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Myśl twórcza wyraża się w książce, jej duchu i ukła
dzie jak Av kluczu magicznym. Treści czysto literackiej, treś
ci najbardziej wewnętrznej winna dopomagać tutaj f o r m a — 
kształt plastyczny, działający jedynie na w^rażliwość oka- 
Prawdy te, jak okazuje praktyka życiowa, wysoce niezłom
ne, były u nas przez czas długi zaniedbywane. W księ
garstwie obowiązywał smak drukarza - rzemieślnika, nasiąkły 
rutyną, nie wybiegający zgoła poza szablon utarty już i zwy
rodniały przez częste użycie.

Stanisław Wyspiański, natura indywidualna nawskroś, 
człowiek usposobiony pjoniersko — czyni wyłom. Utwory li
terackie własne wydaje również li tylko własnym nakładem. 
Grosz osobisty daje duże prawa: przedewszystkim kupuje się 
zań bezwzględne posłuszeństwo wykonawców^ swej woli.

Wyspiański jest więc absolutnym panem, mądrze uży
wającym swojej przewagi: zwykła kaszta drukarska staje 
się dlań kopalnią form nowych, ożywczych i pięknych. Dru
kuje więc swoje dzieła w układzie zupełnie odrębnym od ty
pu; manewruje wszelkiemi rodzajami czcionek— umie prze
dziwnie zastosować wewnętrzne znaczenie treści do formy ty-



pograficznej. Na okładkach, komentarzach scenicznych, za
kończeniach stronic etc. układa ornamentacje wdzięczne 
i lekkie — mile usposabiające oko i wytrąca typ okładki ze 
starej, srodze zużytej orbity. On to pierwszy budzi zamiło
wanie do ciętych lapidarnie i dostojnie czcionek wielkich 
(t. zw. acapity) — on również znosi użycie tychże czcionek 
przy pierwszym wyrazie każdego wiersza rymowanego, co 
szkodziło estetycznej całości stronicy. Wykazuje następnie 
całą nicość anegdotycznej ilustracji, zdobiąc swoje wysoce 
m a l a r s k i e ,  a więc odpowiednie ku temu książki, jedynie 
ornamentyką lub komentarzami rysunkowemi do scen...

Książki Wyspiańskiego czynią swoje: od czasu pojawie
nia się ich, datuje się w księgarstwie polskim pewien zwrot, 
dość już silny. Duch piękna wchodzi do drukarni i kantorów 
wydawniczych; poczynają się z nim liczyć i ulegać mu. . .

Wyspiański, jako każda wielka indywidualność, budzi 
dziesiątki innych — zdobnictwo wytworne książek potęguje 
się i rozwija z roku na rok, przechodzi najrozmaitsze okresy, 
ma nawet swoją patologję twórczą — ale żyje i AYzmaga się.

Trzy postulaty główne: piękna okładka, kształt i układ 
czcionek oraz ozdoba identyczna z duchem dzieła, zamiast 
banalnej ilustracji — przyjmują się nieodwołalnie we wszyst- 
kich obozach. Dziś niema już poważniejszej książki polskiej, 
wydanej byle jak, bez uwagi na prawa p iękna... Ta szyb
kość i, do pewnego stopnia, łatwość, z jaką ideje Wyspiańskie
go w tym kierunku objęły i zwyciężyły gust społeczny — do
wodzą, że najhojniej we względzie tym pożądane, najbardziej 
skrystalizowane tęsknoty musiały już być gotowe i dojrzale, 
czekały tylko na czyn twórczy. Dopełnił go Wyspiański, a za 
nim szereg wytrwałych bojowników sztuki.

Stało się to samo, co z impresjonizmem w malarstwie: 
niebawem p r z y z w y c z a j o n o  o k o  s p o ł e c z n e  i wy
r o b i o n o  ŵ n i m  s m a k. Dziś rozumie ono już dobrze, że 
zarówno drukarstwo jak wydawanie książek powinno i musi 
być oddane pod patronat sztuki.

Książki Wyspiańskiego były równie nowe, odrębne i świe
że (pod względem formy), jak on cały. Ich kształt plastycz
ny, ich druk, układ, ozdoby i barwa były identyczne z za-



wartemi w nich myślami. Pod impulsem twórczym Wyspiań- 
sJdego poczęto szukać d r ó g  w ł a s n y c h  — praca ta rozwi
ja się dotąd. Niektóre książki polskie należą do najpiękniej
szych w Europie.

Pod impulsem tym poczęto uważać książkę za dzieło 
sztuki; poczęto drukować na każdej imiona tych wszystkich, 
którzy się na jej Avykonanie techniczne składali, co nadało 
jej prawdziwą powagę jak utworom nietylko samego autora: 
drukarstwo wyzwoliło się z mglistych, pogardzanych tajń rze
miosła bez nazwy — stało się służebnicą piękna, kapłanką 
w jego świątyni, równą innym, w^przódy uznanym.

Pierwsze książki Wyspiańskiego, skromne, niby nieznacz
ne, wycinały się jednak odrazu na wystawach księgarskich, 
pośród banalnego tła i zwracały uwagę przez swą dostojną 
odrębność. Były to zazwyczaj szare, lub o nikłych kolorach 
broszury, których szczyt zdobił równy, antycznie prosty, na
pis — spód zaś zamykał komentarz o pisarzu, w^ydrukowany 
w podobny, lecz drobniejszy sposób. Później pojawiły się na 
okładkach rysunki dekoracyjne z ornamentyki roślinnej („War
szawianka", wydanie IV „Lelewel“ oraz inne), wreszcie przyszedł 
typ późniejszy, zgoła odmienny: tam pod zwykłym tytułem 
umieszczano naklejany na okładce chromotypowy rysunek — 
fac-simile twórcy, zazwyczaj szkic nader prosty, niedbały, 
nierówno nawet obcięty — nadawało to książce wyraz jako- 
wychś zwierzeń najbardziej poufnych, nieledwie oryginału 
z manuskryptem au to ra ... Tak wydane były: „Akropolis“, 
„Noc listopadowa", „I^egenda" (w drugiej edycji) oraz książka 
cudza, którą Wyspiański zdobił: „Skarb“, Leopolda Staffa.

Przy schyłku krótkiego żywota powrócił wielki poeta 
do starego typu swych okładek: „Cyd“, „Sędziowie”, „Powrót 
Odysa” mają jeno jednobarwne, czarne ozdoby roślinne, or
namentowe, zaś „Skałka", „Warszawianka", „Protesilas i Lao- 
damia“ w ostatnich wydaniach już tylko druk pięknie wycięty 
i ułożony.

Po otwarciu każdej z tych książek widzi się z jakim mo
zołem była składaną — przez jak subtelne i bardzo osobiste 
korekty autora przechodzić musiała.



Kursyw układa się tam w komentarzach w przedziwne, 
to smukłe i pnące się, jak latorośl winna, to rozłożyste i wdzięcz
ne sp lo ty . . .

Weźmy na los szczęścia którąkolwiek książkę i otwórz- 
iwy Oto „Noc listopadowa''^ str. 111:

A K T O R

{zapada się ze zapadnią,)
{na którą nieopatrznie nastąpił). 

{Tymczasem juz ustawiono na scenie dekoracye\ 
{która przedstawia ogródek przed domkiem Małgosi). 

{Kurtijna się podnosi, odsłaniając widownio).

SATYRY
{czają się za kulisami)

FAUST i MEFISTO 

(tvchodzą)

FAUST 

(składa kasetę na ławie okna)

MEFISTO i FAUST 

{ukrywają się za krzewami)

MAŁGOSIA

{ukazuje się w okienku)
(spostrzega kasetę)

{otwiera)
[wydobyim klejnoty i przymierza)

{śpiewa).



Przypatrzmy się bacznie fragmentowi, a ujrzymy wyso
ce piękni^ figurę ornamentacyjną:

lub „Akropolis“, str. 97:
JABÓB

[oddala się)

EZAW
(IV chodzi)

[ze sajdakiem i lukiem) 
{zatrzymuje Jakóha)

REBEKA 
{oddala sie)



Co bardziej plastycznie wyg^ląda t a k :

W obu wypadkach widzimy ornament ułożony z preme
dytacją, zdobi to stronicę w ksij^żce nierównie piękniej od 
niezdarnej, a bodaj nawet zręcznej, ale banalnej ilustracji przy 
zwykłym układzie druku.

Zamykanie stron linjami podwójnenii doskonale je okreś
la i dzieli od marginesów — umieszczenie zaś liczb i wskazań 
u dołu każdej karty  sprzyja najprostszym wymaganiom wzro
ku, nie obciążając zbytnio szczytów książki.

Rysunki Wyspiańskiego, zdobiące jego dzieła, są naskroś 
własne i różne od komponowanych już dzisiaj rozmyślnie 
w tym samym celu. Są to bezpretensjonalne, nadzwyczaj 
lekkie w budowie, urywki już przestylizowanych lub lekłco 
wchodzących w styl linijny kwiatów i ziół rodzimej flory. 
Człowiek pojawia się raz tylko, jako portret Solskiego, na 
okładce „Skarbu” Staffa — gdzieindziej wydarzają się doryw
czo, niedbale znaczone pejzaże, będące nicią przewodnią poe
matu („Akropolis“, „Noc listopadowa/* „Legenda^)—pozatym 
siłą główną i najważniejszą ozdobą tego nowego typu książek 
polskich jest sam wybór i układ czcionek, jak tego na przy
kładzie graficznym dowieść się starałem.



Wyspiański rozumiał doskonale, że książka stanie się 
dziełem sztuki wówczas^ im bliższą będzie typem wj^konaniu 
pierwotnemu, osobistemu, manuskryptowemu lecz przetłuma
czonemu na język drukarski czcionek oraz icłi efektów—zasady 
te wprowadzał w życie gienjalnie, obudził wiele sił w tym kie
runku i pcłinął we właściwe koleje.

Uczynił — jednym słowem — coś takiego, jakgdyby prze
prowadził nowe, konieczne prawo w powinowactwie ducha 
i formy: klucz piękna, jakim jest książka twórcza musi być 
również piękny.

Dzięki marzeniom i kaprysom artystycznym Wyspiań
skiego, dzięki jego ziszczonej w tym kierunku tęsknocie, dru
karstwo polskie ożywiło się i okryło kwieciem, a myśl od
krywcza zbogaciła zbiory bibljoteczne wielu prawdziwemi dzie
łami sztuki.

Rozkoszowanie się pięknościami druku nie jest u nas 
rzeczą nową — sprawa to zbieraczy książek i wyjątkowych 
smakoszów estetycznych; wydarzeniem zaś doniosłym i wiel
ce pocieszającym jest to, że rozmiłowanie owo może się stać 
powszechnym, dzięki usilnej w tym kierunku pracy artystów 
oraz zdobytej wreszcie przychylności sfer wydawniczych, 
księgarskich i drukarsldch.

Zasługa zaś Wyspiańskiego leży nie tylko w zbudzeniu 
czci dla samej idei piękna śród książek- - ale zarazem w zdo
byciu wybitnie narodowego, rodzimego w tym względzie 
pierwiastl^u.

To właśnie ciążenie ku polskości sprawia, że zdobnictwo 
książek niejednokrotnie fermentuje, przesycając się motywa
mi ściśle i bezl^rytycznie ludowemi, lecz stan ten, z samej 
natury rzeczy, przeminąć musi, a głębsze wniknięcie w od
miennego Ducha, w istotę rodzimego pejzażu i obyczaju —- 
we własną wreszcie, najgłębszą tęsknotę — sprawi, że polskie 
drukarstwo zdobne uzyska sŵ e własne, w^yłączne i wiekuiś- 
cie piękne oblicze.

Antoni Gawiński.





JULJAN URSYN NIEMCEWICZ.
(według sztychu Antoniego Oleszczyńskiego).





Bibijoteka Polska w Paryżu.

organizacji polskich, powstających na zie
mi wygnania, najszumniej zapowiadały 
się i najwcześniej znikały wszelkie poli
tyczne związki, komitety i stowarzysze
nia, oparte na ciągłych głosowaniach i wy
borach, przypominały przebieg życia tych 
owadów, które dostają skrzydła, aby 
krótko niemi trzepotać i rychło giną. 
Każda reprezentacja emigracyjna zaledwie 
opatrzona większością głosów^ sążnistym 

programem i imponującą pieczątką, więdnieje i ginie. Nie tu 
miejsce zgłębiać powody tego prawa tułaczej pielgrzymki.

Z całego szeregu zakładów, pseudo - rządów^ banków, 
klubów, lig i t. d. utrzymały się jedynie w Paryżu: Bibijote
ka, Szkoła, Instytucja czci i chleba i Dom przytułku S-go Ka
zimierza. Do Bibljoteki składano książki i papiery po zgasłych 
emigrantach, rosła więc w miarę jak wychodztwo przerze
dzało się, a liczba osób, korzystających z jej zbiorów, powięk
szała się coraz znaczniejszym napływem młodzieży naszej, 
garnącej się do Paryża.



w  pierwszej fazie istnienia Bibljoteki, publiczność po 
szuiiiwała przeważnie dzieł historycznych, boletrystycznycli 
i naukowych. Nie dla tego, aby się nie interesowała pole- 
micznemi pismami emigracji, ale te czytywane były gdzie
indziej, roztrząsane na zebraniach różnych kółek, licznie p re
numerowane, a prenumeratorowie pożyczali numery pism 
mniej zamożnym kolegom. W Bibłjotece Polskiej nie bardzo 
pobłażliwie patrzono na dzienniczki kłótliwe, pełne namięt- 
nycłi krytyk, miotanycłi na pierwsze powagi emigracji, pism 
tych niechętnie udzielano, łialinka np. odpowiedział pewne
go razu, że żądanej broszury nie ma i mieć nie będzie, po
nieważ musiałby ją wypożyczać a mogłaby najszkodliwszy 
wpływ wywrzeć na młodzież. Podobne poglądy nie zapobie
gały rozpowszechnieniu się pamfletów emigracyjnych a przy
czyniły się do braku w Bibłjotece Polskiej wielu pism ulot- 
tnych, które z wielkim mozołem wypadło później zbierać dla 
uzupełnienia kolekcji, niezbędnej dzisiejszym szperaczom. 
Obecnie publit^zność szczególnie dopytuje się o broszury, 
dzienniki, odezwy wychodztwa, czuje potrzebę badania arclii- 
wów emigracyjnych. Kryje się w tym spadku ducłiowym 
kilłcu pokoleń zagadka, której rozwiązanie nie może być obo
jętne dla przyszłości naszej. Świadkowie wielkich powstań 
naszych znikli lub schodzą z pola. Icłi się dawniej zapyty
wano, radzono. Dziś nie z ustnych zeznań, ale z dokumen
tów drukowanych lub pisanych wypada swój sąd wyrabiać
0 łudziacli i o w^ypadkach. Póki posłowie, gienerałowie, poeci
1 politycy działali i przemawiali, zdawało się rzeczą łatwą 
tajniki ich duszy przeniknąć. Malarz był nieraz lichy, lecz 
portretował model z natury. Obecnie portretuje on znakomi
tości nasze wczorajsze z tradycji już mgławej lub z opisów 
niepewnych. Stąd ta gonitwa prawie chorobliwa za szczegó
łami najdrobniejszemi i ta  ciekawość, przebierająca wszelką 
miarę. Zdawałoby się nieraz, że strój i upodobania gastro
nomiczne wielkich mężów naszych z owej epoki bardziej 
obcłiodzą nową krytykę niż ich postępki i utwory obchodziłj'^ 
starą.

Na wstępie wychodztwo nie przypuszczało, że mu wy
padnie tyle lat spędzić na obczyźnie, iż nie tylko zatęskni



za książkami, ale znajdzie czas wertować pomniki przeszłości, 
i stworzyć cały dział literatury polskiej wygnańczej.

Jedną z pierwszych potrzeb emigracji z 1831 r., pozba
wionej broni, było walczyć piórem, a cieszyła się ona pisa
rzami, opromienionemi nie mniejszą sławą, niż jej gienerało- 
wie. W 1832 r. trzynastu wycłiodźców zakłada Towarzystwo 
Literackie Polskie, które dnia 3 maja odbywa pierwsze posie
dzenie pod przewodnictwem J. U. Niemcewicza. W tym za
wiązku spotykamy dwucłi gienerałów: Bema i Umińskiego. 
Towarzystwo obrało sobie za cel główny ogłaszanie materja- 
łów, tyczący cli się dawnej Polski; wkrótce dobiera sobie dwa 
wydziały: historyczny i statystyczny, a dnia 24-go listopada 
1838 r. zakłada Bibljotekę Polską, złożoną z połączenia księ
gozbiorów Towarzystwa Literackiego, wydziałów historyczne
go, statystycznego i istniejącego wówczas Towarzystwa Pomo
cy Naukowej. Sypią się dary pojedyńcze, ale mało kto wy
wiózł książki z kraju i Bibljoteka liczyła początkowo za
ledwie 2000 tomów, do rady należeli gienerał Kniaziewicz, 
Adam Mickiewicz, Karol Sienkiewicz, Stanisław Barzykowski, 
Teodor Morawski, Andrzej Plichta.

Bibljoteka Polska ubogo więc była uposażona w książki 
i pieniądze a bogato w ludzi. Do Towarzystwa Literackiego 
zapisali się: Słowacki, Bohdan Zaleski i Chopin. Mury jej 
pamiętają jeżeli nie w ostatniej dobie, to przynajmniej w te
raźniejszym lokalu zebrania, którym przewodniczył Adam 
Czartoryski, a miał za słuchaczów Adama Mickiewicza, Sewe
ryna Goszczyńskiego, Karola Różyckiego, Henryka Dembiń
skiego, Aleksandra Chodźkę i tylu innych, których imiona 
błyszczą w dziejach i literaturze naszej.

Plejada emigracyjnych autorów naszych obdarzyła wy- 
chodźtwo arcydziełami, które zastępowały dlań tysiące bra
kujących foljałów i pozwalały cierpliwie czekać, aż się półki 
napełnia^ w małycłi. niepokaźnych salach. Ministrowie nasi 
składali w Bibljotece tułactwa pierwsze egzemplarze utworów, 
które wieki przetrwać miały i zakładając kamień węgielny 
nowej instytucji, przekazywali ją pieczy dalszych pokoleń.

Przez długie lata Bibljoteka wzmagała się staraniem To
warzystwa Literackiego. Rok po roku dnia 3 maja, na pub



licznym posiedzeniu towarzystwa, książę Adam Czartoryski 
rozwijał poglądy swoje na stan kwestji polskiej. Towarzy
stwo, oprócz członków rzeczywistycłi, miało współpracowników, 
członków handlowych, korespondentów, wśród których wielu 
znakomitych cudzoziemców, popierających czynnie jego dzia
łalność. Dnia 18-go maja 1839 r. książę Adam Czar
toryski tak określał zadanie skupionych około niego ziomków:

„W oddaleniu od ojczystych siedzib, od wszystkiego, 
co życiu wartość daje, nieszczęśliwi wygnańcy staraliśmy się 
utworzyć sobie zajęcia, któreby ulżenie przyniosły zbolałym 
sercom i przypominając dawne czasy i zatrudnienia w kraju, 
do obrony świętęj sprawy ojczyzny, jak wtedy tak i teraz, 
użytecznemi być m ogły. . .  Życzyliśmy wznowić w emigracji,
0 ile słabe zdolności nasze pozwalają. Towarzystwo przyja
ciół nauk, przed trzydziestu laty w kraju i tymże celu za
wiązane.

Najznakomitsi członkowie błąkają się rozproszeni pod 
obcym niebem, lub się ukrywają w nędzy i poniżeniu tam, gdzie 
ich nauczania niegdyś uwielbiane, rozsiewały światło i krze
wiły nasiona uczuć narodowych".

Dalej książę winszował sobie, że Towarzystwo miało za 
prezesa—prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dodając: „Ca
łe życie tego czcigodnego męża było dla nas nauką w wię
zieniach Moskwy, w puszczach nowego świata i teraz na wy
gnaniu, które mimo sil zwątlonych chętnie i czynnie z nami 
podziela: wszędzie był dla nas i jest dotąd żywym wzorem 
cnoty, pracy i poświęcenia."

Dnia 3 maja roku następnego książę Adam Czartoryski 
poświęcał religijne wspomnienie temu dniu, w którym „Polska 
odrazu zmazała dawniejsze błędy, winy i zdrożności", i odda
wał sobie następne św iadectwo: „Przez całe moje życie 
widziałem w kraju wyraźnie tylko dwie partje : polską i nie
polską, partję poczciwych i niepoczciwych. W Polsce nie 
doświadczaliśmy nigdy owych gwałtownych i zgubnych wstrząś- 
nień, które roztwierają przepaść między przeszłością ludów
1 ich przepaścią. My nie wyrzekamy się naszej przeszłości, 
przeciwnie, jednym z głównych żywiołów naszego bytu jest 
właśnie przywiązanie do zwyczajów, dziejów, pamiątek ojczys-
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tych. Polska jest to drzewo dziewięciu i więcej wieków, 
z którego nowe coraz wyrastają latorośle, lecz drzewo i jego 
soki pożywne zawsze jedne. Broń nas, Boże, abyśmy mieli 
kiedykolwiek na ten święty i drogi pień, w którym cała siła 
i bujność życia naszego jest zawarta, samobójczym obcych 
nowości zamierzać się toporem”.

W 1H41 r. Niom(*ewicz umiera, zapisując Bibljotece Pol
skiej swe pamiętniki i rękopisy. Adam Mickiewicz obejmuje 
po nim prezesostwo wydziału historycznego.

Od samego początku zarząd Bibljoteki Polskiej powie
rzony został Karolowi Sienkiewiczowi, wieloletniemu sekreta- 
rzoAvi księcia Adama Czartoryskiego. Jego zapobiegliwość 
przyczyniła się przeważnie do ocalenia w 1831 r. znacznej 
części książek i pamiątek, nagromadzonych w PułaAvach, 
a szczęśliwie do Sieniawy przeniesionych. Osobiście znając 
bibljotekarzy i księgarzy głównych w Europie, służył swojemi 
stosunkami nowej instytucji; umiał pobudzać zamożniejszych 
ziomkÓAv do nabycia i ofiarowania Bibljotece dzieł, których 
cena była niedostępna dla niej. Z mrówczą cierpliwością 
przezierał katalogi księgozbiorów, sprzedawanych na licytacji 
w słynnej sali przy ulicy des Bons E nfan ts; całe wieczory 
tam spędzał, aby tanim kosztem zdobyć dzieło, za którym 
wzdychali czytelnicy. Z energją, niezawsze uwieńczoną po
wodzeniem, ł)ronił od zatraty książek mu powierzonych. Je
den artykuł regulaminu Bibljoteki okazał się fatalnym dla jej 
białych kruków: za zaręczeniem jednego członka ToAvarzy- 
stwa I.iterackiego musiano Icażdemu książki wypożyczać. 
Członkowie Towarzystwa nie umieli opierać się naleganiom 
uezciwy(‘h, ale niedbałych ziomków. Trudno było Sienkie
wiczowi surowo ganić Czartoryskiego, Lelewela, Słowackiego 
za ich zbytnią łatwowierność i uczynność, poprzestawał na 
cichych i daremnych żalach, a setki tomów, opatrzonych nie
raz podpisami i uwagami wieszczów, mężów stanu i Avodzów 
naszych, dostało się tą drogą do prywatnych zbiorów lub prze
padło bez śladu.

GorączkoAve był> to czasy! W strząśnienia wewnętrzne 
emigracji mąciły spokój i Towarzystwa Literackiego. W 1844 
roku Adam ilickicwicz zmuszony był ustąpić prezesostwo



wydziału historycznego księciu Adamowi Czartoryskiemu, po
nieważ prelekcje jego w College de France 2;orszyły niejedne
go z jego kolegów. Karol Sienkiewicz, niezachwiany na swoim 
stanowisku, utrzymywał ład w Bibljotece, bezustannie trosz
czył się o wzrost jej, posuwał dalej mozolny robotę katalogo
wania zbiorów.

W 1848 r. senator Maciej Wodziński zapisuje Bibljotece 
Polskiej swoje książki i). Ale rewolucja europejska Avybucha. Wy- 
chodztwo nasze tłumnie Francję opuszcza, nikt u 13ibljotekę Pol
ską nie troszczy się. Sienkiewicz zostaje sam, jak dozorcu latarni 
morskiej wśród Oceanu. Zdawało się, że emigranci, którzy roz
proszyli się, jak stado wystraszonych ptaków, już nie powró-

1) O d e z w a  T o w a r z y s t w a  h i s t o r y c z n e g o  P o l s k i e g o  
d o  w s p ó ł z i o m k ó w  o B i b l j o t e c e  N a r o d o e j w P a r y ż u  
z 1851 r. takie nam podaje szczegóły o przekazach pośmiertnA ch na lvO- 
rzyść tej instytucji;

„W moc zapisÓAv testamentowych, w' moc rady familijnej lub przy
jacielskiej, po zgonie ziomkÓAv zmarłych na Avygnaniu, pozostałe ksijiżki, 
a nawet w znacznej liczbie, wznoszone były do naszej Bibljoteki narodo
wej. Imiona tych pośmiertnych DobroczyńcÓAv są: gienerałoAAie Pac, 
Kniaziewicz, SieraAvski, J. U. Niemcewicz, GustaAV MałachoAA ŝki, Stefań
ski, Trzeciak, doktór Czernicki, lecz najważniejszy i bez porÓAvnani;i 
z innemi z tego źródła przybytek winniśmy zapisowi testauuMito- 
wemu ś. p. Senatora wojewody Wodzińskiego. Szacowna jego bibljote- 
ka, AÂ cielona już do Bibljoteki Polskiej Narodowej, nietylko, że zbnga- 
ciła Av niej literaturę polską, lecz wniosła do niej dAva zbiory, na które 
w najszczęśliwszych naAvet okolicznościach nie moglibyśmy się byli od
ważać: to jest zbiór medalów a przedeAA^szystkiem zamożny gabinet rÂ- 
cin. Miło jest zaiste widzieć zacne imię w życiu pryAvatnem, zasłużone 
Av publicznem i przenoszące się po zgonie w widomym pomniku do przy
bytku nauk, aby tam na zawsze być obecnem Avdzięcznej pamięci Avspól- 
ziomków."

W spraAYOzdaniu toAvarzystwa literacko-historycznego polskiego 
w Paryżu z roku 1859 czytamy:

„Pułkownik Szulc od AAdelu lat zamieszkały aa- E .̂gipcie (a v  Aleksan- 
dryi) nie ustawał nigdy w chęciach wspierania AvspółtoAA^arzyszy. pracują- 
c3̂ ch we Francyi. Jeszcze w roku 1849 oŚAviadczył był hrabi Władysła
wowi Zamoyskiemu, że z uzbieranego pracą SAvą mienia, postanoAAnl zro
bić zapis na korzyść Bibljoteki polskiej w Paryżu, a a v  roku przeszłym 
zchodząc z tego świata, przekazał dla niej rocznego dochodu fr. 300“.
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cą; czytelnicy znikli, wszelkie datki pieniężne ustały. Trze
ba było t(Mi huragan przetrwać i cierpliwie oczekiwać po
wrotu jaskółek. Tymczasem Eibljoteka Polska świeciła pustka
mi. Tułacze nasi wypowiedzieli mieszkania, książki rozprze
dali za byle co, aby opłacić drogę do Poznania lub Krako
wa. Powrócili po różnych zawodach zbiedzeni. Inne bibljo- 
teki polskie, zakładane pozn Paryżem, ŵ Di jonie, w Wersalu 
i t. d.̂  nie a\ ytrzymały tego ciosu. Eibljoteka Polska nie za
chwiała si(̂ . Inne Icsięgozbiory emigrat^yjne, jak nj). dość bo- 
gatn I)ibljoteka Towarzystwa Demokratycznego, były bibljo- 
tekami stroimictw. Eibljoteka Polska była na obczyźnie nie 
partyjną, ale narodową.

Nie miała jednak własnego dachu nad głową; w niewy
godnym i ciasnym pomieszczeniu na ulicy Des Saussaies nie 
mogła sie rozszerzyć. Wtenczas postanoAviono ze składelv pu
blicznych nabyć dhi niej dom na własność. Smutny stan 
ekonomic*zny kraju był powodem, że fundusze powoli wpły
wały. Położenie mnterjałne Polski mogło jeszcze pogorszyć 
się, składki ustać, projełvt, zapewniający przyszłość Instytucji, 
upaść. Wtenczas hrabia Władysław Zamoyslci zaproponow^ał 
natychmiastowe zacia^gnięcie pożyczki w C r e d i t f o n c i e r 
i u niego na warunkach dogodnych, ŵ celu nabycia domu. 
Hr. Zamoyski cln^iał wynjijąć pierwsze piętro w domu Eibljo- 
tecznym, aby w ten sposób Bibłjotece ułatwić spłatę zaciąg
niętej u ]iiego pożyczki, dług zaś w C r e d i t  f o n c i e r 
miał być Avyplacany ratami, rozłożonemi na szereg lat.

l^rojekt ten wywołał ostre krytyki i gwałtowną opozy
cję, na Ictórej czele stanął Sienkiewicz. WTelu emigrantów^ 
oburzyło się na myśl, że pomiesz(‘zenie Bibljoteki ŵ domu, 
zamieszkałym przez Zamoyskiego i w pobliżu hotelu Lambert, 
nada jej co(*hę partyjną, że krajowcy wyobrażą sobie, iż jesi 
to bibljotelca prywatna Zamoyskiego i wstrzymają się z dal- 
szemi ofiarami i t. d. Na to odpowiadano, że nie Bibljoteka 
ŵ domu Zamoyskiego, lecz Zamoyski w domu Bibljoteki miesz- 
l̂ cać ł)C(izie, że nie wolno wielkiej wagi przypisyw^ać możli
wym fałszywym przypuszczeniom, a żadne w^ypadki europej
skie, prześladowania wychodźców nie zagrożą istnieniu Bibljo
teki, jeżeli los jej ustalony zostanie.



Sienkiewicz pragnął wznieść przyszłą Bibljotekę Polską 
na górze Ś-tej Gienowefy, stolicy odwiecznej studentów, gdzie 
znajdują się szkoły prawa, medycyny, sztuka i t. d. Niestety 
grunta na górze Ś-tej Gienowefy po wysokiej sprzedają się ce
nie. Obecnie studenci paryscy starali się o odstąpienie im 
przez miasto gruntu na placu Panteonu dla przyszłego domu 
ich stowarzyszenia. Miasto odmówiło, ponieważ metr gruntu 
wart 409 franków. Jeżeli z wyspą Ś-go Ludwika, na której 
wybrzeżu wznosi się Bibljoteka Polska, nie są związane wspom
nienia takie, jak z górą Śtej Gienowefy, to zato wiele ma 
za sobą w^arunków odpowiednich. Wyspa św. Ludwika znaj
duje się na wybrzeżu^ pozbawionym wszelkiego tramwaju lub 
omnibusu, a to jest dziś w hałaśliwym Paryżu położenie wyjąt
kowe. Widok z Bibljoteki wspaniały: wzrok obejmuje całą 
górę Ś-tej Gienowefy, na prawo wznosi się katedra Notre- 
Dame, na lewo zielenieją w oddaleniu drzewa ogrodu bo» 
tanicznego, a pod oknami płynie Sekwana. Dom wysta
wiony jest na słońce i żadne budynki nie odejmują światła 
czytającym.

• Sienkiewicz niezmiernie liczył w tej sprawie na popar
cie Mickiewicza. Mickiewicz, sumiennie wysłuchawszy argu
mentów jednych i drugich, nie mógł nie przyznać słuszności 
Zamoyskiemu, ponieważ a m i c u s  P l a t o ,  s e d  m a g i s  ami -  
ca v e r i t a s .  Przeciwnicy projektu, zamiast roztrząsać rzecz 
samą w sobie, ulegając mimowolnie niechęci osobistej, odpy
chali wniosek Zamoyskiego głównie z tego powodu, że pocho
dził od niego. Sienkiewicz nie dał się przekonać, zrzekł się 
dyrektorstwa Bibljoteki z wielką dla niej szkodą. W uniesie
niu chwilowym zabrał z sobą zbiór rzadkich druków, które 
zamierzał Bibljotece zapisać. Synowie nie wykonali jego in
tencji, a po ich zgonie, jeden z wnuków za bezcen sprzedał 
antykwarjuszowi paryskiemu wydania, których żaden księgo
zbiór polski nie posiadał.

W 1853 r. Towarzystwo Literackie nabyło dom na quai 
d'Orleans za 90,000 franków. Sienkiewicza nie łatwo było 
zastąpić. Zawsze spodziewano się, że pogodzi się z nowym 
stanem rzeczy i powróci do dawnych obowiązków. Łudzono 
się tą nadzieją aż do jego śmiercią zaszłej w 1860 r. Po nim
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Biblioteką kierowali Feliks Wrotnowski, Walerjan Kalinka, 
Eustachy Januszkiewicz bardzo umiejętnie, ale żaden z nich 
nie mógł poświęcić się joj całkowicie. Wśród wychodźców 
18G3 r. znalazł się nareszcie mąż, który odnowił tradycję 
Sienkiewicza. Bronisław Zaleski rzadkiemi swojemi przy
miotami zasłużył na uznanie najsprzeczniejszych stronnictw 
emigracji. Bibljoteka Polska ogłaszała cenne dzieła, jak w^spom- 
nienia więzienne Niemcewicza, listy Piotra de Noyers i t. d. 
Bronisław Zalesia wydawał regularnie Roczniki, zasilane pra
cami członków Towarzystwa literackiego, ale przeważnie je
go własnemi. Od zgonu Bronisława Zaleskiego w styczniu 
1880 r. Tow^arzystwo Literackie coraz słabszą rozwija działal
ność, roczniki już nie wychodzą. Lubomir Gadon, po Broni
sławie Zaleskim, troskliwie opiekuje się Bibljoteką, ale emi
gracja wymiera.

Książę Władysław Czartoryski nie widzi innego sposobu 
zabezpieczenia przyszłości Bibljoteki Polskiej, jak oddanie jej 
na własność Ałcademji Umiejętności w Krakowie. Towarzy
stwo Ilistoryczno-Literacl^ic. już śmiercią strasznie przerzedzo
ne, rozwiązuje się.

Na jego miejsce Alcademja Umiejętności potwierdza w kwiet
niu 189o r. komitet miejscowy, złożony pod prezydencją księ
cia Władysława Czartoryslś:iego z Lubomira Gadona, wice
prezydenta, Józefa Rustejki, podskarbiego, Władysława Mickie
wicza, sekretarza.

Odtąd Bibljotelca Polska staje się filją Akademji Umiejęt^ 
ności pod nazwą Stacji Naukowej Paryskiej. Akademja przy
jęła z pewną obawą to powiększenie rodziny; prędko przy
wiązała się do tej oddalonej córki, coraz goręcej interesuje 
się jej losem. W Stacji Naukowej pracuje mniej wychodźców 
a więcej kształcącej się młodzieży z l^raju. Pierwszy de
legat Akademji Umiejętności w Paryżu, Józef Korzeniowski, 
wprowadził w życie nową organizację. Bibljograf z powoła
nia, podczas trzechletniego swego urzędowania, rozpatrzył się 
w ty cli osiemdziesięciu tysiącach tomów; wielce przyczynił 
się do uporządkowania tego księgozbioru i wytknął drogę 
swoim następcom. Szczególne miał zamiłowanie dla wieku 
XVI-ego wszelkie dzieła z owej epoki odłączył i w osobne



umieścił szafie. Starał się zawiązać z autorami francuslciemi 
stosunlii, przerwane przez nieprzyjazne ol^oliczności. W 1896 
roku Akademja wyznaczyła p. Konstantego Górskiego na 
miejsce p. Korzeniowskiego. Jako esteta, p. Konstanty Gór
ski, miał do wydań artystycznycłi to samo zamiłowanie, co 
p. Korzeniowski do literatury Zygmuntowskiej. Akademja, 
po powrocie do kraju p. Konstantego Górskiego, nie miano
wała dełegata. Tymczasowe obowiązki zastępcy delegata po
wierzyła sekretarzowi komitetu miejscowego.

3-go maja odbywają się posiedzenia publiczne. Już o po
lityce się nie rozprawia. Profesorowie Akademji Umiejętności 
w Krakowie umyślnie przybyli lub wyznaczani przez nicłi 
mówcy, wybierają przedmioty ściśle naukowe.

Po zgonie księcia W ładysława Czartoryskiego, prezeso
stwo komitetu miejscowego Stacji Naukowej piastował p. Ga- 
don, po p. Gadonie, który w 1899 r. przeniósł się do Krako
wa, p. Teodor Jełow icki; po zgonie p. T. Jełowickiego, książę 
Adam Czartoryski. Do rady należą: hr. Władysław Zamoyski, 
pp. Cłiojecki, Kozakiewicz, Stryjeński.

Bibljoteka Polska posiada oprócz dzieł polskich niema
ło dziel słowiańskich, tak że i Słowianie mogą korzystać z jej 
zbiorów.

Francuzi zaś, oprócz dziel francuskich w kwestjach sło
wiańskich, znajdują wskazówki i objaśnienia, czerpane z ksią
żek dla nieznajomości języka im niedostępnych, a chętnie 
udzielane im przez zastępcę delegata lub bibljotekarza Stacji 
Naukow^ej, p. W ładysława Strzembosza. Dwa tysiące kilkaset 
osób uczęszcza rocznie do Bibljoteki Polskiej. Frekwencja za
pewne jeszcze znacznie się wzmoże, kiedy nowa większa sala 
lepiej odpowie liczbie pracujących.

Najbogatszy dział Bibljoteki Polskiej stanowią autografy 
i druki emigracyjne.

Archiwa Bibljoteki Polskiej zawierają prawdziwy skarb 
autografów. Zajrzyjmy choć pobieżnie do tych dokumentów, 
zaczynając od najdroższych sercu naszemu.

Adam Mickiewicz był wybrany d. 21 czerwca 1832 r, człon
kiem korespondentem Towarzystwa Literackiego. Na 14-tym 
posiedzeniu Towarzystwa literackiego, d. 20 września 1832 r.,



które odbyło się u gienerała Umińskiego, czytamy w protoku 
le, pisanym po francusku, ponieważ i Francuzi należeli do 
składu towarzystwa: „Członek korespondent Umiński prosi
0 wybór natychmiastowy członka korespondenta Mickiewicza 
na członka współpracownika. Towarzystwo uznaje, że są, lu
dzie, dla których wyjątek od reguły stanowi rzecz naturalną, 
a współpracownik Wołowski dodał, że każdemu wiadomo, iż 
p. Mickiewicz zajęty jest pracą nad dziełem, które ma się 
niebawem ukazać i że dla tego można przystąpić do wyboru. 
Po ukończeniu balotowania, członek korespondent Mickiewicz 
został wybrany jednomyślnie członkiem wpółpracownikiem,
1 podawszy rękę wopółpracownikowi Umińskiemu, najstarsze
mu wiekiem, przewodniczącemu posiedzenia, obiecał poddać 
się regulaminowi Towarzystwa".

Pomijamy drobne wzmianki o czynnościach Mickiewicza. 
W 1838 r. hrabia Ludwik Plater, notując członków najgor
liwszych i mniej uczęszczających, Mickiewicza zalicza do tej 
drugiej kategorji, a Chopina do tych, którzy nie byli ani ra
zu jednego, ale nawet w latach, których inne jeszcze odry
wały go obowiązki, zasięgano w szczególnych wypadkach ra
dy poety. I tak, znajdujemy list następujący do Karola Sienkie
wicza pod datą 1847 r.

„Szanowny Panie!

Osnowany napis nie zdaje mi się właściwym. Prezeso
wanie w Towarzystwie historycznem jest szczegółem w życiu 
księcia Czartoryskiego nie tak dalece ważnym, aby z tej 
okoliczności przywodzić na pamięć wszystkie jego przeszłe 
dzieła i prace, i to jeszcze w sposób, jak gdyby biografja 
księcia była już zamknięta. Życzyłbym napis zrobić po pol
sku i po francuzku. Język nasz i w tym rodzaju stylu łaciń
skiemu dorówna, a francuzki dziś powszechniejszy.

Przedstawiam tę uwagę twemu rozsądzeniu. W tej 
chwili zajęty jestem wybieraniem się w podróż z całą rodzi
ną i niepodobna mi odpowiedzieć obszerniej i gruntowniej na 
twoje wezwanie. Jeżeli rzecz nie jest nagląca, może później 
ustnie lub piśmiennie jeszcze się o tem rozmówimy. Adres



mój będzie wiadomy panu Biergielowi, pracującemu w Bibljo- 
teee Polskiej.

1847, Julii 9-go. życzliwy sługa
Adam Mickiewicz 

BatignoJles rue du Boulevard 12.“

Od r. 1851 Mickiewicz czynniej znów bierze udział w pra- 
cacłi towarzystwa. Agitowano projekt nabycia domu dla 
umieszczenia Bibljoteki. Sienkiewicz pragnął, aby w domu 
bibljotecznym mogła się ufundować i kaplica, z mszą dorocz
ną za duszę Długosza, po której słuchacze uklęłdiby i zmó
wili pacierz na jego intencję, aby tym sposobem stało się za- 
dosyć „temu, o co ów patryjarcha łiistorji polskiej przed 400 
laty rzewnie prosił każdego przyszłego czytelnika swego: 
u t  p r o  m e o m n i u m  p e c c a t o r u m  p r i m o  e t  u l t i m o  
u n u m  P a t e r  N o s t e r ,  u n u m  A v e  M a r i a  f l e x i s  ge- 
n i b u s  c u m  d e v o t i o n e  d i g n e t u r  e x o r a r e “. Sien
kiewicz nadmieniał o chlubnych zasługach Kniaziewicza, wspo
minał, że za monarchji rząd francuski wypłacał rocznie za
pomogę dla Bibljoteki, odjętą za ministerjum Ledru - Rollina 
w r. 1848. Mickiewicz radził następne poprawki, które rze
czywiście w drukowanej odezwie były uwzględnione:

„Szanowny Panie!

Odsyłam próbę druku i podkreśliłem miejsca, które już 
był Pan Mroozewicz zanotował i które uważam za potrzebniej
sze poprawki, a m i a n o w i c i e  p. 14 — opuścić westchnie
nia za monarchję i nie wymieniać Ledru - Rollina, bo to była 
decyzja Rządu. P. 18. Protestowałbym przeciwko wymienieniu 
generała Chrzanowskiego przed innymi generałami, i wielu 
zapewneby temu się dziwiło, nie rozumiejąc powodu tego pierw
szeństwa, bo jużci generał Dembiński i wiekiem starszy i stop
niem jako były wódz naczelny. TiCpiej więc nazwisko opuś
cić całkiem. P. 18. Kniaziewicza pochwała jest zbyteczna. 
On dobrze wszystkim znany, dosyć jest wymienić jego na
zwisko bez pochwał. P. 21. Mógł Długosz p r o s i ć  o Z d r o 



wa ś  M a r y  a, ale nie można u r z ę d ó w  n i e  wzywać słu
chaczów, aby u k l ę k l i  i mówili pacierz na jego intencyę etc.

życzliwy sługa
Adam Mickiewicz.

Dnia 10 kwietnia 1851 r.
Rue de V Ouest 44.“

Czytamy w sprawozdaniu Towarzystwa Historycznego 
Polskiego w Paryżu z roku 1852: „Towarzystwo ceniąjc wy
soko długoletnie prace Szanownego Celestyna Mrongowiusza, 
utrzymującego na zniemczonej ziemi naszej ślad narodowości 
Polskiej^ postanowiło posłać mu w upominku i posłało medal 
Prezesa swego z dodanym napisem na otoku : C h r i s t o p ł i o -  
r o  C o e l e s t i n o  M r o n g o v i o  N o m i n i s  P o ł o n i  in 
P r u s s i a  a n t e s i g n a n o  S. P. D. D. A. MDCCCLIL Oraz 
zaprosiło go na członka do swojego grona. Wywiązała się 
z tego powodu następująca korespondencja :

Towarzystwo Historyczne Polskie do Celestina Mrongo
wiusza.

„Paryż, 24 lutego 1852 r.

Szanowny Współziomku!
Niniejsza odezwa nasza z obcej a dalekiej ziemi niesie 

Ci w rodzinnym polskim języku poselstwo braterskich i oby
watelskich uczuć naszych. Wygnanie, na które od lat tylu 
skazani jesteśmy, nie odjęło nam ani miłości ojczyzny, ani 
żarliwości w jej służbie, ani pamięci na zacnych współziom
ków, którzy wiernością powołaniu swemu, wzorem się stali. 
W długiem życiu Twojem, które niech Ci Bóg w zdrowiu prze
dłuża, byłeś takim wzorem Sam, śród obcego języka, bez 
wszelkich ożywczych zachętów, które obecność pracowników 
na spólnej niwie wzajemnie sobie udziela? mocą jedynie po
wołania Swego, uzacniłeś życie Twoje, niezmordowaną, nie
przerwaną, owocną pracą około języka polskiego, który do
chowujesz w całej jędrności i świeżości rodzimej jego istoty. 
Zgromadzeni w Towarzystwie miłośników rzeczy i pamiątek 
narodowych, czujemy być obowiązkiem naszym oddać głośny



hołd zasłudze Twojej, przekonani, że w tern całej Polski 
stajemy się tłumaczami, a w naszym akcie nie tylko Tobie 
ile raczej sobie zaszczytu szukamy. — Owóż zapraszamy Cię, 
Szanowny Rodaku, abyś raczył zostać członkiem Towarzystwa 
naszego, którego ustawy i sprawozdania do niniejszego pisma 
załączamy i spodziewamy się, że nam tego oczekiwanego 
zaszczytu nie odmówisz.

P rzy  tem zaproszeniu, postanowiliśmy skwapliwie i je
dnomyślnie, ofiarować Ci znak widomy uczuć naszych w za
łączonym tu upominku, w^yobrażającym oblicze i zasługi dostoj
nego męża, którego wiemy, że wspólnie z nami uwielbiasz, a który 
od lat wielu Towarzystwu naszemu przewodniczy. Okoliczność 
ta  nie pozwala Prezesowi naszemu niniejszą odezwę samemu 
podpisać. Ulegając z ochotą życzeniu kollegów, poczytuję so
bie za miły zaszczyt wolę i uczucia Towarzystwa moim pod
pisem zaświadczyć.

W  zastępstwie Prezesa, członek Rady Towarzystwa hi
storycznego konserwator Biblioteki narodowej

Adam Mickiemicz.
Sekretarz Kalixt Morozewicz’’.

Odpowiedź Mrongowiusza:

„Gdańsk, 15 marca 1862 r.

Łaskawi Panowie!

Gdzie się obejrzę, wszędzie p u stk i! Nie widzę już 
owych przyjaciół sprawy Polskiej. Zniknęli po części z wi
downi tego świata. Tylko we śnie wyobraźnia lubi się jesz
cze bawić z nimi. Gdy się tak  chorowity nudzę i za nimi 
tęsknię, aliści nadchodzi lube pismo pańskie, z nominacją na 
członka Towarzystwa Historycznego, z drogim upominkiem 
Szanownego Prezesa Towarzystwa, — i przeryw a na chwilę 
myśli melancholiczne.

Z rozczulonem sercem uznaję wielkość obowiązku do 
wywdzięczenia się za łaskawe względy, któremi mnie Panowie 
zaszczycili. Żałuję tylko, że mój wiek podeszły w 88 roku 
życia i ciągła chorowitość, przeszkadza mi być czynnym. Zie



lony kolor nadziei spełzł nam, i powtarzały się często w ży
ciu owe dzieje o Syzyfie, kamień pod górę toczącym. Któżby 
nie ubolewał nad losem narodu polskiego. Niewybadane są 
drogi Pańskie! Ale koniec może być wesoły.

Z głębokim uszanowaniem zostaję łaskawych Panów 
moich wielce obowiązany i pokorny sługa

Celestyn Mrongowimz, 

Kaznodzieja przy kościele Świętej Anny.

P. S. Jeżeliby to Panów nie nudziło, prosiłbym wartość 
moich błahych prac w grammatologii rozpoznać z przedmo
wy do mojej grammatyki z roku 1837 u księgarza Anhuta 
w Gdańsku”.

Ostatni list Mickiewicza w sprawie Bibljoteki jest z 1853
roku:

„Szanowny Panie Karolu!

Projekt winietki pierwszej, którą naznaczyłem nr. 1 
zda mi się najwłaściwszym i szczęśliwie wybranym. Co do 
napisu pod nr. 3, Mrongovius etc. etc. mam wiele do zarzucenia. 
Naprzód nie bardzo ten napis anteńgnanm s. etc. zgadza się 
w idei z numerem pierwszym^). Powtóre l i n g u a  w kla
sycznej łacinie ma znaczenie bardzo ciasne i nigdy nie uży
wa się w znaczeniu nowożytnem, jako m o w a  i i d i o m a  
etc. W żaden sposób nareszcie nie da się złączyć z anłisi- 
gnantis.

Proponuję położyć n o m i n i s  P o l o n i  an tesig n an o ^). 
Nomen w stylu urzędowym narodowość, naprzykład Socii 
n o m e n ą u e  latinum znaczyło narodowość łacińska. Tu ante- 
s ig n an u s ujść może. Mnie zdawałoby się położyć: M r o n g o -  
v i i  n o m i n i s  P o l o n i  c u s t o d i  a d  l i m i n a f i d o .  Ale 
najlepiej poprzestać na pierwszym napisie, a w drugim wy-

’) „Bo, nie powinien się zgadzać. To rzecz inna.“ (Przypisek Ka
rola Sienkiewicza).

2) „Ta poprawka bardzo trafna. “ (Przypisek K. Sienkiewicza).



razić tylko tytuły urzędowe Mrongoviusa, jako pastora i pro
tektora języka.

List, jeśli widzisz tego potrzebę, chciej mi przesłać do 
podpisu 1).

życzliwy sługa
Adam Mickiewicz”.

Na sesji 5-go czerwca 1852 r. Mickiewicz złożył To
warzystwu 60 numizmatów srebnycłi z najpierwszej epoki 
numizmatyki rzymskiej. Oto ich poczet: Wespazjana 3, Ty
tusa 1, Domicjana 4, T rajana 5, Adrjana 7, Faustyny 4, We- 
rusa 1, Kommodusa 3, Aureljana 2, Roma 2, do odczytania 
później 15.

Słowacki wszedł do Towarzystwa d. 23 maja 1889 r. Na 
zebraniu rue Duphot 10, dnia 16-go maja 1839 r. kolega Za
łuski przedstawił na członka ziomka J. Słowackiego. Przed
stawienie to stosownie do przepisów, do opin ji komitetu redakcyj
nego odesłano.. Na posiedzeniu następnym d. 23 maja, po od
czytaniu przychylnej opinji komitetu redakcyjnego, ziomek 
J. Słowacki jednomyślnością głosów na członka był wybrany. 
Obecni byli: Czartoryski, Morawski, L. Plater, Morozewicz, 
Załuski, Plichta, L. Wołowski, Barzykowski, Oleszczyński, Hoff
mann, Wł. Zamoyski. Sienkiewicz, Cichowski, Kożuchowski, 
Gadon, Źarczyński, Orpiszewski, Bońkowski, Mikulski, Szy
mański, Orda, Rypiński, Niedźwiecki.

Na posiedzeniu d. 80 maja nowo wybrany członek Sto
warzyszenia złożył w darze Towarzystwu l-o) trzy tomy poezji 
swoich, 2 o) poemat Kordjan, 3-o) poemat Piekło, 4-o) tom 
poezji, zaw ierający trzy  poematy, 5-o) poemat Anhełli, wogó- 
le 7 tomów poezji. Na posiedzeniu d. 5 grudnia Słowacki 
odczytał wiersze, które mu natchnął pobyt w Neapolu i Gre
cji i inne.

Na zakończenie przytoczę list Chopina:
„Uwiadomienie o wyborze na członka Stowarzyszonego

*) „List Towarzystwa, którego Prezesowi podpisać nie wypada, 
więc w zastępstwie Mickiewicz". (Przypisek Karola Sienkiewicza).



jakim mnie zaszczycić raczyło Towarzystwo literackie doszło 
mnie 15-go b. m.

Upraszam W. P- Prezesa, abyś zecłiciał być tłumaczem 
wdzięczności mojej przed rodakami, którzy mi tak  mocny do
wód zacłięty i pobłażliwości dali. Zaszczyt wejścia w ich 
grono będzie mi bodźcem do nowych prac, odpowiadających 
celowi Towarzystwa, któremu niosę gotowość do usług ze 
wszystkich sił moich.

Zostaję z głębokim uszanowaniem prawdziwym sługą,
F. Chopin.

Urodzony dn. 1 marca 1810 r. we wsi Żelazowa Wola 
w województwie mazowieckiem.

Dn. 11-go stycznia 1832 r.”
Opieram się pokusie przytoczenia innych podobnych 

dokumentów. Dosyć tych, aby dać wyobrażenie o bogactwach, 
przechowujących się w tym domu, który powstał poświęce
niem, a z którego skarbów korzystać będą coraz liczniejsi 
pracoM^nicy.

Nie mogę jednak pominąć milczeniem portretu Juljana 
Ursyna Niemcewicza.

Portret Niemcewicza był ostatni, który Gros wystawił 
w 1835 r., roku swej śmierci, kopja tego portretu, pędzla hra
biny Izy Działyńskiej, zdobi dziś główjią salę Bibljoteki Pol
skiej, przypominając zarazem pierwszego prezesa wydziału 
historycznego, usługę przezeń oddaną znakomitemu malarzo
wi i dozgonną wdzięczność tego ostatniego i).

') „w  1793 r. Gros — pisze jego biograf — udał się do Włoch. 
Mial on ucznia, słynnego Niemcewicza, który go wprowaddł w zetlsnię- 
cie z Alfierim i lirabiną d’Albany i wyrobił mu wylłonanie portretu łira- 
biego Stanisława Małacłiowskiego. Portret Niemcewicza wystawił Gros 
w 1835 r. Niemcewicz siedzi, mając przed sobą Iłrajobraz. Ogólna posta
wa figury wyraża sltupienie; ręce łączą się przez skrzyżowanie palców, 
opierają sic stroną wewnętrzną na kolanie. Głowa żyje i oddycha. Poeta, 
którego wizerunek malarz przechował dla potomności, był jego dobro
czyńcą i podtrzymywał niegdyś zapal młodego artysty, zostawszj^ jego 
uczniem, by módz z tego tytułu służyć mu pomocą pieniężną, jakiej Gros 
nie mógł przyjąć od zwykłego protektora. Gros unieśmiertelniając do-



Dawniej z autografów Bibljoteki Polskiej wydano sza
cowny zbiór dokumentów historycznych nowoczesnych pod 
tytułem : P o r t o f o l i o .  Obecnie Akademja ogłasza djarjusz 
Sejmu z 1531 r. Bibljoteka posiada papiery Niemcewicza, 
Kniaziewicza, poselstwa polskiego 1831 r., protokuly różnych 
towarzystw emigracyjnych, ulotne druki polskie zagraniczne, 
dzienniki wychodztwa z kilkudziesięciu lat ostatnich. Są to 
materjały, do których opracowania biorą się coraz częściej 
młodzi pisarze nasi. Stacja Naukowa paryska pozostanie skar
bnicą, w której przechowywać się będą piśmienne i druko
wane pamiątki działalności zagranicznej polskiej, tak  długo, 
aż kraj ,,nie dopomni się o tę drogą spuściznę, świadczącą
o tylu cierpieniach, zasługach, górnych polotach ducha, nie
zachwianej wierze i płomiennej miłości ojczystej ziemi.

Władysław MicMewicz,

broczyńcę, spłacił dług wdzięczności. Prócz tego malarz wziął sobie za 
zasadę nie brać żadnego wynagrodzenia od uczniów Polalłów, a to na 
pamiątkę usług, jakie mu oddał jeden z ich współrodaków. (D e ł e s t r e: 
„ Gr o s  et s e s  o u v r a g e s  ou  m e m o i r e s  l i i s t o r i q u e s  s ur  l a  
y i e e t l e s  t r a v a u x d e  c e c 6 1 e b r e  a r t i s t e“, Paryż 1845 r.).



z  teki autografów.

I.

amiętnik Literacki" z r. 1907 w zeszycie
II (str. 256—257) zamieścił autobiografję 
Karola Brzozowskiego z uwagą, redak
tora Piniego, że „o ile mu wiadomo, 
jest to jedyne — choć dosyć szczupłe — 
źródło autentycznych, w części zupełnie 
nieznanych wiadomości o życiu i dzie
łach autora „Maleka“. Tak jednak nie 
jest. Pracując od dłuższego czasu nad 
wyczerpującym „Słownikiem pisarzy 

polskich", zwracałem się do wszystkich współczesnych pisa
rzy naszych z prośbą o autobiograf je. Pomiędzy innemi nade
słał mi również życiorys swój i Karol Brzozowski. Podaję go 
tu w brzmieniu dosłownym, jako uzupełnienie autobiografji au
tora „Maleka“, drukowanej w „Pamiętniku Literackim", na do
wód, że nie jest ona „źródłem jedynym autentycznych 
wiadomości o jego życiu". Stefan Demby.

„Lwów. Ulica Ś. Zofji Nr. 4 
dnia 5 Maja 1899 r.

Czcigodny Panie!
Obok fotografii załączam i żądaną notatkę, którą zaczy

nam od słów dawno już zmarłego, serdecznego mojego przy



jaciela i towarzysza na Wschodzie Włodzimierza Kozłowskie
go: „ ż y d  i k a r a b i n ,  — t u r e k  i w i e p r z o w i n a ,  — p a n  
K a r o l  i p i ó r o " .

Przyznać muszę, że drułi Włodzimierz doskonale mnie 
określił i dziwię się dla czego mnie pomiędzy literatami, pi
sarzami i to z zawodu pomieszczono.

Młodzieńcze lata moje tego piórowstrętu nie zapowiada
ły ;—lubowałem się w poezyi i mając niespełna lat dwanaście, 
przepisawszy sobie Wallenroda, całego umiałem na pamięć 
i umiałem go dobrze wygłosić, o co w Sejnacłi, na wyciecz- 
kacłi, gdzie na jakiej łące okolonej drzewami przez towarzy
szów szkolnych często bywałem proszony i z radością a przy
znam się i z pewną dumą czytałem na obliczach słuchaczów 
zachwyt wywołany przez potęgę poezyi.

Sam też wcześnie począłem rymować; profesorowie ję
zyka i literatury polskiej Andrzej Konstantynowicz i Ale
ksander Langry (którego nazwisko widzę w pismach o mnie 
zmienione na Lange) upatrując w mych ramotkach jakąś 
zdolność poetyczną, zachęcali mnie 1 nie szczędzili dobrych 
a tak potrzebnych przy pierwszych krokach wskazówek.

Zachwycały mnie pieśni i powieści gminne litewskie, -  
to też pół każdorocznej szkolnej wakacyi poświęcałem strzel
bie a drugie pół, odziany wiejską siermiężką, zbieraniu pieśni, 
gawęd i podań ludowych. Cieszyłem się z obfitego plonu, 
którego ostatnie kioski zebrałem w 1838 r. — ale opuszczając 
kraj (1843) część tylko wziąć mogłem z sobą, reszta się 
zmarnowała i tej części przekład wydał w Poznaniu księgarz 
Żupański. (1844).

Lata od 1845—1848 zaliczam do lat wytrwałej pracy li
terackiej z zakreślonym z góry celem do którego starałem 
się dążyć bez zboczenia. Chodziło mi, że się tak wyrażę,
o zdobycie narzędzi do przyszłego zawodu — a potem, gdzie 
spodziewałem się je znaleść, było głębsze zaznajomienie się 
z naszymi pisarzami świetnej epoki Zygmuntowskiej i z arcy
dziełami literatury niemieckiej, francuskiej i innych. Sądzi
łem, zda mi się słusznie, że przekłady z obcego języka jak 
najwierniejsze z zachowaniem rytmu i wdzięku tłumaczonego



utworu doprowadzić mnie musi do owładnienia formą i w włas
nym języku.

W tej epoce pod wpływem Paryskicłi prelekcyi Mickie
wicza, z niejakąś znajomością starosławiańskiego i rosyjskie
go języka powziąłem mj^śl przełożenia Osmanidy epopei Gun- 
dulicza i zacłięcony przez naszego nieśmiertelnego wieszcza, 
kierowany jego wskazówkami przekład doprowadziłem do 
końca dumny nadzieją, że imię moje z Osmanidą związane 
z nią pójdzie w dalel^ą potomność.

Pod koniec r. 1848 w Dreźnie Hr. Edward Raczyński 
namówił mnie do przygotowania do druku prac moich biorąc 
na siebie icłi wydanie i zebrało się tego ze cztery tomy—ałe 
niestety! w czasie mej nieobecności w Dreźnie, w krwawycłi 
dniacłi 1849 i Icopie i oryginały zostały spalone. Cios ten pod
ciął mi skrzydła,—zniecłięcony rzadko już kiedy imałem się 
pióra; zdawało mi się, że wszystko w sercu i głowie mej za
gasło i dopiero czarodziejstwo wspaniałej bogactwem i pięk
nością przyrody Wschodu wstrząsało mą duszą czasem tak  
silnie, że to co uczułem musiałem w świat wyrzucić słowami. 
Tak powstała Noc Strzelców w Anatolii (drukowana w P ary
żu 1856 r.) i inne drobiazgi liryczne rozrzucone po różnych 
czasopismach Poznańskich i Galicyjskich. Do utworów tych 
nie przywiązywałem nigdy większej wagi— kreślone na świst
kach ołówkiem, czasami pożyczoną od jakiegoś turka trzci
ną, ściśnione nieładem w torbie podróżnej, w krótkim czasie, 
bez żalu mego po nich zmarnowałyby się niechybnie, gdybym 
nie bywał zmuszonym na dłużej zjawiać się w Stambule. 
Wtedy to Włodzimierz Kozłowski wyciągał z torby moje 
świstki, prostował je, odginał, zrzędził, kazał sobie czytać 
i póty mnie męczył aż mu to i owo musiałem porządnie od
pisać a on to puszczał w świat. Gdy na początku 1856 r. je
chałem do Paryża on dokazał tego, a nie było to tak łatwem, 
bo piórowstręt rozpanoszył się już we mnie, że na pokład pa
rowca odprowadził mnie pewny, że w kuferku czysto, czy
telnie przepisana, jak młoda panna do ołtarza idzie „Noc 
Strzelców” do druku.

Był jeszcze drugi, chociaż mniej namolny wyłapywacz 
moich sporadycznych poetyckich utworów a to Jeż, stary



druh mój Carogrodzki i co oni po czasopismach rozsypali to 
też tylko uszło zupełnej zagłady. Tak ocalał „Sad Boży“, 
„Sen w Bałkanach" i t. p.

Przez dwa lata między 1869 i 1871 byłem jako dyrektor 
Wydziału Rolniczo-leśnego w Mezopotamii i tam w  Feradża- 
cie pod Bagdadem i w  namiotach pustyni przełożyłem „Księ
gę Hijoba“ i „Pieśń nad pieśniami“ Salomona; ostatnią tylko 
tego roku drukowało „ Ż y c i e "  wychodzące w Krakowie.

W roku 1883, po trzydziestu latach życia spędzonego na 
Wschodzie przy budowie wielkich, głównych linii telegraficz
nych, w pracach inżynierskich i topograficzno-leśnych, gdzie 
nie pióro lecz żelazne zdrowie i sprężyste dotąd jeszcze nogi 
dawały mnie i rodzinie mej poczciwy kawałek chleba; po 
trzydziestu mówię latach takiego życia, party tęsknotą do 
ziemi rodzinnej nie chcąc jako ojciec przyczyniać się do wy
narodowienia własnych swych dzieci opuściłem Wschód i osied
liłem się w Galicyi. Tu zabrałem się do przekładu kocha
nych dzieł moich na język ojczysty — i dzisiaj, dzięki Bogu! 
dzieci, które nawet modliły się tylko po arabsku lub fran
cusku, mówią i myślą jak krajowcy po polsku.

Tu na scenę Lwowską rzuciłem „Maleka“ (1883) a za
chęcony jego przyjęciem „Oblężenie Lwowa", „Eryka Czter- 
nastego“, (drukowany w Tygodni: Illustr. Warsz.), „Joannę 
Sycylijską" (drukowana w  Ateneum Warsz.) i przekład „For
mozy" Eug. Vaquerie.

Oto Czcigodny Panie! i wszystko.
Kończę, powtarzając że nie przywiązywałem nigdy do 

utworów moich większej wagi a jeżeli z powodu sześćdzie
sięcioletniego mego jubileuszu tak pochlebne o nich usłysza
łem zdanie, przypisuję je raczej rzadkości tyloletniego jubile
uszu i życzliwości rodaków aniżeli wysokości talentu.

To i owo wyrwało się z mego serca jakby pomimo mnie 
samego i wierzaj Czcigodny Panie! szczerą jest ta piosenka: 

Grdy pielgrzymką uznojony 
W skwarny letni dzień 
Między dęby, między klony 
W jarów siądę cień,



W tedy same moje ręce 
Dla swojej zabawki 
Wiją sobie drobne wieńce 
Z kwiatków, mchów i trawki. 
Odpocząłem; — idę dalej,... 
Porzucony kwiat 
Zjada rosa, słońce pali 
Lub w iatr niesie w świat.

Przyjm Czcigodny Panie! z poważaniem serdeczny uścisk 
ręki starego niby to lirnika.

Karol Brzozowski.^
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Słów kilka o drukarstwie z powodu 
wystawy Krakowskiego Towarzy
stwa Polska Sztuka Stosowana.

Równocześnie z ruchem ogólnym na polu sztuki dekora
cyjnej rozpoczęło siq odrodzenie naszego drukarstw a pod 
w'zględem artystycznym. Zapoczątkował je Stanisław W y
spiański, a zaczął prosto, od dołu, od układania zwykłycłi 
napisów czcionkami drukarskiemi na okładkacłi, czcionkami 
jednego typu, ułożenia stronicy w^ewnątrz książki, później sam 
rysował litery własne na kartacłi 'tytułowycłi, wreszcie prze
szedł do ozdabiania książki ornamentem.

Rucli drukarski w' Krakowie zrobił krok olbrzymi od 
czasu wystawy drukarskiej w roku 1904. Na wystawie tej 
Muzeum Narodowe urządziło dział prześliczny cłi stary cli dru
ków, Towarzystwo Polska Sztuka Stosow^ana zajęło się nowo
żytnym drukarstAvem i sporządziło znamienne i bogate w skut
ki porównanie twórczości obcej z wytwórczością polskich



drukarzy. Zgromadzono w tym dziale wydawnictwa różnych 
narodowości europejskich, znalazły się też wydawnictwa ame
rykańskie rysownika, pisarza i wydawcy Bradley’a jednego 
ze znakomitszych grafików, oraz miesięcznik japoński Kokka 
z jego cudownemi drzeworytami barwnemi i inne dzieła 
japońskie.

Uzyskane od austryjackiego ministerjum oświaty medale 
i rozdane następnie przez Ju ry  Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana wystawiającym artystom, drukarzom i wydawcom 
jako też nagrody pieniężne ofiarowane przez Sejm dla p ra
cowników drukarskich wpłynęły również na podniesienie ru 
chu drukarskiego w Galicji.

Po wystawie owej liczba artystów, zajmujących się zdo
bnictwem drukarskim, wzrosła i zaczął się równomierny wię
cej systematyęzny i poważny postęp w drukarstwie polskiem. 
D rukarnie zaczynają sprowadzać nowe garnitury czcionek, 
niestety w braku krajowych (mówię o typie) przeważnie 
francuskie i niemieckie. Stanisław Wyspiański pracował nad 
stworzeniem własnego typu czcionek polskich, ale pochłonęły 
go inne prace i tamto zarzucił. Za pośrednictwem Towarzyst
wa Polska Sztuka Stosowana Firm a Laskauera z W arszawy 
ogłosiła konkurs na inicjały. Towarzystwo samo również wy
daje kilka garniturów inicjałów, nabytych następnie przez 
firmę krakow ską Anczyca.

Wkrótce po wystawie drukarskiej powstaje w Krakowie 
miesięcznik „Poradnik graficzny”, wydawany przez dru
karnię Teodorczuka nadzwyczaj starannie pod względem 
wyboru papieru, układu stronic, ozdób drukarskich odpowied
nio do charakteru danego druku i kolumny komponowanych, 
trak tu jąc poważnie sztukę graficzną, nie zapomina o technicz
nym pouczaniu drukarzy, dając im solidne oparcie do dalsze
go rozwoju, zapoznaje ich z najnowszemi ulepszeniami w tech
nice drukarskiej.

Drukarnie zaczynają coraz więcej dbać o piękno druko
wanych u nich wydawnictw. Drukarnie: Uniwersytecka, gdzie 
kierownikiem artystycznym  jest obecnie artysta malarz Jan Bu
kowski, Anczyca, Narodowa, Teodorczuka, litografja Pruszyń- 
skiego, posiłkując się stale współpracownictwem artystów,



wydają piękne kalendarze, afisze, roboty akcydensowe, jak: 
ogłoszenia, papiery listowe, zaproszenia i t. p.

W wydawaniu książek drukarze, więcej skrępowani 
oszczędnościowym guścikiem wydawców, starają się prze
mycać artystyczne okładki, nie mogąc własnym kosztem 
zdobywać się na piękne artystyczne wnętrza. Jednak i wśród 
wydawców ujawniają się wyjątki

Przedewszystkim wymienić należy księgarnię lwowską 
Altenberga, która, korzystając stale ze współpracownictwa 
znakomitego rysownika i ilustratora, Stanisława Dębickiego, 
wypuściła w świat sporo bardzo pięknycłi książek, jak „Legen
dy^ Niemojewskiego, „Bajka o Kasi i królewiczu^^ Rydla, „Bajki^  ̂
Kasprowicza i wiele innych, stawiając owe dzieła na poziomie 
europejskicłi wydawnictw. Towarzystwo Polska Sztuka Sto
sowana nie ustaje w pracy, za pośrednictwem jego zjawiają 
się wreszcie artystyczne etykiety na butelkach, pudełkach 
i t. p., ruch artystyczny w drukarstwie rozrasta się i dociera 
wszędzie, gdzie drukarstwo ozdobne może znaleźć zasto
sowanie.

Liczne dowody tej pracy energicznej i zdrowej oglądać 
można było na wystawie Krakowskiego Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana urządzonej w salonach Zachęty.

Wśród prac zgromadzonych na wystawie pięknie kon
kurowała z Krakowem warszawska „Chimera^, wydawana przez 
Zenona Przesmyckiego, która jeszcze na wystawie drukar
skiej w Krakowie zdobyła sobie najszczersze uznanie arty
stów, zyskując pierwszą nagrodę dla wydawcy.

Po za nią z wydawców Warszawskich wymienić należy 
Wacława Wiedigera i Stefana Dembego.

Nikt z piszących o wystawie w Zachęcie nie usiłował 
przeprowadzić porównania drukarstwa krakowskiego z war
szawskim, owszem niektórzy ze sprawozdawców pisali, że 
nie ma już dzisiaj wydawcy, któryby nie dbał o piękną szatę 
artystyczną swoich wydawnictw.

Niestety tak nie jest, nie dzieje się to mianowicie 
w Warszawie, nie robi się absolutnie żadnych a żadnych usi
łowań w kierunku zmiany obecnych warunków, cokolwiek 
zaś artystyczniejszego wyszło z warszawskich księgarni i dru



karni tutejszych zrobiło się pod naciskiem autorów wydawa
nych książek, i wtedy jednak ograniczono się do okładek ze
w nątrz książki. Przeważna zaś ilość wydawnictw nieraz 
najwybitniejszych polskich autorów traktow ana jest po maco
szemu, wewnątrz zbite nieczytelne czcionki, zle ustawienie 
kolumny, papier przezroczysty, nietrwały, a zewnątrz groch 
z kapustą —tytuł wydrukowany czterema garniturami czcionek.

Ani jednego kalendarza, ani jednego ogłoszenia, ani jed
nego listu firmowego lub tytułowej stronicy czasopisma, na 
któreby z zadowoleniem spojrzeć było można, przeciwnie 
okazy drukarskiego barbarzyństwa, jak owe albumy widoków 
Warszawy lub choćby kalendarz „Kurjera Warszawskiego" na 
rok 1908. Cóż mówić dopiero o owych zapożyczanych skąd
inąd i po dziesięć razy z okropnych reprodukcji klepanych 
kliszach, ozdóbkach drukarskich, ulepianych bez sensu i t. p. 
objawach kultury. Obowiązkiem sprawozdawcy jest wskazać 
owe minusy, w ytknąć gnuśność i brak ryzyka wydawców 
i drukarzy warszawskich i przedewszystkim otworzyć im 
oczy na ich własny interes.

Ilustracje Nawroczyńskiego do bajek i okładki Zygmunta 
Kamińskiego, dwuch najmłodszych grafików, są dowodem, że 
nie brakuje w Polsce rąk zdolnych do pracy na polu grafiki
i drukarskiego zdobnictwa, że liczba tych pracowników stale 
się powiększa i że teraz tylko od dobrej woli wydawców
i drukarzy zależy rozwój sztuki w drukarstwie w\arszawskim.

Edtoard Trojanowski.



Wiadomość o najdawniejszych 
i nieznanych drukach brzeskich.

1553- 1554.

Pomimo bardzo małego zainteresowania się książką w na
szym społeczeństwie, a może właśnie z powodu tego indyfe- 
rentyzmu i barbarzyńskiego naogół obcłiodzenia się z „druko- 
waną bibułą", coraz rzadszym u nas się staje odnalezienie 
nieznanego dotąd bib! jografom białego Icruka. Zdarza się to jesz
cze niekiedy na prowincji, najczęściej może na Litwie, gdzie 
większa doza pjetyzmu dla przeszłości i zamknięcie się w sobie 
Litwina pozwoliły w niejednej rodzinie starożytną przecłio- 
wać pamiątkę, oraz archiwa i fragmenty dawnych bibljotek. 
Dopomogły być może temu przestrzenie, jak i złe drogi, zagranicz
nych wyłaAviaczy antykwarskich od podróży w te strony po
wstrzymujące. — Dzięki tym przyczynom niejeden jeszcze 
cenny zabytek, niejeden klejnot archiwalny lub bibłjoteczny 
odnaleźć tam można. Na dowód niech posłuży fakt, że przed 
niedawnym czasem wpadły nam w ręce naraz trzy zgoła nie
znane druki i to nie tylko nieznane wydania, ale nawet nie
znane dotąd utwory literackie XVI w. Są to książki druko
wane w Brześciu Litewskim i to w epoce, co do łctórej wcale 
nie mieliśmy danych, aby już drukarnia tam istniała, miano
wicie z lat 1553 -1554. — Przeciwnie, na podstawie najpo



ważniejszych naszych wykazów i studjów bibljograticznych 
można było mniemać, że drukarnia w Brześciu powstała do
piero w 1559 r. Takie bowiem twierdzenie wypowiedzieli Band- 
kie i Lelewel, a nowsze wykazy bibljograficzne danych, prze
czących temu, nie przyniosły.—Dopiero te odnalezione obec
nie druki pozwalają ustalić fakt^ że drukarnia brzeska, za
łożona przez możnego protektora kalwinizmu na Litwie, Mi
kołaja Radziwiłła Czarnego, istniała już w 1553 r. i dzieła 
nowatorskie wydawała. — Drukarnia ta  znajdowała się wów
czas pod zarządem Bernarda Wojewódki, mieszczanina kra
kowskiego, który specjalnie w tym celu był na Litwę spro
wadzony w 1553 r., jak się dowiadujemy z korespondencji 
kardynała Rozjusza O- Niedługo jednak Wojewódka pracy

tej się oddawał, bo 
oto w sierpniu 1554 
roku w Brześciu u- 
tonął “), jak się zdaje, 
wraz z drukami swo- 
jemi i nieznanemi a 
zaginionemi w ten 
sposób dziełami Reja 
(o czym wzmiankuje 
Trzecieski 3).

Druki nasze, któ
re ze względu na 
wielką ich rzadkość
i wysokie znaczenie 
literackie i naukowe 
przedrukowane będą 

51 przez Bibljotekę Ord.
Krasińskich, wydane 
były w końcu 1553 r.

i na początku 1554 i są być może jedynemi, wydanemi przez 
Wojewódkę, dziełami, bo trudno przypuszczać, aby w ciągu 
kilku miesięcy od grudnia 1553 do sierpnia 1554 r. zdoła-

m n j K P f e j )
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i) A d a  Hist. T. IX. str. 402. Nr. 1182. Tamże 456-457. Ży
wot Reja.



no odbić przy ówczesnych trudnościach technicznych więcej 
nad trzy dzieła. —

Oto krótki ich opis bibljograficzny. —
1. Katechizm Brzeski b. r. i m. dr. —
Książeczka in 8-vo (9,6x14,7 cm.), arkuszy 9, kustosze 

A — J8, stron nieliczb. 136. Karta tytułowa, jak na załączonej 
podobiznie, poczym przedmowa zatytułowana „Do CzytaczaUpo- 
minanie“, po której wykład skrócony katechizmu w następującym 
porządku: Boże Przykazania, Członki W iary, Modłitwa Pańska 
Świętości Kościełne.
Na str. 46 drugi tytuł, 
jak na załączonej po
dobiznie, poczym na 
odwrocie rozpoczyna 
się djałog między oj
cem i synem o wie
rze, o Bogu, uspra
wiedliwieniu. Na str.
83 zaczyna się także 
tymże d j a 1 o g i e m 
„sprawa człowieka 
zdrowego “, następnie 
„sprawa człowieka 
chorego", co jest właś
ciwie traktatem o 
przykładnym życiu i 
nałeżnym przygotowaniu się do śmierci.

Papier tej książeczki ma znak wodny w kształcie ta r
czy z umieszczonym w środku kijem, dookoła którego wije się 
wąż. Ten sam papier i druk identyczny oraz też same ozdoby dru-

y  o X V y c m  firyetcy 
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karskie znajdujemy w następnej książeczce, noszącej datę 19 
stycznia 1554 r. i mającej wyrażone miejsce druku „w Brześciu Li-

^  <Dbyc5;ayc nycs^
tcorci(DĆroirnc'^troin 
jgor/Teriya/mom^cnya/ 
opr5el>ttycy(fyct)2^n<ś 
ófantyey naufi myey^ 
/ćdffe/t)l<ł 
wa 25C>jcffO/ W 
mc UwrtcDiłrffim stug 

a ta5rtć>t>jyei. 
prjc3 \)rbdtia 

ea  riapigattc.
3 laanf}'yc‘’ «?ytoj^tic-

'ssm m ,

tewskim'', na podstawie czego uważamy^ że i ten Katechizm 
jest drukowany tamże i w tymże czasie )̂.

1) Potwierdza to wzmianka w cytowanej już korcs])oiidencji Rozju
sza, gdzie pod datą 25 stycznia 1554 r. znajdujemy wzmianko, że w Brześ
ciu wydano dwa katechizmy. — (1. c. str. 402).



2. Sposoby a obyczaje przez Urbana Bhegiusa Brześć 155-1:. 
Format in 8-vo (9,6x14,7 cm), papier za wyjątkiem arku

sza B i C ten sam, druk identyczny, stron nieliczb. 16 -j- liczb. 
134 _L 2 niel. w końcu. — Tytuł i końcowa karta, jak załą
czone tu podobizny.

Po tytule nastę
puje dedykacja El
żbiecie z Szydłowca 
Radziwillowej, woje
wodzinie Wileńskiej, 
podpisana przez Ber
narda Wojewodkę z 
datą 1554 r. miesiąca 
stycznia, dnia 22. Au
tor stara się rozwiać 
wszystkie nasuwają
ce się wojewodzinie 
wątpliwości,codo na
uki chrześcijańskiej
i zaleca Jej, aby księ
gi te czasu swojego 
na pokojach pilnie 
czytała, aby się w 
ten sposób od „upa- 
du“ ochronić mogła.

Wiadomość, po
mieszczona na ostat
niej karcie, jest bi
bljograficznie ważną, wykazuje bowiem miejsce i czas drułiu,, 
co i do poprzedniej książeczki odnosimy ze względu na toi 
że papier, druk i układ typograficzny są identyczne.

3. Hadamarjusa Sumarjusz Dziesiedora Przykazań Brześć 
1553 r.

Format i druk ten sam. Arkuszy 7. Stron niel. 75. P a
pier z wodnym znakiem w kształcie ułioronowanej litery W. 
Karta tytułowa, jak na załączonej podobiznie.

Dziełko to, chociaż zgoła mylnie, Jest jednak notowane w 
Bibljografji Estreichera (T. XVIII). Estreicher powziął o nim
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wiadomość od Maciejowskiego (Piśmien. T. II. 49i), a ten zno
wu opierał się na notatce Świdzińskiego, który albo mylnie 
przepisał tytuł z oryginału, albo też miał do czynienia z in

nym, a w takim ra 
zie dawniejszym, wy
daniem tegoż dzieł
ka. — Tytuł bowiem 
podany u Maciejow
skiego, a przez Es
treichera powtórzo
ny, brzmi: „Summa- 
ryusz Dziesięciora 
Przykazania Bożego 
przez Krzysztofa Ha- 
damacyusza popisany 
z łacińskiego na pol
skie “. — Omyłkę w 
nazwisku kłaść moż
na na karb wypadku, 
ale brak słów „nowo 
wyłożony “ jak jest 
w naszym egzempla
rzu, czy jest także 
omyłką, czy świad
czy, że było jeszcze 
inne wydanie bez słów
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„nowo wyłożony" czy
li dawniejsze, pierwsze (chociaż z tegoż 1553 r.), jak nadmienia 
Maciejowski.—Ponieważ egzemplarza, z którego tytuł przepisał 
tSwidziński, w bibljotece jego, a prawdopodobnie nigdzie, już 
niema, rzecz do sprawdzenia niemożebna.

Poprzestajemy na tyra miejscu na podaniu pobieżnie
tej notatki bibljograficznej, na żądanie Redakcji skreślo
nej — a nie rozwodzimy się dłużej co do druków z tego 
względu, że, przygotowując ich przedruki, w przedmowie do 
nich dokładniejsze wiadomości podać zamierzamy.

Fr. Pułaski.



Nowe ex-librisy polskie,

Od czasu kiedy książka polska zaczęła się oblekać w pięk
niejszą szatę zewnętrzną, przypomnieli sobie jej posiadacze 
zaniedbany od dawna a wskrzeszony w końcu wieku zeszłego 
na zachodzie zwyczaj naklejania na wewnętrznej stronie opra
wy artystycznie wykonanych, tak miłych dla oka etykiet 
zwanych ex-librisami, zastępujących podpis własnoręczny 
właściciela książki lub budzący wstręt odcisk różnych pieczę
ci. W wydanych niedawno monografjach E. Wittig i F. Ja
worski zebrali ex-librisy polskie, poczynając od wieku XVl-go 
aż do XX-go włącznie, nie uwzględnili jednak wszyst
kich istniejących, nie w^yłączając najnowszych, postara
my się więc w miarę możności uzupełnić ten mater- 
jał przyczynkami nowemi i w tym celu stale podawać 
będziemy znaki bibljoteczne polskie, niezamieszczone w dzie
łach wspomnianych. Zaczynamy od ex-librisu Towarzy
stwa Bibljoteki Publicznej w Warszawie. Jest to rysunek 
symboliczny, wykonany piórkiem przez Edwarda Okunia. 
Przedstawia on siedzącą syrenę, jako godło Warszawy, trzy
mającą wielką księgę otwartą. Na kartach rozłożonych wid
nieje napis ozdobny: „Towarzystwo Bibljoteki Publicznej 
w Warszawie^, umieszczony wśród ornamentów. Z jednego 
boku księgi zwieszają się trzy zakładki wstążkowe, zakończo
ne literami T. B. P.



Ex-libris ten (wymiar rysunku 10,3X^^), odbity na prąż
kowanym żółtym matowym papierze w zakładzie fotochemi- 
grafieznym B. Wierzbickiego i S-ki, podaliśmy na czele ze
szytu I-go w oryginale.

Autor tego ex-librisu, Edward Okuń, znany zaszczytnie 
malarz, urodził siq dnia 21 Avrześnia 1872 roku we wsi Wól
ka Zerzyńska (gub. warszawska, powiat warszawslci). Mając 
lat 18, ukończył szkołę prof. Pankiewicza i wyjecłiał do K ra
kowa, gdzie wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknycti, będącej wów

czas pod kierunkiem Ma
tejki. Po półrocznym w niej 
pobycie udał się do Mo- 
naclijum, gdzie spędził dwa 
lata, poświęcając się ma
larstwu pod kierunkiem 
prof.Grocłiołskiego, następ
nie Aschbee’go, a potym 
Holosy’ego. Po odbyciu 
studjów artystycznycłi w 
stolicy Bawarji wyjechał 
do Paryża, gdzie praco
wał pod kierunldęm Ben
jamina Constanta, a póź
niej Rafaela Golina. Po 
rocznym pobycie w Pary
żu powrócił do Warszawy, 
aby wkrótce (po roku) wy
ruszyć dla dalszycłi stu
djów do Włoch. Wybraw

szy Rzym, pozostawał w nim siedem lat, malując samodziel
nie, r. 1907 przyjechał do Warszawy, gdzie dotąd przeby
wa z zamiarem udania się jeszcze w r. b. w okolice Rzy
mu na dłużej. Mając łat 19, już przesyłał na wystawę Tow. 
Zach. Szt. Pięknych prace swoje, a od czasu ukończenia stu
djów w Paryżu, urządzał trzykrotnie w Warszawie wystawy 
specjalne obrazów swoich. Namalował ich przeszło sto, najważ
niejsze z nich są: „Sen Paganiniego", „Dziewczyna z kozą przy 
studni“, „Autoportret", „Gasnąca świeca“, „Do trenów Jeremja-

Edward Okuń.
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sza“, „Portret żony i wJasnj^ na tle krajobrazu“ i „Grajek“. 
Ten ostatni nabyty został do Muzeum Lwowskiego.

Od dłuższego czasu jest stałym współpracownikiem mo
nachijskiej „Jugend“, rysował ozdoby, okładki i inicjały dla 
„Cłiimery“ i iłustrował różne wydawnictwa polsłcie. W roku 
bieżącym otrzymał zaproszenie na współpracownika pisma 
artystycznego, wydawanego w Paryżu pod kierunkiem Pauł 
Adam’a, Augusta Rodin’a i d’Indy’ego p. t. „Les Tendances 
Nouvelles“. Z ostatnicłi prac Jego, wystawionycłi w Towa
rzystwie Zacłięty Sztuk Pięl^nycli, na wyróżnienie zasługują: 
„Króliki“ i „Ex-libris“.

W zeszycie niniej
szym zamieszczamy w ory
ginale ex-łibris p. Tade
usza Wolskiego, ucznia 
Szkoły Handlowej, syna 
znanego bibljofila, profe
sora Zygmunta Wolskiego.
Rysunek wykonany przez 
Karola Biskego w roku
1906 przedstawia żabę z 
głową do góry, palcami 
rozwartemi, jakby przy
czepioną do płaszczyzny, 
po bokacłi ornament z 
dmucłiawca stylizowane- Karol Biske.
go, u dołu fryz ze styli-
zowanycłi ślimaków, u góry, nad żabą, napis: „Z księgozbioru 
przyrodniczego Tadeusza Wolskiego“ dopełnia całości, ujętej 
w proste linje. Ex-libris (wymiar rysunku 4,8X5,1) odbity zo
stał w kolorze zielonym sposobem siatkowym na papierze ja
pońskim w zakładzie fotocłiemigraficznym B. Wierzbickiego 
i S-ki ŵ Warszawie. Autor rysunku, JCarol Biske, artysta-ma- 
larz, pejzażysta, urodził się dnia 4 listopada 1862 roku w W ar
szawie. Początkowe nauki pobierał w mieście Płońsku, gub. 
warszawskiej, wykształcenie średnie otrzymał w Ill-im Gim
nazjum w Warszawie, gdzie pierwszycłi zasad rysunków 
udzieJał profesor artysta malarz A. Ołębocki. W roku 1880



uczęszczał do Warszawskiej Szkoły Rysunkowej, i po dwulet* 
nim tam pobycie w klasie prof. W. G-ersona, przeniósł się 
do Akademji Sztuk Pięknycłi w Petersburgu, pracując pod 
kierunkiem prof. Klodta, pejzażysty. Od roku 1888 wystawia 
swe prace. Do wybitniejszych należą: „Zgasła gwiazd
ka", „Pieśń wieczorna", „Noc letnia“, „Noc zimowa", „Ry
nek w Kazimierzu“ i wiele innych. Ze sztuki stosowanej 
prócz winiet i okładek narysował ex-łibris dla p. T. Wol
skiego. D.



P A niE C l ZH A R ŁY C H .

Dózef Dr^ge, bibljograf i wybitny znawca historji ogrod
nictwa w Polsce, zmarł dnia 17 stycznia r. b. w Warszawie. 
Urodził się dnia 19 marca 1866 ro
ku w Warszawie, wyłfształcenie po
czątkowe pobierał w domu, a następ
nie wstąpił do Szkoły Ogrodniczej 
Warszawskiej, będącej wówczas pod 
kierunkiem prof. Jerzego Aleksan
drowicza, gdzie należał do najwybit- 
niejszycli uczniów. Po ukończeniu 
szkoły pracował przez pewien czas 
w Zakladacli ogrodniczycłi braci 
Hoserów, a następnie u Ułrycha.
W r. 1885 wyjecłiał na praktykę do Marienfeldu pod Berlinem, 
a po roku przeniósł się do Paryża, gdzie pracował w ogro
dach miejskich, a potym wstąpił na wydział przyrodniczy 
do Sorbony. Po pięcioletnim tam pobycie powrócił do kraju, 
gdzie przez półtora roku był nauczycielem w Szkole Ogrodni
czej Zawady w Częstochowie. Po odbyciu następnie jedno
rocznej służby w^ojskowej został sekretarzem Towarzystwa 
Ogrodniczego Warszawskiego, potym pracował samodzielnie 
w Duchnicy pod Pruszkowem, a od roku 1900 aż do zgonu 
był zarządzającym składem nasion C. Ulrycha w Warszawie.



Brege był gruntownie wykształconym ogrodnikiem, a jedno
cześnie bibljografem ogrodniczym i znanym w kraju bibljofi- 
lem. Prace swoje zamieszczał w „Pszczelarzu i Ogrodniku", 
„Ogrodniku Polskim“ i „Wielkiej Encyklopedji Ilustrowanej", 
w której drukował artykuły p. t. „Ogród“, „Ogrodnictwo" 
i wOgrody w Polsce". Wydał również ciekawą kartę z dzie
jów ogrodnictwa polskiego p. t. „Stulecie zakładu ogrodnicze
go Ulrycłiowskiego''. W rękoj^isie pozostawi! niedokończoną 
„Elistorję ogrodów w Nieborowie i Arkadji". W ciągu całego 
życia zbierał rzadkie druki, ryciny i rękopisy z zakresu na
uk przyrodniczycłi i ogrodnictwa i cenny ten, jedyny w swo
im rodzaju, zbiór, liczący z górą 4,300 pozycji, zapisał Bibljo- 
tece Ordynacji hr. Krasińskicłi, nie weszły tam podobno dzie
ła bibljograficzne, któremi z takim zamiłowaniem zajmował 
się Drege, a szkoda, zawierają one bowiem dopiski, poprawki 
i notatki ręką własną czynione, cłiarakteryzujące drobiazgo
wą i sumienną pracę zmarłego bibljografa. Dublety zbiorów 
Dr^ge’a przejść mają na własność Towarzystwa Bibljoteki Pu
blicznej w Warszawie.

Szewel Kinkulkln, najstarszy ze współczesnych anty- 
kwarjuszy wileńskicłi, zmarł w mieście rodzinnym dnia 12 
łutego r. b. Był on synem Szlomy, typow^ego księgarza ulicz
nego, o którym niejednokrotnie w utworach swych wspomi
nał Władysław Syrokomla. Szewel Kinkulkin należał do 
szczerych przyjaciół Syrokomli, pomagał mu w sprawacłi wy
dawniczych, towarzyszył mu w podróżach po Litwie i do 
W arszawy i wraz z nim odsiadywał więzienie wileńskie. W r. 
1857 łirnik litewski poświęcił mu znaną gawędę p. t. „Garść 
pszenna". Około roku 1861 otworzył Kinkułkin własny 
sklep antykwarski, w którym często znaleźć było można 
rzadkie i cenne druki wileńskie. O Kinkułkinie pisali nieraz: 
W ładysław Syrołcomla, Wincenty Korotyński, Adam Pług, IjU- 
cjan Uziębło, Slizień i inni. Zacnego starca pożegnał nad 
grobem pięknym przemówieniem di\ Cezary Staniewicz.

Lubomir Zenfeld-Gadon, publicysta i historyk, były sekre
tarz  Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektor I^ibljo-



teki Polskiej w Paryżu, zmarł w Krakowie dnia J5 lutego 
r. b. Urodził się w Szkudach, na Żmudzi, dnia 16 grudnia 
1831 roku z ojca Alojzego, porucznika gwardji Napoleona I, 
pułku Krasińskiego, i matki Amalji 
z Jankiewiczów. W 9-tym roku ży
cia stracił matkę, a że ojciec był 
wówczas na wygnaniu, wychowa
niem jego zajęli się wujowie, Jan 
i Walerjan Jankiewiczowie. Gimna
zjum ukończył Gadon w Mitawie, 
a studja uniwersyteckie odbył w 
Dorpacie (1852—1856), otrzymawszy 
stopień kandydata nauk dyploma
tycznych. W r. 1858 na ostatnich 
Sejmikach na Litwie wybrany został na deputata od szlachty 
do Izby Kryminalnej Kowieńskiej. Na początku roku 1863 go 
podał się do dymisji i w sierpniu wyjechał za granicę. Od 
listopada 1863 r. do marca 1864 r. był sekretarzem pol
skiej Agiencji Dyplomatycznej w Londynie, poczym osiadł 
w Paryżu, gdzie w r. 1867-ym został sekretarzem ks. W łady
sława Czartoryskiego i obowiązki te pełnił aż do śmierci księ
cia, t. j. do czerwca 1894 roku. Jednocześnie od r. 1881 był 
sekretarzem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego 
i dyrektorem połączonej z nim Polskiej Bibljoteki Publicznej 
aż do rozwiązania Towarzystwa i przekształcenia go na Sta
cję Naukową Polskiej Akademji Umiejętności w Krakowie, 
t. j. do r. 1892 — włącznie. W r. 1899 opuścił Paryż i prze
niósł się na stałe do Krakow^a. Z prac Gadona zasługują na 
wyróżnienie: 1) Z życia Polaków we Francji. Rzut oka na 
50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pa
ryżu. Paryż 1883. 2) Przejście Polaków przez Niemcy po 
upadku powstania listopadowego. Poznań 1889. 8) Ks. Adam 
Czartoryski podczas powstania listopadowego. Kraków 1892. 
4) Emigracja polska. Pierwsze lata po upadku powstania 
listopadowego, 3 tomy. Kraków 1901—1902.

Kazimiera Hellmannówna, młoda pracowniczka w Bibljo- 
tece Publicznej, której bezinteresownie poświęcała swój czas,
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zajmują;C się gorliwie katalogowaniem książek, zmarła w 17 
roku życia w Brześciu Kujawskim dnia 29 marca r. b. Za
rząd i personel Bibljoteki zachowa przedwcześnie zgasłą, 
współpracowniczkę w wdzięcznej pamięci.

3an Tadeusz ks. Lubomirski, historyk, wybitny działacz 
społeczny, założyciel Czytelń bezpłatnych przy Warszawskim 
Towarzystwie Dobroczynności, zmarł w Warszawie dnia 7

kwietnia r. b. Urodził się w Stani
sławowie,wpowiecieorszańskim, daw
niej województwie witebskim, dziś gu- 
bernji mohilowskiej, dnia 28 paździer
nika 1826 roku z ojca Eugienjusza 
i matkiMarji z Czackich, jedynej córki 
Tadeusza Czackiego. Wcześnie osie
rocony przez rodziców, oddany zo
stał wraz z braćmi na wychowanie 
do Cesarskiego Liceum w Carskim 
Siole, które ukończył w roku 1845. 

W roku 1847 odbył podróż do Syberji, natenczas jeszcze za
mkniętej poniekąd dla ogółu, w celu zapoznania się z położe
niem tak licznych za czasów panowania Mikołaja I-go zesłań- 
ców-polaków. W okresie rządów margrabiego Wielopolskie
go był członkiem Rady Wychowawczej. Następnie zamieszkał 
na stałe w Warszawie, gdzie brał udział w założeniu kilku 
instytucji dobroczynnych i finansowych i przewodniczeniu im, 
oraz pracował na niwie dziejów ojczystych. Przemawiając 
za prawami polskiej ludności rolniczej, napisał szereg prac: 
„Starostwo Ratneńskie" (1855 r.), „Rolnicza Ludność w Pol
sce" (1857—8), „JuryzdykcjaPatrym ońjalna w Polsce" (1861—2); 
wszystkie drukowane w „Bibljotece Warszawskiej“. Oddziel
nie wyszły: „Pamiętniki Jewłaszewskiego (1860), „Kodelis 
Dyplomatyczny ks. Mazowieckiego" (1863), „Listy Stanisława 
Żółkiewskiego" (1868), „Trzy rozdziały z historji skarbowości 
w Polsce r. 1507, 1512, 1532" (1868), „Dziennik Sejmu 1554 r. 
(1869), „Katalog Bibljoteki Króla Jana Sobieskiego" (1885), 
„Najdawniejsze księgi sądowe Ziemi Czerskiej z lat 1404— 
1424", „Listy Rozalji z Chodkiewiczów Lubomirskiej“ (1900),



„Adam Kisiel, wojewoda kijowski“ (1904). Wydawał również 
przewodniki dla ślusarzy, cieśli, garbarzy, stolarzy, kowali — 
dziś już wyczerpane. Po klęskach 1863 roku wraz z drogie- 
mi mu współpracownikami i przyjaciółmi, Edmundem Stawi
skim i Stanisławem Przystańskim, prowadząc dalej działania 
w duchu zniesionego Towarzystwa Rolniczego w Królestwie 
Polskim, wydawał „Encyklopedję Rolniczą," (1870 — 1876), 
a wobec zniesienia wychowania narodowego „Encyklopedję 
Wychowawczą". W tym ostatnim wydawnictwie pracował 
wspólnie z prof. Plebańskim. Wraz z Janem Zawiszą i Józe
fem Przy borowskim wydawał również „Wspomnienia Archeo
logiczne", których wyszło kilka roczników. Interesował się 
zawsze żywo wszelkiemi naszemi instytucjami kulturalnemi, 
obdarzał też sympatją szczerą Towarzystwo Bibljoteki Pu
blicznej w Warszawie, któremu przed zgonem ofiarował cen
ne swe prace.





ZB IER A C ZE POLSCY.

Aby zapoznać ogół ze zbiorami polskiemi, mającemi ja
kieś znaczenie kulturalne, zamierzamy stale podawać w tej 
rubryce wykazy zbieraczy wraz z opisem ich zbiorów i ozna
czeniem zakresu, w jakim te zbiory są uzupełniane. W tym 
celu zwracamy się do wszystkich zbieraczy polskich, właści
cieli bibljotek specjalnych i różnych kolekcji, o łaskawe nad
syłanie pod adresem redaktora (Warszawa, ul. Chmielna Nr. 
55 m. 1) szczegółowych danych o swoich zbiorach.

1. Dr. Wacław Męczkowski, lekarz (Warszawa, ul. Chmielna 
Nr. 25) zbiera książki, dotyczące: 1 ) dziejów medycyny w Polsce;
2) Szpitalnictwa w Polsce i Europie i dobroczynności w Polsce;
3) Masonerji w Polsce (książki i dokumenty); prócz tego:
4) Monografje miast w Polsce; 5) Kalendarzyki polityczne 
(1749 r.—1866); 6) Statuty i ustawy (instytucji, zakonów, sy
nodów i t. p.); 7) Dzieje reformacji w Polsce (Arjanie, Kal
wini i t. p.).

Księgozbiór liczy przeszło .3000 numerów.

2. Dózcf Zaborski, inżynier, (Warszawa, ul. Złota Nr. 61) 
posiada:

1 ) zbiór medali polskich historycznych, pamiątkowych, 
wystawowych, żetonów, medali, medalików obrzędowych i re 



ligijnych, liczący około 3500 sztuk. Medale przedrozbiorowe, 
przeważnie galwanotypy.

2) Zbiór autografów królów polskich i ich rodzin, po
czynając od Władysława Jagielończyka; kaurlerzów, podskar
bich, marszałków sejmowych, hetmanów, wodzów, gienera- 
łów, wojewodów, kasztelanów, kardynałów, arcybiskupów, bis
kupów, marszałków trj^bunalskich, wybitnych literatów, a r
tystów i uczonych. Rękopisy i druki z różnych epok, poczy
nając od XVI stulecia aż do ostatnich czasów. Przeszło 1000 
sztuk.

3) Dokumenty, tyczące się finansowości polskiej, ban
knoty, akcje (od najpierwszej Stanisława Augusta), obligacje 
rządowe, bankowe, powstaniowe, domów rolniczych, pienią
dze prywatne, kwity bankowe i podatkowe (od czasów Stani
sława Augusta), paszporty z różnych epok, najpierwsze bilety 
kolejowe etc., przeszło 350 sztuk.

4) Zbiór papierów stemplowych, poczynając od Stani
sława Augusta, przeszło 150 sztuk.

5) Zbiór odezw, proklamacji, broszur etc., pieśni patrjo- 
tycznych, programów politycznych z ostatnich trzech lat, li
czący przeszło 1000 egzemplarzy.

Z każdego działu znajdują się duplikaty do wymiany.

3. Adam Szymański, literat (Kraków, ul. Michałowskiego 
Nr. 3). Posiada bibljotekę pedagogiczną, wyłącznie polską, 
t. j. składającą się z dzieł, pism i broszur wyłącznie tylko 
pedagogicznych i tylko w języku polskim drukowanych 
i uwzględniającą prace w językach obcych, o tyle tylko, o ile 
one bezpośrednio dotyczą szkolnictwa lub pedagogji polskiej. 
Bibljoteka liczy obecnie przeszło 1600 tomów dzieł, pism 
i broszur pedagogicznych, z których 1200 jest skatalogowa
nych. Pierwszy spis dubletów, znajdujących się w tej bi- 
bljotece, przeznaczonych do wymiany, dołączymy do następ
nego zeszytu „Przeglądu Bibłjotecznego".

4. Lucjan Uziębło, literat, kustosz, sekretarz i kierownik 
naukowy M u z e u m n a u k  i s z t u k i  w W i l n i e  (Wilno, 
ul. W itebski 1-szy Przejazd, Nr. 17, pod Rosą). Grro-



madzi i poszukuje wszelkich Yilnianów, tudzież rzeczy doty
czących oświaty, sztuki i kultury Litwy etnograficznej, a głów
nie polskiej. Posiada księgozbiór o przeszło 5,000 tomów, a r 
chiwum o wielu tysiącach numerów, autografy (wiele b. Uniwer
sytetu wileńskiego dotyczących), m aterjaly rękopiśmienne do 
gruntownego opisu cmentarzy wileńskich, rozmaite biograf je oraz 
rękopisy, tyczące się dziejów i rzeczy wileńskich, historji sztu
ki, pamiętniki prof. Michała Pełka-Palińskiego na tle wypad
ków Uniwersytetu wileńskiego, wiele innych przyczynków rę 
kopiśmiennych, dotyczących dziejów umyslowości Wilna; du
ży zbiór sztychów i litografji wileńskich i in., w tym kolek
cja portretów, rzadkie widoki, typy i t. p., akwarelowe 
i rysunkowe, nieco olejnych portretów, kolekcja wykopa
liskowa i ceramiczna, około 1000 numerów wynosząca, 
przedmioty z zakresu zdobnictwa ludowego; rozmaite pa
miątki, zabytki archeologiczne. W bibljotece swej posiada parę 
rzeczy, bibljografom nieznanych, druki z XVI w. (krakowskie 
głównie, ilość naogół mała), XVII w. (wileńskie, warszawskie 
i wiele innych, 1 —oszmiański, 1  jewjejski, 1  kiejdański, 1 słu- 
cki), i XVIII —XX w. Bogaty zbiór kalendarzy polskich, w tym 
nader szacownych kalendarzyków politycznych. Panegiryki 
dawne, druki ulotne, afisze polskie wileńskie (kilkaset nume
rów od końca XVIII w.), klepsydry wileńskie, ex-librisy i t. p.





B IB U O G R A F JA .

Bibljotckoznawstwo.

Briggs, W alter B. Reference work in public and in col
lege libraries: u comparison and a contrast. — Library Jour
nal 32. 1907. str. 492—495.

Chambers, W. Geo. The registration of llbrarians. — 
Libr. World 10. 1907-08. str. 241-242.

Conrad, Else. Einrichtung und Bedeutung der amerika- 
nischen Yolksbibliotheken — Eckart 2. 1907/08. str. 256 — 
264.

Jahrbuch der Deutsehen Blbliothekeu. Herausgegeben 
vora Yerein Deutscher Bibliothekare. Jg. 6. Leipzig. O. Har- 
rassowitz 1908, str. 156.

Sulimowski Antoni. O instytutach bibljograficznych. — 
Kurjer Warszawski, Nr. 102 z dnia 11 kwietnia 1908 r.

Die Zettelkette. Ein neues Hilfsmittel fiir Anlegung sy- 
stematisch geordneter Yerzeichnisse. — Zeitschrift ftir Biicher- 
freunde 11. 1907/08. str. 420-422, z 2 ilustr.

O l-ym zeszycie „Przeglądu Bibljotecznego“ podały 
wzmianki pisma następujące:

Gazeta Codzienna (Warszawa), Nr. 51 z dnia 21 lu
tego 1908 r. (ap.)



Goniec W ieczorny (Warszawa), Nr. 83 z dnia 19 lu
tego 1908 r. (m.)

K rytyka (Kraków), zeszyt III, 1908 r. str. 297
(S. Posner).

Książka (Warszawa), Nr. 4 z dnia 15 kwietnia 1908 r.
Kurjer Warszawski, Nr. 48 z dnia 17 lutego 1908

r. (J. K.)
Nowa Gazeta (Warszawa), ze stycznia 1908 r.
Prawda (Warszawa), 1908.
Słowo (Warszawa), Nr. 25 z dnia 26 stycznia 1908 r. (J.)
Witeź (Warszawa), zeszyt II z dnia 15 lutego 1908 r.

Bibijoteki.

Bibljoteki i Czytelnie Publiczne. — Kultura Polska, or
gan Towarzystwa Kultury Polskiej, miesięcznik, (Warszawa) 
Nr. 1 z dnia 1 stycznia 1908 r.

Bibljoteka Publiczna. — Słowo (Warszawa) Nr. 68 z dnia 
9 m arca 1908 r.

Bodleian Library, Staff-Kalendar 1908. Oxford. H. Hart. 
1908 r. str. 147.

British Museum. Reproductions from illuminated Ma- 
nuscripts. Ser. III Fifty plates. London. Museum. Longmans 
Quaritch... 1908. str. 16.

Clarus. Bibljoteka Jagiełońska (z 2 ilustr.) — Świat 
(Warszawa) Nr. 13 z dnia 28 m arca 1908 r.

Dziesięciolecie Bibljoteki Kolejowej przy Dr. Żel. War- 
szaw^sko-Wiedeńskiej. Z 5 ilustracjami. Nadbitka z katalogu 
Bibljoteki Kolejowej. W arszawa. 1908. B o, str. LV.

Fulman M. Biblioteki parafjalne, ich potrzeba, zakładanie 
i prowadzenie. — Dziennik Powszechny (Warszawa) 1907 r. 
Odbitka Kraków, Spółka Wyd. Pol. 1907, str. 32.

Ktoś ze wsi. Bibljoteka publiczna w Londynie. — Kur
jer (Lublin) Nr. 2 i 3 z dn. 3 i 4 stycznia 1908 r.

Monthly Bulletin of books added to the Public Library 
of the City of Boston vol. 13. Nr. 1 January 1908. Boston. 
Trustees 1908.

Pierłeoni, Gino. Index codicum graecorum qui in Bi-



bliotheca Chisiana Romae adservantur. — Studi italiani di fi
lologia classica 15. 1907. str. 315—341.

Rappaport, E. St. Przyszłość naszej książnicy publicz
nej. — Kurjer Warszawski Nr. 68, z dnia 8 m arca 1908 r.

Rediviviis. Biblioteka Publiczna w Warszawie (z 5 ilu
stracjami) — Świat, Nr. 7 z dnia 15 lutego 1908 r.

Rizzoli, Luigi, Manoscritti della Biblioteca civica di Pa- 
dova riguardanti la storia nobiliare italiana. Roma. Collegio 
Araldico 1907. str. 128.

(Sk.) Biblioteka publiczna w Warszawie — Gazeta Co
dzienna (Warszawa) Nr. 68, z dn. 9 marca 1908 r.

Tow. bibljoteki publicznej w Warszawie — Kurjer W ar
szawski, Nr. 69 z dnia 9 marca 1908 r.

Towarzystwo Bibljoteki Publicznej — Goniec wieczorny 
(Warszawa) Nr. 115 z dnia 9 m arca 1908 r.

Tow. bibljoteki publ. — Przegląd Poranny (Warszawa) 
Nr. 69 z dnia 9 marca 1908 r.

Wal. C. Bibljoteka Publiczna. — Nowa Gazeta, Nr. 57 
z dnia 4 lutego 1908 r.

Vera. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (1907 rok). No
wa Gazeta, Nr. 115 z dnia 9 m arca 1908 r.

Bibljografje ogólne.

Barbera, Piero. Nuovi orizzonti della Bibliografia. III. 
II compito dello Stato e di altri Enti. — Giornale d. libreria 
20. 1907. str. 539—541.

Bibliotheca Belgica. Bibliographie generale des Pays- 
Bas. Publ. par Ferd. van der Haeghen et R. van der Ber- 
ghe, av. la collaboration de Victor van der Haeghen et Alph. 
Roersch. Livr. 176/177, 178/179. Gand. C. Vyt 1907.

Evans, C. American bibliography: a  chronological dic- 
tionary of all books, pamphlets and periodical publications 
printed in the United States of America from the genesis of 
printing in 1639 down to and including the year 1820; with 
bibliograph. and biograph. notes. Vol 4 1765—1773. Chicago
1907. str. XVI+439.

(Fiske, Willard). Bibliographical Notices VI. Books prin
ted in leeland 1578—1844. A fourth supplement to the Bri-



tish Museum Catalogue with a generał index to tlie four 
suppl. Ithaca, New-York, 1907. str. 47.

Halvorsen, J. B. Norsk Forfatter-Lexikon ] 814 — 1880. 
Paa grundlag of J. E. Krafts og Chr. Langes „Norsk Forfat- 
ter-Lexikon 1814—1856“. H. 64. Wergeland-Weselsen. Kristia- 
nia. Norske Forlagsforen, 1907. str. 529—592.

Zaccaria, Enrico. Bibliografia italo-spagiiuola ossia edi- 
zioni e versioni di opere spagnuole e portoghesi fattesi in 
Italia. Vol I. Bologna. L. Beltrami. 1907. str. IV-|-104.

Bibijografje specjalne.

Bibliographie generale et complete des livres de droit 
et de jurisprudence publies jusqu’au 7 noyembre 1907, classee 
dans Fordre des codes avec table alphabetiąue des raatieres 
et des noms des auteurs. Paris. Marchal et Billard 1908. str. 
XXXIII-|-178.

Mason, S. A  bibliography of the poems of Oscar Wilde 
London. Kichards 1907. str. 162.

Thomas, N. W. Bibliography of Anthropology and Folk- 
Lore 1906. London. D. Nutt. 1908.

Miłośnictwo książek.

Budan, E. de. Guide International des collectionneurs 
d’Ex-libris. Torino. H. Schioppo, 1907, str. 98, tabl. 5.

Oollijn, Isak. Holandsche Prijsboeker uit de 17-e en de 
18-e eeuw. Tijdschrift v. bock-en bibliotheekw. 5. 1907, str. 
220—224 z 4 ilustr.

Hanz, Georges. Ex-Libris. Leipzig. K. W. Hiersemann 
1908. 25 tabl. 4-o.

Katalogi.

Biblioteka Publiczna w Warszawie. Katalog Nr. 1 Czy
telni Naukowej. Nakładem Towarzystwa Biblioteki Publicz
nej w Warszawie, ul. Rysia Nr. 1 (róg Jasnej), 1907, 8-o min. 
str. V l+164.



Katalog Biblioteki Czytelni Bezpłatnej T-wa Debr. w Ra
domiu. Opracował Józef Goebel jeometra przysięgły, 1907. 
8-0 min. str. 136.

Katalog rozumowany książek odpowiednich dla bibliotek 
parafialnycłi. I. Opracowali ks. Jan Niedzielski, bibliotekarz 
i ks. Czesław Sokołowski, profesor Seminaryum W arszawskie
go. Wydawnictwo Biblioteki dzieł chrześcijańskich. W arsza
wa, Gebethner i Wolff, 1908, 8-o str. 80-f-XIII.

Dodatek drugi do Katalogu Bibljoteki Kolejowej przy 
Stowarz. Spożyw. D. Ż. W. W. z 5 ilustracjami. Warszawa,
1908. Cena kop. 20. 8-o str. LV-)-fi8.





w  sprawie wydawnictwa 
„Bibijografji polskiej X X  wieku”.

w  końcu marca r. b. w lokalu Towarzystwa Bibljoteki 
Publicznej w Warszawie odbyło się posiedzenie pod przewo
dnictwem prof. Dicksteina w sprawie wydawnictwa „Bibljo- 
grafji polskiej XX wieku“. Przewodniczący zaznaczywszy na 
wstępie zadania Instytutu Bibljograficznego, utworzonego przy 
Bibljotece Publicznej, zapoznał zgromadzonych z dotyczaso- 
wą pracą jego. Następnie nadmienił, że pomnikowa „Biblio- 
grafja polska" prof. Estreichera dobiega końca, zawierać więc 
będzie prawdopodobnie wykaz druków polskich do wieku 
XIX-go włącznie, należałoby więc tę pożyteczną pracę pro
wadzić dalej. Otóż Instytut Bibljograficzny ma zamiar podjąć 
się tego doniosłego zadania i w tym celu zgromadził już cał
kowity prawie materjał z roku 1901 i 1902, a jednocześnie 
segreguje kartki katalogowe druków z roku bieżącego. Bi- 
bljografja polska XX wieku wydawana będzie tomami, zawie- 
rającemi pięciolecia, tom więc pierwszy ma obejmować 
lata 1901—1905, tom drugi 1906—1910 i t. d. W każdym to
mie bibljografja zestawiona będzie podwójnie: w porządku a l
fabetycznym nazwisk autorów i według działów naukowych 
systemem dziesiętnym Melyila Dewey’a, przyjętym przez Mię
dzynarodowy Instytut Bibljograficzny w Brukseli.



Zebrani na posiedzeniu wydawcy i właściciele księgarń 
obiecali dla ułatwienia pracy nad przyszłą bibljografją i dla 
ujednostajnienia roaterjału wproA¥adzić system dziesiętny do 
katalogów swoich, jak również oznaczać w katalogach wy
m iary książek w centymetrach.

Instytut Bibljograficzny prosi autorów polskich o nadsy
łanie odbitek prac, których niema av obiegu księgarskim 
i zwraca się do wszystkich obywateli kraju, którym na ser
cu leży dobro tej instytucji o poparcie tego doniosłego wy
dawnictwa.



Zgromadzenie Ogólne Członków 
Towarzystwa Bibijoteki Publicznej 

w Warszawie.

Dnia 8 marca 1908 r. odbyło się w lokalu własnym 
pierwsze ogólne zgromadzenie członków Towarzystwa Biblio
teki Publicznej w Warszawie.

Zebranie zagaił prezes ToAvarzystwa prof. S. Dickstein, 
poczym wybrano na przewodniczącego doktora Teodora Duni
na, który powołał na sekretarza inżyniera Wiktora Bułakow- 
skiego i na asesorów pp. dr. T. Heimana, S. Krzemińskiego 
A. Poradowską i 8. Walewskiego. —

Prezes Towarzystwa odczytał sprawozdanie za rok ubie
gły 1907, które poniżej podajemy w brzmieniu dosłownym.

Sprawozdanie przyjęto bez dyskusji, poczym odczytano 
następujące wnioski Komisji rewizyjnej:

„W zastosowaniu się do § .‘>9 Ustawy Tow. Bibijoteki Pu
blicznej w Warszawie, komisja rewizyjna przystąpiła w dniu 
dzisiejszym do sprawdzenia przedstawionego przez komitet 
sprawozdania rachunkowego za pierwszy rok istnienia Towa
rzystwa od d. 2-go lutego 1907 do 31 grudnia 1907 roku. 
Według tego sprawozdania okazuje się, że przychód wyniósł



Rb. 9850.15
rozchód zaś „ C051.21
i tym sposobem pozostałość wynosi „ 3798.94
potrącając z tej sumy ciążące l^aucje i należności 
dostawcom, „ 12S6.90
pozostaje do rozporządzenia komitetu „ 2512.0-1

Potwierdzając zgodność podanych cyfr z księgami i do
kumentami, komisja rewizyjna wnosi, aby zgromadzenie ogól
ne członków Towarzystwa przedstawione przez komitet spra
wozdanie zatwierdziło i temuż komitetowi udzieliło pokwito
wania z poczynionych wydatków.

Po załatwieniu powyższych czynności Komisja Rewi
zyjna przejrzała projekt budżetu na r. 1908-my i znalazszy, 
że jest prawidłowo ułożony i zgodny z zadaniami i potrze
bami Towarzystwa, wnosi, aby Zgromadzenie Ogólne budżet 
ten zatwierdziło i upoważniło zarazem Komitet do przenosze
nia w razie potrzeby sum wydatkowych z jednego działu do 
drugiego “.

Budżet projel?;towany na role 1908 zatwierdzono, przy- 
czym p. Cezary Łagiewski zapytały dlaczego do budżetu nie 
wprowadzono wykazu i oceny inwentarza, w odpowiedzi na 
to pytanie prezes Towarzystwa wyjaśnił, że oszacowanie jest 
już rozpoczęte, ponieważ jednak jest ono pracą bardzo mozol
ną i trudną — nie mogło być dokonanym w roku ubiegłym, 
a wobec napływających ciągle licznych bardzo darów w książ
kach nie można ustalić, czy i w roku bieżącym dokonanym 
całkowicie będzie. -  W każdym razie w miarę posuwania 
się tej pracy rezultaty jej ujawnione zostaną.

Na wniosek Komitetu Towarzystwa, prezes wygłosił po
dziękowanie członkom Komisji współdziałającej w osobach p. 
A. Poradowskiej i pp. 8. Walewskiego, Z. Wasiutyńskiego, J. 
Świątkowskiego, J. Glasa i K. Paprockiego, prosząc o dalszą 
pracę i poparcie Towarzystwa.

Przez głosowanie kartkowe 88 obecnych członków To
warzystwa wybrano wzamian ustępujących pp.: A Suligow- 
skiego i St. Michalskiego na członków Komitetu Towarzy
stwa pp. inż. Kondratowicza (gł. 74) i inż. W iktora Bułakow- 
skiego (gł. 05), oraz na członków Komisji Rewizyjnej pp. J. Ge



bethnera (gl. 64), A. Czajewicza (gł. 64), St. Najmana (gl. 61);
o czym sporz^};dzono protokuł za podpisem asesorów.

Następnie zabrał glos prof. Karol Appel, wyrażając w imie
niu osób, korzystających z Czytelni Naukowej przy Towarzy
stwie Eibljotcki Publicznej, podziękowanie dla prezesa Ko
mitetu za nieustanną pracę nad uwzględnianiem potrzeb czy
telnictwa naukowego, na co prezes Towarzystwa w odpo
wiedzi oświadczył, że nie może przyjąć powyższych wy
razów wyłącznie do siebie, lecz dzieli je ze wszystkiemi 
pracownikami biura i czytelni, którzy z gorliwością speł
niają czynności swoje w należytym poczuciu obowiązków 
obyw^atelskich.





Sprawozdanie Komitetu Towarzy
stwa Bibijoteki Publicznej za r.l907

1. Skład Komitetu. Na posiedzeniu organizacyjnym 
Towarzystwa Bibijoteki Publicznej, odbytym w dniu 2 lutego
1907 r. powołani zostali do Komitetu pp. S. Dickstein, H. Do- 
brzyęki, St. Kętrzyński, St. Leszczyński, St. Michalski, A. Su- 
ligowski, J. Tur; z kolei największą, liczbę głosów otrzymali 
pp. W. Męczkowski, I. Bendetson. Wobec zrzeczenia się man
datu przez p. Tura i nieprzyjęcia go przez p. Męczkowskiego, 
do Komitetu wszedł p. I. Bendetson.

Utworzony tym sposobem pierwszy Komitet Towarzystwa 
Bibijoteki Publicznej, złożony z następujących siedmiu osób:
I. Bendetsona, S. Dicksteina, H. Dobrzyckiego, St. Kętrzyń 
skiego, St. Leszczyńskiego, St. Michalskiego, A. Suligowskiego, 
mający funkcjonować według § 18 Ustawy w ciągu trzechle- 
cia 1907 — 1909, na posiedzeniu dnia 7 lutego 1907 wybrał ze 
swego grona na prezesa p. S. Dicksteina, na wiceprezesa p. 
A. Suligowskiego, na sekretarza p. St. Michalskiego, na skarb



nika p. Bendetsona i przystąpił bezzwłocznie do czynności, 
zakreślonych Ustawą.

W miesiącu m arcu tegoż roku p. A. Suligowski dla 
braku czasu zmuszony był wystąpić z Komitetu, tak 
że w ciągu pozostałych 10 miesięcy rolcu sprawozdawczego 
Komitet pracował w uszczuplonym komplecie, złożonym z 6 
osób, i dopiero na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym, stosow
nie do § 20 Ustawy ma być uzupełniony.

2. Działalność Komitetu w roku 1907. Komitet Towarzy
stwa Bibljoteki Publicznej odbył w roku ubiegłym 25 plenar
nych posiedzeń, nie licząc narad w ważnych sprawach, nie- 
cierpiących zwłoki. P racę swoją rozpoczął Komitet od zba
dania warunków, w jakich przyjdzie mu działać w tym pierw
szym stadjum powstającej instytucji społecznej.

Instytucje, zbliżone charakterem  do Bibljoteki Publicznej,
o ile nie korzystają z zasiłków państwa, kraju lub miasta, 
zwykły opierać byt swój na poważnym kapitale własnym, 
wystarczającym  przynajmniej na pokrycie najważniejszych 
potrzeb w ciągu pierwszych łat istnienia. Tymczasem nasza 
Bibljoteka Publiczna, jeżeli nie uwzględnimy bardzo skromne
go zasobu, o którym niżej będzie mowa, rozpoczęła swój 
żywot bez żadnego kapitału zakładowego. Nie możemy tu 
zataić, że założyciele Towarzystwa, opierając się na żywo 
odczuwanej w różnych sferach społecznych potrzebie bibljo
teki publicznej, oraz na licznych głosach prasy, nawołującej od 
lat wielu do utwwzenia takiej instytucji, mieli nadzieję, że 
po zatwierdzeniu Ustawy tak upragnionego Towarzystwa, 
ludzie ofiarni pospieszą im z pomocą m aterjalną w tym oby- 
w^atelskim przedsięwzięciu, i że na tej drodze uda się zebrać 
kapitał dość poważny, aby zamierzoną akcję postawić odrazu 
na wysokości, odpowiadającej potrzebom umysłowym i stano
wisku cywilizacyjnemu naszego miasta. W tej myśli założycie
le Towarzystwa rozesłali w grudniu 1906 roku gorącą odezwę do 
stukillcudziesięciu najwybitniejszych obywateli naszego kraju, 
których nazwiska oraz stanowisko społeczne i majątkowe 
kazały się spodziewać, że przystąpią do nowo-zawiązującego 
się Towarzystwa jako członkowie założyciele i udziałami 
swemi stworzą mocne oparcie dla Bibljoteki. — „Mamy głębo-



ksj; w ia rę—pisali zlożyciele—że ludzie dobrej woli i szczodrej 
ręki połączźj, się z nami, aby wspólnemi siłami dźwignąć trwałe 
podwaliny instytucji, mającej dla sprawy kulturalnego naszego 
rozwoju znaczenie pierwszorzędne".

Odezwa ta pozostała bez echa, Komitet Tow^arzystwa, 
niezrażony atoli tym niepowodzeniem założycieli, nie wyrze
kając się bynajmniej nadziei, że prędzej czy później ofiarność 
społeczeństwa zwróci się ku Bibljotece Publicznej, postanowił 
pójść drogą inną, a mianowicie przystosowawszy się do wa
runków, W' jakich przejmował sprawę z rąk założycieli i Ze
brania Ogólnego, dążyć do zadań swych w miarę sił i możno
ści, w przekonaniu, że wytrwała i nieustająca praca celowa 
nie może pozostać bezużyteczną, owszem przybliżyć winna tę 
chwilę, w której Bibljoteka zdobędzie sobie środki trwałego 
rozwoju.

Pod względem finansowym Komitet mógł w początkach 
swej pracy oprzeć się zaledwie na bardzo skromnej podstawie 
materjalnej, którą stanowić miały składki roczne członków 
Towarzystwa. Liczba członków w chwili zawiązania Towa
rzystwa zaledwie dochodziła do dwuch setek. Wpływy te nie 
mogły w'ystarczyć nawet na najniezbędniejsze potrzeby. Po
stanowiono więc usilnie starać się o powiększenie funduszów 
przez zjednywanie nowych członków’.

Dzięki inicjatywie p. St. Walewskiego, oraz zabiegli- 
wości osób życzliw'ych naszej instytucji, a mianowicie pp. 
A. Poradowskiej, Witolda Biernackiego, Jakuba Glassa, Kon
stantego Paprockiego, Józefa Świątkowskiego, Zygmunta 
Wasiutyńskiego liczba członków — acz powoli — wciąż w zra
stała i powiększyła się w ciągu roku sprawozdawczego blizko
o setkę. Nadto udało się Komitetowi zjednać 12 członków 
dożywotnich, łitórych wkłady jednorazowe po rubli 100 zasi
liły fundusze nasze. Wreszcie dwie większe ofiary po rubli 
1000: jedna rodziny ś. p. Bronisławy Kolbe dla uczcze
nia pamięci zmarłej, druga członka Towarzystwa p. Józefa 
Natansona, były dla Komitetu w samych początkach wielką 
pomocą, bo umożliwiły mu przystąpienie do roboty organiza
cyjnej.

Drugą ważną czynnością Komitetu było przejęcie na



rzecz Towarzystwa Bibljoteki Publicznej Czytelni Naukowej, 
istniejącej od dłuższego czasu i mieszczącej się przy ulicy 
Żórawiej N. 41, której prawnymi współwłaścicielami byli: 
Henryk Sienkiewicz, baron Leopold Kronenberg, Adam hr. 
Krasiński, St Leszczyński, S. Dickstein. Czytelnia ta  miała 
niejako cliarakter publiczny; od abonentów pobierała wpraw
dzie skromne opłaty, wpływ atoli z tego źródła pokrywał za
ledwie część jej wydatków, resztę zaś pokrywali ofiarodawcy, 
zjednani przez wyżej wyraienionycłi właścicieli prawnych. 
Towarzystwo objęło cały księgozbiór Czytelni w ilości prze
szło 3000 dzieł naukowych oraz sumę rubli 2627, stanowiącą 
remanent ofiar, złożonych przez grono osób, popierających 
Czytelnię. Przejmując Czytelnię Naukową Komitet, przejmo
wał wprawdzie zarazem, imieniem Towarzystwa, obowiązek 
dalszego jej utrzymywania, a wdęc nakładał ciężar na To- 
w^arzystwo, ale uczynił to świadomie, bo wstępował odrazu 
na drogę bezpośrednią działania, zgodną z duchem Ustawy 
Towarzystwa i zadaniami Bibljoteki Publicznej.

W dalszym ciągu Komitet Bibljoteki zakreślił sobie na
stępujący plan działania:

1) Utrzymać nadal i rozwijać Czytelnię Naukową, która 
dowiodła już swego pożytku w poprzednim okresie swego 
istnienia, powiększyć jej zasobność przez zaprenumerowanie 
nowycłi czasopism naukowych, przez uprzystępnienie warun
ków abonamentu dla osób mniej zamożnych i przez wydanie 
katalogu drukowanego.

2) Dla Biura Towarzystwa, Czytelni i przyszłych zbiorów 
bibljotecznych wynająć możliwie obszerny i dogodny lokal 
w środkowym punkcie miasta.

3) Lokal ten urządzać stopniowo w miarę napływających 
środków,

4) Dla utworzenia fundamentu Bibljoteki Publicznej gro
madzić — przeważnie drogą darów — poważne dzieła naukowe 
z rozmaitych dziedzin wiedzy, a następnie—w miarę przyby
wania środków m aterjalnych—zasilać Bibljotekę nowemi na
bytkami drogą kupna.

B) Przystąpić możliwie najprędzej do inwentaryzacji 
i katalogowania napływających książek, tak aby zbiory bi-



bljoteczne mogły jeszcze w roku bieżącym (t. j. 1907) być 
oddano do użytku publicznego.

6) Przyjąć odpowiedni personel pracowników i odwołać 
się do osób cłiętnycłi z prośbą o pomoc lionorową w pracacłi 
bibljotecznycłi.

7) Podjąć roboty przygotowawcze około utworzenia 
w przyszłości Instytutu Bibłjograficznego przy Bibłjotece.

8) Podjąć — o ile to będzie możliwe bez obciążenia fun
duszów Towarzystwa — wydawnictwo własnego organu dla 
propagowania zadań Bibljoteki i obznajmiania szerszej pu
bliczności z ruchem na polu bibljotekarstwa, bibljografji i czy
telnictwa.

Dla spełnienia tycłi zadań, Komitet nakreślił sobie bud
żet prowizoryczny w bardzo skromnycłi rozmiaracłi, z tym 
zastrzeżeniem, że gdyby przewidywane wpływy nie dopisały, 
nastąpić musi koniecznie odpowiednia redukcja w pozycjacłi 
wydatkowych.

Tą konieczną ostrożnością kierował się Komitet w ciągu 
roku sprawozdawczego i dzięki niej zamyka rok ten pewną 
nadwyżką wpływów, którą przenosi na rachunek roku 1908, 
jako rezerwę na pokrycie niedoboru w drugim roku ist 
nienia w przewidywaniu, że suma wpływów, jakie osiągnąć 
się dadzą, nawet przy znacznie zwiększonej liczbie członków 
może okazać się niewystarczającą na pokrycie niezbędnj^ch 
wydatków i zobowiązań.

Plan powyższy udało się Komitetowi spełnić w grani
cach wskazanych, a mianowicie:

1) Czytelnia Naukowa wzrosła przeszło o 1500 dzieł na
ukowych drogą darów i kupna. Bardzo poważnie wzrosła 
liczba czasopism naukowych, których w Czytelni mamy obec
nie 120. Powiększyła się też frekwencja czytelników i wy
pożyczających książki, jak to widać z załączonej poniżej 
tablicy. Katalog N. l Czytelni Naukowej został wydany
i znajduje się już w rękach czytelników. Do druku Katalogu 
N. 2, w którym pomieszczone będą nowe nabytki od paździer
nika 1907 r., wkrótce przystąpimy.

2) Lokal nasz jest dość obszerny i wygodny, położony



w punkcie środkowym miasta, posiada dużą Czytelnię i może 
pomieścić około 30000 książek. Z powodu jednak nadspo
dziewanie szybkiego wzrostu naszych zbiorów, w^krótce oka
że się niewystarczającym.

3) Urządzenia nasze są bardzo skromne. W sali naszej 
stoją te same czarne i proste stoły, które pełniły służbę 
w  Czytelni na Żórawiej. Dla książek bibljotecznyełi sprawi
liśmy skromne szafy bibljoteczne. W których pomieściliśmy 
już około 20000 książek. Reszta czeka szaf swoich.

4) Zbiory bibljoteczne wzbogaciły się jakościow^o i iloś
ciowo w sposób zadziwiająco szybki. Stwierdzamy to z wy
sokim zadow^oleniem i z wdzięcznością dla w^szystkich naszych 
ofiarodawców, których nazwiska podajemy niżej, oraz dla 
wszystkich wydawców polskich, którzy zadość uczynili proś
bie Komitetu o nadsyłanie wydawnictw własnych do zbiorów 
bibljotecznych. Dzięki tej obywatelskiej uczynności Bibljoteka 
nasza otrzymuje prawie wszystkie nowe dzieła polskie. Nie- 
mniejszą wdzięczność winniśmy instytucjom takim, jak Aka- 
demja Umiejętności w Krakowie, Zaldad Narodowy imienia 
Ossolińskich we Lwowie, Bibljoteka Kórnicka, Cesarska Bi
bljoteka publiczna w Petersburgu, Uniwersytet Petersburski, 
Instytut Wschodni we Władywostoliu, Cesarskie Towarzystw'o 
Archeologiczne, Bibljoteka Uniw^ersytetu Warszaw^sldego, które 
nadsyłają nam już to wydaw^nictw^a sw^oje, już to katalogi 
sw'ych zbiorów.

Na tysiące liczymy przybytek z darów' osób pryw^atnyeh, 
które nadsyłają nam już to całe księgozbiory już to mniejsze 
partje książek. A nie są to bynajmniej dzieła bez wartości, 
przypadkowo zbierane. Przeciwnie, pomiędzy ofiarowanemi 
nam księgozbiorami znajdują się przeważnie dzieła wartościo
we, oraz kolekcje, zbierane starannie przez ich wiaścicieh. 
Do takich kolekcji należą: dar p. Jana Stołyhwy i Anieli ze 
Stołyhwów Koszkowej, złożony z pięknej kolekcji dzieł treści 
społecznej i historycznej, należących niegdyś do ś. p. Wiktora 
Stołyhwy, ojca ofarodawców^; dar p. St. M. dzieł treści filozo
ficznej, historycznej, społecznej i literackiej (około 1200), 
bibljoteka prof. A. Mierzyńskiego, złożona z najpow'ażnicjszych 
dzieł z zakresu filologji klasycznej, dar ś. p. Hoyera i rodziny



zmarłego złożony przeważnie z dzieł i rozpraw treści przy
rodniczej, dar Dr. J. Kowalczyka z dziel i czasopism treści 
matematj^cznej i astronomicznej, dar p. Szyszkowskiego 
(Yolumina legum i Konstytucje sejmowe); dar p. Skibińskiego 
około 6000 tomów, z którycli wyłoniliśmy bardzo pokaźną 
liczbę dziel naukowych i dawnych drułców polskich. Żałuje
my, że w tym krótkim sprawozdaniu nie możemy wymienić 
najważniejszych dzieł, któremi wzbogacona została Bibljoteka 
nasza, możemy powiedzieć tylko, że już teraz zbiory nasze 
zawierajji ważne dziełu literackie i naukowe ze wszystkich 
niemal działów wiedzy i mogą służyć do użytku osób pracują
cych poważnie i zawodowo na polu nauki. Oto lista wydaw
ców, osób i instytucji, Ictóre zasiliły darami swemi Bibljotekę 
W' ciągu ubiegłego roku

T o w a r z y s t w a ,  R e d a k c j e  i I n s t y t u c j e :  Polskie Towa
rzystwo filozoficzne t. 1, Red. Glosii t. 1, Przegląd historyczny t. 1, Red. 
Illiistracji Polskiej t. 1, Uniwersytet Kazański 1 .1, „Książnica" t. 2, Bibljo
teka Kórnicka t. 34, Drukarnia ludowa t. 1, Kasa Mianowskiego t. 2, Tow. 
Nakładowe t. 20, Warsz. BibJjot. Naukowa t. 2, „Nowa Bibljoteka Samo
kształceni a“ z Lodzi t. 5. Zakład Ossolińskich t. 29, S-ka Wydawnicza Pol. 
w Krakowie t. 1, Redakcja „Prawdy“ t. 427, Szkoła udziałowa w Rarke t. 
3, „Słowo“ t. 1, „Spółka W ydawnicza" t. 2, A. Staudacher t. 4, Stowarzy
szenie techników: czasopisma i broszury t. 113 pisma i broszury, Akad. Umie- 
jetn. w Krakowie t. 1, Uniwersytet Warszaw, t. 15, Instytut Wschodni we 
Władywostoku t. 17, „Wszechświat" rocznik, Pracownicy T wa Wulkan t. 63,

K s i ę g a r n i e :  Altenberga t 67, Anczyca t. 3, Arcta t. 273 i bro
szury, ]\L Borkowskiego t. 1 i broszury, G. Centnerszwera t. 53 i broszury, 
Friedleina t. 24, Gebethnera i Wolffa t, 111 i broszury, J. Lisowskiej t. 16, 
W. Mćikowskiego t. 9, Mani szewskiego i Meinhardta t. 4, Narodowa t. 5. 
Naukowa t. 3, Orgelbranda t. 34, Polska we Lwowie t 30, Połonieckiego t. 
52, Popularna t. 23, Powszechna t. 55, Sadowskiego t. 1, Polska Sikorskiej 
t. 81, Treptego t. 36, W ende i S-ka t. 97, „Wilder i S ka" t. 4, Westa t. 22.

O s o b y  p r y w a t n e :  BakunÓAvna Janina t. 151, Bełza St. t. 23, 
Bendetson Ig. inź. t. 25, Bersohn Mathias t. 6, Biegański Wł. dr. t. 8, Brand- 
stetter Julja t. 9 i roczniki pism, Brzozowska J*. t. 44, Chamiec Ksaw. t. 1, 
ks. Chelmicki t. 1, Czarnowski St. t. 3 ś. p. Dehne i Ig. i Ludw. Puczaiew-

Musimy zastrzedz się z góry, że wyliczenie to nie jest zupełnie 
dokładne; osiągnięcie zupehiej dokładności z powodu nieprzewidywanej 
mnogości darów w pierwszych miesiącach — było zbyt trudne.



cy t. 287 w porządku, Dehneł 113 map i plany 42 broszury, Demby Stefan 
t. 8, Dembowski Piotr t. 35, Dickstein S. t . 1857 i roczniki, Dobrzycki H. 
t. 365, Freider A. t. 1, Filipowska Feliksa t. 109 i roczniki, Freider J. t. 8, 
pisma 35 zeszytów i 8 roczników, Giedroyć Fran. dr. t. 7, Gliński t. 2, Gno- 
iński J. AL t, 2, Grosglikowa Leonowa t. 271, Gumiński J. M. t. 1, 
Halpern Ignacy t. 14, Holewiński Wł. inż. t. 1, ze Spasowiczów Hasfortowa 
Alicja t. 18, Heiman T. dr. t. 1, Hoppenfeld t. 2, Kodzina prof. H. Ho- 
yera t. 362, Jabłonowski Al. t. 38, Jabłoński Dawid t. 689, Janczewscy Mie
czysław i W anda t. 131, Jan icka H. roczniki, Janowski Al. t. 7, Karpiński 
St. t. 2, Korczak St. t. 1, Kowalczyk J. t. 350, Krajewska Włady
sławowa doktorowa t. 4 i roczniki, Kramsztykowa Stanisławowa t. 4, 
KramsztykZygmunt dr. t* 23, Krzywicki L. t 186 pisma i rocz iki rozmaite, 
Kucharzewski F. inż. t. 138, Kułakowski B. adw. t. 76, Lilientalowa E. t. 82, 
Leszczyński St. t. 74, Luksemburg dr. t. 27, Łabęcki t. 3, Magnus Wik
tor t. 1, Micłialski Stanisław t. 12, Miecznikowski t. 2, Rodzina 
prof. A. Mierzyńskiego t. 472 i roczniki, Miklaszewski B. t. 30, N. N. t. 99, 
N. N. t. 10, Natanson Wł. t. 44, Natanson St. t. 240, Oleszkiewicz t. 7, Osmo- 
łowski J. t. 77 i roczniki, Orzecłiowski t. 1, Parczewski A. t. 2, Pody- 
mowski Stan. t. 37, Podwiński t. 1, Pogodia prof. t. 63 i roczniki, ksiądz L 
P. t. 56, Posner S.t.9, Prauss Ksaw. t. 180, Pronaszko Bol.t. 70, Prażmowski 
Z. t. 19, Rechniewski St. t. 567 i roczniki, Rogowiczowa doktorowa t. 77, 
Rosenbacłiowa adwokatowa t. 35, Rowiński J. t. 2, Rychter inż. t. 22, Rylke 
Stanisławowa t. 13, Rymarkiewicz K. t. 2, Rudnicki t. 109, Sanguszko ks. 
t. 12, Sielska C. t. 1, Siemaszko S. inż. t. 92, Sierzputowski K. t. 8, Silber- 
stein t. 30, Skibiński inż. t. 6125, egzekutorowie testamentu ś. p. Izydora 
Sobańskiego za pośrednictwem hr. Grocholskiego t.^227, Spasowski Wł. t. 3, 
Staniszewski Wł. dr. t. 54, Stefanowski t. 37, Rodzina ś. p. Stołyhwy W ik
tora t. 1066, Szlenkierowa Marya t. 182, Szukiewicz Wojciecłi t. 5, Toka- 
rzewska t. l, Tułacz M. t. 1, W. K. t. 22, Walewska W alerja t. 358, Walew
ski t. 3, Wasiutyński inż. t. 156, W eltstaub roczniki pism, Wierzbowski T. 
prof. t. 2, W ittyg W. t. 6, Wróblewski dr. t. 18 i roczniki. Wyszyński 
t. 87 i roczniki. Zaleski H. t. 61, Zawadzki t. 26, Zielińska dr. t. 6.

5) W czerwcu r. 1907, po sprawieniu szaf i umieszczeniu 
w nich pewnej liczby książek, po przygotowaniu kartek ka- 
talogow^ych i arkuszy inwentarzowych, przystc^piliśmy do naj
ważniejszej czynności bibljotecznej, t. j. do inwentaryzacji
i katalogowania naszych zbiorów. P raca ta prowadzona jest 
bez przerwy przy pomocy personelu miejscowego i honoro
wych współpracowników. Oprócz inwentarza głównego, w któ
rym dzieła zapisywane są koleją numerÓAV bibljotecznych, ukła
damy dwa katalogi kartkowe, jeden według nazwisk autorów, 
drugi przedmiotowy według działów nauki i literatury, w którym 
kartki układane są znowu leksykograficznie podług nazwisk 
autorów. W Idasyfikacji działów l^atalogu przedmiotowego



przyjęliśmy system bibliograficzny zwany dziesiętnym, który 
przyjęty jest w bibljotekach amerykańskich i w Instytucie 
Bibljograficznym Międzynarodowym w Brukseli. System ten — 
pomijajij;C jego charakter międzynarodowy — ma jeszcze tę 
zaletę, że pozwala przy pomocy odpowiedniego znakowania 
na najdalej idącą specjalizację działów i poddziałów każdej 
gałęzi nauki, a tym sposobem na tworzenie katalogów odno
szących się do więcej lub mniej specjalnych zagadnień. K a
talogi nasze umieszczone są w oprawach z grzbietami sprę- 
żynowemi, dogodnych w użyciu i nadających się do łatwego
i szybkiego wyjmowania lub wkładania kartek katalogowych. 
Przy obranym przez nas systemie umieszczania książek w sza
fach i wyżej opisanym katalogowaniu, każdą potrzebną książkę 
wyszukać można łatwo i szybko. Skatalogowana część zbio
rów bibljotecznych już od miesiąca listopada jest pozostawiona 
do użytku czytelników, a z dniem każdym — w miarę przy
bywania kartek bibljotecznych — rośnie liczba rozporządzal- 
nych książek.

Niezależnie od tego przygotowujemy inwentarz i katalog 
obfitych w Bibljotece naszej roczników czasopism i wydaw
nictw Towarzystw naukowych. Posiadamy między innemi 
komplet lub serje roczników: Bibljoteki Warszawskiej, Ateneum- 
Muzeum lwowskiego, Przewodnika naukowego i literackiego. 
Wszechświata, Prac matematyczno fizycznych. Wiadomości ma
tematycznych, Archiv fiir systematische Philosophie, Archi\ ftir 
Geschichte der Philosophie, Zeitschrift fiir Philosophie i. t. d.

Wspomnieć też należy o gromadzonym obecnie z ini
cjatywy koła wychowańców b. Szkoły Głównej zbioru prac 
profesorów i uczniów tej Szkoły. Po skatalogowaniu, prace te 
w odpowiednich szafach umieszczone będą w sali naszej do 
użytku członków i czytelników. Uporządkowaniem tego dzia
łu zajmuje się Inż. II. Kondratowicz.

6) Personel Bibljoteki Publicznej składa się z pięciu osób, 
z których dwie obsługują głównie Czytelnię Naukową, trzy 
pozostałe zajęte są pracą w samej Bibljotece. Skromny ten 
skład nie odpowiada bynajmniej coraz bardziej rosnącej ro
bocie i byłl)y zupełnie niewystarczający, gdyby nie pomoc 
bezinteresowna całego szeregu honorowych pracowników, 
którzy nieśli lub niosą nam pomoc w najważniejszej pracy
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bibljotecznej, t. j. katalogowaniu i klasyfikowaniu ksii^żek i cza
sopism. Komitet uważa za obowiązek swój wyrazić serdeczną, 
w^dzięczność tym osobom za ofiarowany czas i za trudy, po
niesione dla dobra Bibljoteki.

Oto lista osób, które okazały nam Avielkie usługi w pra
cach bibljotecznych: panie: Bajerlciewiczówna Felicja, Baku- 
nówna Sabina, Dicksteinowa Paulina, Dicksteinówna Julja, Har- 
czykowa Regina, Hellmannówna Kazimiera, Konicowa Henryka, 
Kramsztykowa Stanisławowa, Kryńska Helena, Krzycka ]\[a- 
rja, Nelkenowa Marja, Obrębska Natalia, Perlówna S., Ra
kowska Ksawera, Rudzińska GabrjeJa, Tomezakówna Leokadja; 
panowie Centnerszwer Gabrjel, Kondratowicz lijeronim, Krzy
wicki Ludw., Leppert Zygmunt, Łowieniecki P. IMorawski Stani
sław, Swirski Aleksander książę. Żukowski Władysław. IJstę tę 
uzupełniamy nazwiskami osób, które przystąpilj^ do pracy w łcoń- 
cu roku sprawozdawczego lub na początku roku 1908: Alterówna 
Marja, Gutmanówma Marja, Peszyńska Janina, Podliorska Kazi
miera, Szadkowska W. inż. Korwin i p. St. Tukalski Nichubowicz.

7) Dokładne katalogowanie zbiorów nie może się obyć 
bez niezbędnycłi źródeł bibljograficznych. I dla tego Komitet, 
dążąc do utworzenia Instytutu Bibljograficznego, którego bliż
sze zadania wypowiedział w osobnej odezwie, przystąpił odrazu 
do gromadzenia dzieł bibljograficznych polskich i obcyełi dro
gą darów, kupna łub zamiany. Obecnie posiadamy już Bi- 
bljografję Estreichera, komplet I^rzewodnika bibljograficznego, 
komplet Katalogu nauk przyrodniczych, wydaw^anego przez 
instytucję bibljograficzną niemiecką, liatalog literatury nau
kowej, wydawany" przez Akademję Umiejętności w Krakowie, 
katalogi Bibljoteki Cesarskiej w Petersburgu, Bibljoteki uni
wersyteckiej w Warszawie, w Petersburgu i t. d.

Na podstawie tych danych przystępujemy do przygoto
wania bibljografji kartkowej piśmiennictwa polskiego, poczy
nając od początku XX stulecia, t. j. od roku 1901. Postępując 
po tej drodze, mamy nadzieję dojść do w^yczerpującej bibłjo- 
grafji polskiej za kolejne pięciolecia obecnego wieku, mające 
stanowić ciąg dalszy pomnikowej Bibljografji Estreichera.

W dziale tym praeow^ały w Bibłjotece panie: Konicowa Hen
ryka i Podhorska Kazimiera.



8) Uzyskawszy koncesję na Przegląd Bibljoteczny, Komi
tet zaprosił na redaktora p. Stefana Dembego, znawcę i miłoś
nika bibljografji. Pan Demby pełni dotąd obowiązl^i redak
torskie łionorowo.

Pierwszy zeszyt „Przeglądu Bibljotecznego" ukazał się 
w styczniu r. 1908, następne zeszyty ukazywać się będą 
w kAvartalnych odstępach czasu.

Członkowie Towarzystwa otrzymują „Przegląd Bibljotecz- 
ny‘‘ za połowę ceny prenumeracyjnej, t. j. za 2 ruble rocznie.

3. Frekwencja. W poniższym obrazie statystycznym 
za rok sprawozdawc‘zy obejmujemy i miesiąc styczeń roku 
ubiegłego. Dla wyjaśnienia dodajemy, że w ciągu lutego, 
marca i kwietnia Czytelnia Naukowa mieściła się w dawnym 
lokalu; że znaczny spadek frekwencji od maja do sierpnia 
wyjaśnia się tym, że w maju przenieśliśmy się do nowego 
lokalu, który trzeba było dopiero odpowiednio urządzić i że 
w miesiącach wakacyjnych t  j. w lipcu i sierpniu Czytelnia 
była otwarta tylko w godzinach od 10-ej do 4-ej po południu, 
a nie jak zwykle od 10 -ej do 9-ej wieczorem. Odtąd frek
wencja stale rośnie i dochodzi w grudniu do 1658 zgłoszeń. 
W miesiącach styczniu i lutym roku 1908 liczl>a czytelników, 
zgłaszający cli się do Bibljoteki sięgała od 80 —100 osób dzien
nie, obecnie często przekracza setkę.

Tablica frekwencji w roku 19o7,
1
j Ilość zgło
szeń na NN. 

kontroli
Ilość tomów 
wydanych

Zapisano
czytelników

Wykreślono
czytelników

Ogółom
uczęszczało

pozostało z roku 1906 375
Styczeń............................ 524 579 68 118 1509
Luty................................ 423 482 59 93 940
Marzec............................ 446 498 46 70 1067
K w iecień....................... 423 488 48 74 1032
M a j................................ 273 307 12 36 639
C zerw iec....................... 280 339 35 78 788
L ip ie c ............................ 146 178 18 23 495
S ie rp ie ń ....................... 188 226 50 164 663
W rzesień....................... 39« 462 97 33 1253
Październ ik .................. 542 615 114 30 1588
L isto ])ad ....................... 536 i 88 83 39 1567
G rudzień ....................... j 533 621 79 63 1658

na rok 4712 5383 1184 821 14209
pozostaje na rok 1908 363



i. Liczba Członków, W dniu 31 grudnia 1907 roku To
warzystwo Bibljoteki Publicznej liczyło 221 członków rzeczy
wistych, pomiędzy niemi 12 dożywotnich, którzy opłacili składkę 
w roku sprawozdawczym.

Po włączeniu do tej liczby osób 6 na zasadzie § 8b 
Ustawy Towarzystwa Bibljoteki Publicznej z pomiędzy uiszcza
jących abonament bez przerwy w przeciągu całego roku i 6 
członków, od których składki nie zostały zainkasowane, pełna 
liczba członków Towarzystwa w r. 1907 wynosiła osób 233.

Uwaga. Liczbą niniejszą nie są objęte osoby, które po
mimo złożenia deklaracji, odmówiły płacenia składek.



Sprawozdanie rachunkowe
za czas od 2 lutego do 31 grudnia 1907 roku, 

PRZYCHÓD:
Rozpoczynajcie działalność swoją, Komitet rozporządzał suma

mi następującemi:
Od Upiel^unów b. Czytelni naul^owej

o trz y m a n o .................................. rub. 2627.—
pozostałość w kasie Czytelni w d.. 2

lutego w y n o s i ła ........................ n 2.67
ze sprzedaży zniszczonych półek tej

że Czytelni uzyskano . . . . n 15.
Razem rub. 26M.67

któr.-  ̂ to sumę obciążały kaucje czy
telników w sumie........................ 280.—

a zatym z b. Czytelni Naukowej Towr. Bibl. publ.
otrzymało....................................... . .

Inne ofiari/ jednorazowe. Od rodziny
ś. p. Bronisławy Kolbe . . . rub. 1000.—

K ofiary tysiąca rubli od p. Józefa
Natansona przeznaczono na Bi-
b l jo te k ę ...................................... 77 750.—

od grona Polaków,bawiących w Karls
badzie, za pośrednictwem d-ra
Edmunda Biernackiego . . . r> 323.10

od różnych za pośrednictwem Redak
cji Kurjera Warszawskiego. . 7? 45.

od p. Kreutzberga 7 rb. 50 k., Zip-
perta 7 rb. 50 kop. i od p. Zof ji
Ostrowskiej 4 rb. razem . . . 19.

Razem . . .
Instytut BihJjograficzmj. Ze wspomnianej wyżej ofia

ry p. Józefa Natansona przeznaczono na In
stytut Bibljograficzny . . . rub. 250.

od Bibljoteki Ordynacji hr. Krasiń
skich ........................................... n 100.—

i od różnych ...................................... łi 47.—

2137.10

Przegl. Bibl. 6



Na Przegląd Bibljoteczny wpłynęło............................. i’ub. 19.50
Wfhjwy od członkótc. 12 członków dożywotnicli

wniosło do k a s y .........................rub. 1200.—
180 członków rzeczywistych, opłaciło

po 6 rub., razem .........................„ 1080.—
od 29 członków, płacącycłi wyższ{| 

składkę, zapomogi roczne lub 
ratami; wpłynęło razem . . . „ 265.—

Ogółem, jak wyżej, 221 członków za
płaciło w roku sprawozdawcz. rub. 2545.—

Pozatym otrzymano podczas zebra
nia organizacyjn. od osób, które 
następnie odmówiły uczest
nictwa w Tow. Biblj. p u b l. . . „ 15.50 

Na tenże sam rachunek wpłynęło
składek na roh 1908 w ilości . „ 52.50

Razem więc.........................„ 2C13.—
Wpłi/u’i/ od czytelników, niehędącycJi członkami Tow.

Bibl. publicznej'.
Abonenci płacący po 50 kop. miesięcznie wnieśli

r a z e m ............................................ rub. 529.50
Od osób korzystających z abonamen

tu ulgowego po 25 kop. mies.
w p łynęło ....................................... ....„ 250.25

Razem z abonamentu uzyskano rub. 779.75 
Od czytelników na miejscu za wstęp jednorazowy

po 5 kop. w płynęło............................................ „ 121.15
Tytułem odszkodow ania za zgubienie i kary za prze

trzymanie książek pobrano od czytelników „ 2.r)3 
Kaucje. Od b. Czytelni Naukowej Towarzystwo 

Bibl. publ, przejęło złożonych tytułem kaucji 
za wypożyczone książki sumę . rub. 280.—

W roku zaś sprawozdawczym czy
telnicy złożyli jako kaucje . . „ 965.—

Razem na rachunek zastawów (kaucji) wpłynęło. „ 1245.— 
Procenty. Z sum loliowanych w Banku Handlowym

zyskano procentów w s u m i e ........................ „ 170.35
Ogólna suma przychodu wyraża się sumą rub. 9850.15 kop.



ROZCHÓD:
Wydatki w roku sprawozdawczym były następujące:

Koszty organizacyjne Towarzystwa . . . .  rub. 7;5.40
Komorne.............................................................„ 976.21
Pensje..................................................................„ 1509. —
Opał i św iatło....................................................„ 230.93
Papier i druki....................................................  ̂ 656.15
Książki i pisma naukowe . . . . . . .  „ 752.42
O p ra w a .............................................................„ 192 28
Szafy bibljoteczne i inne rucłiomości . „ 1306.55
P o r to ..................................................................„ 77.62
T e le f o n .............................................................„ 69.70
A sekuracja........................................................ „ 29.75
Drobne w y d a tk i...............................................„ 28.60

Razem racłiunek wydatków na Bibljotckę wyka
zuje ...................................................................... rub. 5902,61

Na Instytut Bibljograficzny wydano........................„ 187.50
Na „Przegląd Bibljoteczny“ ................................. „ 3.—
Zastawów (kaucji) czytelnikom zwrócono . . . „ 862.—
Ogólny zatem rozchód wyraża się sumą. . . . rub. 6955.11 
Po potrąceniu należności dotąd niewypłaconych

dostawcom w sumie.......................................... „ 903.90
Wydatki pokryte wynoszą ogółem............................ rub. 6051.21

Porównanie Przyciiodu z Rozchodem:
P rz y ch ó d ................... rub. 9850.15

Rozchód . . . .  „ 6051.21 
Pozostałość brutto . . rub. 3798.94

Stan funduszów:
Na powyższej sumie 3798 rub. 94 kop., z której 

120 rub. znajduje się w kasie Bibljoteki 
3678 rub. 60 kop. ulolcowanych jest w Banku 
Handlowym, ciążą zastawy (kaucje) czytel
ników (1245 — 826 rub.) . . . rub. 383. —

i należności dostaw com ................... ......  903.90
Razem. rub. 1286.90 

Pozostałość netto 3798.94-1286.90 t. j. 2512.04.



Suma do rozporządzenia na r. 1908 przedstawia 
się jak  następuje:

na B ib ljo tekę..........................................rub. 2286.04
na Instytut Bibljograficzny . „ 209..'i0
na „Przegląd B ibljoteczny". . . . „ 16.50

Razem rub. 2512.04

Komitet:
Prezes, 5. Dickstein. Członkowie: 1. Bendctsoti,

dr. H. Dohrzijcki, St. Kętrzyński, 8t. Leszczyński, 8t. Michalski.

Członkowie Komisji rewizyjnej: A. Gzajewicz, J. Gebethner 
St. Najman.

Budżet na rok 1908.
Rozchód: Wpłynnj:

Komorne. . . . rb. 1900 .- Od 400 czlonl^ów
Pensje i służba . „ 2000. po 6 rb. . . . rb. 2400.—
Opał i światło . . „ 300.- od abonentów . . „ 1000.—
Książki i pisma . , 1000.- spodziew. ofiary . „ 1300. —
Oprawa książek . „ 300.-- rs. 4700.—
Szafy i inne ru-

cłiomości. . . , 400.— Niedobór. . . . „ 2300.—
Druki i ogłoszenia . „ 300. -
P o r t o ................... . . 100. - Uwaga. Dla pokrycia po
Telefon . . . . 70. wyższego niedoboru, o ile nie
Asekuracja . . „ 80. - przybędą now'e wpływy, wy
Instytut Bibljogr. „ 2 5 0 .- padnie użyć pozostałości z r.
Przegląd Bibljot.. . 300. 1907.

rb. 7000.

Komisja Rewizyjna powyższy projekt budżetu akceptuje.

Warszawa d. 19 lutego 1908 r.

IGS



Lista członków Towarzystwa Bibijoteki Publicznej
w dniu 8 marca 1908 roku

Anc Dominik.
Appel Karol.
Bachracli DaAvid.
Baliński Jg*nacy.
Baniewicz Tadeusz. 
Barabasz Ignacy Roman. 
^Baranowski Ignacy, dr. 
Baruch Maksymiljan, adw. 
Barylski Henryk.

10 Bądzyński Stefan.
Bein Kazimierz, dr.
Bełza Stanishuv, adw. 
Bendetson Ignacy.
Berg Kudolf.
" '̂Bergson IMiehał.
^^Bernstein Ignacy.
Bersohn Jan.
Biernacki Bolesław.
Biernacki Walerjan.

20 Bitschan Paweł.
Bojasiiiski Józef. 
Borkowska Helena.
Brun Stanisław.
Brzechffa Marja.
Brzeziński Czesław. 
Budagowski Włodzimierz 
*Budny Kazimierz, ad. 
Bułakowski Wiktor. 
Cederbaum Henryk, adw. 

30 Centnerszwer GabrjeL 
Cłiankowski Henryk. 
Cliełmicki Aureli. 
Cliorzewski Stefan. 
Clirostowski Bronisław, dr. 
Cłirzanowski Aleksy.

^Chrzanowski Ignacy. 
Cichińska Jadwig'a. 
Cieślicki Wincenty. 
Cukier Bronisław.

40 Czajewicz Aleksander. 
Czapiński Euzebjusz. 
Czarnecka Aniela. 
Czarnocki Stanisław. 
Czubalski Zdzisław. 
Daniszewska Katarzyna. 
Deike Wanda. 
Delinikajtis Jan. 
Dembowski Piotr. 
Demby Stefan.

50 Deniszczuk Władysław. 
Dickstein Samuel. 
Dobrzycki Henryk, dr. 
Dowbor Janina.
Drac Adam.
Drogo szewski Aureli. 
Dunin Karol, adw. 
Dunin Teodor, dr. 
Dutlinger Edward. 
Dydyński Teodor, prof. 

60 Dziekoński Józef.
Dziewulski Stefan, adw. 
Eiger Bolesław.
Fabiani Cels,
Fabiani Wiktoryn. 
Fajans Ludwika. 
Feiereisen Samuel. 
Finkelhaus Róża.
Flatau Edward, dr. 
Flatau Helena.

70 Frank Adam.

i) Gwiazdki przy nazwiskach oznaczają członków dożywotnich.



Freider Józef.
Fryling Jakób.
Fukier Stefan.
Gabriel Roman.
Gajkiewicz Władysław, dr. 
Galoff Marja.
Galie Henryk.
Gąsiorowski Stanisław. 
Gebethner Jan.

80 Geisler Edward.
Gepner Bolesław, dr.
"^Giedroyć Franciszek, dr. 
Ginsberg Aleksander, inż.
Glass Edward.
*Glass Jakub.
Gloger Kazimiera.
Gloger Zygmunt.
Goebel Teofil.
Goldbaumowa Maksymiljanowa 

90 Goldfeder Bronisław. 
Goldflamowa Henryka. 
Goldstein Adam. 
Gordziałkowska Teresa. 
Goraczkowski Włodzimierz. 
Gościewicz Jadwiga.
Gosiewski Władysław. 
Grabowska Aleksandra. 
Grabowska Zofja.
Grabowski Jan.

100 Grabowski Leon.
Grosglikowa Salomea. 
Grotowski Żelislaw.
Grudziński Tadeusz.
Grundsach Ignacy.
Gryźewski Stefan.
Halpern Ignacy dr. 
Harczykowa Regina.
Heflich Aleksander.
Heiman Teodor, dr.

110 Hellin Henryk, dr.
Herse Wanda.
Plerszberg Ludwik.
Heryng Teodor, dr. 
Higersberger Józef.
Hiż Tadeusz.
Hoffman Henryk.

Holewiński Władysław, prof 
Homolicki Jan.
Idzikowski Józef, dr.

120 Idzikowski Kazimierz.
Ignatowska Zofja.
Iwaszkiewicz Hipolit.
Jabłonowski Aleksander. 
Jabłoński Dawid.
Jakubowski Jan.
Jaroszyński Józef.
Jaroszyński Władysław.
Jezierski Józef, inż.
Kaliński Stanisław.

130 Kamieński Gustaw, inż. 
Karczewski Wacław.
Karpowicz Stanisław.
Karski Kazimierz Władysław. 
Kasperski Kazimierz.
Kernbaum Józef.
Kętrzyński Stanisław. 
Kiersnowski Stanisław.
Kinast Kazimierz.
Kino Hirsz.

140 Kiślański Władysław, inż. 
Kłoczowska Kazimiera.
Knoll Antoni.
Kochanowski Józef. 
Kociatkiewiczowa Janina. 
Koczorowska Marja.
Kolitowski Szymon.
Komarnicki Jan
Kompan ja Elektryczności m. War 

szawy.
^Kondratowicz Hjeronim, inż.

150 Kondratowicz Bronisława.
Konic Henryka.
Konopnicka Janowa.
Konopnicki Jan.
Kontkiewicz Stanisław, inż. 
Korenfeld Mikołaj, adw, 
Korniłowicz EdAvard, dr. 
Korniłowicz Rafał, inż. 
Korytyński Antoni. 
Korwin-Krukowski Henryk, inż, 

L60 Korycki Władysław.
Kowalewski Stanisław, rejent.



Kosmalski Józef.
Kosztowski Wincenty. 
Kościński Seweryn.
Kowalski Jan.
Kramsztyk Feliks, ad w. 
Krasiński Adam Hr. Ordynat. 
Kraushar Daniel.
Kreczmar Michał.

170 KrupkoAvski Michał.
Krusche Leon.
Kryńska Helena.
Kryński Adam, prof.
Kryński Leon.
Kryński Stefan.
Kryński Włodzimierz. 
Krzemiński Stanisław. 
Krzycka Marja.
Krzywicki Ludwik.

180 Krzyżanowski P"dmund.
Krzyżanowski Tadeusz, inź. 
Kucharzewski Feliks, inż. 
Kudelski Rafał Bronisław. 
Kuhnke Tadeusz.
Kujawski Tomasz.
Kunicki Marjan.
Kuratow Marek, adw.
Kurman Marjan.
Kutner Aleks.

190 Kwietniewski Jan.
Kwietniewski Stefan dr. 
Langner I^^dmund.
Laskauer Piotr.
Laskowski Józef 
Leszczyński Stanisław, adw. 
Lewinowa Regina.
Lezerowicz Leon.
Lipczyński Tadeusz.
Lipkowski Serafin.

200 Lisiecki Stanisław, inż. 
Lissowski Leon.
Litauer Jan Jakób, adw. 
Lorentowicz Jan.
Lubowiecki A.
Lutostańska Jadwiga. 
Lutostańska Marja. 
Lutostański Jan, inż.

Liibke Helena.
Łagiewski Cezary.

210 Łaparewicz Aleksander. 
Łapiński Wacław.
Łowieniecki Piotr.
Łypacewicz Wacław adw. 
Malinowski Henryk.
Malago wski Wiktor.
Manduk Stanisław, inż. 
Markowski JuJjan.
Mayzner Izydor.
Mejro Czesław, adw.

220 Meklenburg Konrad (senior) 
Meyer Matylda.
Móyet Leopold, adw.
Męczkowski Wacław, dr. 
Michalikowski Jan, inż. 
Michalski Jan.
Michalski Stanisław, inż. 
Mieczkowski Adam.
Mierczyńsld Bolesław. 
Miklaszewski Bolesław.

230 Miller Karol.
Miłobędzki Tadeusz. 
Moczydłowski Mieczysław 
Mojkowski Henryk.
Mokiejewski Adam.
Mortkowicz Jąkób.
„Motor^‘ (Towarzystwo akcyjne). 
Moycho Stefan.
Muszyński Stanisław, dr. 
Mutermilch Stanisław.

240 Myśliński Władysław.
Kajman Stanisław.
Natanson Józef.
Natanson Kazimierz.
Natanson Stanisław.
Neuman Maurycy.
Niemyski Leon.
Niewiadomski Eligjusz. 
Nowakowski Tadeusz.
Nowicki Jan.

250 Norblin Ludwik.
Nusbaum Henryk dr. 
Ochimowski Feliks adw.
Ochocki Stanisław.



Odechowski Juljan, inż. 
Opęchowski Edward. 
Opęchowska W anda.
Ostrowski Kobert.
Pabudziński Bolesław. 
Paciorkowski Stanisław, adw. 

2C0 Palicłiowski Józef.
Pałmirski Aleksander. 
Pałmirski Władysław.
Papieski Leon, adw.
Paprocki Konstanty. 
Paradowsl^a Anna.
Patek Stanisław, adw. 
Pawłowski Wacław.
Pepłowski Adolf, adw.
Perec Helena.

270 Piechowski Michał.
Piechowski Zygmunt.
Pi janowski Karol.
Pinkus Norbert, dr.
Piotrowski W ładysław. 
Podhorska Helena.
Podhorska Kazimiera.
Podhorski Józef.
Podleski Czesław.
Podworski Aleksander, inż.

280 Pokrzywnicki Michał. 
Poradowski Franciszek.
Posner S.
Powichrowski Wład. 
^Poznańska Żanetta.
P rager Stanisław, dr.
Prauss Franciszek Ksawery. 
Przedpełski Ludwik.
Przybora Henryk.
Przybylski Apolonjusz.

290 Pułaski Franciszek.
Kabinowicz Jan.
Radoszewski Franciszek. 
Radziwiłłowicz Rafał, dr.
R appaport Emil, adw. 
Rejchmaii Bronisław. 
Rembielińska Władysława. 
Re^mel-Grynkrautowa Natalja. 
Ręczlerski Ludwik. 
Robakiewicz Józef:

300 Rogowski Bronisław, inż. 
Rothert Stanisław. 
Rotwand Bolesław, adw. 
Rotwand Stanisław, mec. 
Rudzińska Gabrjela. 
Rulikowski Mieczysław. 
Rundo Henryk.
Rundstein Szymon, dr. 
Ruszkowski Stanisław. 
Rychter Tadeusz.

310 Rzodkiewicz Michał. 
Samborski Henryk. 
^Sawicki Wojciech. 
Sawicka Józefa.
Scheller Oskar.
Scheller Leon.
Schonfeld Emil.
Ścigalsld Witold. 
Sempołowska Stefanja. 
Sielska Celina.

.̂ 20 Sierzputowski Stefan. 
Siewierska Halina. 
Sikorska Julja.
Sikorski Antoni. 
Silbermincowa Julja. 
Skarżyński Zygmunt. 
Skiwski Jan.
Skotnicki Czesław, iuż. 
Słoński Stanisław. 
Smolikowski Seweryn.

330 Sobolewski Witold. 
Sokołowski Alfred, dr. 
*Sommer Feliks, dr. 
Sosnowski Paweł. 
Spitzbarthówna Eugenja. 
Sroka Antoni, inż. 
Starzyńslia Helena. 
Stattlerówna Klementyna. 
Steinberg Marjan. 
Stempowski Stanisław.

340 Strauch Henryk.
Strzembosz Tadeusz, adw. 
Strzembosz Władysław. 
Studnicki W^ładyslaw. 
Sturm Adolf.
Suligowski Adolf, adw.



Szczawińska-Dawid Jadwig^a. 
SzczepkoAYski Mateusz. 
Szerękowski Rudolf.
Szerypo Ryszard.

350 Szlenkerowa Mar ja.
Szober Stanisław.
Szpot Teofil.
Szyperski Edward.
Świętochowski Józef.
Świątkowski Józef, inż. 
*Światopelk Zawadzki Józ., rejent. 
Taljański-Lewy Bertold, inż. 
Thugutt Józef Stanisław. 
*Toeplitz Zyo-munt, inź.

360 Toeplitz Teodor.
Tokarski Jan.
Towarzystwo Wioślarskie.
Trepte Konstanty.
Trojanowski Wincenty.
Trzcińska Ludwika.
Trzeciecki Aleks.
Turkuł Andrzej.
Uniwersytet dla Wszystkich. 
Yogtman Ludwik.

370 Wachowski Kazimierz.
Wagner Ferdynand.
Walewski Stanisław.
Wankie Wład.
Wańkowicz Wacław, inż. 
Warchocki Jan.
Wasilewski Jan Aleks. 
Wasiutyński Zygmunt, rejent 
Waydel Emil, ad w.
WąsoAvicz Wład.

880 Wertheim Piotr.
Wieniawski Juljan. 
Wierzbicka Eleonora. 
Wierzbicki Jan, dr. 
Więckowski Ferdynand. 
Wilczyński Bronisław.
Wilder Hieronim.
Witkiewicz Jan.
Włoczewski Kazimierz. 
Wojewódzki Feliks.

390 Wolff Gustaw.
Wolff Robert.

Wolski Zygmunt. 
Woyniłowicz Kazimierz. 
Woyzbun Karol, inż. 
Wróblewski Włodzimierz. 
Wyszogród Stanisław^ 
Zaborowski Aleksander. 
Zaborski Dyonizy Stefan. 
Zand Maksymiljan.

400 Zarzecki Adam.
Zawadzki Michał, adw. 
Zmigryder Gustaw. 
Zmigryder Mieczysław. 
Zweigbaum Maksymiljan, dr. 
Zybert Bernard.
Żbikowski Albin, inż.
Żera Teofil, dr.
Żerański.
Życki Edmund.

410 Życki Kazimierz.

Zm arł.

Lewinson Ludwik,
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