, „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny” w 2008, „Tajemnice 
codzienności” w roku 2012 czy „Dziedzictwo – źródło tożsamości” w 20142.

Tematem zaproponowanym na rok 2021 były „Smaki dziedzictwa”, nawiązu-
jące do modnych obecnie zagadnień związanych z historią kuchni regionalnych. 
Organizacji wydarzeń w stolicy Wielkopolski podjęło się Archiwum Państwo-
we w Poznaniu, które do współpracy zaprosiło Bibliotekę Kórnicką, Poznańskie 
Centrum Dziedzictwa oraz Fundację TRES. Wielkopolska to region o bogatych 
tradycjach kulinarnych, stąd tytuł spotkania „Dawne smaki Poznania”, jakie od-
było się 18 września 2021 roku w pałacu Działyńskich. W holu budynku goście 
mogli obejrzeć ciekawą wystawę opartą na zbiorach APP oraz Biblioteki Kórnic-
kiej. Materiały i ich opracowanie przygotowali pracownicy obu instytucji (kura-
torki wydarzenia: Julia Wesołowska – APP, Magdalena Biniaś-Szkopek – BK), 
natomiast za graficzną stronę wystawy odpowiedzialna była Fundacja TRES 
(projekt: Wojciech Olejniczak). Wystawę można było zwiedzać w pałacu także 
w kolejnych tygodniach. Została ona udostępniona również online, podobnie 

1  Narodowy Instytut Dziedzictwa, https://edd.nid.pl/ [dostęp: 23.11.2021].
2  Europejskie Dni Dziedzictwa, https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Dni_Dziedzictwa-

#Tematy_Europejskich_Dni_Dziedzictwa_w_latach_2007%E2%80%932020 [dostęp: 23.11.2021].

KRONIKA



182 

jak szczegółowe informacje oraz zdjęcia z wydarzenia3. Wśród prezentowanych 
na planszach zbiorów znalazł się m.in. przepiękny sztambuch gdański stworzo-
ny przez Michała Heidenreicha. Zdobią go ciekawe ilustracje Antoniego Möllera 
przedstawiające elementy życia codziennego mieszczan Gdańska, w tym przykłady 
sposobów ucztowania i zabaw przy stole. Na kolejnych planszach ukazano karty  
z przepisami w najstarszej polskiej drukowanej książce kucharskiej znajdującej się 
w zbiorach Biblioteki. Zaprezentowano też słynne „Compendium Ferculorum” albo 
zebranie potraw napisane przez Stanisława Czernieckiego, a wydane po raz pierwszy 
w roku 1682. Jest to ciekawe źródło przepisów staropolskich i sposobów przygoto-
wania różnych typów potraw – od zup, przez mięsiwa, po desery. Z kolei z bogatych 
zbiorów Archiwum Państwowego pokazano interesujące, a niepublikowane wcze-
śniej materiały rękopiśmienne dotyczące receptur charakterystycznych dla regionu 
Wielkopolski z przełomu XVIII i XIX wieku. Nie zabrakło także nawiązań do wieku 
XX i przykładów materiałów archiwalnych z zespołu Fabryki Czekolady „Goplana”.

Ważnym elementem spotkania były dwa wystąpienia traktujące o tradycjach 
kulinarnych Polaków. Pierwszy wykład – Dawida Barbarzaka, literaturoznawcy, 
doktoranta w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz pracownika Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, zaty-
tułowany był: „Wielkopolanie przy włoskim stole. Kulinarne wrażenia podróżne 
Stanisława Reszki i Tomasza Tretera (1569–1600)”. Referent opisał zwyczaje ży-
wieniowe i kuluary podróżowania Polaków w XVI wieku. W dalszej części spo-
tkania Maciej Barton – historyk, ale też zdobywca prestiżowego tytułu „Szefa 
kuchni tradycyjnej”, łączący teorię ze staropolskich książek kucharskich z prakty-
ką kulinarną, przedstawił pisma Paschalisa Radolińskiego. Wykład zatytułowany 
„Podróże po kuchni staropolskiej” poprowadził słuchaczy przez tajniki kuchni 
dworku szlacheckiego XVIII wieku.

Urozmaiceniem spotkania był konkurs „Kulinarne adaptacje”, skierowany 
głównie do najmłodszych, którego pomysłodawczynią i organizatorką była Julia 
Wesołowska. Staropolski przepis należało „przełożyć” na język współczesny. Po-
mysły uczestników zostały odczytane, a nagrody przyznane. Spotkanie zgroma-
dziło w pałacu Działyńskich grupę zainteresowanych tą tematyką osób, a wystawa 
była chętnie odwiedzana jeszcze w kolejnych miesiącach. 

Magdalena Biniaś-Szkopek

3  Dawne smaki Poznania – Europejskie Dni Dziedzictwa 2021, APP, http://poznan.ap.gov.pl/
edukacja-2/wystawy/dawne-smaki-poznania-europejskie-dni-dziedzictwa-2021 [dostęp: 
23.11.2021].
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WOKÓŁ NARODZIN, ŚLUBÓW I POGRZEBÓW.
PAMIĄTKI RODZINNE DZIAŁYŃSKICH I ZAMOYSKICH

(4 X 2021 – 15 XII 2021)

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 4 października na Zamku w Kórniku. 
W pięciu gablotach zaprezentowano pamiątki rodzinne Działyńskich i Zamoy-
skich, które upamiętniają trzy najważniejsze wydarzenia w życiu każdego czło-
wieka: narodziny, śluby oraz pogrzeby.

W gablocie poświęconej narodzinom umieszczono akty urodzenia i metry-
ki chrztów oraz różne teksty okolicznościowe. Wiersze i listy gratulacyjne wy-
rażały oczekiwania, iż nowo przybyły potwierdzi odziedziczony status własnymi 
zaletami i zasługami. Niepewność o życie dzieci (przy ówczesnej wysokiej ich 
śmiertelności) skłaniała do gromadzenia pamiątek, np. pukli dziecinnych wło-
sów. Pokazano trzy takie przykłady – Jadwigi (żony Władysława Zamoyskiego) 
oraz Władysława i Marii Zamoyskich; ponadto odlew gipsowy dziecięcej dłoni 
Witolda Zamoyskiego.

Dwie gabloty poświęcono małżeństwu, które w tamtych czasach było związ-
kiem nie tylko dwojga ludzi, lecz także dwóch rodów i dwóch majętności. Zapre-
zentowano różne dokumenty związane ze ślubem i weselem – intercyzy, listę wy-
datków na wyprawę ślubną Elżbiety (pierworodnej córki Tytusa Działyńskiego), 
projekt szkatułki na przybory toaletowe autorstwa Celestyny, żony Tytusa (był to 
prezent ślubny dla Elżbiety), spis potraw na przyjęcie weselne Elżbiety. Ponadto 
znalazły się tam różne wiersze, pieśni i mowy okolicznościowe, które w weselnym 
rytuale miały określoną tematykę i kolejność.

Całą gablotę zajęło upamiętnienie, poprzez wycinki prasowe i zdjęcia, jedne-
go wydarzenia – ślubu Elżbiety Czartoryskiej (prawnuczki Tytusa Działyńskiego)  
z Janem Szołdrskim we wrześniu 1908 roku. Historyczne kostiumy, w jakich wy-
stąpiły rodziny państwa młodych i goście, miały w czasach nasilonej polityki anty-
ziemiańskiej Niemiec (przyjęcia ustawy wywłaszczeniowej) szczególne narodowe 
i patriotyczne znaczenie.

W dwóch gablotach zaprezentowano eksponaty związane z celebracją pogrze-
bów. Obrzędy pogrzebowe cechowała powaga, patos, nawet dostojeństwo, a pa-
miątki po nich przechowywano ze szczególną pieczołowitością, dlatego też licznie 

KRONIKA



184 

zachowały się one w archiwum bibliotecznym. Pokazano zdjęcia „trumienne” 
Tytusa i Jana Działyńskich, Adama Konstantego Czartoryskiego (męża Elżbiety  
z Działyńskich), Witolda Zamoyskiego; maski pośmiertne osób dorosłych i dzie-
ci oraz odlewy rączek i stóp zmarłych dzieci. Na centralnym miejscu wystawy, 
na okrągłym stole, znalazły się szczątki tarczy herbowej Działyńskich z herbem 
Ogończyk. Podczas pogrzebu Jana Działyńskiego 3 kwietnia 1880 roku Marce-
li Żółtowski złamał właśnie tę tarczę nad jego trumną (złamano również miecz  
i pieczęć herbową). Było to symboliczne potwierdzenie wygaśnięcia rodu, gdy 
umierał ostatni jego męski potomek.

Otwarciu towarzyszyło spotkanie z Andrzejem Krzyżanowskim, wicekanc-
lerzem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego oraz prawnukiem Anny  
z Działyńskich Potockiej. 

Wystawa została zorganizowana przez Bibliotekę Kórnicką we współpracy  
z Ośrodkiem Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Jej kurato-
rami byli dr Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Małgorzata Potocka oraz Mikołaj 
Potocki.

Małgorzata Potocka

KRONIKA

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE



WSPOMNIENIA POŚMIERTNE





187

Trwająca 61 lat moja przyjaźń z Pauliną Buchwal-
dówną rozpoczęła się 2 lutego 1960 roku (dobrze pa-
miętam tę datę, bo w tym dniu rozpocząłem pracę  
w Bibliotece Kórnickiej). Dyrektor Stefan Weyman 
zwyczajowo przedstawił mnie pracownikom Biblioteki.

Paulina należała do grona młodszych, przyjętych 
cztery lata wcześniej bibliotekarek i bibliotekarzy. Po 
studiach polonistycznych na Uniwersytecie Poznań-
skim (była na seminarium staropolskim u prof. Ro-
mana Pollaka) rozpoczęła pracę najpierw w Dziale 

Gromadzenia i Udostępniania Nowych Druków i Czasopism, z czasem jako kie-
rowniczka tego działu, a następnie w Dziale Starych Druków, którym kierowała 
wtedy Stanisława Jasińska, nestorka Biblioteki od czasów Fundacji.

Okoliczności początków naszej długoletniej przyjaźni kojarzą mi się z cięż-
ką zimą 1960 roku, zimnym, dość ponurym Zamkiem, po którego korytarzach 
snuły się postaci, okutanych w szare szale, starszych pań. Zamarznięte jezioro, 
biel śniegu, pusta przestrzeń aż do linii lasu – to był widok z okna pokoiku, który 
mi przydzielono na drugim piętrze oficyny „Australii” (przed wojną mieściły się  
w niej zbiory australijskie). Po zadomowieniu się i pokonaniu emocji związanych 
z rozpoczęciem pierwszej pracy było już zwyczajnie, normalnie i sympatycznie. 
Mimo mrozów były spacery po zamarzniętym jeziorze, w których brali udział 
Paulina, Ewa Musierowicz (koleżanka z mojego roku) i najstarszy z tego grona 
dr Michał Muszyński. Dochodziło się do lasu zwanego Zwierzyńcem i dalej. Były 
też wyjścia do kina „Zorza” – jedynej atrakcji w miasteczku. Pamiętam też roz-
mowy tzw. poważne: Paulina pracowała nad rozprawą doktorską, ja kończyłem 
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pracę magisterską pod kierunkiem Romana Pollaka. Dyskutowaliśmy nad lek-
turami, m.in. nad pierwszą książką Pawła Jasienicy Polska Piastów czy właśnie 
przetłumaczoną powieścią Tomasza Manna Doktor Faustus i innymi, których się 
nie pamięta.

Kolejna atrakcja to zimowe spacery po parku kórnickim, zwłaszcza po przerwie 
obiadowej (Zakład Doświadczalny PAN prowadził stołówkę, z której korzystali 
pracownicy Instytutu Dendrologii PAN i Biblioteki Kórnickiej – mieszczącą się  
w „Klaudynówce”, drugiej oficynie zamkowej). Z nastaniem cieplejszych dni prze-
rwy te stawały się pozaregulaminowo dłuższe, co trzeba było pilnie odpracować.

Urozmaiceniem życia bibliotecznego, dość jednostajnego zresztą, były orga-
nizowane corocznie oraz finansowane przez Bibliotekę i Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich wycieczki dydaktyczne. Zwiedzało się największe biblioteki,  
w których pokazywano nam najcenniejsze zabytki piśmiennictwa, rzadko wyjmo-
wane z kas pancernych; ciekawe miejsca, zamki, pałace, kościoły, ruiny. Paulina 
należała do aktywnych organizatorów i oczywiście uczestniczek tych imprez.

W 1960 roku pojawił się w Kórniku Janusz Pelc, wtedy jeszcze magister. Jego 
pobyty były początkowo kilkudniowe, czasem dłuższe (Biblioteka dysponowała 
pokojami gościnnymi). Jako pracownik Instytutu Badań Literackich PAN przygo-
towywał wtedy rozprawę doktorską, korzystając z kórnickich bogatych zbiorów, 
zwłaszcza rękopiśmiennych. Zaprzyjaźnił się z naszą grupą koleżeńską (wtedy 
poznał Paulinę) i w miarę wolnego czasu brał udział w tradycyjnych spacerach. 
Znajomość ta później zaowocowała dalszymi kontaktami także w Warszawie.

Jesienią 1962 roku zdawaliśmy państwowy egzamin na stopień bibliotekarza dy-
plomowanego. Z pierwszej czteroosobowej grupy pracowników Biblioteki Paulina 
zdała go najlepiej. Tytuł bibliotekarza dyplomowanego łączył się wtedy ze znacznym 
awansem finansowym i sześciotygodniowym urlopem – więc było warto.

Pozostają też w pamięci epizody tatrzańskie. W Kuźnicach, w budynku kiedyś 
fundacyjnym, zwanym potocznie „wodą sodową” z racji mieszczącej się tu daw-
niej fabryczki, Biblioteka korzystała z małego pokoju. Pracownicy, przyjeżdżając 
na dwutygodniowe turnusy, mogli niewielkim kosztem spędzać urlopy i pozna-
wać góry. Paulina korzystała z tego dobrodziejstwa od początku zatrudnienia.  
Z miłością i entuzjazmem poznawała Tatry. Początkowo były to wycieczki do do-
lin, na regle, do Doliny Gąsienicowej, nad Czarny Staw przez Psią Trawkę i Rusi-
nową Polanę do Morskiego Oka, na Czerwone Wierchy, na Giewont, a po zawarciu  
w konwencji turystycznej także na Słowację. Potem już z mężem zatrzymywała się 
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w Domu Pracy Twórczej PAN lub domu ZAIKS-u. Pamiętam, że potrafiła zmo-
bilizować już schorowanego męża do wycieczki Doliną Małej Łąki na Przysłop 
Miętusi czy do zejścia z Kasprowego Wierchu na Halę Gąsienicową i dalej Doli-
ną Suchej Wody do Brzezin. To był dla niego wyczyn. Doliny i okolice zwiedza-
li w czasie pobytów nieomal codziennie. Była i moja wspólna wycieczka: z Hali 
Kondratowej na Przełęcz pod Kopą Kondracką i dalej granią przez Goryczkowy 
Wierch do Kasprowego, potem kolejką do Kuźnic.

Minęły cztery lata naszej wspólnej pracy w Bibliotece Kórnickiej. W 1964 roku 
Paulina wyszła za mąż za Janusza Pelca i wyprowadziła się do Warszawy. Potem 
były lata listów, lektury początkowo odbitek artykułów Pauliny i Janusza, wreszcie 
coraz liczniejszych książek. Były i usilne, chociaż bezowocne próby namówienia 
mnie do pracy nad doktoratem. Pamiętam i moje wizyty w Warszawie, niezapo-
mniane zwiedzanie Starych i Wojskowych Powązek oraz – zupełnie w tych latach 
egzotyczne – cmentarza żydowskiego. Paulina i Janusz przyjeżdżali do Kórnika  
i Poznania również z racji członkostwa w Radzie Naukowej Biblioteki, udziale  
w sesjach i konferencjach, a także prywatnie.

Takie to były pierwsze lata naszej znajomości, najpierw koleżeństwa, potem 
przyjaźni. Wiele wspomnień zatarł czas, ale pozostaje, już zamglone, uczucie 
czegoś dobrego, słonecznego, typowego pewnie dla lat młodości, już potem nie 
powtórzone.

***
Paulina Buchwald-Pelcowa urodziła się 4 czerwca 1934 roku w Poznaniu, ale 

młodość i lata nauki do czasów studiów były związane z Gnieznem, gdzie jej oj-
ciec był znanym adwokatem. Ukończyła polonistykę, o czym już pisałem w części 
wspomnieniowej. 

Pierwsze zainteresowania naukowe dotyczyły utworów satyrycznych osiem-
nastowiecznej Rzeczypospolitej, począwszy od anonimowej satyry, zachowanej 
w rękopiśmiennych odpisach, pt. Małpa człowiek o cnotach, obyczajach i kroju, 
którego opracowanie i wydanie krytyczne w 1963 roku było tematem jej pracy 
doktorskiej. Ukoronowaniem tych badań była wydana w 1969 roku praca Satyra 
czasów saskich, oparta w przeważającej części na materiałach rękopiśmiennych. 

Do 1961 roku była kierowniczką Działu Opracowania i Udostępniania No-
wych Druków i Czasopism w Bibliotece Kórnickiej. Po przejściu na emeryturę 
Stanisławy Jasińskiej objęła kierownictwo Działu Starych Druków, które pełniła 
do czasu przeniesienia się do Warszawy w 1964 roku. W tych latach powstały 
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liczne artykuły, publikowane m.in. w „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej”. Był to 
też czas intensywnej pracy nad drugą częścią tomu I Katalogu starych druków 
Biblioteki Kórnickiej – Polonica XVI wieku. Nowe nabytki i uzupełnienia (część 
pierwszą przygotował Kazimierz Piekarski), która ukazała się w 1969 roku.

W Warszawie przez kilka miesięcy 1964 roku pracowała w Bibliotece PAN,  
a od 1 grudnia tegoż roku do emerytury w 2004 i odejścia w 2021 roku w Bibliotece 
Narodowej. W tych latach przeszła wszystkie stopnie bibliotekarskie od adiunkta 
bibliotecznego, dyplomowanego kustosza do dyplomowanego starszego kustosza. 
Po uzyskaniu w 1970 roku habilitacji została docentem, a w 1980 roku profesorem.

W 1975 roku po przejściu na emeryturę prof. Alodii Gryczowej objęła kie-
rownictwo Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej. Funkcję tę pełniła do 
1994 roku, będąc równocześnie doradcą dyrektora do spraw zbiorów specjalnych 
oraz redaktorem naczelnym „Polonia typographica saeculi sedecimi”. Do końca 
była członkiem Komisji Zakupów i Darów Materiałów Bibliotecznych BN. Ak-
tywnie uczestniczyła w pracach naukowych prowadzonych w Zakładzie Starych 
Druków. Wywarła znaczący wpływ na kształt i opracowanie najcenniejszej w kra-
ju kolekcji druków XV–XVIII wieku.

Równocześnie, od 1987 roku pracowała na Uniwersytecie Warszawskim w In-
stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, gdzie prowadziła również se-
minarium magisterskie. Miała wykłady w Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej i Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Należy podkreślić niezwykłą aktywność naukową prof. Pauliny Buchwald-Pel-
cowej. Była członkiem Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1985), licznych rad naukowych, 
m.in. Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Gdańskiej, Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza, Towarzystwa Bibliofilów, Stowarzyszenia Academia Eu-
ropea Sarbieviana, Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Towarzystwa 
Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Muzeum w Nieborowie, Zespołu Historii 
Książki przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, członkiem założycielem Sto-
warzyszenia Autorów Dzieł Naukowych (od 1983). Najdłużej była członkiem Ra-
dy Naukowej Biblioteki Narodowej, w której posiedzeniu uczestniczyła jeszcze 17 
czerwca 2021 roku – na trzy tygodnie przed śmiercią.

Dorobek naukowy prof. Pauliny Buchwald-Pelcowej liczy przeszło 200 pu-
blikacji: książek, artykułów, recenzji prac autorskich. Poza wspomnianymi już 
pracami dotyczącymi satyry osiemnastowiecznej i starych druków Biblioteki 
Kórnickiej należy wymienić: Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących 

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE



191

XVI-XVIII wieku. Bibliografia (Wrocław 1981), Dawne wydania dzieł Jana Kocha-
nowskiego (Warszawa 1993), Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską  
a stosem (Warszawa 1997), „Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku…” Ro-
la książki w drodze ku Oświeceniu (Warszawa 2003), Historia literatury i historia 
książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII (Kraków 
2005).

Redagowała i była wydawczynią licznych książek zbiorowych i wydawnictw 
tekstów literackich. Uczestniczyła w ważnych sesjach i konferencjach naukowych 
w kraju i za granicą.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Paulina Buchwald-Pelcowa pozostanie w mojej w pamięci jako entuzjastka 
pracy i życia. Potrafiła łączyć wszystkie obowiązki domowe i trudy opieki nad 
coraz bardziej schorowanym mężem z pracą naukową i dydaktyczną, często kosz-
tem snu i zdrowia. Towarzyszył temu niebywały optymizm i pozytywne myślenie, 
którymi dzieliła się z innymi i które pomogły Jej przezwyciężyć najcięższe chwile  
i choroby. Podniosła się po skomplikowanych złamaniach, nie pozwoliła, po pro-
stu nie przyjmowała do wiadomości, że może być przykuta do wózka.

Była oddana rodzinie. Jeszcze w okresie kórnickim – po przedwczesnej i nie-
spodziewanej śmierci ojca – potrafiła dzielić się swą skromną pensją z pozostały-
mi po nim wdową i wtedy nastoletnimi siostrami. Później, po śmierci w 2005 roku 
męża, siostry były Jej podporą. Wszystkie święta i chwile odpoczynku spędzała  
w Gnieźnie, w rodzinnym mieście.

Jej odejście po krótkiej chorobie 21 czerwca 2021 roku było niespodziewane. 
Została pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.

Pamiętać Ją będziemy z najlepszych chwil.
Adam Chrzan
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Maria Lehmann urodziła się 18 stycznia 1935 roku 
w Kórniku jako czwarte dziecko Mariana Majewskie-
go i Barbary z domu Głowackiej. Całe życie związana 
była ze swoim rodzinnym miastem. Tutaj, jako ekstern, 
ukończyła szkołę podstawową i 14 lipca 1952 roku 
podjęła pracę w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  
w Kórniku na stanowisku starszego księgowego. Pra-
cowała tam do 30 kwietnia 1965 roku, kończąc jed-
nocześnie kurs II stopnia dla kierowników referatów 
finansowych.

Po odejściu na emeryturę Pelagii Grześkowiakowej 
Biblioteka Kórnicka poszukiwała głównej księgowej.  

W tamtym czasie znalezienie kogoś z odpowiednimi kwalifikacjami ekono-
micznymi nie było łatwe, a osoby zamiejscowe stawiały warunki mieszkanio-
we. Na początku 1965 roku Maria Lehmann złożyła podanie o przyjęcie do 
pracy w Bibliotece. Na wniosek dyrektora, doc. Stefana Weymana, władze Pol-
skiej Akademii Nauk wyraziły zgodę na zatrudnienie jej na stanowisku star-
szej księgowej p.o. głównej księgowej (pismo z dnia 3 maja 1965 roku). Wyso-
ka ocena jej pracy pozwoliła na powierzenie Marii Lehmann od 1 maja 1967 
roku funkcji głównej księgowej w Bibliotece Kórnickiej. W 1976 roku ukończyła  
w Warszawie kurs szkoleniowy dla kadry jednostek budżetowych organizowany 
przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Księgowych. Cieszyła się uznaniem i zaufaniem 
kolejnych dyrektorów Biblioteki, a także władz PAN w Warszawie. Jej dobrą i su-
mienną pracę potwierdzały liczne kontrole. Była członkiem Zakładowej Komisji 
Socjalnej.

MARIA LEHMANN 
(1935–2021)
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Po siedemnastu latach pracy z dniem 28 lutego 1982 roku przeszła na wcześniej-
szą emeryturę. Podziękowanie za dobrą pracę dla Biblioteki Kórnickiej skierował do 
niej prof. Władysław Markiewicz – sekretarz Wydziału I PAN w Warszawie.

W 1961 roku poślubiła Szczepana Lehmanna, z którym wspólnie przeżyli 52 
lata. Wychowali dwoje dzieci: córkę Ewę oraz syna Macieja. Była ukochaną Babcią 
dla ośmiorga wnuków oraz ośmiorga prawnuków. Przez wiele lat z ogromnym po-
święceniem opiekowała się chorym mężem, który zmarł 22 listopada 2014 roku.

Starsi mieszkańcy Kórnika pamiętają zapewne, że pani Maria od najmłodszych 
lat śpiewała w Chórze Kościelnym św. Cecylii, działającym przy kórnickiej parafii. 
Swoim solowym śpiewem uświetniała niejedną uroczystość ślubną.

Maria Lehmann zmarła 17 marca 2021 roku. Spoczęła na cmentarzu kórnic-
kim w grobowcu rodzinnym, obok męża Szczepana i przedwcześnie zmarłego sy-
na Macieja. Należy do osób zasłużonych dla Zamku Kórnickiego.

Jan Łuczak
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Anna Nowaczykowa była związana z Biblioteką 
Kórnicką przez 20 lat jako główna księgowa odpowie-
dzialna za finanse instytucji.

Urodziła się 4 stycznia 1939 roku w Kórniku, w za-
siedziałej od XIX wieku rodzinie Kuberackich. Mając 15 
lat, dnia 1 lipca 1954 roku rozpoczęła pracę w Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku. Przecho-
dząc kolejne stopnie kariery urzędniczej i uzupełniając 
wykształcenie, doszła do stanowiska głównej księgowej 
urzędu. Od 1 lipca 1975 do grudnia 1981 roku pracowa-
ła na stanowisku głównej księgowej w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych. Od 10 grudnia 1981 roku, po odejściu na 

emeryturę głównej księgowej Marii Lehmannowej, rozpoczęła pracę w Bibliotece 
Kórnickiej. Po przejściu na emeryturę w 2000 roku nadal pracowała na tym stano-
wisku do 31 stycznia 2002 roku i do 31 maja tegoż roku na 1/2 etatu.

W dziejach Biblioteki był to okres wielkich inwestycji, remontów, prac konser-
watorskich. Znacznie zwiększyły się finanse Biblioteki: budżet z Polskiej Akademii 
Nauk, dochody własne (tzw. środki specjalne, których nie trzeba było oddawać 
Skarbowi Państwa) i znaczne przekazy pozyskiwane z innych źródeł, m.in. Funda-
cji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, odnowio-
nej Fundacji „Zakłady Kórnickie". Nie wystarczało wtedy skrupulatne księgowanie  
i wzorowa praca biurowa, konieczne było szersze spojrzenie na całokształt finansów, 
myślenie ekonomiczne pozwalające właściwie, ale i odważnie planować tak, aby 
realizacja przedsięwzięć prowadziła do pozytywnego zakończenia i była zabezpie-
czona finansowo. Nie zdarzało się też nigdy, aby Biblioteka zmuszona była odpro-
wadzać niewykorzystane pieniądze do budżetu Akademii, jak to bywało wcześniej. 
Udział Anny Nowaczykowej w kształtowaniu polityki finansowej Biblioteki był nie 

ANNA NOWACZYKOWA
(1939–2020)
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do przecenienia. Spokojną argumentacją potrafiła łagodzić wynikające niekiedy 
spory i sprowadzić problemy do realnego, a zwłaszcza zgodnego z przepisami fi-
nansowymi, wymiaru.

Jej praca w Bibliotece rozpoczęła się równocześnie z objęciem funkcji dyrek-
tora przez prof. Jerzego Wisłockiego w 1982 roku; mój powrót, po prawie cztero-
letnim „wygnaniu” w Ośrodku Informacji Naukowej PAN, nastąpił w listopadzie 
tegoż roku. W tym zespole pracowaliśmy przez najbliższe 20 lat: prof. Wisłocki 
do 2000 roku, Anna Nowaczykowa do 2002, ja do 2005. Był to czas sanacji ca-
łej działalności bibliotecznej i muzealnej, nie wyłączając zaniedbanej, zwłaszcza 
przez ostatnie lata, bazy materiałowej obejmującej, poza Zamkiem i pałacem 
Działyńskich, dwie zabytkowe oficyny i sześć budynków mieszkalnych. Działania 
inwestycyjne i remontowe stały się koniecznością, a ich planowanie i rozliczanie 
finansowania istotnym polem działalności Anny Nowaczykowej.

W ciągu 20 lat nie było żadnych uchybień w gospodarowaniu finansami. Wszyst-
kie kontrole, nawet dwukrotne NIK-u, oceniały pozytywnie działalność Biblioteki, 
a wnioski były na bieżąco realizowane. Potrafiliśmy też wybrnąć z trudnej sytuacji 
przy wprowadzaniu podatku VAT, nie tracąc finansowo.

Praca Anny Nowaczykowej była wysoko oceniana przez Biuro Finansowe 
PAN, wszystkie bilanse były przyjmowane i oceniane jako wzorowe. Dzięki zaufa-
niu władz finansowych Akademii, jakim cieszyła się Anna Nowaczykowa, otrzy-
mywaliśmy często dodatkowe dotacje budżetowe niewykorzystane przez inne 
instytucje, których Akademia nie chciała zwracać budżetowi państwa. Panowało 
przekonanie, że Biblioteka optymalnie je zagospodaruje, i tak było. Budżety wy-
konywaliśmy w 100% i nie było żadnych zwrotów.

Anna Nowaczykowa dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita i kompe-
tentna, miała autorytet, co nie przeszkadzało, że jako pani Ania była lubiana przez 
współpracowników i ceniona przez przełożonych. Poza pracą aktywnie udzielała 
się społecznie, zwłaszcza w Kórnickim Towarzystwie Kulturalnym, a na emerytu-
rze w działalności charytatywnej.

W 1984 roku została odznaczona Odznaką Honorową za zasługi w Rozwoju 
Województwa Poznańskiego.

Była oddana rodzinie. Wraz z mężem wychowała dwoje dzieci – Wiesławę  
(ur. 1964) i Krzysztofa (ur. 1967). Cieszyła się wnukami. Była entuzjastką czyta-
nia, książki po prosty pochłaniała, zwłaszcza na emeryturze. Wtedy też zwiedzała 
Europę, uczestnicząc w licznych wycieczkach.

Zmarła 21 grudnia 2020 roku, pochowana została w Wigilię na cmentarzu 
kórnickim obok męża.

Adam Chrzan
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Dnia 19 sierpnia 2021 roku zmarł Profesor Hen-
ryk Olszewski, wybitny uczony, członek rzeczywisty 
Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Uni-
wersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, autor 
blisko 700 publikacji z zakresu historii ustroju, idei i 
prawa. Dokonania Profesora Henryka Olszewskiego 
na niwie naukowej będą jeszcze przez wiele lat przed-
miotem rozważań licznych środowisk skupiających 
wymienione specjalności. Ponieważ działalność na-

ukowa Biblioteki Kórnickiej koncentruje się na innych zagadnieniach, w niniej-
szym nekrologu ograniczę się do niezbędnego minimum w prezentacji dorobku 
naukowego Profesora Olszewskiego, a więcej miejsca, ze zrozumiałych względów, 
poświęcę Jego zasługom i związkom z Biblioteką.

Henryk Olszewski urodził się w 1932 roku w Świeciu nad Wisłą. Odbył stu-
dia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1950–1954. W roku 1959 
obronił napisaną na seminarium profesora Zdzisława Kaczmarczyka rozprawę 
doktorską Ustrój polityczny Rzeczypospolitej w poglądach szlachty (1697–1740). 
W 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monogra-
fii Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo – praktyka – teoria – programy.  
W 1976 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a 10 lat 
później – profesora zwyczajnego. W 1998 roku został członkiem korespondentem 
PAN, a w 2007 roku członkiem rzeczywistym. Gremia akademickie i polityczne 
w pełni doceniły Jego wkład w rozwój nauk prawnych. Otrzymał – poza wyżej 
wymienionymi dwiema godnościami honorowymi – szereg wyróżnień, medali  
i orderów, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski 

HENRYK OLSZEWSKI
(1932–2021)
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Orderu Odrodzenia Polski; Prezydium PAN wyróżniło Go prestiżowym Meda-
lem im. Oswalda Balzera. Rodzimy Uniwersytet przyznał Mu Złotą Odznakę Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Medal „Palmae Universitatis Studiorum 
Posnaniensis”.

Profesor Henryk Olszewski był animatorem nauki. W latach 1969–1975 pełnił 
funkcję prodziekana, a w latach 1975–1978 – dziekana Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UAM. Przez 35 lat kierował założoną przez siebie Katedrą Historii Dok-
tryn Politycznych i Prawnych (1967–2002), w latach 1961–1977 był sekretarzem,  
a w latach 1977–2015 redaktorem naczelnym „Czasopisma Prawno-Historyczne-
go”. Pismo to było wówczas jednym z najlepszych naukowych czasopism humani-
stycznych w Polsce. Profesor Olszewski wchodził w skład Wspólnej Polsko-Nie-
mieckiej Komisji Podręcznikowej, przez dwie kadencje był członkiem Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów (1999–2006), prezesem Kuratorium Instytutu Za-
chodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, zasiadał w Komitecie 
Godności Honorowych UAM.

Przez wiele lat zasiadał i również przewodniczył (w latach 2007–2011) Ra-
dzie Naukowej Biblioteki Kórnickiej. Mimo iż ze względu na wiek w 2011 roku 
zrezygnował z tej ostatniej funkcji, to jednak pozostał w Radzie aż do śmierci.  
Z Biblioteką Kórnicką był związany emocjonalnie od wielu lat poprzez swoją żo-
nę – Marię Olszewską (1929–2017), wieloletnią kierowniczkę oddziału poznań-
skiego Biblioteki Kórnickiej i czytelni w pałacu Działyńskich. Przez pewien czas 
Państwo Olszewscy mieszkali w pałacu.

Tak się przypadkiem złożyło, że Henryk Olszewski został członkiem Rady i jej 
przewodniczącym w 2007 roku, w momencie, kiedy w drodze postępowania kon-
kursowego zostałem dyrektorem Biblioteki Kórnickiej. W czasie licznych rozmów 
szybko zorientowałem się, że doskonale zna historię Biblioteki. Dostrzegał w jej 
dziejach okresy lepsze i gorsze; bardzo Mu zależało, aby po chwilowych zawiro-
waniach instytucja ta jak najszybciej odzyskała swój dawny prestiż. Jako homo 
novus Polskiej Akademii Nauk początkowo słabo znałem władze Akademii, a nie 
orientowałem się dobrze w funkcjonowaniu jej administracji. Profesor Olszewski 
przychodził mi zawsze z pomocą, często nawet zanim pomyślałem, aby Go o to 
poprosić. W trudnych wypadkach, a tych na początku nie brakowało, natychmiast 
dzwonił do Prezesa i przekonywał o konieczności podjęcia takiej, a nie innej de-
cyzji. W kontaktach osobistych okazał się człowiekiem niezwykle życzliwym, 
bezpośrednim, niewiarygodnie otwartym. Nigdy nie spotkałem osoby, która 
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mogłaby Mu pod tym względem dorównać. Nie jest to tylko moja opinia, wielu 
moich rówieśników, np. profesorowie Bogusław Dybaś, Ryszard Wryk, z wielkim 
entuzjazmem, podobnie jak ja, wyrażało się o otwartości, bezpośredniości oraz 
życzliwości Henryka Olszewskiego.

Do moich spotkań z Profesorem dochodziło częściej, niż wynikałoby to z Je-
go zasiadania i przewodniczenia Radzie Naukowej Biblioteki Kórnickiej. Spoty-
kaliśmy się najczęściej przypadkowo w pociągach pędzących do i z Warszawy. 
Wówczas nadarzały się okazje do długich rozmów. W czasie tych spotkań i wielu 
innych mogłem podziwiać Jego doskonałą znajomość dziejów akademickiego Po-
znania; znał historię niemal wszystkich poznańskich uczonych. Był niezwykłym 
narratorem, doskonale pamiętam Jego fascynujące opowieści. Pisząc te słowa, za-
stanawiam się, dlaczego te historie tak mocno zapadły mi w pamięć. Otóż Pro-
fesor nie relacjonował, nie zarzucał słuchającego potokiem słów – On po prostu 
rysował obrazy. Dziś dzięki tym obrazom widzę (chociaż nigdy nie widziałem), 
jak profesor Zygmunt Wojciechowski pędzi swoim służbowym samochodem, ra-
zem z kierowcą, i zajeżdża do restauracji, gdzieś pomiędzy Poznaniem a Obor-
nikami; widzę też profesora Czesława Łuczaka jako młodego studenta i kibica 
na pierwszej wielkiej imprezie sportowej w Poznaniu w stalinowskich czasach; 
patrzę na budynek, w którym mieścił się prywatny gabinet jednego z najwybit-
niejszych profesorów, lekarza ginekologa – dzięki opowieściom Profesora poznaję 
organizację i zasady funkcjonowania gabinetu, sposób życia tego profesora (nie 
było w tej opowieści nic nagannego). Były to życzliwe opowieści, które za pomo-
cą jednego obrazu mówiły prawdę o ludziach i czasach. Drobna część tej wiedzy 
została utrwalona w znakomitej pracy Profesora, wydanej w 2015 roku: Ludzie 
Uniwersytetu w mojej pamięci.

Bardzo szybko wspólne rozmowy zaczęły się toczyć wokół naszej małej oj-
czyzny. Pan Profesor – jak wspomniałem – urodził się w Świeciu nad Wisłą, ja 
urodziłem się po drugiej stronie Wisły. Mimo że rzeka rozdzielała nasze miej-
scowości, to była jedna i ta sama kraina. W czasie rozmów zapominaliśmy na 
chwilę, że spędziliśmy dziesiątki lat w sercu Wielkopolski, i stawaliśmy się znowu 
„Pomorzakami”. Dolina dolnej Wisły to nasza wspólna ojczyzna, w której miesz-
kają (właściwie – mieszkali) ludzie o zupełnie innej mentalności niż Wielkopo-
lanie, o zupełnie innej melodii języka, o nieco innym stosunku do Niemców; 
nasi najbliżsi przodkowie byli bardziej narażeni na zniemczenie niż Wielkopola-
nie. Opowiadaliśmy sobie o domach, ulicach w Świeciu i Chełmnie, o dawnych 
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kapłanach, o tamtejszej przyrodzie, o Wdzie, o Diabelcu nad Wisłą, o Sartowicach, 
a nawet o książętach: Grzymisławie czy Świętopełku. Nie zabrakło też rozmów  
o świecianach w Poznaniu. Raz np. pytam Profesora, czy wie, że dziadkowie pro-
fesora Iks z Poznania mieli przed wojną aptekę w Świeciu. Profesor, zelektryzowa-
ny, odpowiadał: „To niemożliwe, ja przecież pamiętam każdy kamień w Świeciu”; 
po chwili ja zaczynam wątpić, ale Pan Profesor mówi: „rzeczywiście”, „no tak, to 
chodzi o aptekę, jak się szło od rynku ulicą w lewo”; następnie mówi: „Często tam 
bywałem jako kilkuletni chłopiec”, „Naprawdę zachowały się meble z tej apteki  
i są w Poznaniu?”, „Bardzo dobrze pamiętam te czarne meble z licznymi ceramicz-
nymi pojemnikami”.

Spotykaliśmy się najczęściej w pałacu Działyńskich, gdzie Profesor był zawsze 
witany uśmiechami przez wszystkich naszych pracowników; był powszechnie lu-
biany. Kiedyś sam zaproponował mi, że powinienem koniecznie podjąć pewne 
starania we własnej sprawie, a On napisze potrzebne opinie. Sprawa ta nie miała 
dla mnie dużego znaczenia, ale sympatia i życzliwość Profesora zawsze bardzo 
cieszyły. Po upływie kilku dni zatelefonowałem do Profesora i pytam, jak mam 
odebrać te opinie. Profesor odpowiada: „Koniecznie przyjdź do mnie do domu”. 
Tak też się stało i tu czekała na mnie miła niespodzianka: „Ugotowałem zupę  
z warzywami i kaszą, taką, jaką się jadało w Świeciu” – mówi Profesor; „musisz 
zjeść”. Krępowałem się bardzo, ale zjadłem ze dwa talerze wspaniałego krupniku 
pomorskiego, był znakomity. To było nasze ostatnie spotkanie; później wybuchła 
epidemia. Kontaktowaliśmy się niemal do ostatnich dni Jego życia, ale już tylko 
telefonicznie.

Tomasz Jasiński
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