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Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej powołał w dniu 4 lutego 2019 roku Radę 
Programową czasopisma „Libri Gedanenses”, rocznika Biblioteki Gdańskiej. Po-
dejmując próbę wywiązania się z zaufania, jakim została obdarzona, Rada ustaliła 
podczas swego pierwszego posiedzenia, że czasopismo winno w jeszcze szerszym 
niż dotychczas stopniu stać się najważniejszym i najpełniejszym źródłem infor-
macji o dziejach gdańskich zbiorów, o historii ich narastania oraz o źródłach ich 
pochodzenia.

Uwzględniając składane corocznie i zatwierdzane przez Radę Naukową plany 
prac naukowych pracowników, a  także plany wydawnicze Biblioteki Gdańskiej, 
wydaje się, że jest możliwe zwiększenie „sprofilowania tematycznego” kolejnych 
tomów „Libri Gedanenses”. Próby takie już podejmowano w ostatnich latach. Ra-
da widzi jednocześnie potrzebę szerszego angażowania do publikowania w czaso-
piśmie badaczy z gdańskiego środowiska naukowego nie będących pracownikami 
Biblioteki, a korzystających z bezcennych zasobów książnicy.

Rada sugeruje, by następny tom „Libri Gedanenses” został poświęcony dziejom 
Biblioteki Gdańskiej ujętym przez pryzmat narastania i kompletowania księgo-
zbioru, włączania doń kolejnych kolekcji powiększających zasoby w XVII i XVIII 
wieku. Rok 2021  to 425  rocznica utworzenia w  Gdańsku pierwszej biblioteki 
o charakterze naukowym pod nazwą Bibliotheca Senatus Gedanensis i warto byłoby 
z  tej okazji – niezależnie od zorganizowania jubileuszowej konferencji – w ko-
lejnym tomie czasopisma zwrócić uwagę na prace naukowe prowadzone przez 
badaczy spoza granic Polski, w oparciu o gdańskie unikatowe zbiory.

Czując się odpowiedzialna za zarówno merytoryczne, jak i formalne standar-
dy „Libri Gedanenses”, Rada chciałaby przybliżyć czasopismo szerszemu gronu 
odbiorców, poprzez publikacje całości on-line, co byłoby pierwszym krokiem do 
nadania rocznikowi Biblioteki charakteru międzynarodowego.

     prof. Krzysztof Migoń (Wrocław)
     dr Maria Pelczar (Gdańsk)
     prof. Guido Vannini (Florencja)
 



W kolejnych numerach rocznika „Libri Gedanenses”, do tomu  
XXXV włącznie,  ukazywały się coroczne Sprawozdania z działal- 
ności Biblioteki Gdańskiej. 

Komitet Redakcyjny zadecydował o zaprzestaniu ponownego 
powtarzania informacji o wydarzeniach i zadaniach realizowanych  
w Bibliotece w minionym roku, ponieważ pełne treści tych spra-
wozdań, odrębnie publikowane w postaci tradycyjnej, są powszech-
nie dostępne na stronie internetowej PAN Biblioteki Gdańskiej:
http://bgpan.gda.pl/o-bibliotece/sprawozdania/
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Krystyna Jackowska

KORALOWCE I BURSZTYNY  
W DAWNYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI 

RADY MIASTA GDAŃSKA

Abstrakt. Biblioteka Rady Miasta Gdańska, obok rękopisów oraz druków, gromadziła 
kolekcje naturaliów, a także obiektów artystycznych o charakterze encyklopedycznym, 
które pozostawały w  ścisłej łączności z  działalnością książnicy. Pochodzące głównie 
z darów zbiory swym profilem bliskie były tworzonym od końca XVI wieku kolekcjom 
o charakterze publicznym, służącym nowożytnej edukacji i rozwojowi nauki. Przy kate-
goryzacji obiektów z gdańskich zbiorów kierowano się kryteriami funkcjonującymi już 
w XVI wieku, wyróżniając naturalia (zwierzęta, rośliny, minerały), instrumenty mate-
matyczne, numizmaty antyczne i współczesne, artificialia (dzieła sztuki) oraz sprzęt sal 
bibliotecznych. Zgodnie z nimi w 1701 roku wykonano odpowiedni, odrębny inwentarz, 
zachowany w zbiorach Biblioteki. Pod względem różnorodności obiektów i szczegóło-
wości ich opisów zbiór biblioteczny przewyższa identyfikowane dotąd gdańskie kolek-
cje prywatne. Wśród bibliotecznych naturaliów wyróżniały się minerały wraz z kilkoma 
okazami koralowca i bursztynu. Właśnie na ich przykładzie starano się ukazać jeden 
z najważniejszych problemów nauki w przyrodoznawstwie XVI i XVII wieku, jakim 
była klasyfikacja naturaliów i znalezienie właściwych kryteriów dla ich uszeregowania.

 Słowa kluczowe: Biblioteka Rady Miasta Gdańska – 17 i 18 w.; kolekcja biblioteczna; 
inwentarz wydzielony; naturalia: koralowce, bursztyny

Powstała w 1596 roku Biblioteka Rady Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus 
Gedanensis) obok rękopisów oraz druków nieomal od początku swego istnienia 
gromadziła obiekty takie jak portrety oraz artystyczne wytwory rzemiosła, okre-
ślane jako artificialia, a  także naturalia i  instrumenty naukowe zwane wówczas 
scientifica. Podobnie jak znaczna część klasycznych zbiorów bibliotecznych pocho-
dziły one głównie z  darów. Powstałe w  ten sposób zbiory swym profilem były 
bliskie tworzonym od XVI wieku sławnym kolekcjom królewskim i książęcym, 
a z upływem czasu także tym gromadzonym przez elitę mieszczańską. Kolekcje te 
tworzyły gabinety osobliwości natury i sztuki, zwane Kunst- und Wunderkammer. 

Kunst- und Wunderkammer, niezwykle bogate pod względem liczebności, zawie-
rały osobliwe i rzadkie okazy – exempla naturaliów, pochodzące z całego ówcześnie 
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eksplorowanego świata oraz obiekty sztuki wyróżniające się pod względem bogac-
twa i szlachetności użytego materiału, a także kształtu artystycznego. Prezentowa-
no je w specjalnie przystosowanych, bądź nowo wybudowanych wnętrzach oraz 
właśnie w tym celu zakładanych ogrodach i menażeriach. Najsławniejsze kolekcje 
osobliwości przedstawiały świat natury, który był konfrontowany z dziełami sztuki 
o  zadziwiającej doskonałości warsztatowej, powstałymi z  przewrotnej wyobraź-
ni ich twórców. Możni i światli właściciele przyrodniczo-artystycznych kolekcji, 
rywalizując między sobą w zdobywaniu unikatowych lub osobliwych obiektów1, 
bądź też zamawiając u  artystów niezwykle wyrafinowane przedmioty, niekiedy 
zlecali opracowanie naukowe swoich zbiorów. Tym samym, poprzez potrzebę pre-
stiżu i kolekcjonerski snobizm, wpływali na rozszerzanie wiedzy i  rozwój przy-
rodoznawstwa2 (il. 1). Ich niepomierne ambicje, ciekawość i pycha okazywały się 
jednym z motorów twórczych poznawania świata3 (il. 2). Dobitnym przykładem 
ówczesnego zacierania granicy pomiędzy naturą i sztuką, między naukowym dys-
kursem a optycznym łudzeniem widza, był zamówiony przez angielskiego kolek-
cjonera Sir Williama Pastona (zm. 1663) wielki obraz The Paston Treasure ukazu-
jący zgromadzone przez niego zbiory osobliwości natury i sztuki – mikrokosmos, 
odzwierciedlający naturę makrokosmosu4. 

Poza skomercjalizowanym zdobywaniem eksponatów na prywatny użytek roz-
wijał się również drugi nurt gromadzenia tego typu kolekcji o  charakterze pu-
blicznym. Rozrastały się one z  inspiracji uczonych przyrodników i humanistów, 
związanych z uniwersytetami oraz powstałymi przy nich bibliotekami. Ważną rolę 
spełniali także podróżnicy, mecenasi nauki i sztuki, lokalni donatorzy wspierający 
rozwój nowożytnej edukacji i nauki. Przykładem takich zbiorów w największych 
miastach nowożytnych Prus Królewskich są kolekcje bibliotek Torunia, Gdańska 
oraz Elbląga, działających przy tamtejszych gimnazjach (o późniejszym statusie 
akademickim). Twórcom tych książnic nie był obcy wzór publicznej biblioteki 
uniwersyteckiej w Lejdzie, na co wskazał już Zbigniew Nowak5. Biblioteka lej-

1 M. Mencfel, Osobliwy, czyli jaki? Kategoria niezwykłości w kulturze naukowej, artystycznej i ko-
lekcjonerskiej epoki nowożytnej, [w:] Curiosità – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, red. 
A. M. Czyż, J. Nowiński, Warszawa 2013, s. 10–25.

2 Jednym z  pierwszych kolekcjonerów zbiorów typu Kunst- und Wunderkammer (curiosity 
cabinets) na północ od Alp był książę Bawarii Albrecht V Wittelsbach. Por. M. A. Meadow, Merchants 
and Marvels, [w:] Merchants&Marvels. Commerce, Science, and Art in Early Modern Europe, edited by 
P. H. Smith, P. Findlen, New York–London 2002, s. 182–200. 

3 O kulturowych kontekstach i motywacjach kolekcjonerskich pisze szerzej M. Mencfel, Skarbce 
natury i sztuki. Prywatne gabinety osobliwości, kolekcje sztuki i naturaliów na Śląsku w wiekach XVII 
i XVIII, Warszawa 2010, s. 165–192. 

4 Nieznany malarz, szkoła holenderska, około 1663 r., 166,8 x 247,5 cm, https://en.wikipedia.
org/wiki/The_Paston_Treasure#/media/File:The_Paston_Treasure.jpg Por. The Paston Treasure. 
Microcosm of the Known World, edited by A. Moore, N. Flis, F. Vanke, Yale University, London 2018, 
s. 249–251.

5 Z. Nowak, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk jako warsztat badań bibliologicznych, [w:] 
tegoż, Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem, Gdańsk 2008, s. 63.
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dejska założona została przez namiestnika Wilhelma I Orańskiego jako instytucja 
wspomagająca pierwszy kalwiński uniwersytet powołany w  1575  roku. Na ów-
czesną nowoczesność organizacji i działalności biblioteki oraz imponującą liczbę 
darów od elit Zjednoczonych Prowincji Niderlandów wskazuje publikacja wydana 
z okazji 425-lecia książnicy6. 

Tak więc obok książek i rękopisów gromadzono w nowożytnych bibliotekach 
pomoce naukowe w postaci map, globusów, przyrządów matematycznych, natu-
raliów – łącznie ze szkieletami ludzkimi – oraz obiektów o charakterze muzeal-
nym7. Jednak spośród wymienionych wyżej bibliotek gimnazjalnych Prus Kró-
lewskich, tylko w gdańskiej książnicy owe pomoce naukowe osiągnęły znaczącą 
jakość i  ilość, powodując konieczność stworzenia odrębnego inwentarza. Był on 
prowadzony niezależnie od głównej księgi akcesyjnej o  charakterze i  funkcjach 
inwentarza nabytków i  darów, zatytułowanej Index librorum, która to powstała 
z początkiem istnienia Biblioteki Gdańskiej w 1596 roku8. 

Zachowany rękopiśmienny inwentarz wyodrębnionych obiektów ze zbiorów 
Biblioteki Rady Miasta Gdańska został założony 1701  roku9. Spisany z natury, 
odzwierciedlał zarówno to, co znajdowało się w książnicy w czasie jego sporządza-
nia, jak i późniejsze nabytki poczynione w okresie trwającym co najmniej do lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku. Dokonywano w nim także adnotacji o zaginięciu 
bądź stanie zachowania poszczególnych obiektów. Wskazują na to nie tylko dające 
się rozpoznać różne charaktery pisma, ale także daty znajdujące się niekiedy przy 
wpisach (ostatni pochodzi z 1766 roku). Inwentarz – spisany w języku łacińskim 
i niemieckim – obejmuje 23 karty, czyli 46 numerowanych stron (w tym 22 pu-
stych). Na początku znajduje się spis rękopisów, a strony 19 do 46 zajmuje inwen-
tarz naturaliów i innych obiektów o charakterze muzealnym. Karty mają wymiary 
37 × 23,5 cm.

Spis naturaliów, obiektów artystycznych i numizmatów oraz przyrządów ma-
tematycznych i chirurgicznych (wbrew zapowiedzi w tytule tych ostatnich nie spi-
sano), a także rękopisów znajdujących się w XVIII wieku w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej znalazł się, wśród innych materiałów rękopiśmiennych pochodzących 
sprzed 1945 roku, w katalogu opracowanym przez Przemysława Szafrana10. Jako 
pierwszy powoływał się na ten rękopis Jacek Tylicki, podkreślając jego wartość 

6 C. Berkvens-Stevelinck, Magna Commoditas. A  History of Leiden University Library 1575–
2000, Leiden 2012.

7 Z. Nowak, Czynniki kulturotwórcze w Prusach Królewskich doby odrodzenia, [w:] tegoż, Po starą 
księgę…, s. 48–49.

8 Z. Nowak, Biblioteka Gdańska..., s. 64.
9 Catalogus librorum manuscriptorum, instrumentorum mathematicorum, et chirurgicorum, rerum 

naturalium, et artificialium, numismatum, rei antiquariae, imaginum, et aliarum rerum pretiosarum que 
asservantur in Bibliotheca Senatus Gedanensis A. C. M.DCCI (PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. 
Bibl. 11).

10 Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Uzupełnienia do tomów I–IV 
(Sygnatury 1–4258), oprac. P. Szafran, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 177.
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historyczną oraz potrzebę szczegółowego opracowania11. Krótkiego omówienia 
zawartości spisanej w nim kolekcji podjęła się Agata Larczyńska w nocie zawartej 
w Kronice Biblioteki Gdańskiej12. 

Gdański inwentarz z 1701 roku rozpoczyna się od spisu wybranych rękopisów 
znajdujących się w zbiorach Biblioteki, ujmując je według formatów: in folio, in 
quarto oraz in octavo. Jest to zbieżne z  radą, jakiej udzielił znany filozof i przy-
rodnik, ale również polityk Francis Bacon angielskiej królowej Elżbiecie I, gdy ta 
zapytała uczonego o sposób tworzenia curiosities cabinet13. Pogląd Bacona nie był 
odosobniony. Michał Mencfel wskazał na zawarte w pismach nowożytnych teore-
tyków-bibliologów konstatacje, że zbiory przyrodnicze i artystyczne o charakterze 
encyklopedycznym pozostawały w ścisłej łączności z biblioteką, traktowane jako 
integralna z nią całość14. Również przy kategoryzacji obiektów i sporządzaniu in-
wentarza kolekcji Biblioteki Gdańskiej kierowano się funkcjonującym już w XVI 
wieku podziałem zasadniczym na naturalia (zwierzęta, rośliny, minerały), instru-
menty matematyczne, numizmaty antyczne i  współczesne, artificialia (portrety 
i  precjoza) oraz wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych. W  innych zbiorach, 
w zależności od zasobności i ich charakteru, podział ten mógł zyskiwać bardziej 
szczegółowy charakter. 

Samuel Quiccheberg, autor pierwszej rozprawy o  tworzeniu idealnego mu-
zeum15, opisał, jakie działy zbiorów należy tworzyć oraz udzielił wskazówek, jak 
przygotowywać ekspozycję zebranych okazów, grupując je według kategorii. Eg-
zemplarz odnośnej pracy tego autora – Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi.... 
– znalazł się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej już w pierwszej połowie XVII wieku, 
w klocku współoprawnym z  czterema innymi dziełami16. Wpis proweniencyjny 
znajdujący się na karcie tytułowej pierwszego z tych dzieł, o treści: M[agister] Hen-

11 J. Tylicki, Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny trzydziestoletniej, t. 2, Toruń 2000, s. 17–18.  
Inwentarz jest obecnie przedmiotem szczegółowych badań autorki niniejszego artykułu 
prowadzonych pod kierunkiem dr hab. Marcina Kalecińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

12 A. Larczyńska, 1701 Inwentarz naturaliów i dzieł sztuki w zbiorach Biblioteki, [w:] Kronika 
Biblioteki Gdańskiej…, s. 76–77.

13 Francis Bacon uważał, że aby oddać model całej natury w miniaturze (mikrokosmosie) 
niezbędne jest spełnienie czterech warunków, wśród których wymienił uniwersalną bibliotekę, 
kolekcję dzieł sztuki i naturaliów oraz przylegający ogród i menażerię. Por. P. Werner, Die Menagerie 
des Landgrafen Karl. Ein Beitrag zur Einheit von Natur und Kunst im Barockzeitalter, Cassel 2013,  
s. 7–8.

14 M. Mencfel, Skarbce natury i sztuki…, s. 47–49.
15 S. Quiccheberg, Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi, complectentis rerum 

universitatis singulas materias et imagines eximias etc, Monachii: A. Berg 1565. 
16 PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Cc 3347  8° (adligat piąty). Na odwrocie karty tytułowej 

pierwszego adligatu znajduje się ekslibris Biblioteki Gdańskiej. Ten ekslibris o  stylizacji manie-
rystycznej, z herbem miasta w tarczy dekorowanej ornamentem zwijanym i rowerkowym, wykonany 
przez nieznanego artystę w  technice miedziorytowej na zamówienie Rady Miasta, był stosowany 
jako znak własnościowy książnicy w pierwszej połowie XVII wieku. Por. Z. Nowak, Lata rozkwitu 
kultury, nauki i sztuki, [w:] Historia Gdańska, red. E. Cieślak, t. 2: 1454–1655, Gdańsk 1982, s. 705,  
il. 161; Z. L. Pszczółkowska, Custodes librorum Gedanensium, „W kręgu Książki” 1989 nr 12, s. 51–56; 
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ricusPolanus a Polansdorff Silesius, Viennae 1570 wskazuje, że jego właściciel nabył 
klocek w Wiedniu w 1570 roku17. Niestety, nie wiadomo, w jaki sposób trafił on 
później do Biblioteki. Nie była to jednak jedyna publikacja związana z kolekcjo-
nerstwem w  zbiorach gdańskiej książnicy18. Mogła zatem Rada Miasta za po-
średnictwem protobibliotekarza – rajcy opiekującego się Biblioteką – mieć wgląd 
w założenia teoretyczne tworzenia kolekcji gabinetu osobliwości i sztuki. 

W gdańskim inwentarzu z 1701 roku, w dziedzinie naturaliów wyróżniono trzy 
kategorie: Animalia, Vegetabilia i Mineralia. Minerały ujęte zostały wraz z obiek-
tami pochodzenia morskiego. Lista ta nosi tytuł : Naturalia in regno minerali et 
marino. Wśród tych ostatnich spisano koralowce oraz bursztyny. Wydaje się, że 
stanowiły one najliczniejszą grupę w gdańskiej kolekcji. Inne minerały na ogół 
reprezentowane były pojedynczymi przykładami. Koralowce i bursztyny stanowiły 
również najszlachetniejsze okazy w tym zbiorze. Jak wszystkie zawarte tam mi-
nerały, przechowywano je w pierwotnej formie, niepoddane obróbce rąk ludzkich.

Pochodzące z morza korale wykazane zostały w pięciu wpisach inwentarzo-
wych19, spośród których cztery raczej nie budzą wątpliwości. Pierwszy z  nich 
brzmi następująco: „trzy kamienie z  których wyrosły korale, pozwalając ocenić 
stopień wzrostu”. Sformułowanie, jest o tyle wiarygodne, że korale zakotwiczały 
się w podłożu (il. 3). Wymienione eksponaty mogły zatem pochodzić z obumar-
łej struktury rafowej. Podobnie jednoznaczne są dwa następne wpisy, określające 
kolejne obiekty jako koral posiatkowany indyjski czyli trąbka czerwona (Tabularia 
purpurea) oraz koral liściasty (Corallium foliatum)20. Czwarty eksponat to zapewne 
koralowiec rurkowaty (Coralloides tubulatum) (il. 4). Tymczasem pod piątym za-
pisem: biały granulowaty koralowiec, czyli kamień mający kształt korala, kryć się 
może jedna z roślin naskalnych (litofitów) o krzaczastych kształtach, podobnych 
do koralowców21. 

W gdańskim rękopisie zauważyć można niepewność anonimowego autora spi-
sującego okazy korali na jednej liście z minerałami. W starożytnej Historii natu-

H. Dzienis, Książkowe znaki własnościowe XV–XVIII wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki 
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (wstęp Z. Nowak), Malbork 1998, s. 89–92. 

17 Autorka artykułu dziękuje za odczytanie wpisu proweniencyjnego dr. Romanowi Dzięgie-
lewskiemu. Syndyk Henricus Polanus von Polansdorf (zm. 1572) niekiedy określał się jako Dantziger. 
Miał syna Henricusa (zm. 1601) oraz wnuka Amandusa (zm. 1610) znanego protestanckiego teologa 
działającego w Bazylei.

18 W zbiorach Biblioteki Gdańskiej znajdowały się opracowania o charakterze encyklopedycznym 
oraz opisy znanych prywatnych kolekcji z XVII i XVIII wieku, związanych z: Ole Wormem, Paolem 
Maria Terzagiem, Athanasym Kircherem, Lorenzem Begerem, Danielem Wilhelmem Mollerem, 
Ulissesem Aldrovandi, Michaelem Bernhardem Valentini, Levinusem Vincent, Casparem Frie-
drichem Jencquelem (pseudonim Neickelius), Johannem Christianem Kundmannem i wielu innymi. 

19 Catalogus librorum manuscriptorum... MDCCI, s. 37 i 35.
20 Por. J. Bauhin, J. H. Cherlero, Historia plantarum universalis, tomus 3, Ebroduni: F. L. A. 

Graffenried 1651, s. 805.
21 Gdańska kolekcja nie zawierała żadnego przykładu korala szlachetnego zw. corallium rubrum 

(Linneusz 1758). Por. M. B. Valentini, Museum museorum …, Kapitel XXXVI, s. 104.
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ralnej Pliniusza Starszego koralowce umieszczone zostały wśród stworzeń wodnych, 
na pograniczu świata roślin i minerałów, w jednej z poświęconych medycynie księdze 
XXXII,1122. Dwoistość ich natury potwierdzało nowożytne dzieło Georga Bauera, 
znanego również jako Georgius Agricola, De natura fossilium, wydane w 1546 roku. 
Agricola uważał, że korale, ze względu na swój „krzaczasty” kształt i pewną miękkość, 
do czasu, kiedy pozostają pod wodą, charakteryzują się cechami roślin, a gdy zostają 
wydobyte na powierzchnię, tężeją i ze względu na twardość stają się minerałem23. 

Być może, popularność dzieła Agricoli w Gdańsku, na co wskazuje obecność 
jego licznych egzemplarzy w zbiorach gdańskiej książnicy24, wywołała brak nie-
zdecydowania u spisującego inwentarz i spowodowała, że trzy okazy wpisane jako 
korale na liście minerałów i okazów morskich, po raz drugi zostały umieszczone 
w obejmującym rośliny wykazie vegetabilia25. Podkreślić jednak należy, że do XVIII 
wieku powszechnie przyjmowano, że koralowce są roślinami, o  czym świadczy 
umieszczanie ich w różnego rodzaju encyklopediach pośród roślin morskich.

Agricola w De natura fossilium szczegółowo omawia występowanie i rozmiesz-
czenie złóż bursztynu oraz wydobycie i cechy fizyczne tego niezwykłego surowca, 
szczególnie odnoszące się do barwy i stopnia przejrzystości; nie pomija też zawar-
tych w nim inkluzji26. Zainteresowanie bursztynem od starożytności było bardzo 
duże, jakkolwiek nie był on zbyt wysoko ceniony przez Pliniusza z punktu widzenia 
estetycznego27. O skali zainteresowania tym surowcem świadczy pierwsza mono-
grafia Andreasa Aurifabera, wydana w Królewcu już w 1551 roku28. W następnych 
stuleciach ukazywały się kolejne dzieła na ten temat29. Dla porządku warto podkre-

22 Pliniusz, Historia naturalna, XXXII, 11 określał koral jako mający kształt rozkrzewiony, kolor 
zielony, który pod wodą jest jasny i miękki, a wyjęty z wody natychmiast twardnieje i czerwienieje... Por. 
Pliniusz, Historia naturalna (Wybór), przekł. i kom. I. Zawadzka, T. Zawadzki, Wrocław–Kraków 
1961, s. XXXIV–XXXV.

23 G. Agricola, De natura fossilium (1546), trans. M. C. Bandy, J. A. Bandy, New York 1955, s. 80–
82, http://farlang.com/books/agricola-bandy-de-natura-fossilium (dostęp 26.06.2019). Jak wskazują 
tłumacze tego dzieła, Agricola – aby racjonalnie wyjaśnić pochodzenie minerałów – opracował 
teorię soku petryfikującego i  jego działania w  ziemi, określonego przez nich jako „rozwiązanie 
mineralizujące”. Była to koncepcja rewolucyjna, znacznie wyprzedzająca ówczesne teorie tworzenia 
minerałów. Por. tamże, s. 82, przyp. 21. 

24  Znaczna liczba egzemplarzy dzieła G. Agricoli, De natura fossilium, wydanych w pierwotnej 
wersji łacińskiej (1546) jak i w późniejszym tłumaczeniu na język niemiecki (1809–1810), zaginęła 
zapewne około 1945 roku.

25 Catalogus librorum manuscriptorum... MDCCI, s. 35.
26 G. Agricola, dz. cyt., s. 70–79.
27 Pliniusz powiada, …że szlachetne kamienie ceni się nosząc na palcach, perły na głowie, podoba 

się ich ostentacja lub użytek, w  bursztynach pozostaje jedynie przekonanie, że się kosztowność posiada. 
Wskazuje jednak na szerokie wykorzystanie bursztynu w  ówczesnej medycynie. Por. Pliniusz, 
Historia naturalna, tłum. J. Łukaszewicz, Poznań 1845, ks. XXXVII, s. 227–228.

28 A. Aurifaber, Succini Historia, ein kurz gründlicher Bericht…, Regiomonti: H. Luft 1551. 
29 Por. P. J. Hartmann, Succini Prussici physica et civilis historia, Francofurtii: M. Hallervorden, 

J. Andreae 1677; F. S. Bock, Versuch einer kurzen Naturgeschichte des Preussischen Bernsteins und einer 
neuen wahrscheinlichen Erkläung seines Ursprunges, Königsberg: J. D. Zeisen, I. le Hartung Erbe, 1767.
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ślić, że pierwszymi, którzy wyjaśnili naturę bursztynu jako żywicznej skamieliny, byli 
Michaił Łomonosow w 1757 oraz Friedrich Samuel Bock w 1767 roku30.

W gdańskim inwentarzu bibliotecznym z 1701 roku, w dziale mineralia odno-
towano bursztyn wykopany w sąsiedztwie Biskupiej Góry, a także bryłki bursztynu 
z „żyjątkami”31 (bez podania ilości oraz identyfikacji tych organizmów). Ostatnie 
obiekty były tak atrakcyjne, że później dokonano w tym miejscu dopisu: „niegdyś 
zniknęły”. Inny kawałek bursztynu – również z niezidentyfikowanymi „żyjątka-
mi” – zapisany został na liście vegetabilia32. Ostatnia bryłka „gładkiego” burszty-
nu, w którym utkwiła ryba (lub pół ryby?), włączona została do działu artificia-
lia33. W tym przypadku określenie „gładki” sugeruje przeszlifowanie powierzchni 
bursztynu dla ujawnienia owej niezwykłej inkluzji. Być może, ta ingerencja czło-
wieka spowodowała, że okaz został zakwalifikowany jako wyrób sztuki. 

Na uwagę zasługuje fakt, że prawie wszystkie bursztynowe bryłki ze zbiorów 
Biblioteki Gdańskiej zawierały inkluzje. Tego typu okazy należały do najbardziej 
poszukiwanych, tak dawniej jak i obecnie. Na kolekcjonerskie fascynacje bursz-
tynem z inkluzjami, które rozwinęły się w Italii od połowy XVI do połowy XVII 
wieku, zwróciła uwagę Rachel King, przytaczając panujące wówczas hipotezy na 
temat powstawania tych ostatnich34 (il. 5). Autorka podkreśliła różnicę, jaka za-
chodzi w przypadku, gdy w kolekcji obok siebie w sposób sztuczny zestawia się 
niezwykłe i zadziwiające obiekty natury, jako obraz świata w skali mikro, gdy tym-
czasem niewielka bryłka bursztynu z inkluzjami stanowi sama w sobie naturalny 
przykład fenomenu cudu „natury w naturze”35 (il. 6). 

Po krótkim przeglądzie dwóch rodzajów naturaliów: korali i bursztynu, nie ule-
ga wątpliwości, że zbiór Biblioteki Rady Miasta miał przede wszystkim charakter 
edukacyjny. Uczniowie Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego mieli możliwość 
bezpośredniego dostępu do tych obiektów i konfrontacji wiedzy teoretycznej z do-

30 A. R. Chodyński, Gdańskie kolekcje bursztynu od XVIII do XIX wieku, „Porta aurea” 3  (1994),  
s. 55. Bogata literatura polska zwalnia od szczegółowych uwag na temat bursztynnictwa w Gdańsku. Por. 
także J. Grabowska, Polski bursztyn, Warszawa 1983; E. Mierzwińska, Bursztynnictwo, [w:] Porta aurea 
Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku, Katalog wystawy: Muzeum 
Narodowe w Gdańsku maj–sierpień 1997, red. T. Grzybkowska, t. 1: Eseje,141–156; Kevin E. Kandt, Gerd-
Helge Vogel, Christoph Maucher in Danzig. Episodes from the Life of a Baroque Wanderkünstler in Central 
Europe and Some Observations on the Social Status of Artists during the Early Modern Period, „Ikonotheka” 22 
(2010), s. 181–207; A. Sobecka, Bursztyn w kulturze / Baltic Amber in Culture, [w:] Bursztyn bałtycki – Skarb 
Zatoki Gdańskiej / Baltic Amber – Treasure of the Bay of Gdańsk, red. R. Szadziewski, R. Pytlos, J. Szwedo, 
Gdańsk 2018, s. 76–93; A. Sobecka, Kształtowanie malborskiej kolekcji bursztynu, [w:] Bursztyn. Złoża–
właściwości–kolekcje. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Badaczy Bursztynu (Gdańsk 2013), red.  
B. Kosmowska-Ceranowicz, A. Sobecka, E. Sontag, Gdańsk 2017. 

31 Catalogus librorum manuscriptorum... MDCCI, s. 37.
32 Tamże, s. 35.
33 Tamże, s. 27.
34 R. King, Collecting Nature within Nature: Animal Incclusions in Amber in Early Modern 

Collections, [w:] Collecting Nature edited by A. Gáldy, S. Heudecker, 2014, s. 8–9 (tam wcześniejsza 
literatura autorki).

35 Tamże, s. 5–8.
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świadczalną praktyką. Przyrodnicza kolekcja budziła zainteresowanie, unaoczniała 
potrzebę studiowania oraz stwarzała nowe możliwości poznawania świata. Po-
wstanie i  eksponowanie tego zbioru wskazywało na zmiany, jakie dokonały się 
w przyrodoznawstwie od czasów antycznych. 

Nowożytny pogląd na znaczenie przyrodoznawstwa w edukacji zaznaczył się 
już w  stanowisku Bartholomäusa Keckermanna (zm. 1608), profesora filozofii 
w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. O zakresie i sposobie wykładania tego 
pierwszego przedmiotu może zaświadczyć 27 dysput, które odbyły się pod kie-
runkiem gdańskiego uczonego. Związane one były w większości z zagadnieniami 
przyrodniczymi; jedna z nich dotyczyła minerałów, kruszców oraz ich wykorzy-
stania. Keckermann, trzymając się arystotelizmu niescholastycznego, swą wiedzę 
praktyczną opierał na współczesnej sobie literaturze. Wprowadził także dla mło-
dzieży gimnazjalnej przyrodnicze wycieczki naukowe w okolice Gdańska36. W tym 
samym duchu Peter Krüger (zm. 1639), profesor matematyki i poezji w gdańskim 
gimnazjum, uczeń Keckermanna, przeprowadzał z młodzieżą liczne obserwacje 
astronomiczne i zapoznawał ją z mapami i globusami37. 

Udokumentowany w inwentarzu z 1701 roku zbiór naturaliów oraz przedmio-
tów artystycznych Biblioteki Rady Miasta Gdańska, jak można sądzić z różnorod-
ności i szczegółowości opisów, wydaje się w znaczącym stopniu przewyższać zi-
dentyfikowane dotąd gdańskie kolekcje prywatne okazów przyrodniczych i obiek-
tów sztuki38. Biblioteczna kolekcja służyła głównie celom dydaktycznym; wskazuje 
na to liczba eksponatów oraz ograniczenie pod względem rzadkości i  cenności 
obiektów, zarówno przyrodniczych, jak i sztucznych artefaktów. Inwentarz nie od-
notowuje artystycznych, luksusowych przedmiotów wykonanych z drogich mate-
riałów – występujących w gdańskich kolekcjach prywatnych.

Antoni Romuald Chodyński, zajmujący się badaniem kolekcjonerstwa w Gdań-
sku, zauważył, że zachowało się więcej informacji o kolekcjach naturaliów aniżeli 
o zbiorach sztuki39. Według tego badacza, gdańscy kolekcjonerzy dzieł sztuki sku-
pieni byli głównie na elementach służących artystycznemu wyposażeniu wnętrza 
ich kamienic oraz podmiejskich rezydencji40. Na taką ocenę sytuacji wskazywać 

36  T. Bieńkowski, Nauczanie filozofii w  Gdańsku, [w:] Nauczanie filozofii w  Polsce w  XV–XVIII 
wieku, red. L. Szczucki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 121–122; B. Keckermann, 
Brevis Commentatio Nautica, wstęp i oprac. K. Augustowska, przekł. A. Siemiginowska, Gdańsk 1992, 
s. 10n.; por. M. Brodnicki, Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, Gdańsk 2016, s. 13.

37 M. Czerniakowska, Astronomia Gdańska i  Jan Heweliusz, [w:] Gdańskie Gimnazjum 
Akademickie. Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, t. 1, Gdańsk 2008, s. 136.

38 Jednak w  porównaniu z  największymi prywatnymi kolekcjami śląskimi przedstawia się 
stosunkowo skromnie; na przykład w  gabinecie współczesnego wrocławskiego lekarza Johanna 
Christiana Gundmanna (zm. 1751) znajdowało się około 10.000  obiektów. Zob. M. Mancfel, 
Rariora naturae et artis. Gabinety osobliwości uczonych śląskich pierwszej połowy XVIII w., „Barok 
Historia–Literatura–Sztuka” 15/1 (2008), s. 102.

39 A. R. Chodyński, Gdańskie kolekcje bursztynu…, s. 52. Na poparcie tej tezy autor nie podał 
żadnych danych statystycznych.

40 Tenże, Najwcześniejsze zbiory dzieł sztuki w Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne” 3 (1981), s. 249.
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mogą także znane relacje zagranicznych podróżników, na przykład przedstawicieli 
misji dyplomatycznych przybywających do miasta, szczególnie w okresie do końca 
XVII wieku. Autorzy relacji pomijali szczegółowe opisy prywatnych kolekcji natu-
raliów i zbiorów sztuki. Wspominali niekiedy obrazy znajdujące się w posiadaniu 
odwiedzanych przez nich gdańszczan, które wywarły na nich wrażenie41. Nato-
miast do ważnych tematów przewijających się w opisach ówczesnego Gdańska 
należały kwestie związane z  bursztynem. Szeroko przedstawiano obowiązujące 
prawo do jego poszukiwania i pozyskiwaniu, opisywano cechy fizyczne bursztynu 
oraz sposób obróbki i ceny sprzedaży bursztynowych wyrobów42. 

Na zakończenie warto nadmienić, że w wykazie znaczących kolekcji świato-
wych (europejskich), opublikowanym po raz pierwszy w 1704 roku – prawie jed-
nocześnie z powstaniem inwentarza zespołu bibliotecznego – wymienione zostały 
dwa gdańskie zbiory43. Jeden należący do Jacoba Breyne (zm. 1697) i  jego syna 
Johanna Philippa (zm. 1764), znanych autorów dzieł przyrodniczych, właścicieli 
kolekcji roślin egzotycznych hodowanych we własnym ogrodzie, zielników z oka-
zami roślin z terenów Europy, dalekiego Wschodu i południowego krańca Afryki. 
Drugie wymienione nazwisko „de Noyens” w kontekście gdańskich kolekcji stano-
wi pomyłkę. Podobnie nazywał się bowiem Pierre des Noyers (zm. 1693), osobisty 
sekretarz i doradca królowej Ludwiki Marii, żony Jana Kazimierza Wazy, a także 
dworzanin Marii d’Arquien, żony króla Jana III Sobieskiego44.

41 Na przykład relacje Martina Csombora, Charlesa Ogiera, Giacomo Fantuzziego i Petera Mundyego. 
Na tle sławnych zbiorów europejskich o charakterze Kunst und- Wunderkammer gdańskie kolekcjonerstwo 
zapewne nie było atrakcyjne dla przyjezdnych, przede wszystkim ciekawych historii miasta, jego położenia, 
budowli publicznych, elity władzy i praw, jakimi się rządziło oraz odmienności obyczajów. 

42 Na szczególne zainteresowanie bursztynem wykazują relacje Ogiera i Fantuzziego, w mniej-
szym stopniu Mundyego. Ogier podał przypadek, który dotknął Johanna Rosenberga, syna 
gdańskiego rajcy Waltera. Statek którym podróżował do Francji na dalszą naukę, został zatrzymany 
przez królewskich marynarzy koło Dieppe, a  młodzieniec pozbawiony wszystkiego co posiadał, 
w tym pieniędzy, a także bursztynu i wosku, przeznaczonych na sprzedaż. Por. K. Ogier, Dziennik 
podroży do Polski 1635–1636, tłum. E. Jędrkiewicz (wstępem historycznym i objaśnieniami opatrzył 
W. Czapliński), cz. 1, Gdańsk 1950, s. 339–341.

43 M. B. Valentini, Museum Museorum, oder vollständige Schau- Bühne aller Materialien und Specereyen, 
nebst deren natürlichen Beschreibung... Aus andern Material-Kunst- und Naturalien-Kammern, Oost- und 
West-Indischen Reiss-Beschreibungen…, Frankfurt am Mayn: J. D. Zunner, 1704, pierwszy suplement: 
Catalogus. Oder Index Alphabeticus…oder erst angefangene mir- bekante Kunst-Antiquitàten-
Schatz-und für wehmlich Naturalien-Kammern, s. 19–21.

44 Na temat Pierre des Noyersa por. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). 
Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych, Warszawa 1975, passim. Ch. Grell, Jan Heweliusz 
i jego czasy, Warszawa–Gdańsk 2016, szczególnie s. 130–136. Być może któryś z korespondentów  
M. B. Valentiniego pomylił Pierra des Noyersa z Janem Heweliuszem. Obaj stale korespondowali 
ze sobą w  latach 1646–1687. Gdański astronom, poza bogatą biblioteką, zebrał cenną kolekcję 
przedmiotów artystycznych oraz instrumentów naukowych, znaną wśród uczonych europejskich. 
Także des Noyers posiadał klasyczne instrumentarium oraz lunety, a  do Warszawy przywiózł 
maszyny arytmetyczne. Jednak większość ze swoich zbiorów utracił już w 1656 roku podczas potopu 
szwedzkiego. 
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CORAL AND AMBER IN OLD COLLECTIONS  
OF THE LIBRARY OF THE CITY COUNCIL OF GDANSK

Along with manuscripts and printed publications, the Library of the City Council of 
Gdansk gathered collections of naturalia, as well as encyclopaedic artistic objects closely con-
nected with the Library’s activity. As the collections originated mainly from donations, their 
profile was close to the public collections created since the end of the 16th century with a view 
to education in the early modern period and the development of science. The categorisation of 
items from the Gdansk collections was based on the division, functioning as early as in the 16th 
century, into naturalia (animals, plants, and minerals), mathematical instruments, antique and 
modern numismatic objects, artificialia (works of art), and the equipment of library rooms. It 
was in consistence with this division that in 1701 an appropriate, separate inventory was com-
piled, which has survived in the Library collections. In terms of the diversity of the items and 
their detailed description, this library collection surpasses all other private Gdansk collections 
identified so far. Among the library naturalia, minerals including several specimens of coral and 
amber stand out. They are used in the article as examples serving to present one of the most 
important problems of 16th and 17th century natural science – the classification of naturalia 
and the identification of the appropriate criteria to rank them.

Keywords: Library of the City Council of Gdansk – 17th and 18th century; library collec-
tion; separate inventory; naturalia: coral, amber

KORALLEN UND BERNSTEINE IN DEN ALTEN BESTÄNDEN  
DER BIBLIOTHEK DES DANZIGER STADTRATES

Die Bibliothek des Danziger Stadtrates häufte in ihrer Geschichte nicht nur Manuskripte 
und Drucke an, sondern auch Naturaliensammlungen und Kunstobjekte von einem enzyklo-
pädischen Charakter, die stark mit der Tätigkeit der Bibliothek verbunden waren. Die haupt-
sächlich aus Schenkungen stammenden Bestände standen in ihrer Ausrichtung im engen 
Zusammenhang mit den seit dem Ende des 17. Jahrhunderts gebildeten öffentlichen Samm-
lungen, die der neuzeitlichen Bildung und der Entwicklung der Wissenschaften dienten. Bei 
der Kategorisierung der Naturalien aus den Danziger Bibliotheksbeständen bediente man 
sich Kategorien, die schon im 17. Jahrhundert gegolten hatten, indem man Naturalien (Tiere, 
Pflanzen, Mineralien), mathematische Instrumente, antike und moderne Münzen, Artificialia 
(Kunstwerke) und die Ausstattung der Bibliotheksräume unterschied. Gemäß dieser Katego-
rien fertigte man im Jahr 1701 ein entsprechendes, separates Inventar an, das in den Beständen 
der Bibliothek erhalten geblieben ist. Hinsichtlich der Vielfalt der Objekte und der Genauig-
keit ihrer Beschreibung übertreffen diese Bestände bisher identifizierte Danziger Privatsamm-
lungen. Unter den Bibliotheksnaturalien stachen Mineralien hervor sowie mehrere Exemplare 
von Korallen und Bernstein. Eben an ihrem Beispiel bemühte man sich eines der größten 
Probleme der Wissenschaft in der Naturforschung des 17. und 18. Jahrhunderts zu zeigen, 
nämlich die Klassifikation von Naturalien und die Bildung der entsprechenden Kategorien für 
ihre Klassifikation,

Schlüsselworte: Bibliothek des Danziger Stadtrates – 17. und 18. Jahrhundert; Biblio-
theksbestände, separates Inventar; Naturalien, Korallen, Bernsteine
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1. Frontispis dzieła Museum Wormianum, seu Historia rerum rariorum: tam naturalium, quam 
artificialium... Lugduni Batavorum1655 

(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Uph f 1204)
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2. Frontispis dzieła M. B. Valentini, Museum Museorum, oder vollständige Schau-Bühne aller 
Materialien und Specereyen, nebst deren natürlichen Beschreibung... Aus andern Material-Kunst- 

und Naturalien-Kammern, Oost- und West-Indischen Reiss-Beschreibungen, Frankfurt am Main 1704 
(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Kd 11008 2°)



21KORALOWCE I BURSZTYNY W DAWNYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI RADY MIASTA GDAŃSKA

3. Koralowce
Musaeum Gottwaldianum, Conchiliae, [Dantzig 1714], karta 4: Corall. Tab. II 

(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Od 20402 2o)
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4. Ekspozycja koralowców i muszli
L. Vincent, Wondertooneel der Natuur, ofte een Korte Beschrijvinge zo van Bloedelooze, Zwemmende, 

Vliegende, Kruipende, en Viervoetige Geklaauwde Eijerleggende Dieren... bevat in de Kabinetten 
van Levinus Vincent, Amstelodami 1706–1715, tabl. III

(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Sa 9187 8°)
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5. Jaszczurka – inkluzja w bursztynie
Athanasii Kircheri e Soc. Jeus Mundus subterraneus 
in XII libros digestus … Amstelodami 1678, ks. VIII, 
s. 79 (PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Ua 2784 2°)

6. Inkluzje animalne w bursztynie
N. Sendel, Historia succinorum corpora aliena involvientum et naturae opere pictorum et caelatorum 
ex Regis Augustorum cimeliis Dresdae conditio aeri insculptorum conscripta, Leipzig 1742, tabl. VI 

(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Ua 6290 2°)





LIBRI GEDANENSES XXXVI

Helena Dzienis

GDAŃSKIE MEDALE ŚLUBNE  
W XVII I XVIII WIEKU

Abstrakt. Gdańsk w początkach XVII wieku należał do najwybitniejszych ośrodków 
sztuki medalierskiej. Pracujący w  mieści wybitni artyści, medalierzy znani i  cenieni 
również w zachodniej Europie, tworzyli swe dzieła dla władców polskich i obcych, na 
zlecenie Rady Miejskiej, a także na prywatne zamówienia. Medale wybijano w mennicy 
gdańskiej, zazwyczaj w srebrze, miały różną średnice i wagę. Liczną grupę gdańskich 
medali z  XVII i  XVII wieku stanowią tak zwane medale ślubne, zwane także tala-
rami weselnymi. Wśród nich wyróżniono trzy zespoły numizmatów: upamiętniające 
małżeństwa polskich monarchów, powstałe z  okazji ślubu wymienianych z  nazwiska 
osób oraz przeznaczone dla anonimowych nabywców. Ta ostatnia grupa medali cieszy-
ła się dużą popularnością wśród zamożnych mieszkańców Gdańska; najczęściej były 
wręczane jako podarunek w czasie uroczystości weselnych. Medale ślubne popularność 
swoją zawdzięczały przede wszystkim kunsztowi i dekoracyjności wykonania, ale także 
ikonografii opartej na powszechnie znanej symbolice – wyrażającej bogaty wachlarz 
obiegowych pojęć alegorycznych dotyczących małżeństwa i  rodziny, zaczerpniętych 
z literatury religijnej i klasycznej. Z przedstawieniami korespondują napisy zawierające 
sentencje etyczne, często odwołujące się do tekstów biblijnych. W artykule uwzględnio-
no również medale jubileuszowe upamiętniające okrągłe rocznice zawarcia małżeństwa, 
które pojawiły się w XVIII wieku. 

Słowa kluczowe: Gdańsk – sztuka 17 i 18 w.; Gdańsk – medalierstwo 17 i 18 w.; artyści 
medalierzy – Gdańsk; uroczystości rodzinne – Gdańsk; Gdańskie medale ślubne

W drugiej połowie XV wieku powstały w Gdańsku korzystne warunki dla roz-
woju ekonomicznego, który przyniósł dobrobyt miasta trwający prawie przez trzy 
stulecia. Główną jego przyczyną było przywrócenie więzi Gdańska z  ziemiami 
polskimi po zakończeniu wojny trzynastoletniej. Szczególnie lata 1570–1655 za-
pisały się w dziejach miasta jako okres bujnego i wszechstronnego rozkwitu gospo-
darczego, kulturalnego i naukowego. 

Podstawę materialną pozycji Gdańska w XVI i XVII wieku stanowił udział 
w  handlu morskim i  żegludze. Miasto stało się najważniejszym i  największym 
portem zbożowym Bałtyku. Jednocześnie ze wzrostem bogactwa Gdańska rosła 
zamożność znacznej części jego mieszkańców. W  mieście rozwijał się mecenat 
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kulturalny, zarówno instytucjonalny, jak i indywidualny. Do pierwszego zaliczały 
się przedsięwzięcia podejmowane przez władze miejskie, a do drugiego nie mniej 
liczne poczynania osób prywatnych, które wyposażały swe siedziby w dzieła sztuki. 
Bogaty i prężny ośrodek przyciągał uzdolnione jednostki – przybywali rzemieśl-
nicy, architekci, artyści, drukarze i  uczeni. Powodem wielu migracji były wojny 
religijne pustoszące Niemcy i walki narodowo-wyzwoleńcze w Niderlandach – to 
one skierowały do Gdańska licznych wychodźców, którzy szukali pracy w stojącej 
na uboczu europejskich konfliktów Rzeczypospolitej1.

Poprzez liczne kontakty i powiązania z przodującymi centrami sztuki w Euro-
pie, w tym wymianę twórców, do Gdańska docierały w szerokim zakresie wielkie 
prądy artystyczne renesansu, manieryzmu i baroku. W architekturze, malarstwie, 
złotnictwie i medalierstwie zaznaczyły się szczególnie silnie wpływy niderlandz-
kie. Z  kolei sztuka gdańska wpływała na inne ośrodki, zwłaszcza położone na 
północnych rubieżach Rzeczypospolitej.

Tradycje medalierstwa w Gdańsku, pozostającego pod wpływami niemieckimi 
i niderlandzkimi, sięgają pobytu w mieście w 1535  roku rzeźbiarza i medaliera 
Hansa Schwarza (1492–po 1535) z Augsburga, autora medalu króla Zygmunta 
I Starego, jednego z najznakomitszych artystów epoki odrodzenia. Przez następ-
ne dziesiątki lat nieznani z nazwiska mincerze, rytownicy i medalierzy pracujący 
w mennicy miejskiej – istniejącej w Gdańsku nieprzerwanie od 1457 do 1793 ro-
ku – położyli podwaliny pod odrębny styl artystyczny, który zaczął kształtować się 
podczas zarządzania mennicą przez Philippa (1548–1610) i Daniela (1575–1618) 
Klüwerów, w latach 1589–16182.

Gdańską szkołę medalierską XVII wieku tworzyło kolejno czterech artystów: 
Samuel Ammon (1590–1622) ze Szwajcarii, zatrudniony w mennicy miejskiej od 
1613 roku jako rytownik stempli do monet, medali i pieczęci, niemiecki medalier 
i złotnik Sebastian Dadler (1586–1657), autor licznych medali i donatyw bitych 

1 Z  Niderlandów przybyli do Gdańska: architekt Anton van Obberghen (1543–1611), 
uznany za twórcę gdańskiego renesansu projektant i budowniczy miejskich fortyfikacji i Wielkiej 
Zbrojowni, rytownik i  kartograf Willem Hondius (1597–1652), autor portretów Władysława IV 
Wazy, Ludwiki Marii i  Jana Kazimierza Wazy, oraz malarz i  architekt Hans Vredeman de Vries 
(1527–1604), dekorator wnętrz Ratusza Głównego Miasta, który był nauczycielem malarza Isaacka 
van den Blocke (1572–1627), autora słynnego dzieła Apoteoza Gdańska. Na czeskim Śląsku urodzili 
się: malujący głównie obrazy religijne Herman Han (1574–1627) i znakomity portrecista, działający 
również w Elblągu i Toruniu, Bartholomeus Strobel (1561–1647). Przybyszami w mieście byli także 
Anton Möller (ok. 1563–1611) z Królewca, autor obrazów alegorycznych, kompozycji o tematyce 
biblijnej i  portretów, oraz Andreas Stech (1635–1697), którego rodzina pochodziła z  Lubeki, 
wszechstronny artysta malarz i sławny ilustrator dzieł Jana Heweliusza i Jakoba Breyne’go. W tym 
międzynarodowym środowisku działali rodowici gdańszczanie: rytownik Jeremiasz Falck (1609–
1677), autor około 500  sztychów, portretów, scen biblijnych oraz frontyspisów, podpisujący się 
Polonus lub Gedanensis, a także doskonały portrecista, nadworny malarz polskich monarchów Daniel 
Schultz młodszy (1615–1683) .

2 M. Gumowski, Mennica Gdańska, oprac. M. Męclewska, J. Dutkowski, Gdańsk 1990,  
s. 97–98. 
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w  złocie i  srebrze – działający w  Gdańsku w  latach 1634–1647 – oraz pocho-
dzący ze Strasburga Johann Höhn starszy (1607–1664) wraz z synem Johannem 
Höhnem młodszym (ok. 1642–1693). Pierwszy pracował jako rytownik stempli 
i medalier w Gdańsku od 1636 roku (początkowo z Sebastianem Dadlerem), drugi 
zawodu nauczył się u ojca, a samodzielnie tworzył od 1656 roku, będąc autorem 
licznych medali pamiątkowych i  portretowych, także dla polskich królów: Jana 
Kazimierza Wazy, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i  Jana III Sobieskiego, 
elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma I oraz kilku polskich magnatów, 
m.in. Radziwiłłów3.

Niestety, po śmierci Johanna Höhna młodszego w 1693 roku, w mennicy gdań-
skiej nie działali już tak utalentowani artyści. Medale na zlecenie Rady Miasta 
i  mecenasów prywatnych wykonywali twórcy z  innych ośrodków, głównie nie-
mieckich, jak medalier Peter Paul Werner (1689–1771) z Norymbergi oraz me-
dalier, grawer i rytownik Daniel Friedrich Loos (1735–1819) z Berlina. Jedynie 
w  latach 1761–1767  tworzył w  Gdańsku zdolny drezdeński twórca, wcześniej 
związany z Warszawą jako nadworny rzeźbiarz i medalier króla Augusta III Sasa 
– Friedrich Wilhelm Dubut (1711–1767)4. 

Medale bite w mennicy gdańskiej w XVII i XVIII wieku, z reguły w srebrze, 
mają różne średnice i wagę. Wszystkie charakteryzuje dbałość i  staranność wy-
konania, zaś szczególną ich cechą jest wystawność i ozdobność. Małe arcydzieła 
sztuki rzeźbiarskiej dobitnie przemawiają swymi formami, typowymi dla sztuki 
wizualnej ówczesnej Europy. Gotowe wzorce ikonograficzne stworzyli ikonolodzy 
szesnastowieczni, odwołujący się często do historii antycznych oraz Starego i No-
wego Testamentu. Obrazy te wzbogacano często cytatem czy krótkim wierszem. 
Wydawnictwa ikonologiczne były szeroko rozpowszechnione i dla wielu medalie-
rów stanowiły źródło artystycznej inspiracji5. W ten sposób rozliczne więzy połą-
czyły medale z malarstwem, grafiką, emblematyką i  rzemiosłami artystycznymi, 
ale także z architekturą, literaturą i teatrem.

Od końca XVI wieku przyjął się w Gdańsku zwyczaj wręczania przez Radę 
Miasta królowi polskiemu, jako bezpośredniemu i  najwyższemu zwierzchniko-
wi miasta, upominków w postaci medali z okazji zaślubin, urodzin dziedzica, czy 
też odniesienia wojennego zwycięstwa. Miasto obdarowywało monarchę również 
w  czasie starań o  przywileje. Najczęściej były to okazałe złote lub srebrne do-
natywy, często o  dużej wartości pieniężnej, co odzwierciedlało ówczesną pozy-
cję ekonomiczną pierwszego portu nad Bałtykiem. Władze Gdańska ofiarowując 

3 M. Gumowski, Studia nad gdańską sztuką medalierską XVII w., Kraków 1925, s. 42–47.
4 F. W. Dubut był autorem gdańskiego medalu wybitego z okazji stulecia pokoju w Oliwie
5 Przykładowo można tu wymienić: A. Alciati, Liber Emblematum, Francofurti ad Moenum:  

S. Feyerabend , 1567; C. Ripa, Iconologia overo Descrittione dell ’Imagini universali, Roma: G. Gigliotti, 
1593; C. Paradin, Devises heroiques, Lyon: J  de Tournes & G. Gazeau, 1551; J. Cats, Emblemata 
moralia et aeconomica, Rotterdam: P. van Waesberge, 1627.
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przybywającemu do miasta gościowi misę pełną złotych numizmatów liczyły na 
przywileje i przychylność monarchy. 

Ślubne medale gdańskie z XVII wieku, których twórcami byli artyści wyko-
nujący zamówienia dworu królewskiego i Rady Miasta: Sebastian Dadler i obaj 
Höhnowie, to klasyczny zbiór plastyki okazjonalnej. Poczesne miejsce wśród nich 
zajmują przedstawienia portretowe. Są to najczęściej wizerunki królów, królowych 
i książąt powtarzające typ portretu popiersiowego w pozycji pomiędzy en trois qu-
arts a en face. Ten układ postaci stawiał przed medalierem zadanie znacznie trud-
niejsze aniżeli przy profilu, w zamian jednak dawał możność wydobycia pełniejszej 
charakterystyki osoby portretowanej. Przy okazji artyści z pietyzmem odtwarzali 
przepych paradnej zbroi, dworskiego stroju czy klejnotów. 

Jak można sądzić z liczby zachowanych egzemplarzy i ich zróżnicowania iko-
nograficznego, medale ślubne – zwane też talarami weselnymi – cieszyły się dużą 
popularnością także wśród zamożnych mieszkańców Gdańska. Wręczane młodej 
parze i zebranym na weselu gościom, stanowiły wdzięczny prezent i miłą pamiąt-
kę. Małżeństwo stanowiło bowiem ważny akt w  mieszczańskim życiu. Było to 
przejście młodego człowieka w świat dorosłych, odpowiedzialnych ludzi. Zawarcie 
związku małżeńskiego oznaczało osiągnięcie dojrzałości, statusu niezbędnego aby 
zostać obywatelem miasta, członkiem gildii czy cechu, zasiadać w miejskich wła-
dzach. Wesela należały niewątpliwie do tych wydarzeń rodzinnych, które gdań-
szczanie obchodzili najwystawniej i najhuczniej6. Przykłady manifestacji zbytku 
dawał gdański patrycjat, przejmujący coraz wyraźniej model egzystencji od za-
możnej szlachty. Rada Miasta starała się zapobiegać zbyt wystawnym przyjęciom 
weselnym, których przepych ograniczały liczne ordynacje, wydawane przez władze 
Gdańska w XVI i XVII wieku7.

Dominującym tematem na płaskorzeźbach gdańskich medali ślubnych sie-
demnastego stulecia jest alegoria, symbolika i personifikacja, tak charakterystyczna 
dla sztuki, literatury i sposobu myślenia ludzi baroku. W alegorii szukali wówczas 
artyści środka wypowiadania okolicznościowej i codziennej myśli, personifikowali 
abstrakcje, igrali dziwacznymi zestawieniami prezentowanych symboli i obrazów 
rzeczywistości. Owe przedstawienia nie zawsze bywają dla współczesnego odbior-
cy dostatecznie jasne.

Alegoryczne przedstawienie miłości dwojga osób było przez gdańskich meda-
lierów różnie realizowane: młoda para ściskająca sobie z powagą ręce nad ołtarzem 
ślubnym, czy też spełnieni małżonkowie z dzieckiem. Wokół tych scen umieszcza-
no rozmaite przedmioty symboliczne – łopatę i kądziel, stanowiące symbole pracy 
mężczyzny i kobiety, gorejące serce – symbol wiecznej miłości. Ręce narzeczonych 
połączone łańcuchem zamkniętym na kłódkę wyrażały nierozerwalność związku 
małżeńskiego, gniazdko zaś z parą całujących się gołąbków i ul z pszczołami ko-

6 M. Bogucka, Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1967, s. 118–123.
7 Por. O. Günther, Danziger Hochzeits- und Kleiderordnungen, „Zeitschrift des Westpreussischen 

Geschichtsvereins“ (Danzig), H. 42 (1900), s. 184–237.
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jarzyły się ze zgodnym, szczęśliwym i pracowitym życiem. Na reliefach widniały 
także amorki, rogi obfitości, girlandy z  kwiatów oraz obficie owocujące krzewy 
winorośli splecione gałęziami. 

Dodatkowo inskrypcje zaczerpnięte z  Pisma Świętego miały wyrażać bądź 
uzupełniać niedomówioną czasem myśl, zwracać na coś uwagę, przekazywać jakieś 
zalecenia moralne. Była to szeroko stosowana praktyka w ówczesnej sztuce, ma-
jąca swe źródło w pojmowaniu Biblii jako pisma objawionego. Ponadto osadzenie 
biblijnego wersetu w  inskrypcji medalu, jak drogocennego kamienia w oprawie, 
przedłużało niejako działanie objawienia i rzucało promyk sacrum na twór czło-
wieczy8. 

Większość znanych medali okolicznościowych wybijanych w Gdańsku w XVII 
wieku dla upamiętnienia zaślubin, które były przeznaczone na sprzedaż, ekspono-
wała wątki wielkiej miłości i szczęśliwej rodziny. Najczęstszymi motywami iko-
nograficznymi były: para nowożeńców podających sobie ręce nad ołtarzem, po-
łączone koronami drzewa, związane łańcuchami miłości pierścienie, serca, para 
gołębi. Przyszłe szczęście i dobrobyt czekające na młodą parę przedstawiała liczna 
rodzina zgromadzona przy suto zastawionym stole. Typowe wyobrażenie reliefo-
we z młodą parą ściskającą sobie dłonie ponad ołtarzem i unoszącym się wyżej 
amorkiem polewającym ich wodą, wzbogacone zostało z czasem o szereg nowych 
symboli. Tak więc ponad nowożeńcami krążą dwa aniołki z wianuszkami trzyma-
nymi nad głowami poślubionych oraz rogami obfitości, z których opadają kwiaty. 
Po bokach znajdują się dwa krzewy z gniazdem pelikana, dwoma gołąbkami, ulem 
i łopatą. To tylko niektóre spośród obiegowych ikonograficznych wyobrażeń mał-
żeństwa i rodziny.

Szczególną popularnością cieszyły się kompozycje umieszczone na medalach 
ślubnych przez Sebastiana Dadlera (1586–1657). Przybył on do Gdańska jako 
ceniony i  już ukształtowany artysta ze sporym dorobkiem – wcześniej pracując 
w  Dreźnie wykonał m. in. medale upamiętniające zawarcie małżeństwa przez 
elektora saskiego Johanna Georga I oraz w celach handlowych medale ślubne dla 
anonimowych odbiorców. Ale to w mieście nad Motławą w latach 1634–1647 Da-
dler doprowadził swą sztukę do rozkwitu, osiągając szczyt barokowego medalier-
stwa środkowoeuropejskiego. Po przybyciu do Gdańska w  1636  roku jego naj-
zdolniejszego ucznia, Johanna Höhna starszego (1607–1664), wspólnie wykona-
li kilka medali okolicznościowych. Höhn starszy przejął od swego mistrza styl, 
umiejętność budowania obrazów oraz posługiwanie się perspektywą. Idąc jednak 
z duchem czasu uległ późnobarokowym prądom i prace Höhna są jeszcze bardziej 
pełne przepychu i  dekoracyjności aniżeli dzieła Dadlera. Uczeń wykonał także 
kilka kopii medali ślubnych mistrza9.

8 Inskrypcje podkreślają przekaz religijny, są one cytatami np. z  listu św. Pawła do Efezjan, 
5:24–25. Często spotykany motyw winorośli ma także swoje biblijne konotacje, por. Psalm 128.

9 A. Więcek, Sebastian Dadler medalier gdański XVII wieku, Gdańsk 1962, s. 80–81.
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Siedemnastowieczne medale ślubne Dadlera i Höhna starszego, wykonywane 
w celach handlowych, były często dosłownie kopiowane przez innych artystów. Na 
medalach, które są często wierną kopią gdańskich numizmatów lub ich niewielką 
modyfikacją, spotykamy sygnatury bremeńskiego rytownika stempli i medaliera 
Johanna Bluma (ok. 1599 – po 1689), a także pracującego w mennicy w Rydze 
rytownika stempli i medaliera Johanna Retekego (ok. 1615–1685) oraz wrocław-
skiego medaliera Johanna Buchheima (1623–1683), żeby wymienić najzdolniej-
szych twórców. Dzieła Dadlera i Höhna starszego były również źródłem inspiracji 
dla artystów żyjących nawet prawie pół wieku później10. Nie było to niczym szcze-
gólnym wobec powszechnej w tamtych czasach praktyki zapożyczania rozwiązań 
ikonograficznych, w stopniu, który dziś bez wahania nazwano by plagiatem. Jak 
wspomniano, pewne rozwiązania ikonograficzne rozpowszechniane były przez 
ówczesne wydawnictwa ikonologiczne, podające często gotowe „recepty” kompo-
nowania obrazów. Stąd też wynikało zjawisko powtarzania tych samych kompozy-
cji na medalach oddalonych od siebie w czasie nawet o kilkanaście, czy kilkadzie-
siąt lat. Ślady zapożyczeń typologicznych i naśladowania rozwiązań formalnych 
możemy obserwować między poszczególnymi artystami zarówno w jednym, jak 
i w kilku ośrodkach11.

O  popularności gdańskich medali ślubnych z  XVII wieku może świadczyć 
również to, że były one używane w następnych stuleciach. W zbiorach Muzeum 
Narodowego w Poznaniu znajduje się medal autorstwa Johanna Höhna starszego 
z dziewiętnastowiecznym inicjałowym grawerunkiem12. Natomiast współcześnie 
Skarbiec Mennicy Polskiej oferuje jako pamiątkę ślubną, replikę jednego z medali 
Sebastiana Dadlera z 1636 roku (w katalogu poz. XVI)13. 

Poniższy katalog gdańskich medali okolicznościowych z XVII i XVIII wieku, 
powstałych w związku z uroczystością zawarcia związku małżeńskiego lub upa-
miętniających jego rocznicę, powstał głównie na podstawie opracowań i katalogów 
różnych kolekcji medalierskich. Niestety, w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej 
znajduje się obecnie tylko osiem medali powiązanych z tą tematyką14. Oryginal-
na siedemnasto- i  osiemnastowieczna kolekcja numizmatyczna Biblioteki Rady 
Miasta Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis) została wydzielona ze zbiorów 
przy powstaniu Biblioteki Miejskiej (Danziger Stadtbibliothek) w 1817 roku. Prze-
chowywane w Gimnazjum Miejskim (Städtisches Gymnasium zu Danzig) medale 
i monety ostatecznie przekazano do Muzeum Krajowego Historii Gdańska (Sta-
atliches Landesmuseum für Danziger Geschichte) w Oliwie powołanego w 1927 ro-

10 Wpływ Sebastiana Dadlera na twórczość medalierów: wrocławskiego Johanna Kittela (1656–
1740) i duńskiego Jeremiasa Herculesa (zm. 1689) zauważa A. Więcek, dz. cyt., s. 90–91.

11 W szczególności medalierzy śląscy, niemieccy i skandynawscy por. tamże, s. 80–91.
12 M. Stahr, Medale polskie i z Polską związane od XVI do XVIII wieku, Poznań 2008, s. 283.
13 Katalog firmy Skarbiec Mennicy Polskiej, https://www.skarbiecmennicy.pl/medal-slubny.

html (dostęp 19.07.2019).
14 H. Dzienis, Katalog zbioru numizmatycznego Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, 

Wrocław 1984, s. 103–110.
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ku15. Muzealne zbiory zaginęły w 1945 roku16. Ponowne regularne gromadzenie 
numizmatów rozpoczęto w Bibliotece Gdańskiej w 1948 roku.

W Katalogu ujęto tylko te dzieła, które zostały wyprodukowane w mennicy 
gdańskiej, a ich autorami byli artyści pracujący w Gdańsku, lub też zostały poświę-
cone gdańszczanom. Materiał został podzielony na trzy zespoły. W pierwszym 
zaprezentowano medale ślubne konkretnych, znanych z imienia i nazwiska osób, 
w większości polskich monarchów. W drugim zebrano numizmaty, które zawiera-
ły obiegowe wyobrażenie ikonograficzne związane z miłością i małżeństwem, nie-
związane z konkretnymi osobami i przeznaczone na sprzedaż. W trzecim przed-
stawiono medale wybite z okazji rocznic zawarcia małżeństwa.

KATALOG

Pierwsze gdańskie medale, których powstanie można wiązać z uroczystością 
zawarcia związku małżeńskiego, pochodzą jeszcze z  końca XVI wieku. Zosta-
ły wyemitowane w 1592 roku przez mennicę miejską z  inicjatywy Rady Miasta 
Gdańska dla uczczenia pierwszego ślubu króla Zygmunta III Wazy – z arcyksięż-
niczką Anną Austriaczką. Kolejne, bardzo liczne numizmaty wybito za panowania 
Władysława IV Wazy, a upamiętniają jego dwukrotne wstąpienie w związek mał-
żeński, z arcyksiężniczką Cecylią Renatą oraz Ludwiką Marią Gonzagą. Związki 
matrymonialne każdego z  dwóch następnych władców: Jana Kazimierza Wazy 
i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, utrwalone zostały jednym medalem. Ini-
cjatorem i emitentem tych numizmatów było przede wszystkim miasto Gdańsk, 
czasami zamówienia wychodziły też z kręgu dworu królewskiego. Zwyczaj stoso-
wania medali jako upominków ślubnych z czasem upowszechnił się również wśród 
polsko-litewskiej magnaterii oraz gdańskiego bogatego mieszczaństwa. 

MEDALE ŚLUBNE KRÓLA ZYGMUNTA III WAZY

4 maja 1592 roku odbył się w Wiedniu ślub per procura Anny Habsburżanki 
(1573–1598), córki arcyksięcia Karola (1540–1590), brata cesarza Maksymiliana 
II (1527–1576), z królem Polski Zygmuntem III Wazą (1566–1632), którego re-
prezentował marszałek wielki litewski Albrecht Radziwiłł (1558–1592). Właści-
we zawarcie małżeństwa, połączone z koronacją Anny na królową Polski, odbyło 
się 31 maja tegoż roku w Krakowie. 

15 S. Rühle, Geschichte des Städtischen Münzkabinetts Danzig, I–II, „Mitteilungen des West-
preussischen Geschichtsvereins“ (Danzig), Jg. 29 (1930), s. 1–13; Jg. 31 (1932), s. 54–60.

16 Informacja uzyskana przez autorkę artykułu od dra Mariana Pelczara, dyrektora Biblioteki 
Gdańskiej w latach 1945–1972.
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Ia

Pierwszy medal ślubny króla Zygmunta III i Anny Habsburżanki znany jest 
tylko z  egzemplarzy wykonanych ze złota, techniką bicia stemplem, o  średnicy 
42 mm17. Medal jest niesygnowany, został wybity w mennicy gdańskiej pod zarzą-
dem Philippa Klüwera i jemu przypisywane jest autorstwo18.
Av.: Popiersie Zygmunta III z profilu w koronie, zbroi i płaszczu spiętym na ramionach, 

z dużą kryzą. Napis w otoku: SIGISMVND: III. D: G: REX POL. MAG. DVX. 
LIT. RUSSI. P.

Rv.: W wieńcu laurowym, w który wpleciony jest herb Gdańska [?] rozety i wstążki [?], in-
skrypcja wypełniająca całą płaszczyznę: AVSPICATA PRINCIPVM CONNVBIA 
REGNORVM INCREMENTA AN[N]O: CIC.IC.XCII. 

Ib

Drugi medal ślubny króla Zygmunta III i Anny Habsburżanki, autorstwa także 
nieznanego medaliera, wykonywany w złocie i srebrze, ma średnicę 30,5 mm19. 
Av.: Dwie palmy, przedzielone rzeką, stykające się gałęziami. W otoku perełkowym napis: 

AMOR DISTANTIA JUNGIT 1592.
Rv.: Dwa orły heraldyczne, austriacki i  polski, trzymają tarczę z  herbem Habsburgów. 

Napis w otoku: POST ANIMOS SOCIASSE JUVABIT. 

Ic

Kolejny medal króla Zygmunta III z  1592  roku, prawdopodobnie również 
ślubny, wykonany był ze srebra, techniką bicia stemplem, ma średnicę 41 mm20. 
Medal jest niesygnowany, wybito go w mennicy gdańskiej pod zarządem Philippa 
Klüwera.
Av.: Popiersie Zygmunta III z profilu w koronie, zbroi i płaszczu spiętym na ramionach, 

z dużą kryzą. Napis w otoku: SIGISMVND: III. D: G: REX POL. MAG. DVX. 
LIT. RUSSI. P:

Rv.: Neptun siedzący na delfinie z  trójzębem i ukoronowany okrętem, naprzeciw niego 
siedzi Ceres z  rogiem obfitości i  corona muralis na głowie. U  góry herb Gdańska. 
W otoku półkolisty napis: CRESCIT. GEMINATIS. GLORIA CVRIS.

MEDALE ŚLUBNE KRÓLA WŁADYSŁAWA IV WAZY

9  sierpnia 1637  roku w  kościele Świętego Augustyna w  Wiedniu odbył się 
ślub per procura króla Władysława IV Wazy (1595–1648), którego zastępował jego 
brat Jan Kazimierz (1609–1672), z arcyksiężniczką Cecylią Renatą Habsburżan-

17 M. Stahr, Medale Wazów w Polsce 1587–1668, Wrocław 1990, poz. 3.
18 M. Gumowski, Medale Zygmunta III, Kraków 1924, s. 25.
19 M. Gumowski, Medale Zygmunta III, poz. 17.
20 M. Stahr, Medale Wazów..., poz. 6.
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ką (1611–1644), córką cesarza Ferdynanda II (1578–1637) i Marii Anny Wit-
telsbach (1574–1616). Właściwe zaślubiny odbyły się kościele św. Jana w Warsza-
wie 12 września 1637 roku. Następnego dnia w tym samym kościele odbyła się 
koronacja Cecylii Renaty.

IIa

Na uroczystość ślubu króla Władysława IV z Cecylią Renatą Habsburżanką 
dwór królewski w Warszawie zamówił okolicznościowy medal u Sebastiana Da-
dlera21. Medal o średnicy 68 mm wykonywany był ze złota i srebra techniką bicia 
stemplem (il. 1).
Av.: Symboliczna scena zaślubin Władysława IV i Cecylii Renaty. W komnacie pomię-

dzy udrapowanymi kotarami młoda para stojąc przy stole podaje sobie ręce. Nad ich 
połączonymi dłońmi gołębica, powyżej w obłokach cztery putta grające na instru-
mentach muzycznych. Król w  kostiumie suto przybranym pasmanterią, złożonym 
z kaftana z dużym kołnierzem i manszetami, spodnie spięte poniżej kolan ozdobną 
podwiązką, na nogach płytkie pantofle z klamrami. Na ramionach narzucony krótki 
kolisty płaszcz, z łańcuchem orderu Złotego Runa. Królowa w diademie na trefionych 
włosach. W stroju złożonym ze spodniej, wzorzystej sukni o wąskich rękawach, oraz 
sukni wierzchniej, otwartej niemal na całej długości, bogato obszytej perłami, z roz-
ciętymi rękawami tworzącymi pelerynkę. Na piersiach naszyjnik z klejnotów, na szyi 
i w uszach perły, w lewej ręce trzyma rękawiczki. Napis w otoku w dwóch wierszach: 
VLADISLUS IV. POL. SVEC. Q. REX. ET CAECILIA RENATA ARCHIDUX 
AUSTR. SPONSI AUGUSTISSIMI./ HUNC GENUIT BOREAS HAEC NO-
MEN DUCIT AB AUSTRO REGIBUS HIS MUNDI PLAUDIT ULTRUM-
QUE LATUS.

Rv.: Mars i Minerwa trzymają koronę królewską nad gorejącymi sercami, w które są wpi-
sane herby Polski i Austrii. W otoku napis: AUSPICE QUAM FAUSTO COEANT 
IN FOEDERA NEXU. SARMATA LIBERTAS AUSTRIACUM IMPERIUM./ 
DI RERUM DOMINI FACIANT PLACIDEQUE DIUQUE. GAUDEAT UT 
TANTIS ISTUD ET ILLA BONIS.

 Scena zaślubin nawiązuje do malarskich portretów całopostaciowych, zaś kompo-
zycja z Marsem i Minerwą, symbolizująca sojusz oręża i mądrości, jest inspirowana 
medalem ślubnym francuskiej pary królewskiej – Henryka IV i Marii Medycejskiej 
z 1603 roku dłuta Guilaumego Duprégo22. Wątki polityczno-dynastyczne oraz po-
chwała przymierza polskich Wazów z Cesarstwem znalazły wyraz zwłaszcza w in-
skrypcji na rewersie. 

IIb1

Drugi medal ślubny króla Władysława IV i Cecylii Renaty Habsburżanki po-
wstał z inicjatywy Rady Miasta Gdańska23 również w 1637 roku, jego twórcą był 

21 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 18; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1465.
22 Guillaume Dupré (ok. 1576–1643), francuski rzeźbiarz i medalier
23 M. Stahr, Medale Wazów..., poz. 50.
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Johann Höhn starszy. Portret mitologiczny monarchy jako Herkulesa walczącego 
z trzygłowym Cerberem jest aluzją do zmagań Władysława IV z Moskwą, Szwe-
cją i Turcją. Heraldyczny rewers medalu zawiera odniesienia dynastyczne, napis 
wróży parze królewskiej potomstwo. Orzeł z herbem Wazów i  orzeł z herbem 
Habsburgów w tarczy serdecznej symbolizują sojusz Polski i Cesarstwa. Medale te 
o średnicy 47,5 mm wykonywane były ze złota i srebra, techniką bicia stemplem.
Av.: Herkules poskramiający Cerbera. W odcinku napis: CIVIT GEDAN / F. F. oraz herb 

Gdańska, sygn. IH. Napis w otoku: VLADISLAO IV POLONIAE ET SVECIAE 
REGI HERCULI PACIFICO.

Rv.: Dwa orły – polski z herbem Wazów, zwrócony ku cesarskiemu z herbem Habsbur-
gów, oba w tarczy sercowej. Napis w otoku: REGALES AQUILAE PROGENE-
RANT AQUILAM. MDCXXXVII. 

IIb2

Inna wersja poprzedniego medalu ma powtórzoną stronę awersową, natomiast 
na stronie rewersowej znajduje się tylko wielowierszowy napis24. Jego wymiary, jak 
i kruszce, z których był wykonywany, są takie same jak poprzedniego medalu.
Av.: Jak powyżej (Herkules walczący z Cerberem)
Rv.: Napis w  11  wierszach: DUM/ MOSCHUM BELLO,/ TURCAM TERRORE/ 

SUECUMQUE/ OSTENSO AD PACIS FOE/ DERA MARTE TRAHIS/ 
VLADISLAE,/ TIBI DEBETUR GLORIA/ TRIPLEX.,/ HERCULES ET 
MERITO/ DICERE PACIFICUS/ MDCXXXVII. Inskrypcja otoczona ornamen-
tem okuciowym z wplecionymi weń pączkami kwiatów i głowami lwów.

 IIb3

Odnotowana jest też trzecia wersja powyższych medali, gdzie na rewersie stro-
na z orłami z rewersu IIb1 połączona jest ze stroną napisową z rewersu IIb225. 

5 listopada 1645 roku odbył się ślub per procura Władysława IV Wazy i Ma-
rii Ludwiki (1611–1667), córki księcia Karola Gonzagi de Nevers (1580–1637), 
władcy Mantui; króla zastępował  Krzysztof Opaliński (1609–1655). Nowa 
małżonka monarchy udała się do Polski przez Niderlandy i Niemcy. 11  lutego 
1646 roku przyszła królowa uroczyście wjechała do Gdańska. Ceremonia właści-
wych zaślubin odbyła się w Warszawie 10 marca 1646 roku, a koronacja 15 lipca 
na Wawelu. Z tym małżeństwem wiązała się zmiana pierwszego imienia Marii na 
Ludwika, ponieważ w Rzeczypospolitej imię Maria uważano dość powszechnie za 
zarezerwowane tylko dla Matki Boskiej.

Znane są cztery medale emitowane w Polsce z okazji małżeństwa i koronacji 
Ludwiki Marii, w  tym trzy z nich są dziełem gdańskich artystów. Dwa zostały 
wybite z inicjatywy miasta, a trzeci powstał najprawdopodobniej na zamówienie 
dworu królewskiego.

24 Tamże, poz. 49.
25 M. Gumowski, Medale Władysława IV, Kraków 1939, poz. 60a.
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IIIa
Medal ślubny upamiętniający zawarcie związku małżeńskiego przez króla 

Władysława IV i Ludwikę Marię Gonzagę, którego autorem był Johann Höhn 
starszy26. Symboliczna scena zaślubin przedstawiona na awersie stanowi reliefową 
wersję tematu, który podjął Adolf Boy w obrazie umieszczonym w gdańskiej Por-
cie – bramie triumfalnej przygotowanej na wjazd Ludwiki Marii do miasta. Medal 
o średnicy 57 mm wykonywany był ze złota i srebra techniką bicia stemplem.
Av.: Scena zaślubin pary królewskiej. Władysław IV i  Ludwika Maria siedzą na krze-

słach tronowych pod baldachimem z orłami, na tle wzorzystej draperii rozpiętej na 
obeliskach balustrady. Król w koronie z berłem w dłoni. Ubrany w kostium złożony 
z kurtki, spodni wpuszczonych w buty do konnej jazdy oraz kolistego płaszcza, z łań-
cuchem orderu Złotego Runa na piersiach. Królowa w małej, pięciopałkowej koronie, 
z jabłkiem królewskim w dłoni. Przedstawiona jest w dekoltowanej sukni, przybranej 
koronkami i w naszyjniku z pereł. U stóp Władysława IV złożony oręż. Napis w oto-
ku perełkowym: SISTE GRADUM BELLONA IUBET NUNC IUNO QUIE-
TEM. ET FACIAM TIBI SIT DULCIS AMORE QUIES 

Rv.: Inskrypcja: FATA POLO VENIUNT; HOM/ INUM SUNT VOTA: IEHOVA/ 
TU DEVOTA IUVA; TU/ SACRA PACTA FOVE/. SINT EA FAUSTA NOVIS/ 
CONSORTIBUS HISQUE SUB ALIS/ PAX REGNUM POPULIS/ FLOREAT 
ET GEDANUM./ M.D.C.XLVI./ 10. MART: Nad inskrypcją tetragram Jahwe, 
orzeł w  koronie oraz herb Gdańska. W  perełkowym otoku napis: VLADISLAO 
IV POLONIAE AC SUECIAE REGI. ET LUDOVICAE MARIAE MANTU-
ANAE. SPONSIS. 

IIIb
Medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi, niedatowany, włączo-

ny do medali ślubnych z 1646 roku, autorstwa Sebastiana Dadlera. Nie wiadomo, 
czy powstał z  inicjatywy Gdańska czy raczej dworu królewskiego. Obie strony 
utrzymane w  jednakowej konwencji portretu popiersiowego, umieszczonego na 
gładkim tle wydobywającym plastykę postaci i cechy fizjonomiczne i dekoracyj-
ność kostiumów27. Medal ma średnicę 50 mm, wykonywany ze złota i srebra, tech-
niką bicia stemplem.
Av.: Popiersie Władysława IV en trois quarts, we fryzowanej peruce, w paradnej zbroi, na 

której wyłożony jest kołnierz obszyty koronką, w płaszczu udrapowanym na ramio-
nach, z łańcuchem orderu Złotego Runa. Napis półkoliście: VALADISLAUS IV D. 
G. REX POL. SUEC. M. D. LIT. RUS. PR.

Rv.: Popiersie Ludwiki Marii en trois quarts, z  trefionymi włosami opadającymi na ra-
miona i z małą pięciopałkową koroną. W uszach kolczyki z pereł, na szyi naszyjnik 
także z pereł: Królowa ubrana w dekoltowaną suknię wykończoną szlakiem z koronki 
i z haftowanym szalem, na którym wysadzany klejnotami łańcuch z perłą w kształcie 
gruszy. W otoku napis: LVDOVICA MARIA GONZ. D. G. REG. POL. ET SVE. 
M. D. L. RVS. PRVS. NATA PRIN. MANT. MON. FER. NIV. 

26 M. Stahr, Medale Wazów..., poz. 56.
27  Tamże, poz. 57; M. Gumowski, Medale Władysława IV, poz. 86.
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IIIc

Jeden z trzech medali wybitych w Gdańsku z okazji małżeństwa króla Wła-
dysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi wchodził w skład daru, jaki przedstawiciele 
miasta wręczyli królowej przy pożegnaniu 19 lutego1646 roku28. Medal autorstwa 
Sebastiana Dadlera, o średnicy 49 mm wykonywany był ze złota i srebra techniką 
bicia stemplem (il. 2).
Av.: W  perełkowym obramowaniu, u  góry dwie tarcze jedna z  Orłem polskim, druga 

z herbem Gdańska, zawieszone na wstędze trzymanej przez rękę wychodzącą z obło-
ków. Pod nimi na banderoli napis: NIHIL ISTA SECABIT. U dołu trójmasztowiec 
z eskortą wpływający do Wisłoujścia. W otoku napis: VLADISLAO IV. POL: AC 
SVEC: REGI: ET LUDOVICAE MARIAE CONIUGIBUS.

Rv.: W perełkowym obramowaniu Mars i Amor, za nimi personifikacje Wiary i Poko-
ju. U dołu w odcinku data: M D C XLVI. W otoku napis: MARTE CUBANTE. 
FIDES ET PAX TUTA OSCULA REDDUNT.

MEDAL ŚLUBNY KRÓLA JANA KAZIMIERZA WAZY

20 maja 1648  roku Ludwika Maria Gonzaga została wdową. Pół roku póź-
niej młodszy brat zmarłego Władysława IV, Jan Kazimierz Waza, został królem, 
a 30 maja 1649 roku doszło do zawarcia małżeństwa Ludwiki i Kazimierza.

IV

Medal ślubny Jana Kazimierza Wazy i Ludwiki Marii Gonzagi został wybity 
w Gdańsku w 1649 roku, nosi dwie sygnatury autorskie: Sebastiana Dadlera i Jo-
hanna Höhna starszego. Stanowi on wersję medalu ślubnego wykonanego przez 
Dadlera w 1646 roku. Portret królowej został niezmieniony, natomiast nowy stem-
pel do awersu z portretem króla sporządził Johann Höhn starszy29. Medal o śred-
nicy 50 mm wykonywany był ze złota i srebra techniką bicia stemplem.
Av.: Popiersie Jana Kazimierza w ujęciu en trois quarts, w peruce á la lion, w paradnej zbroi, 

na którą narzucony jest płaszcz udrapowany na ramionach i z łańcuchem orderu Zło-
tego Runa. Napis w otoku: IOAN: CASIM: D: G: REX POL: ET SUEC: M: D: 
LITV: RUS: PRUS:

Rv.: Popiersie Ludwiki Marii en trois quarts, z trefionymi włosami opadającymi na ramio-
na i z małą pięciopałkową koroną. W uszach kolczyki z pereł, na szyi naszyjnik także 
z pereł: Królowa ubrana jest w dekoltowaną suknię wykończoną szlakiem z koronki 
i z haftowanym szalem, na którym wysadzany klejnotami łańcuch z perłą w kształcie 
gruszy. W otoku napis: LVDOVICA MARIA GONZ. D. G. REG. POL. ET SVE. 
M. D. L. RVS. PRVS. NATA PRIN. MANT. MON. FER. NIV.

28  PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 740; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1469.
29  M. Stahr, Medale Wazów..., poz. 61.
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MEDAL ŚLUBNY  
KRÓLA MICHAŁA KORYBUTA WIŚNIOWIECKIEGO

Michał Korybut Wiśniowiecki (1640–1673), król polski od 1669  roku, po-
ślubił rok później arcyksiężniczkę Eleonorę Marię Habsburżankę (1653–1697), 
córkę cesarza Ferdynanda III (1608–1657) i księżniczki mantuańskiej Eleonory 
Gonzagi (1630–1686). Z okazji uroczystości małżeńskich wybito szereg medali, 
które przedstawiały parę królewską. 

V

Medal ślubny króla Michała Korybuta i  Eleonory Habsburżanki autorstwa 
Johanna Höhna młodszego, średnicy 38 mm, bity stemplem w złocie i  srebrze, 
powstał w mennicy gdańskiej w 1670 roku, prawdopodobnie z inicjatywy i na zle-
cenie Rady Miejskiej30. 
Av.: Popiersie profilowe Michała Korybuta w peruce á la lion, w prawo, w wieńcu lauro-

wym na głowie, w paludamentum, w otoku napis: MICHAEL D. G. REX POL. M. D.  
LIT:  RUS: PRUS: MAS:

Rv.: Popiersie Eleonory Marii z profilu w lewo, w dekoltowanej sukni, z wysoko upiętymi 
włosami ozdobionymi perłami z lokami opadającymi na dekolt i z małą pięciopałko-
wą koroną, w kolczykach i naszyjniku z pereł. Napis w otoku: ELEONORA MARIA 
D. G. REGINA POL.

MEDAL ŚLUBNY KSIĘCIA BOGUSŁAWA RADZIWIŁŁA

Ślub księcia Bogusława Radziwiłła (1620–1669) z Anną Marią (1640–1667), 
córką i spadkobierczynią wojewody wileńskiego księcia Janusza Radziwiłła (1612–
1655), poprzedzony dyspensą papieską z  uwagi na katolickie wyznanie panny 
młodej, odbył się 24 listopada 1665 roku w Lipawie.

VI

Medal ślubny srebrny Bogusława Radziwiłła i Anny Marii Radziwiłł o średni-
cy 48,5 mm, wykonany w technice bicia stemplem. Niesygnowany, jego autorstwo 
przypisywane jest Johannowi Höhnowi młodszemu31 (il. 3).
Av.: Popiersie Bogusława prawie en face w peruce á la lion, w zbroi, żabocie, paludamen-

tum. Wokoło napis: BOGUSLAUS D: G: DUX RADZIWILL.
Rv.: Popiersie Anny Marii en trois quarto w lewo, z włosami upiętymi w węzeł opleciony 

sznurami pereł, na skroniach zwiniętymi w  loki opadające na ramiona; w dekolto-
wanej sukni, kolczykach i naszyjniku pereł. Wokoło napis: ANNA MARIA D: G: 
DUCISSA RADZIWILLA.

30  M. Stahr, Medale polskie..., s. 80.
31 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 798; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1479.
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MEDAL NA ŚLUB GEORGA SCHRÖDERA  
Z EWĄ MARIĄ BEHM VON BEHMENFELDT

Ewa Maria Behm von Behmenfeldt (1650–1691) 32, córka burgrabi królew-
skiego Michaela (1616–1677) i Anny Marii Mehlmann (ok. 1630–1678), wyszła 
za mąż za rajcę Georga Schrödera (1635–1703)33, syna kupca i ławnika Ludwiga 
(zm.1687) i Anny Gethke (zm.1689). Ślub ich odbył się 28 października 1675 ro-
ku. Upamiętnia go srebrna plakietka w kształcie rombu o wymiarach 28x39 mm.

VII

Jednostronna plakietka wybita na uroczystość ślubną Georga Schrödera i Ewy 
Marii Behm von Behmenfeldt34 odbiega swoim przedstawieniem ikonograficz-
nym od najczęściej znajdujących się na tego typu pamiątkach. Nie ma na niej 
typowych wyobrażeń, z którymi kojarzona jest miłość i małżeństwo. Autorem pla-
kietki, według sugestii Siegfrieda Rühlego35, był prawdopodobnie Johann Höhn 
młodszy (il. 4). 
Av.: W górnej części rombu trójkąt wierzchołkiem skierowany ku górze, nad wierzchoł-

kiem korona, w środku trójkąta słońce z promieniami, jego podstawa jest zakończona 
półksiężycami, wzdłuż boków napis: DEO GRATIAS. Pod trójkątem napis rozdzie-
lony krzyżem: A. 1675 M. OCTO. MENTE BONA GEDANI PRVS.

Rv.: Strona gładka – brak wyobrażenia.

W  zbiorach numizmatycznych zamku malborskiego przed pierwszą wojną 
światową znajdowała się plakietka z identyczną stroną awersową, który posiadał 
także wyobrażenie herbowe – herb rodziny Behm von Behemnfeldt – na stronie 
odwrotnej36.

MEDAL NA ŚLUB JOHANNA SAMUELA DOERINGA  
Z JUSTINĄ CAROLINĄ GRODDECK

Johann Samuel Doering (zm. 1827)37, właściciel majątku ziemskiego Borzęcin 
na Wyżynach Gdańskich, był synem rajcy gdańskiego Johanna Georga (1710–
1792). Ożenił się 31 stycznia 1788 roku z Justiną Caroliną Groddeck (ur. 1767)38, 
córką burmistrza Gdańska Michaela (1731–1800). 

32 D. Weichbrodt, Patrizien, Bürger, Einwohner der Freien Hansestadt Danzig, Bd. 2, Klausdorf/
Schwentine 1988, s. 58.

33 D. Weichbrodt, dz. cyt., Bd. 4 (1992), s. 220.
34 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 774; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1484.
35 S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins“ 

(Danzig), H. 70 (1930), s. 149.
36 E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg, Bd. 5, Danzig 1910, 

poz. 8845.
37 S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, s. 164.
38 Tamże, s.165.
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VIII

Medal na ślub Johanna Samuela Doeringa z Justiną Caroliną Groddeck, niesy-
gnowany, wykonany ze srebra o średnicy 27 mm, techniką bicia stemplem39. 
Av.: Popiersie młodego mężczyzny skierowane w prawo, u dołu z lewej strony napis: IO-

HANN SAMUEL DOERING, u dołu pod kreską: DEN 31. JANUAR 1788
Rv.: Popiersie młodej dziewczyny skierowane w lewo, u dołu z lewej strony napis: IUSTI-

NA CAROLINA GRODDECK, u dołu pod kreską: DEN 31. JANUAR 1788.

MEDALE ŚLUBNE OKOLICZNOŚCIOWE Z XVII WIEKU

Niezależnie od medali ślubnych wykonywanych na specjalne, indywidualne 
zamówienia, w  siedemnastowiecznym Gdańsku produkowano okolicznościowe 
numizmaty przeznaczone do masowej sprzedaży. Zarówno Sebastian Dadler, jak 
i Johann Höhn starszy mieli prawo wybijania tego rodzaju medali; podejmowali 
na nich tematy popularne i oczekiwane przez mieszczańskich odbiorców. 

IX

Medal ślubny srebrny autorstwa Sebastiana Dadlera, o średnicy 44 mm, wyko-
nany techniką bicia stemplem, znany w kilku odmianach40. 
Av.: Para małżeńska podająca sobie dłonie. U góry dwie ręce Opatrzności wychylające się 

z obłoków trzymają nad głowami młodych wieńce, wyżej zaś unosi się symbol Ducha 
Św. w aureoli. Wokoło napis: MANVS MANVM LAVAT. U dołu sygnatura artysty 
S. D.

Rv.: Amor i Psyche na lwie. U dołu w odcinku serce na tle skrzyżowanych gałązek i sygna-
tura artysty: S. D. Napis wokoło: AMOR VINCIT OMNIA.

X

Medal ślubny srebrny autorstwa Sebastiana Dadlera, o średnicy 43 mm, wyko-
nany techniką bicia stemplem41.
Av.: W wieńcu z gałązek para młodych podająca sobie dłonie Napis wokoło: MANUS 

MANUM LAVAT. Sygnatura artysty: SD.
Rv.: Amor ze strzałą w ręku siedzący na lwie. Napis wokoło: AMOR VINCIT OMNIA.

XI

Medal ślubny srebrny autorstwa Sebastiana Dadlera, o średnicy 42 mm, wyko-
nany techniką bicia stemplem42.

39 Tamże, s.158.
40 A. Więcek, dz. cyt., poz. 48–50.
41 Tamże, poz. 51.
42 Tamże, poz. 52.
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Av.: Żuraw trzymający kamień. Napis wokoło: AMOR VINCIT CVRAM. Sygnatura 
autorska SD.

Rv.: Amor ze strzałą w  ręku na lwie. W  tle panorama miasta. Napis wokoło: AMOR 
VINCIT OMNIA.

XII

Medal ślubny srebrny autorstwa Sebastiana Dadlera, o średnicy 59 mm, wyko-
nany techniką bicia stemplem43. 
Av.: Para młodych podaje sobie dłonie nad ołtarzykiem. Po bokach drzewa z symbola-

mi miłości (gniazdo z dwoma gołąbkami) i pracy (łopata). Nieco wyżej amorek leje 
z  dzbanka wodę na ręce młodych. Półkolisty napis: MANVS MANVM LAVAT. 
U góry w obłokach symbol Ducha Św. i dwa aniołki trzymające wieńce nad głowami 
młodych. Napis wokoło: LEGITIMO THALAMI QUI DEXTRAS FOEDERE 
IUNGUNT: HOS DEUS OMNIMODA PROSPERITATE BEAT. Na łopacie 
sygnatura artysty: SD.

Rv.: Wokół nakrytego stołu sześcioosobowa rodzina modli się przed spożyciem posiłku. 
U góry hebrajski napis JEHOVA w promienistej aureoli oraz dwie wystające z ob-
łoków ręce, z których jedna leje z dzbanka wodę na krzew winny. W odcinku na-
pis: PRECE ET LABORE i  sygnatura artysty S. D. Napis wokoło: PROLETO-
RUM VICTU MENSAM VELAMINE CORP: ATQ. OPERIT DRACHMAE 
GRANDINE TECTA DOM: ECCE SIC BENEDICETUR VIR TIMET IE-
HOVAM. U dołu sygnatura artysty: S. D.

XIII

Niesygnowany srebrny medal ślubny, prawdopodobnie autorstwa Sebastiana 
Dadlera, o  średnicy 56  mm, wykonany techniką bicia stemplem. datowany na 
1635 rok44.
Av.: Para młodych podaje sobie dłonie nad ołtarzykiem. Po bokach drzewa z symbola-

mi miłości (gniazdo z dwoma gołąbkami) i pracy (łopata). Ponad rękami młodych 
gorejące serce. Wyżej symbol Ducha Św. w  promienistej aureoli oraz dwa aniołki 
z  bukietami kwiatów. Napis wokoło: LEGITIMO THALAMI QUI DEXTRAS 
FOEDERE IUNGUNT: HOS DEUS OMNIMODA PROSPERITATE BEAT.

Rv.: Wokół nakrytego stołu pięcioosobowa rodzina modli się przed spożyciem po-
siłku. U  góry hebrajski napis JEHOVA w  promienistej aureoli oraz ręka Opatrz-
ności podlewająca wodą krzew winny. W  odcinku napis: PRECE ET LABORE. 
Napis wokoło: PROLETORUM VICTU MENSAM VELAMINE CORP:[us] 
ATQ[ue] OPERIT DRACHMAE GRANDINE TECTA DOM: ECCE SIC 
BENEDICETUR VIR TIMET IEHOVAM.

43 Tamże, poz. 95.
44 Tamże, poz. 96.
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XIV

Medal ślubny srebrny autorstwa Sebastiana Dadlera, o średnicy 70 mm, wyko-
nany techniką bicia stemplem, datowany na 1636 rok45.
Av.: Dwie stojące postacie, mężczyzna z łopatą i kobieta z kądzielą , z dzieckiem pomię-

dzy niemi. Ręce obojga nowożeńców połączone łańcuchem z kłódką podtrzymują 
ołtarzyk, na którym goreją dwa serca. Napis wokoło: NUPSIST: ET SA[n]CT[a]
E, TOTOQ[ue] EX CORPORE IU[n]CT[us] HINC AMOR ATQ[ue] LABOR 
SURGIT: UTROQ[ue] PLACE.

Rv.: Na tle panoramy miasta dwie palmy, pomiędzy którymi dwie dłonie w uścisku trzy-
mające kwiat. Poniżej pierścień, wewnątrz którego dwa gołąbki, u góry w promieni-
stej aureoli symbol Ducha Św. Napis wokoło: EXCLUDIT PARITER PERDIX: 
SINE CO[m]PATRE PALMA EMORITUR: NUBIS: PAR IN AMORE VIGE. 
U dołu po lewej stronie sygnatura artysty: SD.

XV

Medal ślubny srebrny, o średnicy 69 mm, wspólne dzieło Sebastiana Dadle-
ra i Johanna Höhna starszego, wykonany techniką bicia stemplem, datowany na 
1636 rok46. 
Av.: Dwie stojące postacie, mężczyzna z łopatą i kobieta z kądzielą , z dzieckiem pomiędzy 

niemi. Ręce obojga nowożeńców połączone łańcuchem z kłódką podtrzymują ołta-
rzyk, na którym goreją dwa serca. Napis wokoło: CONIUGIUM FOECUNDAT 
AMOR LABOR ATQ[ue] SECUNDAT: DITAT IDEM COELO GRATIA 
LAPSA DEI. Na łopacie sygnatury artystów: SD – IH. 

Rv.: Na tle panoramy Gdańska dwie owocujące palmy, pomiędzy którymi dwie dłonie 
w uścisku trzymające kwiat. U dołu pierścień z dwoma gołąbkami w środku, u góry 
w promienistej aureoli symbol Ducha Św. Napis wokoło: PALMA VELUT PAL-
MAM CEU CASTA COLUMBA COLUMBUM: SIC VERO CONIUX CO-
NIUGEM AMORE COLAT.

XVI

Medal ślubny autorstwa Johanna Höhna starszego, o średnicy 48 mm, wykona-
ny techniką bicia stemplem w srebrze47 (il. 5). 
Av.: Para młodych podaje sobie dłonie nad ołtarzykiem, wyżej amorek leje z dzbanka wo-

dę na ręce młodych. U góry w obłokach symbol Ducha Św. oraz dwa aniołki trzyma-
jące wieńce nad głowami narzeczonych. Napis wokoło: VIRI DILIGITE UXORES 
VESTRAS SICUT & CHRIST[US] DILEXITECCLES[IAM]

Rv: Wystające z obłoków ręce trzymające serce, z nim owocujące dwie gałązki oliwne. Ni-
żęj panorama Gdańska, u góry wśród promieni okrąg z literami IHS. Wokoło napis: 
SICUT ECCLESIA SE SUBYCIT CHRISTO. ITA & UXORES SUIS VIRIS.

45 Tamże, poz. 100.
46 Tamże, poz.101.
47 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 11; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1478.
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XVII

Medal ślubny autorstwa Johanna Höhna starszego, o średnicy 61 mm, wykona-
ny techniką bicia stemplem ze srebra48 (il. 6). 
Av.: Po środku stoją trzy postacie – mężczyzna i niewiasta podają sobie ręce, między nimi 

dziecko z  łopatą, po bokach z  lewej strony ul z prawej pelikan, wyżej amorek leje 
z dzbanka wodę na ręce młodych i półkolisty napis: MANUS MANUM LAVAT. 
U góry w obłokach i promieni symbol Ducha Św. U dołu skrzyżowane dwie gałąz-
ki: palmowa i  laurowa i dwa gorejące serca. Napis wokół: CONNUBIUM FELIX 
AMOR ET LABOR EFFICIT ARDENS. 

Rv. Na tle kolumny, z gniazdem z dwoma gołębiami na szczycie, do której przymocowany 
jest krzew winorośli, dwie postacie podające sobie ręce – jedna z gałązką palmową, 
druga z gołębiem. Z obu stron owocujące krzaki winorośli tworzące baldachim nad 
postaciami. U góry wśród promieni hebrajski napis JAHVE. Napis wokół: PROLE-
BEAT CASTA ET CONSTANS CONCORDIA NUPTOS.

XVIII
Medal ślubny autorstwa Johanna Höhna starszego, o średnicy 40 mm, wykona-

ny techniką bicia stemplem ze srebra49. 
Av.: W wieńcu z dwóch owocujących gałązek oliwnych młoda para. Wokoło napis: CO-

NIUGIUM FELIX AMOR IN MUTUUS ARDET.
Rv.: W wieńcu z kwiatków wyłaniające się z obłoków ręce połączone łańcuszkiem trzyma-

ją dwa gorejące serca. Poniżej pierścień, wewnątrz którego dwie skrzyżowane gałązki 
palmowe i dwa gołąbki. U góry wśród promieni hebrajski napis Jahve. Napis wokół: 
CONIUX CONIUGEM AMET MONET ID CUM TURTURE PALMA.

XIX
Medal ślubny autorstwa Johanna Höhna starszego, o średnicy 48 mm, wykona-

ny techniką bicia stemplem ze srebra50. 
Av.: Kobieta i mężczyzna w strojach hiszpańskich podają sobie dłonie, u góry Duch Świę-

ty i trzy aniołki, napis w otoku VIRI DILIGITE UXORES VESTRAS, SICUT & 
CHRIST[US] DILEXIT ECCLES[IAM]

Rv.: Dwie ręce wychodzące z chmur trzymają wspólnie serce, poniżej widok Gdańska, napis 
SICUT ECCLESIA SE SUBVCIT CHRISTO, ITA & UXORES SUIS VIRIS.

XX

Medal ślubny niedatowany, o średnicy 48 mm autorstwa Jana Höhna starszego, 
wykonany przed 1664 rokiem ze srebra, techniką bicia stemplem51. 

48 PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 16; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1477.
49 Czar srebra i  magia złota. W  kręgu monet i  medali Prus Królewskich, Muzeum Zamkowe 

w Malborku, katalog wystawy czerwiec–grudzień 2006, red. nauk. J. Trupinda, Malbork 2007, poz. 
V.2.25 (s. 252).

50 M. Stahr, Medale polskie..., s. 283.
51 Czar srebra..., poz. V.2.23 (s. 251).
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Av.: Jezus Chrystus udziela ślubu parze młodej. W otoku: WAS GOTT ZUSSAMEN [!] 
FUGET SOL KEIN MENSCH SCHEIDEN. 

Rv.: Pod baldachimem para młoda z gośćmi przy stole. Z lewej strony siedzi Jezus Chry-
stus i wskazuje ręką na pięć dzbanów u jego stóp. Na baldachimie sygnatura artysty 
IH i IOH: 252. W otoku: IESUS CHRISTUS MACHET WASSER ZU WEIN IN 
CANA GALILEA.

XXI

Medal ślubny niedatowany, o średnicy 43 mm autorstwa Jana Höhna starszego, 
wykonany przed 1664 rokiem ze srebra, techniką bicia stemplem53. 
Av.: W otoku z kwiatów między balustradkami, na których siedzą dwa amorki, stoi para 

młodych podająca sobie ręce, które polewa wodą unoszący się nad nią aniołek. Nad 
głowami narzeczonych dwa aniołki trzymają wianuszki i półkolisty napis: MANUS 
MANUM LAVAT. U góry wśród obłoków symbol Ducha świętego. 

Rv.: Amor jadący na lwie z łukiem i strzałami w ręce. W otoku napis: AMOR VINCIT 
OMNIA.

XXII

Medal ślubny autorstwa Johanna Höhna starszego, o średnicy 61 mm, wykona-
ny techniką bicia stemplem ze srebra54. 
Av.: Dwie postacie – mężczyzna i niewiasta podają sobie ręce, po bokach z lewej strony ul, 

z prawej – pelikan. U góry w obłokach i promieniach symbol Ducha Św. Napis wokół: 
CONNUBIUM FELIX AMOR ET LABOR EFFICIT ARDENS. 

Rv.: Na tle kolumny z gniazdem z dwoma gołębiami na szczycie, do której przymocowany 
jest krzew winorośli, dwie postacie podające sobie ręce – jedna z gałązką palmową, 
druga z gołębiem. Z obu stron owocujące krzaki winorośli tworzące baldachim nad 
postaciami. U góry wśród promieni hebrajski napis JAHVE. Napis wokół: PROLE-
BEAT CASTA ET CONSTANS CONCORDIA NUPTOS.

MEDALE ROCZNICOWE

W czasach gdy średnia życia wynosiła około czterdziestu lat, a  śmiertelność 
– zwłaszcza wśród kobiet – była bardzo duża, przeżycie w związku małżeńskim 
dwudziestu pięciu, a  już szczególnie pięćdziesięciu lat było wielkim wydarze-
niem dla samych jubilatów jak też ich bliskich i znajomych. Powstawały wówczas 
okolicznościowe medale rocznicowe, podobne poniższym wybitym w  Gdańsku 
w XVIII wieku.

52 Odwołanie do Ewangelii według św. Jana – opis wesela w Kanie Galilejskiej.
53 Czar srebra..., poz. V.2.24 (s. 251).
54 Czar srebra..., poz. V.2.21 (s. 250).
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MEDAL NA ZŁOTE GODY  
AEGIDIUSA GLAGAUA I BARBARY ROSENAU

Aegidius Glagau (1648–1737) pochodził z Wielkopolski, do Gdańska przybył 
w 1664 roku, by uczyć się kupiectwa. W latach 1690–1694 był kierownikiem La-
zaretu, w 1694 roku został przedstawicielem Trzeciego Ordynku z kwartału Kogi 
w Radzie Miasta. Ożenił się w 1684 roku z Barbarą Rosenau, pochodzącą z Frie-
dlandu w Meklemburgii, córką tamtejszego rajcy Petera Rosenau55.

XXIII

Medal na złote gody Aegidiusa Glagaua i  Barbary Rosenau z  1734  roku56 
o średnicy 32 mm, zasadniczo wykonywany ze srebra (znane są egzemplarze ze 
złota), techniką bicia stemplem. Autorem strony awersowej jest Paul Peter Werner, 
a strony rewersowej – Daniel Sievert57.
Av.: Po obu stronach ołtarza, na którym płonie ogień i leżą dwa pierścionki, stoją męż-

czyzna i kobieta z  rękami wyciągniętymi ku ołtarzowi. Napis na frontowej ścianie 
ołtarza: DEO/ CONUGII/ STATORI/ ET CONSERV.; pod kreską: AEGIDIVS 
GLAGAV/ IVBILAEI SVI GAMICI/ VOTA PERAGIT i sygnatura artysty: P. P. 
W.

Rv.: Inskrypcja na całej płaszczyźnie krążka: D. O. M./ ET MEMORIAE/ IUBILAEI 
GAMICI/ AB AEGIDIO GLAGAU/ CIVE GEDANEN./ AET. LXXXVII. CO-
NIUG. L./ CUM UXORE/ BARB: ROSENAUIN/ AET. LXVI/ GEDANI/ D. Z. 
OCT. A. MDCCXXXIII/ FELIC. CELEBRATI/ i sygnatura autora S. 

MEDAL NA SREBRNE GODY  
HENDRIKA SOERMANNSA Z ANNĄ RAMMELMANN

Hendrik Soermanns (1700–1775), od 1727 roku obywatel miasta, był kupcem 
i armatorem oraz holenderskim konsulem w Gdańsku w latach 1754–177558. 4 lu-
tego 1720 roku w kościele św. Barbary poślubił Annę Marię Rammelmann (ur. 
1700), córkę kupca Johanna Jakoba Rammelmanna i Elisabethy Westphal.

XXIV

Srebrne gody Hendrika Soermannsa z Anną Marią Rammelmann59 upamięt-
niono w 1745 roku medalem autorstwa Martina Holzheya60, medaliera z Amster-
damu, wykonanym ze srebra o średnicy 44 mm, techniką bicia stemplem. 

55 F. A. Vossberg, Münzgeschichte der Stadt Danzig, Berlin 1582, s. 120–121.
56 S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, s.153–154.
57 Daniel Sievert, rytownik stempli i probierz mennicy gdańskiej w latach 1698–173?.
58 S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, s. 171.
59 Tamże, s. 154.
60 Martin Holzhey (1697–1764), medalier niderlandzki.
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Av.: Na tle żywopłotu z krzewów laurowych ławka, na której siedzi para trzymająca się za 
ręce. Mężczyzna w drugiej ręce trzyma pierścień, w którym umieszczona jest cyfra 
XXV. W głębi rośnie palma, u dołu koło kobiety róg obfitości, a na nim sygnatura 
autorska M H. Napis u góry: SIONS GOD – ZYONS LOT, u dołu: T SILVER 
FEESTGEN DANTSIG 1745.

Rv.: U  góry wśród obłoków kotwica i  laska Merkurego, poniżej napis w  9  wierszach: 
HENDRIK SOERMANS/ GEB. IN GIESSENOUDE KERK/ DEN II JUNY 
MDCC. EN/ ANNA MARIA RAMMELMAN/ GEBOOREN IN DANTSIG./ 
DEN XV APRIL MDCC./ EN ALDAAR GETROUD./ DEN XX FEBR/ MD-
CCXX. 

MEDAL NA SREBRNE GODY CHRISTOPHA WARCHOLLA 
I CONSTANTII FLORENTINY KEMPE

Christoph Warcholl (1683–1758) był kupcem, w 1730 roku został przedstawi-
cielem Trzeciego Ordynku z Wysokiego Kwartału w Radzie Miasta, a w 1755 ro-
ku ławnikiem61. 

XXV

Christoph Warcholl i  Constantia Florentina z  domu Kempe 8  czerwca 
1753 roku obchodzili dwudziestą piątą rocznicę ślubu, z tej okazji na pamiątkę lat 
spędzonych w szczęśliwym małżeństwie wykonano medal niesygnowany, o śred-
nicy 46 mm, wykonany ze srebra techniką bicia stemplem62 (il. 7). 
Av.: Dwa serca gorejące na ołtarzu, nad nim wśród promieni tetragram z napisem hebraj-

skim JAHVE. Wokół napis: WIR SIND ZU GERING ALLER BARMHERZIG-
KEIT UND ALLER TRUE DIE DU AN UNS – GETHAN HAST. 

Rv.: Trzy gwiazdy, a pod nimi napis w 12 liniach: CHRISTOPH WARCHOLL/ UND/ 
CONSTANTIA FLORENTINA/ GEB. KEMPIN/ ZUM ANDENKEN/ DER 
IHRER VERGNÜGTEN/ EHE ZURÜCKGELEGTEN/ 25 JAHRE/ GEFEI-
ERT IN DANTZIG/ D. 8. JUNII/ 1753. 

MEDAL NA SREBRNE GODY  
BENJAMINA BLECHA I MARII DOROTHEI JACOBI

Benjamin Blech (1712–1783) był zamożnym kupcem i  właścicielem statku. 
24 maja 1740 roku ożenił się z Marią Dorotheą Jacobi, córką kaznodziei z No-
wego Stawu Christopha Jacobiego (zm. 1742). Małżonkowie mieli jedenaścioro 
dzieci63.

61  F. A. Vossberg, dz. cyt, s. 122.
62  PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 10; H. Dzienis, dz. cyt., poz. 1499.
63  S. Rühle, Die Danziger Personenmedaillen, s. 163.
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XXVI

Medal na srebrne gody Benjamina Blecha i Marii Dorothei Jacobi
z 1763 roku o średnicy 56 mm, autorstwa Friedricha Wilhelma Dubuta, o bar-

dzo bogatym ikonograficznie i znaczeniowo wyobrażeniu, został wykonany w sre-
brze, techniką bicia stemplem64 (il. 8). 
Av.: Na pierwszym planie, na prawo od ołtarza z krucyfiksem ozdobionym kwiatami, sie-

dzi postać kobieca w długiej, drapowanej szacie. W lewej ręce trzyma róg obfitości, 
z  którego wypadają kłosy zbóż. Prawą ręką wrzuca ziarna do ognia tlącego się na 
ołtarzu. Spojrzenie ma zwrócone w górę ku miejscu, gdzie między chmurami wśród 
promieni umieszczony jest trójkąt ze znakiem Opatrzności, z ust wydobywają się sło-
wa: DEO SACRUM. Z chmur zgrupowanych na niebie po prawej stronie wyłania 
się skierowany w dół ku głowie kobiety napis: SVNT RATA VOTA PIOR. U stóp 
kobiety leży róża, a przed ołtarzem laska Merkurego. W tle po prawej w stoczni nad 
brzegiem strumienia statek w budowie; po lewej stronie ujście rzeki, w które wpływa 
żaglowiec pod pełnymi żaglami. U dołu data: MDCCLXV. DEN 24 MAI. Z prawej 
strony sygnatura artysty: F. DÜ BUT. 

Rv.: Napis w  19  wierszach: BENIAMIN BLECH/ UND/ MARIA DOROTHEA 
IACOBI/ ERKENNEN MIT GERÜHRTER. BRUST/ DAS. GLÜCK: DAS. 
SIE IN IHRER. EH/ ERFAHREN:/ UND. WEIHN. NACH. FUNF. UND. 
ZWANZIG/ IAHREN GOTT IHRE IUBELLUST/ SIE PREISEN. IN. FIR. 
IHR. UND. IHRER/ KINDER. LEBEN: UND TAUSEND GUTS DAS ER 
IN/ REICHEM MAAS GEGEBEN./ DIS STAERKET. FERNER IHR. UER-
TRAUT/ EN. GOTT. WERD. IN. ZUKUNFT/ AUCH. IN. GNADEN. AUF. 
SIE/ SCHAUN. SOLI DEO GLORIA. 

Powyższy katalog jest próbą zestawienia w jednym miejscu gdańskich medali 
okolicznościowych z XVII i XVIII wieku, upamiętniających bardzo ważną sferę 
życia ludzkiego, jaką jest małżeństwo i  rodzina. Zawarte w nim opisy pokazują 
z jednej strony znaczne zróżnicowanie ikonograficzne medali, a z drugiej używanie 
typowych, popularnych do dziś motywów na przedstawienie miłości. 
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GDANSK WEDDING MEDALS  
IN THE 17TH AND 18TH CENTURIES

In the early years of the 17th century, Gdansk belonged to the most distinguished centres 
of the art of medal making. The eminent artists-medallists working in the city, who were known 
and valued also in Western Europe, created their works for Polish and foreign rulers, at the 
request of the City Council, and for private orders. Medals were minted in the Gdansk mint, 
mostly in silver, in a variety of diameters and weights. A large group of the Gdansk medals from 
the 17th and 18th centuries are wedding medals, also referred to as wedding thalers. They were 
divided into three groups of numismatic objects, including ones commemorating the marriages 
of Polish monarchs, ones marking the wedding of persons known by their name, and ones 
designed for anonymous buyers. The last group of medals enjoyed great popularity among the 
wealthy residents of Gdansk; they were most often handed over as gifts during wedding cere-
monies. The wedding medals owe their popularity mostly to their artistry and decorativeness, 
as well as their iconography based on universally known symbols – expressing a rich variety 
of common allegorical notions related to marriage and family, originating from religious and 
classical literature. The representations are supplemented with corresponding inscriptions, in-
cluding ethical maxims often referring to Biblical texts. The article also discusses jubilee medals 
commemorating important marriage anniversaries, which first appeared in the 18th century. 

Keywords: Gdansk – 17th and 18th century art; Gdansk – 17th and 18th century medal 
making; artists-medallists – Gdansk; family events – Gdansk; Gdansk wedding medals

DANZIGER TRAUUNGSMEDAILLEN  
IM 17. UND 18. JAHRHUNDERT

Danzig gehörte Anfang des 17. Jahrhunderts zu den bedeutendsten Zentren der Medail-
lenkunst. In der Stadt wirkende Künstler und in ganz Westeuropa bekannte und geschätzte 
Medailleure fertigten im Auftrag des Stadtrates oder privater Personen ihre Kunstwerke für 
polnische oder ausländische Herrscher an. Die Medaillen wurden in der Danziger Münze, 
in der Regel in Silber geprägt. Sie waren von unterschiedlichen Durchmesser und Gewicht. 
Einen großen Anteil der Danziger Medaillen aus dem 17. und 18. Jahrhundert machen so-
genannte Trauungsmedaillen aus, die auch Trauungstaler genannt werden. Diese unterteilte 
man in drei Gruppen: Medaillen zum Gedenken an die Eheschließung polnischer Herrscher, 
Medaillen, die die Namen der getrauten Personen nennen sowie Medaillen, die für anonyme 
Käufer angefertigt wurden. Die letztgenannte Medaillengruppe erfreute sich unter den wohl-
habenden Danzigern großer Beliebtheit. Am häufigsten wurden die zu dieser Gruppe gehö-
renden Medaillen als Hochzeitsgeschenk überreicht. Die Trauungsmedaillen verdankten ihre 
Beliebtheit vor allem ihrer kunstfertigen und dekorativen Verarbeitung. Eine bedeutende Rolle 
spielte dabei auch die Ikonographie. Diese stützte sich auf allgemein bekannte Symbole. Sie 
brachte ein reiches Spektrum der allgemein gängigen allegorischen Begriffe zum Ausdruck, 
die sich auf den Ehe- und Familienstand bezogen und aus der klassischen und religiösen Li-
teratur geschöpft wurden. Eng verbunden mit den bildlichen Darstellungen waren Inschriften 
mit Sinnsprüchen, die auf Bibeltexte verwiesen. Im Artikel wurden auch Jubiläumsmedaillen 
berücksichtigt, die runde Jahrestage der Eheschließung verewigen und im 18. Jahrhundert er-
schienen.

Schlüsselworte: Gdańsk – Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts; Gdańsk, Medaillenherstel-
lung im 17. und 18. Jahrhundert; Medailleure Künstler – Gdańsk, Familienfeiern – Gdańsk; 
Danziger Trauungsmedaillen
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1. [IIa.] Sebastian Dadler, Medal ślubny króla Władysława IV Wazy 
i arcyksiężniczki Cecylii Renaty Habsburżanki, 1637 rok

(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 18], fot. Karol Nowaliński)

2. [IIIc.] Sebastian Dadler, Medal ślubny króla Władysława IV Wazy 
i księżniczki Ludwiki Marii Gonzagi, 1646 rok

(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 740], fot. Karol Nowaliński)

3. [VI.] Johann Höhn młodszy, Medal ślubny księcia Bogusława Radziwiłła 
i księżniczki Anny Marii Radziwiłł, 1665 rok

(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 798], fot. Karol Nowaliński)
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4. [VII.] Johann Höhn młodszy (?), 
Medal ślubny Georga Schrödera i Ewy Behm von Behmenfeldt, 1675 rok

(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 774], fot. Karol Nowaliński)

5. [XVI.] Johann Höhn starszy, Medal ślubny okolicznościowy, XVII wiek
(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 11], fot. Karol Nowaliński)
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8. [XXVI.] Friedrich Wilhelm Dubut, Medal na srebrne gody 
Benjamina Blecha i Marii Dorothei Jacobi, 1765 rok

(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 8], fot. Karol Nowaliński)

6. [XVII.] Johann Höhn starszy, Medal ślubny okolicznościowy, XVII wiek
(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 16], fot. Karol Nowaliński)

7. [XXV.] Medal na srebrne gody 
Christopha Warcholla i Constantii Florentiny Kempe, 1753 rok
(PAN Biblioteka Gdańska [nr inw. 10], fot. Karol Nowaliński)





LIBRI GEDANENSES XXXVI

Maria Babnis

STATUS ADMINISTRATORA  
W PARAFIACH ZAKONNYCH  

OPACTWA OLIWSKIEGO  
NA PRZYKŁADZIE MATARNI

Abstrakt. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań dotyczących statusu admini-
stratora parafii zakonnej po soborze trydenckim, ze względów praktycznych zawężone 
do należącej do opactwa oliwskiego parafii w Matarni. Sobór trydencki przez reformę 
Kościoła katolickiego usiłował zapobiec skutkom reformacji i związanym z tym kryzy-
sem struktur kościelnych, w tym także brakiem kapłanów w parafiach. Wzorem opactw 
zakonnych wprowadzono do wakujących parafii wiejskich administratora nazwanego 
komendarzem parafii (commendarius parochiae). Komendarz parafii zakonnej zazwyczaj 
przebywał w macierzystym klasztorze, łącząc często z komendą inne funkcje w klaszto-
rze. Instalowany przez władze diecezjalne, w zakresie administrowania parafią – posługa 
duchowa i  zarząd beneficjum – pozostawał podporządkowany biskupowi, bywał też 
pełnoprawnym członkiem kongregacji dekanalnej. Te uwarunkowania stawiają stałe-
go komendarza parafii zakonnej na równi z proboszczem w diecezji. Stały komendarz 
w razie potrzeby miał prawo powołać swojego czasowego zastępcę, którego status był 
taki jak zwykłego komendarza diecezjalnego. W dostępnym piśmiennictwie nie ma jak 
dotąd badań nad statusem prawnym administratorów parafii zakonnych cystersów. Nie-
liczne prace dotyczące parafii opactwa oliwskiego stawiają znak równości między stałym 
komendarzem zakonnym a czasowym komendarzem diecezjalnym, co jak się wydaje 
wynika z jednostronnie zawężonej bazy źródłowej. 

Słowa kluczowe: komandarz parafii zakonnej; opactwo cystersów w Oliwie; Matarnia, 
16–18 w.

Określenie statusu administratora parafii zakonnej powinno być powiązane ze 
zmianami zachodzącymi w Kościele katolickim w ciągu wieków, szczególnie po 
soborze trydenckim1, i w rezultacie ze zmianami nazw urzędów i godności kościel-

1 XIX powszechny sobór w  Trydencie (1545–1563) zajmował się sprawami związanymi 
z  kryzysem, w  jakim znalazł się Kościół katolicki w  czasach reformacji. Dotyczyły one kwestii 
dogmatycznych i  doktrynalnych oraz reformy instytucji kościelnych. Uchwały związane z  tymi 
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nych. Zawężając problem do kwestii terminologii używanej na określenie admini-
stratorów parafii w Matarni, podjęto próbę ustalenia statusu tego urzędu w świetle 
dostępnych źródeł, przede wszystkim gdańskich i oliwskich. Problem dotyczy nie 
tylko używanego terminu komendarza, ale także pozycji administratora w parafii 
zakonnej2.

Dla podjętych rozważań istotne są dwie kwestie uregulowane na soborze trydenc-
kim, a mianowicie uporządkowanie problemu komendy i tworzenie jednolitego sys-
temu parafii. Wraz ze zmianami w tych instytucjach pojawiają się urzędy opata ko-
mendatoryjnego (komendatariusza) i administratora (komendarza) w parafii wiejskiej. 

Pierwotnie instytucja komendy polegała na powierzeniu przez władzę kościel-
ną lub w porozumieniu z nią przez władzę świecką administracji opactwa lub in-
nego klasztoru osobie z zewnątrz. Instytucję tę upowszechnił w IX wieku papież 
Leon IV po podbojach arabskich, których konsekwencją było usuwanie biskupów 
ze zdobytych terytoriów. Komenda miała zapewnić egzystencję duchownym, po-
zbawionym beneficjów na terenach zajętych przez muzułmanów. Nominowany 
nie miał obowiązku przebywania w wyznaczonym klasztorze. Z czasem komenda 
stała się źródłem bogacenia się duchownych, nie tylko biskupów, kosztem opactw 
i klasztorów. Okazała się też przyczyną upadku tych ostatnich. Próby ogranicze-
nia tej instytucji przez niektórych papieży nie dawały rezultatu. Dopiero sobór 
trydencki, jakkolwiek utrzymał komendę dla opactw, wprowadził pewne warunki, 
które musiał spełnić kandydat na opata, tj. odbyć nowicjat, złożyć śluby zakonne 
i przebywać w swoim klasztorze3.

drugimi obejmowały m. in. sprawę beneficjów, dyscyplinowanie biskupów, powoływanie seminariów 
duchownych, określenie wymagań wobec proboszczów, itp. Postanowienia trydenckie już w 1564 roku 
przyjął  w Polsce i na Litwie król Zygmunt August. Por. J. Kopiec, Trydencki Sobór, [w:] Encyklopedia 
katolicka, t. 19, Lublin 2013, szp. 1085–1089; J. Umiński, Historia Kościoła4, t. 2, przygotował do 
druku i uzupełnił W. Urban, Opole 1960, s. 124–134.

2 W  artykule przyjęto za punkt odniesienia parafię w  Matarni, charakteryzującą się od 
1628  roku stabilną sytuacją, zarówno pod względem terytorialnym, jak i  w  zakresie stosunkowo 
długiego czasu zarządzania przez administratorów wywodzących się z konwentu oliwskiego. Ponadto 
administratorzy zakonni w Matarni zwyczajowo bywali nazywani proboszczami. Właśnie z powodu 
tej specyfiki przedstawione poniżej wyniki badań mają charakter doniesienia wstępnego, którego 
na obecnym etapie badań nie można uogólniać. Mogą one jednak stanowić punkt odniesienia do 
przyszłych uogólnień dotyczących wszystkich parafii zakonnych opactwa oliwskiego.

3 Na ziemiach polskich wprowadzanie komendy zapoczątkował król Kazimierz 
Jagiellończyk, który korzystając z  prawa patronatu, wynagradzał swoich faworytów czy 
osoby zasłużone nadając im urzędy kościelne. Jednak podjęta po wojnie trzynastoletniej próba 
podporządkowania monarsze opactwa oliwskiego nie powiodła się. Klasztor odwołał się do opata 
generalnego cystersów w  Citeaux. Decyzją kapituły generalnej z  1487  roku pozostał w  odrębnej 
zakonnej prowincji pruskiej, co trwało do momentu włączenia cystersów z  Oliwy do Wikariatu 
Generalnego w Królestwie Polskim około 1580 roku. Opór zakonów wobec polskich monarchów 
został przełamany na mocy uchwalonej w  1538  roku w  Piotrkowie Trybunalskim konstytucji, 
która ograniczyła wolny wybór opatów wprowadzając dwa warunki: kandydat musiał być Polakiem 
i szlachcicem. Gdyby w klasztorze nie było zakonnika spełniającego te kryteria, dopuszczano wybór 
duchownego – według ówczesnej terminologii – świeckiego. Kandydat miał być zaprezentowany 
królowi przez lokalnego biskupa, a  po zatwierdzeniu złożyć śluby zakonne, po czym konwent 
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Zmiany wprowadzone w  parafiach wiązały się z  podziałem kumulowanych 
dotąd przez biskupów beneficjów. Urzędujący biskup miał prawo wyłącznie do 
beneficjum przynależnego do diecezji (tym samym musiał zrezygnować z nada-
wanej wcześniej komendy w opactwie). Równocześnie posiadał jurysdykcję nad 
parafiami i miał obowiązek określić ich granice. Wyznaczając obszar parafii biskup 
z reguły kierował się względami terytorialnymi, co niekiedy skutkowało łączeniem 
miejscowości o zróżnicowanym prawie własności, ale fundatorowi kościoła para-
fialnego nadal przysługiwało prawo wskazania proboszcza4.

Nie ma bezpośredniego przełożenia statusu komendatariusza opactwa na ko-
mendarza parafii, jakkolwiek ten drugi urząd także wywodzi się z komendy. Jego 
utworzenie wiązało się z koniecznością zapewnienia posługi duchownej ludności 
tam, gdzie reformacja poczyniła największe spustoszenie wśród księży. Komen-
darz parafii pełnił swą posługę jako zastępca proboszcza w czasie dłuższej nie-
obecności tego ostatniego. Funkcja takiego administratora nie wymagała instalacji 
kanonicznej ze względu na tymczasowość urzędu, a także nie zobowiązywała do 
przebywania na stałe w parafii. Prawo nie zabraniało komendarzowi równoczesne-
go administrowania więcej niż jedną parafią. Jego uposażenie w okresie sprawo-
wania posługi duszpasterskiej było zindywidualizowane, w zależności od umowy 
z proboszczem albo parafianami. Instytucja komendarza w parafiach przetrwała 
do końca XX wieku5.

W szczególnej sytuacji znajdował się komendarz parafii zakonnej, który przez 
profesję zakonną jest związany z danym opactwem, a poprzez zatwierdzoną ko-
mendę z biskupem, przełożonym mającym jurysdykcję nad parafią, a tym samym 
także nad administratorem w zakresie posługi duszpasterskiej, dbałości o kościół 
i beneficjum parafialne oraz o osoby tam zatrudnione (służba kościelna, organista, 
nauczyciel szkoły parafialnej). Status komendarza parafii zakonnej, jak dotąd, nie 
był przedmiotem osobnych badań6.

„wybierał” przedstawionego kandydata. To prawo nie zawsze gwarantowało wybór narzuconego 
opata. Por. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cistercensis ab anno 1116  ad annum 1786, ed.  
J. M. Canivez, t. 5, Louvain 1937, s. 516; M. Daniluk, Komenda, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 
2002, szp. 438–439; Komenda i jej przezwyciężenie (wiek XVI do XVIII), [w:] Opactwo Benedyktynów 
Tyniec. Historia, http://opactwotynieckie.pl/opactwo-historia-komenda-i-jej-przezwyciezenie-
wiek-xvii-do-xviii/ (dostęp 9.09.2019). 

4 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska2, Warszawa 1972, hasła: Kolator, t. 3, s. 55 i Prezenta, t. 4, s. 117;  
P. Skonieczny, Kim jest proboszcz zakonny? O  relacji między przełożonym zakonnym a  proboszczem 
w parafii powierzonej instytutowi zakonnemu, „Annales Canonici”, t. 10, 2014, s.  59.

5 Komendarz, [w:] Instytut Badań Literackich PAN, Słownik polszczyzny XVI wieku, https://
spxvi.edu.pl/indeks/haslo/58498; L. Jażdżewski, Duchowieństwo i  uposażenie parafii Świętej Trójcy 
w  Kościerzynie w  okresie rzeczpospolitej szlacheckiej, „Studia Gdańskie” t. 26 (2019), s. 173–188; 
ponadto na portalach internetowych poszczególnych parafii w Polsce w części dotyczącej historii 
komendarze są wymieniani niemal we wszystkich od początku istnienia danej parafii. 

6 L. Jażdżewski, Posługa Iwa Rowedera w  Matarni, [w:] Iwo Roweder (1699–1765). Życie 
dla Boga i  dla bliźnich, red. ks. G. Rafiński, Pelplin 2012, s. 57–61  stawia znak równości między 
komendarzem diecezjalnym i zakonnym.
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Parafia w Matarni koło Gdańska została utworzona w XV wieku. Początkowo 
proboszczami byli tam duchowni świeccy. Inaczej mówiąc byli to księża diece-
zjalni, wskazywani przez opata w Oliwie, a instalowani przez biskupa kujawsko-
-pomorskiego z Włocławka. Na przełomie XVI i XVII wieku zastąpili ich człon-
kowie konwentu cystersów oliwskich, administrujący parafią do kasaty klasztoru 
w 1831 roku7. 

Z akt pierwszej wizytacji w parafii Matarnia, przeprowadzonej przez Sebastia-
na Liwierskiego na polecenie biskupa Hieronima Rozdrażewskiego, w 1583 roku 
wynika, że od około 1558 roku nie było tam proboszcza, gdyż opat nie wskazał 
biskupowi kandydata8. Sprawa ta łączy się z kryzysem, jaki przeżywało wówczas 
opactwo oliwskie pod rządami Lamberta Schlieffa. Opat ten zmarł w  styczniu 
1559 roku pozbawiony urzędu i ekskomunikowany9. Niewykluczone, że Schlieff 
potajemnie przeszedł na protestantyzm, a przynajmniej sprzyjał protestantom, co 
sugeruje zapisek wAnnales Monasterii Olivensis po jego pochówku, gdzie użyte zo-
stało sformułowanie „per pastores ex ecclesia Maternensi”10. To może oznaczać, że 
w czasie urzędowania Schlieffa Matarnię objęli protestanci i dlatego sprzyjający 
im opat nie zaprezentował biskupowi kandydata na proboszcza.

Śmierć Schlieffa nie zakończyła konfliktu wokół obsady urzędu opata w Oli-
wie. Kaspar Geschkau, który objął w 1558 roku opactwo z nominacji opata gene-
ralnego Zakonu Cystersów i za zgodą Zygmunta Augusta, już w 1560 roku został 
siłą usunięty z urzędu na podstawie mandatu królewskiego. Na jego miejsce Zyg-
munt August powołał, łamiąc przy tym prawo, Mikołaja Lokę11. Przywrócony po 

7  Por. Z. Iwicki, Proboszczowie w Matarni, „Rocznik Gdański” t. 61 z. 1 (2001), s. 115. Autor 
artykułu w  notach biograficznych nazywa ogólnie „proboszczami” wszystkich zarządców parafii 
w Matarni. 

8  Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae 
episcopo, curavit S. Kujot, Toruni 1897–1899, s. 24 (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes; 1–3);

9  Po wyborze na opata oliwskiego Lamberta Schlieffa w 1549 roku, który był spokrewniony 
z najznakomitszymi rodami gdańskimi i przez nich popierany zaistniała obawa, że rozdając dobra 
opackie swoim krewnym i innym gdańszczanom, a także czyniąc darowizny na rzecz dominikanów, 
opat może doprowadzić do całkowitego przejęcia Oliwy przez Gdańsk. Podejrzewany o sprzyjanie 
protestantom Schlieff w 1557 roku został pozbawiony urzędu i  skazany przez kapitułę generalną 
w  Citeaux na dożywotnie więzienie w  klasztorze. Były opat zdążył jednak uciec do Gdańska 
i uniknąć kary. Por. Lamberti Schlieff ehemaligen Abts des Olivischen Klosters… Danzig [1747], PAN 
Biblioteka Gdańska, sygn. Uph. o. 4777 adl. 2; Annales Monasterii Olivensis Ord.Cist. Aetate posteriors, 
curavit P.Czaplewski. Torunii 1916–1919, s. 1–4 (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes: 20); 
Z. Iwicki, Konwent oliwski 1186–1831. Leksykon biograficzny i nie tylko… Współpraca M. Babnis, 
Gdańsk–Pelplin 2010, s. 151–157.

10  Annales Monasterii Olivensis..., s. 4. Pochówek Schlieffa w  Matarnii zorganizował jego 
gdański protektor Walentin Uberfeld. Kolejny oliwski opat Geschkau nakazał „pastorom” usunąć 
zwłoki Schlieffa. 

11 Kaspar Geschkau został usunięty pod fikcyjnym zarzutem. W rzeczywistości chodziło o to, 
że nie chciał poręczyć pożyczki, którą Zygmunt August zamierzał zaciągnąć u  gdańszczan pod 
zastaw dóbr opactwa oliwskiego. Mandat królewski w sprawie usunięcia Geschkaua był bezprawny, 
ponieważ opactwo oliwskie należało jeszcze do pruskiej prowincji cystersów. Por. Z. Iwicki, Konwent 
oliwski…,s. 49–58 i 122–123. 
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śmierci Loki w 1569 roku na urząd Geschkau, po zreflektowaniu się króla, praw-
dopodobnie nie miał kogo wyznaczyć na probostwo w Matarni12.

W protokole z kolejnej wizytacji dokonanej w 1584 roku przez Mikołaja My-
loniusza, jest odnotowane, że proboszczem w Matarni jest Bernardus, norbertanin, 
dotychczasowy prepozyt13 klasztoru w Żukowie. Dalej zapisano, że Bernardus nie 
korzysta z  komendy, ponieważ w  Oliwie nie ma opata, a  wyznaczony tam ko-
misarz nie może podejmować decyzji w  sprawie obsadzania beneficjum parafii 
zakonnej14. W  protokole z  1584  roku zwraca uwagę nazywanie administratora 
parafii proboszczem, mimo, że był to zakonnik. 

Sytuacja w opactwie oliwskim unormowała się po objęciu władzy przez Zyg-
munta III Wazę15. Jednak z tego okresu nie mamy pełnej dokumentacji źródłowej 
dotyczącej parafii w Matarni. Oliwskie annały nie podają zbyt wiele informacji. 
Jedynie ze wzmianki pochodzącej z 1586  roku wynika, że tamtejszy proboszcz, 
profes oliwski, którego imienia nie podano, zmarł na apopleksję podczas odpra-
wiania mszy16. Ponieważ jest to dość odległy wpis retrospektywny, może zawierać 
błędne przypisanie proboszcza do Oliwy, a faktycznie chodziło o Bernarda, wspo-
mnianego wcześniej prepozyta żukowskiego. 

Sytuacja w parafii nadal musiała być nieuporządkowana, bo kolejne wizytacje 
zarządzone przez biskupa Rozdrażewskiego nie objęły Matarni. Skądinąd wia-
domo, że w  latach 1596–1601 proboszczem w Matarni był profes oliwski Kle-

12  W  pierwszej kolejności musiał wprowadzić karność w  klasztorze i  uzupełnić braki wśród 
mnichów-kapłanów, a następnie zająć się odbudową kościoła klasztornego i dóbr oliwskich spalonych 
przez gdańszczan w 1577 roku. Geschkau zmarł 7 kwietnia 1584 roku. 

13   W znaczeniu kapelana zakonnic. W opactwach żeńskich było dwóch księży, proboszcz, kapłan 
pełniący posługę dla ludności zamieszkującej opactwo i  prezbiter, kapelan zakonnic, w  źródłach 
niemieckich niekiedy nazywany zastępcą proboszcza (unde-probest). 

14  Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae…, s. 108. Po śmierci Kaspara Geschkaua konwent 
zakonny wybrał na opata Jana Kostkę. Tego wyboru nie uznał biskup Rozdrażewski i król Stefan 
Batory, którzy zamierzali oddać opactwo Fabianowi Loce, bratu „niesławnej pamięci” Mikołaja. Tak 
więc konflikt trwał nadal i Rozdrażewski wyznaczył opata z Pelplina, Leonarda Rembowskiego, na 
komisarza do tymczasowego zarządzania opactwem oliwskim. Por. Z. Iwicki, Konwent oliwski…,  
s. 112–116.

15  Pierwszym opatem wybranym zgodnie z  polskim prawem, obowiązującym od niedawna 
także w Oliwie, był Dawid Konarski, kanonik krakowski i warmiński (opat w latach 1588–1616). Na 
elekcję przybył osobiście biskup Rozdrażewski. Konarski odbył nowicjat w macierzystym klasztorze 
cystersów oliwskich w  Clairvaux, po powrocie z  którego złożył śluby zakonne. Wcześniej złożył 
rezygnację ze sprawowanego w latach 1585–1588 urzędu podskarbiego, ale już w roku 1590 ponownie 
został powołany do służby państwowej przez kanclerza Jana Zamoyskiego.Z tego powodu wszystkie 
niemal sprawy klasztorne scedował na przeora Filipa Adlera. Nieco inaczej wyglądał wybór następcy 
Konarskiego. Na prośbę wspomnianego przeora oliwskiego Adlera król Zygmunt III Waza zgodził 
się na kandydaturę Adama Trebnica, siostrzeńca opata Konarskiego. Również Trebnic odbył nowicjat 
w Clairvaux i  złożył śluby zakonne. Zmarł w opinii świętości w 1630  roku (jest kandydatem na 
ołtarze, aktualnie procedura przebiega na poziomie archidiecezji gdańskiej). Por. Z. Iwicki, Konwent 
oliwski…, s. 87–108  i  169–177; A. Ciesielski SO.Cist., Adam Trebnic: archidiakon pomorski, opat 
oliwski (1616–1630). Szkic biograficzny, „Nasza Przeszłość” t. 27 (1967), s. 152–153. 

16 Annales Monasterii Olivensis…, s. 24.



58 Maria Babnis

mens Montaw17. Ostatnim proboszczem świeckim w parafii był Michael Danus 
(Duńczyk), który około 1627 roku sprzeniewierzył dokumenty i księgi kościelne 
i w obawie przed karą uciekł z Matarni18. 

Od 1628 roku administratorami parafii w Matarnii byli cystersi z Oliwy19. Nie 
było to jednak równoznaczne z używaniem przez nich tytułu komendarza, jakkol-
wiek w odpowiednich źródłach często stawiano znak równości między komenda-
rzem a proboszczem. Przykładem na to jest m. in. protokół z wizytacji w opactwie 
oliwskim przeprowadzonej przez wikariusza generalnego prowincji polskiej cy-
stersów w 1683 roku. Skądinąd informacja ta jest wyjątkiem, bowiem komisarze 
i wikariusze generalni z zasady nie wizytowali parafii. Dlatego w pozostałych za-
chowanych protokołach powizytacyjnych klasztoru oliwskiego brak jest jakichkol-
wiek wzmianek na ten temat. W tym konkretnym przypadku wizytator odnotował 
wśród funkcyjnych mnichów (officiales) Matthaeusa Böhma, proboszcza [podkr. 
– M. B.] parafii w Matarni, który równocześnie był prefektem apteki (Matthaeus 
Böhm praefectus apothecae et parochus Maternensis). Z powodu sprawowania urzędu 
zakonnego „przy okazji” wymieniono funkcję administratora parafii20.

Więcej światła na temat administratora Matarni rzuca tamtejsza księga 
chrztów21. Poniżej wpisów o. Iwo Rowedera z 11 maja 1732  roku, dotyczących 
udzielonych przez niego chrztów, znajduje się stosunkowo starannym pismem 
sporządzony odpis dokumentu Commenda R[everendissimi]. P[at]ris. Yvonis Ro-
wedder professi Oliv[ensi], z którego dowiadujemy się, że oficjał gdański Dominik 
Sienieński powołał z dniem 29 stycznia 1732 roku Iwo Rowedera na urząd ko-
mendarza Matarni22. Poniżej widnieje czytelne pełne imię i nazwisko oficjała, po 
lewej stronie zaznaczone miejsce na pieczęć ze skrótem L.S. (Locus Sigilli). Na 
następnej stronie, poniżej daty 25 maja, mamy kolejny wpis Productum in congre-
gatione decanati Klodaviensis, die 28 May Anni[!] 1732 i podpisX. S. J. Kitnowski, 
decanus gedanen[si]. Nasuwa się pytanie, dlaczego oba wpisy zostały sporządzone 
cztery miesiące po objęciu administracji Matarni przez Rowedera?

Odpowiedzi należy szukać w nowych uprawnieniach dziekanów, wprowadzo-
nych w XVIII wieku oraz w przyjętych procedurach obiegu dokumentów. Różniły 
się one w szczegółach w poszczególnych diecezjach, w zależności od uchwał pod-
jętych przez synody prowincjonalne. Synod taki nie odbył się jedynie we Włocław-

17 Z. Iwicki, Konwent oliwski…, s. 357. Por. Tenże, Proboszczowie w Matarni, s. 116–117.
18 Ad historiam ecclesiaticam Pomeraniae Apparatus Pauper subsidia literaria poscens aviris bonis et 

doctis collectus ad interim a G. Schwengel, Cartusiae Priore 1749, curavit B. Czapla, Torunii 1912, s. 458 
(Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 16).

19 Dotyczyło to wszystkich parafii cysterskich, a  decyzja w  tej sprawie zapadła na kapitule 
prowincjonalnej w Lądzie. Por. A. Ciesielski, dz. cyt., s. 153.

20 Klasztor cystersów w Oliwie. Wizytacje klasztoru oliwskiego 1580–1696, k. 21r. (Archiwum 
Państwowe w Gdańsku, sygn. 940/411). Por. Z. Iwicki, Proboszczowie w Matarni, s. 116–117.

21 Parafia Matarnia. Księga chrztów 1706–1810, s. 84 i 85 (Archiwum Archidiecezji Gdańskiej).
22 Por. Z. Iwicki,Proboszczowie w  Matarni, s. 119–120. Tym samym aktem odwołany został 

dotychczasowy komendarz Johann Kamehl (Camehl). Por. tamże, s. 118–119.
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ku ze względu na wyjątkowo skomplikowaną sytuację w tym okresie. Niemniej, 
zapewne wzorując się na rozstrzygnięciach w  innych diecezjach, wprowadzono 
nowe zasady funkcjonowania instytucji dekanatu, pozycji dziekana, jego praw 
i obowiązków, a także zasady zwoływania kongregacji dekanalnych. Nie wdając się 
w  szczegóły tej bardzo skomplikowanej materii, odsyłamy zainteresowanych do 
poświęconej temu zagadnieniu pracy ks. Macieja Przybyłko23. 

Sposób i opóźnienie pojawienia się w księdze chrztów w Matarni informacji 
o powołaniu Rowedera ma bezpośredni związek z instytucją komendy w parafiach 
zakonnych. Wspomniane wcześniej wprowadzenie na soborze trydenckim jedno-
litego systemu tworzenia parafii formalnie objęło także opactwa. Oznaczało to, że 
teoretycznie biskup powinien wskazywać proboszcza. Było to jednak niemożliwe 
ze względu na przynależność do opactwa beneficjum parafii zakonnej lub kościoła 
parafialnego, do którego władze diecezjalne nie miały prawa. I tu niezbędnym po-
średnikiem stawał się dziekan. Wśród jego nowych uprawnień znalazła się funkcja 
rzecznika przy obsadzaniu stanowisk kościelnych, która polegała m.in. na wyda-
waniu opinii o  spełnianiu przez kandydata wszystkich wymogów prawa kano-
nicznego24. Decyzję o powołaniu administratora parafii, biskup lub jego zastępca 
ogłaszał na kongregacji dekanalnej. Dopiero wówczas dokument w  tej sprawie 
trafiał do archiwum parafialnego. Z  kolei po posiedzeniu kongregacji dziekan, 
w towarzystwie sekretarza dekanalnego, odbywał wizytację w parafii, sprawdzając 
wdrażanie zaleceń biskupich25. 

Za obieg dokumentów odpowiadał dziekan, który miał obowiązek przesłać je 
przez kuriera adresatom. Oryginalne dokumenty dotyczące decyzji w  sprawach 
będących przedmiotem posiedzenia kongregacji znajdowały się w archiwum die-
cezji. Uwierzytelnione kopie przechowywane były w archiwum dekanalnym.

Ponieważ nowy komendarz Iwo Roweder zazwyczaj przebywał w Oliwie, do 
tamtejszego archiwum trafiały dokumenty dotyczące parafii w Matarnii. Z wpi-
su datowanego 28 maja wynika, że ówczesny dziekan Stanisław Kitnowski26 od-
wiedzał wówczas Matarnię, gdzie w księdze chrztów odnotował oddanie odpisu 
dokumentu z  nominacją Rowedera. Natomiast powyżej, między 11  a  18  maja, 

23 M. Przybyłko, Urząd dziekana w  polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII wieku, „Prawo 
Kanoniczne. Kwartalnik prawno-historyczny” 1966, t. 9 nr 1–2 (1966), s. 113–211.

24 Tamże, s. 155–156. W  skład kongregacji dekanalnej, której przewodził biskup lub jego 
zastępca wchodzili: dziekan, komisarze do spraw szczególnych, wyznaczeni przez biskupa, po 
jednym delegacie wybranym przez proboszczów z każdego dziekanatu. Na posiedzeniu odczytywano 
rozporządzenia i zalecenia wydawane przez biskupa. Por. tamże, s. 196–198.

25 Tamże, s. 155–158, 160 i 184–193. Do obowiązków sekretarza dekanalnego należało także 
prowadzenie księgi protokołów z zebrań kongregacji dekanalnej i wizytacji dziekańskich. Por. tamże, 
s. 176–177.

26 Ks. Stanisław Kitnowski protonotariusz apostolski, kanonik kruszwicki, dziekan gdański, 
sędzia surogat gdański, proboszcz miłobądzki w  latach 1723–1733. Por. P. Czaplewski, Wykaz 
oficjałów gdańskich i pomorskich od 1467–1824 r., „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 19 
(1912), s. 94. 
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znajduje się stosunkowo czytelny odpis tegoż dokumentu. Zapewne wcześniej-
szego wpisu dokonał sekretarz dekanalny, który prawdopodobnie przywiózł kopię 
dokumentu powołującego Rowedera na administratora parafii w Matarni do oliw-
skiego opactwa. O tym, że wpisów dokonały dwie osoby świadczy różny charakter 
pisma, a także słabo czytelny podpis Kitnowskiego. 

Z odpisu dokumentu powołującego Iwo Rowedera na komendarza Matarni 
wynika, że został on zainstalowany nie jako zastępca, ale zamiast proboszcza jako 
stały administrator parafii27. Powierzona mu została posługa duchowna i admini-
strowanie beneficjum parafialnym z wszystkimi uprawnieniami proboszcza, także 
w  zakresie uposażenia. Było to rozwiązanie racjonalne, ponieważ administrator 
parafii zakonnej zarządzał także beneficjum parafialnym należącym do klasztoru. 
Z parafii w Matarni, obejmującej czternaście miejscowości, do opata oliwskiego28 
należały wsie Matarnia i  Banino oraz część Leźna Wielkiego29. Pozostałe były 
własnością szlachecką lub królewską (te ostatnie oddawano w dzierżawę). Upo-
sażenie parafii obejmowało świadczenia na rzecz proboszcza i parafii, a miano-
wicie: cztery włóki (łany) wydzielone z ziemi opackiej w Matarni dla proboszcza, 
dziesięcinę, meszne (missale), inne opłaty za dodatkową posługę (pogrzeby, ślu-
by, chrzty) i tzw. kolędę30. Z uzyskiwanych dochodów proboszcz miał obowiązek 
zapewnić wino, świece i sprzęt kościelny, dbać o należyty stan kościoła, plebanii 
i zabudowań gospodarczych, a także mieszkań dla służby kościelnej i pozostałych 
służących. Kontrolę nad właściwym wydatkowaniem dochodów na rzecz parafii 
sprawował biskup, który w przypadku stwierdzonej podczas wizytacji niegospo-
darności wydawał rozporządzenia „naprawcze”. Sprawy te nie są przedmiotem 
naszych rozważań, chcemy tylko wskazać jak głęboko sięgała jurysdykcja biskupa 
w parafiach zakonnych. 

27 Terminu „stały komendatariusz” na określenie komendarza w  parafii zakonnej użył ks.  
M. Przybyłko, dz. cyt., s. 196. Właściwie powinno być stały komendarz, który w przeciwieństwie do 
komendatariuszy opackich, beneficjentów króla i  sejmu, był instalowany w parafii zakonnej przez 
władze diecezjalne.

28 Po rozdzieleniu dóbr opackich i konwentualnych w latach 1611–1620, dobra opackie należały 
do każdorazowo urzędującego opata komendatariusza.

29 Leźno Wielkie tylko w części należało do parafii w Matarni. Druga część przypisana była do 
opactwa norbertanek w Żukowie. Podział świadczeń na rzecz obu parafii zamieścił G. Schwengel 
w swoim opracowaniu, gdzie czytamy: Do Materni dają poddany zyta korcy 8:y owsa 8 a zas do Zukowa 
zyta korcy 4  y  owsa korcy 4, Kolendę wybiera Ksiądz pleban Maternenski dwie lecie, a  trzeciego roku 
Zukowski. Por. Ad historiam ecclesiaticam Pomeraniae…, s. 458 (zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
tekstów dawnych nie zastosowano transkrypcji, stąd brak znaków diakrytycznych).

30 Visitationes Archidiaconatus Pomeraniae…, s. 24, 109  i  190; Ad historiam ecclesiaticam 
Pomeraniae…, s. 458. Por. P. Zając, Uposażenie parafii obrzańskiej i  wybrane aspekty działalności 
duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836–1861, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 
t. 8 (2013), s. 167– 205 (tu m.in. rys historyczny, uposażenie komendarza itp.).Kolęda polegała na 
odwiedzaniu przez proboszcza każdego domu w parafii, po wcześniejszej zapowiedzi, w okresie od 
Nowego Roku do Wielkiego Postu, podczas której towarzyszący proboszczowi organista lub inna 
osoba ze służby kościelnej, intonował kolędę, a potem zbierał datki. Był to niezły przychód zarówno 
dla proboszcza jak i jego towarzysza.
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Należy dodać, że do świadczeń na rzecz proboszcza i parafii byli także zobo-
wiązani innowiercy mieszkający na terenie parafii.

Status komendarza parafii zakonnej oliwskiego opactwa w Matarnii w czasach 
Rowedera de facto był równy proboszczowi. Dlatego zapewne w Annales nazywany 
jest proboszczem31. Potwierdza to informacja z tego samego źródła z 1735 roku, 
kiedy to Roweder musiał na rok opuścić Oliwę. Wyznaczył wówczas Matthaeusa 
Poschmanna na swojego zastępcę: „Illuc migrant retinui beneficjum Maternense 
per commendam , vice meas supplevit R. P. Matthaeus Poschman”32. Zatem Po-
schmann jako zastępca Rowedera miał status równy komendarzowi parafii „die-
cezjalnej”. 

Brak obowiązku stałego przebywania na miejscu teoretycznie różnił ko-
mendarza parafii zakonnej od komendatariusza opactwa po reformach soboru 
trydenckiego. Zgodnie bowiem z uchwałami soboru, jak już wspomniano, opat 
komendatoryjny powinien odbyć nowicjat w macierzystym klasztorze konwen-
tu, złożyć profesję zakonną i przebywać w opactwie. Zasady te nie były jednak 
przestrzegane w czasach saskich, a wówczas komendatariusz opactwa nie miał 
jurysdykcji nad klasztorem, w którym miał komendę. Rodziło to konflikty, któ-
re niekiedy rozstrzygane były w Rzymie33. Natomiast brak obowiązku stałego 
przebywania komendarza wywodzącego się z  konwentu w  parafii klasztornej 
wynikał, jak można sądzić, z  reguł zakonnych i zasad funkcjonowania opactw. 
Pierwszą powinnością zakonnika bowiem była służba Bogu, inaczej mówiąc 
udział w zbiorowych modłach i śpiewach, ponadto był zobowiązany do pracy na 
rzecz klasztoru, w tym pełnienia funkcji administracyjnych, a także – w dobrach 
opackich – do zarządzania poszczególnymi majętnościami albo do sprawowania 
zwierzchnictwa, zwanego prefekturą, nad młynami, spichlerzami i różnego ro-
dzaju warsztatami.

Problem statusu administratora parafii zakonnej w  pewnym stopniu wyja-
śnia dokument ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej wystawiony w listopadzie 
1748 roku przez opata oliwskiego Józefa Jacka Rybińskiego: „Potwierdzenie Ma-
ciejowi Szawelskiemu, kapitanowi wojsk polskich, dzierżawy dziedzicznej dwo-
ru z karczmą (Hakenbude) we wsi Sopot (Soppoth)” (sygnatura Akc. rps 36/62). 
Oryginalny dyplom na pergaminie, zaopatrzony w pieczęć opata w czerwonym 
wosku i  pieczęć konwentu w  wosku zielonym, został omówiony w  publikacji 

31 Annales Monasterii Olivensis…, s. 372 –378.
32 Annales Monasterii Olivensis… s. 416.
33 Przykładem spór cysterskiego konwentu w  Mogile z  opatem komendatoryjnym Janem 

Aleksandrem Lipskim, biskupem krakowskim w  latach 1732–1746, którego kuria rzymska nie 
uznawała za opata po objęciu przez niego biskupstwa. Patrz dokumenty z  archiwum klasztoru 
w  Mogile: Dok. 293  i  Dok. 294  zakazujące kapitule krakowskiej wtrącać się do zarządu dóbr 
klasztornych podczas wakatu opata, wystawione 12 listopada 1732 i 1 czerwca 1737 roku w Rzymie 
przez protonotariusza apostolskiego Prospero Colonna di Sciarra (kardynała od 1743  roku). Por. 
regesty w Katalog archiwum opactwa w Mogile, oprac.  K. Kaczmarczyk, G. Kowalski, Kraków 1919.
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w 2013 roku34 (il. 1). Widnieją na nim podpisy wszystkich zakonników klasztoru 
jako świadków, spośród których poniżsi pełnili posługę kapłańską w parafiach:

Fr. Joannes Baptista [Kamehl] parochus Remlensis et Radensis (proboszcz Ru-
mi i Redy)

Fr. Kilianus [Schul(t)z] commendarius ad S. Jacobum (komendarz u św. Jakuba 
[w Oliwie])

Fr. Matthaeus [Poschmann] commendarius Ramlensis (komendarz Rumii)
Fr. Ottho [Drews] commendarius Langnoviensis et Rosenbergensis (komen-

darz  Łęgowa i Różyn)
Fr. Bernardus [Mateblowski] commendarius Maternensis (komendarz Ma-

tarnii).
W zestawieniu tym zwraca uwagę używanie przez Johanna Baptistę Kamehla 

tytułu proboszcza w Redzie i Rumi. Jest to związane ze specyfiką parafii, gdyż 
Reda była królewszczyzną – gdzie prawo prezencji administratora parafii posia-
dał starosta pucki – do której niedawno dołączono Rumię, gdzie znajdował się 
kościół i folwark, będącą własnością opactwa oliwskiego. Połączenie to być może 
wynikało z braku kapłanów; wcześniej Rumia była osobną parafią. Objęcie parafii 
„diecezjalnej” przez cystersa oliwskiego było równoznaczne z używaniem tytułu 
proboszcza oraz kanonicznym instalowaniem, Nie mógł posiadać statusu komen-
darza „diecezjalnego” ze względu na związane z tym ograniczenia.

Należy też odnieść się do Otto Drewsa, podpisanego jako komendarz Łę-
gowa i Różyn. Łęgowo było własnością cystersów oliwskich, natomiast Różyny 
stanowiły królewszczyznę, która w  XVIII wieku stała się własnością prywatną, 
i w przeszłości obie miejscowości stanowiły odrębne parafie35. Od 1741 roku za-
instalowanym komendarzem parafii w Łęgowie był przeor oliwski Iwo Roweder, 
który równocześnie jako kurator (curatus) miał pod swoją opieką kościół filialny 
w Różynach. Na omawianym dokumencie z 1748 roku Roweder podpisał się wy-
łącznie jako przeor. Podpisany jako komendarz Drews w  latach 1743–1750 był 
w  łęgowskiej parafii wikariuszem. Zastępował w  czasie dłuższych nieobecności 
zwierzchnika, tym samym będąc wówczas tymczasowym komendarzem36. Można 
przypuszczać, że ze względu na to, że Łęgowo należało do opactwa oliwskiego, 
zakres uprawnień tamtejszego komendarza był poszerzony o zarządzanie benefi-
cjum i dochodami opactwa37.

34  M. Babnis, Rękopisy o proweniencji cysterskiej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, „Libri Gedanenses” 
t. 29/30, (2011–2012) [2013], s. 26–27.

35  M. Ebertowska-Domańska, Różyny w XVIII wieku. Miejscowość i kościół, [w:] Iwo Roweder 
(1699–1765)…, s. 118.

36  Zakres obowiązków Rowedera jako przeora – a także piastowanie urzędu sekretarza prowincji 
polskiej cystersów i zlecane mu przez opata J. J. Rybińskiego obowiązki wymagające wyjazdów poza 
Oliwę – powodowały częste nieobecności Rowedera w  Łęgowie. Dochodziły do tego nawroty 
malarii, które na długie tygodnie uniemożliwiały mu wykonywanie jakichkolwiek zadań. 

37  Brak pełnej dokumentacji dla pierwszej połowy XVII wieku utrudnia dokładne przedstawienie 
zasad funkcjonowania parafii w Łęgowie (czasowo przejętej przez protestantów w XVI wieku). Dla 
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Z przedstawionej powyżej analizy dokumentów i źródeł dotyczących opactwa 
oliwskiego wynika, że wyznaczani przez opata komendarze parafii byli instytuowani 
przez biskupa – lub z jego upoważnienia przez inne władze diecezjalne (archidiakon, 
oficjał) – jako administratorzy o uprawnieniach proboszcza, co oznacza równorzęd-
ność tej funkcji w parafii zakonnej z funkcją proboszcza w parafii „diecezjalnej”.

Wyniki badań znajdują potwierdzenie w cytowanej wyżej pracy ks. Przybyłko. 
Dotyczą one wyłącznie zakonników – komendarzy (administratorów) parafii za-
konnej (niekiedy zwanych komendarzami stałymi), którzy po zakończeniu proce-
dury instalacji stawali się członkami kleru danego dekanatu. Dowodem na to jest 
wymieniony przez wspomnianego autora obowiązek posłuszeństwa dziekanowi 
nie tylko proboszczów świeckich ale i  stałych komendarzy. Ważnym dowodem 
równorzędności funkcji proboszcza z funkcją stałego komendarza jest prawo wy-
boru tego ostatniego spośród proboszczów danego dekanatu na członka kongre-
gacji dekanalnej jako ich przedstawiciela38.

Na zakończenie powróćmy do przypadku o. Iwo Rowedera, który wskazuje na 
specyfikę w zakresie terminologii określającej urząd administratora parafii w Matar-
ni. Ks. Aleksander Lubomski w nieopublikowanej biografii Rowedera podaje, że był 
on najpierw wikariuszem, a potem proboszczem w Matarni39. Powołuje się przy tym 
na niezidentyfikowane źródło z archiwum w Pelplinie o sygn. G I 42 – dotyczące 
najprawdopodobniej wizytacji dekanalnej w maju (?) 1732 roku – i księgę metrykal-
ną (Księgę chrztów) parafii w Matarni40. Stwierdzenie ks. Lubomskiego zakwestio-
nował ks. Jażdżewski, uznając, że Roweder nie był wikariuszem, tylko od razu objął 
urząd komendarza41. Tymczasem od powołania 29 stycznia do zakończenia proce-
dury instalacji 28 maja 1732 roku, ten ostatni był tymczasowym komendarzem, co 
było równoznaczne z pozycją zastępcy proboszcza. Użycie przez ks. Lubomskiego 
terminu wikariusz na określenie rangi Rowedera w pierwszych miesiącach sprawo-
wania przez niego posługi w parafii koresponduje tym samym ze zwyczajowym sto-
sowaniem tytułu proboszcza w stosunku do komendarza stałego w Matarni42. 

późniejszych lat mamy informacje, że administratorami parafii bywali księża diecezjalni, używający 
tytułu proboszcza. Przed objęciem komendy przez Rowedera parafią zarządzał proboszcz Karol 
Boryszewski. Por. A. Kobus, Łęgowo, dzieje miejscowości, kościoła i  duszpasterze, [w:] Iwo Roweder 
(1699–1765)…, s. 112–115.

38  M. Przybyłko, s. 160, 196.
39  33. Przeor Iwo Roweder [w:] Aleksander Lubomski, Dzieje Klasztoru Cystersów w Oliwie, cz. 2,  

rozdz. 5, k. 132 [w języku niemieckim] (PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Ms. 5864).
40  Pod sygnaturą rozpoczynającą się literą G zgrupowano wizytacje archidiakonatu pomorskiego. 

Jednak w  1732  roku nie było wizytacji biskupiej, zatem prawdopodobnie odnotowano tam 
poprzednią wizytację dekanalną. Por. T. Wilczewski, Metrykalna baza danych parafii Żukowo, cz. 2: 
Źródła, Gdańsk 2015, gdzie na s. 8 pod poz. 8 odnotowano wpis dziekana Stanisława Kitnowskiego 
z dnia 28 maja 1732 roku, o identycznej treści jak w Księdze chrztów parafii w Matarni.

41  L. Jażdżewski, Posługa Iwa Rowedera w Matarni..., s. 57–58.
42  W odwrotnej sytuacji Otto Drews, wikariusz zakonnej parafii w Łęgowie, podczas dłuższych 

nieobecności zwierzchnika, tegoż właśnie Iwo Rowedera, był tymczasowym komendarzem i dlatego 
podpisał się w dokumencie opata J. J. Rybińskiego z 1748 roku jako „commendarius Langnoviensis”. 
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KONKLUZJA

Z  przedstawionych w  niniejszym artykule urzędów związanych z  komen-
dą, dwa dotyczą instytucji monastycznych, jeden instytucji diecezjalnej. W celu 
wykazania podobieństw i  różnic między administratorami parafii – dla jasności 
pomijając przypadek opata komendatoryjnego (komendatariusza)    zostały one 
zestawione poniżej: 

komendarz w parafii leżącej w dobrach opackich, zwany też komendarzem stałym
– powoływany zamiast proboszcza z przysługującymi mu uprawieniami
– wyznaczony przez opata (prawo prezencji) i przedstawiony biskupowi 
– instalowany kanonicznie zgodnie z procedurami dotyczącymi parafii
był pełnoprawnym administratorem parafii i mógł być wybrany jako delegat 

proboszczów danego dekanatu na kongregację dekanalną;
komendarz w  parafii „diecezjalnej”, zwany komendarzem lub komendarzem 

świeckim
– pełnił czasowe zastępstwo proboszcza na czas jego nieobecności spowodo-

wanej chorobą lub wyjazdem (okres ten nie powinien przekraczać 6–8 dni)
– nie posiadał instalacji kanonicznej
przebywał poza miejscem komendy i miał możliwość łączenia komend z kilku 

parafii.
W świetle przedstawionych wyników badań własnych i innych autorów, wyda-

je się, że można na podstawie statusu komendarza w parafii zakonnej i w parafii 
„diecezjalnej” wprowadzić terminologię precyzującą oba pojęcia: komedarz para-
fii (opcjonalnie komendarz stały) – na określenie administratora parafii leżącej 
w dobrach opackich o statusie równym proboszczowi; komendarz w parafii – na 
określenie tymczasowego zastępcy proboszcza parafii „diecezjalnej”.
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THE STATUS OF ADMINISTRATOR  
IN THE MONASTIC PARISHES OF OLIWA ABBEY  

AS EXEMPLIFIED BY MATARNIA

The article presents the preliminary results of research concerning the status of adminis-
trators of monastic parishes after the Council of Trent, which for practical reasons have been 
narrowed down to the parish at Matarnia belonging to Oliwa abbey. By reforming the Catholic 
Church, the Council of Trent tried to prevent consequences of the Reformation and the related 
crisis of church structures, including the absence of priests in parishes. Similarly as in monas-
tic abbeys, administrators referred to as parish commendators (commendarius parochiae) were 
introduced to rural parishes having no priest. The commendator of a monastic parish usually 
stayed in his parent monastery, often combining other monasterial functions with his commen-
dam. Installed by diocesan authorities, he remained subordinate to the bishop in the scope of 
the administration of his parish – spiritual ministry and the benefice management – and he also 
might be a fully-fledged member of the deanery congregation. The above places the perpetual 
commendator of a monastic diocese on equal terms with a parish priest in a diocese. If necessary, 
the perpetual commendator was entitled to appoint his temporary deputy, whose status was the 
same as that of an ordinary commendator of a diocese. The literature does not describe any re-
search concerning the legal status of administrators of monastic parishes. The few available works 
concerning the parish of Oliwa abbey equate the perpetual monastic commendator with the tem-
porary diocesan commendator, which, as it seems, results from a unilaterally narrowed source base. 

Keywords: commendator of a monastic parish; Cistercian abbey at Oliwa; Matarnia, 16th–
18th centuries

DER VERWALTERSTATUS IN DEN ORDENSPFARREIEN DER 
ZISTERZIENSERABTEI IN OLIVA AM BEISPIEL  

DER PFARREI IN MATARNIA (MATTERN)

Der Artikel stellt die Anfangsergebnisse der Forschungen zum Status des Verwalters  einer 
Ordenspfarrei nach dem Konzil von Trient dar. Diese umfassen  aus praktischen Gründen nur 
die zur Abtei Oliva gehörende Pfarrei in Matarnia (Mattern). Das Konzil von Trient bemühte 
sich durch eine Reform der katholischen Kirche den Folgen der Reformation und der damit 
verbundenen Krise der kirchlichen Strukturen entgegenzuwirken, darunter auch dem Priester-
mangel in den Pfarreien. Nach dem Vorbild der Ordensabteien wurde in den nicht besetzten 
Landpfarreien ein Verwalter eingeführt, der sogenannte Commendarius (lat. Commendarius 
parochiae). Der Commendarius einer Ordenspfarrei hielt sich gewöhnlich in seinem Mut-
terkloster auf, wo er häufig neben seinen üblichen Pflichten auch andere Ämter im Kloster 
ausübte. Durch die Diözesanbehörden in sein Amt eingeführt, unterstand er im Bereich der 
Pfarreiverwaltung – geistliche Begleitung und Verwaltung des Benefiziums – dem Bischof, 
manchmal diente er auch als Mitglied der Dekanatskongregation. Diese Umstände stellten 
den Commendarius einem Pfarrer in der Diözese gleich. Nötigenfalls hatte der fest eingesetzte 
Commendarius das Recht, einen zeitweiligen Stellvertreter zu ernennen, der den Status eines 
gewöhnlichen Diözesecommandarius hatte. In der zugänglichen Literatur gab es bisher keine 
Forschungen zum Rechtstatus der Verwalter der Zisterzienserpfarreien. Vereinzelte Publika-
tionen über die Pfarrei der Zisterzienserabtei in Oliva betrachten gleich den fest eingesetzten 
Ordenscommendarius und den zeitweiligen Diözesencommendarius. Der Grund dafür ist, wie 
es scheint, die begrenzte Quellenbasis.

Schlüsselworte: Commendarius der Ordenspfarrei; Zisterzienserabtei in Oliva; Matarnia 
(Mattern), 16.–18. Jahrhundert
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1. Potwierdzenie Maciejowi Szawelskiemu, kapitanowi wojsk polskich, 
dzierżawy dziedzicznej dworu z karczmą (Hakenbude) we wsi Sopot (Soppoth).

Dokument wystawiony przez opata oliwskiego Józefa Jacka Rybińskiego w listopadzie 1748 roku 
(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Akc. rps 36/62).





LIBRI GEDANENSES XXXVI

Magdalena Madeja-Grzyb

ŚLADY JOHANNA GEORGA  
ADAMA FORSTERA  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Abstrakt. W artykule przedstawiono wszelkie ślady po Johannie Georgu Adamie For-
sterze (1754–1794) zachowane w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. Znany polsko-
niemiecki przyrodnik i podróżnik, urodzony niedaleko Gdańska, był autorem prac na-
ukowych, dzieł podróżniczych i politycznych, a nawet rewolucjonistą. Autorka artykułu 
omówiła zarówno fragmentaryczne materiały rękopiśmienne dotyczące J. G. A. Forste-
ra, jak i jego liczne drukowane publikacje oraz opracowania mu poświęcone, powstałe 
do 1800 roku i znajdujące się w obecnych zbiorach Biblioteki Gdańskiej. Nie pominęła 
działalności translatorskiej i wydawniczej tego autora, profesora uniwersytetów w Wil-
nie i w Kassel, której poświęcał się m.in. w celach zarobkowych. Wspomniała również 
o zachowanym w gdańskiej książnicy dorobku naukowym jego ojca, również przyrod-
nika, Johanna Reinholda Forstera (1729–1798). Obaj Forsterowie, starszy i młodszy, 
uczestniczyli w słynnej drugiej wyprawie kapitana Jamesa Cooka dookoła świata w la-
tach 1772–1775, zrelacjonowanej w dwutomowym dziele, znanym w niemieckiej wersji 
jako  Johann Reinhold Forster’s und Georg Forster’s Reise um die Welt in den Jahren 1772 bis 
1775, Berlin 1778–1780. Natomiast za drugą co do ważności, tym razem samodzielną 
pozycją w dorobku Forstera młodszego uważana jest praca Ansichten vom Niederrhein, 
von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790, 
Berlin 1791–1794 – trzyczęściowa relacja z podróży po Europie odbytej wraz z Alexan-
drem von Humboldtem w pierwszym okresie rewolucji francuskiej. 

Słowa kluczowe: Johann Georg Adam Forster (1754–1794), Johann Reinhold Forster 
(1729–1798), PAN Biblioteka Gdańska – zbiory, II wyprawa Jamesa Cooka dookoła 
świata, Alexander von Humboldt (1769–1859)
Ród Johanna Georga Adama Forstera był starą szkocką rodziną, która w dru-

giej ćwierci XVII wieku przeniosła się do Prus Królewskich i  na stałe osiadła 
w Tczewie. Założyciel pruskiej gałęzi rodu, Adam Forster, zajmował się handlem 
zbożem w miasteczku Nowe położonym niedaleko Gdańska, zaś jego potomek 
Georg Reinhold Forster (1693–1753) piastował stanowisko burmistrza tczew-
skiego i był ojcem Johanna Reinholda1. 

1 T. Huber, Einige Nachrichten von Johann Georg Forster’s Leben, [w:] Johann Georg Forster’s Brief-
wechsel, hrsg. v. T. Huber, Theil 1, Leipzig 1829, s. 3–4.
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Johann Reinhold Forster urodził się 22  października 1729  roku. Od dziec-
ka wykazywał różnorodne uzdolnienia. Dzięki zaangażowaniu ojca, który bardzo 
troszczył się o rozwój intelektualny swoich potomków, już w wieku czterech lat 
jako „cudowne dziecko” władał biegle zarówno łaciną jak i językiem polskim. Po-
dobno dopiero w szóstym roku życia nauczył się języka niemieckiego2. W wieku 
lat dziewiętnastu podjął studia prawnicze na uniwersytecie w Halle, jednak nie 
przypadły mu one do gustu. Pod znacznym wpływem swego dawnego nauczy-
ciela, studenta medycyny, zapragnął poświęcić się tej dziedzinie wiedzy i  zaczął 
uczęszczać na wykłady lekarskie. Jednak ojciec nie poparł tego wyboru i skierował 
syna na studia teologiczne. Po ukończeniu nauk uniwersyteckich Johann Rein-
hold powrócił na Pomorze i osiadł w małej miejscowości Wiślina, położonej obok 
Mokrego Dworu. Ożenił się ze swoją kuzynką Justiną Elisabethą Nicolai, której 
rodzina pochodziła z Kwidzyna. Posada kalwińskiego kaznodziei wiązała się ra-
czej ze skromnym uposażeniem (pensja 200 talarów rocznie). Bardzo szybko no-
wy pastor zmuszony był korzystać z majątku odziedziczonego po zamożniejszych 
przodkach, by być w stanie utrzymać swą liczną rodzinę3. 

Pierworodny syn Johanna Reinholda, Johann Georg Adam, przyszedł na świat 
27 listopada 1754 roku. Okazał się żywym i ciekawym świata dzieckiem, stał się 
„oczkiem w głowie” swego ojca, który wywarł znaczący wpływ na jego rozwój inte-
lektualny. Starszy Forster wpoił synowi m.in. zamiłowanie do nauk ścisłych i geo-
grafii oraz znajomość kilku języków, z czego młodszy zrobił użytek w czasie swojej 
kariery naukowej. 

Georg Forster po raz pierwszy wyruszył w  podróż wraz ze swoim ojcem 
w 1765 roku. Johann Reinhold z polecenia carycy Katarzyny miał przeprowadzić 
wizytację kolonii niemieckich znajdujących się nad dolną Wołgą. Podczas pobytu 
w Rosji młodszy Forster przez osiem miesięcy uczęszczał do słynnej Petrischule 
w  Petersburgu. Tam przyswoił sobie język rosyjski, jak również pogłębiał wie-
dzę w takich przedmiotach, jak: historia, geografia i matematyka. Poznał również 
podstawy statystyki. Już w  wieku 13  lat opublikował swój pierwszy przekład – 
tłumaczenie z języka rosyjskiego na język angielski jednego z dzieł Michaiła Ło-
monosowa4. Publikacja ta spotkała się z bardzo pochlebnymi opiniami w kręgach 
naukowych. 

Johann Reinhold został członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk, jednak podróż 
na południe Rosji nie zakończyła się sukcesem. Katarzynie II nie spodobało się 
dość krytyczne sprawozdanie sporządzone przez starszego Forstera, a co za tym 
idzie nie otrzymał on oczekiwanej zapłaty. W maju 1766 roku dowiedział się rów-
nież, że jego stanowisko w Wiślinie zostało obsadzone przez innego duchownego. 

2 U. Enzenberger, Georg Forster. Ein Leben in Scherben, München 2004, s. 9.
3 Tamże, s. 10.
4 A chronological abridgment of the Russian history; translated from the original Russian. Written 

by Michael Lomonossof; and continued to the present time by the translator ( J. G. A. Forster), London: T. 
Snelling, 1767.



71ŚLADY JOHANNA GEORGA ADAMA FORSTERA W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Zatem pozostał bez pracy i  środków do życia. Jednak młodszy Forster zdobył 
doświadczenie badawcze, które przydało mu się w przyszłości5.

Po powrocie z Rosji Johann Reinhold i Georg Forsterowie wyruszyli do An-
glii, gdzie żyli bardzo skromnie, utrzymując się z doraźnych prac. Młodszy roz-
począł praktykę kupiecką u handlarza suknami o nazwisku Lewin w Londynie. 
By wesprzeć ojca w utrzymaniu licznej rodziny – znając już biegle język angielski 
i francuski – podejmował się prac translatorskich. Z początkiem 1772 roku obaj 
Forsterowie skończyli angielski przekład dzieła dowódcy francuskiej wyprawy od-
krywczej Louisa-Antoine Bougainville’a, Voyage autour du monde, par la frégate du 
roi La Boudense, et la flûte L’Etoile en 1766, 1767, 1768 et 1769, Paris: Saillant et 
Nyon, 17726. 

Po zakończeniu wojny siedmioletniej w 1763 roku, w wyniku pokoju paryskie-
go Wielka Brytania zdobyła dominację na morzach i oceanach. W tamtym okre-
sie znaczna powierzchnia Ziemi pozostawała jeszcze niezbadana. Poszukiwano 
wówczas południowego kontynentu, tzw. „terra australis”, który miałby stanowić 
przeciwwagę dla lądów znajdujących się na półkuli północnej. „Ziemię południo-
wą” wyobrażano sobie jako krainę ogromną, urodzajną i różnorodną, którą łatwo 
można by skolonizować. W 1756 roku ukazała się we Francji pierwsza publikacja 
przedstawiająca historię wypraw na południową hemisferę. W dziele tym opisano, 
poczynając od czasów antycznych, systematycznie i  obszernie wszelkie dowody 
przemawiające za istnieniem nieznanego kontynentu. W 1766 roku zorganizowa-
no dwie wyprawy mające na celu odkrycie „terra australis”, a tym samym pozyska-
nie obszarów możliwych do kolonizacji. Pierwszą z nich była ekspedycja brytyjska 
pod dowództwem kapitanów Samuela Wallisa i Philipa Cartereta. Drugą wspo-
mniana wyprawa francuska Louisa-Antoine Bougainvilla7. 

Kolejnej misji odkrycia kontynentu południowego podjął się kapitan James Cook. 
W tym celu zorganizował trzy morskie podróże dookoła świata. Do swojego drugiego 
rejsu zaprosił obu Forsterów, ojca i syna. Owocem ich uczestnictwa było dwutomowe 
dzieło zawierające dokładny opis wyprawy: A voyage round the World, in His Britan-
nic Majesty’s Sloop Resolution, commanded by Capt. James Cook, during the years 1772, 
3, 4 and 5 by George Forster…, London: B. White, J. Robson, P. Elmsly, G. Robinson, 
1777. Georg Forster w ten sposób podsumowuje w książce trzyletnią podróż: 

Udało nam się wypełnić podstawowy cel wyprawy, jakim było poszukiwanie Połu-
dniowego Kontynentu, istniejącego jakoby w granicach strefy umiarkowanej: spe-
netrowaliśmy bowiem nawet pokryte lodem morza przeciwnej półkuli, położone 
już za kołem polarnym, nie natrafiając nigdzie na ów rozległy ląd, w którego istnie-
nie niektórzy dotąd wierzyli. Dokonaliśmy też innego, doniosłego dla nauki odkry-
cia, stwierdzając, że pośrodku oceanów tworzą się wielkie masy lodu, wolnego od 

5 U. Enzenberger, dz. cyt., s. 22.
6 L.-A. Bugainville, A Voyage round the World. Performed by Order of His Most Christian Majesty 

in the Years 1766, 1767, 1768 and 1769, London: J. Nourse, T. Davis, 1772.
7 U. Enzenberger, dz. cyt., s. 23.
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cząsteczek soli i posiadającego wszelkie zbawienne i przydatne właściwości czystej 
wody. Wędrując w innych porach roku po położonej między zwrotnikami połaci 
Pacyfiku zebraliśmy tam cenne dla geografów informacje o nowych wyspach, nie-
znane przyrodnikom okazy roślin i  zwierząt, przede wszystkim zaś interesujące 
wszystkich badaczy rodzaju ludzkiego obserwacje odmian człowieczej natury8.

Swoją relację kończy zaś następującą refleksją: 
Nie ulega jednak wątpliwości, że choć zasób zebranych przez nas informacji na-
ukowych wzbogaca znacznie dotychczasowy stan ludzkiej wiedzy, z pewnością jest 
on tylko drobną cząstką ogromnej masy wiadomości, które dostępne są jeszcze 
nawet tak ograniczonym jak ludzie istotom i które w przyszłych wiekach otworzą 
nowe pola badań, pozwalających ukazać pełnię świetnych możliwości ludzkiego 
umysłu9. 

Józef M. Ziółkowski i  Małgorzata Olczak w  opracowaniu mającym na ce-
lu przedstawienie dorobku naukowego i  życiowego Johanna Reinholda i Georga 
Forsterów stwierdzają, że z trwającej ponad trzy lata podróży dookoła świata obaj 
powrócili jako bohaterowie i wielcy odkrywcy. Zgromadzili oraz scharakteryzowali 
bogate zbiory geologiczne, przyrodnicze i etnologiczne, dokonali opisu fauny i flory, 
formacji geologicznych oraz zwyczajów ludności tubylczej na wyspach Pacyfiku10. 

A voyage round the World in HMS Resolution... wydana została w językach angiel-
skim i niemieckim. W tym ostatnim dzieło ukazało się w latach 1778–178011. O wy-
daniu niemieckiego tłumaczenia „Podróży dookoła świata” polski czytelnik został po-
informowany za pośrednictwem warszawskiego „Pamiętnika Historyczno-Politycz-
nego” (w tym samym czasopiśmie ukazała się w 1783 roku biografia Jamesa Cooka)12.

Reise um die Welt während den Jahren 1772  bis 1775  po swoim ukazaniu się 
w Niemczech było jedną z najbardziej poczytnych publikacji. Cieszyło się dużą 
popularnością, gdyż odpowiadało oczekiwaniom postępowych elit intelektualnych. 
Zaletą było ujęcie przez autora spostrzeżeń poczynionych na gruncie naukowym 
w ogólnie rozumianym języku. Książka stała się niedoścignionym przykładem te-
go, jak powinna być pisana nowoczesna literatura podróżnicza13.

  8 J. Forster, Podróż naokoło świata, wybrał i przełożył M. Ronikier, wstępem poprzedził S. Ra-
kusa-Suszczewski, Warszawa 1977, s. 328. 

  9 Tamże, s. 329.
10 J. M. Ziółkowski, M. Olczak, Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata, Pelplin 2011, s. 54–55.
11 J. G. A. Forster, Johann Reinhold Forster’s Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 in 

dem von Seiner itztregierenden großbritannischen Majestät auf Entdeckungen ausgeschickten und durch 
Capitain Cook geführten Schiffe „The Resolution“ unternommen. Beschrieben und herausgegeben von dessen 
Sohn und Reisegefährten George Forster..., Berlin, Haude und Spener, 1778–1780 (w zbiorach PAN 
Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturami: Rb 1112 8° i Rb 1115 8°).

12 E. Kotarski, Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w  literaturze polskiej XVI–XVII wieku, 
Warszawa 1995, s. 180–182.

13 M. Jakubietz, Georg Forster – Weltreisender, Naturforscher, Schriftsteller und Jakobiner, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 406: Prace Historycznoliterackie 33 (1975), s. 49.
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23-letni Georg Forster zyskał sławę na skalę europejską; został mianowany 
członkiem Akademii Nauk w Neapolu, Madrycie i Berlinie oraz przyjęty do an-
gielskiego The Royal Society. W 1777 roku przybył do Paryża, by sprzedać część 
zbiorów zebranych podczas wyprawy dookoła świata. Rok później powrócił do 
Niemiec i dzięki osiągniętej pozycji naukowej otrzymał stanowisko profesora hi-
storii naturalnej w Collegium Carolinum w Kassel. Próbował także zdobyć dogodną 
posadę dla ojca na tej samej uczelni, jednak jego wysiłki nie przyniosły oczekiwa-
nego rezultatu14.

Tymczasem roku 1780 Johann Reinhold objął stanowisko profesora na uniwer-
sytecie w Halle, gdzie pozostał do śmierci 9 grudnia 1798 roku. Jednym z ówcze-
snych uczniów starszego Forstera był pochodzący z Gdańska Ernest Michael Trauge  
(syn Nathanaela Friedricha Traugego, kaznodziei z kościoła Najświętszej Marii Pan-
ny) który w latach 1793–1796 studiował na uniwersytetach w Halle i Helmstadt. 
W zbiorach rękopisów Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturą Ms. 2516 znajduje się 
sztambuch Ernesta Michaela Traugego z odręcznym wpisem Johanna Reinholda 
Forstera15. 

W Kassel Georg Forster osiadł na pięć lat. Wkrótce nadano mu również tytuł 
doktora na uniwersytecie w Getyndze. Latem 1778 roku poznał w Londynie Samuela 
Thomasa Sömmerlinga, który również pochodził z Prus – jego ojciec był lekarzem 
miejskim w Toruniu. Między młodszym Forsterem a Sömmerlingiem nawiązała się 
głęboka, dozgonna przyjaźń trwająca do kresu życia tego pierwszego. Przez całe ży-
cie prowadzili żywą i bogatą korespondencję. Podczas pobytu w Kassel młody uczo-
ny poszerzył swój dorobek naukowy o kilka dalszych rozpraw oraz recenzji. Ponadto 
przełożył na język niemiecki m.in. dzieła francuskiego uczonego Georgesa-Louisa 
Leclerca de Buffona oraz ojcowskie Observations made during a voyage round the world 
on physical geography, natural history and ethic philosophy (London 1778)16.

W 1784 roku Georg Forster udał się na zaproszenie Komisji Edukacji Narodo-
wej do Szkoły Głównej w Wilnie, po drodze na Litwę spotykając się z królem Sta-
nisławem Augustem Poniatowskim. Na wileńskiej uczelni, na której miał nauczać 
przez dziewięć lat, otrzymał katedrę historii naturalnej. Z początku wykładał po 
łacinie, później przeszedł na język polski. 

14 U. Enzenberger, dz. cyt., s. 101. Georg Forster w liście do Friedricha Jacobiego (Kassel, 17.12. 
1778) tak opisuje charakter swego ojca: Seine Hitze, Heftigkeit und eifrige Verfechtung seiner Meinun-
gen haben ihm unermeßlichen Schaden zugefügt, sowie es ein Unglück für ihn ist, daß er die Menschen nicht 
kennt, und nie kennen wird. Immer mistrauisch und leichtgläubig, wo er es gerade nicht seyn sollte. (Jego 
zapał, gwałtowność i zagorzała obrona własnych opinii wyrządziły mu niezmierną krzywdę. Dla niego 
jest również nieszczęściem fakt, że nie zna ludzi i nigdy ich nie pozna. Zawsze jest on nieufny i łatwowier-
ny w sytuacjach, w których nie powinien być (tłum. M. M.-G.). Por. U. Enzenberger, dz. cyt., s. 101.

15 W tych samych zbiorach znajduje się również pod sygnaturą Ms. 1089 II rękopis z zapiskami 
Antoninusa Kaschlinskiego, zegarmistrza gdańskiego z XIX wieku. Zapiski te zawierają m. in. bio-
gramy znanych gdańszczan, wśród nich Johanna Reinholda Forstera i jego syna Georga Forstera.

16 U. Enzenberger, dz. cyt., s. 104.
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Młodszy Forster przez trzy lata przebywał w Wilnie, lecz ostatecznie rozczaro-
wał się tym pobytem. Polska stała się dla niego krajem niedoli, którą porównywał 
z niewolą egipską starożytnych Żydów. Nie mógł pogodzić się z tym, że został wy-
kluczony z debaty intelektualnej toczącej się w Niemczech. Od swoich przyjaciół 
domagał się wiadomości naukowych, książek, czasopism17. Zdaniem Kazimiery 
Augustowskiej, Forster w Wilnie trafił na „pustynię duchową” i czuł się intelek-
tualnie osamotniony. Jak sam wspominał w korespondencji, najbardziej przygnę-
biająco działały na niego stosunki społeczne: „wszechwładza magnatów, szlachty 
i duchowieństwa” oraz „ciemnota pańszczyźnianego ludu”18. 

Pomimo rozmaitych niedogodności, Georg Forster pisze w Wilnie esej będący 
polemiką z poglądami antropologicznymi Immanuela Kanta na temat pochodze-
nia ras ludzkich – Noch etwas über die Menschenracen, który ukazał się w Weimarze 
na łamach „Der deutsche Merkur.“ Artykuł ten spotkał się z dużym uznaniem 
w Niemczech. W środowisku naukowym ponownie zaczęto wymieniać z podzi-
wem nazwisko autora, chwaląc przede wszystkim jego talent pisarski – co ponie-
kąd było celem Forstera19. Następnie latem 1786 roku rozpoczął pracę nad tłu-
maczeniem angielskiego sprawozdania z trzeciej, tragicznie zakończonej śmiercią 
dowódcy, wyprawy dookoła świata podjętej przez Jamesa Cooka: A Voyage to the 
Pacific Ocean for making discoveries in the Northern Hemisphere performed under the 
direction of Captains Cook, Clerke, and Gore, in the years 1776, 1777, 1778, 1779, 
1780, London: J. Fielding 1784 (ukończonego przez kapitana Jamesa Kinga). 
Przekład ten poprzedził laudacją na cześć wybitnego podróżnika20.

Wreszcie pojawiła się szansa przerwania niekorzystnej passy. W  1787  roku 
Georg Foster otrzymał propozycję wzięcia udziału w planowanej w Rosji wypra-
wie do mórz południowych. Opuścił Wilno, jednak podróż nie doszła do skutku; 
plany pokrzyżował wybuch wojny rosyjsko-szwedzkiej. Rozczarowany uczony po-
wrócił do Niemiec, gdzie początkowo osiadał w Getyndze. Na początku kwietnia 
1788 roku przeniósł się do Moguncji, gdzie z polecenia swego teścia, Christiana 
Gottloba Heynego, otrzymał posadę bibliotekarza w bibliotece uniwersyteckiej21. 

Po przybyciu do Moguncji, obdarzony tytułem tajnego radcy, młodszy Forster 
„rzucił się w wir pracy.” Oprócz obowiązków bibliotecznych kontynuował zaję-
cia translatorskie – przetłumaczył dzieło Georga Keate’a  An Account of the Pe-

17 K. Harpprecht, Georg Forster oder Die Liebe zur Welt. Eine Biographie, Hamburg 1990, s. 351.
18 K. Augustowska, Jerzy Forster, uczony i podróżnik epoki Oświecenia. Karta z dziejów nauki gdań-

skiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego” nr 5 (1975), 
s. 161.

19 K. Harpprecht, dz. cyt., s. 352–353.
20 Des Capitain Jakob Cook dritte Entdeckungsreise in die Südsee und nach dem Nordpool… Aus den 

Tagebüchern … Herren Cook, Clerke, Gore und King… Aus dem Englischen übersetzt von Herrn Ge-
org Forster, Berlin 1789.

21 U. Enzenberger, dz. cyt., s. 177. Elektorat Moguncji był w tamtym czasie udzielnym niemiec-
kim księstwem, w którym władza świecka i kościelna znajdowała się w rękach arcybiskupa, będącego 
równocześnie arcykanclerzem Rzeszy.
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lew Islands...., London: G. Nicol 178822. Ponadto w tym samym czasie zajął się 
również pisaniem historii literatury angielskiej, która miała się ukazać w Anna-
len der brittischen Geschichte... Johanna Wilhelma von Archenholza23. Równolegle 
zaczął wydawać: Kleine Schriften. Ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde, Natur-
geschichte und Philosophie des Lebens. Pięciotomowa publikacja ukazała się w roku 
1794 w oficynie berlińskiego edytora Christiana Friedricha Vossa24.

W  latach 1791–1794  ukazywało się w  berlińskiej oficynie Vossa trzytomo-
we dzieło Georga Forstera pt. Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, 
Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 179025. Publikacja była 
owocem podróży odbytej przez autora z przyrodnikiem Alexandrem von Hum-
boldtem. Dzieło to stanowi również podsumowanie autorskich doświadczeń zdo-
bytych na niwie politycznej w pierwszym okresie po wybuchu Rewolucji Fran-
cuskiej w  1789  roku26. Równolegle młodszy Forster podjął pracę nad przekła-
dem z angielskiego tłumaczenia na niemiecki staroindyjskiego dramatu Sakontali 
autorstwa słynnego poety Kalidasa z  przełomu IV i  V  wieku n.e. (tworzącego 
w sanskrycie i prakrytach)27. W Bibliotece Gdańskiej można znaleźć ten przekład, 
opatrzony odpowiednimi objaśnieniami, w dziewiątym tomie Georg Forster’s säm-
mtliche Schriften28. 

W tym samym czasie Georg Forster rozpoczął pracę nad wielotomowym opra-
cowaniem Geschichte der Reisen, die seit Cook an der Nordwest- und Nordost-Küste 
von Amerika und in dem nördlichsten Amerika selbst von Meares, Dixon, Portlock, Co-

22 Nachrichten von den Pelew-Inseln in der Westgegend des stillen Oceans. Aus den Tagebüchern und 
mündlichen Nachrichten des Captains Heinrich Wilson und einiger Officiere, welche mit ihm im 
August 1783 in der Antelope, einem Postschif der englischen ostindischen Compagnie, Schiffbruch 
litten, zusammengetragen von Herrn Georg Keate, Hamburg: B. G. Hoffmann, 1789 (w zbiorach 
PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturą: Uph. o 5424).

23 Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs … Als eine Fortsetzung des Werks England und 
Italien von J. W. v. Archenholz, vormals Hauptmann in K. Preuß. Diensten, Carlsruhe 1788–1800. 

24 W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturą: Ac 3348 8o.
25 W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturą: Rb 7425 8°.
26 Alexander von Humboldt bardzo cenił młodszego Forstera jako wnikliwego badacza i obser-

watora rzeczywistości. Por. A. v. Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Bd. 2., 
Stuttgart-Tübingen 1862, s. 51–52 za U. Enzenberger, dz. cyt., s. 200.

27 Kalidasa, Sakontala oder der entscheidende Ring.... Aus den Ursprachen Sanskrit und Prakrit ins 
Englische und aus diesem ins Deutsche übersetzt mit Erläuterungen von Georg Forster, Mainz und 
Leipzig: J. P. Fischer, 1791.

28 Georg Forster’s sämmtliche Schriften. Herausgegeben von dessen Tochter und begleitet mit ei-
ner Charakteristik Forster’s von G. G. Gervinus. In neun Bänden, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1843 
(w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturą: Df 5931 8°).

Pisma wszystkie Georga Forstera zostały wydane pośmiertnie przez córkę autora Theresę Forster. 
Dwa pierwsze tomy tego wydawnictwa obejmują Johann Reinhold Forster’s und Georg Forster’s Reise 
um die Welt in den Jahren 1772 bis 1775., czyli najważniejsze naukowe dzieło młodego Forstera. Tom 
trzeci zawiera pracę równie uznaną w kręgach literackich, a mianowicie Ansichten vom Niederrhein, 
von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 1790. Natomiast 
tomy od czwartego do szóstego mieszczą w sobie Kleine Schriften. W ostatnich trzech woluminach 
znaleźć można bogatą korespondencję Forstera z jego najbliższymi i przyjaciółmi.
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xe, Lang u.a.m. unternommen worden sind, Berlin: Vossische Buchhandlung, 179129. 
Przygotował także rozprawę pt. Ueber lokale und allgemeine Bildung oraz przedłożył 
J. W. v. Archenholzowi kolejne części Geschichte der Litteratur do jego periodyku 
Annalen der britischen Geschichte des Jahrs... Bd. 5: 1791 i Bd. 7: 1793. Już u schyłku 
życia płodnego autora powstało jeszcze jedno dzieło: Erinnerungen aus dem Jahr 
1790 Berlin: Vossische Buchhandlung, 179330. Praca ta zawiera ilustrujące tekst ry-
ciny autorstwa wywodzącego się z Gdańska rytownika Daniela Chodowieckiego. 

Po wejściu wojsk francuskich do Moguncji Georg Forster stanął po stronie 
rewolucji. W 1792 roku został członkiem klubu jakobińskiego, gdzie zyskał sławę 
jako wybitny mówca. Stał się jednym z twórców i wiceprezydentem tymczasowego 
rządu Republiki Mogunckiej31. Jeszcze przed upadkiem krótkotrwałego państwa 
w 1793 roku udał się z delegacją parlamentarną do Paryża. Podczas pobytu w sto-
licy Francji został pozbawiony praw obywatelskich i skazany na wygnanie z ob-
szaru Niemiec na mocy edyktu wydanego przez cesarza Franciszka II Habsburga. 
Odcięty od bliskich i przyjaciół, umarł 10 stycznia 1794 roku32.

Obecność dzieł Johanna Georga Adama Forstera w zbiorach starych druków 
PAN Biblioteki Gdańskiej świadczy o  tym, jak bardzo interesowano się tymi 
publikacjami jeszcze za życia autora w jego stronach rodzinnych. Podobnie było 
zresztą na całym kontynencie europejskim. Odkrycia podróżnicze XVIII wieku – 
w tym zarówno samego Georga, jak i jego ojca Johanna Reinholda – fascynowały 
oświeceniowe elity naukowe i społeczne. Przedstawienie dokonań badawczych te-
go pierwszego pozwala też na przybliżenie ogólnej sylwetki młodszego Forstera.

BIBLIOGRAFIA
Augustowska K, Jerzy Forster, uczony i podróżnik epoki Oświecenia. Karta z dziejów nauki gdańskiej, 

„Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5 , Gdańsk 
1975, s. 153–165.

Dove A., Johann George Adam Forster, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 7, Leipzig 1878,  
s. 172–181.

Dove A., Johann Reinhold Forster, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 7, Leipzig 1878, s. 166–172.
Enzenberger U., Georg Forster. Ein Leben in Scherben, München 2004.
Forster J., Podróż naokoło świata, wybrał i przełożył M. Ronikier wstępem poprzedził S. Rakusa-

-Suszczewski, Warszawa 1977. 
Harpprecht K., Georg Forster oder Die Liebe zur Welt, Hamburg 1990.
Huber T., Einige Nachrichten von Johann Georg Forster’s Leben, [w:] Johann Georg Forster’s Briefwech-

sel, hrsg. v. T. Huber, Theil 1, Leipzig 1829, s. 1–147.

29 W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturami: Rb 16609 8° i Rb 16610 4°.
30 W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej pod sygnaturami: Md 9198 8° i Md 9199 8°.
31 Georg Forster w liście do żony Teresy Heyne (Mainz 21.03.1793): Ich bin dabei wieder recht 

in volle, ich kann sagen, rasende Arbeit gekommen, denn um die Ordnung hineinzubringen, nahm ich mirs 
zum Geschäft, an allen Debatten bisher einen thätigen Antheil zu nehmen, und dies ist mit dem besten 
Erfolg geschehen… (Wpadłem w wir pracy i aby wszystko uporządkować, zacząłem brać aktywny udział 
we wszelkich debatach i uczyniłem to ze sporym powodzeniem… (tłum. M. M.-G.). Por. U. Enzenberger, 
dz. cyt., s. 252.

32 Tamże, s. 292.



77ŚLADY JOHANNA GEORGA ADAMA FORSTERA W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Jakubietz M., Georg Forster – Weltreisender, Naturforscher, Schriftsteller und Jakobiner, „Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 406: Prace Historycznoliterackie 33 (1975), 47–68.

Kotarski E., Sarmaci i morze. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku, War-
szawa 1995.

Wojtowicz J., Forster Jan Jerzy Adam, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1: A–F, 
red. St. Gierszewski, Gdańsk 1992, s. 427–428.

Ziółkowski J. M., Olczak M., Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata, Pelplin 2011.

ANEKS I

DZIEŁA WŁASNE JOHANNA GEORGA ADAMA FORSTERA 
W ZBIORACH STARYCH DRUKÓW PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Rb 574 4°
Hawkesworth Johann
Geschichte der See-Reisen und Entdeckungen im Süd-Meer welche auf Befehl Sr. 

Großbrittannischen Majestät George des Dritten unternommen worden sind. Aus den 
Tagebüchern der Schiffs-Befehlshaber und den Handschriften der Gelehrten Herren  
J. Banks Esq., Dr. Solander; Dr. J. R. Forster und Herrn G. Forster welche diesen Reisen 
als Naturkundiger beygewohnt haben harausgegeben. Bd 4. Aus dem Englischen übersetzt 
vom Verfasser Herrn Georg Forster […] Mit Zusätzen für den deutschen Leser vermehrt 
und durch Kupfer erläutert. Vol. 1–7

Berlin, bey Haude und Spener, 1774.

Rb 1112 4°
Johann Reinhold Forster’s Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 in dem 

von Seiner itztregierenden Großbrittannischen Majestät auf Entdeckungen ausgeschickten 
und durch Capitain Cook geführten Schiffe „The Resolution“ unternommen. Beschrieben 
und herausgegeben von dessen Sohn und Reisegefährten George Forster […]. Vom Verfas-
ser selbst aus dem Englischen übersetzt, mit dem Wesentlichsten aus des Capitain Cooks 
Tagebüchern und andern Zusätzen für den deutschen Leser vermehrt und durch Kupfer 
erläutert. Vol. 1–2

Berlin, bey Haude und Spener, 1778–80.

Rb 1115 8°
Johann Reinhold Forster’s Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 in 

dem von Seiner itztregierenden großbrittannischen Majestät auf Entdeckungen ausge-
schickten und durch Capitain Cook geführten Schiffe „The Resolution“ unternommen. 
Beschrieben und herausgegeben von dessen Sohn und Reisegefährten George Forster 
[…]. Vom Verfasser selbst aus dem Englischen übersetzt, mit dem Wesentlichsten aus des 
Capitain Cooks Tagebüchern und andern Zusätzen für den deutschen Leser vermehrt und 
durch Kupfer erläutert. Vol. 1–3

Berlin, bey Haude und Spener, 1784.
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Dc 2359 8°
Noch etwas über die Menschenraßen. An Herrn D. Biester. 
„Der Teutsche Merkur“ 1786 nr 10, s. 57–86; 1786 nr 11, s. 150–166.

Ac 3348 8°
Kleine Schriften. Ein Beytrag zur Völker- und Länderkunde, Naturgeschichte und 

Philosophie des Lebens von Georg Forster. Vol. 1–6
Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1789.

Rb 7425 8°
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankre-

ich im April, Mai und Junius 1790. Von George Forster. Vol. 1–3 
Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1791.

Rb 16609 8°, Rb 16610 4°
Geschichte der Reisen, die seit Cook an der Nordwest- und Nordost-Küste von 

Amerika und in dem nördlichsten Amerika selbst von Meares, Dixon, Portlock, Coxe, 
Long u.a.m. unternommen worden sind. Mit vielen Karten und Kupfern. Aus dem Engli-
schen, mit Zuziehung aller anderweitigen Hülfsquellen. Ausgearbeitet von Georg Forster.  
Vol. 1–3

Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1791. 

Md 9198 8°
Erinnerungen aus dem Jahr 1790  in historischen Gemälden und Bildnissen von  

D. Chodowiecki, D. Berger, Cl. Kohl, J. F. Bolt und J. S. Ringck. Von Georg Forster.
Berlin, in der Vossischen Buchlandlung, 1793.

Md 9199 8°
Erinnerungen aus dem Jahr 1790  in historischen Gemälden und Bildnissen von  

D. Chodowiecki, D. Berger, Cl. Kohl, J. F. Bolt und J. S. Ringck. Von Georg Forster.
Berlin, in der Vossischen Buchlandlung, 1793
[brak rycin].
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ANEKS II

PRZEKŁADY DOKONANE PRZEZ JOHANNA GEORGA ADAMA FORSTERA 
W ZBIORACH STARYCH DRUKÓW PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Kab 323
Wendeborn Gebhard Friedrich August
Beyträge zur Kentniß Grosbritanniens vom Jahr 1779. Aus der Handschrift eines Un-

genannten. Herausgegeben von Georg Forster.
Lemgo, im Verlage der Meyerschen Buchhandlung, 1780. 

Rb 15391 8°
Sparrmann Andreas 
Reise nach Vorgebirge der guten Hoffnung den südlichen Polarländern und um die 

Welt, hauptsächlich aber in den Ländern der Hottentotten und Kaffern in den Jahren 
1772 bis 1776. Aus dem Schwedischen frey übersetzt von Christian Heinrich Groskurd 
[…] Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von Georg Forster […]

Berlin, bey Haude und Spener, 1784.

Uph. o 5424
Keate Georg
Nachrichten von den Pelew-Inseln in der Westgegend des stillen Oceans. Aus den 

Tagebüchern und mündlichen Nachrichten des Captains Heinrich Wilson und einiger 
Officiere, welche mit ihm im August 1783 in der Antelope, einem Postschif der englischen 
ostindischen Compagnie, Schiffbruch litten, zusammengetragen von Herrn Georg Forster 
[…]

Hamburg, bei Beniamin Gottlob Hoffman,1789.

Rb 5414 8°
Piozzi Esther Lynch
Bemerkungen auf der Reise durch Frankreich, Italien und Deutschland von 
Esther Lynch Piozzi. Aus dem Englischen mit einer Vorrede und Anmerkungen von 

Georg Forster. Vol. 1–2
Frankfurt und Mainz, bei Varrentrapp und Wenner, 1790.

Rb 19366 8°
Bligh William
Reise in das Südmeer, welche mit dem Schiffe Bounty unternommen worden ist, um 

Brotbäume nach den Westindischen Inseln zu verpflanzen. Aus dem Englischen; nebst 
Jean François Sürville, Französischen Kapitains Reise in das Südmeer, jetzt zum erstenmal 
aus den vier vollständigen Tagebüchern der Herren der Sürville. Labé, Potter de l’Horme 
und Monneron übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Georg Forster

Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1793.



80 Magdalena Madeja-Grzyb

TRACES OF JOHANN GEORG ADAM FORSTER  
IN THE COLLECTIONS OF THE GDANSK LIBRARY

The article presents all the traces of Johann Georg Adam Forster (1754–1794) surviving in 
the collections of the Gdansk Library of the Polish Academy of Sciences. Born near Gdansk, 
the well-known Polish-German naturalist and traveller was an author of scholarly works, books 
on journeys and politics, and was also a revolutionary. The author of the article discusses frag-
mentary manuscripts concerning J. G. A. Forster, his numerous printed publications as well as 
works devoted to him and dating to before 1800 which are currently kept by the Gdansk Li-
brary. She has not omitted the translation and publishing activity, to which Forster, a professor 
of universities in Vilnius and Kassel, also devoted himself, to earn money. She also mentions the 
scientific output of his father, also a naturalist, Johann Reinhold Forster (1729–1798), surviving 
in the Gdansk Library. Both the Forsters, the senior and the junior, participated in Captain 
James Cook’s famous second voyage around the world between 1772 and 1775, described in 
a two-volume work known in its German version as Johann Reinhold Forster’s und Georg For-
ster’s Reise um die Welt in den Jahren 1772 bis 1775, Berlin 1778–1780. The work Ansichten vom 
Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Junius 
1790, Berlin 1791–1794 – a  tripartite report on Forster the junior’s  journey round Europe 
which he pursued together with Alexander von Humboldt in the first period of the French 
revolution – is considered to be his second important work, this time written independently. 

Keywords: Johann Georg Adam Forster (1754–1794), Johann Reinhold Forster (1729–
1798), Gdansk Library of the Polish Academy of Sciences – collections, James Cook’s second 
voyage round the world, Alexander von Humboldt (1769–1859)

DIE SPUREN VON JOHANN GEORG ADAM FORSTER IN DEN 
BESTÄNDEN DER DANZIGER BIBLIOTHEK

Im Artikel  wurden alle Spuren von Johann Georg Adam Forster (1754–1794) dargestellt, 
die in den Beständen der PAN Danziger Bibliothek bis heute erhalten geblieben sind. Der 
berühmte, polnisch-deutsche Naturforscher und Weltumsegler, in der Nähe von Danzig gebo-
ren, war Autor wissenschaftlicher und politischer Werke, wie auch von Reisebeschreibungen. 
Darüber hinaus gilt er auch als ein Revolutionär.

Die Autorin besprach in ihrem Artikel sowohl die fragmentarischen handschriftlichen 
Materialien um Johann Georg Adam Forster, als auch seine zahlreichen Druckpublikationen. 
Zu den Materialien zählen ebenfalls vor 1800 erschienene Publikationen, die ihm gewidmet 
wurden und in den Beständen der PAN Danziger Bibliothek zu finden sind. Sie überging nicht 
die Übersetzungs- und Publikationstätigkeit J.G. A. Forsters des Professors an den Universi-
täten  von Vilnius und Kassel, der er sich unter anderem aus finanziellen Gründen widme-
te. Im Artikel wird ebenfalls an die wissenschaftlichen Werke seines Vaters Johann Reinhold 
(1729–1798) erinnert, eines Naturforschers.

 Beide Forsters, der ältere und der jüngere, nahmen an der berühmten zweiten Expeditions- 
reise von Captain James Cook um die Welt teil, die in den Jahren 1772–1775 stattfand und 
durch das zweibändige Werk mit dem Titel Johann Reinhold Forster’s  und Georg Forster’s Reise 
um die Welt in den Jahren 1772 bis 1775, Berlin 1778–1780 in Deutschland bekannt wurde. Als 
zweitwichtiges, diesmal selbständiges Werk im literarischen Schaffen von Georg Forster gilt 
das dreibändige Buch Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und 
Frankreich im April, Mai und Junius 1790, Berlin 1791–1794. Es ist die Beschreibung einer Rei-
se durch Europa, die Johann Georg Adam Forster gemeinsam mit Alexander von Humboldt in 
der ersten Phase der Französischen Revolution unternahm.

Schlüsselworte: Johann Georg Adam Forster (1754–1794); Johann Reinhold Forster 
(1729–1798); PAN Danziger Bibliothek – ihre Bestände, die 2. Expeditionsreise von Captain 
James Cook um die Welt; Alexander von Humboldt (1769–1859).
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1. Johann Reinhold Forster & Johann Georg Adam Forster (akwaforta)
(PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 4841)
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2. Strona tytułowa pierwszego tomu niemieckiego wydania Podróży dookoła świata 
J. G. A. Forstera, dzięki któremu autor zdobył sławę na skalę europejską

Johann Reinhold Forster’s Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 in dem von Seiner 
itztregierenden Großbrittannischen Majestät auf Entdeckungen ausgeschickten und durch Capitain Cook 
geführten Schiffe „The Resolution“ unternommen. Beschrieben und herausgegeben von dessen Sohn 

und Reisegefährten George Forster…, Band 1–2, Berlin, bey Haude und Spener, 1778–1780
(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Rb 1112 4°)
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3. Strona tytułowa pierwszej części Obrazów znad dolnego Renu, z Brabancji, Flandrii, Holandii, 
Anglii oraz Francji w kwietniu, maju i czerwcu 1790 J. G. A. Forstera, drugiego co do ważności 

dzieła tego autora, relacji z podróży odbytej z Alexandrem v. Humboldtem
Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, 

Mai und Junius 1790. Von George Forster, Theil 1–3, Berlin, in der Vossischen Buchhandlung, 1791 
(PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Rb 7425 8o)





LIBRI GEDANENSES XXXVI

Krystyna Świerkosz

ARCHIWALIA ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO 
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Abstrakt. W artykule omówiono materiały archiwalne Oddziału Gdańskiego ZLP za 
lata 1946–2000. Archiwalia, w formie zdekompletowanej, trafiły do Pracowni Rękopisów 
PAN Biblioteki Gdańskiej na podstawie umowy darowizny z 12 października 2016 roku. 
Formalnym darczyńcą był Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Materiały 
archiwalne, liczące ponad 16.000 obiektów, zostały uporządkowane, pogrupowane i opra-
cowane przez autorkę artykułu. W wyniku prac nad archiwaliami powstało 116 jedno-
stek akcesyjnych (122 tomy w 133 woluminach), których zawartość została ujęta w grupy 
formalno-rzeczowe. Złożyła się na nie obszerna dokumentacja dotycząca: spraw organi-
zacyjnych związku, planowania i sprawozdawczości, korespondencji Oddziału, ewiden-
cji osobowej, finansów, spraw socjalno-bytowych, opracowań i materiałów redakcyjnych, 
współpracy z  instytucjami krajowymi i  zagranicznymi oraz kół i  klubów działających 
w Oddziale, w tym także Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR. Dokumentację za-
łącznikową stanowią wycinki prasowe związane z działalnością Oddziału, druki zapro-
szeń, wzory różnych formularzy, itp. Omawiając poszczególne grupy formalno-rzeczowe 
dokumentacji i stan ich zachowania, czy też sygnalizując luki w materiałach archiwalnych, 
autorka podjęła także próbę rekonstrukcji historii Oddziału Gdańskiego ZLP, w tym pa-
nującej wśród członków atmosfery oraz występujących problemów (braki lokalowe, kwe-
stie wydawnicze, warunki bytowe pisarzy, itp.). Artykułowi towarzyszy aneks zawierający 
wykaz archiwaliów z opisem i numeracją poszczególnych jednostek akcesyjnych.

Słowa kluczowe: Archiwistyka – literaci – Polska – 20 w.; Gdańsk – literaci – 20 w.; 
Literaci – organizacje – Polska – 20 w.; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański 
– dokumentacja, korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w War-
szawie – korespondencja

Przedstawienie pełnego obrazu działalności Oddziału Gdańskiego Związ-
ku Literatów Polskich (ZLP) wyłącznie na podstawie materiałów archiwalnych 
przejętych do zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej nie jest możliwe. Niestety, nie 
ukazała się też żadna publikacja, którą można by uznać za historię tego Oddziału. 
Jednak podejmowano takie próby, o czym może świadczyć jedno ze sprawozdań 
Zarządu z 1963 roku, w którym pojawiła się informacja o treści: „[…] warto nad-
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mienić o  stworzeniu kroniki Oddziału, którą autorce informatora p. red. Marii 
Kowalewskiej udało się odtworzyć z  naszych dokumentów w  całości – tzn. od 
chwili powstania Oddziału, aż do kadencji bieżącej”1. Faktem jest, że już w zamie-
rzeniu kronika ta miała być nieprzeznaczona do druku – tak zastrzeżono w umo-
wie podpisanej z M. Kowalewską w 1962 roku2. Wprawdzie wśród archiwaliów 
nie zachował się żaden egzemplarz tej pracy, to jednak nie można wykluczyć, że 
została ona wykonana w planowanym terminie do 13 marca 1963 roku. 

W latach 1964–1981 powstało kilka informatorów biograficzno-bibliograficz-
nych3 dotyczących gdańskiego środowiska literackiego, w dużym stopniu opartych 
także na archiwaliach Oddziału Gdańskiego ZLP. Jednak publikacje te zawierały 
wyłącznie biogramy twórców oraz ich dorobek literacki. Liczba ujętych w nich 
nazwisk sukcesywnie wzrastała – od 40 do 68 opracowanych sylwetek – co jednak 
nie dawało pełnego obrazu środowiska, niektórzy bowiem pisarze zostali pomi-
nięci. W latach 2007–2010 pojawiły się kolejne opracowania o podobnym ujęciu 
tematu4, tyle że już nie odwoływały się do omawianych materiałów archiwalnych. 

Najpełniej obraz gdańskiego środowiska literackiego przedstawia opublikowa-
na w roku 2011 praca Anny Flisikowskiej Gdańsk literacki. Od kontrolowanego do 
wolnego słowa (1945–2005)5. Mimo że powstała w oparciu o zachowane archiwalia 
i została osadzona na tle wydarzeń z okresu 60 lat, nie pretenduje do roli opraco-
wania historii Oddziału Gdańskiego ZLP. Podkreślił to autor wstępu do tej publi-
kacji i jednocześnie ówczesny prezes Kazimierz Radowicz, ujmując rzecz słowami: 
„Nie znaczy to, że tom ten jest historią Oddziału...” 6. Wejście w szczegóły wielu 
wartych uwagi zagadnień związanych z działalnością Oddziału Gdańskiego ZLP, 
wymaga przedstawienia krótkiego rysu historycznego. Następnie na podstawie za-
chowanych materiałów archiwalnych można będzie bardziej szczegółowo zobra-
zować wiele wartych uwagi zagadnień związanych z jego działalnością. Natomiast 
ograniczenia wynikające z  objętości artykułu wymuszają pominięcie niektórych 
kwestii lub stosowanie pewnych uproszczeń. 

  1 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP za okres 4.11.1962–20.10.1963; PAN 
Biblioteka Gdańska, akc. rps 7521, k. 44. M. Kowalewska opracowała Gdańsk literacki. Informator 
o gdańskim środowisku literackim wydany w Gdyni w 1964 roku.

  2 Umowa o dzieło pt. Działalność Oddziału Gdańskiego ZLP w latach 1946–1962; PAN Bi-
blioteka Gdańska, akc. rps 7521, k. 94.

  3 Zob. Gdańsk literacki. Informator o  gdańskim środowisku literackim, oprac. M. Kowalewska, 
Gdynia 1964; Pisarze gdańscy. Informator, oprac. M. Misiorny, Gdańsk 1969; Pisarze Pomorza 
Gdańskiego. Informator biograficzno-bibliograficzny, [1], oprac. J. Bożychowski [E. Puzdrowski], 
Gdańsk 1975, [2] Suplement: Twórczość pisarzy Wybrzeża w  latach 1975–1978, oprac. J. Chilla,  
A. Woźniak, Gdańsk 1978; Dorobek twórczy Pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945–1980, oprac.  
J. Chilla, T. Radziszewska, A. Woźniak, Gdańsk 1981.

  4 Gdańsk w  literaturze. Bibliografia od roku 997  do dzisiaj, t. 5: 1945–1979, red. L. Rybicki, 
Gdańsk 2007; t. 6: 1980–1989, red. L. Rybicki, Gdańsk 2010.

  5 A. Flisikowska, Gdańsk literacki. Od kontrolowanego do wolnego słowa (1945–2005), Gdańsk 
2011 (Księga Pisarzy Gdańskich, t. 3).

  6 K. Radowicz, Finis coronat opus, [w:] A. Flisikowska, dz. cyt., s. 6.
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ZARYS HISTORII ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO ZLP

Oddział Gdański ówczesnego Związku Zawodowego Literatów Polskich 
(ZZLP)7 powstał 11 lutego 1946 roku, z siedzibą w Sopocie. Działalność Oddzia-
łu – w przeciwieństwie do Krakowa, Warszawy czy Poznania, które miały ugrun-
towaną już przedwojenną tradycję zrzeszania pisarzy – była budowana od podstaw. 
Środowisko literackie powojennego Gdańska tworzyła głównie grupa przedwo-
jennych pisarzy i  niewielu młodych adeptów, którzy przybyli tu w  1945  roku. 
Podstawową formą życia literackiego były początkowo wieczory autorskie pisarzy 
i spotkania odczytowo-dyskusyjne. Organizowano je zarówno pod egidą już ist-
niejących instytucji, jak również z  inicjatywy osób prywatnych. Początkowo by-
ły to „wieczory czwartkowe” organizowane przez Feliksa Smosarskiego na wzór 
przedwojennych spotkań gdyńskich. Ze względu na ogromne zniszczenia Gdań-
ska wieczory autorskie, zainaugurowane w  połowie lipca 1945  roku, początko-
wo odbywały się w Gdyni i Sopocie. Natomiast na początku sierpnia rozpoczął 
działalność pierwszy na Wybrzeżu Klub Literacki w Sopocie, prowadzony przez 
Janusza Stępowskiego, Kazimierza Barnasia i  Janusza Rychlewskiego. Z  kolei 
w Gdańsku Wrzeszczu w październiku 1945 roku, z inicjatywy Malwiny Szczep-
kowskiej i Edwina Jędrkiewicza, utworzono Bractwo Literackie. Właśnie Edwin 
Jędrkiewicz został pierwszym prezesem Oddziału Gdańskiego ZZLP i sprawował 
tę funkcję do kwietnia 1948 roku.

Pod koniec 1946  roku Gdański Oddział ZZLP liczył 15  członków rzeczy-
wistych i 22 kandydatów. Wśród członków rzeczywistych przeważali, jak wspo-
mniano wyżej, twórcy debiutujący jeszcze przed wojną, co w zetknięciu z nowymi 
realiami ustrojowymi w Polsce, nie było przez władze postrzegane na ich korzyść. 
Ujmując bardzo skrótowo dalszy ciąg zdarzeń, należy wspomnieć, że po początko-
wym, trzyletnim okresie działalności Oddziału, już w lutym 1949 roku nastąpiły 
bardzo niekorzystne zmiany związane z uchwałami przyjętymi miesiąc wcześniej 
na IV Zjeździe Literatów Polskich w Szczecinie. 

Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie podejmował naj-
ważniejsze decyzje administracyjnie oraz rozdzielał charakterystyczne dla ustro-
ju socjalistycznego przywileje dla pisarzy. Narzucony przez organizację wymóg 
twórczości w duchu socrealizmu sprawił, że również gdańscy twórcy stawali się 
autorami różnego typu tzw. produkcyjniaków, pisali wiersze okolicznościowe, opo-
wiadania czy sztuki sceniczne przepojone duchem epoki. W ramach działalności 

7 Związek Zawodowy Literatów Polskich został założony w Warszawie w maju 1920 roku z ini-
cjatywy Stefana Żeromskiego. Formalnie reaktywowano tę organizację po przerwie okupacyjnej, 
praktycznie tworząc nową, we wrześniu 1944  roku. Nazwę Związek Literatów Polskich przyjęto 
w styczniu 1949 roku na IV Zjeździe Literatów Polskich w Szczecinie. Spośród powojennych władz 
stowarzyszenia najbardziej zasłynął tandem: prezes Jarosław Iwaszkiewicz (pełniący tę funkcję 
w  latach 1945–1946, 1947–1949  i  1959–1980) oraz sekretarz prezydium Zarządu Głównego 
w latach 1951–1974 Jan Maria Gisges.
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Oddziału Gdańskiego odbywały się dość liczne akcje odczytowe, głównie w zakła-
dach pracy, hotelach robotniczych i szkołach. 

Zgodnie z zaleceniami szczecińskiego Zjazdu ZLP w październiku 1950 roku 
powołano przy Oddziale Gdańskim Koło Młodych8, nad którym kontrolę spra-
wował wyznaczony przez Zarząd opiekun. Skrócenie stażu członkowskiego do 
3 lat stało się w środowisku gdańskim powodem konfliktu pomiędzy członkami 
rzeczywistymi a kandydatami9. Jesienią 1961 roku pojawił się poważny problem 
związany z utratą dotychczasowej siedziby Oddziału, co zapoczątkowało trwający 
10 lat okres tułaczki. W maju 1963 roku powstał Klub Literacki Młodych, któ-
remu oprócz Oddziału patronowało również Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuki (GTPS). Zaledwie dwa miesiące później, a więc w lipcu tego samego roku, 
przy Oddziale powstała Podstawowa Organizacja Partyjna (POP) Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (PZPR), co nie było bez wpływu na jego działalność.

Kolejną sprawą, która podzieliła członków Oddziału Gdańskiego ZLP, były 
tzw. wypadki marcowe, które dotarły na Wybrzeże 11 i 12 marca 1968 roku. Ów-
czesny Zarząd Oddziału wespół z POP PZPR ogłosił w prasie wspólną rezolucję 
potępiającą protesty studentów. W środowisku nastąpił rozłam, jedni byli przeciw-
ko samej formie wystąpienia, inni również wobec treści rezolucji. Na tym tle dość 
specyficzne wydaje się zachowanie ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki, Lucjana 
Motyki, który postanowił w sposób satyryczny odnieść się do aktualnych wydarzeń, 
przysyłając Oddziałowi prześmiewczy list10 z załączonymi dwoma okolicznościo-
wymi wierszykami (być może nawet własnego autorstwa) (il. 4). Po wydarzeniach 
marcowych na zebraniach Oddziału zaczęli pojawiać się przedstawiciele władzy. 

Grudzień roku 1970 przyniósł bardzo dramatyczne wydarzenia polityczne, które 
nie od razu znalazły swoje odbicie w działalności Oddziału Gdańskiego ZLP. Wy-
nikało to z faktu nazbyt rzadko zwoływanych zebrań i tym samym braku informa-
cji na temat sytuacji na Wybrzeżu, co spowodowało konflikt pomiędzy członkami 
Oddziału a Zarządem. Krytyka działań tego ostatniego dotyczyła głównie stylu jego 
pracy, wskazywano również na udział Zarządu w rozbiciu środowiska literackiego.

Niezależnie od wszelkich kontrowersji i sporów ówczesny Zarząd miał swoje 
niepodważalne zasługi. Największym sukcesem było zakończenie starań o nowy 
lokal dla Oddziału Gdańskiego. Władze miasta niejako w prezencie na 25-lecie 
Oddziału przydzieliły mu kamieniczkę przy ul. Mariackiej 51/52. Oficjalnie lo-
kal przyznano 1 kwietnia 1971 roku, jednak ze względu na usterki wykonawcze 
oraz boje toczone o obniżkę czynszu i opłat telefonicznych zasiedlenie nastąpiło 
w marcu 1972 roku, już po zmianie składu Zarządu.

8 W marcu 1957 roku decyzją Zarządu Głównego ZLP rozwiązano Koło, po czym przywrócono 
jego działalność w roku 1969.

9 Dopiero od roku 1954  udawało się niekiedy uzyskać zgodę Zarządu Głównego ZLP na 
przedłużenie stażu kandydackiego.

10 List ministra Lucjana Motyki do Oddziału Gdańskiego ZLP z 18.03.1968 r.; PAN Biblioteka 
Gdańska, akc. rps 7565, k. 26–27.
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W maju 1977 roku powstał przy Gdańskim Oddziale ZLP Klub Krytyki Lite-
rackiej, który był organizatorem plebiscytu na „Gdańską Książkę Roku”.

Kiedy przyszedł sierpień 1980 roku, gdańscy pisarze zbiorowo i indywidualnie 
składali deklaracje i apele poparcia dla strajkujących robotników, co odbywało się 
bez wiedzy i zgody Zarządu Głównego ZLP. Na 5 września 1980 roku zwołano 
zebranie ogólne11 Oddziału Gdańskiego, na którym poddano krytyce działania 
władz. Z  powodu różnic poglądów trwały również spory pomiędzy członka-
mi Oddziału. Do końca 1980  roku zwołano jeszcze kilka zebrań poświęconych 
omówieniu aktualnej sytuacji politycznej, uchwalano wnioski dotyczące głownie 
cenzury oraz – niezmiennie – postulowano powołanie lokalnego czasopisma li-
terackiego, ale także formułowano wyrazy poparcia dla pracowników resortów 
służby zdrowia, oświaty i kultury. Zmiany nastąpiły też w szeregach POP PZPR 
przy Oddziale, o ile bowiem do 1978 roku liczyła ona 16 członków, to w latach 
1978–1981 wystąpiło z jej szeregów 9 osób, a jedna wyjechała do Warszawy, stąd 
ostatecznie pozostało 6 osób.

W pierwszej połowie 1981 roku członkowie Oddziału Gdańskiego ZLP usta-
lili treść uwag o stanie humanistyki w szkołach podstawowych i średnich, z zamia-
rem przesłania ich do odpowiednich władz12. W listopadzie 1981 roku Oddział 
wystosował pismo do Sejmowej Komisji Szkolnictwa Wyższego i Nauki13 w spra-
wie projektu ustawy o  szkolnictwie wyższym z  załączonym projektem uchwały 
komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” szkół wyższych Trójmiasta.

Kiedy 13  grudnia1981  roku wprowadzono stan wojenny (trwał do 22  lipca 
1983 roku) i w związku z tym zawieszono działalność ZLP, nie oznaczało to za-
przestania funkcjonowania działalności biura Oddziału. Dotychczasowy kierow-
nik Biura występował oficjalnie jako „pełnomocnik Wojewody Gdańskiego ds. 
ZLP. Oddział w Gdańsku”. Wychodząca wówczas korespondencja miała charak-
ter nieformalny, pisma były pozbawione pieczątek Oddziału. Mimo zawieszenia 
działalności podejmowane były jednak wszelkiego typu starania związane z wa-
runkami bytowymi pisarzy. 

Gdański Oddział reaktywowanego ZLP powołany został na mocy decyzji no-
wego Zarządu Głównego w dniu 16 listopada 1983 roku14 na wniosek środowiska 
literackiego Gdańska. Dopełnieniem formalności było przesłanie przez Zarząd 
Oddziału 13 grudnia 1985 roku pisma15 z prośbą o ponowną rejestrację w Wy-
dziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

11 Protokół zebrania ogólnego Oddziału Gdańskiego ZLP z 5.09.1980 r.; tamże, akc. rps 7526, 
k. 11–24. Zebranie z  udziałem m. in. wojewody gdańskiego Jerzego Kołodziejskiego, dyrektora 
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicielki prasy. 

12 Protokół zebrania ogólnego Oddziału Gdańskiego ZLP z 13.04.1981 r.; tamże, akc. rps 7526, 
k. 74–76.

13 Pismo z 25 listopada 1981 roku, z załącznikami; tamże, akc. rps 7590, k. 239–242.
14 Pismo z 17.11.1983 r.; tamże, akc. rps 7595 k. 25.
15 Tamże, akc. rps 7598, k. 124.
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Wkrótce po zniesieniu stanu wojennego w 1983 roku Oddział Gdański liczył 
jeszcze ponad 40 członków16, w 1987 roku już tylko 29 osób17. Nie bez znaczenia 
był w tym przypadku fakt, że zaszły wówczas zmiany niekorzystne dla członków 
„odnowionej” organizacji, często pogardliwie nazywanej „ZLEPEM”. Zmienio-
ne zostały stawki za spotkania autorskie, obniżono też stypendia, wprowadzono 
również nowe zasady przyznawania talonów na samochody, itp. Jednak w porów-
naniu z pisarzami, którzy nie przystąpili ponownie do ZLP, zrzeszeni zachowali 
liczne przywileje. Dopiero zmiany ustrojowe po 1989 roku sprawiły, że organizacja 
przestała być dotowana przez państwo, tracąc tym samym możliwość udzielania 
pomocy swoim członkom.

W połowie 1989 roku powstał Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich (SPP) – istniejącego nielegalnie od 1984 roku – liczący wówczas 24 człon-
ków założycieli, z  prezesem Kazimierzem Nowosielskim. Trzeba też dodać, że 
w przeciwieństwie do ZLP statut nowej organizacji nie tylko pozwalał na człon-
kostwo polskim pisarzom zamieszkałym za granicą, ale przede wszystkim posze-
rzył grono zrzeszonych twórców o  krytyków literackich, eseistów, dziennikarzy 
i teatrologów. I mimo że równolegle działał ZLP, to właśnie Stowarzyszenie uzna-
ło się za prawdziwego spadkobiercę tradycji dawnego, przedwojennego Związku 
Zawodowego Literatów Polskich.

PREZESI ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO ZLP

Dla działalności Oddziału Gdańskiego ZLP ważne znaczenie miały kadencje 
jego kolejnych prezesów. Jednak ustalanie konkretnych dat kadencji na podstawie 
zachowanych archiwaliów nastręcza pewne trudności. Spowodowane są one nie 
tylko lukami w dokumentacji, ale także niezbyt precyzyjnym ujmowaniem wy-
ników wyborów w  zachowanych protokołach. Wiąże się to również z  brakiem 
uwzględniania przypadków rezygnacji w  trakcie trwania kadencji, spowodowa-
nych na przykład stanem zdrowia, wyjazdem zagranicznym, przeniesieniem służ-
bowym czy zarzutami postawionymi prezesowi. W  efekcie różnych ustaleń, na 
podstawie zachowanych protokołów, informacji zawartych w korespondencji czy 
wypowiedzi pochodzących z innych źródeł, udało się opracować poniższe zesta-
wienie zawierające 21 okresów kadencyjnych przypadających na lata 1946–2012.

Edwin Jędrkiewicz (1889–1974); okres kadencji: II 1946 – IV 1948.
Mieczysław Jarosławski (1887–1960); okres kadencji: IV 1948 – VII 1949.

16 Imienna lista członków zawarta w piśmie „Oddziału b[yłego] Związku Literatów Polskich” 
z 3.11.1983 do „Domu Książki” w Gdańsku w sprawie zakupu Encyklopedii Powszechnej PWN; 
tamże, akc. rps 7594, k. 105.

17 Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 10.02.1988 r. [z prośbą m. in. o podanie liczby 
członków Oddziału w 1983 oraz 1987 roku, na którym pracownik biura Oddziału dopisał ołówkiem 
wymagane dane (1983 – 44 osoby; 1987 – 29 osób)]; tamże, akc. rps 7605 k. 14.
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Malwina Szczepkowska (1909–1977); okres kadencji: VII [?] 1949 – IV 1950.
Edward Fiszer (1916–1972); okres kadencji: IV 1950 – X 1951.
Irena Przewłocka (1911–1993); okres kadencji: X 1951 – IX 1952.
Franciszek Fenikowski (1922–1982); okres kadencji: IX 1952 – X 1954.
Lech Bądkowski (1920–1984); okres kadencji: X 1954 – VI 1955.
Franciszek Fenikowski (1922–1982); okres kadencji: VI–VIII [?] 1955 (rezy-

gnacja z powodu choroby).
Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919–1989); okres kadencji: drugie półrocze 

1955 – X 1956.
Irena Przewłocka (1911–1993); okres kadencji: X 1956 – ok. X 1957.
Lech Bądkowski (1920–1984); okres kadencji: ok. X 1957 – I 1966.
Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919–1989); okres kadencji: I 1966 – XII 1971.
Stanisław Hebanowski (1912–1983); okres kadencji: XII 1971 – IV 1978.
Andrzej Twerdochlib (1936–1991); okres kadencji: 17 IV 1978 – I 1981.
Bolesław Fac (1929–2000); okres kadencji: I – XII 1981.
Andrzej Żurowski (1944–2013); kres kadencji: II 1984 – I 1986.
Andrzej Twerdochlib (1936–1991); okres kadencji: I 1986 – VI 1987.
Jan Piepka (1936–1991); okres kadencji: VI 1987 – I 1989.
Andrzej Piskozub (ur. 1933); okres kadencji: I 1989 – I 1992 [?].
Kazimierz Radowicz (1931–2018); okres kadencji: I 1992 [?] – I 2012.
Stanisław Załuski (ur. 1929); okres kadencji: II 2012→

Spośród wymienionych szesnaściorga gdańskich literatów, aż pięcioro dwukrot-
nie pełniło funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego ZLP. Łącznie ponad dziesięć 
lat piastował to stanowisko Lech Bądkowski w latach 1954–1955 i 1957–1966. 
Jednak najdłużej pełnił funkcję prezesa po reaktywacji ZLP Kazimierz Radowicz 
w latach 1992–2012.

STAN ZACHOWANIA ARCHIWALIÓW

Materiały archiwalne będące przedmiotem niniejszego artykułu są formalnie 
darem Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, który w wyniku 
uzgodnień z Oddziałem Gdańskim ZLP przekazał je do zbiorów PAN Bibliote-
ki Gdańskiej na mocy umowy zawartej 12 października 2016 roku. Zostały one 
umieszczone w  Pracowni Rękopisów ze względu na możliwości szerszego ich 
wykorzystania i naukowego opracowania. Jednak nieformalne przejęcie materia-
łów18 odbyło się już pod koniec maja 2014 roku bezpośrednio z siedziby Oddziału 

18 Przejęcie materiałów poprzedziły rozmowy wstępne prowadzone przez Z. Lidię Pszczółkowską, 
ówczesną kierowniczkę Pracowni Rękopisów PAN Biblioteki Gdańskiej. Przy odbiorze archiwaliów 
Pracownię reprezentowały panie Agata Larczyńska i Ewa Lichnerowicz. 
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Gdańskiego ZLP przy ul. Mariackiej 51/52, w asyście ówczesnego prezesa Stani-
sława Załuskiego. 

Archiwalia dotarły do Biblioteki Gdańskiej w  formie nieuporządkowanej, 
umieszczone w ponad 100 skoroszytach i teczkach, dziesiątkach różnej wielkości 
kopertach oraz luzem jako tzw. akta w  rozsypie. Większość materiałów zacho-
wała się w  dość dobrym stanie, część kart została uszkodzona lub zabrudzona, 
a tylko jedna teczka nosiła ślady bytowania gryzoni. Po niezbędnym odkwaszeniu 
i dezynfekcji oraz wymaganej kwarantannie archiwaliów usunięto z kart tysiące 
metalowych zszywek, a  skoroszyty ze skorodowanymi klamrami zamieniono na 
nowe teczki.

Po trwających niemal rok pracach19 nad porządkowaniem i scalaniem, licząca 
ponad 16.000 obiektów dokumentacja Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1946–
2000, została ujęta w następujące grupy formalno-rzeczowe: sprawy organizacyj-
ne, planowanie i sprawozdawczość, korespondencja, ewidencja osobowa, finanse, 
sprawy socjalno-bytowe, opracowania i materiały redakcyjne, współpraca z różny-
mi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz działalność kół i klubów, w tym 
także POP PZPR. Wśród zachowanych archiwaliów do najstarszych należą ma-
teriały pochodzące z początku działalności Oddziału, a wiec: protokół posiedzenia 
Zarządu 21 marca 1946 roku, a także protokół walnego zebrania, które odbyło się 
17  listopada tego samego roku oraz tzw. Księga Kasowa prowadzona od marca 
1946  roku do grudnia roku 1948. Do najnowszych materiałów należą wycinki 
prasowe z lat 1999–2000. 

Ostatecznie uformowano i opracowano 116 jednostek akcesyjnych (122 tomy 
w 133 woluminach) o objętości blisko 24.000 kart. Opracowane materiały zostały 
wpisane do Księgi Akcesyjnej jako poz. nr 7518–7633. Dla ułatwienia poszukiwań 
archiwaliów, opisy z  zawartością poszczególnych jednostek akcesyjnych zostały 
wprowadzone do tzw. Bazy akcesji rękopisów (na stronie internetowej PAN Bi-
blioteki Gdańskiej)20 w postaci 116 rekordów zaopatrzonych w blisko 1200 haseł.

Wstępne wyniki prac nad powyższym zasobem, tuż po podpisaniu umowy da-
rowizny, zostały zaprezentowane przez autorkę niniejszego artykułu – w formie 
skrótowej – w  ramach tzw. odczytów szkoleniowych w PAN Bibliotece Gdań-
skiej21 w 2016 roku.

Na temat stanu zachowania gromadzonych przez ponad półwiecze materia-
łów archiwalnych Oddziału Gdańskiego ZLP wypowiedział się wspomniany były 

19 Za pomoc udzieloną podczas prac nad opracowaniem materiałów archiwalnych dziękuję 
paniom z  Działu Zbiorów Specjalnych: Iwonie Juras (uzupełnienie foliacji kart oraz ich pie-
czętowanie) i Teresie Klimkowskiej (weryfikacja chronologicznego układu korespondencji).

20 http:// bgpan.gda.pl/Bazy/Rekopisy; Opisy dostępne również w  formie skróconej w  PAN 
Bibliotece Gdańskiej (Czytelnia Zbiorów Historycznych) na odrębnym pliku tekstowym Word pod 
nazwą „Akcesja rękopisów Oddz. Gd. ZLP”.

21 K. Świerkosz, Reminiscencje z gdańskiego życia literackiego, czyli archiwalia Oddziału Gdańskiego 
ZLP w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, odczyt wygłoszony 25 października 2016 roku, połączony 
z prezentacją kilku obiektów.
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prezes Kazimierz Radowicz we wstępie do wymienionej już pracy Anny Flisikow-
skiej: „Ponieważ ta dokumentacja, która istnieje, nie była w pierwszej fazie naszej 
transformacji ustrojowej właściwie przechowywana i  chroniona, toteż wszyscy 
członkowie ZLP mieli do niej dostęp. Skorzystały z tego, niestety, te osoby, które 
z powodów łatwych do odgadnięcia usunęły z archiwalnych skoroszytów pewną 
ilość dokumentów mogących mieć kompromitujący dla nich charakter” 22. 

Wydaje się jednak, że na stan zachowania archiwaliów Oddziału Gdańskiego 
ZLP wpływ miały również osoby korzystające z tego zbioru na potrzeby własnych 
publikacji, które traktowały go niekiedy dość niefrasobliwie. Dotyczy to zarówno 
przywłaszczania sobie potrzebnych dokumentów, nagminnego ich przekładania 
w przypadkowe miejsca, a także pozostawiania różnego rodzaju własnego ozna-
kowania na już wykorzystanych archiwaliach. Nietrudno też zauważyć, że mimo 
iż końcową datę zawartości przekazanych materiałów wyznacza rok 2000, to brak 
podstawowych materiałów z działalności Oddziału po roku 1990. Można się je-
dynie domyślać, że odtąd przynajmniej część dokumentacji była przechowywana 
poza siedzibą Oddziału, prawdopodobnie w prywatnych archiwach kolejnych pre-
zesów.

Świadomość chaosu narastającego w  gromadzonej dokumentacji sprawiła, 
że pod koniec lat osiemdziesiątych podjęto w  Oddziale Gdańskim ZLP próbę 
opracowania stosownych formularzy, które miały spełniać funkcję wykazu stanu 
posiadania. Śladów realizacji tego ambitnego zadania nie odnaleziono, natomiast 
zachował się wzór takiego formularza23, w którym pojawiła się również rubryka 
– co znamienne – pod nazwą „chaos teczek”. Przy tym określenie to dotyczyło 
– jak wykazała praktyka – głównie ich zawartości. Pewnym usprawiedliwieniem 
zaistniałej sytuacji może być też fakt, że państwowa służba archiwalna w Polsce, 
przynajmniej do końca XX wieku, nie opracowała wskazówek dotyczących sposo-
bu opracowania akt organizacji i stowarzyszeń społecznych, skupiając się głównie 
na archiwach zakładowych24. Odrębną kwestię stanowi fakt, że Oddział nie za-
trudniał nikogo na etacie archiwisty. Jedynie ze względów personalnych, bowiem 
chodziło o możliwość udzielenia stałego wsparcia finansowego Marii Szpyrków-
nie25 – pisarce debiutującej jeszcze przed wojną, która borykała się z poważnymi 
problemami mieszkaniowymi, finansowymi i zdrowotnymi – podjęto próbę takie-
go zatrudnienia w 1949 roku26. Trudno dzisiaj ustalić, jakie prace na rzecz archi-

22 A. Flisikowska, dz. cyt., s. 6.
23 Formularz ewidencyjny (opracowany po roku 1980). PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7633, 

k. 48.
24 Cz. Kolarz, Archiwa zakładowe i składnice akt. Poradnik, Bydgoszcz 2001, s. [?].
25 Maria Szpyrkówna (1893–1977) od roku 1949 członek ZLP, a w Oddziale Gdańskim członek 

Komisji Rewizyjnej. Por. Batora K., Szpyrkówna (Horska-Szpyrkówna) Maria, [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, t. 49, red. nacz. A. Romanowski, Warszawa–Kraków 2013–2014, s. 45–47.

26 Protokół posiedzenia Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP z 9 maja 1949 r.; PAN Biblioteka 
Gdańska, akc. rps 7519, k. 37. Podczas posiedzenia ustalono zatrudnienie Marii Szpyrkówny na 
stanowisku archiwistki Oddziału z pensją 5000 zł miesięcznie.
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wum Oddziału udało się wspomnianej pisarce wykonać, na przełomie bowiem lat 
1952 i 1953 przeniosła się do Domu Pracy ZLP w Oborach pod Warszawą. 

Natomiast od zarania istnienia Oddziału Gdańskiego ZLP zawsze przynaj-
mniej jedna osoba prowadziła tzw. biuro Oddziału, przy tym w  początkowym 
okresie byli to głównie miejscowi literaci. Wśród kilku różnych osób, którym po-
wierzano takie obowiązki, wymienić można Gustawa Olechowskiego oraz Zbi-
gniewa Herberta, zajmującego się sprawami Oddziału w latach 1949–1950. Od 
drugiej połowy lat pięćdziesiątych zaczęto zatrudniać na stanowisku kierownika 
biura osoby niezrzeszone. Funkcję tę pełniły kolejno: Zofia Trojanowska, Zofia 
Jagmin i  Joanna Raczyńska. Warto tu dodać, że w projekcie „Regulaminu We-
wnętrznego Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich”27, który został opra-
cowany prawdopodobnie około 1964  roku (dokument niedatowany), gdzie wy-
mieniono zakresy obowiązków zarówno członków Zarządu, jak i kierownika oraz 
pracownika biura Oddziału, nie odnaleziono sformułowania nawet ogólnego – nie 
mówiąc o personaliach – które dotyczyłoby opieki nad dokumentacją archiwalną. 
Być może, wówczas nie było to nawet konieczne, bo niezbędne prace porządkowe 
wykonywane były na bieżąco. Natomiast wymuszona sytuacją finansową likwida-
cja etatów w biurze Oddziału po roku 199028 – którą starano się zrekompensować 
oddelegowywaniem na pełnienie dyżuru w  biurze pracowników Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) w Gdańsku – nie pozostała bez wpły-
wu na stan zachowania archiwaliów.

Przed przystąpieniem do bardziej szczegółowego omówienia zawartości ma-
teriałów archiwalnych Oddziału Gdańskiego ZLP trzeba podkreślić, że zasób ten 
wykazuje wiele luk, co dotyczy nie tylko okresu stanu wojennego w latach 1981–
1983, kiedy działalność Oddziału była zawieszona i prowadzono tylko szczątkową 
korespondencję. Przy tym braki dotyczą nie tylko całych ciągów niektórych lat, co 
odzwierciedlają ujęte w  Aneksie opisy jednostek akcesyjnych, ale niekompletna 
jest również zawartość posiadanych roczników. Jednocześnie część archiwaliów 
została świadomie zdublowana, tworząc tzw. akta powtarzalne, niektóre bowiem 
kopie pism traktowano jako załączniki do różnych protokołów, a oprócz tego poja-
wiły się one jako samoistne dokumenty – na przykład w korespondencji Oddziału. 
Podobnie było z  różnego typu wykazami i  zestawieniami, które wędrowały do 
różnych grup materiałów. Natomiast w Pracowni Rękopisów poddano tzw. brako-
waniu występujące niekiedy w nadmiarze kopie różnych pism czy niewypełnione 
treścią kolejne druki zaproszeń, bądź też występujące w wielu egzemplarzach róż-
nego typu druki akcydensowe.

27 Załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP z dnia 28.12.1964 r.; 
tamże, akc. rps 7519, k. 138–139.

28 Według relacji Joanny Raczyńskiej, pełniącej obowiązki kierownika biura Oddziału 
Gdańskiego w latach 1977–1990 (rozmowa z autorką niniejszego artykułu w grudniu 2017 roku).
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SPRAWOZDANIA I PROTOKOŁY

Fragmentaryczna dokumentacja z  lat 1962–1990 (z przewagą lat osiemdzie-
siątych) obejmuje archiwalia dotyczące ogólnych spraw, głównie organizacyjnych, 
całego Związku Literatów Polskich29. Poza listami członków poszczególnych 
Oddziałów i  materiałami dotyczącymi reaktywacji ZLP w  1983  roku, znalazły 
się tu: wydany później nowy statut oraz kilka egzemplarzy periodyków będących 
organami Związku – nie licząc notesu z ogólnopolskimi adresami pisarzy, prowa-
dzonego prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych na użytek własny gdańskiego 
Oddziału. 

Odnosząc się do materiałów ściśle związanych z działalnością Oddziału Gdań-
skiego ZLP, w pierwszym rzędzie trzeba uwzględnić protokoły posiedzeń Zarzą-
du zgrupowane w dwóch tomach30 za lata 1946–1966 i 1967–1989 oraz podobnie 
ujęte sprawozdania Zarządu31 za lata 1950–1989, a także okrojoną dokumentację 
– wchodzących w skład władz Oddziału – Komisji Rewizyjnej32 i Sądu Koleżeń-
skiego33. Do wielu protokołów posiedzeń Zarządu załączano wnioski i zawiado-
mienia zgłoszone przez członków Oddziału, także notatki ze spotkań z przed-
stawicielami innych instytucji. Podobnie do sprawozdań załączano różne wnioski, 
uwagi i postulaty. Mimo występujących tu luk, zachowało się ponad 190 protokołów 
posiedzeń oraz 18 sprawozdań Zarządu Oddziału z licznymi załącznikami, których 
zawartość będzie jeszcze sygnalizowana w powiązaniu z innymi materiałami.

Odrębną grupę stanowią materiały dotyczące ogólnej działalności Oddziału 
Gdańskiego, łącznie 5 teczek z lat 1946–199134. Obejmują one sprawozdania za 
lata 1946–1971, z dołączonymi różnego typu referatami i projektami autorstwa 
gdańskich członków ZLP za lata 1948–1987. Na dokumentację Oddziału złożyły 
się również dwa tomy protokołów zebrań ogólnych oraz dwa tomy protokołów ze-
brań walnych, nadzwyczajnych i sprawozdawczo-wyborczych za lata 1946–1989. 
Mimo niekiedy znacznych luk czasowych, protokoły i sprawozdania dokumentują 
wiele ważnych działań Oddziału zarówno na gruncie lokalnym, jak i ogólnopolskim. 
Poświadczają odzew jego członków na różne wydarzenia polityczne i kulturowe, m. 
in. w  postaci wszelkiego rodzaju załączonych rezolucji, stanowisk i  memoriałów. 
Stąd w protokołach zebrań można odnaleźć echa wielu ważnych wydarzeń i zwią-
zane z nimi reakcje, co dotyczy m. in. głośnego w 1964 roku tzw. Listu 34. 

W tzw. Liście 34 jego autorzy protestowali przeciwko ograniczeniom przydzia-
łu papieru na druk książek i  czasopism, a  także na zaostrzeniu cenzury, jedno-
cześnie powołując się na formalnie obowiązujące gwarancje konstytucyjne. Treść 

29 Zob. Aneks, akc. rps 7518.
30 Zob. tamże, akc. rps 7519–7520. 
31 Zob. tamże, akc. rps 7521.
32 Zob. tamże, akc. rps 7522.
33 Zob. tamże, akc. rps7523.
34 Zob. tamże, akc. rps 7524–7528.
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tego listu została przytoczona przez Radio Wolna Europa i wydrukowana w za-
chodniej prasie, co uderzyło w ówczesne władze, które usiłowały wywrzeć presję 
na pisarzach zrzeszonych w ZLP domagając się od nich przesyłania specjalnego 
rodzaju oświadczeń. Znalazło to swój odzew w protokole walnego zebrania Od-
działu Gdańskiego 4 maja 1964 roku35, podczas którego prezes Lech Bądkowski 
najpierw odczytał treść telegramu36 Prezesa Zarządu Głównego, Jarosława Iwasz-
kiewicza. Treścią główną telegramu (il. 3) był apel o solidaryzowanie się z wła-
dzami poprzez nadsyłanie oświadczeń „z protestem wobec antypolskiej kampanii 
propagandowej na Zachodzie skierowanej przeciwko Polsce Ludowej”. Przy tym 
tekst wymaganego oświadczenia, w brzmieniu zredagowanym przez nadawcę, za-
mieszczono w treści telegramu. Wywiązała się wówczas dyskusja, z której wynika, 
że w odczuciu gdańskich członków ZLP pozbawienie ich konkretnych informacji 
było wyrazem lekceważenia pisarzy. Ostatecznie jedni wysłali oświadczenia z su-
gerowaną przez nadawcę treścią, natomiast inni tego nie uczynili, tak więc sprawa 
ta podzieliła środowisko gdańskie. 

Warto też zwrócić uwagę na zdarzenia, które miały miejsce w Oddziale Gdań-
skim w reakcji na tzw. wypadki marcowe 1968 roku. Zachował się protokół wal-
nego nadzwyczajnego zebrania37 zwołanego na życzenie 11  pisarzy 22  marca 
1968  roku w związku z okolicznościową rezolucją wystosowaną do prasy przez 
Zarząd i POP PZPR, bez konsultacji z innymi członkami Oddziału. Przegłoso-
wano wówczas wniosek o przesłanie do Zarządu Głównego pisma z  żądaniem 
wyjaśnienia i oceny wydarzeń oraz pełnej informacji o przebiegu walnego zebrania 
Oddziału Warszawskiego ZLP. Zgłoszono też wniosek o wyrażenie votum nieuf-
ności wobec postawy własnego Zarządu, ale nie został on przegłosowany. 

Jednym z ważniejszych odrębnie umieszczonych dokumentów w zbiorze spra-
wozdań Oddziału Gdańskiego i załączonych tam referatach oraz wypowiedziach 
członków Oddziału pozostają tzw. „Uwagi do projektu ustawy o cenzurze zgło-
szone przez członków Oddziału Gdańskiego ZLP, grudzień 1980 r.” (il. 5). Doku-
ment ten38 najpierw pojawił się w formie załącznika do pisma Oddziału przesła-
nego 13 grudnia 1980 roku do Zarządu Głównego w Warszawie.

Zawartość protokołów i sprawozdań pozwala również na poznanie atmosfery 
panującej w Oddziale Gdańskim ZLP. Można przytoczyć wiele wypowiedzi poru-
szających ten temat, z których generalnie wynika, że istniały dość duże problemy 
ze zintegrowaniem środowiska. Prezesi wszystkich kolejnych Zarządów Oddziału 
– prędzej czy później – krytykowani byli za zbyt małą liczbę zwoływanych zebrań. 
Jednocześnie oni sami stawiali członkom Oddziału zarzut słabego uczestnictwa 
w tychże zebraniach i ogólnie bierną postawę. Niezbyt pochlebna opinia na te-

35  PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7527, k. 190–193.
36 Telegram Prezesa Zarządu Głównego ZLP w Warszawie z 28 kwietnia 1964 roku w sprawie 

Listu 34; tamże, akc. rps 7557, k. 54.
37 Tamże, akc. rps 7528, k. 13–27.
38 Tamże, akc. rps 7588, k.177 –182; powtórnie tamże, akc. rps 7524, k. 99–107.
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mat Oddziału Gdańskiego musiała dotrzeć do warszawskiego Zarządu Głównego 
już w  połowie lat pięćdziesiątych, skoro przybyły na jedno z  walnych zebrań39 
w Gdańsku delegat centrali Marian Toporowski wyznał bez ogródek, że w War-
szawie krąży opinia, iż jest on – jak to określił – „martwym oddziałem”. Widocznie 
niewiele się od tego czasu zmieniło, skoro na walnym zebraniu40 w  listopadzie 
1958  roku członkowie Oddziału zgłaszali krytyczne głosy na temat panującej 
w  nim atmosfery. Wówczas prezes Lech Bądkowski zachęcał uczestników do 
działań realistycznych, bowiem – jak stwierdził – „środowisko gdańskich literatów 
osiągnęło dno regresu”. 

Na ogólną atmosferę w Oddziale Gdańskim ZLP cieniem kładły się wszelkie 
wydarzenia polityczne, które w  istniejącym systemie nie mogły pozostawać bez 
wpływu również na życie literackie. Od początku swojego istnienia przez Oddział 
przetaczały się też różne spory wynikające z różnic poglądów, postaw, wieku i oso-
bowości twórców literatury, co nie oznacza, że nie było też momentów związkowej 
solidarności czy przejawów koleżeńskości. Przez długie lata członkowie Oddzia-
łu troszczyli się i wspierali niepełnosprawnego od urodzenia poetę Mieczysława 
Stryjewskiego, łącznie ze staraniami o umieszczenie go w placówce dla przewlekle 
chorych. Wśród archiwaliów można odnaleźć dość obszerną korespondencję pro-
wadzoną w  tej sprawie przez wiele lat przez Stryjewskiego z biurem Oddziału. 
Niekiedy wsparcie wymagało odsunięcia na bok wzajemnych animozji, co miało 
miejsce w przypadku działań na rzecz uwolnienia Lecha Bądkowskiego41, odby-
wającego podróż na polskim statku „Djakarta” zatrzymanym na kanale sueskim 
podczas izraelsko-arabskiej wojny sześciodniowej w 1967 roku. Ówczesna prezes 
Oddziału Stanisława Fleszarowa-Muskat bardzo ofiarnie zabiegała o pomoc dla 
związkowego kolegi, mimo iż oboje nie darzyli się sympatią. 

Zwarcie szeregów i wspólna linia obrony pojawiały się dość często w sytuacji, 
kiedy członkowie Oddziału bywali krytykowani przez lokalną prasę42 (il. 1), co – 
głównie w  latach pięćdziesiątych – dotyczyło większości tytułów czasopism na 
Wybrzeżu. Wskazuje na to m. in. odpis pisma43 z 20 października 1954 roku do 
redaktora naczelnego „Głosu Wybrzeża”, wydawcy dodatku literackiego „Dzie-
wiąta Fala”, z  zarzutami o  „niechętny i  lekceważący stosunek redaktora »Dzie-

39 Protokół walnego zebrania Oddziału Gdańskiego ZLP z 19.06.1955 r.; tamże, akc. rps 7527, 
k. 107.

40 Protokół walnego zebrania Oddziału Gdańskiego ZLP z dnia 9.11.1958 r.; tamże, akc. rps 
7527, k. 137–139.

41 Listy L. Bądkowskiego oraz telegram z 17  i 19 czerwca 1967 roku z prośbą o  interwencję 
w sprawie jego repatriacji z Egiptu, gdzie utknął podczas wojny sześciodniowej na polskim statku. 
Przy tym informacje na temat działań podjętych przez S. Fleszarową-Muskat w dniach 14/17 czerwca 
1967 roku; tamże, akc. rps 7563, k. 116, 117, 131, 132.

42 Protokół zebrania ogólnego Oddziału Gdańskiego ZLP 25 października 1953 roku z załą-
czonym artykułem krytycznym na temat Oddziału („Głos Wybrzeża” 23.10.1953); tamże, akc. rps 
7525, k. 44.

43 Tamże, akc. rps 7538, k. 235.
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wiątej Fali« do gdańskich literatów” oraz o  wprowadzanie niekorzystnych dla 
nich zmian w  profilu pisma (pojawienie się komiksów i  literatury sensacyjnej). 
W kolejnej dekadzie odniósł się do podobnej kwestii również Lech Bądkowski 
w sprawozdaniach Zarządu Oddziału stwierdzając m. in.: „»Dziennik Bałtycki« 
i  »Wieczór Wybrzeża« są do nas ustosunkowane niechętnie, nie ułatwiają nam 
pracy, nie pomagają nam w kontaktowaniu się ze społeczeństwem, wobec niektó-
rych literatów stosują bojkot lub wręcz wrogą akcję”44. 

KORESPONDENCJA

Najliczniejszą grupę dokumentacji archiwalnej Oddziału Gdańskiego ZLP 
stanowi korespondencja prowadzona w latach 1948–1990, której w Pracowni Rę-
kopisów przywrócono wcześniej zachwiany układ chronologiczny, z zachowaniem 
dawnego podziału kancelaryjnego na pisma wychodzące oraz przychodzące. Ko-
respondencja została zgrupowana w 76 teczkach45, na których zawartość składają 
się pisma w sprawie spotkań autorskich, stypendiów, nagród, konkursów literac-
kich, wnioski o członkostwo w ZLP, a także o charakterze interwencyjnym oraz 
różnego typu zawiadomienia. Co oczywiste, przeważa wymiana pism prowadzona 
z Zarządem Głównym w Warszawie lub podległymi mu Komisjami. Dość licz-
na jest również korespondencja dotycząca innych instytucji życia politycznego, 
społecznego i  kulturowego, a więc z  samorządowymi Wydziałami Kultury oraz 
redakcjami różnych czasopism czy wydawnictw. Najmniej liczną grupę stanowią 
listy od nadawców indywidualnych, głównie członków Oddziału. Mimo śladów 
zdekompletowania, korespondencja ta nadal pozostaje niezwykle bogatym źró-
dłem wszelkich informacji, a jej treść niejednokrotnie jest odbiciem ówczesnych 
wydarzeń, co stanowi również całkiem pokaźny fragment historii Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej (PRL). 

Szczególnie obfita korespondencja obrazuje historię wieloletnich zmagań Od-
działu Gdańskiego ZLP z trudnościami na drodze do uzyskania własnego czaso-
pisma. Aczkolwiek znacznie bardziej widoczne są tu ślady samych starań niż ich 
finalny efekt, to jednak można odnaleźć kilka przykładów, które w sposób dość 
klarowny oddają stan rzeczy. Za jeden z nich może posłużyć ciąg zdarzeń, które 
zapoczątkował telegram (il. 2) z 17 stycznia 1955 roku46, przesłany przez preze-
sa ZLP, Leona Kruczkowskiego, z nakazem przerwania przygotowań do narady 
w sprawie pisma literacko-kulturalnego dla Polski Północnej, organizowanej przez 
Oddział. W zamierzeniu organizatorów narada miała dotyczyć nie tylko kwestii 
czasopisma, wcześniej więc rozesłano przyszłym uczestnikom tzw. „tezy referatu 

44 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP za okres listopad 1960–listopad 1961; 
tamże, akc. rps 7521 k. 31.

45 Zob. Aneks, akc. rps 7532–7606.
46 PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7541, k. 16.
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programowego”47, które zawierały bardzo krytyczne spojrzenie na ówczesną poli-
tykę kulturową, określoną przez autorów mianem „mroźnego klimatu”. Odwoły-
wanie narady przysporzyło Oddziałowi wiele problemów, jednocześnie bowiem 
zaczęła się akcja przerzucania przez Zarząd Główny ZLP winy za nieprawomyśl-
ność. Zarzucano Oddziałowi brak wcześniejszych uzgodnień i  wprowadzenie 
Zarządu w błąd przez przekazanie nieprawdziwej informacji o uzyskaniu zgody 
na zorganizowanie narady w  Wydziale Kultury Komitetu Centralnego PZPR. 
W istocie delegatom Oddziału udało się spotkać z ówczesnym szefem wspomnia-
nego wydziału, Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim, który wprawdzie poświę-
cił gdańskim pisarzom zaledwie 15 minut, ale – jak później oświadczyli delegaci 
– wyraził zgodę na zorganizowanie narady. Niestety, sekretarz Prezydium Zarzą-
du Głównego ZLP, Jan Maria Gisges, był odmiennego zdania i zasugerował, że 
żadnej akceptacji nie było. Z dalszej wymiany korespondencji wiadomo, że osta-
tecznie zmieniono charakter narady i jej zasięg, wyznaczając termin na 19 lutego, 
a tematykę ograniczając do spraw związanych z powstaniem pisma kulturalnego 
dla Pomorza. Jednocześnie poinformowano adresatów, iż narada dotycząca związ-
ków twórczych „odbędzie się oddzielnie”48. Kiedy w marcu 1955 roku, po wielu 
staraniach, udało się wydać pierwszy numer planowanego periodyku „Kotwica”, to 
okazał się być ostatnim49. 

Dość dobrze udokumentowana pozostaje również sprawa związana z gdańską 
redakcją szczecińskiego tygodnika „Ziemia i Morze” 50, o czym może świadczyć 
zachowana korespondencja51 z  roku 1956  oraz jedno ze sprawozdań Zarządu52 
Oddziału. Z dokumentów tych wynika, że wewnątrz Oddziału Gdańskiego ZLP 
wybuchły spory w związku z obsadą lokalnej redakcji tego czasopisma, co spowo-
dowało opóźnienia w jej utworzeniu. Na spory wewnętrzne nałożyła się ingerencja 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, któremu to Zarząd Oddziału przypisał spowo-
dowanie kryzysowej sytuacji. Ostatecznie w lipcu 1956 roku powstał w Gdańsku 
oddział redakcji „Ziemi i Morza” z Lechem Bądkowskim w roli zastępcy redaktor 

47 „Tezy referatu przygotowanego na konferencję w  sprawach twórczości kulturalnej – woje-
wództw pomorskich, Gdańsk, 29.I.1955 r.”; tamże, akc. rps 7540, k. 34–36.

48 Termin takiego odrębnego spotkania wyznaczono na 13 marca w Bydgoszczy. W rezultacie 
wielostopniowych spotkań z udziałem związków twórczych województwa bydgoskiego, gdańskiego, 
koszalińskiego i  szczecińskiego podjęto różne postanowienia, które nie doczekały się realizacji 
w formie oczekiwanej przez uczestników tego przedsięwzięcia.

49 Zob. Aneks, akc. rps 7615. Wydawcą czasopisma był Oddział Gdański ZLP i Komitet Wykonawczy 
Roku Jubileuszowego 500-lecia Powrotu Gdańska do Polski. W tym samym roku 1955 powstał bydgoski 
dwutygodnik „Pomorze”, który w założeniach miał być jednodniówką, a wychodził aż do roku 1972. 
Próby powołania gdańskiego oddziału redakcji „Pomorza” nie powiodły się. 

50 Tygodnik literacko-kulturalny powstał wiosną 1956  roku w  Szczecinie, a  jego pierwszym 
redaktorem została Maria Boniecka. 

51 Pisma redakcji „Ziemia i Morze” z 19 kwietnia i 9 maja 1956 roku. PAN Biblioteka Gdańska, 
akc. rps 7542, k. 57, 63–64.

52 Sprawozdanie Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP za okres 19.06.1955–21.10.1956, k. 13–16;  
tamże, akc. rps 7521.
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naczelnej Marii Bonieckiej. Niestety, już w grudniu 1956 roku wojewódzkie wła-
dze partyjne w Szczecinie usunęły ze stanowiska redaktor naczelną i wymieni-
ły cały skład zespołu czasopisma. Ostatni numer tygodnika ukazał się w  lipcu 
1957 roku, dzieląc los podobny do innych tego typu czasopism zlikwidowanych 
wówczas w różnych regionach Polski. 

Temat starań o literacko-kulturalne czasopismo w Gdańsku powracał wielo-
krotnie, co już w  roku 1964 Maria Kowalewska skwitowała słowami: „Historią 
starań o takie pismo i różnych, mniej lub bardziej udanych, prób jego utworzenia 
można by wypełnić opasłe tomisko”53. W  reaktywowanym ZLP sprawa odżyła 
ponownie, na co wskazują kopie dwóch dokumentów załączone do protokołu ze-
brania ogólnego Oddziału Gdańskiego z 16 lutego 1987 roku. Jednym z nich jest 
ogólna informacja54 o skutkach braku tego typu pisma, co podkreślono stwierdza-
jąc m. in.; „Po prostu Gdańsk na mapie kulturalnej kraju nie istnieje”. Drugi doty-
czy wniosku o zezwolenie na wydawanie czasopisma „Nowe Litery55, jaki członko-
wie Oddziału wystosowali do Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk 
(GUKPiW) w Warszawie. Już samym tytułem pismo miało nawiązywać do wy-
chodzącego w Gdańsku w latach 1962–1974 miesięcznika społeczno-kulturalne-
go „Litery”. Śladów realizacji tej inicjatywy nie odnaleziono.

Na kartach korespondencji utrwalona została również historia starań Oddziału 
Gdańskiego ZLP o uzyskanie własnego lokalu, począwszy od września 1949 ro-
ku aż do lat siedemdziesiątych. Siedzibą Oddziału był pierwotnie lokal użyczo-
ny przez Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS) przy ul. Po-
wstańców Warszawy 29 w Sopocie. ZAiKS pismem z 18 września 1961 roku56 za-
wiadomił Oddział, że do 20 października musi opuścić zajmowane pomieszczenia 
ze względu na planowany remont budynku, który zostanie przeznaczony na Dom 
Pracy Twórczej. Wprawdzie ZAiKS zobowiązał się pokryć koszt przeprowadz-
ki, ale dla Oddziału zaczął się okres tułaczki, który trwał ponad 10  lat. Począt-
kowo zebrania odbywały się w prywatnych mieszkaniach członków Zarządu lub 
w mieszkaniu kierownika biura Oddziału Zofii Trojanowskiej. Zarząd podejmo-
wał różne starania o przydział nowego lokalu, ale napotykał na liczne przeszko-
dy. W kwietniu 1963 roku, po różnych poszukiwaniach, biura Oddziału znalazły 
tymczasowe schronienie w części lokalu należącego do Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki (GTPS) przy ul. Długiej 57. Dopiero w 1972 roku można było 
wreszcie wprowadzić się do stałego lokalu przy ul. Mariackiej 51/52 w Gdańsku. 
Z zachowanej korespondencji wynika, że już wkrótce podjęto starania o powięk-
szenie przyznanego lokalu, lecz ze względu na liczne trudności w końcu z  tego 
zrezygnowano. Z korespondencji pochodzą również informacje o kilkakrotnych 
włamaniach do siedziby Oddziału w latach osiemdziesiątych. Na użytek Wydziału 

53 M. Kowalewska, Wstęp, [w:] Gdańsk literacki. Informator, dz. cyt., s. 5–18.
54 PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7526, k. 121–122.
55 Tamże, akc. rps 7602, k. 29–30; zob. też tamże, akc. rps 7526, k. 123–124.
56 Tamże, akc. rps 7551, k. 169.
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Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku została sporządzona notatka 
służbowa57 na temat wszystkich włamań w okresie od 31 marca do 29 sierpnia 
1983 roku. Reakcją Urzędu było nakazanie dyrekcji WiMBP zabezpieczenie okna 
piwnicznego, przez które włamywali się złodzieje. Natomiast Oddział zobowią-
zano do umieszczenia na łamach prasy zawiadomienia o unieważnieniu skradzio-
nych pieczątek. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, kiedy opłaty za utrzyma-
nie lokalu w zabytkowej kamieniczce stały się dość wysokie, a fundusze Oddziału 
dalece niewystarczające, wydzierżawiono lokal prywatnemu właścicielowi na po-
trzeby galerii sztuki. Galeria, mimo iż cieszyła się dobrą opinią, po kilku latach 
zbankrutowała. Wówczas lokal został wydzierżawiony innej osobie, a na parterze 
dawnej siedziby Oddziału została urządzona kawiarnia „U literatów”, która funk-
cjonuje do dzisiaj.

Zbiór korespondencji to także źródło poznania podejmowanych przez Oddział 
Gdański ZLP różnych inicjatyw kulturalnych i  społecznych. Warto wspomnieć, 
że w 1975 roku Oddział wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem 
o  wmurowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci Stanisławy Przyby-
szewskiej58. Natomiast 20  lutego 1981  roku przesłano pismo59 do Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w sprawie cofnięcia zakazu wydawania w Polsce książek Gün-
tera Grassa (oraz z  propozycją podjęcia się ich publikacji przez Wydawnictwo 
Morskie). Na propozycję odpowiedział 16 kwietnia tego samego roku Naczelny 
Zarząd Wydawnictw w Warszawie60, uznając, iż nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby 
podjąć się tego zadania, co – jak wiadomo – dało pozytywne skutki61.

Nawet w  czasie stanu wojennego, mimo zawieszenia działalności Oddziału, 
nadal podejmowane były wszelkiego typu starania związane z  zabezpieczeniem 
warunków socjalno-bytowych pisarzy. Ślady tych starań można odnaleźć w kore-
spondencji z tego okresu, pozbawionej wprawdzie cech formalnych, a więc pieczą-
tek Oddziału. Tematyka warunków bytowych pisarzy gdańskich będzie przedmio-
tem nieco szerszego omówienia w dalszej części artykułu.

Korespondencja stanowi również bazę źródłową dla badań nad współpracą 
Oddziału Gdańskiego ZLP z instytucjami zagranicznymi. Z lat sześćdziesiątych 
pochodzą listy świadczące o zaopatrywaniu Oddziału w literaturę wydawaną na 
Zachodzie. Dotyczy to m. in. publikacji nadsyłanych przez paryską Księgarnię 
„Libella”, w tym – w ramach nieodpłatnego abonamentu – czasopisma „Le Figaro 

57 Tamże, akc. rps 7594, k. 85.
58 Tablicę pamiątkową Stanisławy Przybyszewskiej (1901–1935) odsłonięto w  roku 1977 

w  sąsiedztwie budynku dawnego Gimnazjum Polskiego. W  2004  roku metalowa tablica została 
skradziona, ale 10 czerwca 2010 roku nastąpiło odsłonięcie repliki tablicy (tym razem wykonanej 
z żywicy). 

59 Tamże, akc. rps 7590, k. 43–44. 
60 Tamże, akc. rps 7591, k. 65.
61 Wydawnictwo Morskie wydało tzw. gdańską trylogię: Blaszany bębenek (1991), Kot i  mysz 

(1982), Psie lata (1990), a także Wiersze wybrane (1986), Wróżby kumaka (1992), Z dziennika ślimaka 
(1991).
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Litteraire”. Niestety, wiele wydanych na Zachodzie publikacji nie dotarło do adre-
sata z powodu zatrzymania przez cenzurę. Zachowała się też korespondencja do-
kumentująca współpracę Oddziału z leningradzkim oddziałem Związku Pisarzy 
ZSRR, zapoczątkowaną w roku 1974 próbą podpisania umowy o wymianie zagra-
nicznej62. Od 1985 roku kontakty ożywiły się w związku ze wspólnymi planami 
wydawniczymi63, co przełożyło się na wydanie w Leningradzie dwa lata później 
antologii64 poezji i prozy gdańskich pisarzy w języku rosyjskim. Ponadto zachowa-
ła się umowa o współpracy dotycząca kontaktów gdańsko-leningradzkich zawarta 
23 października 1987 roku 65. 

W ramach współpracy zagranicznej Oddział Gdański ZLP podejmował także 
zagranicznych gości, którymi należało się zająć na polecenie Zarządu Głównego. 
Przyjmowano wizyty pisarzy m. in. z Rumunii, Bułgarii, Węgier, Mongolii i Ju-
gosławii, a delegaci Oddziału towarzyszyli dwukrotnie odwiedzinom66 Güntera 
Grassa w Gdańsku i Gdyni, wiosną i jesienią 1972 roku. 

Współpracę Oddziału Gdańskiego głównie z krajowymi instytucjami i orga-
nizacjami dokumentuje zawartość teczki archiwaliów z  lat 1948–198767, w któ-
rej znalazły się materiały dotyczące różnych narad, spotkań, rezolucji czy projek-
tów podejmowanych wspólnie m. in. z Centralną Radą Związków Zawodowych, 
Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki, „Domem Książki”, Sekcją Conra-
dowską Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w  Gdańsku 
czy Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

AKTA OSOBOWE  
I DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

Ważną część dokumentacji archiwalnej Oddziału Gdańskiego stanowi ewi-
dencja osobowa w postaci ankiet personalnych członków i kandydatów ZLP za 
lata 1950–199068. Występujące w niej braki nie zawsze są łatwe do wychwycenia. 
Jednak jest to dostrzegalne w zestawieniu z korespondencją, w której znalazły się 

62 Pismo Oddziału Gdańskiego z 26 października 1974 roku do Komisji Zagranicznej Zarządu 
Głównego ZLP w sprawie nawiązania bezpośrednich kontaktów Oddziału Gdańskiego z pisarzami 
leningradzkimi i prośbą o podpisanie umowy o wymianie zagranicznej; tamże, akc. rps 7576, k. 190.

63 Pisma Oddziału Gdańskiego w sprawie wydania antologii z 20 marca i 16 kwietnia 1985 roku; 
tamże, akc. rps 7598, k. 39, 48. Pismo Oddziału Gdańskiego 27 maja 1986 roku; tamże, akc. 7600 k. 
61. Pismo ZAiKS-u z 8 lipca 1988 roku, tamże, akc. rps 7605, k.83.

64 Jantarnoe Poberež’ e. Stichi i proza gdan’skich pisatelej. Sostavitel’ Evgenij Viktorovič 
Nevjakin, Leningrad 1987 [transl. z jęz. ros.].

65 PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7531, k. 277. 
66 Oddział Gdański gościł Güntera Grassa od 29 marca do 5 kwietnia 1972 roku. W dniach 

9–10 października tego samego roku pisarz odwiedził również Gdynię w asyście dwóch członków 
Oddziału Gdańskiego – Bolesława Faca i Michała Misiornego,

67 Zob. Aneks, akc. rps 7531.
68 Zob. tamże, akc. rps 7529 (t.1); akc. rps 7530 (t. 2).
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informacje o przystąpieniu poszczególnych osób do ZLP. Stąd nawet na podsta-
wie tej niepełnej dokumentacji można ustalić, że przez ponad 40 lat istnienia do 
Oddziału przystąpiło ponad 110 literatów. Wśród zachowanych ankiet występuje 
zaledwie 88 sylwetek pisarzy. Z pewnością część ankiet została wycofana przez sa-
mych zainteresowanych, zarówno tych, którzy przenieśli się do innych oddziałów 
w związku ze zmianą miejsca pobytu, jak i tych, którzy po roku 1983 postanowili 
opuścić ZLP. Nieznany jest też los ankiet kilku twórców, którzy (prawdopodobnie) 
byli przedmiotem opracowań, a autorzy piszący na ich temat zapewne nie zwró-
cili wykorzystanej dokumentacji. Na próżno więc szukać nie tylko ankiet osób 
krótkotrwale związanych z Oddziałem, jak np. Zbigniew Herbert, Leszek Her-
degen, Maciej Słomczyński (pseud. Joe Alex), czy Maria Szpyrkówna, ale także 
wieloletnich jego członków w osobach Gustawa Olechowskiego, Augustyna Nec-
la, czy Mieczysława Zydlera. Być może któryś z wymienionych powodów sprawił, 
że w cytowanej już publikacji Anny Flisikowskiej – mimo iż powstała w oparciu 
o materiały archiwalne – zostały zupełnie pominięte nazwiska dwojga członków 
Oddziału działających od początku jego istnienia: Gustawa Olechowskiego69 
i Marii Szpyrkówny70.

Z działalnością Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP, jak i jego członków, wiąże 
się również dokumentacja dotycząca organizacji kilku ważnych wydarzeń kultu-
ralnych będących udziałem Oddziału. Należą do niej m. in. materiały związane 
z XI Walnym Zjazdem Delegatów ZLP71 zwołanym w Gdańsku w 1960 roku, 
a  także z  tzw. Gdańskimi Spotkaniami Literackimi Polsko-Skandynawskimi72 
z  lat 1965–1968, których organizacja była inicjatywą własną środowiska gdań-
skiego. Zachowała się też dość duża liczba materiałów dotyczących XII Zjazdu 
Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych73 z 1–3 września 1969 roku, połączonego 
z obchodami na Westerplatte 40. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wśród 
archiwaliów odnalazły się również materiały tzw. Dekad Pisarzy Wybrzeża74 z lat 
1970–1986, organizowanych przez Oddział we współpracy z WiMBP i „Domem 
Książki” w Gdańsku. XVII Dekadę Pisarzy Wybrzeża w roku 1986 postanowio-
no połączyć z obchodami jubileuszu 40-lecia Oddziału, co okazało się źródłem 
zadrażnień z niezrzeszonymi w reaktywowanym ZLP pisarzami. Połączenie obu 
imprez uznano za nietakt wobec całego środowiska literackiego w Gdańsku, a or-
ganizatorom imprezy wytknięto bezzasadne podszywanie się pod ZLP sprzed 

69 Mowa o  dr Gustawie Olechowskim (1874–1959), przedwojennym publicyście, powieścio-
pisarzu i  pracowniku służby zagranicznej, który przybył do Gdańska z  Warszawy w  1945  roku. 
W Gdańsku bywał tłumaczem, korepetytorem języków obcych, także bibliotekarzem i kierownikiem 
biura Oddziału Gdańskiego ZLP. Por. Tyrowicz M., Olechowski Erazm Gustaw, [w:] Polski Słownik 
Biograficzny, t. 23, red. nacz. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 734–737.

70 Zob. przypis 26.
71 Zob. Aneks, akc. rps 7608.
72 Zob. tamże, akc. rps 7609.
73 Zob. tamże, akc. rps 7610. 
74 Zob. tamże, akc. rps 7611.
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1983 roku. Zorganizowanie tego jubileuszu wzbudziło szereg protestów i złośli-
wych sugestii75, łącznie z propozycją obchodów – co najwyżej – 3-lecia istnienia 
lub 40-lecia, ale dopiero w 2023 roku. W rezultacie XVII Dekada Pisarzy Wy-
brzeża okazała się ostatnią.

Oddział Gdański ZLP był również organizatorem Gdańskiego Konkursu 
Poetyckiego w 1974 roku76, co sprawiło, że zebrała się teczka zawierająca blisko 
300 kart wierszy opatrzonych godłami konkursowymi, nadesłanymi przez 19 au-
torów. Znalazły się tu również materiały załącznikowe dotyczące spraw organiza-
cyjnych związanych z konkursem z lat 1971–1972. 

Wśród zgromadzonych materiałów na uwagę zasługuje również dokumentacja 
obrazująca sytuację zawodową pisarzy gdańskich na tle rynku wydawniczego po 
1983 roku77. Ważnym źródłem jest tu m. in. ankieta członków Oddziału z 1984 ro-
ku na temat ich współpracy z wydawnictwami, głównie z Wydawnictwem Mor-
skim i Krajową Agencją Wydawniczą. Przy tej okazji warto dodać, że gdańskie 
środowisko literackie przez całe dziesięciolecia zabiegało o  większe możliwości 
publikowania, także u lokalnych wydawców, co nie zawsze przynosiło oczekiwane 
rezultaty. Zgromadzona dokumentacja wskazuje, że współpraca z innymi mediami 
też nie zawsze układała się pomyślnie.

Z działalnością Oddziału Gdańskiego ZLP związane są również wszelkiego 
typu opracowania, materiały redakcyjne i warsztatowe oraz luźne utwory literac-
kie bądź ich fragmenty autorstwa członków Oddziału z lat 1958–199078. Należy 
do nich m. in. tekst wspomnianego wcześniej informatora bio-bibliograficznego79 
opracowanego przez Michała Misiornego, zawierającego 45 sylwetek gdańskich 
twórców. Zachowały się również 2 teczki materiałów ilustracyjnych do planowa-
nego czasopisma literackiego „Kotwica”. Jak już wspomniano, opublikowano je-
dynie wydanie specjalne w 1955 roku 80. Niewiele dłuższy był żywot czasopisma 
„Wodnik”81, którego dwa pierwsze numery, wydane przez Polskie Stowarzysze-
nie Wychowania Morskiego „Wodnik”, ukazały się w Gdyni w roku 1991. Ma-
teriały dotyczące tego pisma, w postaci arkuszy korektorskich do numeru 2 (il. 6)  
oraz ilustracji do niepublikowanego numeru 3, znalazły się wśród archiwaliów 

75 Pisma z dnia 15, 18  i 23 września 1986 r. z protestami i oświadczeniami byłych członków 
ZLP – J. Afanasjewa, S. Załuskiego i  Z. Żakiewicza w  sprawie nieuzasadnionych obchodów 
czterdziestolecia Oddziału Gdańskiego ZLP w  1986  roku; PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 
7601 k. 63–65.

76 Zob. Aneks, akc. rps 7614. Skład jury konkursu i nazwiska laureatów w pismach z 26 czerwca 
i 23–24 września 1974 r. do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; PAN 
Biblioteka Gdańska, akc. rps 7576, k. 127 i k. 165–166.

77 Zob. Aneks, akc. rps 7627.
78 Zob. tamże, akc. rps 7616.
79 PAN Biblioteka Gdańska, akc. 7617 k. 1–85. Zawiera kopię maszynopiśmienną późniejszego 

informatora wydanego drukiem pt. Pisarze gdańscy. Informator w 1969 roku. Por. przypis 2.
80 Zob. Aneks, akc. rps 7615. Zawiera m. in. rysunki, fotokopie, klisze metalowe. Dwa 

egzemplarze czasopisma znajdują się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej (sygn. IV 02864 i IV 02959)
81 Zob. tamże, akc. rps 7618. 
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Oddziału w związku z uczestnictwem jego członków w pracach redakcyjnych82. 
Dotyczy to zarówno osoby redaktora naczelnego Andrzeja Kuczery, jak i wcho-
dzącego w skład zespołu redakcyjnego Lesława Furmagi (w ZLP odpowiednio od 
1988 i od 1977 roku).

Wśród archiwaliów dotyczących działalności Oddziału Gdańskiego ZLP zna-
lazły się również materiały związane z działalnością kół i klubów, z którymi Od-
dział współpracował, niekiedy również im patronował. 

W postaci odrębnej teczki zachowała się fragmentaryczna dokumentacja Ko-
ła Młodych83, które – jak wspomniano powyżej – istniało już od października 
1950 roku (w marcu 1957 roku rozwiązane, przywrócone w 1969 roku). Pierw-
sze zachowane materiały dotyczą dopiero roku 1955, a  kolejne pochodzą z  lat 
1973–1986. Wśród nich możemy odnaleźć m. in. podania 27 młodych twórców 
o przyjęcie do Koła z lat 1973–1982, kilka protokołów z zebrań, listy członków 
i kandydatów z lat 1976–ok.1981, a także rezolucję popierającą postulaty robot-
ników Trójmiasta z 19 sierpnia 1980 roku, opatrzoną podpisami członków Koła 
Młodych. Nieco rozproszonych informacji na temat działalności Koła Młodych 
znajduje się również w sprawozdaniach, jak i korespondencji Oddziału.

W przeciwieństwie do Koła Młodych, nie posiada odrębnej teczki Klub Li-
teracki Młodych istniejący od maja 1963 roku, materiały bowiem na temat jego 
działalności zostały dość mocno przetrzebione, a zachowana część nosi ślady prze-
kładania i przypadkowego dorzucania do innych teczek. Stąd odtworzenie dziejów 
tego Klubu możliwe jest tylko we fragmentach. Zachowane informacje pochodzą 
z lat 1965–1968 i można je odnaleźć w treści korespondencji samego Oddziału lub 
w załącznikach przy niej występujących. Dotyczy to pism przychodzących, wśród 
których znajduje się informacja o decyzji Zarządu Głównego z 6 listopada 1965 ro-
ku w sprawie rozdziału środków finansowych na rzecz Klubu Literackiego Młodych 
w Gdańsku84 czy też załączonego rocznego planu pracy Klubu w piśmie z 13 kwiet-
nia 1967 roku85. Wśród korespondencji znajduje się także wniosek ówczesnego pre-
zesa Klubu Kazimierza Sopucha o przyjęcie w poczet członków ZLP86; można rów-
nież ustalić, że Klub Literacki Młodych pod tą właśnie nazwą i pod wspomnianym 
wyżej patronatem Oddziału oraz GTPS przetrwał do końca 1968 roku87. 

82 Brulion protokołu zebrania Oddziału Gdańskiego z 18.01.1991 r. dotyczący m. in. współpracy 
z redakcją „Wodnika”; PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7526, k. 195–198.

83 Zob. Aneks, akc. rps 7607. Zob. też Sprawozdanie opiekuna Koła Młodych, Mieczysława 
Zydlera, przygotowane na walne zebranie Oddziału Gdańskiego ZLP w dniu 15.XI.1953 r.; PAN 
Biblioteka Gdańska, akc. rps 7527 k. 81–83.

84 Tamże, akc. rps 7559, k. 246.
85  Tamże, akc. rps 7563, k. 85.
86  Pismo z 14.03.1967 r.; tamże, akc. rps 7562, k. 78 wraz z monitem z 7.12.1968 r.; tamże, akc. 

rps 7564, k. 232.
87 Pismo Oddziału Gdańskiego ZLP z  28  listopada 1968  roku do Wydziału Kultury WRN 

w Gdańsku w sprawie wystawienia delegacji członkom KLM biorącym udział w Zjeździe Młodych 
Literatów w Poznaniu; tamże, akc. rps 7564 k. 221.



106 Krystyna Świerkosz

Kolejna grupa archiwaliów, tym razem w postaci odrębnej teczki, dotyczy dzia-
łalności Klubu Literackiego88 – o odmiennym profilu niż wyżej opisany – który 
działał w latach 1972–1977. Zachowały się protokoły zebrań, kilka sprawozdań, 
dość liczna dokumentacja finansowa, wykazy gości zapraszanych do Klubu oraz 
korespondencja. Na czele Rady Klubu Literackiego, powołanej przez Zarząd 
Oddziału, stanął Lech Bądkowski, a na stanowisku instruktora (początkowo pod 
nazwą: organizator imprez klubowych) zatrudniono Joannę Konopacką. W loka-
lu kawiarni przy ul. Mariackiej 51/52 organizowano wszelkiego typu spotkania 
dyskusyjne z  literatami, artystami, naukowcami z  całego kraju oraz członkami 
Oddziału, których książki ukazały się właśnie na rynku wydawniczym. Klub pro-
wadził odrębne rozliczenia finansowe, własną sprawozdawczość i korespondencję, 
a gościli w nim m. in.: Stanisław Dygat, Zbigniew Herbert, Urszula Kozioł, Ar-
tur Międzyrzecki czy Kazimierz Brandys, na co wskazują zachowane rachunki ze 
spotkań autorskich. Właściwą działalność Klub zakończył pod koniec 1976 roku. 

Znacznie skromniej przedstawia się dokumentacja działającego w latach 1977–
1983 Klubu Krytyki Literackiej89, któremu przewodniczyła Małgorzata Czermiń-
ska. Zachowały się fragmenty materiałów archiwalnych w postaci notatek z zebra-
nia założycielskiego oraz korespondencji. 

Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR90 w ramach Oddziału 
Gdańskiego ZLP przedstawiają 4  teczki niekompletnych materiałów archiwal-
nych z lat 1963–1989. Zachowało się ponad 50 protokołów różnych zebrań, kilka 
sprawozdań i planów pracy oraz fragment korespondencji, materiały ewidencyjne 
dotyczące członków partii, także materiały propagandowe. Jednym z ważniejszych 
dokumentów jest protokół otwartego zebrania POP z 16 stycznia 1971 roku91, na 
które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Oddziału, z inicjatywy ówczesnego 
I Sekretarza POP Stanisława Goszczurnego. Przedmiotem bardzo burzliwej dys-
kusji były niedawne wydarzenia grudniowe 1970 roku. Udział w spotkaniu wzięli 
też przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Jakby na uboczu spraw związanych z życiem literackim pozostają archiwalia 
dotyczące spraw finansowo-księgowych Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1946–
199392. Ich rodzaj i zakres czasowy w świetle klasyfikacji archiwalnej93 to akta ka-
tegorii „B”, które podlegają tzw. brakowaniu. Jednak materiały te umiejscowione 
w zbiorach bibliotecznych zasługują na zachowanie. Dokumentacja – oprócz wy-

88 Zob. Aneks, akc. rps 7612. 
89 Zob. tamże, akc. rps 7613.
90 Zob. tamże, akc. rps 7628–7631. 
91 PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7628, k. 105–114. 
92 Zob. Aneks, akc. rps 7619–7623.
93 Cz. Kolarz, dz. cyt., s. 74–84.
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mienianej już wcześniej Księgi Kasowej z lat 1946–1948 – liczy 8 teczek w postaci 
raportów finansowych, preliminarzy i planów budżetowych, deklaracji rozliczeń 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz 12  ręcznie zapisanych zeszy-
tów rejestru wydatków dotyczących honorariów autorskich, składek, stypendiów, 
zasiłków czy nagród. Szczególnie te ostatnie mają ścisły związek z sytuacją socjal-
no-bytową członków Oddziału. W tym aspekcie należy także wymienić 3 teczki 
dokumentacji z lat 1961–199094. Pierwsza z nich zawiera materiały dotyczące wy-
nagrodzeń twórców, stypendiów, zaopatrzenia emerytalnego i innych spraw socjal-
nych oraz opracowaną w latach 1981–1982 ankietę95 na temat aktualnej sytuacji 
bytowej członków Oddziału. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą stanu zdrowia 
twórcy, jego sytuacji rodzinnej, materialnej oraz najpilniejszych potrzeb związa-
nych z  pomocą – jak to określono – pieniężną lub niematerialną. Odpowiedzi 
udzieliło 25 osób, z których zaledwie 5 nie zgłaszało żadnych dodatkowych po-
trzeb. Druga teczka zawiera wybrane egzemplarze czasopism prawnych zawierają-
cych rozporządzenia dotyczące twórców z latach 1964–1994. Wymienioną grupę 
materiałów zamyka teczka z dość charakterystyczną dla czasów PRL dokumenta-
cją z lat 1976–1977 oraz 1983–1989, zawierającą ewidencję zaopatrzenia w bony 
(bilety) towarowe, kartki żywnościowe i  produkty z  zagranicznych darów (tzw. 
rozdzielnik). O zajmowaniu się przez Oddział w czasie stanu wojennego rozdziel-
nictwem produktów pochodzących z darów zagranicznych świadczą zachowane 
imienne wykazy z nazwami pobranych produktów wydanych gdańskim literatom 
w ciągu roku 1982. 

Archiwalia dotyczące sytuacji socjalno-bytowej pisarzy gdańskich, zawar-
te w wyżej omówionej grupie materiałów Oddziału Gdańskiego ZLP, w żaden 
sposób nie wyczerpują zagadnienia, tematyka ta przewija się bowiem wielokrot-
nie także w innych dokumentach. Większość tego rodzaju materiałów pochodzi 
z epoki PRL, kiedy status pisarzy był dość wysoki i należeli oni do ówczesnych 
elit, niezależnie nawet od indywidualnej kondycji finansowej. W czasach, kiedy 
dostępność różnych, nawet podstawowych produktów bywała bardzo ograniczona, 
możliwość wejścia w ich posiadanie, za pośrednictwem Oddziału, czyniła pisarzy 
osobami uprzywilejowanymi. 

Osobną kwestię stanowiły dochody twórców literatury, z których większość 
utrzymywała się wyłącznie z pracy pisarskiej, co oznaczało nie tylko nieregu-
larne, ale także najczęściej niezbyt wysokie dochody. W najgorszej sytuacji byli 
przedstawiciele przedwojennego pokolenia. W korespondencji Oddziału zacho-
wało się sporo pism świadczących o prawdziwej walce o przetrwanie kilku re-
prezentantów tej generacji, m. in. wspomnianego już Gustawa Olechowskiego, 
który doprowadzony do rozpaczy brakiem środków do życia pisał m. in.: „Nędza 
w  domu piszczy […], nie wypadałoby jakoś, żeby stary pisarz umarł w  Polsce 

94 Zob. Aneks, akc. rps 7624–7626.
95 Ankieta powstała na potrzeby Komisji Socjalnej ZLP.
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z głodu”96. Problemy życiowe członków Oddziału ujawniały się również w postaci 
zaległości w opłacaniu składek członkowskich, które niekiedy umarzano z powo-
du wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej twórcy. 

Pewną możliwość poprawienia finansów dawały wszelkiego rodzaju spotkania 
autorskie, za które pisarze otrzymywali niezbyt wysokie honoraria. Poza spotka-
niami autorskimi źródłem utrzymania były również, a niekiedy przede wszystkim, 
różnego typu stypendia. W archiwaliach Oddziału można odnaleźć załącznik do 
protokołu97 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zawierający informacje o  docho-
dach członków gdańskiego oddziału w latach 1966–1968, pochodzących zarówno 
z wszelkiego typu spotkań autorskich jak i stypendiów oraz zasiłków uzyskanych 
z Zarządu Głównego ZLP. 

Niewątpliwym przywilejem, szczególnie na tle różnego typu obostrzeń i zaka-
zów obowiązujących w PRL-u, była możliwość korzystania przez członków ZLP 
z wyjazdów zagranicznych. Co jakiś czas Zarząd Główny przysyłał różne propo-
zycje zagranicznych wczasów, wycieczek i stypendiów. Z dokumentacji Oddziału 
wynika, że wielu gdańskich twórców korzystało z takich możliwości. Niekiedy by-
wały to krótkotrwałe wypady do zaprzyjaźnionych tzw. „demoludów”, ale bywały 
też podróże w odleglejsze rejony świata. Podania o przydział dewiz, o które w tam-
tych czasach nie było łatwo, trzeba było kierować do Komisji Zagranicznej Zarzą-
du Głównego w Warszawie. Jednak nie można zapominać, że ZLP w zamian za 
rozdzielane przywileje oczekiwał od pisarzy, nie wspominając nawet o twórczości 
pozostającej w zgodzie z ówczesną ideologią i polityką, także gotowości do współ-
pracy z władzami w rozmaitych dziedzinach. Z korespondencji Oddziału wynika, 
że członkowie ZLP od początku byli wręcz zarzucani propozycjami udzielania 
wsparcia, głównie finansowego, na rzecz różnego typu akcji, łącznie z  akcjami 
o wymiarze międzynarodowym98. 

Zespół przekazanych do zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej archiwaliów za-
mykają dwie teczki luźnych materiałów zgromadzonych przez Oddział Gdański 
ZLP. Jedna z  nich jest zbiorem99 wycinków prasowych z  gazet Wybrzeża oraz 
różnych czasopism ogólnopolskich poświęconych życiu kulturowemu w  Polsce 
drugiej połowy XX wieku (z dodaniem luźnych druków reklamowych z początku 
lat dziewięćdziesiątych). Druga z wymienionych teczek, to typowe tzw. varia100, na 
które składają się druki zaproszeń, ozdobne karty okolicznościowe, wzory różnych 
formularzy będących w użytkowaniu Oddziału, a nawet rysunek tuszem. 

  96 Pismo Zarządu Oddziału, dotyczące listu Gustawa Olechowskiego z 12.02.1954 r. przesłanego 
do Zarządu Głównego ZLP w Warszawie; PAN Biblioteka Gdańska, akc. rps 7538, k. 37.

  97 Protokół Komisji Rewizyjnej z 31.12.1968 r.; tamże, akc. rps 7522 k. 40–43.
  98 W marcu 1952 roku Zarząd Główny apelował o zbiórkę pieniędzy na środki lecznicze dla 

ludności Korei; w roku 1966 reportażystka Monika Warneńska apelowała o udział literatów w akcji 
honorowego krwiodawstwa na rzecz walczącego Wietnamu.

  99 Zob. Aneks, akc. rps 7632.
100 Tamże, akc. rps 7633.
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Kończąc omawianie dokumentacji archiwalnej Oddziału Gdańskiego ZLP 
można wyrazić żal, że zespół ten uległ zdekompletowaniu, ale też mieć nadzieję, 
że ocalała część zawartej w nim historii posłuży przyszłym badaczom do uzupeł-
nienia wiedzy na temat dziejów życia kulturalnego w powojennym Gdańsku. 
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ANEKS

WYKAZ NUMERÓW AKCESJI ARCHIWALIÓW ODDZIAŁU 
GDAŃSKIEGO ZLP W ZBIORACH PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ

Akc. rps 7518 Materiały dotyczące spraw organizacyjnych ZLP i jego reaktywacji. Fragmenty za la-
ta 1962–1990 i b.d. 

Akc. rps 7519 Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP (ZZLP) za lata 1946–1966 
[brak protokołów z lat 1955, 1957–1959].

Akc. rps 7520. Protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1967–1989 [brak 
protokołów z lat 1980–1983].

Akc. rps 7521 Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP, wnioski, uwagi, 
postulaty, komunikaty i inne materiały za lata 1950–1989 [brak sprawozdań za lata 1965, 1971, 
1981–1986].

Akc. rps 7522. Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1948–
1988 [brak protokołów z lat 1977, 1981–1983].

Akc. rps 7523. Dokumentacja działalności Sądu Koleżeńskiego przy Gdańskim Oddziale ZZLP. 
Fragmenty za lata 1947–1948 i 1963.

Akc. rps 7524. Sprawozdania Gdańskiego Oddziału ZLP za lata 1946–1971 oraz biuletyny, refera-
ty, szkice, projekty i wypowiedzi członków Oddziału za lata 1949–1987 [brak sprawozdań za la-
ta 1948, 1950, 1851, 1954–1958, 1966–1968].

Akc. rps 7525. Protokoły zebrań ogólnych (informacyjnych, plenarnych, przedwyborczych) Oddzia-
łu Gdańskiego ZLP (ZZLP) za lata 1947–1979 [brak protokołów z lat 1958–1960, 1962, 1968–
1970, 1977].

Akc. rps 7526.Protokoły zebrań ogólnych Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1980–1991 [brak pro-
tokołów z lat 1982, 1983, 1990].

Akc. rps 7527. Protokoły walnych (wyborczych) zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań Oddziału 
Gdańskiego ZLP za lata 1946–1965.

Akc. rps 7528. Protokoły walnych (wyborczych i  sprawozdawczo-wyborczych) zebrań Oddziału 
Gdańskiego ZLP za lata 1966–1989 [brak protokołów z lat 1967, 1970, 1972–1974, 1976, 1977, 
1982, 1983, 1985, 1988].

Akc. rps 7529. Ankiety personalne członków i kandydatów Gdańskiego Oddziału ZLP z załączni-
kami. Lit. A–M (lata 1950–1989).

Akc. rps 7530. Ankiety personalne członków i kandydatów Gdańskiego Oddziału ZLP. Lit. N–Ż + 
imienne wykazy zbiorcze (lata 1950–1990).

Akc. rps 7531. Materiały dot. współpracy Oddziału Gdańskiego ZLP z różnymi instytucjami i or-
ganizacjami krajowymi oraz zagranicznymi w latach 1948–1987.

Akc. rps 7532. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1948/49 
[brak korespondencji z miesięcy styczeń–październik, grudzień 1948].

Akc. rps 7533. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1949. 
Akc. rps 7534. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące i przychodzące za 

rok 1950/51. Fragmenty.
Akc. rps 7535. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące i wychodzące za 

I półrocze roku 1952 (styczeń–czerwiec).
Akc. rps 7536. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące i wychodzące za  

II półrocze roku 1952 (lipiec–grudzień).
Akc. rps 7537. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące i wychodzące za 

rok 1953 (10.02–31.12.53).
Akc. rps 7538. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1954. 
Akc. rps 7539. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1954.
Akc. rps 7540. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1955. 
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Akc. rps 7541. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1955. 
Akc. rps 7542. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące oraz fragment 

pism wychodzących za rok 1956.
Akc. rps 7543. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące oraz fragment pism 

przychodzących za rok 1957.
Akc. rps 7544. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1958. 
Akc. rps 7545. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1958.
Akc. rps 7546. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1959.
Akc. rps 7547. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1959.
Akc. rps 7548. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1960.
Akc. rps 7549. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1960.
Akc. rps 7550. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1961.
Akc. rps 7551.Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1961.
Akc. rps 7552.Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1962.
Akc. rps 7553. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1962.
Akc. rps 7554. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1963.
Akc. rps 7555. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1963.
Akc. rps 7556. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1964.
Akc. rps 7557. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1964.
Akc. rps 7558. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1965.
Akc. rps 7559. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1965.
Akc. rps 7560. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1966.  

T. 1: styczeń–czerwiec 1966; T. 2: lipiec grudzień 1966. 
Akc. rps 7561. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1966.
Akc. rps 7562. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1967.
Akc. rps 7563. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1967.
Akc. rps 7564. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1968.
Akc. rps 7565. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1968.
Akc. rps 7566. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1969.
Akc. rps 7567. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1969.
Akc. rps 7568. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1970.
Akc. rps 7569. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1970.
Akc. rps 7570. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1971.
Akc. rps 7571. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1971.
Akc. rps 7572. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1972.
Akc. rps 7573. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1972.
Akc. rps 7574. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1973.
Akc. rps 7575. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1973.
Akc. rps 7576. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1974.
Akc. rps 7577. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1974.
Akc. rps 7578. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1975.
Akc. rps 7579. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1975.
Akc. rps 7580. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1976.
Akc. rps 7581. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1976.
Akc. rps 7582. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1977.
Akc. rps 7583. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1977.
Akc. rps 7584. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1978.
Akc. rps 7585. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1978.
Akc. rps 7586. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1979.
Akc. rps 7587. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1979.
Akc. rps 7588. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1980.
Akc. rps 7589. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1980.
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Akc. rps 7590. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1981.
Akc. rps 7591. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1981.
Akc. rps 7592. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1982.
Akc. rps 7593. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1982  

[z lukami, całkowity brak korespondencji z miesięcy kwiecień–czerwiec, wrzesień 1982].
Akc. rps 7594. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1983.
Akc. rps 7595. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1983  

[z lukami, brak korespondencji z miesięcy maj, lipiec, sierpień, październik 1983].
Akc. rps 7596. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1984.
Akc. rps 7597. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1984.
Akc. rps 7598. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1985.
Akc. rps 7599. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1985.  

[brak korespondencji z miesiąca luty 1985].
Akc. rps 7600. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1986. 
Akc. rps 7601. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1986.
Akc. rps 7602. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1987  

[brak korespondencji z miesiąca 1987].
Akc. rps 7603. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1987. 
Akc. rps 7604. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1988.
Akc. rps 7605. Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1988.
[w archiwaliach brak pism wychodzących za rok 1989/90].
Akc. rps 7606.Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1989/90. 

Fragmenty 
Akc. rps 7607. Dokumentacja działalności Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP. Fragmen-

ty za lata 1955, 1973–1986.
Akc. rps 7608. Dokumentacja dotycząca organizacji i przebiegu XI Zjazdu ZLP, Gdańsk (Sopot) 

25–26 XI 1960 oraz materiały pozjazdowe.
Akc. rps 7609. Dokumentacja Gdańskich Spotkań Literackich Polsko-Skandynawskich w  latach 

1965–1968. 
Akc. rps 7610. Dokumentacja dotycząca organizacji i przebiegu XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachod-

nich i Północnych w Gdańsku, 1–3 września 1969 roku.
Akc. rps 7611. Materiały dotyczące Dekad Pisarzy Wybrzeża organizowanych przy współudziale 

Oddz[iału] Gdańskiego ZLP w latach 1970–1986.
Akc. rps 7612. Dokumentacja działalności Klubu Literackiego przy Oddziale Gdańskim ZLP za 

lata 1972–1977.
Akc. rps 7613. Dokumentacja Klubu Krytyki Literackiej przy Oddziale Gdańskim ZLP. Fragmenty 

za lata 1977–1983 + załączniki [po 1983].
Akc. rps 7614. Dokumentacja Gdańskiego Konkursu Poetyckiego 1974 oraz materiały załączniko-

we z lat 1971–1972.
Akc. rps 7615. Materiały ilustracyjne do czasopisma literackiego „Kotwica” (jednodniówka) [ok. 

1955 r.]. T. 1–2.
Akc. rps 7616. Opracowania zbiorowe i prace autorskie członków Oddziału Gdańskiego ZLP oraz 

innych osób z lat 1958–1990. Luźne utwory literackie i ich fragmenty, opracowania, reportaże, 
recenzje, artykuły, itp.

Akc. rps 7617. „Tekst »Informatora biograficznego i bibliograficznego środowiska literackiego Wy-
brzeża«” [oprac. Michał Misiorny]. 

Akc. rps 7618. Materiały redakcyjne czasopisma „Wodnik” do numerów 2–3/1991. Arkusze korek-
torskie i odbitki składu drukarskiego (tekst + ilustracje) oraz materiały załącznikowe.

Akc. rps 7619. Księga Kasowa Związku Zawodowego Literatów Polskich. Oddział Gdański. Ma-
rzec 1946 – grudzień 1948.

Akc. rps 7620. Raporty finansowe Oddziału Gdańskiego ZLP oraz faktury, kwitariusze, rachunki, 
protokoły zakupu i szkód oraz pisma za lata 1960–1993. T. 1–5. [w t. 3 uszkodzone egzemplarze 
za rok 1972, 1973, 1975] [brak dokumentacji za lata 1986, 1989–1991].
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Akc. rps 7621. Preliminarze i plany budżetowe Oddziału Gdańskiego ZLP oraz związane z tym za-
rządzenia i pisma za lata 1962–1989 [brak dokumentacji za lata 1974, 1982, 1983]/

Akc. rps 7622. Rejestry wydatków Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1970–1984/85 (honoraria au-
torskie, składki związkowe, stypendia, zasiłki, nagrody, dotacje, opłaty administracyjne, uposaże-
nia pracowników biura, itp.) [brak dokumentacji za lata 1981–1983].

Akc. rps 7623. Deklaracje rozliczeniowe Oddziału Gdańskiego ZLP z Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych Oddział w Gdańsku za lata 1975–1985 [brak 13 deklaracji z lat 1984–1985].

Akc. rps 7624. Materiały dot. spraw socjalno-bytowych za lata 1961–1990 (pisma, regulaminy, wy-
tyczne, ankiety i zarządzenia dot. wynagrodzeń, stypendiów, zaopatrzenia emerytalnego i in.).

Akc. rps 7625. Druki rozporządzeń ministerialnych dot. funduszy autorskich, podatków i  spraw 
emerytalnych za lata 1964–1994 (wybrane egz[emplarze] „Dziennika Ustaw”, „Monitora Pol-
skiego” i „Gazety Prawnej”)

Akc. rps 7626. Ewidencja zaopatrzenia w bony towarowe, kartki żywnościowe i produkty pochodzą-
ce z zagranicznych darów za lata 1976–1977 oraz 1983–1989.

Akc. rps 7627. Materiały dot. sytuacji zawodowej pisarzy gdańskich w latach 1984–1987 na tle ryn-
ku wydawniczego, księgarskiego oraz stanu bibliotek i czytelnictwa.

Akc. rps 7628. Protokoły zebrań i referaty Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Gdań-
skim Oddziale ZLP za lata 1963–1988 [brak dokumentacji za lata 1965, 1975, 1976, 1980–1985, 
1987]

Akc. rps 7629. Sprawozdawczość, planowanie, postulaty i korespondencja Podstawowej Organizacji 
Partyjnej PZPR przy Gdańskim Oddziale ZLP za lata 1966–1989 (z lukami). [brak sprawozdań 
za lata 1968, 1970, 1974–1989; brak pism wychodzących za lata 1966, 1967, 1975–1979, 1981–
1989; brak pism przychodzących za lata 1972, 1975, 1976, 1981–1983, 1988–1989]

Akc. rps 7630. Materiały ewidencyjne Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Gdańskim 
Oddziale ZLP (listy, wykazy, opłaty członkowskie, rekomendacje, rezygnacje, itp.) za lata 1975–
1988 [dokumentacja z wieloma lukami w poszczególnych typach ewidencji].

Akc. rps 7631. Materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dot. środowisk 
kultury za lata 1974–1987 (Komitet Centralny, Komitet Dzielnicowy i Wojewódzki). Programy, 
tezy, uchwały, wnioski i wytyczne PZPR (Ulotki, broszury, biuletyny informacyjne i inne mate-
riały). [braki w poszczególnych grupach dokumentacji: z KC za lata 1986, 1987; z KD za lata 
1980–1986; z KW za lata 1974–1977, 1980–1985, 1987].

Akc. rps 7632. Zbiór wycinków prasowych, egzemplarzy gazet i czasopism poświęconych życiu kul-
turowego oraz druki reklamowe różnych firm. Materiały z lat 1966–2000 i b.d.

Akc. rps 7633. Varia. Ozdobne karty okolicznościowe, druki zaproszeń, kompozycje malarskie tu-
szem, wzory różnych formularzy do użytku ZLP oraz Gdańskiej Oficyny Sztuki – Galeria u Li-
teratów z lat 1975–2000 i b.d.

ARCHIVAL MATERIALS OF THE GDANSK BRANCH  
OF THE POLISH WRITERS’ UNION  

IN THE COLLECTIONS OF THE GDANSK LIBRARY

The article discusses archival materials of the Gdansk Branch of the Polish Writers’ Union 
(PWU; Związek Literatów Polskich) dating to the period between 1946 and 2000. The materials, 
in an incomplete form, were donated to the Manuscripts Workshop of the Gdansk Library of 
the Polish Academy of Sciences under a donation agreement of 12 October 2016. The formal 
donor was the Gdansk Branch of the Polish Writers’ Union. The archival materials, including 
a total of 16,000 items, were ordered, grouped, catalogued and indexed by the author of the ar-
ticle. As a result of the works, 116 accession units (122 tomes in 133 volumes) were created, and 
their contents were classified into formal-topical groups. They include considerable documen-
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tation concerning the Union’s organisational issues, planning and reporting, correspondence of 
the branch, personal records, finance, issues related to social and living conditions, editorial studies 
and materials, cooperation with domestic and foreign institutions, as well as circles and clubs oper-
ating at the branch, including the basic unit of the Polish United Workers’ Party. The documentation 
in the form of enclosures includes press cuttings related to the activity of the Branch, invitations, 
samples of various forms, etc. Discussing the particular formal-topical groups of the documentation 
and their condition, as well as signalling gaps in the archival materials, the author of this text has 
also sought to reconstruct the history of the Gdansk branch of the PWU, including the atmosphere 
among its members and the prevailing problems (absence of space, publishing-related issues, writers’ 
living conditions, etc.). The article is accompanied by an annex containing a list of the archival ma-
terials with a description and numbering of the particular accession units.

Keywords: archival studies – writers – Poland – 20th century; Gdansk – writers – 20th century; 
writers – organisations – Poland – 20th century; the Polish Writers’ Union. Gdansk Branch – doc-
umentation, correspondence; the Polish Writers’ Union. The Board in Warsaw – correspondence

DIE ARCHIVALIEN DES DANZIGER VERBANDES  
DER POLNISCHEN LITERATEN IN DEN BESTÄNDEN  

DER DANZIGER BIBLIOTHEK

Im Artikel wurden die Archivmaterialien der Danziger Abteilung des Verbandes der Pol-
nischen Literaten aus den Jahren 1946–2000 dargestellt. Die Archivalien gelangten auf der 
Grundlage eines Schenkungsvertrages vom 12. Oktober 2016  in unvollständiger Form zur 
Abteilung der Handschriften der PAN Danziger Bibliothek. Als formeller Schenker tritt 
die Danziger Abteilung des Verbandes der Polnischen Literaten auf. Die Archivmaterialien, 
die über 16.000 Objekte umfassen, wurden von der Autorin des Artikels geordnet, gruppiert 
und bearbeitet. Als Folge dieser Arbeiten entstanden 116 Eingangseinheiten (122 Bände in 
133 Einheiten), deren Inhalt in formal-sachliche Gruppen eingeteilt wurde. Sie umfassen eine 
detaillierte Dokumentation. Diese betrifft die Organisationsangelegenheiten des Verbandes, 
die Planung und Berichterstattung, den Briefwechsel der Abteilung, das Personenverzeichnis, 
die Buchführung, soziale Verhältnisse und Lebensumstände, Bearbeitungen und Redaktions-
materialien, die Zusammenarbeit mit Inlands- und Auslandseinrichtungen und die Tätigkeit 
der Arbeitskreise und Klubs im Rahmen der Danziger Abteilung, darunter auch die Grundor-
ganisation der PZPR. Als beigefügte Dokumentation gelten die mit der Tätigkeit der Abtei-
lung verbundenen Zeitungsausschnitte, die Drucke der Einladungen, die Muster verschiedener 
Formulare, usw. Während die Autorin die einzelnen formal-sachlichen Gruppen der Dokumen-
tation sowie deren Erhaltungszustand bespricht und die Lücken in den Archivmaterialien signa-
lisiert, unternimmt sie gleichzeitig den Versuch der Rekonstruktion der Geschichte der Danziger 
Abteilung des ZLP. Dabei berücksichtigt sie auch die unter den Mitgliedern dieses Verbandes 
herrschende Stimmung und die auftretenden Probleme der einzelnen Literaten (ihre Wohnsi-
tuation, mangelnde Lokalverhältnisse, die Publikationsangelegenheiten). Dem Artikel wird ein 
Verzeichnis der Archivalien mit der Nummerierung der einzelnen Eingangseinheiten beigefügt.

Schlüsselworte: Archivistik – Literaten – Polen – 20. Jahrhundert; Gdańsk – Literaten – 
20. Jahrhundert; Organisationen – Polen – 20. Jahrhundert; Verband der Polnischen Literaten 
– Hauptvorstand in Warszawa – Briefwechsel 
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1. Artykuł na temat Oddziału Gdańskiego ZLP; załącznik do protokołu zebrania ogólnego 
Oddziału 25 października 1953 roku („Głos Wybrzeża” 23.10.1953)

(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7525, k. 44)

2. Telegram Prezesa Zarządu Głównego ZLP, Leona Kruczkowskiego, 
z 17 stycznia 1955 roku nakazujący przerwanie przygotowań do narady 

w sprawie pisma literacko-kulturalnego dla Polski Północnej
(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7541, k. 16)



116 Krystyna Świerkosz

3. Telegram Prezesa Zarządu Głównego ZLP, Jarosława Iwaszkiewicza, 
z 28 kwietnia 1964 roku z apelem o wyrażenie solidarności z władzami w sprawie tzw. Listu 34 

(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7557, k. 54)
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4. Satyryczny wiersz stanowiący reakcję na wydarzenia marcowe 1968 roku; 
załącznik do listu Ministra Kultury i Sztuki, Lucjana Motyki, 

przesłanego do Oddziału Gdańskiego ZLP 18 marca 1968 roku
(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7565, k. 27 recto) 
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5. „Uwagi do projektu ustawy o cenzurze zgłoszone 
przez członków Oddziału Gdańskiego ZLP.”; 

załącznik pisma Oddziału do Zarządu Głównego ZLP z 13 grudnia 1980 roku
(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7534, k. 99)
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6. Fragment korekty szpaltowej czasopisma „Wodnik” nr 2/1991
(PAN Biblioteka Gdańska, Akc. rps 7618, k. 73)





LIBRI GEDANENSES XXXVI

Maria Pelczar

RADA NAUKOWA  
BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W  dniu 1  stycznia 1955  roku dział naukowy Biblioteki Miejskiej w  Gdań-
sku1 został przejęty jako nowa placówka przez Polską Akademię Nauk pod na-
zwą Biblioteka PAN w Gdańsku w oparciu o Uchwałę nr 128/54 z 14 września 
1954 roku2. Na prośbę dyrekcji Biblioteki w dniu 31 grudnia 1957 roku, na posie-
dzeniu Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN prof. dr Henryk Jabłoński zgło-
sił oficjalny wniosek o zmianę nazwy Biblioteki na: Biblioteka Gdańska Polskiej 
Akademii Nauk. Na tym samym posiedzeniu podjęto Uchwałę nr 75/57, w której 
nadano Bibliotece Regulamin i powołano Kolegium Naukowe. 

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem pracami Biblioteki kierowali: Dyrektor 
i Kolegium Naukowe. Do zadań Kolegium należało3:

a. inicjowanie prac naukowych w Bibliotece i czuwanie nad ich przebiegiem
b. rozpatrywanie i uchwalanie projektów rocznych i wieloletnich planów dzia-

łalności Biblioteki
c. uchwalanie projektów budżetu Biblioteki, zatwierdzanie sprawozdań z jej dzia-

łalności i przedkładanie w tej sprawie wniosków Prezydium Polskiej Akademii Nauk
d. opiniowanie projektów zmian struktury organizacyjnej Biblioteki
e. uchwalanie projektów regulaminu Kolegium Naukowego oraz innych regu-

laminów Biblioteki
f. rozpatrywanie innych spraw na zlecenie Władz Polskiej Akademii Nauk i na 

wniosek Dyrektora Biblioteki.
Zgodnie z powyższym zakresem obowiązków działała następnie Rada Naukowa.

  1 Biblioteka Miejska w  Gdańsku do końca 1954  roku działała na podstawie Statutu Organi-
zacyjnego – nadanego przez Radę Miasta Uchwałą nr 241 z dnia 25 kwietnia 1946 roku – podlegając 
bezpośrednio, na prawach samodzielnego Wydziału, Wiceprezydentowi Miasta ds. Kultury.

  2 Pełną informację o  przebiegu starań dotyczących przejęcia przez Polską Akademię Nauk 
działu naukowego Biblioteki Miejskiej w Gdańsku oraz utworzeniu nowej placówki pomocniczej 
PAN podaje H. Dzienis, Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk w  latach 1955–1996, “Libri 
Gedanenses” t. 35 (2018), s. 92–93.

  3 Regulamin Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 grudnia 1957 roku.
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I 
Sekretariat Naukowy Prezydium PAN Uchwałą nr 75/57 z dnia 31 grudnia 

1957 roku – na wniosek Komisji d/s Bibliotek i Bibliografii PAN z dnia 21  li-
stopada 1957  roku – powołał Kolegium Naukowe Biblioteki Gdańskiej na lata 
1958–1960 w składzie4: 

prof. dr Tadeusz Bilikiewicz – przewodniczący5, dr Adam Bocheński, doc. 
dr Andrzej Bukowski, prof. dr Izydora Dąmbska – wiceprzewodnicząca, dr Helena  
Handelsman, prof. dr Gerard Labuda, prof. dr Stanisław Matysik, mgr Maria Mężnicka  
– sekretarz, mgr Barbara Mielcarzewicz, prof. dr inż. Jarosław Naleszkiewicz, doc. dr 
Marian Pelczar, doc. dr Stefan Weyman.

Kolegium Naukowe liczyło 12 członków i zebrało się na inauguracyjnym po-
siedzeniu 12 kwietnia 1958 roku6. 

W pierwszej części posiedzenia Dyrektor Biblioteki, dr Marian Pelczar, zapo-
znał członków Kolegium z historią Biblioteki Gdańskiej i jej zbiorów, uzupełniając 
swe wystąpienie oprowadzeniem uczestników po budynku książnicy. Część drugą 
rozpoczęto od przyjęcia Regulaminu Kolegium Naukowego. Następnie dr Pelczar 
przedstawił obecnym dotychczasowy stan przedsięwzięć realizowanych od przejęcia 
Biblioteki przez Polską Akademię Nauk, zarówno naukowych, jak i  organizacyj-
nych, oraz plan pracy w 1958 roku. Podczas dyskusji członkowie Kolegium wyrazili 
swe poparcie dla kierunku działań Dyrektora i przyszłych planów pracy, co znala-
zło swój konkretny wyraz w podjętych Uchwałach – adresowanych do Władz PAN 
i Województwa Gdańskiego w celu finansowego wsparcia tych zamierzeń.

II
Sekretariat Naukowy PAN Uchwałą 39/61 z dnia 27 września 1961 roku po-

wołał, w oparciu o paragraf 25 ustęp 3 Statutu Organizacyjnego PAN, Radę Na-
ukową7 Biblioteki Gdańskiej na lata 1962–1965 w składzie8: 

prof. dr Tadeusz Bilikiewicz – przewodniczący, dr Adam Bocheński, mgr Jan 
Chranicki, doc. dr Edmund Cieślak – wiceprzewodniczący, dr Marcin Dragan, prof. 
dr Stanisław Hückel, dr Anna Jędrzejowska, prof. dr Gerard Labuda, mgr Maria  
Mężnicka, mgr Barbara Mielcarzewicz, doc. dr Marian Pelczar, mgr Janina Rappe-Des 
Loges, doc. dr Stanisław Sokół, prof. dr Robert Szewalski, doc. dr Stefan Weyman.

Rada Naukowa liczyła 15 członków i w czasie kadencji zbierała się trzykrotnie: 
23 stycznia 19629, 20 marca10 i 3 sierpnia11 1964 roku.

4 Archiwum Zakładowe PAN Biblioteki Gdańskiej, sygn. akt X-2/26, s. 17–22.
5 Tadeusz Antoni Bilikiewicz (1901–1980), wybitny lekarz psychiatra i  historyk medycyny, 

profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, pełnił funkcję przewodniczącego Kolegium Naukowego 
i Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN przez cztery kadencje w latach 1958–1971.

6 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 4–10, (uchwały) s. 1–3.
7 Nowa nazwa dotychczasowego Kolegium Naukowego.
8 Tamże, sygn. akt X-2/114, s. 27. 
9 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 58–68.
10 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 99–104.
11 Tamże, sygn. akt X-2/114, (zaproszenie) s. 111. Na posiedzeniu uroczyście wręczono „Odznaki 

Tysiąclecia” pracownikom Biblioteki Gdańskiej.
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III

Sekretarz Naukowy Wydziału I  Nauk Społecznych PAN w  dniu 23  listopada 
1965 roku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1966–1968 w składzie12: 

prof. dr Tadeusz Bilikiewicz – przewodniczący, dr Adam Bocheński, mgr Jan 
Chranicki, prof. dr Edmund Cieślak, prof. dr Stanisław Hückel, dr Zbigniew  
Jabłoński, dr Anna Jędrzejowska, prof. dr Gerard Labuda, mgr Maria Mężnicka, 
mgr Barbara Mielcarzewicz, dr Roch Morcinek (zm. 23.03.1968), dr Franciszek  
Pajączkowski, doc. dr Marian Pelczar, mgr Janina Rappe-Des Loges, prof. dr  
Stanisław Sokół (zm. 9.05.1968), prof. dr Robert Szewalski, doc. dr Stefan  
Weyman, dr Andrzej Zbierski.

Rada Naukowa liczyła 18 członków i w czasie kadencji zbierała się trzykrotnie: 
5 lutego 196613, 1968 i 3 lutego 196914 roku.

IV

Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk Decyzją nr 30/69  z  dnia 
28 kwietnia 1969 roku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1969–
1971 w składzie15: 

prof. dr Tadeusz Bilikiewicz – przewodniczący, dr Adam Bocheński, mgr Jan 
Chranicki, prof. dr Edmund Cieślak, doc. dr Maria Dembowska, prof. dr Stanisław 
Hückel, doc. dr Zbigniew Jabłoński, dr Anna Jędrzejowska, prof. dr Zygmunt  
Kolankowski, prof. dr Gerard Labuda, mgr Maria Mężnicka, mgr Barbara  
Mielcarzewicz, dr Franciszek Pajączkowski, doc. dr Marian Pelczar, mgr Janina 
Rappe-Des Loges, dr Maria Sławoszewska, prof. dr Robert Szewalski, doc. dr 
Stefan Weyman, dr Andrzej Zbierski.

Rada Naukowa liczyła 18 członków i w czasie kadencji zbierała się czterokrotnie: 
29 listopada 196916, 9 kwietnia17 i 21 listopada18 1970 oraz 9 marca 197119 roku.

V

Sekretariat Naukowy Wydziału I  PAN Uchwałą nr BKN-II/Oa/1100-
254/72  z  dnia 25  kwietnia 1972  roku oraz Sekretarz Naukowy PAN pismem 
z dnia 23 października 1972 roku powołali Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej 
na lata 1972–1974 w składzie20: 

12 Tamże, sygn. akt X-2/27, s. 33; X-2/114, s. 263–266.
13 Tamże, sygn. akt X-2/114, (zaproszenie) s. 154; X-2/27, (wnioski) s. 34–42.
14 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 172–185.
15 Tamże, sygn. akt X-2/114, s. 352.
16 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 237–245.
17 Posiedzenie miało uroczysty charakter z okazji powojennego 25-lecia Biblioteki Gdańskiej.
18 Tamże, sygn. akt X-2/114, (protokół) s. 314–323.
19 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 46–51.
20 Tamże, sygn. akt X-2/115, s. 61. Rada Naukowa liczyła początkowo dziesięciu członków, 

w tym z urzędu dyrektora i wicedyrektora Biblioteki. Skład ten w ciągu trwania kadencji powiększył 
o dwie osoby Sekretarz Naukowy PAN. 
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prof. dr inż. Stanisław Hückel – przewodniczący, dr Janusz Albin, dr Cze-
sław Biernat, doc. dr Zbigniew Binerowski, prof. dr Edmund Cieślak, doc. dr 
Maria Dembowska, prof. dr Karol Głombiowski – wiceprzewodniczący, prof. dr  
Zygmunt Kolankowski, prof. dr Robert Szewalski, prof. dr Roman Wapiński, 
z urzędu: doc. dr Marian Pelczar, doc. dr Edmund Kotarski.

Rada Naukowa liczyła ostatecznie 12 członków i w czasie kadencji zbierała się 
pięciokrotnie: 16 czerwca 197221, 13 kwietnia22 i 22 listopada23 1973 oraz 21 mar-
ca24 i 16 grudnia25 1974 roku.

VI
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk w dniu 5 marca 1975 roku powołał 

Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1975–1977 w składzie26: 
prof. dr inż. Stanisław Hückel – przewodniczący, dr Czesław Biernat, doc. dr 

Zbigniew Binerowski, prof. dr Edmund Cieślak, doc. dr Bogusław Cygler, prof. dr 
Maria Dembowska, prof. dr Karol Głombiowski, doc. dr Zbigniew Rynduch, prof. 
dr Roman Wapiński, doc. dr Andrzej Zbierski, z urzędu: doc. dr Edmund Kotarski,  
dr Henryk Stępniak, (przedstawiciel ZNP).

Rada Naukowa liczyła 13  członków i  w  czasie kadencji zbierała się pięcio-
krotnie: 11 grudnia 197527, 29 kwietnia28 i 3 grudnia29 1976 oraz 28 kwietnia30 
i 12 grudnia311977 roku.

VII
Sekretarz Naukowy Wydziału I PAN w dniu 26 stycznia 1978 roku powołał 

Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1978–1980 w składzie32: 
prof. dr inż. Stanisław Hückel – przewodniczący (do 20.07.1980), doc. dr Czesław 

Biernat, doc. dr Zbigniew Binerowski, prof. dr Edmund Cieślak, doc. dr Bogusław 
Cygler, prof. dr Karol Głombiowski, doc. dr Edmund Kotarski, doc. dr Zbigniew 
Rynduch, prof. dr Roman Wapiński, doc. dr Andrzej Zbierski, z urzędu: doc. dr 
Edmund Kotarski, dr Henryk Stępniak, (przedstawiciel ZNP).

21 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 72–86.
22 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 127–135.
23 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 158–166. Podczas posiedzenia uchwalono nowy 

Regulamin Rady Naukowej. 
24 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 199–204.
25 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 221–227.
26 Tamże, sygn. akt X-2/115, s. 260–269. 
27 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 293–297.
28 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 348–352.
29 Tamże, sygn. akt X-2/115, (protokół) s. 341–347.
30 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 10–15.
31 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 16–21.
32 Tamże, sygn. akt X-2/116, s. 26–32.
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Rada Naukowa liczyła 13  członków i  w  czasie kadencji zbierała się pięcio-
krotnie: 27 kwietnia33 i 18 grudnia34 1978, 5 grudnia 197935, 15 grudnia 198036 
i 10 marca 198137 roku.

VIII

Sekretarz Naukowy Wydziału I PAN w dniu 6 maja 1982 roku powołał38 Radę 
Naukową Biblioteki Gdańskiej PAN na lata 1981–1983 w składzie39: 

prof. dr Karol Głombiowski – przewodniczący, prof. dr Czesław Biernat, prof. 
dr Edmund Cieślak, mgr Helena Dzienis, mgr Aleksandra Iwanowska, doc. dr 
Zbigniew Jabłoński, doc. dr Edmund Kotarski, dr Jan Kucharski, doc. dr Zbigniew 
Nowak, doc. dr Paulina Pelcowa, doc. dr Marian Pelczar (zm. 9.03.1983), mgr 
Anna Siemiginowska, dr hab. Przemysław Szafran, mgr Anna Świderska, prof. dr 
Roman Wapiński.

Rada Naukowa liczyła 15 członków i w czasie kadencji zbierała się czterokrot-
nie: 9 grudnia 198240, 19 kwietnia41 i 8 grudnia42 1983 oraz 23 lutego 198443 roku.

IX

Sekretarz Naukowy Wydziału I PAN w dniu 9 lipca 1984 roku powołał Radę 
Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1984–1986 w składzie44: 

prof. dr Edmund Cieślak – przewodniczący, prof. dr Czesław Biernat,  
mgr Helena Dzienis, prof. dr Karol Głombiowski, doc. dr Zbigniew Jabłoński 
(do 7.10.1984), doc. dr Edmund Kotarski, mgr Jan Krzemiński, dr Jan Kucharski, 
prof. dr Zbigniew Nowak, doc. dr Paulina Pelcowa, prof. dr Jerzy Stankiewicz,  
dr hab. Przemysław Szafran, mgr Anna Świderska, prof. dr Roman Wapiński,  
doc. dr Andrzej Zbierski.

Rada Naukowa liczyła 15 członków i w czasie kadencji zbierała się czterokrotnie: 
28 lutego 198545 oraz 10 kwietnia46, 19 czerwca47 i 30 października48 1986 roku.

33 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 74–80.
34 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 39–43.
35 Tamże, sygn. akt. X-2/116, (protokół) s. 87–94.
36 Tamże, sygn. akt. X-2/116, (protokół) s.110–118.
37 Tamże, sygn. akt. X-2/116, (protokół) s.140–147.
38 Zgodnie z nowymi zasadami powoływania i działania Rad Naukowych w placówkach PAN, 

wprowadzonymi przez Sekretariat Naukowy PAN 26 maja i 19 października 1981 roku.
39 Tamże, sygn. akt X-2/116, s. 136.
40 Tamże, sygn. akt X2/116, (protokół) s. 156–164.
41 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 198–208.
42 Tamże, sygn. akt X-2/116, (protokół) s. 178–187.
43 Tamże, sygn. akt. X-2/116, (protokół) s. 225–232.
44 Tamże, sygn. akt X-2/206, s. 3.
45 Tamże, sygn. akt. X-2/116, (protokół) s. 244–253. 
46 Tamże, sygn. akt. IX-001/2/86, (protokół) s. 6–16.
47 Posiedzenie miało uroczysty charakter z okazji powojennego 40-lecia Biblioteki Gdańskiej.
48 Tamże, sygn. akt. IX-001/3/86, (protokół) s. 17–23.
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X
Sekretarz Naukowy Wydziału I  PAN w  dniu 20  lutego 1987  roku powołał 

Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1987–1989 w składzie49: 
prof. dr Wiesław Gruszkowski – przewodniczący, prof. dr Czesław Biernat, 

prof. dr Edmund Cieślak, doc. dr Bogusław Cygler, doc. dr Elżbieta Kilińska-
-Ewertowska, mgr Jan Krzemiński, dr Jan Kucharski, prof. dr Lech Mokrzecki, 
prof. dr Zbigniew Nowak, doc. dr Paulina Pelcowa, mgr Irena Szadek, dr hab. 
Przemysław Szafran, mgr Anna Świderska, mgr Janina Urban, prof. dr Roman 
Wapiński, doc. dr Andrzej Zbierski.

Rada Naukowa liczyła 17 członków i w czasie kadencji zbierała się sześcio-
krotnie: 23 kwietnia50 i 19 listopada51 1987, 24 marca52, 8 września53 i 15 grudnia54 
1988 oraz 16 marca55 i 5 grudnia56 1989 roku.

XI
Sekretarz Naukowy Wydziału I  PAN w  dniu 13  marca 1990  roku powołał 

Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1990–1992 w składzie57: 
prof. dr Wiesław Gruszkowski – przewodniczący, prof. Czesław Biernat, prof. dr 

Józef Borzyszkowski, prof. dr Edmund Cieślak, mgr Helena Dzienis, doc. dr Joachim 
Gudel, mgr Marta Klott-Żychska, mgr Jan Krzemiński, prof. dr Zbigniew Nowak, 
mgr Ewa Ogonowska, prof. dr Paulina Pelcowa, dr Maria Pelczar, prof. dr Wiktor  
Pepliński, mgr Anna Siemiginowska, prof. dr Eugeniusz Sieńkowski, doc. dr  
Przemysław Szafran, prof. dr Roman Wapiński.

Rada Naukowa liczyła 17 członków i w czasie kadencji zbierała się sześciokrot-
nie: 5 kwietnia58 i 28 listopada59 1990, 21 marca60 i 4 grudnia61 1991 oraz 8 kwiet-
nia62 i 15 grudnia63 1992 roku

XII
Sekretarz Wydziału I PAN w dniu 8 marca 1993 roku powołał Radę Naukową 

Biblioteki Gdańskiej na lata 1993–1995 w składzie64: 

49 Tamże, sygn. akt X-2/206, s. 36–37.
50 Tamże, sygn. akt IX-001/4/87, (protokół) s. 24–33.
51 Tamże, sygn. akt IX-001/5/87, (protokół) s. 34–37.
52 Tamże, sygn. akt IX-001/6/88, (protokół) s. 38–42.
53 Tamże, sygn. akt IX-001/7/88, (protokół) s. 43–48.
54 Tamże, sygn. akt IX-001/8/88, (protokół) s. 49–54.
55 Tamże, sygn. akt IX-001/9/89, (protokół) s. 56–63.
56 Tamże, sygn. akt IX-001/10/89, (protokół) s. 64–69.
57 Tamże, sygn. akt X-2/206, s. 76–93.
58 Tamże, sygn. akt IX-001/11/90, (protokół) s. 70–74.
59 Tamże, sygn. akt IX-001/12/90, (protokół) s. 75–80.
60 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 3–6.
61 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 7–11.
62 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s.15–19.
63 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 21–31.
64 Tamże, sygn. akt X-2/227, s. 32–33, 35–36.
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prof. dr Roman Wapiński – przewodniczący, prof. dr hab. Wiesław Bieńkow-
ski, dr Jurand Czermiński, mgr Helena Dzienis, doc. dr Joachim Gudel, prof. dr  
Zbigniew Nowak, mgr Ewa Ogonowska, dr Maria Pelczar, prof. dr Wiktor  
Pepliński, mgr Wanda Pętlicka, prof. dr Jerzy Sampf, mgr Anna Siemiginowska, 
doc. dr Przemysław Szafran, mgr Krystyna Świerkosz, prof. dr Jerzy Trzoska. 

Rada Naukowa liczyła 15 członków i w czasie kadencji zbierała się sześcio-
krotnie: 21 kwietnia65 i 13 grudnia66 1993, 11 kwietnia67 i 19 grudnia68 1994 oraz 
27 marca69 i 27 listopada70 1995 roku.

XIII

Sekretarz Naukowy Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dniu 22 lutego 1996 ro-
ku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1996–1998 w składzie71: 

prof. dr hab. Roman Wapiński – przewodniczący, prof. dr hab. Wiesław  
Bieńkowski, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, mgr Helena Dzienis, doc. dr  
Joachim Gudel, prof. dr hab. Józef Lisowski, prof. dr Zbigniew Nowak, mgr Ewa 
Ogonowska, dr Maria Pelczar, prof. dr Wiktor Pepliński, mgr Wanda Pętlicka, 
mgr Anna Siemiginowska, doc. dr Przemysław Szafran, prof. dr Jerzy Trzoska, 
mgr Anna Walczak.

Rada Naukowa liczyła 15 członków i czasie kadencji zbierała się dziewięcio-
krotnie: 25 marca72, 21 czerwca73 i 2 grudnia74 1996, 7 kwietnia75, 18 września76 
i 15 grudnia77 1997, 23 marca78 i 2 grudnia79 1998 oraz 15 marca 199980 roku.

XIV

Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dniu 7 kwietnia 1999 ro-
ku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 1999–2002 w składzie81: 

65 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 44–50.
66 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 52–58.
67 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 62–66.
68 Tamże, sygn. akt X-2/227, (protokół) s. 68–71.
69 Tamże, sygn. akt IX-001/1/95, (protokół) s. 1–8.
70 Tamże, sygn. akt IX-001/2/95, (protokół) s. 10–15.
71 Tamże, sygn. akt X-0321/6/12, (sprawozdanie) s. 1. Rada Naukowa wyjątkowo działała do 

marca 1999 roku.
72 Tamże, sygn. akt IX-001/3/96, (protokół) s. 17–22.
73 Tamże, sygn. akt IX-001/4/96, (protokół) s. 24–25. Posiedzenie miało uroczysty charakter 

z okazji jubileuszu 400-lecia Biblioteki Gdańskiej.
74 Tamże, sygn. akt IX-001/5/96, (protokół) s. 27–32.
75 Tamże, sygn. akt IX-001/6/97, (protokół) s. 34–37.
76 Tamże, sygn. akt IX-001/8/97, (protokół) s. 41–43.
77 Tamże, sygn. akt IX-001/9/97, (protokół) s. 45–46.
78 Tamże, sygn. akt IX-001/10/98, (protokół) s. 47–50.
79 Tamże, sygn. akt IX-001/11/98, (protokół) s. 51–58. 
80 Tamże, sygn. akt IX-001/13/99, (protokół) s. 59–62.
81 Tamże, sygn. akt IX/001/12/99, s. 57.
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prof. dr hab. Roman Wapiński – przewodniczący, prof. dr hab. Wiesław  
Bieńkowski (zm. 22.11.1999), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr Teresa 
Grzybkowska, prof. dr Joachim Gudel (zm. 14.01.2002), prof. dr Krzysztof Migoń, 
prof. dr Zbigniew Nowak, mgr Ewa Ogonowska, dr Maria Pelczar, prof. dr Wiktor 
Pepliński, mgr Wanda Pętlicka, doc. dr Barbara Sordylowa, doc. dr Przemysław 
Szafran, mgr Krystyna Świerkosz, prof. dr Jerzy Trzoska, mgr Anna Walczak.

Rada Naukowa liczyła 16  członków i  w  czasie kadencji zbierała się ośmio-
krotnie: 25 maja 199982, 9 marca83 i 7 grudnia84 2000, 12 marca85, 25 czerwca86 
i 10 grudnia87 2001 oraz 19 marca88 i 19 listopada89 2002 roku.

XV
Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dniu 6 stycznia 2003 ro-

ku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 2003–2006 w składzie90: 
prof. dr hab. Roman Wapiński – przewodniczący, dr Maria Babnis, prof. dr hab. 

Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Aleksander Kołodziejczyk, mgr Jan Krzemiński, 
prof. dr Zbigniew Nowak, mgr Ewa Ogonowska, dr Maria Pelczar, prof. dr hab. 
Wiktor Pepliński, mgr Wanda Pętlicka, prof. dr hab. Anna Podhajska, doc. dr hab. 
Barbara Sordylowa, prof. dr hab. Stanisław Sierpowski, prof. dr hab. Jerzy Trzoska, 
mgr Anna Walczak, prof. dr hab. Krzysztof Zamorski.

Rada Naukowa liczyła 16 członków i w czasie kadencji zbierała się ośmiokrot-
nie: 16 kwietnia91 i 16 grudnia92 2003, 3 marca93 i 8 grudnia94 2004, 15 marca95 
i 21 grudnia96 2005 oraz 2 marca97 i 15 listopada98 2006 roku.

XVI

Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dniu 24 stycznia 2007 ro-
ku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 2007–2010 w składzie99: 

82 Tamże, sygn. akt IX-001/14/99, (protokół) s. 63–65.
83 Tamże, sygn. akt IX-001/15/00, (protokół) s. 67–74.
84 Tamże, sygn. akt IX-001/16/00, (protokół) s. 75–77.
85 Tamże, sygn. akt IX-001/17/01, (protokół) s. 78–83.
86 Tamże, sygn. akt IX-001/19/01, (protokół) s. 86–87.
87 Tamże, sygn. akt IX-001/20/01, (protokół) s. 88–91.
88 Tamże, sygn. akt. IX-001/21/01, (protokół) s. 92–95.
89 Tamże, sygn. akt IX-001/22/02, (protokół) s. 96–98.
90 Por. tamże, sygn. akt IX/001/23/03, s. 99.
91 Tamże, sygn. akt IX-001/23/03, (protokół) s. 99–101.
92 Tamże, sygn. akt IX-001/24/03, (protokół) s. 102–104.
93 Tamże, sygn. akt IX-001/25/04, (protokół) s. 105–108.
94 Tamże, sygn. akt IX-001/26/04, (protokół) s. 109–110.
95 Tamże, sygn. akt IX-001/27/05, (protokół) s. 111–113.
96 Tamże, sygn. akt IX-001/28/05, (protokół) s. 114–115.
97 Tamże, sygn. akt IX-001/29/06, (protokół) s. 116–118. Posiedzenie poświęcone m.in. przejęciu 

zbiorów Biblioteki PAN w Warszawie.
98 Tamże, sygn. akt IX-001/30/06, (protokół) s. 119–120.
99 Por. tamże, sygn. akt IX-001/32/07, s. 124.
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prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk – przewodniczący, prof. dr hab. 
Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Jan Drwal, mgr Michał Jagiełło, mgr Ewa  
Kobierska-Maciuszko, prof. dr hab. Jacek Marecki, prof. dr hab. Mieczysław Nurek,  
mgr Ewa Ogonowska, dr Maria Pelczar, mgr Wanda Pętlicka, dr Dobrosława 
Platt, prof. dr hab. Jan Strelau, mgr Stefania Sychta, dr Zofia Tylewska-Ostrowska,  
mgr Anna Walczak, prof. dr hab. Roman Wapiński (zm. 14.05.2008) / prof. dr hab. 
Tomasz Jasiński.

Rada Naukowa liczyła 16 członków i w czasie kadencji zbierała się dziewię-
ciokrotnie: 9 marca100 i 14 grudnia101 2007, 11 kwietnia102 i 10 grudnia103 2008, 
30 marca, 3 lipca i 27 listopada 2009 oraz 30 kwietnia i 16 grudnia 2010 roku104.

XVII

Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN w dniu 31 marca 2011 ro-
ku powołał Radę Naukową Biblioteki Gdańskiej na lata 2011–2014 w składzie: 

prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk – przewodniczący, prof. dr hab. Józef 
Borzyszkowski, mgr inż. Ewa Chrzan, prof. dr hab. Jan Drwal (zm. 23.06.2012), 
mgr Roman Dzięgielewski, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, mgr Ewa Kobierska-
-Maciuszko, prof. dr hab. Jacek Marecki, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, dr Maria 
Pelczar, mgr Wanda Pętlicka, mgr Stefania Sychta, dr Zofia Tylewska-Ostrowska, 
mgr Anna Walczak, prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk.

Rada Naukowa liczyła 15  członków i  w  czasie kadencji zbierała się ośmio-
krotnie: 2 czerwca i 16 grudnia 2011, 27 kwietnia i 14 grudnia 2012, 29 kwietnia 
i 19 grudnia 2013 oraz 23 kwietnia i 10 grudnia 2014 roku105.

W 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy Biblioteki Gdańskiej. W dniu 1 marca 
2016 roku Przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN powołał pierw-
szą Radę Naukową PAN Biblioteki Gdańskiej106, której kadencja zakończy się 
w 2020 roku.

100 Tamże, sygn. akt IX-001/32/07, (protokół) s. 124–126.
101 Tamże, sygn. akt IX-001/33/07, (protokół) s. 128–131.
102 Tamże, sygn. akt IX-001/34/08, (protokół) s. 132–135.
103 Tamże, sygn. akt IX-001/35/08, (protokół) s. 136–138.
104 Materiały w Archiwum Zakładowym PAN Biblioteki Gdańskiej w trakcie nadawania sygna-

tur akt. Na posiedzeniu 30 kwietnia 2010 roku omawiano nawiązanie współpracy ze Stacją Naukową 
PAN w Rzymie.

105 Materiały w Archiwum Zakładowym PAN Biblioteki Gdańskiej w trakcie nadawania sygna-
tur akt.

106 Skład Rady Naukowej PAN Biblioteki Gdańskiej na lata 2016–2020: prof. dr hab. Grażyna 
Borkowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, mgr inż. Ewa Chrzan, mgr Beata 
Gryzio, mgr Ewa Kobierska-Maciuszko, prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, dr Krzysztof 
Nierzwicki, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, dr Maria Pelczar, mgr Wanda Pętlicka, mgr Stefania 
Sychta, mgr Urszula Szybowska, dr Zofia Tylewska-Ostrowska, dr Anna Walczak i prof. dr hab. 
Jarosław Włodarczyk.
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* * * 

Zdecydowana większość posiedzeń Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej 
PAN na przestrzeni poszczególnych siedemnastu kadencji dotyczyła opiniowania 
i zatwierdzania rocznych i wieloletnich planów pracy naukowej i działalności or-
ganizacyjnej, a następnie ich realizacji. W dyskusjach członków Rady wiele uwagi 
poświęcano rozwojowi prac badawczych i wydawniczych, nie pomijając również 
spraw materialnych, w tym sytuacji finansowej, zarówno całej jednostki, jak i za-
trudnionych w niej pracowników. 

Podczas każdego posiedzenia Rady Naukowej, przez prawie sześćdziesiąt lat, 
wiele czasu poświęcano sytuacji lokalowej Biblioteki – konieczności powiększenia 
jej przestrzeni magazynowej i pracowni – oraz ochronie zbiorów, a także ich opra-
cowaniu i udostępnianiu. Wielokrotnie podnoszono też konieczność zwiększenia 
budżetu Biblioteki w celu zapewnienia odpowiednich środków na zakup księgo-
zbioru i uposażenia pracowników.

Przypadające w  tym okresie wyjątkowe wydarzenia: jubileusz 40-lecia dzia-
łalności po wojnie i 400-lecia istnienia Biblioteki, uczczone zostały przez zwo-
łanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej 19 czerwca 1986 i 21 czerwca 
1996 roku. Miały one charakter „otwarty”, ciesząc się dużym zainteresowaniem 
środowisk naukowych. 

Specjalny przebieg miały posiedzenia Rady Naukowej zwoływane w związku 
z kolejnymi wyborami na stanowisko dyrektora i wicedyrektora Biblioteki Gdań-
skiej, a  także przygotowywaniem wystąpień do władz Polskiej Akademii Nauk 
w sprawie nadania stopni i tytułów naukowych pracownikom Biblioteki w oparciu 
o posiadany przez nich dorobek naukowy107. 

107 Tytułu profesora nadzwyczajnego dla doc. dr. Mariana Pelczara 21 listopada 1970, 9 marca 
1971 i 16 czerwca 1972 roku; stanowiska samodzielnego pracownika naukowo badawczego dla dr. 
hab. Edmunda Kotarskiego 21 listopada 1970 i 9 marca 1971 roku; stanowiska docenta, a następnie 
tytułu profesora nadzwyczajnego i  zwyczajnego dla dr. hab. Zbigniewa Nowaka, odpowiednio 
27 kwietnia 1978 oraz 28 lutego 1985 i 30 października 1986 roku; stanowiska docenta dla dr. hab. 
Przemysława Szafrana 19 kwietnia 1983 roku.
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Aleksander Baliński

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI D’ORIANA. 
AWIZA BIBLIOTECZNE 1–5 (1994–2000)

D’Oriana. Awiza biblioteczne, których redaktorem był dr Jerzy Kukliński, wy-
dawało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Gdańskiej, powstałe w 1993 roku z ini-
cjatywy pierwszego prezesa dr. Władysława A. Drapelli i  działające pod prze-
wodnictwem drugiego prezesa dr Marii Babnis do 2004 roku. Stowarzyszenie za 
swoje zadanie stawiało „tworzenie społecznej otuliny” aktywizującej działalność 
naukową i popularyzatorską pracowników oraz szerzącej wiedzę o dziejach i zbio-
rach gdańskiej książnicy. 

Pięć numerów d’Oriana. Awiza biblioteczne ukazywało się w latach 1994–2000. 
Publikowano w nich artykuły o poszczególnych kolekcjach i zespołach bibliotecz-
nych, a także polskie przekłady materiałów źródłowych oraz teksty związane z hi-
storią i kulturą Gdańska od XV do XIX wieku. Zamieszczano również informacje 
o wydawnictwach gdańskiej książnicy oraz recenzje publikacji naukowych.

1/1994
Artykuły i materiały

 [1] Maria Babnis, Jan Bernard Bonifacio fundator Biblioteki Gdańskiej, s. 6–9
 [2] Zbigniew Nowak, Biblioteka Gdańska – spojrzenie w przeszłość i przyszłość, s. 10–15
 [3] Pierwsza i wtóra nawigacya do Gdańska zakonnic francuskich w 1653 i 1654 r. Wybór i objaśnie-

nia Władysław A. Drapella (wprowadzenie Maria Babnis), s. 16–26

Recenzje i omówienia
 [4] Zbigniew Nowak, Biblioteka Zamkowa księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu [ J. Tondel, Bibliote-

ka Zamkowa (1529–1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992], s. 26–31
 [5] Jerzy Kukliński, Seria jubileuszowa na 400-lecie Biblioteki Gdańskiej, s. 32–36

 [6] Z życia Biblioteki Gdańskiej, s. 37–39
 [7] Kronika Towarzystwa: Spieszmy na pomoc naszej najcenniejszej – apel dra Władysława A. Dra-

pelli, s. 40–42
 [8] Kącik Darczyńców, s. 43
 [spis treści]
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2/1994
Artykuły i materiały

  [9] Zbigniew Nowak, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, s. 5–16
[10] Z. Lidia Pszczółkowska, Gdański jubileusz [Matthias Gotthilf Löschin], s. 17–24
[11] Maria Babnis, Znaki czasów [Karol Ogier, Dokładne i prawdziwe opisanie walki orłów, 1666],  

s. 25–30
[12] Nawigacya wtóra do Gdańska zakonnic francuskich w 1654 roku. Przypomniał i przypisami opa-

trzył Władysław A. Drapella, s. 31–38

Recenzje i omówienia
[13] Jerzy Kukliński, Z  księgi Floty Ojczystej – wydawnictwo Wyższej Szkoły Morskiej w  Gdyni,  

s. 39–47
[14] Jerzy Kukliński, Zabytkowe i artystyczne oprawy w zbiorach Biblioteki Gdańskiej [E. Ogonowska, 

Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akade-
mii Nauk, Gdańsk 1993], s. 48–49

[15] Z życia Biblioteki Gdańskiej, s. 50–51
[16] Kronika Towarzystwa: Kalendarium powołania Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Gdańskiej Pol-

skiej Akademii Nauk, s. 52–53
[17] Kącik Darczyńców, s. 54
[spis treści]

3/1996

Artykuły i materiały
[18] Z. Lidia Pszczółkowska, Rękopisy w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, s. 5–17
[19] Andrzej Drozd, Rękopis Tatarów polsko-litewskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, s. 18–27
[20] Anna Świderska, „Mars” dzielny i jego towarzyszka [sonety Johanna Ernesta Schmiedena, Jeana 

Rutgera zur Horst i Charlesa Henri d’Alanci ku czci króla Jana III Sobieskiego i królowej Ma-
rii Kazimiery], s. 28–35

[21] Ewa Czerniakowska, Janina Sedlaczkówna i „Gazeta Gdańska” Bernarda Milskiego, s. 36–44

Recenzje i omówienia
[22] Zbigniew Nowak, Bibliografia dorobku naukowego pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni  

[M. Babnis, J. K. Sawicki, Wyższa Szkoła Morska. Bibliografia, tom 1: Tczew–Gdynia 1920–1994, 
Gdynia 1995], s. 45–49

[23] Zbigniew Nowak, Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego XVI–XVIII wieku [K. M. 
Kowalski, Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVI–XVIII w. Studium z dziejów 
kultury intelektualnej Prus Królewskich, Gdańsk 1993], s. 50–53

[24] Z życia Biblioteki Gdańskiej, s. 54–56
[25] Kącik darczyńców, s. 57
[spis treści]
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4/1999

Artykuły i materiały
[26] Zbigniew Nowak, W poszukiwaniu początków drukarstwa gdańskiego, s. 5–20
[27] Maria Babnis, Kultura teatralna Gdańska w XVIII wieku, s. 21–31
[28] Reinhold Curicke, Historyczne opisanie miasta Gdańska (wypisy). Wprowadzenie Jerzy Kukliń-

ski, wybrał i przetłumaczył Adam Fąferek, s. 32–46

Recenzje i omówienia
[29] Aleksander Klemp, Dyament w Koronie [M. Babnis, J. Kukliński, Z. Nowak, J. K. Sawicki, Dy-

ament w Koronie, Gdańsk–Gdynia 1997], s. 47–49
[30] Krzysztof Maciej Kowalski, W odpowiedzi na recenzję Zbigniewa Nowaka, s. 50–56
[31] [Zbigniew Nowak], Odpowiedź na list Pana Krzysztofa Macieja Kowalskiego w sprawie mojej re-

cenzji, s. 57
[32] [Krzysztof Maciej Kowalski], Replika na odpowiedź Pana Profesora Zbigniewa Nowaka, s. 58

[33] Z  życia Biblioteki Gdańskiej: Wanda Pętlicka, Obchody jubileuszowe w  Bibliotece Gdańskiej,  
s. 59–62

[spis treści]

5/2000

Artykuły i materiały
[34] Małgorzata Fiebig-Drzewiecka, Janusz Grabowski, Grzegorz Szychliński, Notacja kołkowa bęb-

na carillonu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, s. 5–25
[35] Maria Babnis, Ustawodawstwo Gdańska w XV–XVIII wieku w świetle zachowanych norm praw-

nych, s. 26–35
[36] Jerzy Kukliński, Nie zapominajmy o latach 1945–1955 i czasie po roku 1989. Uwagi do dyskusji 

o zadaniach Fundacji „Centrum Solidarności”, s. 36–42
[37] Helena Dzienis, Album amicorum Jerzego Mehlmanna, s. 43–49
[38] Maria Babnis, Gdańskie ślady powstańców 1831 roku, s. 50–56
[39] Anna Świderska, Wpisy powstańców listopadowych internowanych w Twierdzy Wisłoujście, s. 57–60
[40] Helena Dzienis, Pamiętnik uczestnika powstania listopadowego Karola Glogera z pobytu w Pru-

sach, s. 61–63
[41] Aleksander Klemp, Mikołaj Volckmar – kaznodzieja i profesor języka polskiego w Gdańsku, s. 64–71
[42] Maria Babnis, Mikołaja Volckmara rozmowa O komediach, s. 72–77

Recenzje i omówienia
[43] Jerzy Kukliński, Hymnu polskiego obraz własny [M. Babnis, Hymnu polskiego obraz własny, 

Gdańsk 1999], s. 79–80
[44] Jerzy Kukliński, Morskie zabytki Gdańska i okolic [ Jerzy Litwin, Morskie zabytki Gdańska i oko-

lic, Gdańsk 1999], s. 81–82

[spis treści]
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Maria Babnis, Władysław Antoni Drapella, Jerzy Kukliński (redaktor), Teresa Trzebińska-Marku-
szewska

Babnis Maria 1, 3, 11, 27, 35, 38, 42
Curicke Reinhold 28
Czerniakowska Ewa 21
Drapella Władysław A. 3, 7, 12
Drozd Andrzej 19
Dzienis Helena 37, 40
Fąferek Adam 28
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Kowalski Krzysztof Maciej 30, 32
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JAN KRZYSZTOF KORDEL  

(1947–2019)

Jan Krzysztof Kordel urodził się 3 maja 1947 roku w miejscowości Lenie Wielkie 
w powiecie lipnowskim w województwie kujawsko-pomorskim. Ojciec Władysław był 
instruktorem w szkole rolniczej, matka Genowefa z Drozdowskich zajmowała się do-
mem i dziećmi. Będąc najstarszym z rodzeństwa miał jeszcze dwóch braci. 

Naukę szkolną rozpoczął w 1954  roku w Szkole Podstawowej w Zarzeczu No-
wym pod Włocławkiem, a  ukończył w  1961  roku w  Zalesiu koło Włocławka, do-
kąd w międzyczasie przeprowadzili się jego rodzice. Następnie kształcił się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Nieszawie, gdzie zdał maturę w 1965 roku. Przez kolejny rok 
studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu. W  latach 
1966–1968 uczęszczał do Studium Nauczycielskiego w Płocku. Po ukończeniu Stu-
dium kontynuował naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Studia wyż-
sze w zakresie filologii polskiej ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w 1973 roku.

 Pracę zawodową rozpoczął 1 listopada 1973 roku w Bibliotece Gdańskiej Pol-
skiej Akademii Nauk, w sekcji rękopisów Działu Zbiorów Specjalnych, początkowo 
jako młodszy bibliotekarz, a od 1 sierpnia 1976 roku jako bibliotekarz, zaś od 1 maja 
1980  roku jako starszy bibliotekarz. W  sekcji rękopisów, wywiązując się ze swoich 
obowiązków bibliotekarskich, a  także dodatkowo naukowych, pracował do 31 maja 
1980 roku. Z dniem 1 czerwca tego samego roku został powołany na stanowisko kie-
rownika działu udostępniania i magazynów. Kierując pracą szesnastoosobowego ze-
społu i nadzorując złożone funkcje działu, wykazał się zdolnościami organizacyjnymi, 
samodzielnością i odpowiedzialnością. W konsekwencji z dniem 1 sierpnia 1982 ro-
ku został awansowany na kustosza służby bibliotecznej. Na uwagę zasługuje rów-
noczesne dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i naukowych. 
Ukończył Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa przy Uniwersytecie Gdańskim 
w 1976 i podyplomowe studia etyczno-religioznawcze w 1985 roku. Uczestniczył tak-
że w seminarium doktoranckim prowadzonym przez prof. dr. Andrzeja Bukowskiego. 
Ponadto w latach 1973–1982 pracował społecznie, w jako społeczny inspektor pracy 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W czasie studiów w 1968 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Pełnił funkcję sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Bibliotece 
Gdańskiej PAN. Od 1 grudnia 1982 do 30 kwietnia 1986 roku był oddelegowany do 
pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR – pełnił funkcję sekretarza sekcji oświaty 
w Komitecie Dzielnicowym PZPR Gdańsk-Wrzeszcz. 
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Z dniem 1 maja 1986 roku podjął ponownie pracę w Bibliotece Gdańskiej jako 
starszy kustosz służby bibliotecznej. 1  września tego samego roku został powołany 
na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych Biblioteki. Jako wice-
dyrektor zreorganizował służbę administracyjną i usprawnił jej funkcjonowanie oraz 
uporządkował sprawy związane z właściwym zabezpieczeniem mienia bibliotecznego. 
Po uzyskaniu, na wniosek Komisji Weryfikacyjnej, statusu bibliotekarza dyplomowa-
nego w 1989 roku zrezygnował z dotychczasowego stanowiska. Z dniem 1 stycznia 
1990 roku na własną prośbę ponownie rozpoczął pracę w sekcji rękopisów, którą kon-
tynuował do przejścia na emeryturę 1 kwietnia 2013 roku.

Jako autor debiutował na łamach „Libri Gedanenses” w 1974 roku relacją z sesji 
naukowej poświęconej 500-leciu drukarstwa w Polsce1. Był także współautorem wyda-
nego cztery lata później kolejnego tomu katalogów rękopisów Biblioteki Gdańskiej2. 
Zainteresowania naukowe koncentrował początkowo na twórczości polskich pisarzy 
marynistów3, pisząc kilka artykułów omawiających ich korespondencję4. Następnie 
zajął się spuścizną Jerzego Afanasjewa, wraz z materiałami dotyczącymi studenckiego 
ruchu teatralnego w zbiorach Biblioteki Gdańskiej5. W ostatnim okresie pracy zawo-
dowej opracowywał spuściznę literacką wileńsko-gdańskiej poetki i powieściopisarki 
Eugenii Kobylińskiej-Masiejewskiej. 

Ukończył kilka kursów, m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w 1998 ro-
ku oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych w 2000 roku. W latach 1999–2014, 
w tym przez rok po przejściu na emeryturę, był pełnomocnikiem dyrektora do spraw 
obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych. Od 1989 do 2006 roku dodatko-
wo zatrudniał się jako nauczyciel języka polskiego w  szkołach średnich, najpierw  
w VI Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Zespole Szkół Budownictwa Okrę-
towego w Gdańsku.

Obok zainteresowań zawodowych i naukowych, z największą pasją poświęcał się 
śpiewowi chóralnemu. Podczas studiów i później aktywnie działał w  chórze uczel-
nianym, w  latach 1971–1972  pełnił nawet funkcję prezesa Akademickiego Chóru 
Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie związał się powstałym w 1986  roku Chórem 
Kameralnym Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół ten cztery lata później zmienił nazwę 

1 J. Kordel, Sesja naukowa poświęcona pięćsetleciu drukarstwa w  Polsce, „Libri Gedanenses” t. 8   
(1974), s. 227–285.

2 Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Sygn. Ms 5000-Ms 5411, oprac. 
H. Dzienis, J. Kordel, D. Majkowska, Gdańsk 1978.

3 J. Kordel, Janusz Stępowski – zapomniany literat i dziennikarz Wybrzeża Gdańskiego, „Gdański 
Rocznik Kulturalny” 10 (1993), s. 101–124; tenże, Korespondencja Stanisława Marii Salińskiego 
z Januszem Stępowskim w latach 1945–1967, „Rocznik Gdański” t. 39 z. 2 (1979) s. 169–201.

4 J. Kordel, Listy marynistów polskich w  zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN [cz. 1], „Libri 
Gedanenses” t. 10 (1975/1992), s. 101–124; tenże, Listy marynistów polskich w  zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej PAN (cz. 2), „Libri Gedanenses” t.11/12 (1993/1994), s. 103–140; tenże, Listy marynistów 
polskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN [cz. 3], „Libri Gedanenses” t. 22 (2004), s.42–73.

5 J. Kordel, Spuścizna Jerzego Afanasjewa w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, 
„Rocznik Sopocki” [20] (2007/2008), s. 121–129; tenże, Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej 
Akademii Nauk. Sygnatury Ms 6124-6321. Spuścizna Jerzego Afansjewa, do druku przygotowała  
M. Babnis, Gdańsk 2007.
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na Sopocki Chór Kameralny „Continuo” oraz uzyskał patronat miasta Sopotu i Bał-
tyckiej Agencji Artystycznej. Był szalenie dumny z  osiągnięć Chóru Continuo, na 
czele ze zdobyciem pierwszej nagrody na VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej w Hajnówce w 1987 roku. Od tego wydarzenia wielokrotnie koncertował 
w kraju i za granicą. Po powrocie z artystycznych wojaży, zwłaszcza tych egzotycznych, 
jak do Meksyku czy Brazylii, dzielił się z koleżankami i kolegami w Bibliotece swoimi 
wrażeniami z dalekich krajów. Chwalił się także kolejnymi płytami, które nagrywał 
zespół. Z Sopockim Chórem Kameralnym był związany prawie do ostatnich dni, od 
września 2012 roku zasiadał w radzie Fundacji Continuo.

Jego działalność zawodowa i społeczna zostały docenione Złotym Krzyżem Zasłu-
gi otrzymanym od Prezydenta RP w 2005 roku.

Jan K. Kordel zmarł 13 września 2019 roku. Pozostawił po sobie wdowę Krystynę 
z domu Kościuch i dwóch synów: Tymoteusza i Jacka. 

HELENA DZIENIS
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