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LIBRI GEDANENSES XXXIV

Arkadiusz Wagner

JAN WALTER Z CHOJNIC 
JAKO PREKURSOR GDAŃSKIEJ TRADYCJI 

SUPEREKSLIBRISU

Wyróżniającą się postacią w  kręgu dawnych bibliofilów gdańskich był Jan 
Walter z  Chojnic (ur. około 1445, zm. 30  października 1512  roku), wi-
kariusz a później proboszcz kościoła pw. św. Piotra i Pawła oraz sekretarz 

Rady Miejskiej Gdańska. Był on właścicielem stosunkowo bogatego księgozbioru, 
złożonego głównie z dzieł teologicznych i z zakresu prawa, spośród których do dziś 
zachowało się ponad dwadzieścia inkunabułów. Jako pierwszy sylwetką tego zbieracza 
zainteresował się Otto Günther, publikując w latach dwudziestych XX wieku teksty 
poświęcone dziejom biblioteki kościoła Mariackiego w Gdańsku, w  tym zwłaszcza 
przechowywanemu w niej zespołowi kodeksów rękopiśmiennych1. Analizując zagad-
nienie proweniencji oraz autorstwa opraw chroniących owe księgi, badacz zwrócił 
uwagę na charakterystyczny „tłok własnościowy” (Besitzstempel) wyciśnięty na paru 
woluminach. Na podstawie inicjałów „i” (odczytanego jako „J”) oraz „W”, wspartych 
zapiskami własnościowymi wewnątrz ksiąg, motyw ten powiązał z Janem Walterem2. 
Po II wojnie światowej poświęcano Walterowi uwagę w  różnorakich tekstach o m.
in. kolekcji inkunabułów z  PAN Biblioteki Gdańskiej (wcześniej Biblioteki Miej-
skiej w Gdańsku)3, zabytkowych oprawach z tychże zbiorów4, historii kultury książki 

1 O. Günther, Aus der Geschichte und dem Inhalt der Bibliothek der Danziger Marienkirche, „Mit-
teilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins“ Jhg. 20 (1921) Nr 2, s. 13; tenże, Die Handschrif-
ten der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig, Danzig 1921 (Katalog der Danziger Stadtbiblio-
thek, Bd. 5), s. 52–53, il. 5.

2 O. Günther, Aus der Geschichte…, s. 13; tenże, Die Handschriften…, s. 52–53, il. 5. 
3 H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, Gdańsk 

1954, s. 15, 309, nr kat. 229, 407, 578, 613 i in., tabl. XXIV; B. Gryzio, Muzeum czarnej sztuki. Kata-
log inkunabułów PAN Biblioteki Gdańskiej, Gdańsk 2012, nr kat. 715 (19), 729 (32), 750 (53).

4 E. Ogonowska, Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdań-
skiej Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk 1993, s. 9, tabl. 14–14a; taż, Oprawy gdańskie XV–XVIII wieku, 
„Libri Gedanenses” t. 15/16 (1998), s. 178; taż, Oprawy książkowe, [w:] Aurea Porta Rzeczypospolitej. 
Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wiek. Eseje, red. nauk. T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, 
s. 216; Książki –  elegantki. Katalog wystawy, oprac. M. Otto, D. Binkowska, A. Więcek, Gdańsk 
2014, nr kat. 4.
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w Prusach i Gdańsku5 oraz na obszarze Królestwa Polskiego6, czy w końcu w opraco-
waniach biograficznych7.

Jedną z cech księgozbioru Jana Waltera przyciągającą uwagę badaczy była bogata 
forma opraw stanowiących reprezentatywne przykłady gdańskiego introligatorstwa póź-
nogotyckiego przełomu XV i XVI wieku. Wedle ustaleń poczynionych przez Günthe-
ra, oraz Helenę Jędrzejowską i Marię Pelczarową, pochodzą one z przynajmniej trzech 
anonimowych pracowni. Pierwszą z nich był „Warsztat 1” – według starszej, niemieckiej 
nomenklatury identyfikowany z „Introligatorem Smoka Mł.” ( Jüngerer Drachenbuch-
binder) – działający od około 1460 do 1500 roku. Posługiwano się w nim skonwencjo-
nalizowanym zasobem co najmniej kilkunastu narzędzi zdobniczych, wśród których wy-
różnia się romboidalny tłok z wyobrażeniem nagiej niewiasty i małpy oraz para kwadra-
towych tłoków z popiersiowymi wizerunkami mężczyzny (prawdopodobnie Murzyna 
z przepaską na głowie) oraz kobiety (?) w czepcu8. Druga pracownia „Warsztat 2” – „In-
troligator Rozet” (Rosettenbuchbinder) – była czynna między około 1480 a 1500/05 ro-
kiem, a wykorzystywano w niej m.in. podobne jak wyżej tłoki z przedstawieniami kobiet 
(zapewne personifikacji), dwa tłoki z motywem drzewa życia – arbor vitae, ale też cha-
rakterystyczny tłok ze sceną osaczania jelenia przez zwierzęta symbolizujące złe moce 
(m.in. psy lub wilki, wąż, sowa, małpa i jaszczurka)9. Ostatnia z pracowni: „Warsztat 3” 
– według niemieckiego badacza „Introligator pnącza i konara” (Rankenstabbuchbinder) 
– działał na przełomie XV i XVI stulecia. W zasobie jego narzędzi eksponowaną rolę 
odgrywały trzy tłoki ornamentalne z tzw. drzewem życia (pnączem i konarem)10 oraz 
szereg floralnych i zoomorficznych motywów wpisujących się w wokabularz europej-
skiego zdobnictwa późnogotyckiego11.

5 Z.  Nowak, Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w  XV  wieku, Gdańsk 1976, s.  36, il.  6; 
E. Rozenkranz, Najstarszy pomorski superekslibris, czyli słów kilka o chojnickim bibliofilu z XV wieku, 
„Kaszëbë” 1959 nr 10, s. 11; M. Pelczar, Nauka i kultura w Gdańsku, [w:] Gdańsk, jego dzieje i kultura, 
przedm. G. Labuda, Warszawa 1969, s. 513, il. 474; Z. Nowak, Kultura umysłowa Prus Królewskich 
w czasach Kopernika, Toruń 1972, s. 82; tenże, Konrad Baumgart i początki sztuki drukarskiej w Gdań-
sku w XV wieku, Gdańsk 1998, s. 28, il. 24; Książkowe znaki własnościowe XV–XVIII wieku. Katalog 
wystawy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN. Muzeum Zamkowe w Malborku, oprac. H. Dzienis, 
Malbork 1998, nr kat. 4; J. Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Pelplinie, Toruń–Pelplin 2007, s. 153.

6 A. Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do po-
łowy XVII wieku, Toruń 2016, s. 132–133, il. 41, tabl. III. 

7 H. Jędrzejowska, Walter Jan, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, War-
szawa–Łódź 1972, s. 937; Z.L. Pszczółkowska, Walter Jan z Chojnic, [w:] Słownik biograficzny Pomo-
rza Nadwiślańskiego, t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 407–408; 

8 O tej pracowni m.in.: O. Günther, Aus der Geschchte…, s. 12–13; tenże, Die Handschriften…, 
s. 44–48, tabl. III, VII; Z. Nowak, Początki…, s. 99; E. Ogonowska, Oprawy…, nr kat./il. 5, 6. 

9 Np.: O. Günther, Die Handschriften…, s. 48–53, tabl. IV, VIII; Z. Nowak, Początki…, s. 99; 
J. Tondel, Inkunabuły…, s. 168, il. nie num., tabl. XXVI–XXVII. 

10 Problem wymowy symbolicznej tego ornamentu w późnym średniowieczu i renesansie omó-
wiłem w artykule pt. Gotycki ornament chrystologiczny „arbor vitae” na tle zdobnictwa introligatorskiego 
w Europie i Polsce w XV–XVI wieku, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki, 
red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak, A. Betlej, Warszawa 2015, s. 119–131.

11 O  tym warsztacie np.: O. Günther, Aus der Geschchte…, s.  13; tenże, Die Handschriften…, 
s. 53–55, tabl. V, IX; H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog…, s. 17, 61, tabl. XXXII–XXXIV; 
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Typowe dla ówczesnej praktyki introligatorskiej są też materiały i techniki, jaki-
mi posługiwano się w wymienionych pracowniach: deski bukowe (niewykluczone, że 
również dębowe – identyfikację utrudnia dokładne zaklejenie lica desek w niektórych 
woluminach) przeważnie o  sfazowanych krawędziach, obleczone brązową lub bia-
łą skórą. Zaopatrzono je w mosiężne zapięcia i okucia – niekiedy o bogatej formie 
– a niektóre także w żelazną katenację. Okładziny zdobione były w technice ślepych 
i złoconych wycisków z użyciem tłoków, strychulców i przynajmniej jednego radełka 
(w „Warsztacie 3”), wedle różnorakich schematów. Wśród nich znajdowały się zarów-
no proste i zestandaryzowane kompozycje z  tzw. wzorem rombowym oraz wzorem 
owocu granatu vel pędu ruty w obramieniu ornamentalnym12, jak również bardziej 
wysmakowane układy z zagęszczonych i stykających się wycisków tłoków13. W kon-
sekwencji, mimo różnic w poziomie wykonania dekoracji opraw, nie tyle pomiędzy 
warsztatami, ale w ich obrębie (co zapewne należałoby tłumaczyć podziałem prac na 
mistrzowskie oraz czeladnicze i uczniowskie), dorobek owych pracowni uznać należy 
za artystycznie zaawansowany zarówno pod względem technicznym jak i formalno-
-stylowym.

Wyróżniającym się detalem dekoracji niektórych opraw jest wspomniany na po-
czątku tekstu „tłok własnościowy”, będący de facto superekslibrisem Jana Waltera 
z Chojnic. Do jego wyciśnięcia w skórze okładzin wykorzystano tłok (stempel) intro-
ligatorski o owalnym kształcie i miniaturowych rozmiarach 30 x 20 mm, co stanowiło 
nawiązanie do ówczesnych pieczęci sygnetowych. Niewykluczone jednak, że posłu-
żono się do tego mosiężnym tłokiem pieczętnym z  herbem Waltera (lub co mniej 
prawdopodobne ze względów technicznych – sygnetem z wygrawerowanym herbem), 
udostępnionym przez niego introligatorowi. Ukazuje on profilowe popiersie Murzyna 
z dużym nosem, wydatnymi ustami i drobnymi loczkami fryzury, ujęte przez inicjały 
„i[oannes] W[alter]” o teksturowym (pierwsza litera) i majuskułowym (druga litera) 
kroju (il. 1).

Wybór tego dość osobliwego motywu znajduje wyjaśnienie w późnośredniowiecz-
nej heraldyce europejskiej, w której Murzyn pojawiał się jako godło i klejnot. Przy-
puszczalne źródło ikonograficzne wszystkich tego rodzaju wizerunków wiąże się ze św. 
Maurycym – przywódcą Legionu Tebańskiego, zwyczajowo ukazywanym jako Murzyn 
z koroną lub przepaską na głowie, bądź bez żadnego nakrycia głowy14. Nadmieńmy, że 

J. Tondel, Inkunabuły…, s. 169, il. nie num.; J. Geiß, Einbände für den Barther Reformator Johan-
nes Block (1470/80-1544/45), Teil 2: Werkstätten aus Danzig, „Einband Forschung” H. 13 (2003), 
s. 14–15, 18, 20–23 (tamże próba przypisania dzieł z tej pracowni warsztatowi dobromiejskiemu); 
E.  Chlebus, Dawne introligatorstwo warmińskie –  stan badań i  postulaty badawcze, [w:]  Iubilaeum 
Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 55. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski 
i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, red. T. Garwoliński, Olsztyn 2006, s. 87 (tamże kry-
tyczna opinia dot. poglądu J. Geißa). 

12 Zob. np.: H.  Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog…, tabl. XXI, XXVII–XXVIII, XXXI–
XXXII; E. Ogonowska, Oprawy…, nr kat./il. 6, 8–9, 11, 14. 

13 Zob. Np.: O. Günther, Die Handschriften…, tabl. VII–IX; H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, 
Katalog…, tabl. XXII–XXIII, XXV–XXVI, XXIX–XXX i inne; E. Ogonowska, Oprawy…, nr kat./
il. 5, 7, 10. 

14 Zob. liczne średniowieczne i  nowożytne przedstawienia św. Maurycego w  heraldyce: M. 
de Valdes y  Cocom, Sigillum secretum (Secret seal). On the image the Blackmoor in European Her-
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polską tradycję heraldyczną XV i XVI wieku reprezentował herb Mory (godło: głowa 
Murzyna) (il. 2) i Ołobok (klejnot: popiersie Murzyna)15, zaś pruską – herb niezna-
nej rodziny toruńskiej (godło i klejnot: głowa Murzyna z opaską złotą)16. Znamienne 
wydaje się też przetrwanie owego motywu w nowożytnej heraldyce gdańskiej, na co 
dowodu dostarcza herb Kleinów (głowa Murzyna z przepaską na czole)17, oraz wpły-
wowej familii Schmidtów (godło oraz klejnot: półpostać Murzyna z przepaską na gło-
wie, strzelającego z łuku)18. Przypomnijmy też znalezienie się hipotetycznego motywu 
murzyńskiej głowy wśród tłoków zdobniczych używanych przez „Introligatora Smoka 
Mł.” (il. 3)19. W obszarze nadbałtyckim spotykamy go już od XIV wieku jako godło 
Kompanii Czarnogłowych (Compagnie der Schwarzhäupter) założonej w Rydze i zrze-
szającej głównie kupców i właścicieli statków20. Najpewniej też w kategorii godła her-
bowego należałoby rozpatrywać ten motyw w superekslibrisie Jana Waltera. Niestety 
piszącemu te słowa nie udało się natrafić na inne niż introligatorskie wyobrażenia jego 
herbu.

Spośród ponad dwudziestu inkunabułowych woluminów z księgozbioru bibliofila, 
zinwentaryzowanych przez Jędrzejewską i Pelczarową, superekslibris widnieje jedynie 
na sześciu oprawach (sygnatury: XV.103, XV.414, XV.453, XV.547, XV.626, XV.628)21, 
z których każda oznaczona jest w innym miejscu. I tak, pierwsze z dzieł atrybuowanych 

aldry, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/secret/famous/ssecretum.html [dostęp: 16. 
07. 2017]; Ta Neter Foundation: Moor’s Head of Europe, http://www.taneter.org./moorsheads.html 
[dostęp: 16. 07. 2017]. O występowaniu tego motywu w zdobnictwie introligatorskim A. Wagner, 
Superekslibris polski…, s. 132.

15 J.  Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s.  191, il. nie-
num.; J.K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Z. Pentek, Kórnik 
1995, s. 177, il. nienum.

16 K. Mikulski, Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu, Warszawa 2015, nr kat./il. 65.
17 Zob. np.: ekslibris Jakuba Teodora Kleina sprzed 1759  roku w  K.  Reychman, Ex-Librisy 

Gdańskie, Warszawa 1929, il. nienum. na s. 46; Książkowe znaki własnościowe…, nr kat./il. 45. 
18 Zob. np. osiemnastowieczne ekslibrisy Jana Beniamina oraz Michała Gotfryda Schmidtów 

oraz prawdopodobnie dziewiętnastowieczny ekslibris Michała Krzysztofa Schmidta w K. Reych-
man, Ex-Librisy…, il. nienum. na s.  66, 68, 69. Jako prezentujący herb tego samego gdańskiego 
rodu identyfikowany jest ekslibris wklejony do szesnastowiecznego druku w ofercie antykwarycznej 
(Lamus. Antykwariaty Warszawskie, XXXII aukcja książek i grafiki, Warszawa 28 maja 2011, nr kat./
il. 80); w dwudzielnym polu tarczy widnieje jednak odmienne godło niż w późniejszych księgozna-
kach (wczesna odmiana?). 

19 O. Günther, Die Handschriften…, tabl. III/51; H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, Katalog…, 
tabl. XXII. Najprawdopodobniej oba motywy nie zawierają odniesień do godeł heraldycznych, a ra-
czej do postaci dwóch spośród trzech nowotestamentowych króli. Analogiczne tłoki znane są z póź-
nogotyckiego introligatorstwa magdeburskiego, ale też z opraw przypisanych niegdyś anonimowemu 
introligatorowi w Dobrym Mieście, zob.: I. Schunke, Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und 
Einbanddurchreibungen, Bd I: Einzelstempel, Berlin 1979, tabl. 201/10–13d; E. Chlebus, Dawne in-
troligatorstwo…, s. 87.

20 Zob. np.: E.  Thomson, Die Compagnie der Schwarzhäupter zu Riga und ihr Silberschatz, 
„Schriftenreihe Nordost-Archiv” 6 (Nordostdeutsches Kulturwerk), Lüneburg 1994; Lübeck 1500. 
Kunstmetropole im Ostseeraum, hrsg. von J.F. Richter, Lübeck 2015, nr kat. 74. 

21 W monografii Superekslibris polski…, s. 133, przyp. 90, podałem informację o pięciu oprawach 
z tym superekslibrisem. 
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„Warsztatowi 1” –  „Introligatorowi Smoka Mł.” –  (sygn. XV. 414) ma superekslibris 
wyciśnięty u góry dolnej okładziny, w obrębie ramy zwierciadła, pomiędzy dwoma rom-
boidalnymi wyciskami tłoka z motywem lwa bądź lamparta (il. 4). Druga oprawa z tej 
grupy (sygn. XV. 453) oznaczona jest przy górnej krawędzi zwierciadła na górnej okła-
dzinie wyciskiem wkomponowanym pomiędzy dwa romboidalne motywy (il. 5). Pomię-
dzy fryzem arkadkowym a linią wyznaczającą ramę zwierciadła ukazano superekslibris 
na oprawie o sygnaturze XV. 628 (il. 6). Z kolei na oprawie o sygnaturze XV. 547 owal 
superekslibrisu widnieje w centrum jednego z rombowych pól, którymi podzielone jest 
zwierciadło dolnej okładziny (il. 7). Na dolnej okładzinie – lecz tym razem u góry 
szerokiego obramienia zwierciadła, pomiędzy rozetami utworzonymi ze zwielokrot-
nionych wycisków drobnych tłoków – wyciśnięto go na oprawie o sygnaturze XV. 
626 (il. 8). „Warsztatowi 3” – „Introligatorowi pnącza i konara” – przypisywana jest 
odosobniona formalnie oprawa woluminu o sygnaturze XV. 103, która oznaczona 
jest na osi górnej okładziny, pośrodku górnej listwy dekoracji (il. 9). Superekslibris 
widnieje tam jako autonomiczny element kompozycji, czemu sprzyja ogólna skrom-
ność zdobień ograniczonych do złoconych rozetek na przecięciu listew oraz wzoru 
owocu granatu w zwierciadle.

Zastosowana w  rzeczonych dziełach koncepcja miniaturowego superekslibrisu 
o sfragistycznej konotacji była znana w późnogotyckim introligatorstwie europejskim 
i polskim22. Stosunkowo liczne przykłady znaków własnościowych ukazywanych na 
okładzinach ksiąg i naśladujących pieczęcie znane są głównie z kręgu niemieckiego. 
Otwarta pozostaje kwestia na ile ślepe – a zatem wymagające podgrzania narzędzia 
metalowego do temperatury ponad 100°C – wyciski takich motywów wykonywano ze 
specjalnych tłoków introligatorskich, na ile zaś z tłoków pieczętnych adaptowanych 
do nietypowej funkcji. Faktem pozostaje, że wśród znaków tego rodzaju wyodręb-
nić można kompozycje analogiczne do pieczęci okrągłych z godłem herbowym lub 
herbem na tarczy otoczonym inskrypcją23, ponadto do pieczęci tzw. ostroowalnych 
(o kształcie mandorli) z zazwyczaj okazalszym motywem w otoku inskrypcyjnym24, 
jak również do pieczęci sygnetowych o okrągłym, owalnym lub ośmiobocznym kształ-
cie25. W księgoznakach ostatniej grupy widnieje godło na tarczy, samoistne godło her-
bowe lub gmerk, niekiedy z towarzyszącymi inicjałami lub monogramem. Przykładów 
tej tradycji dostarczają też księgozbiory polskie drugiej połowy XV wieku, wśród któ-
rych wyróżniają się superekslibrisy bibliofilów krakowskich, w formie ośmiobocznej 
pieczęci sygnetowej z herbem pod napisem (Arnolf z Mirzyńca, przypuszczalny supe-
rekslibris Wojciecha Krypy z Szamotuł), z herbem trzymanym przez anioła-tarczow-
nika (jeden z superekslibrisów Johannesa Heydecke de Damnisa), czy też z godłem 

22 Zagadnienie zależności formalnych i  ideowych superekslibrisów średniowiecznych i nowo-
żytnych od dzieł pieczętarskich poruszyłem w Superekslibris polski…, s. 120–124, 132–133, 414–418, 
il. 33–36, 41, 193a–e. 

23 I. Schunke, Die Schwenke-Sammlung…, tabl. 311 („Wappen”), il. 2–12a. 
24 Tamże, tabl. 311 („Wappen”), il. 13–14. 
25 Tamże, tabl. 312 („Wappen”), il. 20–29b, tabl. 313 („Wappen”), il. 50–66, i inne. 
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herbowym wypełniającym całe pole sygnetu (Mikołaj z Byliny)26. Wiadomo też, że 
w podobnym czasie podobna forma superekslibrisu znana była w Wielkopolsce27.

Być może już u  schyłku XIV wieku, a na pewno w pierwszej połowie XV wie-
ku, ta forma oznaczania i zarazem ozdoby opraw przeniknęła do Prus Krzyżackich. 
Zdaje się na to wskazywać wolumin kodeksu powstałego prawdopodobnie w  pań-
stwie zakonnym, ewentualnie w północnej Nadrenii lub w Niderlandach: jego górną 
okładzinę podzielono na kilkadziesiąt kwadratowych pół, w których naprzemiennie 
wyciśnięto okrągłe tłoki introligatorskie lub pieczętne, z których dwa pierwsze pre-
zentują Baranka Bożego oraz pustą tarczę w otokach inskrypcyjnych, trzeci zaś puste 
pole otoczone napisem28. Znacznie istotniejszy z punktu widzenia niniejszego tekstu 
jest jednak tłok, który został odnotowany w katalogu średniowiecznych tłoków in-
troligatorskich autorstwa Paula Schwenke i Ilse Schunke, oraz w elektronicznej bazie 
opraw „Einbanddatenbank” (il. 10)29. Wprawdzie jego przerysowi ołówkowemu towa-
rzyszy jedynie lakoniczna wzmianka: „Danzig Drachenbuchb.[inder] I”, świadcząca 
o  zidentyfikowaniu go na oprawie gdańskiego warsztatu „Introligatora Smoka St.”, 
którego dzieła datowane są w rozległym przedziale od lat trzydziestych/czterdziestych 
do lat siedemdziesiątych XV wieku30. Niemniej miniaturowe rozmiary (śr. 18 mm), 
okrągły kształt oraz charakterystyczna kompozycja składająca się z  tarczy herbowej 
z nieczytelnym godłem oraz znajdującymi się po bokach inicjałami o gotyckim kroju 
„m”(?) i „i”(?), wskazują na jego funkcję znaku własnościowego nieokreślonego biblio-
fila z rodu rycerskiego bądź mieszczańskiego. Niestety, wśród kilkunastu opraw tego 
mistrza, jakie przeanalizowałem w PAN Bibliotece Gdańskiej oraz w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Toruniu nie natrafiłem na żadną z takim znakiem31. Także baza „Ein-
banddatenbank”, opierająca się m.in. na materiałach Schwenkego i Schunke, zawiera 
jedynie reprodukcję wycisku tłoka32. W konsekwencji niewiadoma pozostaje relacja 
między opisanym motywem a pozostałymi elementami dekoracji oprawy, bądź opraw 
(naturalnie przy założeniu, że dzieło/dzieła z tym znakiem były pokrywane dekoracją 
– podobnie jak pozostałe znane prace tego warsztatu). Niezależnie od tego, przyjęcie 
niegdysiejszej atrybucji tłoka gdańskiemu introligatorowi dowodziłoby znajomości 

26 Charakterystyka wymienionych krakowskich superekslibrisów w  A.  Wagner, Superekslibris 
polski…, s. 120–124 (tamże wcześniejsza literatura), il. 33–36.

27 R. Franczak, Późnośredniowieczne superekslibrisy Mikołaja Heskena z Kościana. Cymelia ze zbio-
rów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” [w druku] 
(tamże wcześniejsza literatura).

28 Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w  Toruniu, opr. M.  Czyżak, 
współpr. M. Jakubek-Raczkowska, A. Wagner, Toruń 2016, nr kat. Rps 47/III, s. 197–202, il. 157. 

29 I.  Schunke, Die Schwenke-Sammlung…, tabl. 313 („Wappen”), il.  64c; Einbanddatenbank, 
gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, http://www.hist-einband.de/recherche/eb-
werkz.php?rwz=m&id= 130980b [dostęp: 20.07.2017].

30 O. Günther, Die Handschriften…, s. 43; I. Schunke, K. von Rabenau, Die Schwenke-Samm-
lung gotischer Stempel- und Einbanddurchreibungen, II: Werkstätten, Berlin 1996, s.  60–66; Katalog 
rękopisów…, nr kat. 39, 41

31 PAN Biblioteka Gdańska, sygn.: Ms. Mar. f. 123, 139, 145, 153, 187, 244; Ms. Mar. o. 10; Ms. 
Mar. q. 3, 7, 8, 9, 10, 11; Biblioteka UMK w Toruniu, sygn. Rps. 39/III, 41/III.

32 Einbanddatenbank… [dostęp: 20. 07. 2017]
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owej charakterystycznej formy oznaczania ksiąg w nadmotławskim ośrodku nawet na 
kilkadziesiąt lat przed Walterem z Chojnic.

Tym co jednak odróżnia większość pieczętarskich superekslibrisów (a szerzej: zdo-
bień o pieczętarskiej formie) na średniowiecznych oprawach od superekslibrisów na wo-
luminach Waltera jest sposób ich rozmieszczenia w obrębie dekoracji okładzin. W tych 
pierwszych oparty jest on bowiem na regularności, będącej efektem przemyślanego i za-
planowanego wprzęgnięcia motywów pieczętarskich w całość kompozycji zdobniczej. 
Oprócz zilustrowanego wyżej rzadkiego schematu ulokowania motywów pieczętarskich 
w  kwadratowych, zwielokrotnionych polach wyznaczonych liniami, do najczęstszych 
należało symetryczne rozmieszczenie parzystej lub nieparzystej liczby motywów w oto-
czeniu wycisków z innych tłoków (z motywami geometrycznymi, floralnymi, zoomor-
ficznymi, czy też figuralnymi). Niekiedy silniej je wyróżniano poprzez wkomponowanie 
w narożniki ram otaczających zwierciadło, bądź umieszczanie w centrum zwierciadła. 
Dodajmy, że rozwiązania te były analogiczne do schematów rozmieszczania sygnatur in-
troligatorskich, nierzadko mających formę tarczy herbowej z godłem rzemieślnika. Poza 
tym realizowano rozmaite, oryginalne pomysły, jak ten z oprawy jednej z ksiąg Heydec-
ke de Damnisa: dwa wyciski sygnetowych „pieczęci” ukazano w przedstawieniu herbu 
Krakowa obejmującym całą okładzinę, jako „zawieszone” między wieżami miejskimi 
(trzeci – większy – wizerunek herbu bibliofila „zawisł” w przelocie bramy miejskiej)33.

Na większości opraw ksiąg Waltera wizerunki jego godła znajdują się zaś w przy-
padkowych miejscach, niejako „wciśnięte” między elementy dekoracji okładzin, co 
zresztą narusza ich przejrzysty i rytmiczny układ (sygn. XV. 414, XV. 453, XV. 626, 
XV. 628). Dbałość o  umieszczenie sygnetowego godła na osi dekoracji okładziny 
zdradzają jedynie oprawy o sygn. XV. 103 i XV. 547. Przyznać jednak trzeba, że ta-
kiej koncepcji sprzyjała pustka fragmentów okładziny nieozdobionej innymi tłokami 
(w  ramach tzw. kompozycji rombowej zwierciadła –  sygn. XV. 547, oraz poziomej 
listwy ramy zwierciadła – sygn. XV. 103). Cechy te wyraźnie wskazują na wtórność 
wyciśnięcia superekslibrisu na wszystkich oprawach. Innymi słowy, Jan Walter z Choj-
nic najprawdopodobniej podjął się oznaczenia części swoich książek, oprawionych 
wcześniej w różnym czasie, według odmiennych schematów dekoracyjnych i w róż-
nych pracowniach introligatorskich34. Mając na uwadze wymogi techniczne dotyczące 
trwałości wycisków z tłoków w skórze, musiało to nastąpić w którejś z owych pracow-
ni, wedle ogólnych wytycznych bibliofila. Czy introligator posłużył się w tym celu spe-
cjalnie wykonanym tłokiem, czy też wykorzystał tłok pieczętny (sygnet?) Waltera, mu-
si pozostać kwestią otwartą. Z jednej bowiem strony za specjalnym, introligatorskim, 
przeznaczeniem narzędzia przemawiałby czynnik psychologiczny i prawny: udostęp-
nienie/udostępnianie rzemieślnikowi osobistego tłoka herbowego niosło przecież za 
sobą ryzyko jego uszkodzenia podczas podgrzewania i wyciskania na oprawach, nie 
mówiąc o możliwości zagubienia, ze wszystkimi skutkami prawnymi takiej sytuacji. 
Z drugiej strony pamiętać należy, że zlecenie sporządzenia przez złotnika lub pieczę-

33 Zob.: J. Storm van Leeuwen, The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400–1600, Kraków 
2011, nr kat./tabl. 13; A. Wagner, Superekslibris polski…, s. 121–122, il. 33. 

34 Pogląd ten wyraziłem w Superekslibris polski…, s. 133. 
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tarza duplikatu tłoka herbowego wiązało się z kosztami, co skłaniać mogło bibliofila 
do podjęcia ryzyka i udostępnienia go zaufanemu introligatorowi. Rozstrzygnięcie tej 
kwestii umożliwiłaby zapewne analiza porównawcza wycisków na oprawach z pieczę-
ciami Waltera na dokumentach; przykłady takowych są jednak nieznane.

Obecny stan badań nad średniowiecznym introligatorstwem gdańskim, oraz dzie-
jami tutejszego bibliofilstwa, uniemożliwiają jednoznaczne stwierdzenie na ile su-
perekslibris Jana Waltera z  Chojnic był pierwszym dziełem tego typu w  lokalnym 
środowisku. Przywołany za Schwenke i Schunke przypadek tłoka herbowego łączo-
nego z warsztatem „Introligatora Smoka St.” sygnalizuje, że praktyka oznaczania ksiąg 
w ten sposób narodziła się w Gdańsku przynajmniej kilka dekad wcześniej. Jakkolwiek 
rodzi to nadzieję na odkrycia zmieniające obraz genezy gdańskiego superekslibrisu, 
księgoznak Waltera pozostanie świadectwem bogactwa kultury książki w  tym mie-
ście doby późnośredniowiecznej. Jednocześnie, jako dzieło powstałe i  stosowane na 
przełomie XV i XVI stulecia, sytuuje się on u początków bujnej tradycji książkowych 
znaków własnościowych nad Motławą, wyznaczanej choćby plakietowym supereks-
librisem Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska, czy też finezyjnymi manierystycznymi 
superekslibrisami Johanna Speimanna i Eggerta van Kempen.
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JAN WALTER OF CHOJNICE AS A PRECURSOR  
OF THE GDAŃSK SUPRALIBROS TRADITION

Jan Walter of Chojnice (*about 1445, †1512), initially a vicar, and then a parson of St. Peter 
and Paul’s Church, as well as a secretary of Gdansk City Council, is one of the best known figures 
associated with the old book culture in Gdansk. The article describes one of the aspects of his bib-
liophilia: book covers marked with supralibros. It first discusses works by local bookbinders made 
for Walter, and then analyses a supralibros in the form of a miniature oval featuring the mark of 
a bibliophile (the head of a Negro) against the background of the European and local tradition of 
marking books in late Middle Ages. As a result, it is demonstrated that six from among the Gdansk 
citizen’s books we currently know, which contain the mark, were provided with it secondarily. This 
is mainly indicated by the non-typical locations of the supralibros – each one is in a way “squeezed 
in” between the regularly spaced elements of the blind embossing adornment of the covers.

Keywords: Jan Walter of Chojnice, late Gothic bookbinding in Gdansk, supralibros, signet 
seals

JOHANN WALTER KONITZ ALS WEGBEREITER 
DER TRADITION DES SUPEREXLIBRISES

Als eine der bekanntesten Gestalten der früheren Buchkultur in Danzig gilt Johann Walter 
Konitz (ca. 1445–1512). Er war Vikar, später Pfarrer der St. Peter und Paul Kirche in Danzig 
und Sekretär des Danziger Stadtrates. In dem Artikel wird die Charakteristik einer von den 
Aspekten seiner Bibliophilie dargestellt, und zwar die Charakteristik der einzelnen Einbände, 
die mit einem Superexlibris geschmückt werden. Am Anfang werden die Kunstwerke der lo-
kalen Buchbinder unter die Lupe genommen, denen Johann Walter Konitz sie anfertigen ließ. 
Folgend untersucht man sein Superexlibris in Form eines Miniaturovals mit einem Wappen 
des Bibliophilen (ein Negerkopf ) im Vergleich mit der europäischen und lokalen Tradition 
der Bezeichnung der Bücher im späten Mittelalter. Am Ende wird nachgewiesen, dass sechs 
von den zur Zeit vorhandenen Büchern des berühmten Danziger, die mit diesem Superexlibris 
bezeichnet werden, es sekundär enthielten. Dafür sprechen vor allem die untypischen Loka-
lisierungen des Superexlibrises, das sozusagen unter regulär untergebrachten Elementen der 
blind aufgeprägten Dekoration der Buchbekleidung hineingezwängt wird.

Schlüsselwörter: Johann Walter Konitz, spätgotische Buchbinderei in Danzig, Superexli-
bris, Siegelringe
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1. Superekslibris Jana Waltera z Chojnic, 
anonimowy złotnik lub pieczętarz (tłok), Warsztat 

1/Introligator Smoka Mł. (wycisk na oprawie), 
Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)

2. Wizerunek głowy Murzyna 
w herbie Mory, reprodukcja 
wg J. Szymański, Herbarz 

średniowiecznego rycerstwa polskiego, 
Warszawa 1993, s. 191.

3. Wizerunki Murzyna (po lewej) i Murzynki? (po prawej) 
jako dekoracja oprawy z Warsztatu 1/Introligatora Smoka Mł., Gdańsk, około 1500

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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4. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (dolna okładzina), 
Warsztat 1/Introligator Smoka Mł., Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. K. Nowaliński)
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5. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (górna okładzina), 
Warsztat 1/Introligator Smoka Mł., Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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6. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (górna okładzina), 
Warsztat 1/Introligator Smoka Mł., Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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7. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (dolna okładzina), 
Warsztat 1/Introligator Smoka Mł., Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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8. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (dolna okładzina), 
Warsztat 1/Introligator Smoka Mł., Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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9. Oprawa z superekslibrisem Jana Waltera z Chojnic (dolna okładzina), 
Warsztat 3/Introligator pnącza i konara, Gdańsk, około 1500 (przed 1512)

(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Wagner)
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10. Przerys ołówkowy wycisku tłoka z prawdopodobnie superekslibrisem anonima „m i” (?) 
na oprawie Introligatora Smoka St., Gdańsk, między latami trzydziestymi/czterdziestymi 

a siedemdziesiątymi XV wieku (reprodukcja wg 
http://www.hist-einband.de/recherche/ebwerkz.php?rwz=m&id= 130980b 

[dostęp: 20.07.2017])



LIBRI GEDANENSES XXXIV

Helena Dzienis

SUPEREKSLIBRISY HERALDYCZNE 
GDAŃSZCZAN W XVI–XVIII WIEKU

W Gdańsku doby nowożytnej istniały sprzyjające warunki wszechstronnego 
rozwoju życia kulturowego. Ekonomiczny dobrobyt miasta, rozwijającego 
się dzięki związkom z Koroną Polską, stworzył warunki do rozkwitu nauki 

i  kultury. W miarę rozwoju ekonomicznego wzrastała potrzeba rzetelnego wyższe-
go wykształcenia. Dyplomami akademickimi legitymowali się burmistrzowie, wyżsi 
urzędnicy miejscy, duchowni, nauczyciele, lekarze i prawnicy. Szczególną rolę w proce-
sach kulturotwórczych odgrywały biblioteki. Księgozbiory posiadali zarówno rządzący 
i duchowni, jak i uczeni skupieni wokół Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego za-
łożonego w 1558 roku, a nawet zwykli obywatele. Młodzi gdańszczanie kształceni na 
zagranicznych uniwersytetach, po zakończeniu nauki odbywający nieraz wieloletnie 
peregrynacje po Europie, przywozili do miasta dzieła sztuki i  inne dobra kulturo-
we, a nade wszystko wzbogaconą myśl intelektualną. Słowo drukowane stawało się 
w Gdańsku atrybutem kultury mieszczańskiej.

Żywe zainteresowania czytelnicze i kolekcjonerskie widoczne są zwłaszcza od po-
czątku XVI do końca XVIII stulecia. Książki liczone w tysiącach woluminów, druko-
wane na miejscu i sprowadzane z zagranicznych oficyn – wzbogacały życie naukowe 
i kulturowe mieszkańców Gdańska. Rozwinęło się i pogłębiło kolekcjonowanie ksią-
żek, powstały zasobne biblioteki prywatne. Książki były starannie dobierane, oprawia-
ne, a z chwilą zgonu właściciela jako cenny spadek pomnażały kolejne księgozbiory 
stanowiące przedmiot chluby i sławy miasta. Właśnie w licznych bibliotekach prywat-
nych, mających cechy i walory bibliofilskie, czego wyznacznikiem były ekslibrisy i su-
perekslibrisy oraz artystyczne oprawy, przejawiał się najpełniej kult książki w Gdań-
sku1. Niektóre z powstałych wówczas kolekcji liczyły kilkaset, a nawet kilka tysięcy 

1 Książkowe znaki własnościowe XV–XVIII wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki Gdań-
skiej PAN, Muzeum Zamkowe w Malborku, oprac. H. Dzienis, Malbork 1998, s. 75–127. Francuski 
dyplomata Charles Ogier podczas pobytu w Gdańsku w 1636 roku zachwycał się zbiorem książek 
francuskich Matthäusa Krausego oraz hebrajskimi i arabskimi dziełami oglądanymi u Martina Ruara 
i Arnolda von Holtena. Podziwiał też księgozbiory Johanna Ernsta Schröera i Johanna Mochingera. 
Por. K. Ogier, Dziennik podróży do Polski 1635–1636, tłum. E. Jędrkiewicz, oprac. W. Czapliński, cz. 
1, Gdańsk 1950, s. 19, 297 i 311; cz. 2, Gdańsk 1953, s. 79, 81, 111, 125–127, 191–193, 197 i 207.
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książek. Właścicielami ich były nie tylko elity intelektualne i finansowe miasta, ale 
także mniej zamożni kupcy, rzemieślnicy a nawet wojskowi2.

Wiele księgozbiorów gdańskich bibliofilów z XVI–XVIII wieku trafiło do zbio-
rów Biblioteki Rady Miasta (Bibliotheca Senatus Gedanensis). Tradycja wzbogacania 
miejskiej książnicy weszła na stałe do miejscowej kultury książki, a ówczesny dyna-
miczny i wszechstronny rozwój nauki i kultury w Gdańsku znalazł odbicie w zbio-
rach bibliotecznych, które rosły przez przejmowanie mieszczańskich księgozbiorów 
na mocy testamentów, darowizn, a także dzięki zakupom z ofiarowywanych legatów3. 
Zasobny w rękopisy, inkunabuły i stare druki z tamtej epoki księgozbiór obecnej PAN 
Biblioteki Gdańskiej, która jest spadkobierczynią i kontynuatorką dawnej Biblioteki 
Rady Miasta Gdańska, czyni z niej jedną z najważniejszych bibliotek historycznych 
w Polsce. Należy ona do nielicznych książnic, która mimo burz dziejowych przeta-
czających się przez nasz kraj, zachowała ciągłość historyczną sięgającą daty powstania 
– 1596 roku, zaś zachowany księgozbiór narastał w sposób naturalny w ciągu ponad 
czterech stuleci4.

Wiele książek w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej posiada historyczne oprawy, 
reprezentujące różne style i  epoki –  od gotyku po klasycyzm –  oraz najrozmaitsze 
techniki ich zdobienia. Niektóre z nich odznaczają się wybitną wartością artystyczną.

W  XVI  wieku w  oprawach gdańskich dominuje model przejęty z  niemieckiej 
szkoły introligatorskiej. Okładki wciąż są wykonywane z desek obciągniętych jasną 
skórą świńską i zdobione wyciskami ślepymi oraz złoconymi za pomocą tłoków, stry-
chulca i często stosowanego radełka. W zwierciadle oprawy umieszczano często herb 
miasta lub superekslibris właściciela. Na radełkach, którymi wykonywano dekoracyjne 
bordiury, znajdowały się popiersia królów, cesarzy i przywódców reformacji przeple-
cione ornamentem roślinnym, na plakietkach zaś występowały najczęściej sceny bi-
blijne. W gdańskich oprawach poza wpływami niemieckim można dopatrzyć się także 
zależności flamandzkich, co zresztą było częste w kulturze i sztuce miasta. Spotyka się 
także dekoracje wykorzystujące orientalne motywy plecionkowe i arabeskowe5.

2 P. Szafran, Księgozbiory prywatne w siedemnastowiecznym Gdańsku, „Bibliotekarz Gdański” nr 
spec. (1975), s. 53–72; K. Podlaszewska, Książka w środowisku mieszczan gdańskich w XVIII wieku, 
„Libri Gedanenses” t. 13/14 (1997), s. 93–107.

3 M. Pelczar, Biblioteka Gdańska. Zarys dziejów, „Nauka Polska” t. 10 (1962) z. 4, s. 89–106; 
Z. Ratajczak, Kilka uwag o donatorach Biblioteki Rady Miasta Gdańska, „Libri Gedanenses” t. 4–5 
(1973), s. 31–43. Por. S. Schelwig, O początkach Biblioteki Gdańskiej: List i rozprawa, tłum. i kom. 
Z.L.  Pszczółkowska, wstęp Z.  Nowak, Gdańsk 1997, s.  43–63. Nowe nabytki były zapisywane 
w  pierwszej bibliotecznej księdze inwentarzowej: Index librorum, qui ex donatione munificentia et 
liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt, PAN 
Biblioteka Gdańska, sygn. Cat. Bibl. 1.

4 Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596–1996. Dzieje i zbiory, red. M. Babnis, Z. Nowak, Gdańsk 
1998, s. 10–29. Por. Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596–2016, red. A. Baliński, A. Frąckowska, M. Ot-
to, Gdańsk 2017.

5 E. Ogonowska, Oprawy zabytkowe i artystyczne XIII–XIX wieku w zbiorach Biblioteki Gdań-
skiej Polskiej Akademii Nauk – Historic and Artistic Bindings 13th–19th Century in Collection of Gdańsk 
Library of the Polish Academy of Sciences, Gdańsk 1993; taż, Oprawy gdańskie XV–XVIII wieku, „Libri 
Gedanenses” t. 15/16 (1998), s. 177–190.
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Najczęstszym typem oprawy XVII wieku były miękkie okładziny z jasnego perga-
minu, skromnie zdobione wąskim, złoconym obramowaniem, a w zwierciadle oprawy 
umieszczano złoconą plakietkę, często z herbem właściciela. Zanikają ciężkie okład-
ki z desek obciągniętych skórą. Czasami okładziny wykonywano ze skóry safianowej 
barwionej na czerwono lub zielono i zdobionej złoconymi tłoczeniami. Styl zdobienia 
opraw gdańskich tego okresu można określić jako barokowy. Odnotowujemy tu bo-
gactwo i  różnorodność motywów dekoracyjnych, wykorzystywanie ornamentyki ro-
ślinnej i wstęgowej, stosowanie motywu wachlarza. Często do takich kompozycji były 
używane tłoki punktowe, tworzące kompozycje przypominające koronki na barwionej 
skórze6.

Oprawy w stylu barokowym przez długi czas dominowały także w XVIII wieku. 
Dopiero w  drugiej połowie tego stulecia spotykamy motywy charakterystyczne dla 
stylu klasycystycznego. Okładziny wykonywano z różnych gatunków skór, przeważnie 
barwionych na czerwono lub imitujące marmur. Oprawy zdobiono oszczędnie za po-
mocą złoconych linii prostych wyznaczających bordiurę z drobnych złoconych tłoków 
z motywem liści akantu. Złoconymi tłokami zdobiono też grzbiet książki. Na opra-
wach można nierzadko znaleźć wytłoczone liczne znaki własnościowe7. Najefektow-
niejszymi spośród nich były superekslibrisy.

Superekslibrisy (z  łaciny supra libros –  na księgach) –  to znaki proweniencyjne 
umieszczane na zewnętrznej stronie książki, najczęściej tłoczone na górnej okładzinie, 
stanowiące element zdobienia introligatorskiego oprawy woluminu i  związane nie-
rozerwalnie z książką. Superekslibrisy najczęściej bywają heraldyczne, z wizerunkiem 
herbu posiadacza książki jako centrum kompozycji, ujętym w sztafaż, niekiedy rozbu-
dowany, złożony zarówno z tytułów, godności i urzędów używanych i sprawowanych 
przez właściciela, jak i rzadziej stosowanych elementów wyposażenia heraldycznego, 
takich jak trzymacze i  dewizy oraz sekwencje liter, będących inicjałami imion, na-
zwiska, miejsca pochodzenia, a  także najważniejszych tytułów, godności i  urzędów. 
Rzadziej niż heraldyczne stosowano skromniejsze superekslibrisy napisowe, a niekie-
dy jedynie literowe. Superekslibrisy heraldyczne zawsze były częścią kompozycji 
oprawy wykonywanej na zamówienie pierwotnego właściciela książki, stanowiąc 
pierwsze i najważniejsze ogniwo łańcucha proweniencyjnego woluminu o podsta-
wowym znaczeniu dla księgoznawcy. Superekslibrisy napisowe bywały najczęściej 
tłoczone na gotowych już oprawach na zlecenie pierwszego lub kolejnego właścicie-
la, często nieposiadającego własnego herbu. Superekslibris wszelkiego rodzaju, tak 
jak i inne zewnętrzne znaki proweniencyjne, uważany był zawsze za najdoskonalszy 
i najtrwalszy sposób znakowania książki, niemożliwy do zmiany lub usunięcia bez 
widocznego i trwałego zniszczenia zewnętrznej strony woluminu, a szczególnie jego 
oprawy.

Większość gdańskich rodzin patrycjuszowskich i zamożnego mieszczaństwa, na-
leżących do elity politycznej, kulturalnej i naukowej miasta, legitymowała się herbami 

6 Zob. przypis 5.
7 Książkowe znaki własnościowe… s. 75–127.
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nadanymi przez królów Polski, Danii, Szwecji oraz rzymsko-niemieckich cesarzy8. 
Przedstawiciele najwybitniejszych rodów gdańskich nabywali posiadłości ziemskie 
i wzorowali swój styl życia na obyczajach szlacheckich. Herby, uważane za szczególną 
wartość podkreślającą wysoką pozycję społeczną, umieszczane były na różnych przed-
miotach należących do ich posiadacza – nawet oprawa książki stanowiła dobrą okazję 
do eksponowania tego dowodu szlachectwa. Posługiwanie się własnym superekslibri-
sem podnosiło prestiż właściciela woluminu. Czasami stosowano kilka odmian supe-
rekslibrisów. Fakt ten można wiązać z rozwojem kariery posiadacza książki albo też ze 
zmianą gustów artystycznych, co znajdowało odbicie w znaku własnościowym. Wła-
ściciele superekslibrisów próbowali przekazać w kompozycjach graficznych informacje 
o sobie, swoim pochodzeniu, miejscu zamieszkania, jak również o upodobaniach es-
tetycznych, a także przekonaniach religijnych. Szczególną pozycję wśród książkowych 
znaków własnościowych zajmuje superekslibris donacyjny, stanowiący – podobnie jak 
wszelkie dedykacje – świadectwo związków kulturowych. Skoro donator zdecydował 
się na ofiarowanie księgozbioru, chciał mieć pewność należytego docenienia własnej 
osoby i udokumentowania daru w zbiorach obdarowywanej Biblioteki9.

Gdańskie superekslibrisy wytłaczane na oprawach w XVI–XVIII wieku są prze-
ważnie negatywowe (wklęsłe), nadawały się zatem do wypełnienia złotem, czasami 
srebrem (ślady złoceń i  srebrzeń występują nawet na najbardziej sczerniałych eg-
zemplarzach). Tłoczenie złotem ułatwiała skóra używana na oprawy: cielęca, owcza, 
rzadziej kozłowa, specjalnie wyprawiona i  barwiona. W  tym okresie oprawiano też 
książki w pergamin, przeważnie biały, rzadziej barwiony, który również nadawał się 
do złoceń. Natomiast wycisk wypukły, pozytywowy, bywał zawsze ślepy i mógł być 
stosowany na oprawach ze świńskiej skóry, na której z powodu jej porowatości niezbyt 
dobrze wychodziły tłoczenia złotem.

Spośród wielu woluminów, znajdujących się w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, 
a oznaczonych superekslibrisami heraldycznymi, zostały wybrane reprezentatywne eg-
zemplarze druków pochodzące kolekcji trzynastu gdańskich bibliofilów.

Wykaz superekslibrisów został uszeregowany chronologicznie, za punkt wyjścia 
przyjęto datę urodzenia posiadacza omawianego obiektu. Opis zaczyna się od krót-
kiego biogramu właściciela, kolejno podany jest autor i tytuł dzieła, na okładce które-
go znajduje się herbowy znak własnościowy. Następnie przedstawiona jest dekoracja 
okładki omawianego woluminu, na końcu podane są wymiary superekslibrisu i sygna-
tura biblioteczna.

8 Materiały źródłowe w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej: genealogie i potwierdzenia szla-
chectwa (sygn. Ms. 599–620, Ms. 806–807, Ms. 999) oraz wydawnictwa ikonograficzne N. Lang, 
Wapen-Buch der Obrigkeiten in Dantzig, Danzig 1694 (sygn. Z. IV 3243) i M. Deisch, Wappen, Dan-
zig 1766 (sygn. Z. IV 3248) [Herby rajców Głównego Miasta Gdańska]. Por. M. Gizowski, Herby 
patrycjatu gdańskiego, Gdańsk 2000.

9 Z. Ratajczak, Kilka uwag o donatorach…, s. 31–43; J.M. Krzemiński, Gdańsk biblioteką sławny, 
„Libri Gedanenses” t. 10 (1975–1992), s. 9–15.
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I. SIMON CLÜVER (KLÜVER) (ZM. 1599)

Doktor praw, pełnił funkcje adwokata w sądzie skarbowym. Syn kupca gdańskiego 
Leonharda (zm. 1581), pochodził z  rodziny osiadłej w  Gdańsku; jego starszy brat 
Philipp (1548–1618), a po nim jego syn Daniel (1575–1608) byli zarządcami men-
nicy gdańskiej. W 1586 roku przeniósł się do Norymbergi, gdzie był radcą i syndy-
kiem miejskim10. Rodzina pieczętowała się herbem: na tarczy łapa niedźwiedzia, hełm 
otwarty, w klejnocie pawie pióra pomiędzy trzema chorągwiami z każdej strony. Si-
mon Clüver posiadał duży księgozbiór, zawierający opracowania z różnych dziedzin 
wiedzy, z przewagą dzieł prawnych i teologicznych.

1. Gemma F. R.: Arithmeticae practicae metodus facilis, Lipsiae 1558
Oprawa: deska obciągnięta białą skórą; tłoczenia ślepe – ramka wykonana z po-

dwójnych linii i bordiura o motywach roślinnych wykonana radełkiem oraz okrągłe 
stempelki z główkami, w środku zwierciadła okładziny górnej, w prostokątnym obra-
mowaniu z trzech linii wykonanych strychulcem, u góry litery: S K G [Simon Klüver 
Gedanensis], u dołu data: 1560. Pośrodku w owalnym obramowaniu w wieńcu z liści 
herb rodowy tłoczony złotem; w otoku napis: SIMON CLVVER GEDANENSIS 
VTRVSQVE IVRIS DOCTOR (il. 1). Na okładzinie dolnej powtórzone ramki, po-
środku prostokątne plakietki ze sceną biblijną; grzbiet z  trzema zwięzami, między 
którymi ornament roślinny, na zewnętrznych brzegach okucia po zapinkach.

Wymiary superekslibrisu: 75 × 55 mm
Sygn. Sb 2639 8o

2. Crusius D.: Electio primorum parentum Adae [sic!] et Evae ex paradiso, Wittem-
bergae 1562

Oprawa: biały półskórek, karton, wypełnienie – pergamin wtórnie użyty (na stro-
nie przedniej wygładzony); na skórze tłoczenia ślepe – ramka z podwójnych linii wy-
konanych strychulcem oraz z wykonanych radełkiem pasów o motywach roślinnych 
i umieszczonymi na nich okrągłymi stempelkami z antykizującymi główkami. U góry 
wytłoczone litery: S C I V D [Simon Clüver Iuris Utrusque Doctor], niżej w owalnym 
obramowaniu, w wieńcu z liści, herb rodowy tłoczony złotem, w otoku napis: SIMON 
CLVVER GEDANENSIS VTRVSQVE IVRIS DOCTOR.

Wymiary superekslibrisu: 75 × 55 mm
Sygn. Qb 10050 8 o

II. KONSTANTIN FERBER II (1550–1623)

Był synem burmistrza Konstantina (1520–1588). Pochodził z  patrycjuszowskiej 
rodziny gdańskiej, której wielu przedstawicieli pełniło różne funkcję w  najwyż-

10 D. Weichbrodt, Patrizier, Bürger und Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- 
und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, gesammelt v. D. Weichbrodt geb. v. Tiedemann, Bd. 3, 
Klausdorf/Schwentine 1990, s. 103. 
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szych władzach miasta. W latach 1569–1570 studiował w Tybindze i Heidelbergu. 
W 1586 roku został ławnikiem, w 1596 roku sekretarzem króla polskiego Zygmunta 
III Wazy11. Posiadał folwark we wsi Rotmanka koło Gdańska. Rodowy herb Ferbe-
rów: na tarczy otoczonej labrami trzy głowy dzików, hełm otwarty, w koronie jako 
klejnot głowa dzika na tle pawich pór. Oprócz superekslibrisu Konstantin Ferber II 
używał drzeworytowego ekslibrisu.

1. Arumaeus D.: Discursum accademicorum de iuro publico, Jenae 1621
Oprawa: pergamin niebarwiony na kartonie; pośrodku okładziny górnej i dolnej 

w owalnym obramowaniu herb rodowy tłoczony złotem (il. 2).
Wymiary: 50 × 43 mm
Sygn. JI 430 8o

III. BARTHOLOMÄUS SCHACHMANN (1559–1614)

Pochodził z  patrycjuszowskiej rodziny gdańskiej, był synem ławnika Kaspra 
(1520–1573). Studiował w Akademii Krakowskiej, w Gdańskim Gimnazjum Aka-
demickim i w Strasburgu w latach 1579–1582 oraz w Bazylei i Sienie w latach 1586–
1588. Po ukończeniu studiów podróżował po Europie zwiedzając Niemcy, Francję 
i Włochy oraz odbył wyprawę do Konstantynopola i na Bliski Wschód – do Ziemi 
Świętej i Egiptu. Po powrocie do Gdańska w 1592 roku został ławnikiem, w 1594 
rajcą, w 1598 pełnił funkcję sędziego. Wybrany burmistrzem 1605 roku. W 1597 roku 
przekazał książki do nowo utworzonej Biblioteki Rady Miasta. Był bibliofilem i ko-
lekcjonerem dzieł sztuki12. Posiadał podmiejski dwór letniskowy nad Kanałem Radu-
ni na Oruni. Wywodząca się z Węgier rodzina Schachmannów otrzymała indygenat 
polski od króla Zygmunta II Augusta w 1552 roku. Używała herbu: na tle obfitych 
labrów z akantu dwupolowa tarcz herbowa; w polu górnym liść lipy, w dolnym sza-
chownica. U góry hełm otwarty w szlacheckiej koronie, z której jako klejnot występuje 
¾ postaci mężczyzny ubranego w kraciastą szatę, w jednej ręce trzymającego miecz, 
a w drugiej liść lipy, na głowie mającego czapkę przewiązaną białą wstążką. Bartho-
lomäus Schachmann używał czterech książkowych znaków własnościowych: dwóch 
ekslibrisów oraz dwóch superekslibrisów.

1. Stephanus H.: Thesaurus graecae linguae, Parisiis 1572
Oprawa: biała świńska skóra, karton; tłoczenia ślepe, rolkowe; ornament o moty-

wach roślinnych, na zewnętrznych brzegach ślady nacięć po dwóch wiązaniach; de-

11 Tamże, Bd. 1 (1988), s. 168; J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig, 
Teil 2: 1526–1792, Hamburg 1989 (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und 
Westpreußen e.V. Nr. 63), s. 198.

12 Zdrenka  J.: Rats- und Gerichtspatriziat…, Teil 2 (1989), s.  273, Patrizier, Bürger…, Bd. 1 
(1988), s.  435; H.  Dzienis, Schachmann Bartłomiej, [w:]  Słownik Biograficzny…, t.  4: R–Ż, red. 
Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 150b–151b; Z. Nowak, Schachmann Bartłomiej, [w:] Polski Słownik Bio-
graficzny, t. 35, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 1994, s. 388b–389a.
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korację okładzin wykonano techniką ślepych wycisków struchulca, radełek i  tłoków 
i oparto na kompozycji ramowej z naprzemiennymi pasami radełkowań oraz listew ze 
zdobieniami; na radełkowania składają się dwa ornamenty roślinne oraz dwa figural-
no-floralne z antykizującymi medalionami popiersiowymi rozdzielonymi arabeską; na 
grzbiecie siedem więzów.

Na okładzinie górnej i dolnej stempelkowy superekslibris tłoczony złotem; w wień-
cu tarcza z  herbem rodowym na tle obfitych labrów; w  otoku napis: BARTHOL. 
SCHACHMAN GEDANENSIS (il. 3).

Wymiary superekslibrisu: 56 × 56 mm
Sygn. Cb 1975 2 o

2. Disputationes theologicae…, per Johannem Jacobum Grynaeum, Genevae 1584
Oprawa: biały pergamin, karton; tłoczenie złotem, podwójna ramka wykonana 

strychulcem w narożnikach rozetki, na zewnętrznych brzegach ślady nacięć po dwóch 
wiązaniach. Pośrodku okładziny górnej w wieńcu laurowym, w okręgu, tarcza herbowa 
z napisem w otoku: BARTHOL. SCHACHMAN GEDANENSIS, nad supereks-
librisem litery: V – P, poniżej: F – S. Na dolnej okładzinie powtórzona dekoracja, za-
miast superekslibrisu pośrodku plakietka z ornamentem plecionkowym; na grzbiecie 
zwięzy podkreślone liniami wykonanymi strychulcem, między nimi motyw kwiatowy.

Wymiary superekslibrisu: 58 × 56 mm
Sygn. Ha 12420 8o

IV. JOHANN SPEYMANN (1563–1625)

Pochodził z rodziny patrycjuszowskiej, był synem Hilgera (zm. 1569). Studiował 
w Akademii Krakowskiej, w Gdańskim Gimnazjum Akademickim i w Królewcu w la-
tach 1579–1584 oraz w Heidelbergu, w Padwie, w Pizie i w Sienie w latach 1587–1591. 
Podróżował po Europie. Zajmował się handlem zbożem; co najmniej dwukrotnie do-
płynął z tym ładunkiem do nękanych głodem Włoch, w tym w 1592 roku. W dowód 
uznania otrzymał szlachectwo i tytuł „eques aureatus” od papieża Klemensa VIII. Po 
powrocie do Gdańska w 1601 roku został ławnikiem i rajcą, w 1606 sędzią, w 1612 
burmistrzem, a w 1618 roku został burgrabią królewskim. Johann Speymann był bi-
bliofilem, kolekcjonerem i mecenasem sztuki13. Używał herbu: na tle labrów z akantu 
tarcza dwudzielna, w polu prawym jeleń wspięty na tylnych nogach, w polu lewym 
drzewko z dwiema koronami; u góry hełm otwarty, z którego jako klejnot występu-
je ½ postaci jelenia. Oprócz superekslibrisu Speymann posiadał okazały portretowy 
ekslibris, którego autorem najprawdopodobniej był augsburski rytownik Lucas Kilian 
(1579–1637)14.

13 Z.L. Pszczółkowska, Speymann Jan, [w:] Słownik Biograficzny…, t. 4 (1997), s. 247a–248b; 
Patrizier, Bürger…, Bd. 1 (1988), s.  422; J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat… Teil 2 (1989), 
s. 307–308.

14 K. Reychman, Ex-librisy gdańskie, Warszawa 1929, s. 80–81.
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1. Lipsius J.: De Amphitheatro liber in quo forme ipse loci expressa et ratio spectandi, 
Antverpiae1598

Oprawa: pergamin niebarwiony na kartonie; tłoczenia złocone, obie okładki 
z identyczną dekoracją: zwierciadło otoczone bordiurą z podwójnych linii wyciśnię-
tych strychulcem; w narożnikach kwiatoniki. Pośrodku, na wklejonej czerwonej skórze 
kozłowej, w owalnej ramie z motywami figuralno-floralnymi, odciśnięty złocony herb 
rodowy właściciela (il. 4).

Wymiary superekslibrisu: 75 × 58 mm
Sygn. Ce 2799 4 o

2. Plantina B.: Historia de vitis pontificum romanorum, Venetiis 1562
Oprawa: pergamin niebarwiony na kartonie. Pośrodku, w owalnej ramie z moty-

wami figuralno-floralnymi tłoczony złotem herb rodowy właściciela.
Wymiary superekslibrisu: 73 × 57 mm
Sygn. 4171/81

V. EGGERT VON KEMPEN (1571–1636)

Pochodził z zamożnej rodziny, był synem rajcy gdańskiego Johanna (1530–1580), 
w 1581 roku został zapisany w księdze uczniów Gdańskiego Gimnazjum Akademic-
kiego, następnie studiował na uniwersytetach w Lejdzie (1593) i w Sienie (1598). Po 
studiach podróżował po Francji, Anglii i Włoszech. Po powrocie do Gdańska pełnił 
kolejno funkcję ławnika (1606), rajcy (1608), skarbnika (1615) i burmistrza (1618). 
W 1616 roku został burgrabią królewskim15. Był właścicielem dóbr Kłosowo na Wy-
żynie Gdańskiej oraz administrował kilkoma majątkami na Żuławach Steblewskich. 
Używany przez niego herb to drzewko w ogrodzeniu, hełm otwarty, w klejnocie mię-
dzy skrzydłami drzewko. Eggert von Kempen posiadał cenny księgozbiór, groma-
dzony z dużym nakładem środków (jeden rękopis i dziewięć starodruków zachowało 
się w Bibliotece Gdańskiej); książki oprócz superekslibrisu oznaczał też notą rękopi-
śmienną. Kolekcjonował także broń.

1. Bodinus J.: De magorum Daemonomania, Francofurti 1603
Oprawa: karton obciągnięty białym pergaminem; tłoczenia złotem, ramka wyci-

śnięta radełkiem, w narożnikach kwiatoniki, na zewnętrznych brzegach ślady nacięć 
po dwóch wiązaniach.

Pośrodku zwierciadła, w okrągłej ramie, o motywie arabeskowym, w owalu herb 
rodowy właściciela; nad klejnotem litery E – V – K [Eggert von Kempen] (il. 5). De-
koracja powtórzona na dolnej okładzinie.

Wymiary superekslibrisu: 73 × 55 mm
Sygn. Gb 8782 8o

15 Patrizier, Bürger…, Bd. 1 (1988), s.  268; J.  Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat… Teil 2 
(1989), s. 221.
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2. Machiaveli N.: Discorsi sopra la prima deca di Titio Livio, Venetia 1540
Oprawa: karton obciągnięty białym pergaminem; tłoczenia złotem, ramka z po-

dwójnych linii wyciśnięta strychulcem, w narożnikach kwiatoniki, na zewnętrznych 
brzegach ślady nacięć po dwóch wiązaniach; grzbiet bez zdobień z pięcioma zwięza-
mi. Pośrodku zwierciadła przedniej okładki, w okrągłej ramie o motywie arabesko-
wym, w owalu herb rodowy właściciela, po obu stronach klejnotu herbowego litery EV 
– K [Eggert von Kempen]. Dekoracja powtórzona na dolnej okładzinie.

Wymiary superekslibrisu: 40 × 32 mm
Sygn. Kb 197 8 o

VI. NICOLAUS VON BODECK (1611–1676)

Syn burmistrza Valentina (1578–1635). Po ukończeniu gdańskiego Gimnazjum 
Akademickiego w  latach 1626–1628 uczył się języka polskiego w Raczyniewie koło 
Chełmna. W latach 1628–1632 przebywał we Francji, Anglii i Holandii. Po powrocie do 
Gdańska pełnił kolejno funkcje ławnika od 1637 oraz rajcy od 1643 roku. W 1635 roku 
został członkiem utworzonej przez króla Władysława IV Wazy Komisji Okrętów Mor-
skich, jednakże wkrótce prosił króla o zwolnienie go z tej funkcji nie chcąc m.in. w spra-
wie portu i żeglugi występować przeciwko interesom miasta. W latach 1655–1661 jako 
scholarcha dbał o rozwój szkół gdańskich. W 1664 roku został wybrany burmistrzem, 
dwukrotnie piastował urząd burgrabiego królewskiego w 1661 i 1670 roku16. Bodecko-
wie używali następującego herbu: na tle obfitych labrów z akantu czteropolowa tarcza 
herbowa.; w polu 1 i 4 krzyż, w polu 2 i 3 lew stojący na tylnych łapach.

Nicolaus von Bodeck był kolekcjonerem i bibliofilem, gromadził książki z zakre-
su teologii, prawa i  historii. Powiększył do około 11  tysięcy pozycji odziedziczoną 
po przodkach bibliotekę. Książki znaczył superekslibrisem i notą rękopiśmienną. Po 
wygaśnięciu męskiej linii rodu biblioteka została sprzedana na aukcji w 1695 roku17.

1. Biblia, das ist die gantze Schrifft Alten und Newen Testaments, Strassburg 1630
Oprawa: zielono barwiona skóra kozłowa, deska, tłoczenia złotem; na grzbiecie sie-

dem zwięzów, przedziały między nimi ozdobione wzorem roślinnym, brzegi kart złoco-
ne. Dekoracja pokrywa całą powierzchnię, podzieloną podwójnymi liniami na zmniej-
szające się prostokąty; bordiurę wewnętrzną tworzy fantazyjny łańcuszek z prostokąt-
nych ogniw i z szeregu malutkich kółeczek wyciśnięty tłoczkiem; w narożach motywy 
koronkowe i kwiatowe; dwie zapinki zdobią motywy roślinne. W centrum zwierciadła 
koronkowy romb, na którym umieszczono owalny medalion z herbem (il. 6).

Wymiary superekslibrisu: 50 × 42 mm
Sygn. Hd 11401 2o

16 Patrizier, Bürger…, Bd. 1 (1988), s. 69; J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat… Teil 2 (1989), 
s. 165; Z.L. Pszczółkowska, Bodeck Mikołaj, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. 
St. Gierszewski, t. 1: A–F, Gdańsk 1992, s. 126b–127b.

17 P. Szafran, Katalog aukcyjny i aukcja biblioteki Fryderyka Fabriciusa w 1727 roku na tle aukcji 
bibliofilskich w Gdańsku do końca XVIII wieku, „Libri Gedanenses” t. 1 (1968), s. 75.
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VII. ELIAS KONSTANTIN SCHRÖDER VON TREWEN (1625–1680)

Uczony, prawnik, był synem browarnika gdańskiego Eliasa (1625–1680). Po ukoń-
czeniu Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego studiował prawo i historię w Rostoc-
ku, przez rok kontynuował studia w Lejdzie. Podróżował po Francji. Po powrocie do 
rodzinnego miasta w 1648 roku rozpoczął praktykę adwokacką, jednocześnie zgłębia-
jąc wiedzę o prawie Prus Królewskich i Gdańska. W 1656 roku został sekretarzem 
króla Jana Kazimierza Wazy. Dzięki bogatemu małżeństwu –  z Elisabethą, wdową 
po kupcu toruńskim Samuelu Edwardsie, która wniosła mu w posagu znaczny ka-
pitał i posiadłości ziemskie, m.in. dwór w Sopocie – mógł zająć się pracą naukową. 
W 1657 roku ukończył najważniejsze dzieło swojego życia: Jus publicum Dantiscanum, 
które dedykował polskiemu królowi. W uznaniu zasług Jan Kazimierz w 1658 roku 
nadał mu szlachectwo szwedzkie z prawem używania herbu i przydomkiem von Tre-
wen. Schröderowi nie udało się wydać drukiem swego dzieła, chociaż uzyskał królew-
ski przywilej zalecający publikację, bowiem gdańska Rada Miejska zakazała drukowa-
nia książki18.

Elias Konstantin Schröder był bibliofilem, zebrał duży księgozbiór, z którego wiele 
pozycji zasiliło zbiory Biblioteki Miejskiej. Jako superekslibrisu używał dwóch her-
bów: rodowego Schröderów i nadanego mu von Trewen. Herb Schröderów: Tarcza 
herbowa otoczona labrami, dzielona po przekątnej z trzema żukami, w klejnocie mię-
dzy jelenimi rogami konar dębu z żołędziami. Herb von Trewen: czteropolowa tarcza 
herbowa z labrami, w polu 1 i 4 słońce, w polu 2 i 3 krzyż, w klejnocie słońce między 
skrzydłami, pod herbem dewiza FATO ET VIRTUTO.

1. Thomas Aquinatus, Opera omnia, Parisiis 1660.
Oprawa: biała skóra na desce, tłoczenia ślepe i srebrem; grzbiet z pięcioma zwię-

zami podkreślonymi liniami. Dekoracja pokrywa całą powierzchnię, podzieloną po-
dwójnymi liniami na zmniejszające się prostokąty; na przemian podwójne linie wyko-
nane strychulcem i pasy wykonane radełkiem o stylizowanych motywach roślinnych, 
w kolejnym obramowaniu wykonanym radełkiem umieszczone są między dekoracją 
roślinną główki postaci męskich, przypuszczalnie ojców reformacji. Na okładzinie 
górnej nad herbem litery: E C V T S D [Elias Constantin von Trewen Schröder Dan-
tiscanus], w prostokątnej ramce o motywach roślinnych herb von Trewen, pod herbem 
dewiza: FATO ET VIRTUTO, poniżej data 1675 (il. 7a). Dekoracja okładziny dolnej 
taka sama, tylko w zwierciadle oprawy w prostokątnym obramowaniu herb rodziny 
Schröderów, pod nim powtórzona dewiza: FATO ET VIRTUTO (il. 7b).

Wymiary superekslibrisu: 85 ×  65  mm (herb von Trewen); 90 ×  65  mm (herb 
Schröderów)

Sygn. Hc 26430 2o

18 E.  Cieślak, Schröder Eliasz Konstanty, [w:]  Słownik Biograficzny…, t.  4: R–Ż (1997), 
s. 176b–177b; St. Salomonowicz, Schröder Eliasz Konstanty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36, 
red. H.  Markiewicz, Warszawa–Kraków 1995–1996, s.  7b–9a; Patrizier, Bürger…, Bd. 4 (1992), 
s. 221.
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VIII. ÄGIDIUS STRAUCH (1632–1682)

Pastor i  rektor gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, profesor prawa w Wit-
tenberdze, syn Johanna (zm. 1639). Dzięki stypendium elektora saskiego Jana Je-
rzego I w wieku czternastu lat rozpoczął studia filozofii i  teologii w Wittenberdze, 
które ukończył w 1651 roku, a w 1662 roku otrzymał promocję na doktora teologii. 
W 1669 roku Rada Miasta Gdańska powołała go na stanowisko rektora Gimnazjum 
Akademickiego oraz kaznodziei w kościele św. Trójcy19. Zagorzały zwolennik lute-
ranizmu, w  pismach i  kazaniach zwalczał katolików i  wyznawców kalwinizmu. Za 
głoszone poglądy w grudniu 1673 roku został odwołany przez Radę Miejską z zaj-
mowanych stanowisk. W jego obronie stanęły gdańskie cechy rzemieślnicze, dopro-
wadzając w konsekwencji do kilkuletnich konfliktów religijno-społecznych w Gdań-
sku. Zmuszony do emigracji, w 1675  roku opuścił miasto i  z Wisłoujścia odpłynął 
do pozostającego pod szwedzkim panowaniem Greifswaldu. Jako sympatyk Szwe-
dów został aresztowany w  Kołobrzegu przez elektora brandenburskiego Fryderyka 
Wilhelma i osadzony w twierdzy w Kostrzynie. Po uwolnieniu powrócił do Gdańska 
w  1678  roku i  oddał się studiom teologicznym. Pieczętował się herbem: na tarczy 
na trzech pagórkach bukiet kwiatów złożony z pięciu róż i czterech ostów; taki sam 
bukiet został powtórzony w klejnocie. Strauch posiadał duży księgozbiór z przewagą 
dzieł teologicznych. W 1685 roku książki z jego biblioteki zostały wystawione na au-
kcji20, dwadzieścia sześć pozycji o treści teologicznej nabyła Biblioteka Rady Miasta. 
Szczególnie cenna w tym zespole była rękopiśmienna tzw. Biblia św. Brygidy z po-
czątku XIV wieku, opatrzona superekslibrisem właściciela21. Inna część księgozbioru 
trafiła do biblioteki kościoła św. Jana w Gdańsku i razem z nią znalazła się w zbiorach 
obecnej PAN Biblioteki Gdańskiej w 1945 roku.

1. Johann Brentius, Operum… tomus quartus…, Tubingae 1580
Oprawa: biała skóra, deska, tłoczenia ślepe; grzbiet z pięcioma więzami, szczątki 

metalowych klamerek. Identyczną dekorację obu okładzin wykonano techniką śle-
pych wycisków strychulca, radełek i  tłoków w  kompozycji ramowej z  naprzemien-
nymi pasami radełkowań o motywach roślinnych oraz listew ze zdobieniami figural-
nymi, personifikacjami cnót boskich: FIDES, SPES, CARITAS, pośrodku plakietka 
z Chrystusem ukrzyżowanym. W górnej partii oprawy, w owalnym wieńcu splecionym 
z liści, nabity na już wcześniej wykonaną dekorację, herb rodziny Strauchów tłoczony 
srebrem, obecnie mocno sczerniałym (il. 8).

Wymiary superekslibrisu: 30 × 28 mm
Sygn. 4323/82

19 H. Neymeyer, Strauch Ägidius, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 2, hrsg. v. Ch. Krollmann, 
fortg. v. K. Forstreuter, F. Gause, Marburg 1967, s. 707a–708b; E. Cieślak, Strauch Idzi, [w:] Słownik 
Biograficzny…, t. 4: R–Ż (1997), s. 281a–282b; Patrizier, Bürger…, Bd. 4 (1992), s. 391.

20 P. Szafran, Katalog aukcyjny…, s. 93.
21 Z.L. Pszczółkowska, Biblia św. Brygidy, „Libri Gedanenses” t. 21 (2003), s. 13–18.



34 Helena Dzienis

IX. JOHANN ERNST SCHMIEDEN (1626–1707)

Syn burmistrza gdańskiego Nathanaela (1601–1663). W 1641 roku został zapi-
sany do gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. W 1644 zapisał się na uniwersytet 
w Królewcu, następnie studiował w Utrechcie i Lejdzie (1646) oraz w Wittenber-
dze (1652) i Strasburgu (1656). Po powrocie do Gdańska rozpoczął pełnienie służby 
we władzach miasta od funkcji przedstawiciela Trzeciego Ordynku z Kwartału Kogi, 
następnie był ławnikiem (1661), rajcą (1677), sędzią (1678) i  burmistrzem (1692). 
W latach 1689–1705 burgrabia królewski. Dzięki swoim zdolnościom dyplomatycz-
nym odegrał wielką rolę w uśmierzaniu zatargów religijnych w Gdańsku. Powierzano 
mu także misje zagraniczne, m.in. posłował do elektora brandenburskiego Fryderyka 
Wilhelma w  sprawie zwolnienia uwięzionego pastora Ägidiusa Straucha. W  latach 
1681–1692 pełnił funkcję protobibliotekarza – opiekuna Biblioteki Rady Miasta. Po-
zyskał dla książnicy szereg darowizn oraz stałych legatów na zakup książek. Za jego 
sprawą miejskie drukarnie miały obowiązek przekazywać egzemplarz obowiązkowy 
do Biblioteki, której ofiarował swój księgozbiór w 1704 roku22. Za zasługi dla Rzeczy-
pospolitej rodzina Schmiedenów otrzymała w 1658 roku indygenat polski. Pieczęto-
wali się herbem: na tle obfitych labrów z akantu dwupolowa tarcza herbowa. W polu 
górnym klucz skrzyżowany ze strzałą oraz sześcioramienną gwiazdą, w polu dolnym 
dwa klucze skrzyżowane i  trzy gwiazdy. Nad tarczą hełm otwarty, w klejnocie dwa 
skrzydła i stojący ptak.

1. Biblia, das ist die gantze Heilige Schrifft, Leipzig 1694
Oprawa: deska obciągnięta brązową skórą cielęcą, w środku tłoczony złotem herb 

rodowy, na zewnętrznym brzegu dwie metalowe zapinki o motywie roślinnym, grzbiet 
gładki z pięcioma zwięzami, brzegi kart złocone i puncowane. W obramowaniu z pro-
stej linii wykonanej strychulcem, pośrodku zwierciadła okładziny tarcza z  herbem 
Schmiedenów, nad nią korona szlachecka, u dołu dwie skrzyżowane gałązki palmowe 
przewiązane wstążką (il. 9).

Wymiary superekslibrisu: 75 × 57 mm
Sygn. Bibl. Mar. f. 314

X. FRIEDRICH GOTTLIEB ENGELCKE (1658–1716)

Był synem rajcy Benjamina (1610–1680) oraz bratankiem rajcy i protobiblioteka-
rza Adriana (1605–1661). W 1672 roku uczęszczał do gdańskiego Gimnazjum Akde-
mickiego, następnie studiował na uniwersytetach: w Królewcu (1676), Lipsku (1678) 
i Tybindze (1679). Po powrocie do Gdańska w 1687  roku został przedstawicielem 
Trzeciego Ordynku z Kwartału Kogi, w 1692 ławnikiem, w 1698 rajcą, w 1702 sędzią, 
w 1707 burmistrzem, a w 1709 roku burgrabią królewskim. Jako rajca pełnił też funk-

22 K.  Podlaszewska, Schmieden Jan Ernest, [w:]  Słownik Biograficzny…, t.  4 (1997), s.  163b–
164a; J. Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat…,Teil 2 (1989), s. 286–287.
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cję protobibliotekarza23. Herb rodziny Engelcków, nadany 1588  roku przez cesarza 
Rudolfa II, przedstawiał: na tarczy dwudzielnej w górnym polu kruk z pierścieniem 
w dziobie, w polu dolnym trzy pierścienie połączone ze sobą ogniwami. Nad hełmem 
w koronie między dwiema trąbami kruk z pierścieniem w dziobie.

Superekslibris Friedricha Gottlieba Engelckego należy uważać za donacyjny, 
przeznaczony do oznaczania książek przekazanych przez niego do Biblioteki Rady 
Miasta. Umieszczany był na dolnej okładzinie książki, natomiast na górnej znajdował 
się ozdobny herb miasta Gdańska. Na wewnętrznej wyklejce był umieszczany napis: 
„Friedrich Gottlieb Engelcke Bibliothecae intulit A[nn]o …”, z  każdorazową datą 
przekazania woluminu, począwszy od 1681 roku.

1. Crasso L.,: Elogii di illustri capitani, Venezia 1683
Oprawa biały pergamin, karton, tłoczenie złotem; grzbiet płaski bez widocznych 

zwięzów. Na okładzinie dolnej, pośrodku, w wieńcu laurowym herb rodowy, na okła-
dzinie górnej w owalnym obramowaniu z napisem: WAPEN DER KONIGLICHEN 
STADT DANTZIGK tarcza herbowa Gdańska podtrzymywana przez dwa lwy 
(il. 10). Na wyklejce napis: „Friedrich Gottlieb Engelcke Bibliothecae intulit A[nn]o 1700” 
i ekslibris CAPELLA. S. BARBARAE [Kaplicy św. Barbary w kościele Mariackim].

Wymiary superekslibrisu: 72 × 58 mm
Sygn. Ma 3236 4o

XI. JOHANN PHILIPP BREYNE (1680–1764)

Doktor medycyny, przyrodnik, był najmłodszym synem kupca i botanika Jacoba 
(1637–1697). Po ukończeniu gdańskiego Gimnazjum Akademickiego udał się na stu-
dia uniwersyteckie do Lejdy, gdzie został immatrykulowany w 1698 roku. Po uzyska-
nia stopnia naukowego doktora medycyny (1702), wyjechał do Anglii. W 1703 roku 
został członkiem Towarzystwa Naukowego w Londynie. W latach 1703–1704 odby-
wał podróże po Europie. Po powrocie do Gdańska podjął praktykę lekarską, z której 
z czasem zrezygnował i resztę życia poświęcił studiom przyrodniczym24. Działalność 
naukowa Breynego obejmowała poza botaniką i medycyną również paleontologię, or-
nitologię i  zoologię. Interesował się fauną i  florą minionych epok geologicznych25. 
Z prac zoologicznych szczególne cenne są trzy rozprawy o  czerwcu polskim26. Był 
bibliofilem i kolekcjonerem numizmatów. Jego księgozbiór został sprzedany na dwóch 

23 Patrizier, Burger…, Bd. 1 (1988), s.  151; J.  Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat…, Teil 2 
(1989), s. 185.

24 Patrizier,Burger…, Bd. 1(1988), s. 96; A. Kurkowa, Breyne Jan Filip, [w:] Słownik Biograficz-
ny…, t. 1 (1992), s. 163b–164b.

25 Por. J.P. Breyne, Dissertatio physica de polythalamiis, nova testaceorum classe, cui quaedam premit-
tuntur de methodo testaceain classes et genera distribuendi…, Gedani 1732.

26 Tenże, Prace o czerwcu polskim: De cocco polonico opera, 1731–1733–1750, oprac. Z. Kawecki, 
H. Wernerówna, tłum. I. Możdżeńska, „Memorabilia Zoologica” t. 20 (1969). 
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aukcjach księgarskich w 1765 i 1766 roku27. Zaś większość cennych zbiorów Breyna 
zakupiła rosyjska cesarzowa Katarzyna II. Breynowie posiadali herb rodowy: pole po-
dzielone przez naprzemiennie ułożone trójkąty (po pięć każdego typu) wierzchołka-
mi skierowanymi ku środkowi: pierwszy z trzema krzyżykami w polu, drugi ciemny, 
hełm otwarty, w klejnocie krzyżyki na tle orlego skrzydła, z dewizą u góry: VIRTVS 
CORONAT.

1. Breyne A. R.: Kleine Sammlung Poëtischer Einfälle bei müssigen Stunden verferti-
get… Dantzig 1748

Oprawa: czerwona skóra safianowa, karton, z wąską koronkową bordiurą wzdłuż 
brzegów okładziny; na okładzinie górnej pośrodku w owalnym obramowaniu, na tle 
obfitych labrów herb rodowy z dewizą VIRTUS CORONAT (il. 11a). Na okładzinie 
dolnej powtórzona dekoracja, pośrodku, w owalu pod koroną plecionkowy monogram 
JPB [ Johann Philipp Breyne] (il. 11b).

Wymiary superekslibrisu: 50 × 42 mm (górny i dolny)
Sygn. Ms. 534

2. Memoria Sachsiana. Imperiali naturae curiosorum societati…, Lipsiae 1675
Oprawa: biały pergamin, karton, grzbiet płaski bez widocznych zwięzów; na gór-

nej okładzinie, pośrodku, w owalu po koroną plecionkowy monogram JPB [ Johann 
Philipp Breyne]; grzbiet płaski bez widocznych zwięzów, z tytułem rękopiśmiennym, 
umieszczonym w górnej części grzbietu.

Wymiary superekslibrisu: 54 × 47 mm
Sygn. XIX q. 356 c

XII. HEINRICH ZERNECKE (1709–1775)

Syn burmistrza toruńskiego Jacoba Heinricha (1672–1741). Uczęszczał do miej-
scowego gimnazjum, po wypadkach toruńskich 1724 roku i przeniesieniu rodziny do 
Gdańska kontynuował naukę w Gimnazjum Akademickim. W latach 1730–1731 stu-
diował prawo na uniwersytecie w Lipsku i w Wittenberdze. Po ukończeniu studiów 
odbył podróż edukacyjną po środkowych i zachodnich Niemczech oraz Niderlandach. 
Do Gdańska powrócił w 1733 roku, trzy lata później został wpisany do księgi miesz-
kańców i objął funkcję przewodniczącego rady kościoła i szpitala św. Zbawiciela oraz 
przedstawiciela Trzeciego Ordynku, następnie pnąc się po kolejnych szczeblach władz 
miejskich doszedł do stanowiska burmistrza w 1768 roku28.

27 P. Szafran, Katalog aukcyjny…, s. 75.
28 W.  Zernecke, Geschichte der Familie Zernecke, eines Raths- Geschlechts der ehemaligen Freien 

Städte Danzig und Thorn, Graudenz 1900; E. Bahr, Zernecke Heinrich, [w:] Altpreussische Biographie…, 
Bd. 2 (1967), s. 837b–838a; H. Dzienis, Ślady rodziny Zernecke w zbiorach Biblioteki Gdańskiej, „Libri 
Gedanenses” t. 31/32 (2015), s. 26–27.
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Herb rodziny Zernecke: na tle labrów z akantu tarcza herbowa z sercem, z którego 
wyrastają trzy kwiaty. U góry: hełm otwarty, w klejnocie trzy kwiaty i ptak z rozłożo-
nymi skrzydłami.

1. Heinrich Zernecke unbeständiche Reise-Beschreibung 1730–1733
Oprawa: brązowa skóra cielęca, tłoczenie złotem, cieniutka ramka z motywem ro-

ślinnym, w narożnikach różyczki wykonane stemplem, w środku z obfitymi labrami 
herb rodzinny (il. 12). Taka sama dekoracja na okładzinie dolnej.

Wymiary superekslibrisu: 70 × 61 mm
Sygn. Ms. 855

XIII. JOHANN UPHAGEN (1731–1802)

Pochodził z  rodziny holenderskiej osiadłej w  Gdańsku. Ojciec jego Peter (zm. 
1775) był kupcem-armatorem, zajmował się handlem morskim. Studiował prawo, hi-
storię i filozofię od 1751  roku w Getyndze. W 1754  roku wyruszył przez Niemcy, 
Holandię do Paryża. Po powrocie do Gdańska służył miastu na różnych stanowiskach 
do 1793 roku, kiedy to złożył godność rajcy na znak protestu przeciwko przyłączeniu 
Gdańska do Prus. Posiadał podmiejski dwór „Mon Plaisir” we Wrzeszczu. Był też 
współwłaścicielem wsi Buszkowy, położonej na Wyżynie Gdańskiej29. Opublikował 
dwa dzieła historyczne.30 Posiadał bibliotekę liczącą około 20 tysięcy tomów. Zapisem 
testamentowym zobowiązał sukcesorów do zachowania nierozproszonego księgozbio-
ru, który rodzina przekazała jako depozyt do Biblioteki Miejskiej w 1879 roku. Tam 
książki i rękopisy pochodzące z biblioteki Uphagena zostały wyróżnione sygnaturowo 
zachowując swoją przynależność proweniencyjną31. Uphagen nie używał ekslibrisów 
ani superekslibrisów, własne książki oznaczał jedynie rękopiśmienną notą prowenien-
cyjną, często z podaną datą zakupu. Jedynie na druku zawierającym wiersze żałobne 
napisane po śmierci jego ojca Petera znajduje się na okładzinie górnej herb rodowy.

Uphagenowie pieczętowali się herbem: na tle labrów z akantu czteropolowa tarcza 
herbowa: w polu 1 trzy infuły, w polu 2 pies stojący na tylnych łapach, w polu 3 w gór-
nej części jasny pas z trzema gwiazdami, w polu 4 trzy gwiazdy. W klejnocie łabędź 
z podkową w dziobie.

29 Patrizier, Burger…, Bd. 1 (1988), s.  472; J.  Zdrenka, Rats- und Gerichtspatriziat…, Teil 2 
(1989), s. 313; J. Trzoska, Uphagen Jan, [w:] Słownik Biograficzn…, t. 4 (1997), s. 398a–399a.

30 J. Uphagen, Ehrenretun der älter polnischen Geschichtsschreiber gegen neulich im Drucke erschie-
nen Gründliche Nachricht von der Herzogen von Pommer Danziger Linie, [bm.] 1774; tenże: Parerga 
historica, [Gdańsk] 1782.

31 E. Lichnerowicz, Bogaty księgozbiór mieszczański na przykładzie biblioteki Jana Uphagena, re-
ferat wygłoszony na konferencji: Biblioteka w czasie – czas w bibliotece, Biblioteka Główna UMCS 
w Lublinie, 25–26 września 2014 roku (maszynopis w Pracowni Rękopisów PAN Biblioteki Gdań-
skiej). Por. St. Wojnarowicz, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka w czasie 
– czas w bibliotece (Lublin, 25–26 września 2014 roku), „Folia Bibliologica” vol. 57 (2015), s. 147.
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1. Schmiedt A.: Trauer-Rede bey der Beerdigung des… Herrn Peter Uphagen, Danzig 
1775

Oprawa: czarny papier, na okładzinie górnej złocony superekslibris herbowy (il. 13).
Wymiary superekslibrisu: 98 × 80 mm
Sygn. Oe 11048 2o

W powyższym wykazie pominięto przykłady heraldycznych superekslibrisów, któ-
rych nie udało się przypisać do konkretnych przedstawicieli danej gdańskiej rodziny. 
Trudności z ustaleniem dokładnego pochodzenia takich woluminów wynikają przede 
wszystkim z braku dodatkowych znaków proweniencyjnych, umożliwiających identy-
fikację właściciela pochodzącego z często bardzo rozgałęzionej rodziny i przypisanie 
do konkretnego księgozbioru. Ponadto przechodzenie bibliotek po śmierci pierwszego 
właściciela na spadkobierców dodatkowo utrudnia identyfikację. Zdecydowanie kom-
plikowała to zadanie również powtarzalność imion w kolejnych pokoleniach w obrę-
bie jednej rodziny.
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COAT-OF-ARMS SUPRALIBROS OF GDANSK CITIZENS 
BETWEEN THE 16TH AND 18TH CENTURIES

The cult of the book in Gdansk manifested itself in the numerous substantial private li-
braries, marked by the features and qualities of bibliophile facilities, as indicated by the artistic 
bindings, ex-libris and supralibros of their owners. After their owner’s death, many of the book 
collections of Gdansk bibliophiles were provided to the municipal library, of which the current 
Gdansk PAN Library is the heir and continuator. The books have historical bindings, repre-
sent a variety of styles and epochs, and many different adornment techniques. The majority 
of Gdansk patrician families and wealthy burghers belonging to the political, cultural, and 
scientific elite of the city had coats-of-arms granted to them by the Polish, Danish, or Swedish 
rulers, or Roman-German emperors. From among many volumes kept in the collection of the 
Gdansk Library and marked with coat-of-arms supralibros, sample prints from the collections 
of thirteen representatives of Gdansk bibliophiles were selected.

Keywords: Gdansk –  burghers’ book collections between the 16th and 18th centuries, 
Gdansk bibliophiles between the 16th and 18th centuries, Gdansk – supralibros between the 
16th and 18th centuries, Gdansk – heraldry

DIE HERALDISCHEN SUPEREXLIBRIS DER DANZIGER 
VOM 16. BIS 18. JAHRHUNDERT

Der Bücherkult kam in den vielen und reichen Privatbibliotheken zum Ausdruck, die sich 
durch die bibliophilen Merkmale und Eigenschaften auszeichneten. Davon zeugten die Kun-
steinbände, Exlibris und Superexlibris der Bucheigentümer. Viele von diesen zu den Danziger 
Bibliophilen gehörigen Büchersammlungen gelangten nach dem Tod ihrer Besitzer zur Stadt-
bibliothek. Als ihre Erbin und bis heute ihre Tätigkeit weiterführende Bibliothek gilt PAN 
Biblioteka Gdańska. Die aus den alten Büchersammlungen stammenden Exemplare enthiel-
ten historische Einbände, die die unterschiedlichen Stile, Zeitepochen und Techniken ihrer 
Verzierung vertreten. Die Mehrheit der aus Danzig stammenden Patrizierfamilien und des 
vermögenden Bürgertums, die zur politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Stadtelite 
gehörten, legitimierten sich mit den von den polnischen, dänischen, schwedischen Herrschern 
oder von den römischen Kaisern verliehenen Wappen. Aus den vielen in den Bücherbeständen 
in der Biblioteka Gdańska befindlichen Bänden, die ein Superexlibris besitzen, werden die 
Beispielexemplare ausgewählt, die aus den Büchersammlungen der dreizehn Vertreter der aus 
Danzig stammenden Buchliebhaber kommen.

Schlüsselwörter: Danzig – bürgerliche Büchersammlungen vom 16. bis 18. Jahrhundert, 
aus Danzig stammenden Bücherliebhaber vom 16. bis 18. Jahrhundert, Danzig – Superexlibris 
vom 16. bis 18. Jahrhundert, Wappenkunde
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1. Superekslibris Simona Clüvera (Klüvera) (zm. 1599)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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2. Superekslibris Konstantina Ferbera II (1550–1623)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Superekslibris Bartholmäusa Schachmanna (1559–1614)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Superekslibris Johanna Speymanna (1563–1625)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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5. Superekslibris Eggerta von Kempena (1571–1636)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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6. Superekslibris Nicolausa von Bodecka (1611–1676)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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7a. Superekslibris Eliasa Konstantina Schrödera von Trewen (1625–1680)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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7b. Superekslibris Eliasa Konstantina Schrödera von Trewen (1625–1680)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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8. Superekslibris Ägidiusa Straucha (1632–1682)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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9. Superekslibris Johanna Ernsta Schmiedena (1626–1707)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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10. Superekslibris Friedricha Gottlieba Engelckego (1655–1716)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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11a. Superekslibris Johanna Philippa Breynego (1680–1764)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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11b. Superekslibris Johanna Philippa Breynego (1680–1764)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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12. Superekslibris Heinricha Zerneckego (1709–1775)
(PAN Biblioteka Gdańska)
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13. Superekslibris Johanna Uphagena (1731–1802)
(PAN Biblioteka Gdańska)





LIBRI GEDANENSES XXXIV

Julia Możdżeń

GDAŃSZCZANIN BERNT STEGMANN  
I JEGO UMORALNIAJĄCA KOMPILACJA 

Z 1528 ROKU1

Merke auff lieber leser wy woltadt gelonet wirt mit arge2

Zauważ drogi czytelniku, jak za dobre czyny odpłacono gniewem

Kronika Bernta Stegmanna jest najstarszym zachowanym –  sporządzonym 
w  1528  roku –  odpisem gdańskich tekstów historiograficznych, przechowywanym 
w PAN Bibliotece Gdańskiej pod sygnaturą Ms. 1265. Rękopis liczy 222 papierowe 
karty i ma wymiary 210 na 160 mm, a jego zasadnicza treść została spisana jedną ręką 
należącą do Stegmanna3.

1 Artykuł prezentuje poszerzone wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Opraco-
wanie edycji i analiza treści gdańskiego ko deksu Bernta Stegmanna” (PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 
1265) realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Hu manistyki” nr 0116/NPRH3/
H21/82/2014 w latach 2015–2017 w Towarzystwie Na ukowym w Toruniu (TNT) przy współpracy 
mgr Kristiny Stöbener. Autorka artykułu jest kierownikiem tego projektu. Efektem badań jest edycja 
źródłowa: Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja J. Możdżeń, przy współ-
pracy M. Sumowskiego i K. Stöbener (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Fontes, t. 113), Toruń 
2017 [w druku]. Wyniki badań opracowano także dzięki pobytom stypendialnym w Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Fundacji Lanc-
korońskich z Brzezia. Pierwsze z nich publikowano już w artykule J. Możdżeń, Projekt edycji kodeksu 
Bernta Stegmanna (1528) – najstarszego zwodu gdańskich kronik, [w:] Editiones sine fine, red. K. Ko-
piński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, Toruń 2017, s.  25–47. Niniejszy artykuł uzupełnia, koryguje 
i poszerza wcześniejsze ustalenia autorki. Zob. także J. Możdżeń, „Merke auff lieber leser wy woltadt 
gelonet wirt mit arge“. Die Danziger Chronik Bernt Stegmanns (1528) als Beispiel bürgerlicher Moralli-
teratur, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
in Wien”, Bd. 8 (2017), s. 103–140.

2 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, fol. 14r.
3 Berndt Stegeman’s Chronik – Katalog der Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, Th. 2, 

bearb. v. O. Günther, Danzig 1903 (Katalog der Danziger Stadbibliothek, Bd. 2), s. 190–193 (kopie 
mikr. 654 i 705). 
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Niniejszy artykuł ma na celu podsumowanie dotychczasowych wyników badań 
nad treścią, budową i  au torstwem manuskryptu, m.in. w związku z przygotowywa-
niem do druku jego pełnej edy cji4.

AUTOR KOMPILACJI

Kronika została spisana przez gdańszczanina Bernta (Berharda) Steg(e)manna, 
o którym wiadomo jedynie, że był obywatelem gdańskim. O sobie samym nie napisał 
w kompilacji nic ponad to, że znalazł pewną starą księgę, której treść odpisał, a nowo 
powstały egzemplarz samodzielnie oprawił. Mówi o tym kolofon:

Dis buch hort Berndt Stegeman,
der is fyndet, der gebe is ym widder an,
her hot is selber gescr[iben] und gebunden.
Got helffe uns zcw allen stundenn5.

Pierwszą osobą, która wzmiankuje dzieło Stegmanna, był Stenzel (Stanisław) 
Bornbach (1530–1597)6, gdański historyk i  (od 1571  roku) pisarz miejski w Wiel-
kim Młynie, który korzystał z oryginału rękopisu. W 1564 roku Bornbach we wstę-
pie do swojej „Kroniki pruskiej”7 zamieścił listę gdańskich kronikarzy, których dzieła 
znał. Wśród nich wymienił Stegmanna: „6. Darnach beschreibt Bernt Stegman, eyn 
Burger von Dantzke, den aufrur A[nno] 1525 und was zue seiner Zeit sich begeben 
hat”8 – nie miał zatem żadnych bliższych informacji na temat zawodu, jakim parał się 
twórca kompilacji. W przeciwnym razie podałby te informacje tak, jak to uczynił przy 

4 W  latach siedemdziesiątych XIX  wieku Theodor Hirsch wydał kilka fragmentów kroniki 
Stegmanna w czwartym i piątym tomie Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preu-
ßischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, hrsg. v. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, 
Bd. 4, Leipzig 1870 i Bd. 5, Leipzig 1874. Wydawca nadał wybranym fragmentom niewystępujące 
w rękopisie tytuły: Die Danziger Ordenschronik [Bd. 4, (1870), s. 357–404]; Die Danziger Chronik 
vom Bunde [Bd. 4 (1870) s. 405–448 (489)]; Danziger Hanseatische Chronik [Bd. 5 (1874), s. 492–
528]; Bernt Stegmann’s Chronik vom Aufruhr 1525 [Bd. 5 (1874), s.  544–591]; wyjątkiem jest tu 
wyodrębnione w oryginale Die Ermahnung des Carthäusers [Bd. 4 (1870), s. 448–465]. Edycja ta nie 
spełnia jednak dzisiejszych wymogów edytorskich. Por. szerzej: J. Możdżeń, Przedstawianie świata 
przez gdańskich kronikarzy na przełomie XV i XVI w., (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toru-
niu, t. 95, z. 2), Toruń 2016, s. 23 i n.

5 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. II v. Tekst kolofonu zapisano minią.
6 E. Cieślak, Bornbach Stanisław, [w:] Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. St. 

Gierszewski, t. 1: A–F, Gdańsk 1992, s. 143b–144b; A. Bertling, Die im Verzeichniss der Handschriften 
erwähnten Verfasser, [w:] Katalog der die Stadt Danzig betreffenden Handschriften der Danziger Stadt-
bibliothek, Bd. 1, Danzig 1892 (Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 1), s. 629–630; [s.n.], Nach-
richt von Stentzel Bornbachen, dem Geschichtsschreiber, „Preußische Sammlung”, Bd. 1, St. 5, Danzig 
1747, s. 307–321. Tamże spis ksiąg pozostawionych przez Bornbacha, s. 315–321.

7 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Ms. boruss. fol. 245–248.
8 Cyt. za J. Dworzaczkowa, Dziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku, Gdańsk 1962, s. 18. 

Zob. też Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Ms. boruss. fol. 248: „Das letczte teil 
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nazwiskach innych kronikarzy9. Użyty przez niego termin burger oznaczał obywatela 
miasta i tylko tak można określić Stegmanna10. Nie pełnił on żadnej istotnej urzędniczej 
funkcji11. Jedynie z kwietnia 1508 roku pochodzi list rady miasta Gdańska do rady mi-
asta Rewla (est. Tallin), w którym poinformowano, że gdańszczanin Bernt Stegmann 
został wyznaczony na opiekuna prawnego Leny – wdowy po rewalskim kupcu Peterze 
Kegebein. Miał reprezentować jej interesy przed radą miasta Rewla12. W  zapisce tej 
także brak informacji o zawodzie Stegmanna. Śladem przebywania Stegmanna w tym 
mieście może być również jedna z zapisek zamieszczona w kronice pod 1528 rokiem13.

Stegmann najprawdopodobniej parał się kupiectwem, o czym może świadczyć 
kilka zapisek o  tematyce handlowej niezwiązanych z  całością wymowy kroniki14. 
Dziejopis okazał się ponadto szczególnie dobrze poinformowany o współczesnym 
sobie okresie panowania króla Christiana II (władca Danii i Norwegii 1513–1523 
oraz Szwecji 1520–1521) i  stosunkach panujących w Szwecji w okresie namiest-
nictwa rodu Sture (1512–1520)15. Odnośna relacja znana jest jedynie z  rękopisu 
Stegmanna, a o wartości przekazanych informacji świadczy fakt, że ten fragment 
manuskryptu – wydanego po raz pierwszy przez Theodora Hirscha w piątym to-
mie Scriptores rerum Prussicarum16 – został przedrukowany ponownie w Scriptores 
rerum Svecicarum medii aevi17 jako istotne źródło do dziejów Szwecji. Wspomniana 
relacja spisana została z punktu widzenia zagranicznego kupca, żywo zaintereso-

Der Preussichenn kronikenn durch mich Stenzel Bornbach zusamen colligirt von Anno christi 1497 
anhabende“, fol. 3v.

9 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Ms. boruss. fol. 248, fol. 3v; J. Dworz-
aczkowa, dz. cyt., s. 18.

10 Bezskuteczne były poszukiwania na jedynej zachowanej liście przyjęć do obywatelstwa miej-
skiego prowadzonej do 1434  roku, a  zawartej w najstarszej księdze gruntowej Głównego Miasta 
Gdańska (zob. Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300, 32/1, fol. 21v–32v, 37v–39r, 46r–50r) oraz 
kwerenda w  zaczerpniętym z  księgi sądu wetowego (1435–1597) siedemnastowiecznym wypisie 
z list obywateli miasta (PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 599, fol. 131r–135v).

11 Nie wymienia go J. Zdrenka, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, 
t. 2: Biogramy, Gdańsk 2008, passim.

12 R. Seeberg-Elverfeldt, Rewaler Regesten. Beziehungen der städte Deutschlands zu Reval in den 
Jahren 1500–1807, Göttingen 1966, nr 69 b, s. 62; Stadtarchiv Tallin, 230, 1, BB 74 V, fol. 49. Za 
pomoc w udostępnieniu kopii oryginału listu dziękuję panu Dr. Juanowi Kreemowi z Archiwum 
Miejskiego w Tallinie. 

13 Zapiska ta, nie związana z treścią kroniki informuje o zamontowaniu nowego zegara na wie-
ży kościoła św. Olafa w Rewlu. Fragmenty publikowane w Danziger Hanseatische Chronik, hrsg. v. 
T. Hirsch, [w:] Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Vorzeit bis zum Un-
tergange der Ordensherrschaft, hrsg. v. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Bd. 5, Leipzig 1874, s. 576. 

14 Dotyczą one handlu Gdańska z Holandią, Danią i Zelandią z połowy XV w. – tamże, s. 496. 
Por. J. Możdżeń, Przedstawianie świata…, s. 120. Są to dwie zapiski związane z losami statku pew-
nego Holendra z 1511 roku – Danziger Hanseatische Chronik, s. 502. Tragiczny pożar statku Henryka 
Bornsa w Gdańsku w 1524 roku – tamże, s. 528. A także notatka o reformie monetarnej z kwietnia 
1529 roku – tamże, s. 576.

15 Szerzej J. Możdżeń, Przedstawianie świata…, s. 137–138.
16 Danziger Hanseatische Chronik, s. 517–527. Por. przypis. 4.
17 Ex Chronico Hanseatico a Bernardo Stegmann Compilatio, [w:] Scriptores rerum Svecicarum Me-

dii Aevi, vol. 3, ed. C. Annerstedt, Upsaliae 1871 (1968), s. 310–314.
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wanego stosunkami miast Hanzy (w tym Gdańska) z Danią i Szwecją18. Stegmann 
nie był autorem tego tekstu, o czym sam informuje19. Wejść w posiadanie relacji 
mógł podczas jednej z  wypraw kupieckich. W  sztokholmskiej księdze miejskiej 
(Tänkebok) z lat 1514–1520 zachowała się – niekompletna – zapiska pochodząca 
z  18  czerwca 1516  roku20 i  wzmiankująca niejakiego Barénda Stágemana jako 
świadka w  sprawie przed tamtejszym sądem ławniczym21. Nie podano niestety 
informacji o mieście, z którego pochodził. Biorąc jednak pod uwagę rzadkość wy-
stępowania tego nazwiska i imienia w tym okresie, jest możliwe, że chodzi właśnie 
o Bernta Stegmanna z Gdańska. Byłby to wówczas ślad potwierdzający obecność 
kronikarza w Sztokholmie w okresie, o którym mowa w relacji z panowania króla 
Christiana II22.

Trudno powiedzieć, czy omawiany kronikarz jest tożsamy z kupcem Stegmannem 
z Gdańska wzmiankowanym bez podania imienia pod 1535 rokiem w Hanserezesse23. 
Nie można również nic pewnego napisać na temat pochodzenia naszego bohatera. 
O ile bowiem z treści kompilacji da się wywnioskować, że Bernt Stegmann najpawdo-
podobniej pochodził z ziem pruskich, z którymi czuł się związany24, to już nie mamy 
informacji o tym, czy obywatelstwo miasta Gdańska zdobył (np. przez ożenek), czy też 
urodził się w tym mieście.

Rodzina Stegmannów przed 1528  rokiem nie jest odnotowywana w  gdańskich 
źródłach. W 1433 roku „Nicolaus Stegemann de Pruyssia” został immatrykulowany 
na uniwersytecie w Erfurcie, a w 1438 roku zdobył tytuł bakałarza sztuk.25 Dorothea 

18 Szerzej o  udziale Gdańska  H. Zins, Ród Ferberów i  jego rola w  dziejach Gdańska w  XV 
i XVI wieku, Lublin 1951, s. 68–70.

19 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, fol. 140v: „Sulliche und ander newe sunde und tyranie-
schaft [s], das disser konig treb, were vele ab zcwschreiben”. 

20 Stockholms Stads Tänkeboker 1514–1520, gen. J.A. Almquist, Stockholm 1933, s. 54. Ostatnie 
zdanie brzmi: „Bárend Stágeman pa Petter Kerbens doter man, lisle Clemet.” Zdanie to zdaniem Dr. 
Bo Elthammara z Archiwum Państwowego w Sztokholmie jest urwane i umyślnie skrócone przez 
pisarza, co potwierdza praktyka kancelaryjna tego i późniejszego okresu. Na jego końcu najprawdo-
podobniej brakuje słowa „wegna”, tj. „w imieniu”. W tym miejscu pragnę podziękować Panu Dr. Bo 
Elthammarowi za szeroki komentarz językowy i potwierdzenie kompletności zapiski w podstawie 
wydania oraz kwerendę potwierdzającą brak Bernta Stegmanna w  innych zachowanych księgach 
miejskich Sztokholmu, tj. Skötteböcker (księga podatkowa) za lata 1502–1515 oraz 1516–1525; 
Ӓmbetsbok (księga urzędowa) za lata 1419–1544.

21 Stegmann był świadkiem w sporze kupca Hansa Hafferbecka (Haverbecka) z rzemieślnikiem 
wykonującym hafty z wykorzystaniem pereł (Perlensticker) i jeszcze inną osobą. Hafferbeck chciał po-
godzić się z rzemieślnikiem i spłacić dług. Dowiadujemy się jedynie, że Stegmann był teściem niejakie-
go Petera Kerbensa i prawdopodobnie występował w jego imieniu na rozprawie. Za pomoc w przetłu-
maczeniu zapiski oraz ułatwienie kontaktu z pracownikami Archiwum Państwowego w Sztokholmie 
dziękuję Prof. Dr Svenowi Ekdahlowi i Dr Birgitcie Fritz z Uniwersytetu w Sztokholmie.

22 Zagadnienie to wymaga dalszej szczegółowej kwerendy archiwalnej w szwedzkich archiwach. 
23 Nie podano imienia – Hanserezesse, Abt. 4: von 1531 bis 1560, Bd. 2: 1535 Juli bis 1537, bearb. 

v. K. Friedland, G. Wentz, Köln–Wien 1970, nr 124, par. 5, s. 213. Sygnatura archiwalna podana 
przez wydawców jest nieaktualna. 

24 Szersza analiza – J. Możdżeń, Przedstawianie świata…, s. 91–143.
25 M. Perlbach, Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf dem mittelalterlichen Universitä-

ten, Braunsberg 1895, s. 42, 253, 281.
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Weichbrodt uznała, że pochodził on z Gdańska26. Gdańska księga cła palowego pod 
1460 rokiem notuje Hansa Stegemanna, który przypłynął z ładunkiem ryb z Rostoc-
ku. Nie mamy pewności jednak, czy był gdańszczaninem27. Natomiast w 1543 roku 
w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku został pochowany Heinrich Steg-
mann28. W tym samym roku „Der stad denkeboek” Głównego Miasta Gdańska notuje 
Matcza (Matthiasa) Stegmanna29. Na tym etapie badań zatem możemy stwierdzić 
jedynie, że Stegmannowie byli obywatelami tego miasta już na początku XVI wieku.

Rodzina Stegmannów przybyć mogła do Gdańska z innych niemieckojęzycznych 
terytoriów. Nazwisko Stegmann (oznaczające: ‘vom Haus am Stege’30) było popularne 
od XIV wieku w Brandenburgii. W pierwszym dwudziestoleciu XVI wieku Stegman-
nowie występują licznie w źródłach dotyczących Berlina oraz Stendal31. Ponadto rze-
mieślników, kupców, urzędników miejskich oraz duchownych o tym nazwisku spotkać 
można na przełomie XV i XVI wieku w dokumentach Lubeki32, Osnabrück33, Stade 
koło Bremy34 czy okolic Hamburga35 – czyli w rejonie miast hanzeatyckich.

26 D. Weichbrodt geb. Tiedemann, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Dan-
zig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Bd. 4, Klausdorf/Schwentine 1991, s. 349.

27 Księga cła palowego z 1460 roku, Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300, 19/1, fol. 13v.
28 D. Weichbrodt, Patrizier…, Bd. 4, s. 349.
29 Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300, 59/9, s. 202. Zob. także Danziger Inventar 1531–

1591, bearb. v. P. Simson, München 1913, nr 1690, 1708, 1737, 1805.
30 K. Kunze, dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennnamen im deutschen Sprachgebiet, Mün-

chen 1999, s. 95; Duden Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, hrsg. v. R. u. V. Kohlheim, Mann-
heim–Lepizig–Wien–Zürich 2000, s. 616–617.

31 Forma nazwiska Stegmann lub Stehgeman: Henning (1483), Gertrud [Berlin] (1513), 
Conrad [Berlin] (1336 i  1337), Hans [Lenzen] (1496), Dieterd [Osterburg] (1432 i  1448), 
Tiede [Prenzlau] (1411), wdowa Mathilde z synem Johannem i córką Elisabeth (1452), Hans 
(1474), Claus [Neu-Ruppin] (1486 i 1525), Johann [Seehausen] (1473), Hans [Stendal i oko-
lice] (1443), Jacob (1454) oraz Johann (1511). Zob. Riedel ’s Codex diplomaticus Brandenburgensis. 
Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark 
Brandenburg und ihrer Regenten. Namenverzeichniß zu sämmtlichen Bänden, bearb. v. Heffter, Bd. 
1, Berlin 1867, s. 259. 

32 Kupiec lubecki Herman Stegmann oraz czeladnik kupiecki Otto Stegmann (1503) – Hanse-
recesse von 1477–1530, bearb. v. D. Schäfer, Bd. 4, Leipzig 1890, s. 528, 529.

33 Johann Stegeman mistrz cechu piekarzy (1482), Stegeman młodszy piekarz (1487) oraz 
piekarz Roleff Stegemann (1482) – Das älteste Stadtbuch Osnabrück. Das Legerbuch (alter Statuten, 
Privilegien und Observantien…) des Bürgermeisters Rudolf Hammacher zu Osnabrück, hrsg. v. E. Fink, 
[w:] Osnabrücker Geschichtsquellen, Bd. 4, Osnabrück 1927, nr 137, s. 121–122. Johann Stegemann 
(1402) – Die mittelalterlichen Lehnbücher der Bischöfe von Osnabrück, bearb. v. H. Rothert, J. Prinz, 
[w:] Osnabrücker Geschichtsquellen, Bd. 5, Osnabrück 1935, s. 75.

34 Rajca miasta Stade Hinrik Stegemann (1419) –  Urkundenbuch der Stadt Stade, berab. v. 
J. Bohmbach, Hildesheim-Stade 1981, s. 211; Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–
1430, bearb. v. K. Koppmann, Bd. 7, Leipzig 1893, nr 114, s. 55; Urkundenbuch der Stadt Lübeck, 
Th. 6, bearb. v. J.F. Böhmer, F. Techen, Lübeck 1881, nr 151, 157, s. 200–202. Johannes Stegheman 
obywatel miasta Stade – Bremisches Urkundenbuch, hrsg. v. R. Ehmck, W. von Bippen, Bd. 5, Bremen 
1902, nr 418, s. 452.

35 Johannes Steghemann ze wsi Stillhorn (1377; 1388) i Berthold Stegemann ze wsi Stillhorn 
(1411) – Regesten zur Geschichte des Hamburger Raumes 1059 bis 1527, bearb. v. D. Kausche, Hamburg 
1976, nr 315, s. 88; nr 350, s. 99; nr 496, s. 159. W 1457 roku Johannes Stegeman, kleryk diecezji 
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W Prusach natomiast nazwisko Stegmann jest dość dobrze poświadczone źródłowo 
na terenie Warmii dla przełomu XIV i XV wieku36. W tym okresie obywatelstwo Sta-
rego Miasta Braniewa otrzymało pięć osób o tym nazwisku37. Księga czynszowa mia-
sta Braniewa z lat 1462–1463 notuje ponadto Hansa Stegmanna38. Thomas Penners 
wskazywał na pochodzenie niektórych mieszczan braniewskich ze wsi Stegmannsdorf 
(pol. Chwalęcin)39, lokowanej 3 listopada 1349 roku przez kapitułę warmińską, a po-
łożonej niedaleko Ornety (niem. Melzack) w okręgu braniewskim40. Należy uznać za 
prawdopodobne, że pruska gałąź rodziny Stegmannów wywodziła się właśnie stamtąd. 
Nie da się jednak tego z całą pewnością udowodnić.

Kryterium toponomastyczne również nie przynosi rozstrzygnięcia kwestii pocho-
dzenia Bernta Stegmanna. Przeprowadzone w ramach wymienionego projektu analizy 
dialektu, którym spisana została kronika Stegmanna, każą jednoznacznie wykluczyć 
pochodzenie kronikarza z  obszaru północnych Niemiec. Stegmann posługiwał się 
językiem wschodnio-średnio-niemieckim (Ostmitteldeutsch)41 w jego odmianie ślą-
skiej/północnoczeskiej z elementami południowoczeskimi42. Należy zatem rozważyć 

bremeńskiej otrzymuje wikarię w kościele św. Piotra w Hamburgu – Repertorium Germanicum, Bd. 7, 
bearb. v. E. Pitz, Tübingen 1989, nr 1849.

36 Fromborski aniwersarz z 1393 roku notuje chłopa Hannsa Stegemanna de Damerow – Scrip-
tores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands, Bd. 1, hrsg. v. C.P. Woelky, 
Braunsberg 1866 (Monumenta Historiae Warmiensis, Bd. 3), s.  216. Natomiast nieznane jest 
dokładne miejsce pochodzenia kleryka diecezji pomezańskiej Bartholomeusa Stegemana, który 
w 1412 roku starał się o objęcie beneficjum w diecezji merseburskiej – Repertorium Germanicum, Bd. 
3, bearb. v. U. Kühne, Berlin 1935, szp. 63.

37 Wykaz przyjęć do prawa miejskiego dla Starego Miasta Braniewa z  lat 1360–1424 podaje 
Hannsa Stegemanna (1386), Niklosa Stegemanna (1398), Hannsa Stegemanna (1404) oraz Niklosa 
i Girmana Stegemannów (1424) – Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur 
Geschichte Ermlands, Bd. 4: Urkunden der Jahre 1424–35 und Nachträge, hrsg. v. V. Röhrich, F. Liedke, 
H. Schmauch, Braunsberg 1935 (Monumenta Historiae Warmiensis, Bd. 9, Abt. 1), s. 25, 32, 36, 
49, 469, 595.

38 F. Buchholz, Zwei Zinsregister der Altstadt Braunsberg aus den Jahren 1462 und 1463, „Zeit-
schrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands”, Bd. 27 (1942) H. 2–3, s. 318. Czy był 
on tożsamy ze, wzmiankowanym wyżej, Hansem Stegmannem, który przypłynął w 1460 roku z Ro-
stocku do Gdańska? Nie wiemy tego na pewno. 

39 Theodor Penners, analizując pochodzenie mieszczan braniewskich, wymienia pochodzącego 
ze wsi Stegmannsdorf Stephanusa pod rokiem 1362. Por. maszynopis przechowywany w Gehei-
mes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, sygn. GStA PK, XX HA, Handschriften Nr. 
6: T.  Penners, Namenverzeichnis zu „Untersuchungen über die Herkunft der Stadtbewohner im 
Deutsch-Ordensland Preussen bis in die Zeit um 1400“, s. 396.

40 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich, red. F.  Sulimierski, 
B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa, t. 6 (1885); s. 251; t. 11 (1890), s. 319. Była to dawna wieś 
pruska o nazwie Bertingen. dokument lokacyjny wydali – Preußisches Urkundenbuch, Bd. 4 (1346–
1351), hrsg. v. H. Koeppen, Marburg 1960, s. 424–425, nr 465; Codex diplomaticus Warmiensis…, Bd. 
2, hrsg. v. C.P. Woelky, J.M. Saage, Mainz 1864, s. 140–142, nr 140.

41 Zasięg występowania zob. K. Kunze, R. Peters, L. Spáčilová, Schreibsprachenlandschaften im 
Spätmittelalter. Karte 1. Schematische Übersich, [w:] http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/
Schreibsprachen/KarteSchreib1.pdf [dostęp 11.11.2017].

42 Zasięg występowania zob. K. Kunze, R. Peters, L. Spáčilová, Schreibsprachenlandschaften im 
Spätmittelalter. Karte 2. Detaillierte Darstellung, [w:] http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gae-
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trzecią możliwość, mianowicie, że rodzina Stegmannów przybyła do Gdańska właśnie 
z rejonów Śląska43.

Śląskie wątki w kronice Stegmanna nie są wcale tak rzadkie. Najobszerniejszym 
z nich jest relacja pochodząca z legendy o św. Jadwidze Śląskiej, opisująca pobyt cesa-
rzowej tatarskiej na Śląsku, śmierć Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą (1241) 
i bohaterską obronę mieszkańców Środy Śląskiej przed Tatarami. Fragmenty te zo-
stały wykorzystane przez Stegmanna jako element dydaktyczny w treści kroniki. Ich 
treść została najprawdopodobniej zaczerpnięta z inkunabułu wydanego we Wrocławiu 
w 1504 roku lub będącego podstawą tego druku rękopisu zawierającego niemiecko-
języczną wersję legendy44. Rodzina Stegmannów mogła przechowywać jej kopię jako 
element tożsamości regionalnej związanej ze Śląskiem45. Fakt zamieszczenia w kom-
pilacji tak obszernego fragmentu legendy o św. Jadwidze mógłby świadczyć o chęci 
zachowania elementu rodzinnej tradycji, nawiązującego do Wrocławia lub regionu 
Środy Śląskiej.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić jednak należy, że nadal wiemy zbyt mało, 
by jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie Bernta Stegmanna.

Zasadniczo Bernt Stegmann zakończył pracę nad rękopisem w lutym 1528 roku; 
poinformował o tym w końcowym kolofonie:

Dis synt de geschicht von Akris46,
das is als so geschen sey, byn ich ungewis.
Ich fant is also in bucheren geschreben.
Bsunder dy ewangelÿsten haben mirs nicht gegben [s].
Der is nicht gelowbet das seyt bericht.
Der thuet daran keyn sunde nicht,
dar bey wil ichs itczunt lossen bleybenn

ste/Schreibsprachen/KarteSchreib2.pdf [dostęp 11.11.2017]. Wykazano charakterystyczne cechy 
języka: zamiana samogłoski „u” na „o” (np. „konde”) oraz „a” na „o” (np. „noch”, „do”). Przedrostek 
„vor-” zamiast „ver-”, a także szczególne formy języka „ader” zamiast „oder”, „ab” zamiast „ob” oraz 
„her” zamiast „er”. 

43 O wymowie legendy w całości kompilacji Stegmanna zob. J. Możdżeń, Przedstawianie świa-
ta..., s. 134–135.

44 Alhy hebet sich an dy grosse legenda der hailigsten frawen Sandt hedwigis, eyne geborne furstyn 
von Mehran, und eyne gewaldige herczogynne in Polen und Schlesyen, Breslau: Conrad Baumgarten 
1504, 2˚ [Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Sign. H62/INC 1174], fol. 50 i n. (wg nu-
meracji ołówkowej). Dostępne w: http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_at-
t_2=simple_viewer&pid=  11035363 [dostęp 3.10.2017]. Por. S.  Solicki, Geneza legendy tatarskiej 
na Śląsku, w: Bitwa legnicka. Historia i  tradycja (Śląskie Sympozja Historyczne 2), red. W. Korta, 
Wrocław–Warszawa 1994, s. 141; B. Zientara, Cesarzowa tatarska na Śląsku – geneza i funkcjonowa-
nie legendy, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, 
Wrocław 1978, s. 173–179. 

45 W kronice Stegmanna brak wątków związanych z kultem św. Jadwigi Śląskiej, co każe wy-
kluczyć, że przyczyną zamieszczenia relacji była szczególna cześć żywiona do tej świętej w rodzinie 
kronikarza. 

46 Wzmianka dotyczy ostatniej części kodeksu. Zburzenie Akki (1291) w relacji Ludolfa van 
Sudheim, k. 200r-206r. Por. J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 374–383.
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und will auch do von nicht meer schreyben.
Anno Domini 1528 in Februario47.

Dodał jednak jeszcze kilka dopisków w drugiej połowie tegoż roku i w następnym 
– 1529 roku48. Oba cytowane kolofony świadczą o swobodzie autora w układaniu ry-
mów.

Stegmann był człowiekiem wykształconym, dobrze znającym historię regionu, pa-
triotą pruskim i gdańskim49 – pisał o sobie : „wir Dancziker”50). Wiadomo też, że znał 
łacinę51.

Charakter pisma miał wyćwiczony, zapewne zdobył praktykę w zakresie prowa-
dzenia ksiąg handlowych, o czym świadczy sposób prowadzenia zapisów i elementy 
zdobnicze w postaci oznaczania inicjałów i znaków interpunkcyjnych minią. Forma 
zapisów o treści handlowej zawartych w kronice ma typową narrację przyjętą przez 
innych kupców w tym okresie52.

Poddawał kopiowane teksty krytyce, gdy wydawały mu się nieprawdopodobne.
Nie wiadomo, w  jakim mieście Stegmann się kształcił. Mógł studiować na uni-

wersytecie w Krakowie, w tamtejszej metryce odnotowano immatrykulację aż trzech 
Bernardów de Gdano z  tego okresu53; niestety, nie zapisywano wówczas nazwisk. 
Mógł równie dobrze ukończyć kurs siedmiu sztuk wyzwolonych w prezentującej wy-
soki poziom nauczania przyparafialnej szkole przy kościele Najświętszej Maryi Panny 
w Gdańsku54.

Więcej informacji o kompilatorze przynosi szczegółowa analiza treści oraz budo-
wy rękopisu w drugiej i trzeciej części niniejszego tekstu.

47 PAN Biblioteka Gdańska, Ms 1265, k. 206r. Tekst kolofonu podkreślony minią.
48 Tamże, k. 206v.
49 Por. J. Możdzeń, Przedstawianie świata..., s. 141.
50 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 129r.
51 J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 142.
52 Na podstawie porównania zapisek piętnastowiecznych kupców gdańskich – Caspra Weinre-

icha i Jakoba Lubbe oraz innych zachowanych na obszarze hanzeatyckim. Por. J. Możdżeń, Przed-
stawianie świata…, passim; taż, Handelsbuch – Hausbuch – Gedenkbuch. Bücher mit gemeinsamer Genese 
oder mit heterogenen Schrifttumsformen? Das Beispiel einiger Danziger Handelsbücher, [w:] Selbstzeug-
nisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15. – 18. 
Jahrhundert), hrsg. v. R. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S. Roszak, J. Tandecki, Toruń 2014, 
s. 133–140.

53 Bernhardus Nicolai de Gdano, dioc. Vladislaviensis, w 1480 roku – Album studiosorum Uni-
versitatis Cracoviensis, vol. 1: ab Anno 1400 ad Annum 1489, Cracoviae 1887, s. 243; Bernhardus Luce 
de Gdano w 1492 roku – Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, vol. 2: ab Anno 1490 ad An-
num 1551, Cracoviae 1892, s. 14; Bernhardus Nicolai de Gdano w 1494 roku, tamże, s. 29; Bernardus 
Bernardi de Gdano w 1499 roku, tamże, s. 55; Bernardus Eberhardi de Gdano w 1503 roku, tamże, 
s. 83. Zob. także M. Perlbach, Prussia scholastica. Die Ost- und Westpreussen auf dem mittelalterlichen 
Universitäten, Braunsberg 1895, s. 214.

54 M. Biskup, Kultura, [w:] Historia Gdańska, t. 1: do roku 1454, red. E. Cieślak, Gdańsk 1978, 
s. 468.
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TREŚĆ I CEL SPISANIA DZIEŁA

Kronika Stegmanna jest typową kompilacją starszych tekstów w typie kodeksu55. 
Prowadzone w ostatnich latach badania nad treścią kroniki pozwoliły jednoznacznie 
stwierdzić, że o doborze zawartości decydował konkretny zamysł historiograficzny56. 
Teksty historyczne zostały dobrane przez Stegmanna jako przykłady ilustrujące kon-
kretną myśl. Zostały także opatrzone komentarzami. Kompilacja miała przeznaczenie 
umoralniające i dydaktyczne, jest zbiorem historii ważnych dla kształtowania tożsa-
mości mieszczan gdańskich, a  także chrześcijańskich wartości życia we wspólnocie 
miejskiej57.

U podstaw kroniki Stegmanna, jak już wspomniano, leży starsza księga – nieza-
chowany do dnia dzisiejszego rękopis, zaklasyfikowany przez badaczy do grupy tzw. 
księgi Ferbera58. Nazwy tej używa się na oznaczenie spisanej w XV wieku – dopro-
wadzonej prawdopodobnie do 1489  roku59 i  kontynuowanej do około 1526  roku60 
w środowisku kancelaryjnym Głównego Miasta Gdańska – kroniki omawiającej dzieje 
Gdańska. Legła ona u podstaw większości późniejszych, szesnastowiecznych dzieł hi-
storiograficznych. Ze względu na fakt, że z XV wieku nie zachowała się do dziś w ory-
ginale żadna kronika gdańska, istnienie tzw. księgi Ferbera poświadczają obecnie jedy-

55 Kodeks jest zbiorem tekstów historycznych dobranych subiektywnie przez autora/kompi-
latora lub na zamówienie odbiorcy, zgodnie z ich zainteresowaniami. Szerzej zob. J. Wiesiołowski, 
Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV i XV w., Wrocław 1967, s. 6.

56 J. Możdżeń, Przedstawianie świata…, s. 140–142.
57 Tamże, s. 114–134, 139–145, 327–330.
58 Nazwa pochodzi z  kroniki królewieckiego kupca Paula Pole, który powołał się na „księgę 

Ferbera” jako podstawę swojej kompilacji – J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 61. E. Kestner uważał, że 
księga ta powstała na zlecenie Eberharda Ferbera, burmistrza gdańskiego w latach 1510–1522, a jed-
ną z kopii miał on przepisać własnoręcznie – E. Kestner, Eberhard Ferber, Bürgermeister von Dan-
zig, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, Bd. 2 (1880), s. 71–72. J. Dworzaczkowa 
poddaje w wątpliwość autorstwo Eberharda, skłonna jest raczej uznać tę nazwę na oznaczenie jego 
osoby jako właściciela. Autorem mógł być jej zdaniem ktoś z Ferberem związany (jednak nie odnosi 
się to do relacji o wielkiej rewolcie 1525/1526, która jest wyraźnie antyferberowska) – taż, dz. cyt., 
s. 60–61. P. Gehrke uważał natomiast, że pierwowzór został sporządzony po łacinie, a jego autorem 
mógł być zięć Ferbera – Heinrich von Resen – tenże, Das Ebert Ferber-Buch und seine Bedeutung für 
die Danziger Tradition der Ordensgeschichte, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, Jg. 
31 (1892), s. 153–155; por. J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 24. Koncepcję Gehrkego obalił P. Simson, 
Rec. Gehrke, Das Ebert Ferber-Buch…, „Mitteilungen aus der historischen Literatur”, Bd. 22 (1894) 
s. 184–187; por. J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 24–25. Ostatnio A. Mentzel-Reuters wskazywał na-
tomiast na długą tradycję zainteresowań historiograficznych w rodzinie Ferberów. Postawił hipote-
zę o możliwym autorstwie syna Eberharda – Konstantina Ferbera (1520–1588); zob. A. Mentzel-
Reuters, Stadt und Welt. Danziger Historiographie des 16. Jahrhunderts, [w:] Kulturgeschichte Preußens 
königlich polnischen Anteils in der Frühen Neuzeit, hrsg. v. S. Beckman, K. Garber, Tübingen 2005 
(Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deutsche Literatur und Kultur im europäischen Kon-
text 103), s. 110.

59 J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 35–36; M. Töppen, Geschichte der preussischen Historiographie, 
Berlin 1953, s. 102.

60 Wedle J. Dworzaczkowej ostateczną formę tzw. księdze Ferbera nadano po wielkiej rewolcie 
1525/1526 – taż, dz. cyt., s. 60.
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nie późniejsze odpisy. Drogą do poznania zawartości pierwowzoru są źródłoznawcze 
próby zestawienia poszczególnych redakcji, powstałych w oparciu o ten archetyp.

Dzięki badaniom T. Hirscha, Paula Gehrkego, Otto Günthera, a zwłaszcza Jolanty 
Dworzaczkowej, wiemy, że u podstaw kroniki Stegmanna legła jedna z – uzupełnio-
nych już o kolejne lata, tj. 1490–1526 – kopii tzw. księgi Ferbera. Ostatnio na długą 
tradycję zainteresowań historiograficznych w rodzinie Ferberów wskazał A. Mentzel-
-Reuters61. Stegmann informuje w kolofonie o znalezieniu pewnej księgi, którą odpi-
sał, a nową kopię samodzielnie oprawił. „Znalezioną księgę” – dla ułatwienia narracji 
– będę dalej nazywać „podstawą źródłową kompilacji” Stegmanna.

Tzw. księga Ferbera nie była jednak jedynym źródłem, z którego nasz kompilator 
czerpał. Ponadto wykorzystał m.in. jedną z  kopii tzw. Jüngere Hochmeisterchronik62, 
wspomnianą już legendę św. Jadwigi63, relację z pielgrzymki do Ziemi Świętej Lu-
dolfa van Sudheim64 oraz różnorodne druki ulotne i pieśni65. Z pewnością rację miał 
P.  Gehrke, że układ chronologiczny treści w  kompilacji jest dziełem Stegmanna66. 
Tekst podstawy źródłowej został przepleciony fragmentami, znalezionymi przez kom-
pilatora w innych, powyżej wymienionych źródłach. Rozbita przez to została zwłasz-
cza ciągłość narracji tekstu dziejów Związku Pruskiego oraz panowania wielkich mi-
strzów krzyżackich.

61 Zdaniem badacza, tzw. księga Ferbera mogła być dziełem powstałym w oparciu o diariusz 
dyplomatyczny Eberharda, spisywany przez sekretarza miejskiego Ambożego Sturma. Zlecenie to 
miał on otrzymać około roku 1526 i doprowadzić księgę do roku śmierci burmistrza, tj. 1529 roku. 
A. Mentzel-Reuters, dz. cyt., s. 110.

62 J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 37, 59–60; E. Lampe, Beiträge zur Geschichte Heinrichs von Plauen 
1411 bis 1413, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins“, Bd. 26 (1889), s. 10.; P. Gehr-
ke, Das Ebert Ferber-Buch…, s. 50–51; T. Hirsch, Die Danziger Ordenschronik [Einleitung], s. 364.

63 J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 63.
64 Proboszcz z  diecezji Paderborn w  latach 1336–1341: G.  Schnath, Ludolf von Sudheim, 

[w:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 15, 1987, s. 302. Rękopisy relacji z pielgrzymki i ich edycje oraz 
krytyczną literaturę wymienia M.L. Bulst-Thiele, Ludolf von Sudheim, [w:] Die deutscher Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 5, Berlin 1985, kol. 984–986; W. Heyd, Ludolf von Suchen, [w:] All-
gemeine Deutsche Biographie 19 (1884), s.  388–390; Evelt, Ludolf von Suthem, Pfarrer im Hochstift 
Pader born und dessen Reise nach dem heiligen Lande, „Zeitschrift für vaterländische Geschich te und 
Alterthumskunde. Neue Folge” 10 (1859), s. 1–22. Zachowało się osiem rękopisów w języku dol-
noniemieckim, powstałych ok. 1400  roku. Siedem znanych wersji wysokoniemieckich pochodzi 
z  XV  wieku. Por. F.  Deychs, Über ältere Pilgerfahrten nach Jerusalem, mit be sonderer Rücksicht auf 
Ludolf ’s von Suchen Reisebuch des heiligen Landes, Münster 1848; Ludolf von Sudheim, Reise ins Hei-
lige Land nach Hamburger Handschrift, hrsg. v. I. v. Stapelmohr, „Lunder Germanische Forschun-
gen” 6 (1937), s. 116–126. Ich wzajemne powiązania i tradycje nie zostały w pełni zanalizowane –  
M. L. Bulst-Thiele, dz. cyt., kol. 985. Zob. także J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 110–114; 
Należy zaznaczyć, że w bibliotece mieszczącej się przy szkole parafialnej Najświętszej Maryi Panny 
w Gdańsku znajdowała się łacińskojęzyczna kopia relacji z pielgrzymki Ludolfa van Sudheim. Ręko-
pis zachował się w PAN Bibliotece Gdańskiej – Ms. Mar. F 133, k. 179–199. Szerzej – J. Możdżeń, 
Przedstawianie świata…, s. 111, przyp. 617.

65 Druk ulotny był najprawdopodobniej źródłem dla spisania relacji o rewolcie w Kolonii oraz 
walki o  biskupstwo hildesheimskie (tzw. Hildesheimer Stiftsfehde) –  J. Dworzaczkowa, dz. cyt., 
s. 64–65.

66 P. Gehrke, Das Ebert Ferber…, s. 79.
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Większość pochodzących z tzw. Księgi Ferbera tekstów nie znajduje odpowiednika 
w innych zachowanych kronikach gdańskich z tego samego okresu67. Podstawa źró-
dłowa kompilacji Stegmanna obejmowała zatem dzieje panowania wielkich mistrzów, 
relację o zabójstwie Konrada Leczkau, kronikę Związku Pruskiego, wyciąg z proto-
kołu sądu cesarskiego w Wiener Neustadt (1453), roczniki gdańskie do 1489  roku 
i zwięzły opis wojny trzynastoletniej (1454–1466)68. Podstawa powstała w środowisku 
kancelaryjnym69. Jest więc prawdopodobne, że była to oficjalna kronika miejska Głów-
nego Miasta Gdańska lub jej kopia.

W  tekście kompilacji znajdują się liczne komentarze Stegmanna –  wciągnięte 
w tekst główny oraz umieszczone na marginesach. Kompilator zdradza także metodę 
swojej pracy oraz podkreśla trud, jakiego się podjął komentując zbytnią rozwlekłość 
tekstu kroniki, którą kopiował: „do ich nicht alle abschreyben kan”70 (jednak nazywa 
ją „Büchlein”, co może świadczyć o niewielkich rozmiarach). Jeśli informacja zawarta 
w podstawie źródłowej powtarzała się, zwraca na to uwagę czytelnika: „also auch vor 
klarer berurt ist”71; „Do windet men beschet von in dissem buche in der regirunge des 
24. hochm[aiste]rs Hynrich von Plawen etc.”72; „wie auch in dissem buche geschre-
ben ist”73. Powiadamia także o poczynionych przez siebie skróceniach, na przykład 
w relacji dotyczącej wojny pruskiej (1519–1521) i trzynastoletniej: „das alhy nicht alle 
beschreben ist”74.

W treści kompilacji Stegmanna można wyróżnić dwa wątki przewodnie – pierw-
szym jest udowodnienie słuszności działań Związku Pruskiego dążącego do zrzu-
cenia panowania krzyżackiego w ziemi pruskiej, drugim wskazanie dobrych i złych 
przykładów rządzenia miastem Gdańskiem. Pierwszy motyw był już wzmiankowa-
ny w  literaturze75. Ów swoisty program ideowy kroniki wyznacza zamieszczona 
na pierwszych kartach rękopisu „Pieśń do ziemi pruskiej” (k. IIr)76 ze skargą na 
szkodliwe panowanie tzw. hohen zcungen (il. 1). Tak nazywano przybyszów z gór-
nych Niemiec (Oberdeutsche) preferowanych na ważnych urzędach przez wiel-
kiego mistrza Paula von Rusdorf (1422–1441)77. „Pieśń” piętnuje kryzys moralny 

67 J. Dworzaczkowa określiła je jako „właściwość kodeksu Stegmanna” – taż, dz. cyt., s. 63–66.
68 Tamże, s. 61.
69 Tamże, s. 60–61.
70 PAN Biblioteka Gdańska, Ms 1265, k. 130r.
71 Tamże, k. 113v.
72 Tamże, k. 113v.
73 Tamże, k. 117v.
74 Tamże, k. 99v.
75 A. Mentzel-Reuters, dz. cyt., s. 114.
76 Pełen tekst publikuje J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 363–364.
77 Polityka personalna pochodzącego z Nadrenii wielkiego mistrza Paula von Rusdorf, szcze-

gólnie w odniesieniu do najważniejszych stanowisk w Prusach i Inflantach, była krytykowana przez 
część konwentów, zwłaszcza w Królewcu, Pokarminie i Bałdze – protestowały one przeciw nada-
waniu ważnych urzędów krewnym von Rusdorfa i  braciom z  Nadrenii. Wielki mistrz czynił to 
bez uzgodnienia z mistrzem niemieckim, wbrew Statutom Wernera von Orseln z 1329 roku. Zob. 
S. Jóźwiak, Kryzys władzy terytorialnej, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społe-
czeństwo, red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2008, s. 336–337; por. A. Mentzel-Reuters, dz. cyt., 
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w Zakonie i tyranię rządów krzyżackich wobec poddanych78. Przybywający z Bawarii, 
Frankonii i Szwabii bracia-rycerze mieli przynosić ze sobą pychę, butę i prywatę, które 
rozpleniły się na szkodę całemu pruskiemu krajowi. Tę opinię Stegmann wielokrotnie 
powtórzył w całej kompilacji79, dodając kierowane wprost do czytelnika komentarze, 
dla podkreślenia ich wagi wpisane minią: „Merke”80, „Notandum est”81; „Nota”82 itp. 
Tym samym jednoznacznie dał wyraz swym poglądom.

Wagę „Pieśni do ziemi pruskiej” dla wymowy ogólnej kompilacji Stegmanna pod-
kreślił A. Mentzel-Reuters. Badacz zwrócił uwagę na ciągłe zapotrzebowanie na pie-
lęgnowanie pamięci o wojnach z Zakonem na początku XVI wieku i konieczność za-
pamiętania powodów dążenia stanów pruskich do zrzucenia panowania krzyżackiego. 
Treść utworu dobrze objaśnia genezę tego problemu83. Tekst „Pieśni do ziemi pruskiej” 
zamieszczony na k. IIr jest niewątpliwie wtórnie dołączony do podstawy źródłowej 
kompilacji przez Stegmanna. Świadczy o  tym sposób zapisu –  tekst jest dopisa-
ny przed już wpisanym kolofonem na odwrocie karty i  ściśnięty z braku miejsca. 
O tym, że nie jest to pełen tekst pieśni świadczy zamieszczone na końcu „etc.”84. 
Rzeczywiście, pełną wersję utworu odnajdujemy w tzw. kronice Bartolomäusa War-
tzmanna z 1559 roku85. Porównanie z pełnym tekstem pieśni ukazuje, że Stegmann 
opuścił kilka końcowych wersów, zawierających głównie prośbę do Boga o ukaranie 
grzeszników. Widać też wyraźnie, że występują tam zaburzenia rytmu ze względu 
na dodane bądź pominięte pojedyncze słowa. W wersji Wartzmanna rytm brzmienia 
słów jest lepiej dopracowany. W kopii pieśni zawartej w kompilacji Stegmanna wy-
stępują rymy parzyste: aa, bb za wyjątkiem ostatnich czterech wersów, które skrócił. 
J.  Dworzaczkowa uznała, że tekst pieśni został prawdopodobnie odpisany z druku 

s. 113; R. Czaja, Die Krise der Landesherrschaft. Der Deutsche Orden und die Gesellschaft seines Staates 
in Preussen in der Ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, “Ordines Militares”. Yearbook for the Study of 
the Military Orders, 16 (2011), s. 159–171. Zob. też B. Jähnig, Der Danziger Deutschordenskonvent 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Personengeschichte des Deutschen Ordens, [w:] Danzig 
in acht Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte eines hansischen und preußischen Mittelpunktes, hrsg. v. 
B. Jähnig, P. Letkemann, Münster 1985 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens 
23), s. 170 – według tego autora w Królewcu i Pokarminie w 1437 roku przeważali „Oberdeutsche”, 
w Bałdze „Westmitteldeutsche”, w Gdańsku dopiero za rządów następcy von Rusdorfa – Konrada 
von Erlichshausen –  znacząco przybyło kandydatów na zakonników i  pochodzili oni z  Nadrenii 
(w 1446 roku stanowili prawie połowę członków konwentu). Pieśń zatem jest odbiciem rzeczywi-
stego zjawiska społecznego.

78 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. IIr.
79 Zob. Die Danziger Ordenschronik, s.  379; Die Danziger Chronik vom Bunde, s.  413. Por. 

J. Możdżeń, Przedstawianie świata…, s. 100–103.
80 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 21v.
81 Tamże, k. 129r.
82 Tamże, k. 136v.
83 A. Mentzel-Reuters, dz. cyt., s. 113–114.
84 J. Możdżeń, Przedstawianie..., s. 99–100.
85 Jest to kopia, w której Wartzmann nanosił własnoręczne notatki – PAN Biblioteka Gdańska, 

Ms. 1285, k. d. Wspomina o niej także A. Mentzel-Reuters, dz. cyt., s. 113, przyp. 46; O. Günther, 
Katalog der Handschriften… T. 2, s. 216. Treść tej wersji opracowano jako załącznik 2: Gdańska kro-
nika Bernta Stegmanna, [w druku].
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ulotnego86. Nie można jednak wykluczyć, że Stegmann zapisał jej treść z pamięci i stąd 
owe niedokładności. Podobny w wymowie politycznej tekst „Pieśni do ziemi pruskiej” 
znaleźć można w „Preußische Chronik” Simona Grunaua z lat 1517–1529/3087. Inne 
warianty utworu opublikował Max Töppen88.

Istotnym dopiskiem Stegmanna do „podstawy źródłowej kompilacji” jest również 
myśl Arystotelesa zamieszczona nad kolofonem na k. IIv: „Omnium terribilium terri-
bilissima mors est 3a phisicorum” – najprawdopodobniej cytat z jednej z wersji „Dia-
logu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”89 (il. 2). Zdanie to pochodzi z florilegium skom-
pilowanego przez franciszkanina Johanna de Fonte w latach 1296–1297 i zatytułowa-
nego „Auctoritates Aristotelis”. Ma tam ono nieco odmienną formę: „Terribilissimum 
omnium terribilium est mors” i  odnosi się do trzeciej księgi „Etyki” Arystotelesa90. 
Natomiast odniesienie do „3a [tertia] physicorum” – które dopisał Stegmann – należy 
zidentyfikować jako odniesienie do tytułu trzeciej księgi „Fizyki” Arystotelesa91. Steg-
mann prawdopodobnie pomylił te dwie księgi.

Szczególną uwagę w  ogólnej wymowie treści kompilacji Stegmann przyciąga 
obszerna relacja o męczeńskiej śmierci burmistrza Gdańska Konrada von Letzkau92 
i rajcy Bartholomäusa Grosse93, którzy zostali zdradziecko zamordowani w 1411 roku 
przez Krzyżaków na gdańskim zamku94. Zdaniem kronikarza winnych spotkała za ten 
czyn zasłużona kara – krzyżackie panowanie w mieście przeminęło, a zamek został 
zburzony. Wydarzenie to zostało przyrównane w sposób symboliczny do zburzenia 

86 J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 74.
87 Simon Grunau’s Preußische Chronik, hrsg. v. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, Bd. 2: Tractat 

XV–XX, (Die Preußische Geschichtsschreiber des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Bd. 3), Leipzig 1889, s. 122. 
88 M. Töppen, Volksthümliche Dichtungen zumeist aus Handschriften des 15., 16. und 17. Jahrhun-

derts gesammelt. Ein Beitrag zur Geschichte der schönen Literatur der Provinz Preußen, „Altpreussische 
Monatsschrift“, Bd. 9 (1872), s. 291–292.

89 L. Zatočil, Zwei Prager lateinische Texte als Quellen des Ackerman aus Böhmen, „Brünner Beiträ-
ge zur Germanistik und Nordistik”, Bd. 1 (1977), s. 16. Szerzej J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., 
s. 97–98.

90 Powyższe ustalono na podstawie kwerendy w  bazie Brepolis, http://www.brepolis.net. Za 
ułatwienie dostępu do bazy dziękuję dr Dagmarze Wójcik-Zega z  Archiwum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Tekst „Auctoritates Aristotelis et aliorum philosophorum” został wydany drukiem 
już 1487 roku w Kolonii. Późniejsze wydanie paryskie z około 1490 roku dostępne jest pod adre-
sem: https://archive.org/details/OEXV794_P4 [dostęp: 18.06.2016]; sentencja – k. 35v. Zob. także 
J. Hamesse, Auctoritates Aristotelis. Senecae, Boethii, Platonis, Apulei et quorundam aliorum, vol. 1: Con-
cordance, Louvain 1972, s. 115.

91 J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 98.
92 J. Zdrenka, Konrad Letzkau, [w:] Słownik Biograficzny…, t. 3: L–P, red. Z. Nowak, Gdańsk 

1997, s. 54a–55b. 
93 S. Mielczarski, Gross (Grosse) Bartłomiej, [w:] Słownik Biograficzny..., t. 2: G–K, red. Z. No-

wak, Gdańsk 1994, s. 121.
94 Rajcy zostali wezwani w  sprawie konfliktu z  władzami zakonnymi po przegranej woj-

nie – gdańszczanie odmówili bowiem płacenia podatków i domagali się zapłaty za udzieloną po-
moc zbrojną. Por. S. Mielczarski, Gdańsk – Młode Miasto ( Jungstadt), „Rocznik Gdański”, t. 19/20 
(1960/1961), s. 121. Według J. Dworzaczkowej, dz. cyt., s. 37–38 relacja Stegmanna odzwierciedla 
lokalną ustną tradycję; badaczka wskazuje na nieścisłości źródłowe.
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Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku, które wedle kompilatora było sprawiedliwą karą 
dla mieszkańców miasta za skazanie Chrystusa na śmierć:

Abe<r> do is dem Almechtigen Gote gevill, wart is gerochen. Nach dissem mort ge-
schen in der Hilgen Mertelwochen in sullicher zceit Jh[es]us Cristus vor uns let den 
bitteren todt, darnoch aber 42 jar wart dy stadt Jerusalem ver stort und bleb nicht eyn 
steyn auff dem anderen legen. Also hy ouch noch dissem mort auff dem slosse Dantczke 
geschen, wie hy vorgescr[eben] ist, dar//noch 43 iar weyniger 8 wochen warth dasselbige 
slos Dantczke auch angehaben zcw brechen und yst auch also gebrochen, das nicht vele 
steÿne auff eÿnander liegen. Dy Schrifft spricht: Unschuldigk blut schreyget ro chunge in 
den hymmel95.

Jak wskazał A. Mentzel-Reuters, impulsem, który mógł pobudzić do spisywania 
kronik i tworzenia tego typu kompilacji historycznych na początku XVI wieku, były 
doświadczenia związane z zakończeniem panowania krzyżackiego w Ziemi Pruskiej 
(w 1525 roku, czyli raptem 3 lata przed spisaniem kroniki przez Stegmanna)96.

Drugą widoczną ideą przewodnią kompilacji Stegmanna jest wskazanie pozy-
tywnych i negatywnych przykładów rządzenia miastem. Kompilator zgromadził re-
lacje dotyczące buntów społecznych97. Ich przyczyn upatrywał w złym zarządzaniu 
miastem. Wskazywał przy tym na siedem grzechów głównych, a przede wszystkim 
na pychę i  prywatę, gdyż szkodziły tzw. gemeine nutz –  dobru wspólnemu98. Ganił 
rządzących miastem, gdy ich działania związane z  prywatnymi interesami odbijały 
się bezpośrednio na całej gminie miejskiej (np. w wyniku nałożonego na miasto inter-
dyktu)99. W historii ziemi pruskiej i miasta Gdańska za szczególnie szkodliwą uważał 

95 Jednak co Wszechmogącemu Bogu przypadło, [to] zostało pomszczone. Po tym mordzie, który zda-
rzył się w Świętym Tygodniu Męki Pańskiej – w tymże czasie Jezus Chrystus za nas umarł gorzką śmiercią 
– po tym jednak [po] 42 latach miasto Jeruzalem zostało zniszczone i nie pozostał ani jeden kamień leżący 
na drugim. I także tutaj po tym mordzie, który miał miejsce na zamku w Gdańsku, jak tutaj zapisano, po 
nim 43 lata bez ośmiu tygodni rozpoczęto burzenie owego zamku w Gdańsku i tak samo został zburzony, 
że niewiele kamieni jednych na drugich leży. Pismo Święte mówi: niewinna krew woła o pomstę do nie-
ba (tłum. J.M.). PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 15v–16r. Por. Die Danziger Ordenschronik, 
s. 377. Por. po dobną wymowę w Danziger Hanseatische Chronik, s. 495. 

96 A. Mentzel-Reuters, dz. cyt,, s. 114.
97 J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 118–119, 122–124, 127–138, 144–145, 170.
98 Tamże, s. 144–145.
99 Stegmann opisuje m.in. głośną sprawę zaręczyn Maurycego Ferbera (1471–1537) z Anną 

Pileman i wynikłą stąd długoletnią waśń rodzinną, zapoczątkowaną w 1498 roku, która w 1500 roku 
doprowadziła do nałożenia na Gdańsk interdyktu, gdyż członkowie rodu Ferberów nie stawili się 
przed oblicze papieskiego sądu – Bernt Stegmann’s Chronik vom Aufruhr, s. 547. O polityczno-eko-
nomicznym tle zatargu B. Możejko, Tło burzliwej historii zaręczyn Anny Pilemann i Maurycego Fer-
bera, [w:] Kobiety o kobietach. Studia i szkice. Średniowiecze i czasy nowożytne, red. W. Zawitkowska, 
Rzeszów 2010, s. 105–116; H. Zins, Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI wieku, 
Lublin 1951, s. 20–24. Zob. także T. Borawska, Tiedemann Giese (1480–1550) w życiu wewnętrz-
nym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, s. 93. W innym miejscu przypomina, że z powodu 
czynu kupca Bertolda Hakego – napadł on na rodzinę zwaśnionego z nim Sebalda Beckera w czasie 
nieobecności tego ostatniego (porwał mu żonę i dziecko oraz zagarnął mienie) – członkowie rady 
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postawę wielkich mistrzów tuż przed wybuchem wojny trzynastoletniej (1454–1466) 
i ich negatywny stosunek do poddanych na terenie Prus. Ganił prywatę gdańskich raj-
ców i nasilający się wyzysk finansowy mieszkańców Gdańska, które doprowadziły do 
wybuchu rewolty miejskiej w 1atach 1524–1525. Aby unaocznić skutki złych rządów 
– wykazać przy tym pewien mechanizm, przytaczał też przykłady obcej proweniencji, 
np. opis panowania władców jerozolimskich100, rewolty miejskiej w Kolonii z 1513 ro-
ku101, wojny o biskupstwo hildesheimskie z 1519 roku102 lub krwawych rządów króla 
Christiana II (król Danii i  Norwegii 1513–1523 oraz Szwecji 1520–1521)103 (zob. 
tab. 1). Podkreślał przy tym zagrożenie, jakim dla istnienia miasta są spory wewnętrzne 
mieszkańców, a zwłaszcza te toczone w obliczu zagrożenia zewnętrznego. Wskazał tu 
na pozytywny przykład wspólnej obrony mieszkańców Środy Śląskiej w obliczu najaz-
du Tatarów w 1241 roku104 oraz niedawnego oblężenia miasta Gdańska przez wojska 
krzyżackie z 8–10 listopada 1520 roku. Wówczas to miasto prawie uległo pod ostrza-
łem artyleryjskim z powodu waśni wewnętrznych. Ostatecznie ocalało jednak – gdyż 
zwyciężyło dobro ogółu mieszkańców105. Jako alternatywny, negatywny scenariusz 

miejskiej zostali w 1514 roku obłożeni klątwą papieską. Rajcy, którzy zmarli przed jej odwołaniem, 
w tym tenże Bertold, zostali pochowani poza miastem. Według kronikarza to, że jeden drugiemu 
zabiera żonę i dziecko, trzeci innego wyklina i zmusza do opuszczenia miasta oraz uniemożliwia 
odprawienie chrześcijańskiego pochówku, a także podobne postępki „das synt alle dynge, dy schaden 
eynbrengen; dis mache alle bose blut, neyt und has in den geslechten, dy is antreffende ist” – Bernt 
Stegmann’s Chronik vom Aufruhr, s. 548–549. 

100 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 1r–3r.
101 Por. J. Dworzaczkowa, dz. cyt., s. 65–66. 
102 Konflikt biskupa Hildesheim Johanna IV von Sachsen-Lauenburg (1505–1547) – wspiera-

nego m.in. przez księcia Braunschweig-Lüneburg Heinricha dem Mittlere (1486–1520) – z księciem 
Braunschweig-Wolfenbüttel Heinrichem der Jüngere (1514–1568), biskupem Minden Franzem 
I von Braunschweig-Wolfenbüttel (1508–1529) oraz księciem Braunschweig-Calenberg Erichem 
der Ältere (1495–1540) o biskupstwo hildesheimskie. Zob. U. Stanelle, Die Hildesheimer Stiftsfehde 
in Berichten und Chroniken des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur niedersächsischen Geschichtsschreibung, 
Hildesheim 1982 (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universi-
tät Göttingen 15), s. 1–14.

103 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 134r–144r; por. Danziger Hanseatische Chronik, s. 517–
527, gdzie T. Hirsch na marginesach zamieścił komentarze Stegmanna zanotowane w rękopisie czer-
wonym atramentem. Ten opis musiał kronikarza szczególnie zainteresować, gdyż równie emocjonal-
nymi uwagami opatrzył jedynie relację o rewolcie społecznej w Gdańsku. Źródło z bardziej szczegó-
łowym aparatem naukowym zob. Ex Chronico Hanseatico a Bernardo Stegmann Compilatio, s. 310–314. 

104 Die Danziger Ordenschronik, s. 368–369. Mieszkańcy Środy popadli w kłopoty z chciwości 
– widząc bogactwo orszaku tatarskiej cesarzowej, postanowili zamordować ją i  jej sługi, by zagar-
nąć skarby. Zdradziecki mord ściąga na Środę zemstę tatarską. W obliczu zagrożenia zjednoczeni 
mieszkańcy wymyślają podstęp i  ratują miasto dzięki współdziałaniu w  imię dobra ogółu. Bene-
dykt Zientara wskazuje na dość stereotypowy obraz pazernych mieszczan, wywodzący się być może 
z  rycerskiego środowiska –  tenże, Cesarzowa tatarska na Śląsku – geneza i  funkcjonowanie legendy, 
[w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 
1978, s.  173–179. U podstaw legendy leżą prawdziwe wydarzenia –  zamordowanie w Czerniho-
wie wnuczki księcia Michała Wsiewołodowicza niedługo przed inwazją tatarską oraz spalenie na 
przykościelnym cmentarzu kilkuset osób w 1248 lub 1249 roku – S. Solicki, dz. cyt., s. 134–135; 
J. Możdżeń, Przedstawianie..., s. 134–135.

105 Szersza analiza – J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 126–127, 183.
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włączył do kompilacji opis oblężenia i zdobycia Akki przez Saracenów w 1291 roku 
(zaczerpnięty z relacji Ludolfa van Sudheim). Wówczas to niezgoda i waśnie miesz-
kańców doprowadziły do zagłady miasta106.

Stegmann wpisał ponadto dzieje Gdańska w historię świata chrześcijańskiego, któ-
rego był integralną częścią. Wzorce miastu miały wyznaczać Jerozolima, Konstanty-
nopol, Akka i Magdeburg107. Rządzący Gdańskiem winni wzorować się na panowaniu 
wielkich władców chrześcijańskich – budowniczych miast, takich jak cesarze Karol 
Wielki i Otton I108. Początki chrześcijaństwa na Pomorzu powiązał z panowaniem dy-
nastii książąt pomorskich109. Stegmann wskazywał, w jaki sposób rozwój religii w tym 
regionie został umocniony przez legendę o cudownym przybyciu relikwii św. Barbary 
na Pomorze i kult tej świętej110. Wskazał też na znaczącą rolę klasztoru w Oliwie. Jed-
nak nie uwzględnił przy tym roli misji św. Wojciecha, który w 997 roku miał ochrzcić 
„gromady” ludu w okolicach Gdańska111. Kompilator nie odniósł się także do lokacji 
Gdańska na prawie lubeckim w 1223 roku. Należy to tłumaczyć faktem, że miastem, 
z którym się identyfikował, było Główne Miasto Gdańsk, lokowane w 1343 roku na 
prawie chełmińskim112.

Stegmann był przeciwnikiem reformacji w  kształcie, jaki przybrała ona na 
początku lat dwudziestych XVI  wieku. Ostro krytykował profanację kościołów 
i obiektów kultu, których źródłem były podburzające lud kazania pierwszych lute-
rańskich kaznodziejów. Był jednak zwolennikiem umiarkowanej reformy Kościoła, 
czego wyrazem są pochlebne słowa kierowane pod adresem byłego franciszkanina 
Aleksandra Svenichena113.

Dla kogo zatem kronika Stegmanna została spisana? Podpowiedzi znów udzieli 
nam analiza spuścizny wspomnianego pisarza miejskiego Stenzela Bornbacha. Wy-
kazuje ona, że autorski egzemplarz kroniki Stegmanna był w połowie XVI wieku 
w  posiadaniu starej gdańskiej rodziny kupieckiej Kremerów. W  Archiwum Pań-
stwowym w Gdańsku zachował się bowiem odpis fragmentów kroniki wykonany 
własnoręcznie przez Bornbacha w  roku 1557114. Widnieje tam informacja: „Auß 
des Bernet Stegmans Kronike der solches beschrieben vonn H[err] Hans Kremer 
ursprung des Aufrurs in Dantzk”115. Zapiska ta znana już była Hirschowi, który 
słusznie uznał, że Hans Kremer był właścicielem egzemplarza, z którego korzystał 

106 Szersza analiza – tamże, s. 110–114, 176–178.
107 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, fol. 1r–2v.
108 Tamże, fol. 1r.
109 J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 115–116.
110 Tamże, s. 328–330.
111 Tamże, s. 331.
112 Danziger Hanseatische Chronik, s. 495. Por. J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 117–118, 

352.
113 J. Możdżeń, The beginnings of the Reformation in the light of Gdańsk and Königsberg chroniclers 

of the first half of the 16 th century: the activity of the first Reformers, „Zapiski Historyczne”, t. 82 (2017) 
z. 1, s. 71–96.

114 Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300/R, Ll, 71.
115 Tamże, s. 109.



73GDAŃSZCZANIN BERNT STEGMANN I JEGO UMORALNIAJĄCA KOMPILACJA Z 1528 R.

Bornbach116. Musiał to być człowiek wykształcony i  zamożny, skoro interesował 
się dziejami regionu i miał dostęp do starszych rękopisów; może być też tożsamy 
z Johannem Kremerem, urodzonym w Gdańsku około 1457 roku, który studiował 
w Lipsku w latach 1477–1480117. Kremer mógłby być także autorem opisu gdańskiej 
rewolty z  lat 1525–1526, znanej z  rękopisu Stegmanna (k. 148r–173v). Autor ten 
cofa się pamięcią o 20 lat wstecz i wywodzi przyczyny rewolty m.in. od roku 1498, 
gdy to rozpoczęła się znana historia miłosna Anny Pileman i Maurycego Ferbera. 
Tworzy swoją relację w oparciu o własne przemyślenia (używa 1. os. l. poj.) i pisze 
z  pamięci z  dużej perspektywy czasowej –  być może w  podeszłym wieku. Tenże 
Hans Kremer miał syna o tym samym imieniu, urodzonego w Gdańsku 22 grudnia 
1516 roku. Johann Kremer Młodszy jako dorosły mężczyzna trudnił się kupiectwem 
dalekosiężnym i angażował w politykę miasta. Od 1548 roku był ławnikiem, a od 
1552 rajcą gdańskim. Należy zatem uznać za prawdopodobne, że to właśnie dla nie-
go – młodego Johanna Kremera – spisana została w 1528 roku pouczająca kompila-
cja Stegmanna, jako pomoc w kształceniu 12-letniego wówczas chłopca. Pod koniec 
życia Johann Kremer Młodszy, od 1562 roku, pełnił funkcję burgrabiego w Gdańsku 
(zm. 23 stycznia 1564 roku)118. Bez wątpienia świadczyło to o dużym zaufaniu, jakim 
darzył go katolicki król Zygmunt II August (1548–1572)119. Zaznaczyć przy tym 
należy, że wymowa kroniki Stegmanna jest wyraźnie prokatolicka i stanowi częścio-
wo pochwałę panowania polskich królów – Kazimierza Jagiellończyka i Zygmun-
ta I Starego. Kompilator stawiał ich wręcz za wzory cnót sprawiedliwego i silnego 
władcy120.

STRUKTURA RĘKOPISU

Niezwykle interesująca jest kwestia struktury rękopisu kroniki Stegmanna, któ-
ra dostarcza także pewnych wiadomości o kompilatorze. W przytoczonym kolofonie 
Stegmann informuje, że własną ręką odpisał wszystkie teksty kroniki i samodzielnie 
oprawił księgę. Jego słowa potwierdza ogląd oprawy – jest wykonana nieprofesjonal-

116 T. Hirsch, Bernt Stegmann’s Chronik vom Aufruhr [Einleitung], s. 545. Poza odpisem relacji 
o rewolcie w Gdańsku, Bornbach zaczerpnął z kroniki Stegmanna także opis panowania władców je-
rozolimskich oraz zdobycia Akki (k. 200r–206r) – Archiwum Państwowe w Gdańsku, 300/R, Ll, 71, 
s. 171–186. W kompilacji Stegmanna dzieje podboju Akki zostały umieszczone na końcu rękopisu 
i zaopatrzone w cytowany powyżej kolofon z datą 1528 roku. Wnioskujemy, że skoro tekst ten został 
odpisany w całości wraz z kolofonem, to Bornbach korzystał z oryginalnego, zachowanego do dziś 
egzemplarza kompilacji, który został mu jedynie wypożyczony na jakiś czas przez Kremera około 
1557 roku. Kopista bowiem ponownie opatrzyłby „swój egzemplarz” we własny zapis własnościowy, 
bądź też pominął zapis Stegmanna, co jednak nie miało miejsca. Należy zatem widzieć w Kremerze 
nie kopistę, ale późniejszego właściciela rękopisu Stegmanna.

117 D. Weichbrodt, dz. cyt., Bd. 1 (1986), s. 119.
118 Tamże.
119 J. Zdrenka, Urzędnicy miejscy..., t. 2, s. 181–182.
120 J. Możdżeń, Przedstawianie świata..., s. 120–123.
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nie121. Jako okładziny użyto materiału rzadko spotykanego w tej roli i raczej niesto-
sowanego w gdańskich warsztatach introligatorskich – dość kosztownej i delikatnej 
skóry koźlej122. Pokrycie ze skóry nie otrzymało jednak żadnego usztywnienia. Na 
odwrociu górnej okładziny brzegi płata skóry są zagięte do środka na szerokość około 
4 cm z każdej strony123. Dolna okładzina jest złożona z dwóch przyciętych płatów skó-
ry różnej wielkości. O nieumiejętnym wykonaniu oprawy świadczy też jej nieregularny 
kształt124. Brak wypełnienia spowodował silne pofałdowanie okładziny, a z czasem jej 
zniekształcenie pod wpływem warunków przechowywania – w rezultacie obecnie jest 
ona wyraźnie mniejsza od bloku księgi125 (il. 4). Jako kart ochronnych i scyzur użyto 
fragmentów rękopisu spisanego na pergaminie, zapisanego minuskułą gotycką łaciń-
skim tekstem o treści teologicznej, który można datować na przełom XIV i XV wieku. 
Fragmenty tego samego pergaminu zostały wykorzystane jako paski wzmacniające 
grzbiet oprawy. 

Tekst, sporządzony ręką Stegmanna, rozpoczyna się dopiero na karcie oznaczo nej 
numerem „II”. Kartę „I” kroni karz pozostawił pustą i dopiero w XVIII wieku zamiesz-
czono na niej spis treści126. Pisarz posługi wał się bastardą, przy czym często dublował 
spółgłoski przy przenoszeniu wyrazów. Niekonsekwentny w pisowni, zwykle podą-
żał za formą z kompilowanych źródeł127. Skró tów stosował niewiele: są to ściągnię cia 
na m i n, typowe skrócenia na końcówkę -er oraz zapis skrócenia etc. System datacji 
kopiował z oryginalnych materiałów – w  częściach historycznych są to wspomnie-
nia świętych i  cyfry rzymskie, w  częściach współczesnych daty zapisywane cyframi 
arabskimi.

Do sporządzenia części zapisek – początkowa partia „Pieśni do ziemi pruskiej”, 
kolofony, niektóre nagłówki i komentarze – i interpunkcji na kartach rękopisu kroni-
ki użyto minii. Elementy zdobnicze zostały wprowadzone po spisaniu tekstu głównego, 
o czym świadczy sposób zamieszczenia nagłówków niektórych partii kroni ki128. Minią są 
także ozdobione inicjały zdań, przekreślone błędy w tekście. Kompilator zatem poświęcił 
wiele czasu na skromne upiększenie tekstu, chociaż kronika nie miała pełnić funkcji repre-
zentacyjnych, a raczej służyć jako podręczny zbiór pouczających wskazań i wiadomości.

121 Za uzyskane informacje oraz za wykonanie odrysu gmerka dziękuję paniom konser watorkom 
z PAN Biblioteki Gdańskiej: Alicji Krawczyk i Marcie Klott-Żychskiej.

122 W gdańskich oprawach z XV i przełomu XV/XVI wieku dominuje skóra cielęca i świń ska, 
ewentualnie pergamin z  rękopisem, nie używano natomiast skóry koźlęcej. Por. H.  Jędrzejowska, 
M. Pelczarowa, Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, Gdańsk 1954, s. 15.

123 Materiał ilustracyjny – J. Możdżeń, Projekt edycji..., s. 41.
124 Przykładowo wysokość górnej okładziny waha się od 206 mm do 197 mm, dolnej od 203 mm 

do 195 mm.
125 Barwny materiał ilustracyjny w J. Możdżeń, Projekt edycji..., s. 41–43.
126 PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. Iv.
127 Dotyczy to m. in. dialektów niemieckich, np. tekst dopisanych po 1528 roku notek z 1529 ro-

ku o szkodach w wyniku wyle wów Wisły w latach 1527–1529 prawdopodobnie przepisał z druku 
ulotnego sporządzo nego w Mittelniederdeutsch, zob. PAN Biblioteka Gdańska, Ms. 1265, k. 206v.

128 Nagłówki często są ściśnięte, skrócone, bywa, że wpisane linijkę powyżej lub poni żej właści-
wego miejsca, które okazywało się zbyt małe.
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Na zewnętrznej stronie górnej okładzi ny znajduje się superekslibris w typie gmer-
ka129 (il. 5). Ma wymiary około 165 mm na 75 mm, jest więc nietypowo duży i zaj-
muje centralną część oprawy. Gmerk został namalowany na skórze prawdopo dobnie 
czarnym atramentem, jego kontury podkreślono obramowaniem z minii – tej samej 
co użyta do sporządzenia części zapisek i  interpunkcji na kartach rękopisu – dzięki 
czemu wyraźnie się odznacza na ciemnej skórze. Dotąd nie udało się zidentyfiko-
wać właściciela gmerka130. Znak ten mógł należeć do Stegmanna lub późniejszego 
posiadacza kodeksu, np. Hansa Kremera Młodszego. Gmerki uznaje się za znaki in-
dywidualne właściciela, który mógł jednocześnie pie czętować się herbem: herb in-
formował o przynależności do konkretnego rodu, natomiast gmerk – znak kreskowy 
– służył jako osobisty wyróżnik. Ostatnie badania wykazały, że członkowie patrycjatu 
pruskich miast posłu giwali się równolegle herbem i gmerkiem131. Gmerków używali 
także drob ni kupcy i rzemieślnicy. Trudno zatem na podstawie tego znaku wniosko-
wać o pochodzeniu społecznym Stegmanna. Jak już wspomniano, oprawa orygina-
łu kroniki Stegmanna, a  także superekslibris, zostały zrobione nieprofesjonalnie, co 
wskazuje na brak dostę pu ich wykonawcy do narzędzi introligatorskich. Warto zwró-
cić uwagę, że w XVI stuleciu malowanie superekslibrisów było już sposobem rzadko 
sto sowanym132, chociaż najtańszym. Co bogat si mieszczanie zlecali wykonanie supe-
rekslibrisu introligatorom, którzy tło czyli znak własności na oprawie. Było to jednak 
kosztowne. Wygląd oprawy kodeksu sugeruje, że kompilator nie był zbyt zamożny, 
gdyż nie skorzystał z usług rzemieślnika. Zgadzałoby się to z dotychczasowymi usta-
leniami na jego temat. Mianowicie, Stegmann nie pełnił funkcji politycznych w mie-

129 Gmerki to „utworzone z kresek prostych lub łamanych znaki własnościowe, raczej osobi-
ste niż rodzinne” – J. Zdrenka, Herby mieszczaństwa gdańskiego. Uwagi wstępne, [w:] Mieszczaństwo 
gdańskie. Sesja naukowa 21–23.11.1996, red. H. Samsonowicz, Gdańsk 1997, s. 449. 

130 Brakuje wyczerpujących badań nad gmerkami gdańskich mieszczan z  interesujące go nas 
okresu. Podstawowe opracowania: J. von Roy, Danziger Hausmarken 1435–1656, „Ostdeutsche Fa-
milienkunde”, Bd. 12 (1989) H. 1, s. 1–11, H. 2, s. 36–52; G. Frisch, Der Sankt Marien Pfarrkirchen 
in Dantzig inwendige Abriss, Gdańsk 1999; J. Zdrenka, Herby mieszczaństwa...., s. 451–468. Kilka 
gmerków w tarczach herbowych publikuje M. Gizowski, Herby patrycjatu gdańskiego. Wappenschil-
der des Danziger Patriziats, Gdańsk 1999/2000. Rysunki gmerków znajdujących się na rękopisach 
z PAN Biblioteki Gdańskiej zamieścił przy opisach katalogowych tych manuskryptów O. Günther, 
Katalog der Handschriften…, T. 2. Ostat nio gmerki z płyt nagrobnych gdańszczan pokazał T. Jur-
kowlaniec, Nagrobki średniowiecz ne w Prusach, Warszawa 2015. Zob. też Caspar Weinreich’s Danziger 
Chronik. Ein Beitrag zur Geschichte Danzigs, der Lande Preussen und Polen, des Hansabundes und der 
Nordischen Reiche, hrsg. v. T. Hirsch, F.A. Vossberg, Berlin 1855, s. 1 (gmerk autora kroniki); Die 
Aufzeichnungen des Dominikaners Martin Gruneweg (1562–ca.1618) über seine Familie in Danzig, sei-
ne Handelsreisen in Osteuropa und sein Klosterleben in Polen, Bd. 1, hrsg. v. A. Bues, Wiesbaden 2008, 
s. 194, 237, 245, 246, 253, 254, 262, 404 (gmerki gdańskich kupców).

131 J. Wroniszewski, Herb i gmerki rodziny Vasanów. Z problematyki późnośredniowiecz nej sfragi-
styki mieszczańskiej, [w:] Miasta – ludzie – instytucje – znaki. Księga jubileuszo wa ofiarowana Profesor 
Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, red. Z. Piech, Kra ków 2008, s. 784; tamże krytyczne 
podsumowanie dotychczasowych ustaleń dotyczących funkcji gmerków.

132 A. Wagner, Uwagi o zna kach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku 
w inkunabułach Bi blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” t. 17 (2013), s. 9–23 (na il. 7 ma-
lowany superekslibris w typie gmerka).
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ście, nie miał też dostępu do dokumentów kancelaryjnych objętych tajemni cą prawną. 
Jednak raczej też nie interesowały go sprawy biedniejszych mieszkań ców Gdańska. 
Mógł być wykształconym, średnio zamożnym kupcem. Jeśli przyjąć, że księga ta zo-
stała faktycznie spisana dla 12-letniego chłopca, Hansa Kremera Młodszego w celu 
pogłębienia jego edukacji i miała służyć pomocą podręczną – wówczas droga oprawa 
byłaby zbędna, a miękka okładzina i niewielki rozmiar księgi sprzyjały zabieraniu jej 
w podróż i codzienne użytkowanie.

Również nieregularności w objętości dwudziestu czterech składek i bu dowie bloku 
rękopisu świadczą o raczej nieprofesjonalnym warsztacie oso by tworzącej księgę. Bu-
dowa rękopisu przedstawia się następująco:

(V–1)7 + (VI–2)17 + (V–1)26 + (VI–2)36 + IV44 + (IV–1)51 + 2V70 + III76 + (V–1)94 + 
(V–1)103 + 4V142 + II146 + 2V166 + IV174 + (V–1)183 + I189 + 3V229 + VI241

Jakkolwiek często pierwsza lub ostatnia karta składki była odcinana, nie ma ubytku 
treści. Ponadto widoczne także na wyciętych kartach ślady mi nii nie wyglądają na próby rąk 
– są na to zbyt starannie zapisane. Praw dopodobnie Stegmann najpierw pisał na luźnych 
składkach i dopiero na koniec oprawił cały blok. Brakuje jednej całej składki w rękopi sie  
(k. 190r–199v). Niestety nie da się stwierdzić, czy była ona zapisana, bowiem znajdo-
wała się między dwiema osobnymi częściami kroniki –  opisem rewolty społecznej 
w Gdańsku w latach 1524–1526 oraz relacją o zniszczeniu Akki w 1291 roku. Równie 
dobrze składka ta mogła zostać wyrwana z bloku w celu wykorzystania czystego pa-
pieru. Musiało do tego dojść między koń cem XVI a początkiem XVIII wieku, gdyż 
w pierwotnej paginacji pochodzącej z epoki występuje luka. Spis treści sporządzony 
przez późniejszego właści ciela w XVIII wieku już tej części nie notuje. Ostatnie trzy 
składki rękopisu pozostały niezapisane133. Orientację w zawartości rękopisu ułatwia-
ły skórzane zakładki. Zacho wała się tylko jedna –  na k. 4rv, po pozostałych sied-
miu134 pozostały jedy nie ślady widoczne na papierze. Ich umiejscowienie zgadza się 
z początka mi poszczególnych części kodeksu.

Analiza znaków wodnych pozwala datować możliwy czas, w którym Steg mann za-
czął spisywać kronikę, na rok 1527. Na kartach widnieją dwa typy znaków wodnych135. 
Pierwszy – na papierze importowanym, przeważającym w pierwszej części rękopisu 
– przedstawia głowę wołu z krzyżem i owinię tym wokół niego wężem i występuje 
w dwóch wariantach. Po dobne znaki, różniące się nieznacznie detalami, można wska-
zać dla rękopi sów z Épinal w Lotaryngii (1527)136, Magdeburga (1527)137, Wittenber-
gi (1527)138 i Pragi (1527)139.

133 Łącznie 34 nieliczbowane karty. Jedynie na nieliczbowanej karcie 33v widnieje, spo rządzona 
inną ręką, krótka zapiska handlowa z 1546 roku.

134 PAN Biblioteka Gdańska, Ms 1265, k. 27 rv, 45 rv, 52 rv, 76 rv, 113 rv, 148 rv, 200 rv.
135 Kopie odrysów – J. Możdżeń, Projekt edycji..., s. 47.
136 Ch.-M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier des leur apparition 

vers 1282 jusqu’en 1600, vol. 4, Paris–Géneve 1907, p. 773, nr 15411.
137 Wasserzeichen Informations system, http://www.wasserzeichenonline.de/wzis/index.php, 

DE9150-PO-77998.
138 Ch.-M. Briquet, Les filigranes..., nr 15437.
139 Tamże, nr 15428.
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Drugi typ, także występujący w dwóch wariantach, pojawia się tylko na kartach 
ośmiu składek od mniej więcej połowy rękopisu i przed stawia gdański herb miasta: po-
dwójny krzyż z koroną. Znak ten pozwala datować karty na lata 1526–1529140. Takim 
filigranem posługiwała się papiernia miejska141. Niestety, badania nad dziejami gdań-
skich papierni nadal pozostają szczątkowe, za łożenia najstarszej upatruje się w drugiej 
połowie XV wieku (cystersi oliwscy na Starym Mieście przed 1473 rokiem)142. Fili-
grany z gdańskim krzyżem w koro nie znane są z dokumentów z lat 1508–1522 prze-
badanych jeszcze przed II wojną światową przez Hansa Kohtza143. Zdaniem Jadwigi 
Siniarskiej-Czaplickiej krąg odbiorców papieru pochodzącego z gdańskiej wytwórni 
był dość wąski; według tej hipotezy mogła ona produkować głównie na potrzeby kan-
celarii miejskiej144. Wśród ty pów znaków wodnych, zbadanych przez Kohtza, nie ma 
jednak wa riantu bez tarczy herbowej, który występuje w rękopisie Stegmanna. Ana-
logiczny przykład znalazł Włodzimierz Budka w Archiwum Państwowym w Gdań-
sku dla roku 1527145, nie mając wątpliwości, że papier pochodzi z lokalnej wytwórni146. 
Papier ten był eksportowany także do Inflant. Znajdujący się tam typ filigranu notuje 
litewski katalog znaków wodnych pod 1532 rokiem147.

Kompilacja Stegmanna nosi ślady użytkowania już z połowy XVI wieku, i zapew-
ne była czytana zaraz po jej spisaniu. Na podstawie marginaliów wyróżnić można oko-
ło czterech tzw. późniejszych rąk, w tym trzy pochodzące z drugiej połowy XVI wieku 
– wśród nich zidentyfikować można rękę wspomnianego Stenzela Bornbacha (il. 3). 
Znajdują się tam także liczne wypisy bibliograficzne osiemnastowiecznego właściciela 
– bibliologa i historyka, ale także rajcy i sędzi gdańskiego Valentina Schlieffa (1680–
1750)148. Niestety dotąd nie udało się ustalić, jaką drogą dotarł do niego rękopis kro-

140 Wasserzeichen Informations system, DE4620-PO-126113 (1528, Wilno); DE4620-PO-126112 
(1528, Wilno); DE9150-PO-126110 (1526, Königsberg), DE4620-PO-126108 (1527, Lochstädt).

141 Analogiczny typ podał pod nr. 266 (Gdańsk, 1527) W. Budka, Znaki wodne papier ni w Rze-
czypospolitej Polskiej XVI w. Spis reprodukcji znaków wodnych, [w:] Historia papier nictwa. Antologia 
prac historyka Włodzimierza Budki, red. J. Dąbrowski, L. Goetzendorf-Grabowski, Łódź–Duszniki-
-Zdrój 2009, s. 256, 298. Zob. także J. Siniarska-Czaplicka, Filigrany papierni położonych na obszarze 
Rzeczypospoli tej Polskiej od początku XVI do połowy XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969 
(nr 137 – Warna, 1531; nr 138 – Włocławek, 1527).

142 F. Pabich, Papiernie nad Zatoką Gdańską, Gdańsk 1978, s. 8.
143 H. Kohtz, Ostpreussische Papierfabrikation, Königsberg 1934, s. 20.
144 J. Siniarska-Czaplicka, Papier drukowy źródłem badań księgoznawczych. Komunikat, [w:] Dawna 

książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetle cia sztuki drukarskiej w Pol-
sce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław–War szawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 133.

145 W. Budka, Znaki wodne papierni w Rzeczypospolitej Polskiej XVI w., [w:] Papiernie w Polsce 
XVI wieku. Prace Franciszka Piekosińskiego, Jana Ptaśnika, Kazimierza Piekarskie go, opr. W. Budka, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 79, nr 266

146 Inaczej identyfikowała ów filigran J. Siniarska-Czaplicka, błędnie przypisując go do grupy 
znaków wodnych pochodzących z papierni zakonu duchaków w Prądniku, wyróż niających się cha-
rakterystycznym podwójnym krzyżem; przedstawione przez nią repro dukcje pochodzą z rękopisów 
z 1527 roku i 1532 roku Taż, Filigrany papierni, s. 27, tabl. 27, nr 137 i 138.

147 E. Laucevičius, Popierins Lietuvoje, Vilnius 1967, s. 199, nr 624.
148 L. Mokrzecki, Schlieff Walenty, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35, red. H. Markiewicz, 

Warszawa–Kraków 1994, s. 522b–524a; E. Bahr, Schlieff Valentin, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 
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niki Stegmanna; nie istnieją szczegółowe badania nad księgozbiorem Schlieffa, liczą-
cym około dziewięciu tysięcy woluminów. Wiemy natomiast na pewno, że użytkował 
kronikę bardzo intensywnie. Zamieścił swój exlibris na wewnętrznej stronie górnej 
okładziny149 i sporządził dokładny spis treści (k. Iv). W partiach kompilacji Stegmanna 
szczególnie Schlieffa interesujących, np. dotyczących rewolty gdańskiej z 1525 roku, 
podkreślał całe passusy i wypisywał na marginesie adresy bibliograficzne, które znalazł 
w innych posiadanych przez siebie rękopisach, lub znał z wydań drukowanych.

Problematyczna jest kwestia licznych rączek pisanych trzema różnymi odcie-
niami atramentu. Wszystkie mają charakterystyczny mankiet. Nie udało się zna-
leźć analogicznych w materiałach Bornbacha ani Schlieffa.

* * *

W  1783  roku rękopis kroniki Stegmann znalazł się w  Bibliotece Rady Miasta 
w Gdańsku, której Schlieff w drodze testamentu150 przekazał swój zbiór dzieł histo-
rycznych (około 3400 tomów)151. Wówczas nadano kompilacji pierwszą sygnaturę: 
I Eq 108, gdzie I oznaczała dział „Politische Geschichte”. Datę wpłynięcia rękopisu 
do zbiorów biblioteki potwierdza brak tej pozycji we wcześniejszym katalogu (Cat. 
Bibl. 14) spisanym w  1781  roku, w  którym pod tą sygnaturą widnieje inna pozy-
cja152. Kronikę uwzględnia późniejszy katalog (sygn. Cod. Bibl. 16), który sporządził 
w  1822  roku bibliotekarz i  były profesor Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego 
Christian Gottfried Ewerbeck153.

W  połowie XIX  wieku rękopisem zainteresował się T.  Hirsch. Jest on autorem 
licznych ołówkowych zapisek naniesionych w kompilacji. Są to poprawki stylistyczne 
i interpunkcyjne, wskazujące na przygotowywanie podstawy rękopisu do druku (il. 3).

Pod koniec XIX stulecia, prawdopodobnie w  związku z  rozpoczęciem przez Au-
gusta Bertlinga opracowywania nowego drukowanego katalogu (pierwszy tom wyda-
no w 1892 roku), nadano kompilacji Stegmanna nową sygnaturę – Ms. 1265. Bertling 
jednak nie ukończył dzieła, kontynuował je nowy dyrektor biblioteki Otto Günther 
w 1903 roku. Znacznie dokładniej omówił on strukturę kompilacji, dodał opis fizyczny, 
a także odniósł się do już opublikowanych w Scriptores rerum Prussicarum fragmentów154. 

2, hrsg. v. Ch. Krollmann, fortg. v. K. Forstreuter, F. Gause, Marburg/Lahn 1967, s. 617b; M. Babnis, 
Schlieff Valentinus, [w:]  Gedanopedia, http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=SCHLIEFF_VA-
LENTINUS [dostęp 8.07.2016].

149 J. Możdżeń, Projekt edycji..., s. 41.
150 M. Sławoszewska, Gdańska „Bibliotheca Archivi”, „Archeion”, t. 40 (1964), s. 134–135. Zob. 

także. A. Bertling, Die im Verzeichniss der Handschriften angeführten Bibliotheken, [w:] Katalog der die 
Stadt Danzig betreffenden Handschriften der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 1, hrsg. v. tenże, Danzig 
1892 (Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 1), s. 615–617.

151 Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Dzieje i zbiory, red. M. Babnis, Z. Nowak, Wro-
cław 1986, s. 13; A. Bertling, Die im Verzeichniss…, s. 617.

152 PAN Biblioteka Gdańska, Cat. Bibl. 14, Alphabetischer Gesamtindex 1781, s. 4.
153 PAN Biblioteka Gdańska, Cat. Bibl. 16, System. Katalog von Ewerbeck 1822, k. 75, nr 108.
154 O. Günther, Katalog der Handschriften…, T. 2, s. 191–193.
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Co ważne –  odnotował też, w  których innych rękopisach znajdują się analogiczne 
fragmenty kompilacji Stegmanna. W ten sposób powstał dobry punkt wyjścia dla ba-
dań nad recepcją rękopisu155.
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BERNT STEGMANN, A CITIZEN OF GDANSK, 
AND HIS MORALISING COMPILATION OF 1528

The Gdansk chronicle by Bernt Stegmann was written in the East Central German lan-
guage (Ostmitteldeutsch) in 1528 and is the oldest surviving historiographic artefact concern-
ing Gdansk. The article sums up the author’s latest findings concerning the circumstances in 
which the chronicle was written and the probable addressee of the work. She also puts forward 
some hypotheses regarding the origin of the compiler, discusses the structure of the manuscript 
and the manner of its production.

The chronicle is a compilation of some older historiographic sources, which place the his-
tory of the Main City of Gdansk in world history: the Jerusalem rulers and the history of 
the Teutonic Order. It is a type of a universal town chronicle. The content is moralizing – the 
compilation is a collection of historical examples teaching how to rule the town properly. It was 
probably written for didactic purposes for young Hans Kremer, the future mayor of Gdansk.

Bernt Stegmann was a merchant trading in such places as Stockholm and Reval. The to-
ponymic criterion indicates that his family could originate from the area of Brandenburg or 
Braniewo, while the dialect in which he wrote the chronicle as well as the numerous Silesian 
threads in the content also make it possible to be open to the hypothesis that Stegmann’s family 
could have come from Silesia. This question remains unresolved. The manuscript was written 
and made personally by Bernt Stegmann, as indicated by the atypical arrangement of its sec-
tions and non-professional binding.

Keywords: town chronicle, history of Gdansk, Royal Prussia, Teutonic Order, legend of St. 
Hedwig of Silesia, Christian II of Denmark and Sweden, Kingdom of Jerusalem
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DER DANZIGER BERNT STEGMANN 
UND SEINE MORALKOMPILATION AUS DEM JAHRE 1528

Die Danziger Chronik von Bernt Stegmann wurde im Jahre 1528 niedergeschrieben und 
gilt als das älteste, historiographische, bis heute erhalten gebliebene Denkmal, das von Dan-
zig handelt. Der Artikel fasst die neuesten Befunde über die Umstände der Niederschrift der 
Chronik und des angeblichen Adressaten dieses Werkes zusammen. Er stellt auch die Hypo-
thesen zur Herkunft des Kompilators auf, bespricht den Aufbau der Handschrift und die Art 
und Weise derer Ausführung. Die Chronik gilt als eine Kompilation der ältesten historiogra-
phischen Quellen, die die Geschichte der Rechtstadt von Danzig in der Weltgeschichte zur 
Zeit der Herrscher von Jerusalem und der Geschichte des Deutschen Ordens ansiedelt. Es ist 
eine universelle Stadtchronik. Ihre Aussage hat einen moralischen Charakter. Die Kompilation 
ist eine Sammlung der historischen Beispiele, die als eine Belehrung gedacht werden, wie man 
eine Stadt regieren soll. Sie wurde angeblich zum didaktischen Zweck für den jungen Hans 
Kremer, den späteren Bürgermeister von Danzig niedergeschrieben.

Bernt Stegman war Kaufmann, der u.a. in Stockholm und Revel wirkte. Das toponoma-
stische Kriterium weist darauf hin, dass seine Familie aus der Umgebung von Brandenburg 
bzw. Braunsberg stammen könnte. Sowohl der Dialekt als auch die zahlreichen schlesischen 
Motive lassen die Möglichkeit zu, dass die Familie Stegmann aus Schlesien kommen könnte. 
Diese Frage bleibt unaufgelöst. Die Handschrift wurde eigenhändig von Bernt Stegmann fer-
tiggestellt. Davon zeugen sowohl die untypische Reihenfolge der Bogensätze als auch die un-
profesionelle Fertigstellung des Einbandes.

Schlüsselwörter: Stadtchronik, Danzigs Geschichte, Preußen Königlichen Anteils, Deut-
scher Orden, Legende von Hl. Hedwig von Schlesien, Christian II. König von Dänemark und 
Schweden, Königreich Jerusalem
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1. „Pieśń do ziemi pruskiej”. Gdańska kronika Bernta Stegmanna, k. IIr
(PAN Biblioteka Gdańska)
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2. Fragment Gdańskiej kroniki Bernta Stegmanna z kolofonem na k. IIv
(PAN Biblioteka Gdańska)

3. Fragment Gdańskiej kroniki Bernta Stegmanna z marginaliami S. Bornbacha 
i ołówkowymi zapiskami T. Hirscha, k. 47r

(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Górna okładzina oprawy Gdańskiej kroniki Bernta Stegmanna
(PAN Biblioteka Gdańska, fot. A. Baliński)
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5. Odrys gmerka z górnej okładziny oprawy Gdańskiej kroniki Bernta Stegmanna
(rys. J. Możdzeń)





LIBRI GEDANENSES XXXIV

Bartłomiej Siek

DYSERTACJE  
LEKARZY GDAŃSKICH  

W ZBIORACH BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ  
– PERSPEKTYWY BADAWCZE

W badaniach nad historią medycyny gdańskiej jednym z głównych problemów 
jest ustalenie listy lekarzy praktykujących w Gdańsku w epoce nowożytnej, 
w tym także listy fizyków (lekarzy) miejskich1. Przyczyną problemów w spra-

wie tak oczywistej jest zaginięcie (zniszczenie?) w trakcie II wojny światowej akt fizyka-
tu, które przez badaczy okresu przedwojennego nie zostały w pełni opracowane. Punkt 
wyjścia dla współczesnych badań stanowi – niestety niedokończony – cykl artykułów 
Friedricha Schwarza2. Szczęśliwie ocalało podstawowe źródło dla badań biobibliogra-
ficznych nad gdańską medycyną, czyli Vitae medicorum Gedanensium – XVIII-wieczny 
rękopiśmienny słownik biograficzny lekarzy gdańskich3. Niemniej cenny jest współ-
oprawny z  tym rękopisem Verzeichniss der Physicorum in Dantzig4. Najważniejszymi 
publikacjami dotyczącymi m.in. kwestii ustalenia czynnych zawodowo, praktykujących 
w Gdańsku lekarzy pozostają monografie autorstwa Stanisława Sokoła5. Wobec trud-

1 Najnowsza jej wersja por. A. Szarszewski, Fizycy miejscy, [w:] Gedanopedia, http://www.geda-
nopedia.pl/gdansk/?title=FIZYCY_MIEJSCY# [dostęp: 28.02.2017].

2 Opracowana przez F. Schwarza numerowana lista obejmuje 168 nazwisk lekarzy gdańskich 
od XVI wieku do 1699 roku, patrz: F. Schwarz, Verzeichnis der Danziger Ärzte. I. 16. Jahrhundert, 
„Danziger familiengeschichtliche Beiträge“ 4 (1939), s. 27–36; F. Schwarz, Danziger Ärzte im 16.–
18. Jahrhundert, Teil 2: 1600–1651, „Danziger familiengeschichtliche Beiträge” 5 (1940), s. 21–32; 
F. Schwarz, Danziger Ärzte im 16.–18. Jahrhundert, Teil 3: 1651–1699, „Danziger familiengeschicht-
liche Beiträge” 6 (1941), s. 13–22.

3 B.  Siek, A.  Szarszewski, Vitae medicorum Gedanensium Ludwiga von Hammena i  Valentina 
Schlieffa, Gdańsk 2015.

4 Tenże, Vitae medicorum Gedanensium: rękopis z połowy XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej 
Polskiej Akademii Nauk, „Studia Źródłoznawcze” 53 (2015), s. 151.

5 S. Sokół, Historia chirurgii w Polsce, cz. 1: Chirurgia okresu cechowego, Wrocław 1967; tenże, 
Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454–1820, Wrocław 1957; tenże, Medycyna w Gdańsku w dobie 
Odrodzenia, Wrocław 1960.
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ności wynikających ze stanu zachowania kolekcji archiwalnych koniecznością staje się 
wykorzystanie innych grup źródeł6, w tym książki medycznej7.

Stanowiące część zbiorów obecnej PAN Biblioteki Gdańskiej dysertacje i publi-
kacje praktykujących w Gdańsku lekarzy znalazły się tam jako dary autorów8. Ponad-
to prace wydawane w drukarniach gdańskich trafiały do ówczesnej Biblioteki Rady 
Miejskiej jako egzemplarz obowiązkowy. Analiza tego zespołu umożliwia rozpozna-
nie wielu problemów badawczych związanych z aktywnością zawodową lekarzy gdań-
skich. Sam fakt obecności tych publikacji w zbiorach bibliotecznych może stanowić 
wskazówkę, że autor miał bardzo poważne plany zawodowe związane z Gdańskiem. 
Miarą znaczenia medycyny gdańskiej może być fakt, że wielu lekarzy z Gdańska było 
lekarzami królów Polski (nie tylko tytularnymi). W  Gdańsku nie było możliwości 
uzyskania stopnia doktora, co było koniecznością w przypadku pełnienia funkcji fizy-
ka miejskiego, ale wysoki poziom kształcenia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim 
stanowił bardzo dobrą podstawę dla dalszych studiów medycznych9.

Już wstępne rozpoznanie zasobu Biblioteki Gdańskiej pozwoliło dostrzec szereg 
możliwości badawczych, wykraczających poza pierwotne założenie uzupełnienia li-
sty Schwarza. Analizie poddano wybrane druki –  łącznie jest to zbiór dwudziestu 
pięciu tekstów – ujęte pod sygnaturami: XIX q. 83d, XIX q. 83f, Fa 69 8o i Sa 30 8o. 
W skład tego zbioru wchodzi trzynaście rozpraw określonych jako doktorskie, siedem 
rozpraw przygotowanych przez studentów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, 
cztery teksty bez określonego na stronie tytułowej charakteru publikacji oraz jedna 
praca przedstawiona w celu uzyskania stanowiska uniwersyteckiego10. Znaczenie pla-
nowanych badań wynika przede wszystkim z faktu, że dla dziejów medycyny gdań-
skiej w epoce nowożytnej wciąż brak zestawień statystycznych dotyczących nie tylko 

6 Na gruntowne rozpoznanie czeka korespondencja gdańskich lekarzy, dotychczasowe publi-
kacje bowiem ograniczają się do prezentacji wybranych dokumentów –  np.: A.  Saar-Kozłowska, 
Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny w Brodnicy, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Za-
bytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 27 (1996), s. 45–94 (w  tym artykule przedrukowano dwa li-
sty lekarza Joachima Posseliusa w oryginalnej wersji niemieckiej i w polskim tłumaczeniu); A. Ryś, 
B. Siek, Korespondencja Joachima Oelhafa z Casparem Bauhinem, [w:] Joachim Oelhaf i jego następcy, red. 
A. Szarszewski, B. Siek, Gdańsk 2013, s. 51–58 (w tym rozdziale przedrukowano trzy listy Joachima 
Oelhafa (tekst łaciński).

7 Istniejące prace na ten temat wciąż nie wyczerpują bogactwa materiału źródłowego. Pracą 
klasyczną pozostaje monografia: S. Sokół, M. Pelczarowa, Księgozbiór gdańskich lekarzy Krzysztofa 
i Henryka Heyllów, Gdańsk 1963; jedna z najnowszych publikacji: M. Otto, Książka przyrodniczo-
medyczna w gdańskich księgozbiorach prywatnych między XV a XVIII wiekiem, [w:] Joachim Oelhaf...., 
red. A. Szarszewski, B. Siek, s. 103–109.

8 Dotarcie do tej kolekcji było możliwe dzięki Janowi M. Krzemińskiemu, por. A. Szarszewski, 
Tajemnice czarnej skrzynki, czyli jak to jest z pamięcią, [w:] Verba volant, scripta manent : księga pa-
miątkowa poświęcona Janowi Michałowi Krzemińskiemu (1943–2010), red. A. Baliński, Gdańsk 2014, 
s. 193.

9 A. Szarszewski, Medycyna i jej więzi z Gdańskim Gimnazjum Akademickim, [w:] Gdańskie Gim-
nazjum Akademickie, t. 5: Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, Gdańsk 2012, s. 81–90.

10 Alfabetyczny wykaz wszystkich tych druków znajduje się w  aneksie. Wybrano publikacje 
z końca XVII i początku XVIII wieku, cykl bowiem artykułów Schwarza obejmuje okres do roku 
1699, a celem prowadzonych badań jest weryfikacja i uzupełnienie listy Schwarza.
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liczebności środowiska lekarskiego, ale także takich zagadnień jak tematy najchętniej 
podejmowane przez studiujących medycynę w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, 
popularność wybieranych przez nich uniwersytetów, mobilność lekarzy związanych 
z Gdańskiem czy to przez urodzenie, czy to przez jeden z etapów kształcenia i pracy 
zawodowej.

W analizowanym zespole tekstów ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej znajduje się 
dysertacja lekarza nieuwzględnionego przez Schwarza w opublikowanych artykułach. 
Lista Schwarza nie zawiera bowiem nazwiska Michaela Lüttckego, który stopień dok-
tora uzyskał w Erfurcie w roku 1724, a znajduje się na niej Traugott Lohr (poz. 163), 
który na tym samym uniwersytecie doktoryzował się dwa lata później. Przyczyną nie-
uwzględnienia M. Lüttckego nie powinien być fakt pochodzenia z Koszalina (na stro-
nie tytułowej swojej rozprawy11 określony jako Cussalino-Pomeranus), skoro Schwarz 
ujął w swoim zestawieniu pochodzącego z Kłajpedy Michaela Burgera (poz. 152), na 
stronie tytułowej swojej rozprawy12 określonego jako Memelā Prussus). Przywołane 
postaci pozwalają też określić mobilność przyszłych lekarzy i absolwentów tego kie-
runku nie tylko w regionie Pomorza i Prus. Dzięki dopowiedzeniom umieszczonym 
przy nazwiskach na stronach tytułowych rozpraw doktorskich lub rozpraw przygo-
towywanych na zakończenie nauki w Gdańskim Gimnazjum Akademickim można 
stwierdzić, że spośród dwudziestu czterech13 autorów analizowanych tekstów gdań-
szczanami było osiemnastu. Oprócz przywołanych powyżej M. Lüttckego i M. Bur-
gera uczonymi lub studentami spoza Gdańska byli także Christianus Sendel14, Otto 
Joachimus Willer15, Traugott Lohr16 i Johannes Ernestus Steinhart17. Praca ze źródła-
mi daje też dostęp do danych nieuwzględnianych w katalogach, na stronach bowiem 
tytułowych znajdują się niekiedy dopiski byłych właścicieli lub osób korzystających 
wcześniej z danych publikacji. W przypadku omawianej kolekcji dopiski umieszczane 
na stronach tytułowych trafiają się w drukach współoprawnych pod sygn. XIX q. 83d 

11 M. Lüttcke, Dissertatio inauguralis medica de plica vom Juden-Zopff, Erfordiae 1724; współo-
prawne, sygn. XIX q. 83d (2).

12 M.  Burger, Dissertatio medica inauguralis de morbium ossium, Lugduni Batavorum 1712; 
współoprawne, sygn. Fa 69 8o (18).

13 Pośród dwudziestu pięciu tekstów dwa są tego samego autora, Johanna Philippa Breyniusa: 
Dissertatio botanico-medica de radice gin-sem, seu nisi et chrysanthemo bidente zeylanico acmella dicto 
(Lugduni Batavorum 1700) oraz Dissertatio medica inauguralis de fungis officinalibus et eorum usu in 
medicina (Lugduni Batavorum 1702); współoprawne, sygn. Fa 69 8o (25, 26).

14 Pochodził z Elbląga, kształcił się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, autor rozprawy De 
religione medici (Gedani 1740); współoprawne, sygn. Sa 30 8o (30).

15 Pochodził z Lęborka, kształcił się w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, autor rozprawy 
Disputatio medica de infantis post matris obitum partu (Gedani 1722?); współoprawne, sygn. Sa 30 8o 
(31).

16 Pochodził z Nordhausen w Turyngii; zgodnie z informacją na stronie tytułowej miał praktykę 
lekarską w Gdańsku (Medicinae Practicus Gedanensis), doktorat uzyskał w Erfurcie w roku 1726 na 
podstawie rozprawy: Disputatio inauguralis medica de colica flatulenta incolis Gedanensibus frequentissi-
ma; współoprawne, sygn. XIX q. 83d (3).

17 Pochodził z  Kołobrzegu; fizyk gdański (lista Schwartza poz.  130), doktorat uzyskał we 
Frankfurcie nad Odrą w roku 1694 na podstawie rozprawy: Dissertatio inauguralis de atherapeusia 
morborum; współoprawne, sygn. XIX q. 83d (4).
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i dotyczą biografii autorów. W przypadku wspomnianego powyżej J.E. Steinharta od-
ręczny dopisek określa go jako praktyka i następnie fizyka gdańskiego (Practicus postea 
et Physicus Ged.). W przypadku jego syna, Salomona Ernsta Steinharta, notatka na 
stronie tytułowej jego doktoratu18 informuje o tym, że chodzi o syna Johannesa Erne-
sta, który prowadził praktykę lekarska w Zamościu i zmarł tam 11 kwietnia 1737 roku 
(Filius Joannis Ernesti/Medicinae Practicus Zamoscii/obiit ibidem 1737. 11. April.) (il. 1). 
Na stronie tytułowej doktoratu M. Lüttckego umieszczona jest odręczna notka, że był 
on lekarzem praktykującym w Gdańsku, a od roku 1734 fizykiem w Słupsku (Practicus 
Gedanensis et ab 1734 Phisicus Stolpensis) (il. 2). Dopisek na stronie tytułowej doktoratu 
Joannesa Losego19 informuje, że mieszkał on w Grudziądzu i zmarł tam w roku 1739 
(lebte in Graudenz, starb daselbst 1739) (il. 3). Pod sygnaturą XIX q. 83f w rozprawie 
Daniela Gödtkego20 znajduje się na stronie tytułowej odręcznie dopisana informacja, 
że zmarł on w czasie podróży (obiit in peregrinatione) (il. 4).

Ze względu na skromny zakres analizowanego zbioru trudno, w przypadku tema-
tyki prac z zakresu medycyny, wyjść poza ogólne sformułowanie o różnorodności po-
dejmowanych zagadnień. Tym bardziej interesujące wydają się perspektywy badawcze 
na tym właśnie polu. Zwłaszcza w sytuacji, w której udałoby się najpierw opracować 
wykaz absolwentów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, którzy studiowali me-
dycynę.

Pomijając siedem tekstów wydrukowanych w Gdańsku jako rozprawy absolwentów 
Gimnazjum, pozostałe publikacje wychodziły z drukarni ośmiu europejskich ośrod-
ków naukowych, pośród których można dostrzec niewielką przewagę Lejdy (sześć 
druków). Kolejne wedle liczby publikacji miasta to Erfurt (trzy druki), Frankfurt nad 
Odrą, Halle i Królewiec (po dwa druki), oraz Amsterdam, Lipsk i Utrecht (po jednym 
druku).

Fakt, że nawet tak niewielka, jak omawiana w  tym artykule, część kolekcji dy-
sertacji lekarzy gdańskich zgromadzonych w PAN Bibliotece Gdańskiej umożliwia 
i częściowe uzupełnienia istniejącej literatury przedmiotu, i rozszerzenie pola badaw-
czego, czyni jak najszybsze rozpoznanie całości zasobu jednym z najpilniejszych zadań 
stojących przez historykami medycyny gdańskiej.
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DISSERTATIONS OF GDAŃSK DOCTORS 
IN THE COLLECTIONS OF THE GDAŃSK LIBRARY 

– RESEARCH PERSPECTIVES

Being one of the most important centres in the history of Polish medicine, Gdansk attract-
ed many eminent doctors. Physicians (municipal doctors) and professors from the anatomy 
department of the Academic Gymnasium Danzig won their doctoral degrees at European 
universities, and when arriving in Gdansk, they often provided a  copy of their dissertation 
to the Library of the City Council. The article presents results of the initial analysis of the 
medical print resources kept by the Gdansk PAN Library, including works by the Gymnasium 
graduates and doctors’ publications other than their doctoral dissertations printed in Gdansk. 
A comparative analysis of the selected twenty five prints (call marks Fa 69 8o, Sa 30 8o, XIX q. 
83d, XIX q. 83f ) was carried out with a view to determining the potential research problems 
and their relationship with the relevant sources.

Keywords: history of Gdansk medicine, Gdansk in the early modern period, medical prints, 
doctoral dissertations

DISERTATIONEN DER DANZIGER ÄRZTE 
IN DER BÜCHERSAMMLUNG DER DANZIGER BIBLIOTHEK 

– FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN

Danzig zog als einer der wichtigsten Zentren in der Geschichte der polnischen Medizin 
der Neuzeit viele bedeutsame Ärzte an. Phisyker (Stadtärzte) und Professoren der Fakultät 
der Anatomie des Akademischen Gymnasiums in Danzig erlangten den Doktorgrad an den 
europäischen Universitäten. Nachdem sie in Danzig angekommen waren, übergaben sie ein 
Exemplar ihrer Disertationen der Bibliothek des Stadtrates.

Im Artikel werden die Resultate der Vorerkennung der Bestände der medizinischen Drucke 
in der PAN Biblioteka Gdańska dargestellt. Dabei werden auch die in Danzig gedruckten Ar-
beiten der Gymnasiumsabsolventen und andere Arbeiten unter anderem die Doktorpublikati-
onen der Ärzte berücksichtigt.

Um das Ziel der Erkennung der potenzielen Forschungsprobleme und derer Relationen 
mit der bestehenden Fachliteratur zu erreichen, wird eine vergleichende Analyse am Beispiel 
der 25 ausgewählten Drucke durchgeführt.

Schlüsselwörter: Geschichte der Danziger Medizin, Danzig in der Neuzeit, medizinische 
Drucke, Disertationen.
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1. Strona tytułowa rozprawy Salomona Ernsta Steinharta, Dissertatio inauguralis medica  
de epilepsia uterina, Francofurti ad Viadrum 1726 z odręcznymi dopiskami biograficznymi

(PAN Biblioteka Gdańska) 
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2. Strona tytułowa rozprawy Michaela Lüttckego, Dissertatio inauguralis medica de plica  
vom Juden-Zopff, Erfordiae 1724 z odręcznymi dopiskami biograficznymi

(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Strona tytułowa rozprawy Joannesa Losego, Disputatio inauguralis medica de caduco pulmonum, 
Erfordiae 1705 z odręcznymi dopiskami biograficznymi

(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Strona tytułowa rozprawy Daniela Gödtkego, 
Disputatio anatomica de structura medulae spinalis et inde provenientium nervorum, 

Amstelodami 1666 z odręcznymi dopiskami biograficznymi 
(PAN Biblioteka Gdańska)
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KALENDARZE 
JOHANNA GOTTLIEBA BARTOLDIEGO 

WYDAWANE W GDAŃSKU 
W LATACH 1776–1789. 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Jednym z  autorów gdańskich nowożytnych kalendarzy drukowanych był Jo-
hann Gottlieb Bartoldi, urodzony w 1736 roku. Uczęszczał on do Gdańskiego 
Gimnazjum Akademickiego1. W latach 1757–1763 studiował prawo oraz ma-

tematykę w Rostocku i w Jenie. Powrócił do Gdańska i od 1774 do 1787 roku kierował 
gimnazjalną katedrą matematyki. Poza matematyką prowadził również zajęcia z me-
chaniki oraz fizyki. Wiadomo również, że od 1785 roku był członkiem miejscowego 
Towarzystwa Przyrodniczego. Zmarł w 1789 roku2. Do dzisiaj nie są znane publikacje 
naukowe jego autorstwa, jednakże zachowały się w zbiorach PAN Biblioteki Gdań-
skiej kalendarze przez niego redagowane. Zostały one częściowo przedstawione przez 
Kazimierza Kubika, który w  1965  roku poświęcił artykuł osobie Johanna Gottlie-
ba Bartoldiego i popularyzacji nauki na łamach jego kalendarzy3. Od tamtego czasu 
wiedza na temat almanachów w postaci obszernej literatury znacznie wzrosła. Tezy 
Kazimierza Kubika na temat nowoczesności kalendarzy Johanna Gottlieba Bartol-
diego należy zweryfikować, podkreślając raczej ich tradycjonalizm i  konserwatyzm, 
wywodzący się z początków osiemnastego wieku, niż postępowość.

1 W „Księdze wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego” wpisy pod tymi imionami i nazwi-
skiem znajdują się w 1743 i 1751 roku, co sugeruje, że być może Bartoldi dwa razy przystępował do 
nauki w tej szkole, choć na tym etapie badań nie można wykluczyć, iż są to wpisy dwóch różnych 
osób. Zob. Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, opr. Z. Nowak i P. Szafran, 
Warszawa 1974, s. 331, 337.

2 Dane podano w oparciu o Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in 
Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, gesammelt von D.  Weichbrodt geb. v. Tiede-
mann, Bd. 1, Klausdorf/Schwentine 1986, s. 158; M. Czerniakowska, Matematyka i fizyka w Gim-
nazjum Gdańskim, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. 1, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008, s. 158.

3 K. Kubik, Jan Bogumił Bartoldi gdański popularyzator wiedzy okresu Oświecenia, „Gdańskie Ze-
szyty Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze”, R. 8 (1965) nr 13, s. 141–194.
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Należy przypomnieć, że dzieje gdańskich druków kalendarzowych mają odle-
głą metrykę4. Już w 1540  roku Andreas Aurifaber (1514–1559) wydał praktykę na 
1541  rok5. Przyjmuje się, że na terenie Rzeczypospolitej jednymi z najbardziej po-
czytnych druków swoich czasów były właśnie kalendarze. Ich popularność, a  także 
periodyczność, w dużej mierze zapewniały stały dochód wydawcom jak i redaktorom6. 
W  Gdańsku najczęściej były one przygotowywane przez profesorów matematyki 
Gimnazjum Akademickiego. Wśród nich można wymienić: Petera Krügera (1580–
1639)7, Lorenza Eichstädta (1596–1660)8 i Friedricha Büthnera (1622–1701)9.

Johann Gottlieb Bartoldi był redaktorem dwóch gdańskich serii kalendarzowych. 
Pierwsza nosiła tytuł „Neuer und alter Kunst- und Tugend-Calender” i ukazywała się od 

4 Na temat nowożytnych, gdańskich kalendarzy powstała obszerna literatura, dlatego podaję 
tylko najważniejsze pozycje: K. Kubik, Kalendariologia profesora Pawła Patera, [w:] Gdańskie Gim-
nazjum Akademickie. Księga pamiątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum 
Gdańskiego 1558–1958, Gdynia 1959, s.  277–304; tenże, Kalendarze gdańskie w  XVI–XVII  w., 
„Rocznik Gdański”, t. 32 (1972) z. 2, s. 107–155; Z. Nowak, Stare kalendarze, „Kalendarz Gdań-
ski”, 1983, s. 53–56; Z.L. Pszczółkowska, Kalendarze w dawnym Gdańsku, „W kręgu książki”, 1984, 
s.  64–75; K.  Kubik, Problematyka morska na łamach kalendarzy gdańskich okresu I  Rzeczpospolitej, 
„Nautologia”, R. 21 (1986) nr 4, s. 14–20; B. Milewska-Waźbińska, Herostrates i Bluźnierca. Syl-
wetki dwóch polskich szlachciców w kalendarzu gdańskim na 1759, [w:] Kalendarze staropolskie, red. 
I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 197–204; P. Paluchowski, Kompozycja gra-
ficzna kart tytułowych gdańskich kalendarzy XVI–XVII wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, R. 44 
(2013), s. 91–112.

5 A. Aurifaber, Practica auff das Jar M.D.XLI, Dantzig, Landesbibliothek Coburg (sygn. Mo 
A, 12, 14); na temat tego druku zob.: R.D. Kremer, Calculating with Andreas Aurifaber. A new source 
for Copernican astronomy in 1540, „Journal for the history of astronomy”, vol. 41 (2010), s. 483–502; 
tenże, Mathematical Astronomy and Calendar-Making in Gdańsk from 1540 to 1700, [w:] Astronomie 
– Literatur – Volksaufklärung Der Schreibkalender der Frühen Neuzeit mit seinen Text- und Bildbeiga-
ben, hrsg. K. Herbst, Bremen 2012, s.  477–492; na temat Andreasa Aurifabera, zob.: H. Scholz, 
Aurifaber (Goldschmied) Andreas, [w:] Altpreußische Biographie, hrsg. C. Krollmann, Bd. 1, Königs-
berg 1941, s.  24; G.  Hammann, Aurifaber (Goldschmid), [w:]  Neue Deutsche Biographie, hrsg. der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, Berlin 1953, 
s. 456; Aurifaber (Goldschmidt) Andrzej (1514‒1559, [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, 
t. 6, oprac. L. Hajdukiewicz, Wrocław 1974, s. 19‒20; W. Odyniec, Aurifaber (Goldschmidt) Andrzej 
(1514‒1559), [w:]  Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.  1: A–F, red. St. Gierszewski, 
Gdańsk 1992, s. 47‒48; A. Szarszewski, P. Paluchowski, S. Konieczna, B. Siek, P. Krajewski, Sławni 
lekarze gdańscy, Gdańsk 2016, s. 9–12.

6 H.  Hinz, Kalendarze z  lat 1750–1800 jako pierwsza masowa książka w  Polsce, „Kultura 
i Społeczeństwo”, t. 16 (1972) nr 1, s. 49–70; na temat kalendarzy polskojęzycznych wydawanych 
w  XVIII  wieku, zob.: B.  Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985; M.  Gorczyńska, 
Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821), Lublin 1999; M. Janik, 
Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, Warszawa 2003.

7 L. Mokrzecki, Krüger Piotr, [w:]  Słownik biograficzny…, t.  2 (1994): G–K, red. Z. Nowak, 
Gdańsk 1994, s. 520–521; P. Paluchowski, Krüger (Crüger) Peter, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. 
B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 543. 

8 Z.L. Pszczółkowska, Eichstadt (Eichstadius, Eichstad) Wawrzyniec, [w:] Słownik biograficzny…, 
t. 1 (1992), s. 384–386; M. Gliński, Eichstadt Laurentius, [w:] Encyklopedia Gdańska, s. 263. 

9 L. Mokrzecki, Büthner Fryderyk, [w:] Słownik biograficzny…, t. 1 (1992), s. 185–186; M. Gliń-
ski, Büthner Friedrich, [w:] Encyklopedia Gdańska, s. 153. 
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1698 roku. Jej inicjatorem był Paul Pater (1656–1724)10, a kolejnymi redaktorami zostali: 
nierozpoznany z imienia i nazwiska, kryjący się pod psedonimem Cosmophilus, następ-
nie wybitny lekarz Johann Adam Kulmus (1689–1745)11, a później matematyk Heinrich 
Kühn (1690–1769)12. Po nim redakcją tej serii zajmował się Constantin Gottlieb Hecker 
(zm. 1775)13. Gdy tenże zmarł, najprawdopodobniej obowiązki przejął Bartoldi wraz 
z kierowaniem katedrą. Jednakże pierwszy zachowany druk zredagowany przez niego 
pochodzi z 1778 roku14 (il. 1, 2). Kolejne roczniki również wyszły spod jego pióra, nie-
stety w zbiorach Biblioteki Gdańskiej zachowane są, poza wspomnianym, tylko kalen-
darze serii na lata: 1779 i 178815. Wspomniane dwa pierwsze roczniki wydała drukarnia 
Thomasa Johannesa Schreibera (1699–1778)16, a kalendarz przeznaczony na 1788 rok 
wytłoczono w zakładzie Daniela Ludwiga Wedela (1728 lub 1730–1822)17. „Neuer und 
alter Kunst- und Tugend-Calender” był tytułem, który najprawdopodobniej najdłużej 
ukazywał się na ziemiach polskich, ponieważ przetrwał aż do 1812 roku.

Drugi z serii almanachów nosił tytuł „Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Ca-
lender”. Była ona wydawana od 1703 roku. Bartoldi przygotowywał treść roczników 
od 1776 do 1789 roku18 (il. 3). Ponadto, w zbiorach Biblioteki Gdańskiej zachował 
się egzemplarz kalendarza na 1777 rok noszący tytuł „Allgemeine Landwirtschafts-
Calender”19. Nie udało się odnaleźć innych roczników tego druku, można więc przyjąć, 
że była to jednorazowa inicjatywa wydawnicza.

10 K. Kubik, Nauka o świecie współczesnym w ujęciu gdańskiego pedagoga XVIII wieku, Pawła Pa-
tera, „Rocznik Gdański”, t. 23 (1964), s. 151–169; D. Kowalewska, Toruńskie i gdańskie kalendarze 
Pawła Patera, [w:] Kalendarze staropolskie…, s. 169–181; P. Paluchowski, Pater Paul, [w:] Encyklope-
dia Gdańska, s. 769.

11 E. Sieńkowski, Kulmus Jan Adam, [w:] Słownik biograficzny…, t. 2 (1994), s. 540; Z. Ma-
chaliński, Kulmus Johann Georg, [w:] Encyklopedia Gdańska, s. 550; A. Szarszewski, P. Paluchowski, 
S. Konieczna, B. Siek, P. Paluchowski, Sławni lekarze…., s. 129–134; P. Paluchowski, Drukowane 
kalendarze autorstwa Johanna Kulmusa (1689–1745), [w druku].

12 K. Kubik, Działalność popularyzatorska przedstawiciela gdańskiego Oświecenia Henryka Kühna, 
„Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania”, R. 11 (1967) 
nr 2, s. 125–158; P. Paluchowski, Pomiędzy dwiema epokami: treść gdańskiego kalendarza Heinricha 
Kühn’a „Neuer und alter Haus- und Geschichts-Calender” (1735–1770), „Rocznik Gdański“, t. 67/68 
(2007/2008), s.  59–72; tenże, Kilka kartek z  gdańskich kalendarzy... Struktura osiemnastowiecznych 
almanachów Heinricha Kühna, „Rocznik Gdański”, t. 69/70 (2009/2010), s. 25–35.

13 T. Przypkowski, Hecker Konstanty Gottlieb, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Warszawa 
1961, s. 332. 

14 J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1778. Jahr Christi..., Dant-
zig, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Od 24234, 8º.

15 Tenże, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1779. Jahr Christi..., Dantzig, 
PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Od 24234, 8º; tenże, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, 
Auf das 1788ste Jahr Christi..., Dantzig, PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Od 24234, 8º.

16 K. Korotajowa, Schreiber (Schreyber) Tomasz Jan, [w:] Słownik biograficzny…, t. 4: R–Ż, red. 
Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 174–175; P. Paluchowski, Schreiber Thomas Johannes, [w:] Encyklopedia 
Gdańska, s. 914–915.

17 K. Korotajowa, Wedel Daniel Ludwik, [w:] Słownik biograficzny…, t. 4 (1997), s. 415–416.
18 Zob. Aneks. 
19 J.G. Bartoldi, Allgemeine Landwirtschafts- Calender, Dantzig 1777, PAN Biblioteka Gdańska, 

sygn. Od 24276, 8°. 
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Opisując formę zewnętrzną i wewnętrzną kalendarzy Bartoldiego, należy podkre-
ślić ich wtórność w  stosunku do pozostałych tego typu druków. Tradycyjnie miały 
format określany jako ósemka, a liczba zadrukowanych stron zbliżona była do czter-
dziestu. Można w kalendarzach Bartoldiego wyróżnić typowy podział na frontyspis, 
stronę tytułową, kalendarzowy wstęp, kalendarium z tablicami miesięcznymi, progno-
styk wraz z dodatkiem literackim, a  także znajdujące się na końcu: spis jarmarków 
i kursów pocztowych20.

Frontyspis występował tylko w serii „Neuer und alter Kunst- und Tugend-Calen-
der” i przedstawiał orła w koronie, a pomiędzy jego skrzydłami widniał skrócony tytuł. 
Na właściwej stronie tytułowej znajdowała się również krótka informacja o zawartości 
druku, jego autorze i wydawcy. Zwykle starano się podkreślić, że kalendarze dotyczą 
dnia współczesnego i są oparte na wiedzy astronomicznej, między innymi ruchu Słoń-
ca, Księżyca oraz jego faz. Na stronie tytułowej zachwalano, że można w nich znaleźć 
liczne powiedzenia, wyjaśnienia obyczajów i informacje tyczące się władzy. W drugiej 
serii kalendarzy – „Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender” – na stronie 
tytułowej, poza tytułem, widniał widok Gdańska, a  po niej następowała dedykacja 
skierowana do gdańskich burmistrzów, rajców i ławników.

Kolejna część, czyli wstęp, miał za zadanie wyjaśnić symbolikę, która była używana 
na następnych stronach. Na jego początku podawano informacje, ile lat minęło od 
różnych wydarzeń, na przykład powstania świata, który datowano na 3945 rok p.n.e., 
biblijnego potopu mającego mieć miejsce w  2293  roku p.n.e. Z  dziejów bliższych 
podawano między innymi założenie Gdańska (1206 rok) [sic!] i odkrycie Ameryki 
(1492 rok). Poniżej rocznic znajdowały się symbole odnoszące się do znaków zodiaku 
oraz ciał niebieskich: Saturna, Jowisza, Marsa, Słońca, Wenus, Merkurego i Księży-
ca. Miały one oddziaływać na siebie, a przede wszystkim na życie ludzkie na Ziemi. 
Dlatego też ważne było ich wzajemnie położenie. Jak wierzono, koniunkcje i opozycje 
miały sprzyjać niektórym przedsięwzięciom lub wręcz odwrotnie. Czytelnik dzięki na-
byciu druku kalendarzowego mógł się zorientować, co astrolodzy radzą robić danego 
dnia, a przed czym przestrzegają. Porady te, w formie symboli, były umieszczane przy 
każdym dniu w następującym po wstępie kalendarium. W kalendarzach Bartoldiego 
taki zestaw czynności i symboli był kontynuowany w obrębie serii. Jego druki miały 
podpowiedzieć czytelnikowi, kiedy najlepiej ścinać drzewa, sadzić rośliny, wybrać się 
do łaźni, krew puszczać, włosy czesać i strzyc czy wreszcie brać lekarstwa. Przekazywa-
ną tu wiedzę należy za bardzo konserwatywną w odniesieniu do szerokiego już wtedy 
nurtu oświeceniowego. Właściwie w  niezmienionym układzie drukowano te części 
począwszy od osiemnastego wieku.

Poza wspomnianymi wyżej informacjami, w  kalendarium można było znaleźć 
skróty do niedzielnych czytań Ewangelii, a także krótkie popularnonaukowe wiado-
mości, na przykład o herbie miasta Kolonia21. Dodatkowo, na prawej stronicy druko-

20 Na temat podziału treści w kalendarzach polskojęzycznych, zob. M. Janik, Polskie kalenda-
rze..., s. 155–196.

21 Ueber das Wapen der Stadt Cöln, [w:] J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calen-
der, Auf das 1779. Jahr Christi....
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wano małe formy wierszowane powiązane z  poszczególnymi miesiącami. Były one 
niezmienne dla każdego rocznika i swoją tradycją również sięgały początków osiem-
nastego stulecia. Na przykład w  kalendarium styczniowym w  formie czterowersu  
(tetrastychu), u którego podstaw leży aleksandryn heroiczny pisano następujące słowa:

Man meint, im Winter sey die Sonn der Erd entnommen.
Es scheint nur so zu seyn; sie ist ihr näher kommen.
So spricht der Mensch im Creutz: mein Gott verlässet mich!
Du irrst: Gott ist dir nah, er sieht, er liebet dich22

Po tabelach kalendarium umieszczano prognostyk, który w stuleciach wcześniej-
szych bardzo często funkcjonował jako osobny druk. Poza formą, ewoluowała rów-
nież jego treść. Coraz mniej zamieszczano informacji astrologicznych, przewidujących 
przyszłość polityczną i  społeczną. W  to miejsce pojawiały się wiadomości astrono-
miczne i meteorologiczne. Podzielone były one na cztery pory roku: Vom Winter, Vom 
Frühling, Vom Sommer, Vom Herbst. Przykładowo, w kalendarzu na 1778 rok na począ-
tek zimy wskazano godzinę 11:43 czasu miejscowego w dniu 21 grudnia 1777 roku, 
wiosna miała się zacząć 20 marca o godzinie 13:23, lato 21 czerwca o godzinie 11:40, 
a jesień 23 września o godzinie 1:00. W piątej części prognostyku noszącej tytuł Von 
den Finsternissen przedstawiano informacje o  zaćmieniach. We  wspomnianym już 
1778 roku miały mieć miejsce dwa zaćmienia Słońca, pierwsze w dniu 24 lipca, a dru-
gie 18 grudnia. Redaktor podkreślił jednak, że tylko pierwsze z nich będzie widoczne 
w Gdańsku. Z kolei całkowite zaćmienie Księżyca miało być widoczne dla gdańszczan 
w dniu 4 grudnia23.

Po prognostyku zamieszczano dodatek literacki. W tym miejscu, w serii „Neuer 
und alter Kunst- und Tugend-Calender” pojawiają się opowieści umoralniające, naj-
częściej nawiązujące do protestanckiego, ortodoksyjnego etosu. Dlatego w kalendarzu 
na rok 1778 w tytułach mowa o prawdziwym sumieniu24 i nagrobku25. Z kolei druk 
na rok 1779 w swoich tytułach zawierał często sedno omawianej sprawy, na przykład: 
czym jest komedia, a czym jest tragedia?26, drobiazgi sprawiają, że jesteśmy szczęśli-
wi27. Niektóre z tytułów mogą dzisiaj szokować, jak chociażby ten o szubienicy, która 
jest dla nas i dla naszych dzieci28. Natomiast w serii „Neuer und Alter Haus- und Ge-

22 J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1778. Jahr Christi...
23 Tamże.
24 Die wahre Gewissenhaftigkeit [w:] J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, 

Auf das 1778. Jahr Christi...
25 Der Leichenstein, [w:]  J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 

1778. Jahr Christi...
26 Was ist eine Komödie? Was ist eine Tragödie?, [w:] J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und 

Tugend-Calender, Auf das 1779. Jahr Christi...
27 Eine Kleinigkeit macht oft glücklich, [w:]  J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und Tugend-

Calender, Auf das 1779. Jahr Christi...
28 Der Galgen ist für uns und für unsre Kinder, [w:]  J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Kunst- und 

Tugend-Calender, Auf das 1779. Jahr Christi...
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schichts-Calender” Bartoldi, podobnie jak i jego poprzednicy, propagował informacje 
naukowe29. Pojawiają się w tym miejscu historie dotyczące Stanów Zjednoczonych30, 
Królestwa Tybetu31, Japonii32 i protestantów we Francji33.

Kalendarze dopełniają spis jarmarków oraz wykaz kursów pocztowych.
Druki redagowane przez Bartoldiego wskazują, że gdańskie kalendarze przez wiele 

lat miały konserwatywną formułę, która przetrwała prawie w niezmienionej formie 
przez całe osiemnaste stulecie. Jedynie w zakresie treści starano się odejść od propago-
wania astrologii przewidującej wydarzenia polityczne i społeczne, jednakże cały czas 
funkcjonowała na ich łamach astromedycyna. Kwestią osobną, ale otwartą, pozostaje 
fakt, na ile o  treści kalendarzy decydował jego redaktor i  co w  tej mierze miał do 
powiedzenia wydawca. W tej mierze jednak należy podjąć osobne badania dotyczące 
tego rodzaju druków34.

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA

Landesbibliothek Coburg
Aurifaber A., Practica auff das Jar M.D.XLI, Dantzig, sygn. Mo A, 12, 14.

PAN Biblioteka Gdańska
Bartoldi J.G., Allgemeine Landwirtschafts-Calender, Dantzig 1777, sygn. Od 24276, 8°.
Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1778. Jahr Christi..., Dantzig, 

sygn. Od 24234, 8º.
Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1779. Jahr Christi..., Dantzig, 

sygn. Od 24234, 8º.
Bartoldi J.G., Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender, Auf das 1788ste Jahr Christi..., Dantzig, 

sygn. Od 24234, 8º.

Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, opr. Z. Nowak i P. Szafran, Warszawa 
1974.

29 W odniesieniu do popularnonaukowych treści w kalendarzach Heinricha Kühna, zob. P. Pa-
luchowski, Pomiędzy dwiema epokami…, passim.

30 Ursprung und Wachsthum der amerikanischen Nationen, [w:]  J.G. Bartoldi, Neuer und Alter 
Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth MDCCLXXVII.

31 Merkwürdige Nachricht von dem Königreich Thibet, [w:] J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Haus- 
und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth MDCCLXXXI.

32 Etwas über Japan, aus dem Tagebuche eines Reisenden, [w:] J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Haus- 
und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth MDCCLXXXIII.

33 Das Schicksal der Protestanten in Frankreich, [w:]  J.G. Bartoldi, Neuer und Alter Haus- und 
Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth MDCCLXXXII.

34 Wyniki badań nad gdańskimi kalendarzami z XVIII wieku zostaną opublikowane w książce 
obecnie przygotowywanej przez autora niniejszego tekstu.



109KALENDARZE J. G. BARTOLDIEGO WYDAWANE W GDAŃSKU W LATACH 1776–1789

LITERATURA

Aurifaber (Goldschmidt) Andrzej (1514‒1559), [w:] Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 6: 
Indeks biograficzny tomu I i II, oprac. L. Hajdukiewicz, Wrocław 1974, s. 19–20.

Czerniakowska M., Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akade-
mickie, t. 1, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008, s. 155–180.

Gliński M., Büthner Friedrich, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 153.
Gliński M., Eichstadt Laurentius, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 263.
Gorczyńska M., Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737–1821), Lu-

blin 1999.
Hammann G., Aurifaber (Goldschmid), [w:] Neue Deutsche Biographie. hrsg. der Historischen Kom-

mission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1, Berlin 1953, s. 456.
Hinz H., Kalendarze z lat 1750–1800 jako pierwsza masowa książka w Polsce, „Kultura i Społeczeń-

stwo”, t. 16 (1972) nr 1, s. 49–70.
Janik M., Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, Warszawa 2003.
Korotajowa K., Schreiber (Schreyber) Tomasz Jan, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, 

t. 4: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 174b–175b.
Korotajowa K., Wedel Daniel Ludwik, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4: R–Ż, 

red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 415b–416b.
Kowalewska  D., Toruńskie i  gdańskie kalendarze Pawła Patera, [w:]  Kalendarze staropolskie, red. 

I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 169–181.
Kremer R. D., Calculating with Andreas Aurifaber. A new source for Copernican astronomy in 1540, 

„Journal for the history of astronomy”, vol. 41 (2010), s. 483–502.
Kremer  R. D., Mathematical Astronomy and Calendar-Making in Gdańsk from 1540 to 1700, 

[w:] Astronomie – Literatur – Volksaufklärung Der Schreibkalender der Frühen Neuzeit mit seinen 
Text- und Bildbeigaben, hrsg. K. Herbst, Bremen 2012, s. 477–492.

Kubik K., Działalność popularyzatorska przedstawiciela gdańskiego Oświecenia Henryka Kühna, „Gdań-
skie Zeszyty Humanistyczne. Pedagogika, Psychologia, Historia Wychowania”, R.  11 (1967) 
nr 2, s. 125–158.

Kubik K., Jan Bogumił Bartoldi gdański popularyzator wiedzy okresu Oświecenia, „Gdańskie Zeszyty 
Humanistyczne. Prace Pomorzoznawcze”, R. 8 (1965) nr 13, s. 141–194.

Kubik K., Kalendariologia profesora Pawła Patera, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga pa-
miątkowa dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia Gimnazjum Gdańskiego 1558–1958, Gdy-
nia 1959, s. 277–304.

Kubik K., Kalendarze gdańskie w XVI–XVII w., „Rocznik Gdański”, t. 32 (1972) z. 2, s. 107–155.
Kubik  K., Nauka o  świecie współczesnym w  ujęciu gdańskiego pedagoga XVIII  wieku, Pawła Patera, 

„Rocznik Gdański”, t. 23 (1964), s. 151–169.
Kubik K., Problematyka morska na łamach kalendarzy gdańskich okresu I Rzeczpospolitej, „Nautologia”, 

t. 21 (1986) nr 4, s. 14–20.
Machaliński Z., Kulmus Johann Georg, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, 

s. 550.
Milewska-Waźbińska B., Herostrates i Bluźnierca. Sylwetki dwóch polskich szlachciców w kalendarzu 

gdańskim na 1759, [w:] Kalendarze staropolskie, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warsza-
wa 2013, s. 197–204.

Mokrzecki L., Büthner Fryderyk, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. St. Gier-
szewski, t. 1, Gdańsk 1992, s. 185b–186b.

Mokrzecki  L., Krüger Piotr, [w:]  Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.  2: G–K, red. 
Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 520a–521.

Nowak Z., Stare kalendarze, „Kalendarz Gdański”, 1983, s. 53–56.
Odyniec W., Aurifaber (Goldschmidt) Andrzej (1514‒1559), [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nad-

wiślańskiego, red. St. Gierszewski, t. 1, Gdańsk 1992, s. 47b–48a.



110 Piotr Paluchowski

Paluchowski P., Kilka kartek z gdańskich kalendarzy... Struktura osiemnastowiecznych almanachów He-
inricha Kühna, „Rocznik Gdański”, t. 69/70 (2009/2010), s. 25–35.

Paluchowski P., Kompozycja graficzna kart tytułowych gdańskich kalendarzy XVI–XVII wieku, „Rocz-
nik Biblioteki Narodowej”, R. 44 (2013), s. 91–112.

Paluchowski P., Krüger (Crüger) Peter, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, 
s. 543.

Paluchowski P., Pater Paul, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 769.
Paluchowski P., Pomiędzy dwiema epokami: treść gdańskiego kalendarza Heinricha Kühn’a „Neuer und 

alter Haus- und Geschichts-Calender” (1735–1770), „Rocznik Gdański“, t.  67/68 (2007/2008), 
s. 59–73.

Paluchowski  P., Schreiber Thomas Johannes, [w:]  Encyklopedia Gdańska, red. B.  Śliwiński, Gdańsk 
2012, s. 914–915.

Paluchowski P., Drukowane kalendarze autorstwa Johanna Kulmusa (1689–1745), [artykuł w druku].
Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-

18. Jahrhundert, gesammelt von D. Weichbrodt geb. v. Tiedemann, Bd. 1, Klausdorf/Schwenti-
ne 1986.

Przypkowski T., Hecker Konstanty Gottlieb, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1960–1961, s. 332.

Pszczółkowska Z. L., Eichstadt (Eichstadius, Eichstad) Wawrzyniec, [w:] Słownik biograficzny Pomorza 
Nadwiślańskiego, red. S. Gierszewski, t. 1, Gdańsk 1992, s. 384b–386b.

Pszczółkowska Z.L., Kalendarze w dawnym Gdańsku, „W kręgu książki”, 1984, s. 64–75.
Rok B., Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.
Scholz H., Aurifaber (Goldschmied) Andreas, [w:] Altpreußische Biographie, hrsg. Ch. Krollmann, Bd. 

1, Königsberg 1941, s. 24a.
Sieńkowski E., Kulmus Jan Adam, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2: G–K, red. 

Z. Nowak, Gdańsk 1994, s. 540.
Szarszewski A., Paluchowski P., Konieczna S., Siek B., Krajewski P., Sławni lekarze gdańscy, Gdańsk 

2016.



111KALENDARZE J. G. BARTOLDIEGO WYDAWANE W GDAŃSKU W LATACH 1776–1789

ANEKS

Almanachy z serii „Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender” przygoto-
wywane w Gdańsku przez Johanna Gottlieba Bartoldiego w latach 1776–1789 (PAN 
Biblioteka Gdańska, sygn. Od 24262, 8°):

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXVI, Dantzig (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 019850).

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXVII, Dantzig, (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 019850).

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXVIII, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXVIIII, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXX, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXI, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXII, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXIII, Dantzig (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. 019850).

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXIV, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXV, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXVI, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXVII, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXVIII, Dantzig.

Bartoldi  J.G., Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender Auf das Jahr nach Christi Geburth  
MDCCLXXXIX, Dantzig.
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JOHANN GOTTLIEB BARTOLDI’S CALENDARS  
ISSUED IN GDAŃSK BETWEEN 1776 AND 1789. 

TRADITION AND MODERNITY

This article presents Gdansk calendars by the mathematician Johann Gottlieb Bartoldi 
(1736–1788), which were published from 1776 until 1789. The almanacs were entitled: “Neuer 
und Alter Kunst- und Tugend-Calender”, “Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender” 
and “Allgemeiner Landwirtschafts-Calender”. This text highlights those aspects which depict 
the traditionalism and conservatism of the calendars, originating from the beginning of the 
eighteenth century.

Keywords: Gdansk, Johann Gottlieb Bartoldi, calendars, Enlightenment

DIE VON JOHANN GOTTLIEB BARTOLDI 
IN DEN JAHREN 1776–1789 IN DANZIG  

GEDRUCKTEN KALENDER. 
TRADITION UND FORTSCHRITTLICHKEIT

Das Ziel des Artikels ist die Darstellung der Kalender des Mathematikers Johann Gottlieb 
Bartoldi (1736–1788), die in den Jahren 1776–1789 erschienen. Diese Almanache trugen fol-
gende Titel: „Neuer Und Alter Kunst- und Tugend-Calender”, „Neuer Und Alter Haus- und 
Geschichts-Calender” und „Allgemeiner Landwirtschafts-Calender”. Im Text wurden die As-
pekte hervorgehoben, die vom Traditionalismus und vom Konservatismus der Kalender zeu-
gen. Diese lassen sich von den Anfängen des 18. Jahrhunderts herleiten.

Schlüsselwörter: Danzig, Johann Gottlieb Bartoldi, Kalender, Aufklärung
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1. Frontyspis kalendarza Johanna Gottlieba Bartoldiego  
Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender... na 1778 rok

(PAN Biblioteka Gdańska)
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2. Strona tytułowa kalendarza Johanna Gottlieba Bartoldiego  
Neuer und Alter Kunst- und Tugend-Calender... na 1778 rok

(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Strona tytułowa kalendarza Johanna Gottlieba Bartoldiego  
Neuer und Alter Haus- und Geschichts-Calender... na 1781 rok

(PAN Biblioteka Gdańska)
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NIEPUBLIKOWANE 
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GDAŃSKIEGO OKRESU TWÓRCZOŚCI 
STANISŁAWY PRZYBYSZEWSKIEJ

Każda bibljoteka miejska jest rajską przystanią. Jest to bowiem jedyne miejsce 
w mieście, gdzie obywatel może znaleźć bezpieczne schronienie przed życiem. Nie 
znajdzie go w domu, rzecz jasna – ani w katowni swego biura, ani nawet w ko-

ściele. W każdem z tych miejsc człowiek pozostaje sobą. Natomiast w bibljotece zapomina 
o sobie; żyje nieosobiście. Gdyż tylko w bibljotece atmosfera jest naprawdę czysta; tam tylko 
oddycha się zupełnie swobodnie. Powietrze nie jest przesycone trucizną ludzkich boleści, na-
miętności, trosk powszednich. Szczęśliwi bibljotekarze – 1

– pisała w jednym z niepublikowanych opowiadań Stanisława Przybyszewska (1901–
1935), córka młodopolskiego pisarza Stanisława Przybyszewskiego i malarki Anie-
li Pająkówny. Do Wolnego Miasta Gdańska przybyła wraz ze świeżo poślubionym 
mężem Janem Panieńskim w  czerwcu 1923  roku2, zamieszkując w  przeznaczonym 
dla nauczycieli baraku na dziedzińcu Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej pod 
adresem Am Weissen Turm 13. W styczniu 1929  roku pisała z Gdańska do ciotki, 
Heleny Barlińskiej: „(…) trudno będzie o źródła. Ale biblioteka miejska jest nieźle 
wyposażona”4.

1 S. Przybyszewska, Sterylitas, masz., PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. 
P.III.52 A, teczka 36, k. 13. Wszelkie cytaty z dzieł Przybyszewskiej zachowują ortografię i inter-
punkcję tekstu źródłowego.

2 Zob. S. Przybyszewska, Listy, oprac., wstępem i przypisami opatrzył T. Lewandowski, t. 1, 
Gdańsk 1978, s. 72 (przed 22.06.1923).

3 Po śmierci Panieńskiego w 1925 roku niemającej etatu w Gimnazjum Przybyszewskiej po-
zwolono w drodze wyjątku pozostać w dotychczas zajmowanym mieszkaniu. 

4 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 355 (16.01.1929). Równolegle do informacji o korzy-
staniu z Danziger Stadtbibliothek, Przybyszewska wspomina o planach podjęcia pracy nad przeróbką 
powieści swojego ojca Il Regno Doloroso. Jej ogólnym tematem były procesy o czary, z licznymi odwo-
łaniami do literatury demonologicznej i pokrewnej, której mogła szukać w bibliotecznym katalogu 
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W grodzie nad Motławą miała pozostać do końca życia5, opuszczając go jedynie 
trzykrotnie: na pogrzeb ojca, na spotkanie w sprawach zawodowych z Emilem Zega-
dłowiczem i na odwiedziny u poznańskich znajomych6. W Gdańsku napisana została 
większość jej dzieł – w zasadzie niemal wszystkie z zachowanych utworów – w tym 
słynny dramat Sprawa Dantona. Jest to jedyny utwór literacki pisarki Stanisławy Przy-
byszewskiej, jaki doczekał się fragmentarycznej publikacji oraz inscenizacji scenicznej 
jeszcze za jej życia7.

W  liście do ciotki z 1921  roku Przybyszewska wspomina o  spaleniu większości 
swoich młodzieńczych utworów8. Helenie Barlińskiej zawdzięczamy przetrwanie po-
zostałych: zaopiekowawszy się po śmierci siostrzenicy jej rękopisami i maszynopisami, 
w 1953 roku przekazała je Stanisławowi Helsztyńskiemu, który deponował je kolejno 
w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Gostyniu Wielkopolskim i  inowrocławskim 
Muzeum im. Jana Kasprowicza, w roku zaś 1966 roku w oddziale poznańskim Archi-
wum PAN, ostatecznie darowując spuściznę w 1974 roku Polskiej Akademii Nauk. 
Dziś znajdują się one w PAN Archiwum w Warszawie, Oddziale w Poznaniu9 – skany 
utworów prozatorskich od 2013 roku przechowywane są w PAN Bibliotece Gdańskiej 
(sygn. CDR 3613).

Przez dekady Przybyszewska postrzegana była wyłącznie jako autorka wspomnia-
nej Sprawy Dantona, mimo iż w roku 1958 ukazała się jej powieść Ostatnie noce ventô-
se’a, a w roku 1975 edycja dramatów, obok pełnego tekstu Sprawy Dantona zawierają-
ca także jednoaktówkę Dziewięćdziesiąty trzeci oraz przetłumaczony z niemieckiego, 
nieukończony Thermidor. W  latach 1978–1985 wyszła drukiem trzytomowa edycja 
listów pisarki10, w roku 2011 opublikowany został w przekładzie na polski fragment 
powieści Eine realistische Studie11. W roku 2015 zaś zbiór Cyrograf na własnej skórze 
i inne opowiadania12, obok tytułowego zawierający także sześć innych nigdy i nigdzie 

systematycznym (sygnatura Ga obejmująca dzieła z zakresu etnologii i historii kultury, bądź doty-
cząca religioznawstwa ogólnego sygnatura Gb).

5 Zob. m.in. T. Lewandowski, Wstęp [w:] S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. XIV–XIX.
6 Tamże, s. XVII.
7 Powtarzając za Lewandowskim, dwudziestolecie międzywojenne znało Przybyszewską ja-

ko autorkę siedmiu raptem publikacji czasopiśmienniczych: przekładu Myśli o malarstwie Marcela 
Lenoira, wydanych drukiem fragmentów dwóch scen ze Sprawy Dantona, dwóch komentarzy do 
wspomnianego dramatu, artykułu Rita Gorgon, ofiara zastępcza oraz opublikowanego listu O portret 
Robespierre’a – zob. tamże, s. VII. Lapidarnego stwierdzenia Elżbiety Ruty-Solarskiej o publikacji 
w „Wiadomościach Literackich” w 1928 roku artykułu Kobieca twierdza na lodzie i w 1930 roku eseju 
Vita nuova nie udało się potwierdzić – zob. E. Ruta-Solarska, Materiały Stanisławy Przybyszewskiej 
(1901–1935). P.III-52 A [w:] „Biuletyn Archiwum PAN” 2000, nr 41, s. 80.

8 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 35 (luty 1921).
9 Zob. T. Lewandowski, Nota wydawcy [w:] S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), str. XXXI; por. 

E. Ruta-Solarska, dz. cyt., s. 81.
10 Por. przypis 2, 15 i 25. 
11 S.  Przybyszewska, Studium realistyczne (fragment), tłum. M.  Kolenda [w:]  Dwudziestolecie 

mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939, red. E. Graczyk i in., Kraków 2011, s. 485–
488.

12 S. Przybyszewska, Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania, red. D. Binkowska, oprac. 
L. Antonik, D. Binkowska i in., Gdańsk 2015.
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wcześniej niepublikowanych utworów: A nasze młode lata, Nie morderca jest winien, Pan 
En, Pentezylea, Przedtem i potem, Ricqui, ukazujących bogate spektrum zainteresowań 
pisarki, znacznie wykraczające poza samą tylko Rewolucję Francuską.

Postrzeganie Przybyszewskiej jako autorki przede wszystkim Sprawy Dantona 
przełożyło się na słabą wiedzę o  istnieniu innych jej utworów. Objęła ona również 
badaczy: według Jadwigi Kosickiej i Daniela Geroulda, autorów anglojęzycznej pracy 
A  Life of Solitude. Stanisława Przybyszewska: a  Biographical Study with Selected Let-
ters, w latach 1927–1935 pisarka stworzyła zarysy dwudziestu trzech powieści (novels), 
z których ukończone zostały jedynie dwie, obie poświęcone Rewolucji Francuskiej13. 
Nawet jeśli przyjąć szerokie rozumienie terminu „powieść”, nie dyskutując o  przy-
należności gatunkowej Ostatnich nocy ventôse’a i Ricquiego, które to utwory prawdo-
podobnie mają na myśli oboje badacze, ich ustalenia wydają się być oparte na zbyt 
pobieżnej kwerendzie14.

Jak wykazują materiały, rozbudowanych, w  przeważającej mierze zakończonych 
utworów prozatorskich autorstwa Przybyszewskiej, w skład których wchodziły rów-
nież powieści, było z całą pewnością znacznie więcej niż dwa. Większość z nich nie 
była poświęcona tematowi rewolucji francuskiej! Liczą one sobie od kilku (Marcowy 
poranek) do kilkuset (Asymptoty) stron. Obok Ostatnich nocy ventôse’a (1958) i utwo-
rów ze zbioru Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania (2015), z prozy literackiej 
pisarki zachowało się dwanaście utworów, w  tym pełna wersja Eine realistische Stu-
die, jak również osiemnaście szkiców przyszłych dzieł15, których ostatecznego kształtu 
– jeśli w ogóle powstały! – nie mamy, niestety, możności poznać. Część utworów jest 
niedatowana, co nie pozwala na jednoznaczne wykluczenie możliwości ich powstania 
w ciągu ośmiu lat poprzedzających śmierć autorki16. Biografia pisarki przemawia na 
korzyść tej hipotezy: jako że Przybyszewska opuszczała Gdańsk jedynie incydental-

13 J. Kosicka, D. Gerould, A Life of Solitude. Stanisława Przybyszewska: a Biographical Study with 
Selected Letters, Evanston 1989, s. 50.

14 Prawdopodobnie jest to błędne odwołanie do Tomasza Lewandowskiego, biografa i redaktora 
listów pisarki, piszącego o  uszeregowaniu przez Przybyszewską istniejących i  planowanych dzieł 
w cztery cykle tematyczne, mające objąć dwadzieścia trzy utwory, z pominięciem tych przygotowa-
nych dla czytelników spoza polskiego obszaru językowego – zob. T. Lewandowski, Dramat intelektu. 
Biografia literacka Stanisławy Przybyszewskiej, Gdańsk 1982, s. 103–104.

15 Liczy się do nich m.in. wariacje na temat Balzaca De Marsays erste Liebe i Książę Bohemy, 
jak również naszkicowane w różnym stopniu teksty prozatorskie o tytułach: Labourd, Między pla-
nami, Drei Tage, Spuk, Irresistibili fluctu, Spełnienia, Der Beruf, Rubikon, List W. W., Nim kur zapieje, 
L’amitié qui nait de l ’amour, Grzech, Szlakiem pionjerów, Malocchio, Der Weg ins Dunkle oraz fragment 
o tytule Asymptoty jako część nieznanego utworu, nietożsamego z powieścią pod tą samą nazwą. Do 
powyższych dodać można znane jedynie z  tytułów, niepowstałe być może nigdy utwory: Bilet do 
kina, Przyjaźń następcza, Śladem Catona, Spełnienia, Jokaste, Der Urlaub, Die Todesritter, Christophe 
der Kaiser, Między planami, Wybór. W kręgu hipotez pozostaje oczywiście możliwość wykonanego 
bądź zaniechanego zamiaru Przybyszewskiej co do scalenia poszczególnych utworów. Zob. S. Przy-
byszewska, [Preparacje do utworów epickich], PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, 
sygn. P.III.52 A, teczka 20.

16 Jedynym zachowanym utworem definitywnie należącym do „przedgdańskiego” okresu twór-
czości Przybyszewskiej pozostaje datowane na rok 1918 juwenilium O Thou, immortal Deity. Por. 
przypis 16.
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nie, uzasadnione wydaje się umowne wliczanie niedatowanych tekstów do gdańskiego 
okresu jej twórczości.

Niniejszy artykuł stanowi prezentację treści niepublikowanych dotąd, a powstałych 
faktycznie bądź domyślnie w  latach 1923–1935 w  Gdańsku tekstów prozatorskich 
Stanisławy Przybyszewskiej, zachowanych w  całości, bądź we fragmentach na tyle 
dużych, by można było mówić o utworze, a nie jego szkicu czy fragmencie17. Z roz-
ważań wyłączone zostają eseje pisarki jako gatunek pograniczny literatury pięknej 
i naukowo-publicystycznej18 – w twórczości Przybyszewskiej zasługują one na odręb-
ny artykuł, podobnie jak skrótowo jedynie omówione na potrzeby niniejszego tekstu 
preparacje do utworów niezachowanych.

GDAŃSKI OKRES TWÓRCZOŚCI

ASYMPTOTY (1927–1928)

Asymptoty19 stanowią jeden z  dłuższych tekstów prozatorskich Przybyszewskiej. 
Liczący czterysta jeden kart maszynopis20 z  naniesionymi autorskimi korektami 
świadczy o  zaawansowanej pracy pisarki nad utworem, pierwotnie występującym 
pod –  skreślonym przez nią ostatecznie –  tytułem Triangulus vulgaris21. Datowanie 
na gdański okres twórczości Przybyszewskiej potwierdza odręczna notatka w prawym 
górnym rogu pierwszej strony – „wrzesień 1927”, z dopiskiem „dodane 1.VIII.32”22. 
Na karcie ostatniej zawarty jest maszynowy dopisek o  rozpoczęciu we wrześniu 

17 Pominięty zostaje młodzieńczy utwór O Thou, immortal Deity-, powstały jeszcze przed przy-
byciem pisarki do Gdańska. Na kartach rękopisu zapisane zostały daty „10.X.18” (k.1), „2.IX.19..” 
(k. 69) oraz „18.VIII.19..” (k. 112 v) – zob. S. Przybyszewska, O Thou, immortal Deity, rkps, PAN 
Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 28; por. Kalendarz z życia 
i twórczości St. Przybyszewskiej [w:] S. Przybyszewska, Listy, t. 2 (październik 1929 – listopad 1934), 
oprac., wstępem, przypisami i aneksami opatrzył T. Lewandowski, Gdańsk 1983, s. 606–607. Po-
wieść zachowała się w postaci stu trzydziestu sześciu kart rękopisu, stanowiącego pomieszanie kilku 
luźnych, w różnym stopniu dopracowanych części utworu z prywatnymi notatkami Przybyszewskiej.

18 M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986, 
s. 388–389.

19 S. Przybyszewska, Asymptoty, masz., PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sy-
gn. P.III.52 A, teczka 21. Powieść przygotowywana do wydania w 2018 roku nakładem wydawnictwa 
Fundacja Terytoria Książki w opracowaniu D. Binkowskiej.

20 Elżbieta Ruta-Solarska w swoim artykule, wyliczającym zwartość spuścizny Przybyszewskiej 
w poznańskim archiwum, podaje liczbę 398, kierując się zapewne foliacją autorki, nie licząc dodanej 
przez nią k. 12a, występującej pomiędzy k. 12 i k. 13 oraz nieliczbowanych kart ze spisami rozdzia-
łów, następujących po k. 39 i k. 398. Podzielenie przez pisarkę maszynopisu na dwie części oddzie-
lone spisami treści pozwala domniemywać o  zamiarze wydania powieści w  dwóch tomach. Zob. 
E. Ruta-Solarska, dz. cyt., s. 86 (wspomniany artykuł zawiera częściowo niepoprawną numerację 
poszczególnych części spuścizny Stanisławy Przybyszewskiej). 

21 S. Przybyszewska, Asymptoty, masz., k. 1. Nowy tytuł nadpisany zostaje z odnośnikiem do do-
łu strony i zamieszczonej tam adnotacji pisarki: „/1.VIII.32./: Tytuł: 1) późniejszej powieści, przerw. 
w [nieczyt.]. 2) [później]szego projektu”.

22 Tamże, k. 1.
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1927 roku i skończeniu 16 lipca 1928 roku : „Zaczęte wrzesień 1927. Skończone 16. 
lipca 28”23. Jest to również najprawdopodobniej powieść; o pracy nad nią pisarka wspo-
mina w liście do redakcji „Wiadomości Literackich”, wysłanym z Gdańska 8 paździer-
nika 1927 roku24.

Asymptoty obalają mit, wedle którego Przybyszewską interesowała wyłącznie re-
wolucja francuska. Akcja powieści rozgrywa się w kosmopolitycznym środowisku na-
ukowych elit dwudziestolecia międzywojennego, głównym zaś motywem jest studium 
rozpadu nieokreślonego narodowościowo małżeństwa Edy i Charlesa (zwanego też 
„Luką”), bakteriolożki o międzynarodowej sławie i wypalonego zawodowo publicysty.

Na początku powieści młoda Eda ratuje życie nastoletniego Charlesa po próbie 
samobójczej, podjętej przez niego podczas przepustki z frontu pierwszej wojny świa-
towej. To wydarzenie zaważy na życiu obojga nie tylko poprzez przyszłe małżeństwo, 
ale także rosnące uzależnienie męża od żony. Eda nie rozumie kompleksów i pogłębia-
jącej się depresji Charlesa, Charles nie rozumie, czym dla Edy jest praca naukowa. Pra-
gnienie dominowania w związku prowadzi bohatera do opuszczenia żony i nawiązania 
intymnych relacji z pół-latynoską kurtyzaną Niną. Również ten związek nie udaje się, 
gdy Charles odkrywa, że wbrew swoim ambicjom nie jest jedynym ani nawet szcze-
gólnie ważnym kochankiem Niny. Eda po odejściu męża zaczyna nadużywać morfi-
ny, jednak ostatecznie przezwycięża załamanie nerwowe, pogłębione przez naukowe 
niepowodzenia. Po przełomie psychicznym uświadamia sobie własne tłumione dotąd 
pragnienia, dążąc do rozpoczęcia wspólnego życia tym razem z dojrzałym mężczyzną 
– naukowcem André, cynicznym intelektualistą, będącym również dawnym kochan-
kiem Niny. Upokorzenie słabego emocjonalnie Charlesa przez André prowadzi do 
tragedii: bohater ponawia próbę samobójczą, ginąc pod pociągiem, którym żona od-
jeżdża z nowym partnerem. Końcowe partie powieści to obraz szoku, jaki przeżywają 
Eda i André, poznawszy prawdę, która nie pozostanie prawdopodobnie bez wpływu 
na ich wspólną przyszłość.

Powieść stanowi popis erudycji Przybyszewskiej, z licznymi dyskusjami m.in. o li-
teraturze epoki i aktualnych wydarzeniach politycznych. W warstwie psychologicznej 
autorka podnosi kwestię depresji i dalekosiężnego wpływu stresu pourazowego (Char-
les), związków dorosłej córki z ojcem (Nina), problemów pojawiających się w związ-
kach słabych emocjonalnie mężczyzn z silnymi kobietami-intelektualistkami (Eda), 
wpływu problemów dorosłych na daleką od niewinności psychikę dzieci (Dicco i Lu, 
dzieci Charlesa i Edy).

Sprawę komplikuje istnienie w zachowanych materiałach Przybyszewskiej obok 
zakończonej powieści także luźnego, kilkustronicowego tekstu o tytule Asymptoty25 [!], 
trudnego jednak do połączenia z dłuższym utworem, który decyzją pisarki ostatecznie 

23 „Zaczęte wrzesień 1927. Skończone 16. lipca 28” – zob. tamże, teczka 22, k. [399] (niefolio-
wana).

24 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 120 i 122 (8.10.1927).
25 Adnotacja pisarki na marginesie maszynopisu: „W razie potrzeby – tytuł rozdziału: Ships that 

pass in the Night”. Zob. S. Przybyszewska, Asymptoty (Fragment), masz. [w:] taż, [Preparacje do utwo-
rów epickich], PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 19.1, k. 1.
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przybrał ten sam tytuł26. W liście do Mieczysława Grydzewskiego pisanym 10 listopa-
da 1929 roku, a zatem już po powstaniu streszczonej powyżej powieści, Przybyszewska 
wspomina o przesłaniu mu stanowiącego, jak pisze, „…jako tako zamkniętą całość…” 
fragmentu powieści, nad którą pracuje, a który jako jedyny „…nie wymaga gruntownej 
przeróbki…” i jest „…w głównych zarysach zrozumiały w odosobnieniu”27. W przy-
pisie do tekstu określony jest on jednoznacznie jako fragment „…powieści Asymptoty 
(pisanej od września 1927 do 16 VII 1928 i – z przerwami – po 1932)…”28. Na pod-
stawie dokonanego przez pisarkę w  liście pobieżnego streszczenia utworu29, można 
postawić tezę o tożsamości przesłanego Grydzewskiemu tekstu z zachowanym w pa-
pierach pisarki sześciostronicowym urywkiem tekstu o tytule Asymptoty30, tak dalece 
jednak odbiegającym treścią od powieści o  Charlesie i  Edzie, że trudno tu mówić 
o tym samym utworze. Według Ewy Graczyk, urywek ów stanowi prawdopodobnie 
fragment zupełnie innego dzieła, niezachowanego bądź porzuconego na etapie prepa-
racji31. Domniemanie to wydaje się uzasadnione w świetle zachowanych materiałów 
warsztatowych pisarki, gdzie pod tytułem Asymptoty zawarte są plany utworu odpo-
wiadającego treścią i  koncepcją postaci wspomnianemu w  liście do Grydzewskiego 
fragmentowi32, niemające jednak wiele wspólnego z faktycznie i bezspornie istniejącą 
powieścią, która – jak informują autorskie dopiski na marginesie maszynopisu – prze-
jęła tytuł powstałego chronologicznie później „fragmentu” dopiero w roku 1932. Być 
może Przybyszewska chciała poddać historię gruntownym przeróbkom, zamierzała 
scalić oba teksty lub zrezygnować z opracowywania jednego z nich – na podstawie 
zachowanych materiałów kwestia ta pozostaje otwarta.

PO OMACKU (1927/1928)

Podstawowe założenia fabuły poznać można dzięki materiałom warsztatowym, 
zawierającym m.in. szkicowy plan powieści33. Pracę nad utworem zamknięto między 
dwiema datami dziennymi: 4 grudnia 1927 roku i 15 stycznia 1928 roku34. Liczy on 

26 Streszczenie zgadzające się z  treścią powieści przedstawia pisarka w  liście do nieznanego 
odbiorcy z czerwca 1928 roku. Zob. S. Przybyszewska, Listy, oprac., wstępem, przypisami i aneksami 
opatrzył T. Lewandowski, tł. z niem. A. Weiland, t. 3, Gdańsk 1985, s. 125–137 (20.06.1928).

27 S. Przybyszewska, Listy, t. 2 (1983), s. 47 (10.11.1929).
28 Tamże, s. 50. Fragment wysłany przez Przybyszewską na zamówienie adresata do poświę-

conego polskim pisarkom numeru specjalnego „Wiadomości Literackich” ostatecznie nie ukazał się 
drukiem.

29 Tamże, s. 47–48.
30 Według foliacji autorki, pokrywającej się z foliacją ręką pracownika Archiwum, pierwotnie 

kart było siedem: k. 5 nie zachowała się – zob. S. Przybyszewska, Asymptoty (Fragment), masz., k. 1–7.
31 E. Graczyk, Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej, Warszawa 1994, s. 34.
32 S. Przybyszewska, Asymptoty (Fragment), masz., k. 1–7.
33 S.  Przybyszewska, [Preparacje] [w:]  taż, [Preparacje do utworów epickich], PAN Archiwum 

w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 19.12, k. 233v–239v (wg foliacji i pagi-
nacji autorskiej k. 23v – k. 29v oraz s. 12–24). 

34 S. Przybyszewska, Po omacku, rkps, masz., PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Pozna-
niu, sygn. P.III.52 A, teczka 32, k. 1 („4.XII.27”) i k. 1v („15.I.28. 5:30”). 
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sobie sto pięćdziesiąt sześć stron rękopisu, częściowo uzupełnionego przez maszyno-
pis (il. 1). Niestety, jedyna numeracja kart, wykonana ręką Stanisławy Przybyszewskiej, 
nie pokrywa się z logicznym ciągiem tekstu. Liczbowanie komplikuje autorska omyłka 
w foliacji: dwukrotne oznaczenie k. 14 oraz doklejenie do k. 53 strony tekstu na kartce 
papieru innego rodzaju, z adnotacją „do str. 53”35.

W otwierającej powieść scenie, w której Rolf Zanders, niemogący odnieść sukcesu 
pisarz i jego wydawca Will Selling rozmawiają o konieczności wyboru między byciem 
autorem wiernym samemu sobie, a byciem autorem modnym, można dostrzec echa 
dylematów samej Przybyszewskiej. Will cynicznie zaleca Rolfowi przeżycie romansu 
dla wzbogacenia przyszłej twórczości cenionym przez publikę „pierwiastkiem ero-
tycznym”. Potajemnie aranżuje jego spotkanie ze swoją własną kochanką, zawodową 
kurtyzaną Lilian, która jako niespełniona aktorka ma szansę nawiązania nici porozu-
mienia z osobą w podobnej sytuacji.

W trakcie pobytu w przebudowanym klasztorze pisarz i jego nowa partnerka na-
wiązują znajomość z parą artystów, Raoulem i Colette. Zarówno Rolf, jak i Lilian od-
czuwają erotyczny pociąg do tajemniczej tancerki o nadprzyrodzonych zdolnościach. 
Będąc świadkiem pocałunku Lilian i Raoula, Rolf przypuszcza, że kochanka nie jest 
mu wierna. Jego gniew potęguje fakt, że w przeciwieństwie do niego Raoul odnosi 
spore sukcesy jako dramatopisarz. W akcie zemsty Rolf gwałci Colette i wyzywa jej 
towarzysza na pojedynek, poważnie go raniąc. Między kobietami nawiązuje się nie-
spodziewane porozumienie w pogardzie dla obu mężczyzn. Lilian postanawia mimo 
wszystko pozostać przy Rolfie, na co ten odtrąca ją, informując, że tylko przypadkiem 
nie zabił jej i Raoula.

Kilka lat później Lilian odnosi sukces jako aktorka teatralna, występując w sztuce 
Shawa w roli dziewiczej Joanny d’Arc. Za kulisami odwiedza ją Will, gratulując suk-
cesu. Gdy przypisuje sobie zasługę rozbudzenia w niej artystycznych ambicji, Lilian 
ripostuje, że ta zasługa przypada Colette. Opowiada o śmierci tancerki przy porodzie 
i zabiciu noworodka przez Raoula – Will z kolei mówi o samobójstwie Rolfa, któremu 
mimo wysiłków nie udało się wybić jako pisarzowi, a którego, choć nie zostaje to po-
wiedziane wprost, być może dosięgło przekleństwo Colette.

Powieść wyraźnie nastawiona jest na masowego odbiorcę, w warstwie obyczajo-
wej i  problematyce pozostając pod silnym wpływem literatury młodopolskiej (opis 
środowisk artystycznych, niespełnienie życiowe i twórcze, rozmowy o sztuce, dygresje 
religijne). Być może najciekawsze fragmenty to te, które można odnieść do życia Sta-
nisławy Przybyszewskiej, w którymś momencie konstatującej gorzko: „Kto raz ma na-
zwisko, od tego wydawcy się nie odwrócą”36. W podobny sposób odbiciem jej rozterek 
wydają się być słowa wypowiedziane w powieści przez Lilian: „Jeśli chcę się wybić na 
jakiem bądź polu, muszę pracy swej – uciążliwej, nieustającej pracy – podporządkować 

35 Elżbieta Ruta-Solarska w oparciu o foliację Przybyszewskiej podaje informację o siedemdzie-
sięciu siedmiu kartach, nie uwzględniając dwukrotnego oznaczenia jednej z nich ani strony dokle-
jonej. Pomija również fakt, że część utworu to rękopis, a część maszynopis – zob. E. Ruta-Solarska, 
dz. cyt., s. 86. 

36 S. Przybyszewska, Po omacku, rkps, masz., k. 75v.
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wszystko: wygodę, przyjemności, zamiłowania – przyjaźń, nawet – miłość… muszę 
się upokarzać, poniżać, wytężać spryt w budowaniu i przebijaniu intryg. Muszę być 
bezwzględną, natrętną, podstępną”37.

FONS IUVENTUTIS (1928)

Utwór liczący czterdzieści cztery karty dwustronnego rękopisu, opatrzony przez 
pisarkę datą rozpoczęcia „18.I.1928”38 i  zakończenia „29.II.1928” o  godzinie 2:45 
w nocy39, zachował się z materiałami warsztatowymi40.

Osią fabuły opowiadania są wzajemne relacje Alfreda i Tei, zamężnej malarki, któ-
ra podejmuje niebezpieczną grę z przeżywającym kryzys socjalistą. Prowadzone przez 
nich rozmowy o ideach rewolucji i katolicyzmu przeradzają się w dyskusję o pojęciu 
grzechu i dekadentyzmie. Tea zawzięcie krytykuje ten ostatni z racji wynoszenia na 
piedestał śmieszności ukrytej pod pozorami wzniosłego obalania zastanych zasad mo-
ralnych. ”Grzech to potwór, to świat cały, a nie karykatury”41 – mówi. „Ani też stosunek 
w garsonierze z mężatką”42. Alfred przyznaje się do erotycznej fascynacji Teą, którą 
kobieta, w obliczu prezentowanej przez niego w innych kwestiach bezwolności, trak-
tuje z lekceważeniem. Dysputę przerywa wejście męża Tei, proponującego Alfredowi 
zastąpienie go u boku żony podczas balu, na którym on sam nie może jej towarzyszyć.

Bal okazuje się orgią, w trakcie której narkotyki brane są publicznie, Tea namawia 
na trójkąt sprzedającego się za pieniądze homoseksualistę i jego kochanka, Alfred zaś 
nawiązuje stosunek z Julią. Nowa towarzyszka komentuje uczuciowy chłód Tei: we-
dług niej fizycznie niemożliwe jest, by malarka mogła się kiedykolwiek zakochać. Mi-
mo to Alfred nie jest w stanie wyrzucić ze swych myśli kobiety niedostępnej dla niego 
i jednocześnie nawiązującej na jego oczach erotyczne relacje z innymi. Nie wiadomo, 
czy wyjazd, o którym mówi nowej przyjaciółce, nie ma być samobójstwem, o  jakim 
myślał wcześniej.

Zakończenie pozostaje otwarte. Ostatnia scena utworu należy do Tei, która wró-
ciwszy do domu, ku swemu zdumieniu mija się z ubranym w strój wieczorowy mężem 
– można domniemywać, że i on ma swoje tajemnice, z którymi może mieć coś wspól-
nego Julia.

Tea, wyzwolona z konwenansów intelektualistka, stanowi ciekawą wariację Przy-
byszewskiej – pisarki dwudziestolecia międzywojennego – na temat modernistyczne-
go stereotypu femme fatale jako kobiety zdystansowanej wobec pragnień mężczyzny, 
skupionej za to na swoich własnych. Utwór odczytać można jako krytyczne rozliczanie 
się Przybyszewskiej z tradycją Młodej Polski, dekadentyzmem i apoteozą wyzwolonej 

37 Tamże, k. 65v.
38 S. Przybyszewska, Fons iuventutis, rkps, PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, 

sygn. P.III.52 A, teczka 25, k. 1. 
39 Tamże, k. 44. U Przybyszewskiej zapis godziny według normy angielskiej „2 a.m.”.
40 S. Przybyszewska, [Preparacje], rkps, k. 230v –231 (wg foliacji autorki s. 6–7).
41 S. Przybyszewska, Fons iuventutis, rkps, k. 4.
42 Tamże.
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seksualności, a pośrednio także twórczością ojca pisarki, Stanisława Przybyszewskiego. 
Nie wdając się w ocenę artystyczną Fons iuventutis, warto zaznaczyć, że prezentowane 
przez Przybyszewską motywy, jak otwarty homoseksualizm, czy męska prostytucja, 
należą do najwcześniejszych bezpośrednich przedstawień tych wątków w literaturze 
polskiej.

TWÓRCZOŚĆ GERARDA GASZTOWTA [1928]

W liście do przyrodniej siostry Iwi Bennett43 Przybyszewska wspomina o pracy 
nad własną wersją powieści ich ojca pt. Krzyk, zajęcie którą zmusiło ją do porzucenia 
opracowywanej równolegle Sprawy Dantona44. Utwór, który według zachowanych ma-
teriałów warsztatowych miał pierwotnie nosić tytuł Twórczość Henryka Gasztowta45, 
liczy sobie sto sześć kart rękopisu częściowo uzupełnionego przez maszynopis, z za-
pisaną datą rozpoczęcia 7 listopada 1928 roku, kontynuacji 3 grudnia 1928 roku i za-
kończenia 25 grudnia roku nieznanego46 (il. 2).

Powieść łączy w sobie elementy groteski i horroru, jednocześnie prozy psycholo-
gicznej i ekspresjonistycznej. W momencie zawiązania się akcji tytułowemu bohate-
rowi, ubogiemu malarzowi, udało się po raz pierwszy znaleźć nabywcę na dwa swoje 
obrazy. Napotkany na wystawie tajemniczy mężczyzna ostrzega go, że jest „jeszcze” 
zanadto człowiekiem, by stać się prawdziwym artystą. Tego samego wieczoru Gaszto-
wt ratuje życie usiłującej popełnić samobójstwo Tamarze, zubożałej arystokratce, którą 
do desperackiego kroku pchnęła niezdolność do zarabiania jako prostytutka, ani do 
wytrwania w poniżającej pracy biurowej. Nieprzeciętna inteligencja kobiety fascynuje 
artystę, który użycza Tamarze na noc swojego mieszkania. Rankiem niedoszła samo-
bójczyni znika, ku rozczarowaniu malarza nie zostawiając adresu.

Szukając Tamary, dręczony halucynacjami i coraz bardziej tracący kontakt z rze-
czywistością artysta błąka się w ciemnościach, gubiąc się w plątaninie miejskich ulic 
i swoim własnym umyśle. Spotykając w dziwacznym, jak z koszmarnego snu wyjętym 
domu mężczyznę o twarzy nieżyjącego od trzydziestu lat Oscara Wilde’a, wdaje się 
z nim w dyskusję o sadyzmie i nadczłowieczeństwie artysty. „Musisz umieć zadawać 
cierpienie, nie tracąc samemu ani kropli sił na litość dla ofiary lub skruchy po czynie”47 
– mówi tajemnicza postać, będąca być może projekcją ciemnych myśli samego Gaszto-
wta. W brutalny sposób puentuje też Przybyszewska młodopolski kult twórcy – przy-
pominając o jego ofiarach i pośrednio oceniając tu swojego własnego ojca – „…cudzy 
ból, zadany przez ciebie – wzbogaci cię tak samo jak cię litość okradnie. A będziesz 

43 Córka Stanisława Przybyszewskiego i Dagny Juel.
44 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 302–307 (29–30.11.1928) [tłum. z jęz. niem. C. Ka-

rolak].
45 Taż, [Preparacje], rkps, k.260 – k. 260v (wg foliacji autorskiej k. 43 – k. 43v).
46 S. Przybyszewska, Twórczość Gerarda Gasztowta, rkps, masz., PAN Archiwum w Warszawie, 

Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 37, k. 1 („7.XI., 2:20 1928”), k. 49 („3.XII.27.”) i k. 106 
(„25.XII., 4:04”).

47 Tamże, k. 59.
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umiał wrzucać bardzo wiele cudzego cierpienia w zachłanne ognisko twej pracy, jeśli 
ma grzać dość potężnie byś mógł odlewać na niem arcydzieła”48.

Resztki człowieczeństwa walczą w Gasztowcie o lepsze z egoizmem artysty. Gdy 
mężczyzna ponownie spotyka Tamarę, w desperacji proponuje jej wspólne życie. Ko-
bieta, podobnie jak on doświadczona samotnością, przyjmuje propozycję, godząc się 
nawet na podjęcie znienawidzonej pracy zarobkowej. Następnego dnia Gasztowt 
otrzymuje niespodziewaną wiadomość o ogromnym sukcesie swoich dzieł. Zaczyna 
kwestionować wartość związku z niepotrzebną mu już tak Tamarą, która zdążyła mu 
się oddać i cieleśnie, i duchowo. Uznając ją za istotę niższą od siebie, stwierdza, że sta-
nowi ograniczenie jego ambicji i swobody. Planującej wspólne życie kobiecie oświad-
cza brutalnie, że zmienił co do niej zdanie: muszą się rozstać. Gdy Tamara odma-
wia porzucenia go, uznając Gasztowta za opętanego, obrzuca ją wyzwiskami i uderza 
w twarz. Z szyderstwem przyjmuje słowa byłej partnerki, że jeśli jej nie przeprosi, ta 
zabije się na jego oczach. Odebranie sobie życia przez Tamarę zostaje przyjęte przez 
Gasztowta ze wzruszeniem ramion: wreszcie jest wolny od przyjętych w chwili słabo-
ści zobowiązań! Jego ideał „posiadania życia” w groteskowy sposób spełnia się dopro-
wadzeniem do śmierci kobiety, którą wcześniej ocalił. W na wpół delirycznej scenie 
demoniczny mentor informuje artystę, że oto właśnie zniszczył samego siebie jako 
człowieka, rujnując zarazem swoją karierę, gdyż nie będzie w stanie okiełznać potwo-
ra, jakiego w sobie obudził bezsensownym okrucieństwem wobec Tamary. Proponuje 
malarzowi zyskanie prawdziwej potęgi przez zjednoczenie ze sobą jako kwintesencją 
zła. Gasztowt kiwa głową na znak zgody. Jego czaszkę wypełnia ogłuszający śmiech, 
a twarz jego towarzysza zmienia się w maskę bestii.

Ostatni rozdział zaskakuje: malarz budzi się w nim ze snu. Dość konwencjonalne 
rozwiązanie fabularne Przybyszewska łączy z niepewnością co do tego, czy Gasztowt 
naprawdę tylko śnił – i budzącą znacznie większy niepokój myślą, do jakich wniosków 
doszedł pod wpływem swego „snu”.

Można wyrazić żal, że powieść o malarzu zawierającym będący być może wyłącz-
nie w jego głowie pakt z diabłem nie została jeszcze wydana drukiem, gdyż jest to nie-
wątpliwie jedna z lepszych rzeczy, jakie wyszły spod pióra Stanisławy Przybyszewskiej: 
rozbudowana, dopracowana i  oryginalna na tle jej twórczości. Nie wiadomo, które 
wydarzenia mają miejsce w  świecie fizycznym, a  które są jedynie projekcją umysłu 
bohatera, czy Gasztowt jest chory psychicznie, czy opętany, ani czy wszystkie jego 
przygody bądź ich część nie były koszmarnym snem: zakończenie pozwala na roz-
maite odczytania, łącznie z umieszczeniem psychomachii Gasztowta w kręgu tradycji 
moralitetu. Utwór przeplatają rozważania na temat istoty człowieczeństwa i  sztuki, 
tego, na ile artysta-twórca jest człowiekiem, natury zła, sensu cierpienia, moralności. 
Liczne są aluzje do osobistych losów pisarki (nędza, niechęć do pracy biurowej). Cie-
kawy dla literaturoznawców jest również dialog Przybyszewskiej z tradycją młodopol-
ską (okrucieństwo artysty, opisy sadystycznej seksualności, charakterystyczne dla epoki 
obrazowanie za pomocą halucynacji i alkoholowych wizji), dla każdego zaś czytelnika 
– studium duszy człowieka pochłanianego przez zło.

48 Tamże, k. 59 – k. 59v.
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PASIPHAË (1929)

Fragmenty niedokończonej powieści Pasiphaë Ewa Graczyk nazywa jednymi 
z  najlepszych osiągnięć prozatorskich Przybyszewskiej, wliczając je do nowator-
skiego w  czasach pisarki nurtu „strumienia świadomości”49. Utwór zachował się 
jako druga redakcja tekstu50, w postaci trzech zapisanych ręcznie trzydziestodwu-
kartkowych zeszytów, po sześćdziesiąt cztery strony każdy, z odręczną foliacją i pa-
ginacją pisarki –  łącznie sto dziewięćdziesiąt dwie strony i dziewięćdziesiąt sześć 
obustronnie zapisanych kart51 (il. 3). Na wgląd w pracę autorki nad tekstem pozwa-
la także zachowana jednostronicowa notatka, zawierająca studium postaci głównej 
bohaterki52.

Zeszyt 1. zawiera wyłącznie datę dzienną – wpisane w lewym górnym rogu pierw-
szej strony„13.III”53. Adnotacja w Zeszycie 2. „24.VI.1929”54 pozwala na włączenie 
utworu w gdański okres twórczości pisarki55.

Podobnie jak miało to miejsce w Twórczości Gerarda Gasztowta, również i tu plan 
realny miesza się w utworze ze światem wewnętrznych przeżyć bohaterów. W dusz-
nym klimacie Florydy wikłają się oni w pajęczynę ukrywanych pragnień. Lio Lynne, 
kobieta o androgenicznym imieniu, mająca „…twarz bez płci ani wieku, a budowę pa-
robka”56, o której mówią, że brak jej serca i u której „dotąd nie zaszło nic, co by zadało 
kłam temu twierdzeniu”57, cierpi na depresję. Jednocześnie usiłuje walczyć z trapiącym 
ją nienazwanym lękiem, którym ostatecznie okazują się jej tłumione żądze seksualne. 
Wychowany w  patologicznej rodzinie Herbert zakochany jest w  Laurze, wyeman-
cypowanej malarce, której zmysłowa uroda budzi również zachwyt Lio. Wieloletnia 
przyjaźń tej ostatniej z bywalcem ceremonii voodoo, Austenem, kończy się, gdy męż-
czyzna składa jej propozycję erotyczną. Lio, która w zamiarze osiągnięcia wyższego 
poziomu rozwoju umysłowego wypiera swoją seksualność, nie chce bynajmniej zmiany 
charakteru ich znajomości.

Uczucie niespełnienia towarzyszy również Harrisowi, zakochanemu bez wzajem-
ności w Austenie synowi robotnika. Pod wpływem impulsu zwierza się, nie ujawniając 
jednakże szczegółów, ze swojego kryzysu emocjonalnego przypadkowo spotkanej ko-

49 E. Graczyk, dz. cyt., s. 104.
50 Na podst. E. Ruta-Solarska, dz. cyt., s. 86.
51 Przybyszewska rozpoczyna paginację tekstu od k. 9, oznaczając ją jako stronę pierwszą. Fo-

liacja nieznaną ręką nie ujmuje k. 41 (Zeszyt 1. kończy się na k. 40, Zeszyt 2. zaczyna od k. 42) ani 
k. 74 (Zeszyt 2. kończy się na k. 73, Zeszyt 3. zaczyna od k. 75), przy jednoczesnym utrzymaniu 
logicznej ciągłości tekstu oraz paginacji. Jeśli foliację wykonała Przybyszewska, wskazywałoby to 
raczej na omyłkę pisarki, niż na fizyczne braki w rękopisie. Foliacją kieruje się Ruta-Solarska, podając 
informację o stu sześciu kartach – zob. E. Ruta-Solarska, dz. cyt., s. 86. 

52 S. Przybyszewska, [Preparacje], rkps, k. 261 (wg foliacji autorskiej k. 44).
53 S. Przybyszewska, Pasiphaë, rkps, PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. 

P.III.52 A, teczka 30.1, k. 9 (wg paginacji autorskiej s. 1).
54 Tamże, teczka 30.2, k. 73v (wg paginacji autorskiej s. 128).
55 W Zeszycie 3. daty brak.
56 S. Przybyszewska, Pasiphaë, rkps, k. 33v (wg paginacji autorskiej s. 50).
57 Tamże, k. 9 (wg foliacji autorskiej s. 1).
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biecie, którą okazuje się Lio. Prawdziwą fascynację budzi jednak w mężczyźnie równie 
przypadkowo spotkana Laura. Niespodziewanie jego libido budzi się pod wpływem 
kobiety. Harris przyjmuje złożoną przez Laurę propozycję wspólnego spędzenia nocy, 
ta jednak niespodziewanie zostawia go samego.

Granice rzeczywistości i wewnętrznego świata bohaterów rozmywają się: w nastę-
pującej scenie widzimy Lio, tańczącą nie wiadomo z kim szaleńczego, surrealistycz-
nego charlestona. W taniec rzuca się również Austen, zdający sobie sprawę, że mimo 
kilkunastu lat znajomości, nic nie wie o swojej przyjaciółce – groteskowy charakter 
sceny nie pozwala powiedzieć, czy jego partnerką jest Lio, czy ktoś inny.

W tym miejscu kończy się trzeci zeszyt i urywa zachowany rękopis. Z datowa-
nego na wrzesień 1928 roku listu Przybyszewskiej do Wacława Dziabaszewskiego 
można dowiedzieć się, jak pisarka wyobrażała sobie ciąg dalszy: Lio miała uwieść 
czarnoskórego szofera, wobec niebezpieczeństwa wykrycia jej przygody przez przy-
jaciół symulując próbę gwałtu. Rzecz miała się skończyć linczem na szoferze, doko-
nanym na wyraźne żądanie Lio, mimo iż jeden z jej towarzyszy (Austen) domyśla 
się prawdy; rozważanym przez pisarkę finałem miała być konfrontacja tego ostat-
niego z kobietą58. Nie wiadomo, czy koncepcja została zrealizowana przez Przyby-
szewską w przedstawiony sposób, zmodyfikowana, czy też może porzucona wraz 
z całym projektem, niemniej jednak cała rzecz jest godna odnotowania w studiach 
nad utworem.

Ewa Graczyk pisze o Pasiphaë jako o powieści ukazującej świat wszechwładnego 
seksualizmu, nad którym każdy z  bohaterów usiłuje zapanować w  inny sposób59. 
Sama autorka ujmowała rzecz podobnie, treścią swojego utworu nazywając „…
działanie rozpętanego żywiołu Natury w tropach na istoty ludzkie z Północy, istoty 
o najwyższej kulturze i stopniu rozwoju, istoty słowem, które w strefie umiarkowanej 
umieją wprost pokonać naturę w  sobie (naturę, czyli bestię, czyli szatana, jak kto 
woli)”60.

Z pozoru chaotyczna, w rzeczywistości przemyślana w swojej strukturze powieść 
z  paralelnymi względem siebie postaciami i  układami pomiędzy nimi, wypełniona 
jest w dużej części wewnętrznymi monologami bohaterów. Poza wątkami stricte ero-
tycznymi, po raz kolejny u  Przybyszewskiej powraca motyw depresji (Lio, Harris). 
Podejmowane są takie kwestie, jak regulacja urodzin (matka szofera Sama), homo-
seksualizm (rozbudowany wątek Austena i Harrisa), prostytucja, przemoc w rodzinie 
i jej dalekosiężny wpływ na psychikę dorosłego mężczyzny (Herbert), stres pourazowy 
(wojenne przeżycia Austena) oraz interesujące w kontekście krytyki postkolonialnej 
rozważania o wzajemnych relacjach ludzi rożnych ras (czarnoskóry mężczyzna jako fi-
gura Obcego). Bezpośredniość Przybyszewskiej, zwłaszcza w kwestiach obyczajowych, 
zwraca uwagę na tle polskiej literatury epoki, czyniąc z jej „gdańskiej” powieści unikat 
zasługujący na uwagę i lekturę.

58 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 178–183 (5.09.1928).
59 E. Graczyk, dz. cyt., s. 80.
60 S. Przybyszewska, Listy, t. 1 (1978), s. 177 (5.09.1928).
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WYBRANIEC LOSU [1930]

W przypadku liczącego sześćdziesiąt osiem stron maszynopisu datowanie możliwe 
jest wyłącznie na podstawie wstępu, gdzie po dygresji na temat dwudziestego wieku 
mowa jest o postępie, jaki dokonał się w ciągu ostatnich trzydziestu lat61, co wskazy-
wałoby na powstanie utworu około roku 1930.

Centralny dla utworu jest motyw przeznaczenia. Jego działanie przedstawia Przy-
byszewska na podstawie losów Lance’a Beckera, człowieka pełnego energii, stopnio-
wo wypalającej się pod wpływem dotykających go przeciwności życiowych. Chwilo-
wy spokój ducha przynosi mu nawrócenie na katolicyzm, po którym dotychczasowe 
problemy na pewien czas znikają, nie bez pomocy ratującego go finansowo znajo-
mego. Opowiadanie dalekie jest jednak od dydaktycznej przypowiastki. Lance wiąże 
się z  młodą intelektualistką Jenny. Gdy ta oświadcza mu, że jest w  ciąży, przyszły 
ojciec decyduje się na małżeństwo. Życie rodziny układa się harmonijnie do momen-
tu, w którym epidemia tyfusu zabiera ich dorastające dzieci, Boba i Nell. Gardząca 
dotąd macierzyństwem, emocjonalnie chłodna Jenny, popada w  obsesję na punkcie 
posiadania kolejnego dziecka. Po poronieniu rozstaje się z mężem, wiążąc się z rów-
nież bezdzietnym, żonatym milionerem. Gdy ten pada ofiarą morderstwa, Jenny łączy 
się z kolejnym kochankiem, popadając w uzależnienie od narkotyków i ostatecznie 
popełniając samobójstwo po spotkaniu z mężem, którego dobre dni również dobiegły 
końca. Nie wiedząc, że z braku formalnego rozwodu został jedynym spadkobiercą ma-
jętnej żony, z trudem wiążący koniec z końcem Lance podcina gardło eksmitującemu 
go z zajmowanego mieszkania właścicielowi lokalu; morduje także jego żonę i córkę, 
po czym sam odbiera sobie życie tuż przed otrzymaniem wiadomości o odziedzicze-
niu pieniędzy Jenny.

Obyczajowo-sensacyjna problematyka opowiadania pozwala domniemywać o je-
go przeznaczeniu dla masowego odbiorcy. Na tym przykładzie można zobaczyć, jak 
Przybyszewska wyobrażała sobie literaturę popularną wyższego rzędu, kierowaną do 
wykształconego, obeznanego z gatunkiem czytelnika. Obok charakterystycznych dla 
jej twórczości rozmów bohaterów o rewolucji francuskiej, pojawiają się tu echa kry-
zysu ekonomicznego dwudziestolecia międzywojennego (bezrobocie Lance’a), motyw 
incestu ( Jenny i jej brat, lekarz), wychowania i utraty dziecka (Bob i Nell oraz niena-
rodzone dziecko Jenny), jak również odcinania się od emocji w imię czystego intelek-
tualizmu ( Jenny) i konsekwencji, jakie niesie taka postawa dla psychiki. Wszystko to 
razem każe myśleć o powieści raczej psychologiczno-filozoficznej, niźli stricte sensa-

61 „Dwudzieste stulecie dobiega już końca swych lat dojrzewania; my zaś, śmiertelnicy któ-
rych krótkie życie na tę właśnie epokę przypadło, nie bez powodu błogosławimy ją i przeklinamy 
na przemian (…) Chciałabym tylko zwrócić uwagę na przestrzeń, jaką myśl ludzka przemierzyła 
przez tych 30 lat” – S. Przybyszewska, Wybraniec losu, masz., PAN Archiwum w Warszawie, Oddział 
w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 40, k. 1. W notatkach Przybyszewskiej utwór wymieniony jest 
jedynie jako tytuł, bez jakichkolwiek szkiców – zob. [Projekty] [w:] taż, [Preparacje do utworów epic-
kich], rkps, PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 19.13, k. 
265 (wg foliacji autorskiej s. 1).
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cyjnej – co, być może, legło u podstaw, używając języka współczesnego, braku marke-
tingowego sukcesu Przybyszewskiej jako pisarki popularnej w jej epoce.

EINE REALISTISCHE STUDIE [1931]

Nieukończona powieść w  języku niemieckim, stanowiąca próbę wyjścia Przyby-
szewskiej poza polskie środowisko literackie, pierwotnie planowana pod skreślonym 
tytułem Eine realistische Novelle [Nowela realistyczna]62, zachowana wraz z prepara-
cjami do utworu63, której fragment wydano w  tłumaczeniu Marii Kolendy w  roku 
201164. Na utwór składają się dziewięćdziesiąt cztery zapisane obustronnie karty ręko-
pisu nieznanego datowania. Tomasz Lewandowski, autor opracowania listów Przyby-
szewskiej, na podstawie notatek pisarki określa datę powstania utworu na rok 193165. 
Pisarka wspomina o nim w liście do ciotki, Heleny Barlińskiej, informując ją o potrak-
towaniu tytułowego realizmu dosłownie:

…postanowiłam napisać roman à clef; ani jednej fikcyjnej osoby (sami znajomi…!!). 
W Anglii musiałabym się spodziewać procesu na pewno straconego, bo jestem niezłym por-
trecistą, i Bóg wie, jakich odszkodowań. Inna rzecz, że kto by się poznał i wytoczył sprawę 
przed trybunał publiczny, musiałby mieć nie lada pogardę dla opinii, ani jednego fikcyjnego 
zdarzenia (z wyjątkiem samego początku: niezbędna przejrzysta maska); same aktualne, 
tzn. „zdarzywsze się”, fakty – skomponowane tylko po ludzku”66.

Główna bohaterka, Roma, córka niemieckiego emigranta i Hiszpanki, traci kon-
takt z ojcem, nawiązując go za to z kochankiem zmarłej matki. Znajomość przeradza 
się w romans, stopniowo coraz bardziej niszczący młodą kobietę psychicznie. Toksycz-
na okazuje się również relacja z kolejnym partnerem, który wprowadza ją w środowi-
ska artystyczne. Utwór nie został ukończony – jak zauważa Marion Brandt, oceniając 
po tym, ile Przybyszewska zawarła na niecałych dwustu stronach, powieść musiała-
by ich liczyć co najmniej osiemset, a na to pisarka mogła zwyczajnie nie mieć siły67. 
Stosunki Romy z ojcem, ewoluujące od bezwzględnego oddania dziecka po bardziej 
złożoną relację – motyw wielokrotnie powracający w utworach Stanisławy Przyby-
szewskiej – nawet bez wskazania pisarki kierują uwagę w stronę jej osobistej biografii. 
Odnalezienie w tekście śladów jej męża, Jana Panieńskiego (Hannes Matthias) oraz 
przyjaciela, Wacława Dziabaszewskiego (Abelhard, z  którym łączy Romę toksycz-
ny związek), nie wspominając o  innych znajomych, w rodzaju poznańskiego artysty 
Władysława Skotarka (powieściowy Basil), czy też członkini gdańskiej Polonii, Ma-

62 S. Przybyszewska, Eine relistische Studie, rkps, PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Po-
znaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 24, k. 1.

63 S. Przybyszewska, [Realistische Novelle], rkps [w:] taż, [Preparacje do utworów epickich], PAN 
Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 19.8., k. 166–167.

64 S. Przybyszewska, Studium realistyczne (fragment), tł. M. Kolenda [w:] Dwudziestolecie mniej 
znane…, s. 485–488.

65 S. Przybyszewska, Listy, t. 2 (1983), s. 335 (21.02.1931).
66 Tamże, s. 334–335. Por. S. Przybyszewska, [Realistische Novelle], rkps, k. 1.
67 M. Brandt, „Czujesz się skreślona i chcesz się ocalić”. Powieść autobiograficzna Stanisławy Przyby-

szewskiej Studium realistyczne [w:] Dwudziestolecie mniej znane..., s. 29–38.
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rii Majchrzakówny (Wanda Löwen)68 stanowi rzecz niezwykle cenną nie tylko dla 
czytelników czy literaturoznawców, ale wszystkich badaczy polskiego dwudziestolecia 
międzywojennego.

UTWORY NIEDATOWANE

I ROMA PRZESZŁA

Utwór zachowany w postaci czterdziestu pięciu zapisanych dwustronnie kart rę-
kopisu (il. 4). Główny bohater, Ned, dowiaduje się o przyjeździe z Meksyku swojej 
dawnej przyjaciółki, tytułowej Romy. Wspominając ich niegdysiejszy związek, zdaje 
sobie sprawę, że nie przetrwał on z  powodu jego własnej niedojrzałości: otoczony 
niegdyś haremem kobiet, z rozmysłem zmuszający kochanki do patrzenia, jak zaleca 
się do innych, został porzucony przez Romę – uznającą, że Ned nie jest nawet wart 
zabicia go po tym, jak na zorganizowane z trudem spotkanie spóźnił się dwie godziny, 
przychodząc w dodatku z inną partnerką. Wypalony emocjonalnie, ożenił się wówczas 
z obojętną mu kobietą, jednak ani małżeństwo, ani romanse nie przyniosły mu speł-
nienia. Spotykając Romę po latach, niemal nie rozpoznaje bladej kochanki ze swych 
wspomnień w eleganckiej, „skandalicznie opalonej” damie. Ta szybko uświadamia mu, 
że nie jest już dawną, niewidzącą poza nim świata dziewczyną, z ironią traktując jego 
patetyczne wyznania. Spotkanie z pewną siebie kobietą okazuje się dla Neda niespo-
dziewanie podniecające. Roma wyznaje, że uwodzicielskich sztuczek nauczyła się od 
niego i że ani go nie kocha, ani nie ma ochoty wdawać się z nim w romans; jednak 
po chwili w obecności zadurzonej w nim Janki namawia go na pozbycie się majątku 
i  wspólną ucieczkę do Ameryki. Pod nieobecność Romy, Ned cynicznie proponuje 
Jance porzucenie męża i udanie się razem z nimi. Po krótkim wahaniu, kobieta zgadza 
się na życie w trójkącie. „Cóż to się nie stało w ciągu tych kilku godzin!” – myśli Ned 
– „Znać, że Roma tędy przeszła …”69.

W dniu wyjazdu Roma odbiera telefon od Neda, informującego ją, że jednak nie 
pojedzie do Ameryki, gdyż Janka zgodziła się być jego kochanką bez porzucania swo-
jego męża, co w domyśle stawia Neda w nader komfortowej sytuacji – zachowania 
dominującej pozycji w związku z oddaną mu całkowicie kobietą, bez brania na siebie 
jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dół ostatniej karty rękopisu jest uszkodzony, z za-
chowanych liter można jednak zaryzykować rekonstrukcję końcowych słów Romy: 
kilkakrotnie powtarzanego przez nią w opowiadaniu, lekceważącego „Pa, N[eduś]”70.

68 S. Przybyszewska, [Realistische Novelle], rkps, k. 1. Majchrzakówna była członkinią Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, do którego należeli również Stanisław i Jadwiga Przyby-
szewscy oraz Jan Panieński, mąż Stanisławy – zob. K. Szymański, Kronika Towarzystwa Przyjaciół 
Nauki i Sztuki w Gdańsku, „Rocznik Gdański”, t. 1 (1927), s. 147.

69 Tamże. S.  Przybyszewska, I  Roma przeszła, rkps, PAN Archiwum w  Warszawie, Oddział 
w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 26, k. 44v.

70 Tamże, k. 45v.
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Choć nie wiadomo, na ile wyrażane przez postacie sądy są tożsame z poglądami 
autorki, opowiadanie przeplatają liczne dygresje na temat kondycji współczesnego pi-
sarce świata i  literatury. Uchwycony zostaje w  nim moment zmiany pozycji kobiet 
w społeczeństwie, zmuszającej słabych mężczyzn pokroju Neda, uzależniających swoją 
wartość od dominowania w związku, do ponownego zdefiniowania własnej tożsamo-
ści. Pośrednio zawiera on w sobie także afirmację samodzielnego życia kobiety – wy-
sublimowanego odbicia poglądów podobnie jak Roma broniącej swojej niezależności 
Stanisławy Przybyszewskiej.

MARCOWY PORANEK

Licząca sobie cztery zaledwie strony maszynopisu migawka z życia młodego mał-
żeństwa, pozbawiona kontekstu, stanowiąca, być może, preparację do nieznanego 
utworu. Treścią opowiadania jest przedstawienie wzajemnej obcości mężczyzny i ko-
biety, których łączy jedynie pożądanie. Uchwycony zostaje moment, w którym namięt-
ność zaczyna powoli przeradzać się w obcość, ta zaś we wzajemną nienawiść. W za-
kończeniu utworu nie wiadomo, czy mężczyzna zabił żonę, czy też przeżywają chwilę 
erotycznego uniesienia: charakterystyczny młodopolski motyw splecenia miłości ze 
śmiercią stanowi kolejny przyczynek do dyskusji o związkach Przybyszewskiej jako 
pisarki dwudziestolecia międzywojennego z epoką jej ojca71.

STERYLITAS

Niedokończony utwór, z którego zachowało się sto czterdzieści sześć kart maszy-
nopisu (il. 5). Całość podzielona została przez pisarkę na trzy części. W części pierw-
szej poznajemy jej narratora, w dalszych partiach utworu nazywanego „Wilkiem”, bę-
dącego w żałobie po kochance, Juli. Część druga to zrekonstruowana na podstawie 
opowieści wspólnego przyjaciela, Charliego, historia przeszłości Juli, bogatej dzie-
dziczki, którą przeżycia z okresu pracy w wojskowym szpitalu doprowadziły do zała-
mania nerwowego. Owładnięta obsesyjnym uczuciem do swego prawnego opiekuna, 
Jula pomogła mu w  samobójstwie, gdy ten wrócił z  frontu jako kaleka. Straciwszy 
dziewictwo po krótkim romansie z przebywającym na przepustce Aubreyem, niepew-
na swoich uczuć, nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie żołnierza, czy będzie na 
niego czekać. Dowiedziawszy się jednak, że Aubrey został rozstrzelany za odmowę 
wykonania rozkazu ruszenia do ataku, odmówiła uznania go za tchórza. Włączywszy 
się w kręgi towarzyskie intelektualistów i artystów, zaczęła uczestniczyć w regularnie 
organizowanych przez nie orgiach, odbywających się do momentu rozbicia „klubu” 
przez policyjny nalot. W części trzeciej Charlie opowiada Wilkowi o swojej przyjaźni 
i romansie z Julą, zachęcając narratora do osobistego zapoznania się z nią. Maszynopis 

71 S. Przybyszewska, Marcowy poranek, masz. [w:] taż, Nowele, PAN Archiwum w Warszawie, 
Oddział w Poznaniu, sygn. P.III.52 A, teczka 27.1.
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urywa się jednak, nim dochodzi do spotkania: nie dowiadujemy się, jak umarła Julia, 
ani dlaczego znajomość z nią tak naznaczyła Wilka.

W  charakterystyczny dla Przybyszewskiej sposób, poza warstwą sensacyjno-ro-
mansową powieść dotyka mnóstwa tematów: I wojny światowej, definicji bohaterstwa, 
eutanazji, ucieczki od wojennej grozy w hedonizm, mechanizmów rozwoju społeczeń-
stwa kapitalistycznego. Ciekawa jest dokonana piórem Przybyszewskiej krytyka tan-
detnie rozumianej psychoanalizy, przedstawiona z rzadkim u niej humorem:

Bywają chwile, gdzie zaczynam podejrzewać ten kompletny brak elementu pożądania 
w mym stosunku do przyjaciół – o jakąś potworną, hiperfreudowską perwerzję [sic!], tak 
straszną, że jej nawet psychoanaliza nazwać nie śmiała po imieniu… Znajomi… twier-
dzą, że moje perwerzje są w zupełnym porządku – bo przecie właśnie normalne anomalje 
ukrywają się za dnia w ścisłej nieświadomości, a żerują tylko po snach i po lapsusach. Jeśli 
się jeszcze niepokoję, jeśli biadam, że we śnie często nie mogę zdać matury, ale nigdy nie 
odprawiam orgji z osobami własnej płci, wówczas bywam srogo gromiony, że nie uważam 
gdy śpię – i pouczany, że sen o zdawaniu matury stanowi sam w sobie lepszy dowód homo-
seksualizmu niż przyłapanie in flagranti72.

VANITAS VANITATUM

Opowiadanie o charakterze obyczajowym, złożone z dwudziestu trzech kart ma-
szynopisu, w notatkach warsztatowych wzmiankowane w grupie utworów „do prze-
robienia”73. Kompozytorka Lena planuje wspólne życie z żonatym filmowcem, Alfre-
dem; mężczyzna ma najpierw wziąć rozwód, a potem zawrzeć z nią nierozwiązywalny 
ślub kościelny. W przyszłym wspólnym życiu o letnich wakacjach decydować będzie 
ona, poza tym oboje spędzać będą kilka tygodni w roku z dala od siebie. Lena za-
powiada Alfredowi, że nie wymaga miłości w  sensie romantycznym ani seksualnej 
wierności, żąda jedynie niesprowadzania kochanek do wspólnego domu. W zamian 
obiecuje wspierać go w karierze i uwolnić od konieczności myślenia o „…drobnych 
koniecznościach dnia powszedniego, które zamęczają pracującego człowieka”74.

Przerażony tym, że zamiast paść w jego ramiona, kobieta stawia mu wymagania, 
Alfred jeszcze tego samego dnia znajduje sobie inną kochankę. Wyznając Ninie mi-
łość, żąda od niej wzięcia rozwodu z mężem, gdyż nie zamierza się nią dzielić. Roz-
darty między dwiema, poza żoną, kochankami, niemogący wybrać, czy chce w związku 
rządzić, czy być z silną kobietą, ostatecznie zostaje porzucony przez obie damy ser-
ca. „…mężczyzna, który z dnia na dzień odwołuje słowo…taki mężczyzna wzbudza 
w kobiecie jedynie litość”75 – mówi pokazująca nowe oblicze Nina. „…tyś śmiał trak-
tować mnie dokładnie tak samo, jak każdą inną sezonową kochankę. Wreszcie kazałeś 

72 S. Przybyszewska, Sterylitas, masz., k. 11.
73 S. Przybyszewska, [Projekty], rkps, k. 265 (wg foliacji autorskiej s. 1).
74 S. Przybyszewska, Vanitas vanitatum, PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, 

sygn. P.III.52 A, teczka 38, k. 6.
75 Tamże, k. 20.
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mi wczoraj czekać na siebie godzinę i trzy kwadranse. Przebrałeś miarę…”76 – pisze 
w pożegnalnym liście Lena. W otwartym zakończeniu mężczyzna spotyka tę ostatnią 
ponownie, ich powrót do siebie pozostaje jednak niewiadomą.

* * *

O trudnościach Przybyszewskiej w  pozyskiwaniu czytelniczej sympatii Marta 
Zielińska pisze, iż dzieje się tak „…nie dlatego, że nie można jej pojąć, ale raczej, że 
pojmuje się ją zbyt dobrze. Ludzie nie chcą poznać do końca prawdy o swojej ludzkiej 
kondycji. A ona ideę świadomego siebie realizowała w straszliwie konsekwentny spo-
sób”77. „Utalentowana, ładna, inteligentna, niebywale oczytana, z dobrym nazwiskiem” 
– sumuje Ryszard Koziołek – „A jednak coś ją pchało do ponurego, przeklętego baraku 
koło boiska gimnazjalnego, gdzie skutecznie ogołociła swoje ostatnie dziesięć lat życia 
ze wszystkiego, co nie służyło pisaniu”78.

Ocena literackiego dziedzictwa Stanisławy Przybyszewskiej należy do czytelników 
i badaczy. Mogą się wśród nich znaleźć zarówno literaturoznawcy, jak historycy, kul-
turoznawcy, osoby z kręgu środowisk feministycznych, zainteresowani dwudziestole-
ciem międzywojennym i Wolnym Miastem Gdańskiem. Jak w większości tego typu 
spuścizn, są tu z  pewnością rzeczy mniej i  bardziej wartościowe; część interesująca 
sama w sobie, część z racji pokazywania mód i prądów epoki, inne zaś jako dokument 
pisarskiej ewolucji autorki. Czasem ciekawa jest sama fabuła, czasem bardziej to, co 
między wierszami. Aby jednak mogła rozpocząć się dyskusja o twórczości Stanisławy 
Przybyszewskiej, musi przede wszystkim istnieć baza do jej studiowania, tę zaś zapew-
nić może jedynie wspieranie działalności osób zajmujących się edycją pozostałych po 
pisarce utworów.

Bo warto czytać Przybyszewską – niesłusznie zapomnianą córkę sławnego ojca, 
zbuntowaną literatkę tworzącą po polsku w niemieckojęzycznym środowisku, kobietę, 
która dla zachowania niezależności, oddała Wolnemu Miastu życie.

76 Tamże, k. 22.
77 M.  Zielińska, Przybyszewska doprowadza swą egzystencję do stanu wzbudzającego podziw 

i przerażenie [w:] Osoby, wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1985, s. 179.
78 R. Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Katowice 2015, s. 116.
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NON-PUBLISHED PROSE WORKS 
FROM THE GDAŃSK PERIOD OF THE OEUVRE 

OF STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA

The article presents the content of non-published prose works by Stanisława Przybyszews-
ka (1901–1935) from the Gdansk period of her oeuvre, i.e. from the period between 1923 and 
1935. The author focuses on the widespread belief that Przybyszewska was interested only in 
the French Revolution and shows that this is erroneous: her works are much richer in topics, 
and are not limited solely to the play The Danton Case. On the basis of materials kept in the 
PAN Archives in Warsaw, the PAN Branch in Poznan and their digital copies kept in the 
Gdansk PAN Library, along with the description of manuscripts and typescripts, the author 
summarises the plot and issues discussed in such works as Asymptoty, Po omacku, Fons iuventutis, 
Twórczość Gerarda Gasztowta, Pasiphaë, Wybraniec losu, Eine realistische Studie, I Roma przeszła, 
Marcowy poranek, Sterylitas and Vanitas vanitatum, showing the extent to which Przybyszews-
ka’s works can be useful in research devoted to the Polish literature from the interwar period as 
well as the history of the culture of the Free City of Danzig.

Keywords: Stanisława Przybyszewska, literature of the interwar period, Free City of Danzig

DIE UNPUBLIZIERTEN PROSAWERKE 
AUS DER DANZIGER ZEIT 

DES KÜNSTLERISCHEN SCHAFFENS 
VON STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA

Der Artikel stellt den Inhalt der unpublizierten Prosawerke von Stanisława Przybyszew-
ska (1901–1935) aus der Danziger Zeit ihres künstlerischen Schaffens dar, die auf die Jahre 
1923–1935 fiel.

Die Absicht der Autorin war es, nachzuweisen, dass die allgemeingültige Meinung falsch 
ist, dass Przybyszewska sich angeblich nur für die Französische Revolution interessieren sollte. 
Das künstlerische Schaffen dieser Schriftstellerin ist thematisch viel reicher und es beschränkt 
sich nicht nur auf das Drama „Sprawa Dantona.“

Auf der Grundlage der Materialien, die bei PAN Archiv in Warschau, bei seiner Abtei-
lung in Posen aufbewahrt werden, darüber hinaus auf der Grundlage ihrer Kopien, die sich 
in der PAN Danziger Bibliothek befinden, kann man feststellen, dass das nicht der Wahrheit 
entspricht. Es werden neben der Beschreibung der Manuskripte und neben der maschinenge-
schriebenen Texte auch die Zusammenfassungen der Handlung und Problematik der folgenden 
Werke vollbracht: Asymptoty, Po omacku, Fons iuventutis, Twórczość Gerarda Gasztowta, Pasiphaë, 
Wybraniec losu, Eine realistische Studie, I Roma przeszła, Marcowy poranek, Sterylitas oraz Vanitas 
vanitatum. Am Beispiel dieser Werke kann man nachweisen, wie sehr sich die Kenntnisse des 
Schaffens von Przybyszewska für die Forschung der polnischen Literatur der Zwischenkriegs-
zeit und für die Geschichte der Freien Stadt Danzig als tauglich erweisen können.

Schlüsselwörter: Stanisława Przybyszewska, Literatur der Zwischenkriegszeit, die Freie 
Stadt Danzig
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1. St. Przybyszewska, Po omacku, [Gdańsk] 1927/1928, fragment rękopisu
(PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, PAN Biblioteka Gdańska)
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2. St. Przybyszewska, Twórczość Gerarda Gasztowta, [Gdańsk 1928] początek rękopisu
(PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, PAN Biblioteka Gdańska)
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3. St. Przybyszewska, Pasiphaë, [Gdańsk] 1929, początek trzeciego zeszytu rękopisu
(PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, PAN Biblioteka Gdańska)
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4. St. Przybyszewska, I Roma przeszła, [Gdańsk] zakończenie rękopisu
(PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, PAN Biblioteka Gdańska)
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5. St. Przybyszewska, Sterylitas, [Gdańsk] fragment maszynopisu, passus o bibliotekach
(PAN Archiwum w Warszawie, Oddział w Poznaniu, PAN Biblioteka Gdańska)
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Biblioteki i  zbiory biblioteczne w wyniku wydarzeń II wojny światowej do-
znały olbrzymich strat. Do najpilniejszych zadań, po przejściu linii frontu, 
należała ochrona książek, w tym przed fizycznym ich zniszczeniem. Zmiana 

granic Polski w 1945  roku spowodowała, iż na terytorium kraju znalazły się liczne 
księgozbiory poniemieckiej proweniencji. Zorganizowaną pracę na rzecz ratowania 
woluminów rozpoczął pod koniec listopada 1944  roku1, na obszarach wolnych od 
okupanta niemieckiego, Resort Oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go. Natomiast w skali całego kraju wspomniane działania koordynowało od 1 stycznia 
1945 roku Ministerstwo Oświaty, realizując plan nakreślony przez Józefa Grycza, od 
1 kwietnia 1946 roku dyrektora Naczelnej Dyrekcji Bibliotek.

Pierwsze odezwy dotyczące opieki nad książkami władze różnych szczebli adre-
sowały przede wszystkim do nauczycieli, którzy współpracowali z  bibliotekarzami. 
Praca związana z zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych nie należała do atrakcyj-
nych i bezpiecznych. Teren, który przyszło penetrować, pozostawał niejednokrotnie 
zaminowany, a w samych obiektach widniały często ślady zaciętych walk, w tym nie-
wybuchy, pozostawione granaty czy karabiny. Czynności wykonywano w niełatwych 
powojennych warunkach. Była to wyczerpująca fizycznie i dosłownie brudna praca. 
Olbrzymie ilości materiałów bibliotecznych należało najpierw odpowiednio zabezpie-
czyć w terenie, znaleźć odpowiednie lokum do składowania woluminów, a następnie 
przewieźć książki do bibliotek2. Z powodu kłopotów transportowych, finansowych czy 
lokalowych nie było to zadanie proste. Prowadzono także poszukiwania wywiezionych 
i ukrytych przez okupanta dzieł. Występowały i inne problemy. Przed bibliotekarzami 
stanął obowiązek opracowania książek. Brakowało podstawowego aparatu bibliotecz-

1 Okólnik Resortu Oświaty w spawie zabezpieczenia bibliotek i zbiorów bibliotecznych (Nr Bbl. IV 
– W –2195/44), Dziennik Urzędowy Resortu Oświaty, 1944 nr 1/4, poz. 32.

2 J.  Grycz, Wskazówki dla prowadzących akcję zabezpieczenia bibliotek i  zbiorów bibliotecznych, 
Warszawa–Poznań 1945.
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nego, w tym bibliografii. Część pozycji trafiła na makulaturę, zwłaszcza o tematyce na-
zistowskiej, lub niszczona fizycznie. Wprowadzane zmiany ustrojowe i cenzura powo-
dowały ponadto niszczenie książek ze względów politycznych oraz propagandowych.

By usprawnić działania związane z  ochroną materiałów bibliotecznych, obszar 
kraju podzielono na okręgi biblioteczne. Pierwszy projekt dokumentu prawnego, 
w którym jest mowa o okręgach, został opracowany w 1944 roku3. Treść tego projek-
tu nie mogła ujrzeć światła dziennego z powodu uwzględnienia obszarów wschod-
nich, pozostających poza nowymi granicami Polski, tj. lwowskiego oraz wileńskiego. 
Do niezrealizowanej koncepcji, związanej z podziałem terenu kraju, powrócono na 
początku 1945  roku. W  lutym tego roku w  Krakowie minister oświaty Stanisław 
Skrzeszewski wydał zarządzenie o  utworzeniu czterech okręgów bibliotecznych4 
– w tym wielkopolskiego i pomorskiego5, który miał podlegać dyrektorowi Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu Aleksandrowi Birkenmajerowi. Jednak Birkenmajer, ze 
względu na zbyt szczupłe środki finansowe i napływające liczne sygnały z innych ob-
szarów, nie zabezpieczał książek na terenie Pomorza Gdańskiego. Prowadził aktyw-
ną działalność na obszarze Wielkopolski oraz częściowo Dolnego Śląska i Pomorza 
Zachodniego6. Kolejnego podziału dokonano 1 grudnia 1945 roku. W Krakowie po-
wstała wówczas Delegatura Ministerstwa Oświaty do zabezpieczenia księgozbiorów 
opuszczonych i  porzuconych. Stojący na jej czele Stanisław Sierotwiński, w okre-
sie 13  miesięcy poddał ochronie na terenie kraju podzielonym na sześć okręgów 
– I Krakowski, II Wrocławski, III Szczeciński, IV Gdański, V Olsztyński, VI Lubu-
ski – około 5,5 miliona tomów.

Zapoczątkowana na ziemiach polskich w 1944 roku powojenna ochrona zbiorów 
zakończyła się 31 grudnia 1955 roku. Można w niej wyróżnić trzy okresy. Pierwszy 
trwający od 1944 roku do końca 1946 roku polegał głównie na zabezpieczeniu dzieł 
w terenie. Drugi obejmujący lata 1947–1949 jest związany z utworzeniem na terenie 
Polski, na początku 1947 roku, siedmiu zbiornic-segregatorni, z których sześć formal-
nie zakończyło działalność w 1949  roku. Trzeci okres dotyczy lat 1950–1955 i  jest 
związany z działalnością jedynej pozostałej, katowickiej Zbiornicy.

Powróćmy do pierwszego okresu, najważniejszego z punktu widzenia ochrony naj-
cenniejszych zbiorów bibliotecznych. W czasie, kiedy trwały jeszcze działania wojen-
ne, Zarząd Miejski w Krakowie wystawił 22  lutego 1945 roku przepustkę nr 6415, 

3 R. Nowicki, Nieznany projekt rozporządzenia o zabezpieczeniu zbiorów bibliotecznych i odbudo-
wie bibliotek w powojennej Polsce, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” t. 6 (2012), 
s. 113–126.

4 Zarządzenie w  sprawie zabezpieczenia bibliotek, Kraków, 15  lutego 1945  r. – Archiwum Za-
kładowe Biblioteki Śląskiej w  Katowicach, Biblioteka Śląska w  Katowicach. Dział Uzupełnienia 
Zbiorów. Akcja zabezpieczenia księgozbioru 1944–1945, sygn. 5/41 [odpis odpisu, brak pagina-
cji]. Okręgowymi kierownikami bibliotecznymi zostali dyrektorzy czterech bibliotek: Jagiellońskiej 
w Krakowie, Publicznej w Katowicach, Miejskiej w Łodzi oraz Uniwersyteckiej w Poznaniu.

5 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 lutego 1945 r. w sprawie zabezpieczenia bibliotek, Po-
znański Dziennik Wojewódzki, 1945 nr 3, poz. 17.

6 Zob. R. Nowicki, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. 
Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań 2006, s. 181–184.
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zredagowaną w językach polskim i rosyjskim, zezwalającą dr. Marianowi Pelczarowi7 
na wyjazd przez Łódź do Torunia. Celem podróży był Gdańsk (il. 1, 2).

Marian Pelczar wyjechał z Krakowa 23 lutego. Do Oliwy dotarł 5 kwietnia 1945 ro-
ku, jako członek gdańskiej Grupy Operacyjnej Ministerstwa Oświaty8. Do jego zadań 
należało zabezpieczenie wszelkich zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Już następ-
nego dnia, tj. 6 kwietnia, założył w Oliwie bazę delegacji Ministerstwa Oświaty. Trzy 
dni później, postanowieniem Zarządu Miejskiego w  Gdańsku, objął kierownictwo 
gdańskiej Biblioteki Miejskiej. W zrujnowanym działaniami wojennymi mieście przy-
stąpił z dużą determinacją do ratowania zborów bibliotecznych. Budynek Biblioteki 
Miejskiej, częściowo uszkodzony, przetrwał. Wewnątrz obiektu znajdowały się jednak 
liczne oznaki toczonych walk (il. 3).

Kierownik Biblioteki, by realizować nałożone zadania i swobodnie przemieszczać 
się po mieście, potrzebował zgody lokalnych władz. Dlatego z  gdańskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego otrzymał skreślone w językach pol-
skim i rosyjskim zaświadczenie stwierdzające, że jest delegowany przez Ministerstwo 
Oświaty do zabezpieczenia księgozbiorów na terenie Gdańska (il. 4).

Gmach Biblioteki należał do nielicznych budowli w mieście, które ocalały po II 
wojnie światowej. W uszkodzonym budynku przetrwało około sto siedemdziesiąt ty-
sięcy woluminów, jednak najcenniejsze pozycje zostały wywiezione przez Niemców 
pod koniec wojny9. Marian Pelczar dążył przede wszystkim do ochrony pozostałych 
i odszukania rozproszonych zbiorów Biblioteki Miejskiej. Praca w pierwszym okresie 
działalności, od wiosny 1945 roku do połowy 1946 roku, polegała głównie na czynno-
ściach porządkowych oraz poszukiwaniach książek. Zostały one ukryte przez Niem-
ców w Pelplinie oraz ulokowane w salach malborskiego Zamku. W Malborku, razem 
z książkami zwiezionymi przez okupanta z innych terenów Polski, w tym Generalnego 
Gubernatorstwa, służyły walczącym żołnierzom jako szańce (il. 8).

Personel Biblioteki był skromny w stosunku do olbrzymich potrzeb. Marian Pel-
czar początkowo dysponował piętnastoosobowym zespołem. W  pracach pomagało 
około 35 osób, tj. praktykantów bibliotecznych, kandydatów na magazynierów oraz 
personel fizyczny (il. 9). Bliskim współpracownikiem Kierownika pozostawał jego za-
stępca Marian Des Loges. Zajęcie znalazło także około 20 robotników niemieckich, 
których liczba do połowy 1946 roku zmalała do 2 osób. Nie była to sytuacja wyjątkowa 
w skali kraju. Przykładowo w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy wyko-

7 Marian Pelczar (1905–1983), z wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W latach 1934–1939 pracował jako nauczyciel w polskich szkołach handlowych w Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Sekretarz generalny Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku od 1937 do 
1939 roku (ponownie w latach 1945–1956). W okresie powojennym od 1945 do 1973 roku dyrektor 
Biblioteki Miejskiej i Biblioteki Gdańskiej PAN. Wieloletni współredaktor „Rocznika Gdańskiego” 
oraz twórca „Libri Gedanenses”. Autor licznych publikacji na temat historii Gdańska i Pomorza 
Gdańskiego. Por. M. Andrzejewski, Pelczar Marian, [w:] Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, 
Gdańsk 2012, s. 773. 

8 Kierownikiem Gdańskiej Grupy Operacyjnej Ministerstwa Oświaty był Stanisław Turski.
9 A.  Baliński, 1944 Ewakuacja i  rozproszenie części zbiorów, [w:]  Kronika Biblioteki Gdańskiej 

1596–2016, red. A. Baliński, A. Frąckowska, M. Otto, Gdańsk 2017, s. 175. 
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nywaniu prac fizycznych oraz katalogowaniu czasowo zatrudniono Niemców, którzy 
z nałożonych obowiązków wywiązywali się sumiennie.

Marian Pelczar okazał się sprawnym i skutecznym organizatorem pracy. Pierwsze 
czynności polegały na naprawie wejść, porządkowaniu zbiorów, odszukiwaniu i zwo-
żeniu z  terenu dzieł stanowiących własność Biblioteki Miejskiej. Pracownicy doko-
nywali reparacji uszkodzonego pociskami budynku, przenosili zamoknięte zabytko-
we książki oraz poddawali je suszeniu. Zaczęli również zwozić księgozbiory z terenu 
miasta, w tym przyznaną przez Ministerstwo Oświaty w charakterze bezterminowego 
depozytu i przekazaną przez proboszcza Otto Eichela za zgodą rady kościelnej cenną 
bibliotekę Zappio-Johannitana, która przetrwała w kościele św. Jana10. Porządkowa-
li akta pochodzące ze zniszczonego gdańskiego Archiwum Państwowego. Przewieźli 
część dokumentów z gdańskich kościołów: św. Katarzyny, św. Trójcy oraz Najświętszej 
Marii Panny. Odszukali wartościowe rękopisy w zniszczonym Ratuszu Staromiejskim. 
Sortowali księgozbiory z Waplewa (Sierakowskich), Gimnazjum Polskiego, Polskiej 
Rady Kultury, Polskiej Kasy Rządowej Konsulatu Generalnego RP, Wysokiego Ko-
misarza Ligi Narodów, masońskiej Loży „Eugenia”, a  także pochodzące z bibliotek 
prywatnych. Około 4,5 ton książek i archiwaliów odnaleziono w Pelplinie. Kierownik 
zdołał odzyskać z Malborka większość z wywiezionych tam 25 tysięcy tomów, które 
zostały przetransportowane bezpośrednio bądź przez Warszawę za pośrednictwem 
Ministerstwa Oświaty i Muzeum Wojska Polskiego (il. 5, 6).

Zwożono także książki z Torunia i Grudziądza. W tych miastach również zostały 
czasowo złożone pozycje zabrane z Malborka, które pozostawały do dyspozycji Bi-
blioteki Miejskiej w Gdańsku (rewindykacją tych książek kierował osobiście Marian 
Pelczar). Prowadzone prace rewindykacyjne w zasadzie trwały do jesieni 1946 roku. 
W następnych latach odebrano niewielkie ilości dzieł. W wyniku tych czynności Bi-
blioteka odzyskała ogółem około osiemdziesięciu tysięcy pozycji11.

Pierwszy okres pracy powojennej Biblioteki, związany z porządkowaniem i rewin-
dykacją zbiorów, został zakończony 22 czerwca 1946 roku, w dniu oddania Działu Na-
ukowego do publicznego użytku. Uroczystość połączono z 350. rocznicą założenia Bi-
blioteki Rady Miasta w Gdańsku. W księgozbiorze placówki przeważały dzieła prowe-
niencji poniemieckiej, ale przetrwały również liczne druki polskie, unikaty w skali kraju.

Marian Pelczar zajmował się popularyzacją historii Gdańska, Pomorza Gdań-
skiego oraz zbiorów Biblioteki Miejskiej. Należał do nielicznych ratowników książki 
w Polsce, którzy w formie drukowanej ogłosili artykuły ten temat prowadzonych czyn-
ności związanych z powojenną ochroną materiałów bibliotecznych12. Utrwalił również 
w sposób wyjątkowy pierwszy okres pracy – w 1946 roku powstał scenariusz filmu 
dokumentalnego, którego był autorem13. Zapewne dobrą okazję ku temu stanowiło 

10 Z. Nowak, Biblioteka Zappio-Johannitana, „Roczniki Biblioteczne” t. 29 (1985), s. 222–223.
11 M. Pelczar, Biblioteka Miejska w Gdańsku 1945–1953, „Rocznik Gdański” t. 13 (1954), s. 163. 
12 M.  Pelczar, Biblioteka Miejska w  Gdańsku, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w  Toruniu” 

t. 13 (1947), s. 40–54; tenże, Biblioteka Miejska w Gdańsku 1945–1953, s. 159–180; tenże, Wspomnie-
nia z pierwszego roku pracy w Bibliotece Gdańskiej 1945–1946, „Libri Gedanenses” t. 1 (1968), s. 7–34.

13 Zob. R. Nowicki, Projekt scenariusza filmowego na temat ochrony zbiorów bibliotecznych z 1946, 
„Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” t. 7–8 (2013–2014), s. 103–113. Pełen tekst 
scenariusza – tamże, s. 110–112.
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wspomniane otwarcie Biblioteki, połączone z jubileuszem instytucji, w dniu 22 czerw-
ca 1946 roku. W części pierwszej scenariusza, zatytułowanej Odzyskane skarby, zawar-
te zostały informacje o transportowaniu książek z Malborka. Natomiast część druga, 
nosząca tytuł Biblioteka pracuje, dokumentowała rezultaty prac w Bibliotece Miejskiej. 
Próby znalezienia taśmy ze zrealizowanym filmem nie przyniosły rezultatu. W mate-
riałach archiwalnych odszukano natomiast późniejszy wariant scenariusza Mariana 
Pelczara. Rękopiśmienny dokument powstał około 1949 roku 14.

Biblioteka Miejska w Gdańsku
Plan scenariusza filmowego15

Wstęp. Ogólna charakterystyka:
Biblioteka Miejska ocalała wśród ruin Gdańska/zdjęcie zewnętrzne/[.] Dziś tereny wo-

kół niej się oczyszcza, znajduje się ona blisko centralnej osi komunikacyjnej. Ostatnie przeli-
czenie księgozbioru wykazał[o], że posiada 305 000 tomów, nie licząc broszur.

/zdjęcia wnętrza magazynu/
Wśród nich wiele bezcennych rękopisów, starodruków.
Jedna z najzasobniejszych w Polsce[,] największa na terenach północnych Polski[,] upo-

rządkowana, udostępniona służy nauce i społeczeństwu.

Historia[,] rok powstania 1596;
najstarsza Biblioteka na północy kraju[,] jedna z najstarszych w Polsce[.] Historia po-

wstania; dzieje Bonifacego Dori16 i jego księgozbioru/portret, zachowane katalogi, rękopisy 
i druki z jego zbioru/.

Rozrost i  charakter biblioteki od założenia do XVIII  w.[,] mieszczanie ofiarodawcy, 
zakupy. Książki polskie dowodem polskości Gdańska. Ostatni ważny ofiarodawca XIX w. 
M[r]ongowiusz17.

Dzieje biblioteki w czasie działań wojennych i po r. 1945.

Najciekawsze zabytki:
Obwieszczenia i rozporządzenia senackie i inne druki nieznane Estreicherowi, Prze-

pisy morskie, Księga bractwa św. Jerzego, Biblia Batorego, Żupy wielickie, rękopisy polskich 
kompozytorów, recesy, (rękopis Lutra) itp./wycieczka w bibliotece/[:]

a. Praca bibliotekarza, katalog rękopisów, starodruki, zapiski własnościowe.
b. Katalogowanie książki nowej, rozwijanie paczki z księgarni, sprawdzanie rachunku, 

(zapis w akcesji)[.]
Katalogowanie/rozwiązywanie szczeg[ólnie] trudnego przypadku/[,] inwentarz.

14 Plan scenariusza filmowego – Archiwum Zakładowe PAN Biblioteki Gdańskiej, Rewindykacje 
1946–1949, sygn. X-2/13, k. 455.

15 Podkreślenie w źródle. Pisownia, o ile nie zaznaczono inaczej, zgodna z oryginałem.
16 Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria (1517–1597), włoski humanista i  bibliofil, którego 

księgozbiór w 1596 roku przyczynił się do powstania Biblioteki Rady Miasta Gdańska.
17 Mowa o Krzysztofie Mrongowiuszu (1764–1855), pisarzu i tłumaczu, nauczycielu Gdańskie-

go Gimnazjum Akademickiego, obrońcy polskości na Warmii i Mazurach.



148 Ryszard Nowicki

c) Książka do rąk czytelnika:
wydawanie książek, wypożyczalni[a] i czyteln[i]a naukowa, wypożyczanie terenowe.

Zachowane warianty scenariusza są cennymi dokumentami w skali całego kraju. 
Świadczą o zamiarze utrwalenia na taśmie filmowej codziennych czynności biblioteka-
rzy, przedstawienia rezultatów ich pracy oraz popularyzacji wyjątkowej wartości zbio-
rów, udostępnionych zainteresowanym czytelnikom wkrótce po zakończeniu wojny18.

Na początku 1947  roku władze centralne przydzieliły nowe zadania związa-
ne z  ochroną książek. 1  lutego powstała Zbiornica Księgozbiorów Zabezpieczonych 
w Gdańsku, jedna z siedmiu działających w kraju19. Jej pierwszym kierownikiem został 
Marian Pelczar, a następnie pracami zbiornicy kierowała Helena Kalewska. Przez pierw-
sze dwa lata Marian Pelczar zabezpieczał głównie księgozbiory na terenie Gdańska, a po 
uruchomieniu Zbiornicy rozszerzył działania na teren województwa gdańskiego i czę-
ściowo szczecińskiego (il. 7). Transportowano wówczas dzieła z Bytowa, Kościerzyny, 
Kwidzyna, Lęborka, Słupska, Tczewa oraz innych miejscowości. Do gdańskiej Zbiornicy 
zwieziono w sumie 217 278 książek. O ich rozdziale decydowało Ministerstwo Oświaty. 
Z tego zasobu Bibliotece przyznano około osiemdziesięciu tysięcy woluminów20.

Do końca 1946 roku uporządkowany księgozbiór naukowy Biblioteki Miejskiej 
w Gdańsku liczył ponad dwieście tysięcy tomów. W latach 1947–1949 uzupełnia-
no i opracowywano zbiór oraz kontynuowano poszukiwania rozproszonych wolu-
minów. Marian Pelczar do 1950 roku zgromadził około 75 proc. przedwojennego 
zasobu Biblioteki21. Był to rezultat wysoki, zważywszy na straty okresu II wojny 
światowej.

Jaka była rola Mariana Pelczara jako powojennego opiekuna zbiorów Biblioteki 
Miejskiej w Gdańsku? Wraz z podległym pracownikami zabezpieczył na miejscu, od-
szukał i rewindykował cenne dziedzictwo kultury piśmienniczej regionalnej, polskiej 
oraz o zasięgu europejskim. Przyczynił się do odbudowy kultury książki w zniszczo-
nym działaniami wojennymi Gdańsku. Powiększył zbiory Biblioteki o woluminy prze-
kazane w ramach depozytu przez Ministerstwo Oświaty. Na podkreślenie zasługuje 
popularyzacja własnych zbiorów bibliotecznych, historii Gdańska i Pomorza Gdań-
skiego poprzez cykliczne audycje radiowe (emitowane przez Polskie Radio Gdańsk)22 
czy też liczne artykuły23. Zorganizowane przez Mariana Pelczara uroczyste otwarcie 

18 Na motywach scenariusza Mariana Pelczara z  1946  roku (?) ćwierć wieku później zreali-
zowano 7 min. amatorski film autorstwa Zofii Jakrzewskiej-Śnieżko (zm. 2011) – cyfrowa kopia 
w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, sygn. CDR 9129.

19 Zbiornice powstały także w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu oraz we 
Wrocławiu. Zob. R. Nowicki, Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej 
ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Bydgoszcz 2015, s. 32–46 i 156–166. 

20 M. Pelczar, Biblioteka Miejska w Gdańsku 1945–1953, s. 166.
21 Tamże. 
22 Zob. Mariana Pelczara wizja Gdańska (audycje radiowe z lat 1945–1946), Gdańsk 2005.
23 Marian Pelczar jest autorem ponad 80 rozpraw i studiów dotyczących przeszłości Pomorza 

i Gdańska. Zob. M. Babnis, Bibliografia prac Mariana Pelczara, „Rocznik Gdański” t. 45 z. 1 (1985), 
s. 21–31.
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Biblioteki w połowie 1946 roku, połączone z  jubileuszem 350-lecia instytucji, stało 
się wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Był autorem scenariusza dokumentalnych 
zdjęć filmowych, unikatowego materiału źródłowego w skali kraju (pomimo podję-
tych prób nie zdołano ustalić czy tuż po wojnie powstał film). W późniejszym okresie 
doprowadził do uznania Biblioteki za instytucję naukową24. Troskliwie przechowane 
wartościowe dzieła rękopiśmienne i drukowane stały się podstawą badań oraz ogło-
szenia licznych prac naukowych. Stale służą ludziom nauki. Jest to możliwe w wyniku 
podjęcia przez kierownika gdańskiej Biblioteki Miejskiej skutecznej ochrony zbiorów 
bibliotecznych w niezwykle trudnym powojennym okresie z myślą, by z pożytkiem 
służyły one następnym pokoleniom.
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MARIAN PELCZAR AS A POST-WAR CUSTODIAN 
OF THE COLLECTIONS OF THE MUNICIPAL LIBRARY 

IN GDAŃSK

The article presents the significant role of director Marian Pelczar in the post-war rescuing 
of the collections of the Municipal Library in Gdansk (currently Gdansk Library of the Polish 
Academy of Sciences). The actions related to the protection of book and manuscript collec-
tions after the Second World War were of key importance for the reconstruction of the Polish 
libraries and library science. Of particular importance was the period from 1945 until 1946, 
when the fate of the physical survival of many library materials hung in the air. Dr Marian 
Pelczar lavished tender care on the most precious collections of the Municipal Library and 
managed to extend them to include fragments of historical books and manuscripts from the 
region of Pomerelia. Acting during the exceptionally difficult post-war times, he contributed to 
the preservation of the precious heritage of regional, domestic, and European written culture 
of various provenance.

Keywords: libraries, Gdansk, Marian Pelczar, protection of books, Poland, 20th century

MARIAN PELCZAR ALS BESCHÜTZER DER BESTÄNDE 
DER STADTBIBLIOTHEK ZU DANZIG 

IN DER NACHKRIEGSZEIT

In dem Artikel wurde die bedeutsame Rolle des Direktors Marian Pelczar bei der Rettung 
der Bücherbestände der Stadtbibliothek zu Danzig (heute PAN Biblioteka Gdańska) nach 
dem Krieg dargestellt. Die mit dem Schutz der Bücherbestände nach dem Zweiten Weltkrieg 
verbundenen Handlungen waren für den Wiederaufbau der Büchereien und für das polnische 
Bibliothekswesen von großer Bedeutung. Besonders wichtig war die Zeitspanne von 1945 
bis 1946, als sich das physische Überlebensschicksal der zahlreichen Bibliotheksmaterialien 
entschied. Dr. Marian Pelczar umgab mit sorgsamer Fürsorge die wertvollen Bücherbestände 
der Stadtbibliothek zu Danzig. Während er in einer ungewöhnlich schweren Zeit wirkte, trug 
er zur Bewahrung des wertvollen Kulturerben des Schrifttums mit der unterschiedlichen Pro-
venienz mit regionalen, nationalen und europäischen Tragweite bei.

Schlüsselwörter: Büchereien, Gdańsk, Marian Pelczar, Bücherschutz, Polen, das 20. Jahr-
hundert
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1. Marian Pelczar w magazynie Biblioteki Miejskiej w Gdańsku
(PAN Biblioteka Gdańska, fot. M. Murman)

2. Przepustka Mariana Pelczara z 22 lutego 1945 roku
(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Pismo kierownika gdańskiej grupy operacyjnej Ministerstwa Oświaty  
do Wojewódzkiej Komendy Milicji w Gdańsku z 10 kwietnia 1945 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku 
wystawione Marianowi Pelczarowi w 1945 roku 

(PAN Biblioteka Gdańska)

5. Zaświadczenie Wydziału Kultury i Nauki Zarządu Miejskiego w Gdańsku 
wystawione Marianowi Pelczarowi 9 czerwca 1945 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)
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7. Upoważnienia Ministerstwa Oświaty do prowadzenia zabezpieczania  
zbiorów bibliotecznych udzielone Marianowi Pelczarowi 12 lutego 1947 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)

6. Zaświadczenie Ministerstwa Oświaty wystawione Marianowi Pelczarowi 
28 września 1945 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)
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LIBRI GEDANENSES XXXIII

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 

W 2016 ROKU

Już od 420 lat Biblioteka Gdańska realizuje swoje posłannictwo, polegające na 
ochronie powierzonego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym zapew-
nieniu jak najlepszej jakości usług bibliotecznych i  informacyjnych, a  także 

na aktywnym wspieraniu badań naukowych i procesów edukacyjnych. Te cele przy-
świecały zarówno działaniom z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania 
zbiorów, jak i  działaniom upowszechniającym osiągnięcia nauki i  kultury poprzez 
promocję własnych zasobów. Efektem tej działalności były liczne publikacje, referaty, 
wystawy, konferencje oraz spotkania z  czytelnikami podczas dysput, pokazów czy 
promocji książek.

Jednocześnie rok 2016 zapisał się w historii Biblioteki jako niezwykle pomyślny 
z dwóch powodów. Po pierwsze, 13 inkunabułów (w 8 wol.) wróciło do macierzystej 
książnicy z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olszty-
nie. Przechowywane były tam od czasów rozproszenia wojennego, a  ich zwrot stał 
się zwieńczeniem starań wszystkich powojennych dyrektorów Biblioteki Gdańskiej. 
Po drugie, jeden z bibliotecznych rękopiśmiennych mszałów krzyżackich Missale se-
cundum notulam dominorumTeutonicorum (sygn. Ms. Mar. F 332) został wpisany na 
Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Oba te wydarzenie spotkały się 
z wielkim uznaniem zarówno środowiska bibliotecznego i naukowego, jak i gdańsz-
czan, którzy mogli podczas specjalnych pokazów zobaczyć wspomniane dzieła.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I POPULARYZATORSKA

Działalność naukowa i popularyzatorska PAN Biblioteki Gdańskiej realizowana by-
ła poprzez działania promujące i upowszechniające naukę, wpisujące się w kulturalny 
i naukowy obraz miasta, a niekiedy osiągające wymiar ogólnopolski i międzynarodowy.

KONFERENCJA

9 grudnia miała miejsce konferencja jubileuszowa z okazji 420 rocznicy powstania 
Biblioteki Gdańskiej pt. Bibliotheke tes psyches iatreion. Gdańsk i gdańszczanie w zwier-
ciadle zbiorów Biblioteki Rady Miasta Gdańska. Sesja została objęta patronatem prof. 
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Jerzego Duszyńskiego, Prezesa PAN, oraz Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta 
Gdańska. Temat konferencji nawiązywał do greckiego napisu umieszczonego nad 
wejściem do pierwszej siedziby Biblioteki, który wyrażał przekonanie o terapeutycz-
nej, uwznioślającej i  umoralniającej roli książki i  czytelnictwa. Biblioteka Gdańska 
od ponad czterech stuleci świadczyła gdańszczanom (nie tylko uczniom i profesorom 
Gimnazjum Akademickiego) usługi biblioteczne, a w zamian ci ostatni przekazywali 
w formie darów swoje prywatne księgozbiory i własne publikacje do zbiorów biblio-
tecznych. Referaty wygłoszone na konferencji były poświęcone bogactwu i  różno-
rodności zbiorów rękopiśmiennych, różnym aspektom gdańskiej kultury książki oraz 
bibliotece jako lecznicy duszy i  ciała na przykładzie druków medycznych. Ważnym 
punktem był odczyt dotyczący powojennych losów rozproszonych księgozbiorów 
i prób ich ratowania i scalania przez dr Mariana Pelczara oraz komunikat o powrocie 
do naszych zbiorów 8 woluminów inkunabułów. Konferencje zakończyły komunikaty 
wydawnicze o przygotowywanych publikacjach z serii Bibliotheca Heveliana (biografia 
J. Heweliusza autorstwa Chantal Grell i korespondencja Jana Heweliusza z Piotrem 
Krügerem) oraz o Kronice Biblioteki Gdańskiej : 1596–2016, będącej kalendarium naj-
istotniejszych wydarzeń i postaci związanych z Biblioteką.

WYSTAWY

Działalność wystawiennicza była prowadzona w obu budynkach Biblioteki Gdań-
skiej, a także poza jej murami. Dzięki tak rozszerzonej formule wystawy mogło zoba-
czyć około 23 tys. zwiedzających.

W sali wystawowej budynku historycznego eksponowanych było 5 wystaw: Nowe 
nabytki zbiorów specjalnych [koordynator: Stefania Sychta], Gdańskie Arkadie [autor-
ki: dr Maria Otto, Urszula Szybowska], Rękopisy i  stare druki w  zbiorach PAN BG. 
Faksymile i reprint [dr Aleksander Baliński] oraz „W świecie najlepszym z możliwych...” 
Gottfried Wilhelm Leibniz [dr Anna Frąckowska, dr Maria Otto]. Ponadto odbyła się 
wystawa pokonkursowa 8. Międzynarodowego Konkursu na Exlibris i Małą Formę 
Graficzną pt. Sny Gdańskiego Neptuna.

W nowym budynku Biblioteki eksponowano 4 wystawy, spośród których popu-
larnością cieszyły się: Okno z widokiem na morze, czyli 90  lat Gdyni [autorki: Aneta 
Kwiatkowska, Marta Pawlik-Flisikowska, Aneta Bury], I wojna światowa na morzu. 
W 100. rocznicę bitwy jutlandzkiej [Ewa Chmielewska-Tomczak] oraz Polacy w Pa-
lestynie: 1940–1947 [wystawa ze zbiorów i autorstwa prof. Marka Ney-Krwawicza].

W celu zwiększenia dostępności naszych zbiorów i zainteresowania szerszego gro-
na odbiorców zwiastun Nocy Muzeów w Bibliotece został umieszczony w Internecie 
na stronach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej w postaci filmu zapowiadającego wyda-
rzenie. Kolejnym sposobem na zwiększenie liczby oglądających było eksponowanie 
wystaw plenerowych. W 2016 roku prezentowaliśmy przed gmachem Biblioteki i na 
terenie Gdańska następujące ekspozycje: Bibliotheca Senatus Gedanensis. W służbie na-
uki gdańskiej [autorka: dr Maria Otto], Herbaria i florilegia ze zbiorów PAN BG [Ur-
szula Szybowska], Nauka gdańska. Nie tylko Heweliusz [dr Maria Otto] oraz Mapa i jej 
historia [dr Maria Pelczar, Anna Wytyk]. Ta ostatnia wystawa w wersji polsko-fran-
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cuskiej towarzyszyła również sesji pn. Polska na mapach. Problemy zagospodarowania 
przestrzennego i rozwoju zorganizowanej przez Stację Naukową PAN w Paryżu.

W Bibliotece odbyły się także specjalistyczne pokazy, w których uczestniczyło ponad 
2 tys. osób. Prezentacja pt. Biblioteka ogrodem podczas Nocy Muzeów poświęcona była 
tematyce botanicznej. Pokazowi herbariów i florilegiów towarzyszyła wystawa Gdańskie 
Arkadie, przedstawiająca założenia parkowe i ogrody ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów nowożytnego Gdańska. Dodatkowymi atrakcjami podczas Nocy Muzeów był 
odczyt prof. Katarzyny Rozmarynowskiej o średniowiecznych ogrodach, koncert Kapeli 
Mariackiej, w programie którego znalazły się utwory św. Hildegardy z Bingen (m.in. 
prekursorki ziołolecznictwa). Artysta Krzysztof Kowalski i uczniowie Gimnazjum nr 1 
w Gdyni prezentowali swoje prace powstałe z inspiracji osobą i twórczością Marii Sibylli 
Merian. Odwiedzający mogli skorzystać z warsztatów origami i malowania na tkaninie 
oraz podziwiać ekspozycję roślin dostarczoną przez Centrum Ogrodnicze J. Kalety. Ko-
lejny pokaz cymeliów został przygotowany dla członków Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk w czasie ich wyjazdowego posiedzenia w Bibliotece Gdańskiej. Zamysłem prezen-
tacji zbiorów specjalnych było zilustrowanie dyscyplin naukowych, będących obiektami 
badań członków Prezydium. Kilkakrotnie prezentowany był unikatowy rękopiśmienny 
mszał krzyżacki (Missale secundum notulam dominorum Teutonicorum) z XV wieku z oka-
zji wpisania go na II Krajową Listę UNESCO „Pamięć Świata”. Pokazy odbyły się w Pa-
łacu Prezydenckim w Warszawie (uroczysta inauguracja listy) i dla gdańszczan w Bi-
bliotece Gdańskiej. Szczególny wymiar miał pokaz przygotowany specjalnie dla Bruno 
Platera OT, Wielkiego Mistrza Krzyżackiego. Ponadto miały miejsce pokazy cymeliów 
dla prof. Edwarda Nęcki, wiceprezesa PAN, dla dr. hab. Marka Więckowskiego, dyrek-
tora Stacji Naukowej PAN w Paryżu, dla 40-osobowej grupy bibliotekarzy z Biblioteki 
Kórnickiej oraz dla studentów, uczniów szkół i przewodników PTTK.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Działalność naukową i kulturalną Biblioteka Gdańska prowadziła w partnerstwie 
z następującymi instytucjami:
– Muzeum Narodowe w Gdańsku – organizacja wspólnej wystawy planowanej na 

2018/2019 pt.: Włochy w Gdańsku, Gdańsk we Włoszech;
– Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Archi-

wum Państwowe w Gdańsku – przygotowywanie konferencji naukowej i wystawy 
w 2017 roku pt. Reformacja w Gdańsku;

– Katedra Filologii Klasycznej UG – wydanie katalogu wystawy towarzyszącej kon-
ferencji W Gdańskim ogrodzie Muz;

– Urząd Miasta Gdańska –  współudział w  projekcie odtworzenia domu Daniela 
Chodowieckiego; współorganizacja obchodów Święta Nauki Gdańskiej, na które 
BG przygotowała wystawę plenerową Bibliotheca Senatus Gedanensis. W służbie na-
uki gdańskiej; współpraca przy organizacji konkursu na projekt pomnika-ławeczki 
dr Mariana Pelczara; honorowy patronat Prezydenta Miasta Gdańska nad konfe-
rencją naukową Bibliotheke tes psyches iatreion; petycja, aby nadać imię G.B. Bonifa-
cia kolejnemu gdańskiemu tramwajowi;
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– Urząd Miasta Gdańska i Instytut Historii Nauki PAN – wydanie 2 publikacji z se-
rii Bibliotheca Heveliana: edycji korespondencji Jana Heweliusza z Piotrem Krüe-
rem i polskiego tłumaczenia biografii Heweliusza pióra Chantal Grell;

– Urząd Miasta Gdańska, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Gdański, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku – współopracowanie harmonogramu wydarzeń 
z okazji obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski;

– Urząd Miasta Gdańska, Dom Uphagena (Oddział Muzeum Historycznego Mia-
sta Gdańska) – współpraca Fundacji Biblioteki Gdańskiej przy opracowaniu doku-
mentacji ikonograficznej dotyczącej architektury Gdańska w zbiorach BG (konty-
nuacja od 2004 r.);

– Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Grafiki) – podpisanie porozu-
mienia o współpracy w dziedzinie edukacji, nauki i wystawiennictwa; przygotowy-
wanie wspólnego sympozjum pn. Drukowane Piękno;

– Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – użyczenie rękopisów i starych druków na 
wystawę Gdańsk i Krzyżacy 550. Rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego;

– Gdańskie Autobusy i  Tramwaje –  współpraca w  zakresie finansowania budowy 
pomnika Mariana Pelczara;

– Instytut Historii Nauki PAN – współpraca przy projekcie manuscripta.pl, polegającym 
na tworzeniu bazy średniowiecznych rękopisów przechowywanych w polskich zbiorach;

– Fundacja Biblioteki Gdańskiej – współpraca w celu wspierania statutowej działal-
ności Biblioteki przy realizacji konferencji, wystaw, zakupie zbiorów, pozyskiwania 
grantów i in. W 2016 roku pomoc finansowa wyniosła blisko 19 tys. zł;

– Gdański Uniwersytet Medyczny, Muzeum Narodowe w Gdańsku – współorgani-
zacja wystawy i przygotowanie katalogu Uczniowie Hipokratesa nad Motławą au-
torstwa Marii Otto i Adama Szarszewskiego;

– Stacja Naukowa PAN w Rzymie – wdrażanie systemu VIRTUA i merytoryczna 
opieka nad opracowywaniem zasobów Stacji;

– Stacja Naukowa PAN w Wiedniu – wdrażanie systemu VIRTUA i merytoryczna 
opieka nad opracowywaniem zasobów Stacji;

– Stacja Naukowa PAN w Paryżu – nawiązanie współpracy w dziedzinie wspólnie 
organizowanych wydarzeń naukowych i kulturalnych; udostępnienie Stacji filmu 
i wystawy planszowej z bibliotecznej wystawy Mapa i jej historia; podjęcie współ-
pracy dotyczącej złożenia wniosku o środki z DUN na sfinansowanie w 2017 roku 
wspólnej wystawy prezentowanej w Stacji Naukowej w Paryżu a dotyczącej Bałty-
ku w oparciu o zbiory BG;

– Festiwal Goldbergowski –  kontynuacja projektu Muzyczne dziedzictwo miasta 
Gdańska w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej, efektem współpracy było nagranie 
kolejnej płyty pt. Baroque cantatas from Gdańsk (z nowej serii Musica Baltica 1);

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Polski Komitet Krajowy Programu 
UNESCO „Pamięć Świata” –  współpraca przy organizacji inauguracji II Listy 
Krajowej UNESCO „Pamięć Świata”, w tym wypożyczenie na prezentację w Pała-
cu Prezydenckim rękopiśmiennego mszału z XV w.;

– Instytut Kultury Miejskiej – współpraca przy projekcie popularyzacji i wykorzy-
stania zasobów cyfrowych BG do tworzenia gifów w ramach Pracowni Nowych 
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Mediów; współtworzenie strony www PANkreator oraz bota, który w  mediach 
społecznościowych publikowałby zbiory cyfrowe BG;

– Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne – seminaria, spotkania, poświę-
cone dysputom i promocji nowości wydawniczych;

– Uniwersytet Gdański (Katedra Filologii Klasycznej i Instytut Filologii Germań-
skiej) – organizacja praktyk i warsztatów dla studentów;

– Instytut Filologii Germańskiej UG. Pracownia badań nad literackimi, kulturo-
wymi i  językowymi obrazami Gdańska na przestrzeni wieków – przygotowanie 
publikacji o dokumentach życia społecznego w zbiorach BG; organizacja praktyk 
i warsztatów dla studentów;

– Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie – przy-
gotowanie procedur i harmonogramu zwrotu do BG przechowywanych w Hosia-
num od czasów wojny 8 woluminów inkunabułów, co nastąpiło 9 listopada 2016;

– Instytut Geografii UG – planowanie na rok 2017 organizacji 40. Ogólnopolskiej 
Konferencji Kartograficznej pod tytułem Piękno dawnych map a  funkcjonalność 
współczesnych przekazów kartograficznych [konferencja została odwołana];

– Stacja Naukowa PAU w Gdańsku – współorganizacja jubileuszu 70-lecia prof. Jó-
zefa Borzyszkowskiego w Nadbałtyckim Centrum Kultury;

– Uniwersytet Jagielloński –  sprawdzanie i uzupełnianie opisów katalogowych dla 
Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów;

– Politechnika Gdańska – pomoc w przeprowadzeniu kwerendy do polsko-niemiec-
kiego przewodnika po architekturze Gdańska, wydawnictwa Politechniki Gdań-
skiej; kontynuacja projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa;

– Europejskie Centrum Solidarności (Biblioteka) – wymiana materiałów, publikacji 
i udostępnienie skanów DŻŚ-ów w celu uzupełnienia zbiorów ECS;

– Fundacja Wspólnota Gdańska, „Wyspa Skarbów” Gdański Archipelag Kultury 
– organizacja 8. Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficz-
ną pt. Sny Gdańskiego Neptuna oraz przygotowanie wystawy nagrodzonych prac;

– Muzeum II Wojny Światowej – współpraca przy przeprowadzaniu kwerend źró-
dłowych dotyczących stałej ekspozycji;

– Instytut Pamięci Narodowej – udostępnianie materiałów ilustracyjnych i źródło-
wych do publikacji Instytutu;

– Muzeum Belvedere w Wiedniu, Muzeum w Wilanowie – przygotowanie procedur 
do użyczenia kilku cennych obiektów graficznych oraz portretu Heweliusza, na 
wystawę poświęconą Janowi Sobieskiemu;

– Muzeul National de Istorie României w Bukareszcie – przygotowanie procedur do 
udostępnienia XVII-wiecznego kodeksu rękopiśmiennego Martens Grünewegs… 
aussführliche Beschreibung seiner Eltern und Vor-Eltern… (sygn. Ms. 1300) na wystawę 
From Ararat to the Carpathias. The Historical Heritage of the Armenians in Romania;

– Muzeum Sopotu – udostępnienie materiałów z DŻS na wystawę Najmocniejsze 
Ogniwo; historia sopockiego rugby; –  użyczenie obiektów graficznych na wystawę 
Kacho-ga. Obrazy ptaków i kwiatów w sztuce Japonii i Zachodu.

– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich –  organizacja gdańskich obchodów 100. 
rocznicy powstania stowarzyszenia;
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– Schola Gregoriana Gedanensis – udostępnianie rękopisów muzycznych do prac nad 
projektem Przygotowanie i wykonanie średniowiecznych Nieszporów Maryjnych w rycie 
zakonu krzyżackiego...; oprawa muzyczna publicznego pokazu Mszału Krzyżackiego 
z Biblioteki Mariackiej, wpisanego na listę UNESCO „Pamięć Świata” – koncert 
chorałów gregoriańskich z rękopisów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej;

– Kapituła Kulinarna Gdańskie Smaki – pomoc w przeprowadzeniu kwerendy i przy or-
ganizacji uroczystości 340. rocznicy przybycia do Gdańska Marii Kazimiery Sobieskiej 
– Królowej Polski; współpraca przy przygotowywaniu publikacji Leksykon Kulinarny;

– Dom Wydawniczy Orbis Pictus – współpraca przy tworzeniu i rozpowszechnianiu 
faksymilowej edycji atlasu Le Neptune, powstałej na podstawie egzemplarza BG;

– Mikrofilm Center, Digital Center z Poznania – szeroka współpraca w zakresie ar-
chiwizacji cyfrowej i mikrofilmowej zbiorów BG;

– CERL – przynależność do międzynarodowej organizacji skupiające biblioteki na-
ukowe, posiadające stare druki (współkatalogowanie, seminaria);

– NUKAT –  współpraca od 2002  r. przy tworzeniu katalogu centralnego; udział 
w szkoleniach katalogowania i problemowych grupach roboczych;

– iii innovative – współtworzenie wraz z innymi bibliotekami naukowymi katalogu 
centralnego NUKAT.

WYDAWNICTWA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 
I PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

W 2016 roku ukazały się:
– Libri Gedanenses T. XXXIII. – Gdańsk : PAN Biblioteka Gdańska, 2016.
– Katalog wystawy „W świecie najlepszym z możliwych...” Gottfried Wilhelm Le-

ibniz/oprac. Anna Frąckowska, Maria Otto; red. Aleksander Baliński. – Gdańsk : 
PAN Biblioteka Gdańska, 2016.

– Katalog wystawy „Gdańskie Arkadie”/oprac. Maria Otto, Krystyna Jackowska; red. 
Aleksander Baliński. – Gdańsk : PAN Biblioteka Gdańska, 2016.

– Uczniowie Hipokratesa nad Motławą/pod red. Adama Szarszewskiego, Marii 
 Otto. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, PAN Biblioteka Gdańska, Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku, 2016 [dokument elektroniczny; dostęp: 31.01.2017] 
http://bgpan.gda.pl/upload/files/katalogi/makieta_13.11.2016_120dpi.pdf

– W gdańskim ogrodzie Muz: Gimnazjum Akademickie w Gdańsku wobec kultury 
starożytnych Greków i  Rzymian : idee –  teksty –  artefakty/oprac. Maria Otto, 
Jacek Pokrzywnicki. – Pelplin : Bernardinum, 2016 [drukowana wersja katalogu 
dostępnego online od r. 2015].

Pracownicy Biblioteki Gdańskiej publikowali wyniki swoich badań w formie sa-
modzielnych publikacji, katalogów, artykułów bądź obszernych not katalogowych. 
W roku 2016 – zgodnie z planem prac naukowych zatwierdzonym przez Radę Na-
ukową – ukazało się 20 różnego typu publikacji, z czego na szczególną uwagę zasłu-
gują: tłumaczenie z  łaciny Athenae Gedanenses Ephraima Pastoriusa przez dr Marię 
Otto i Romana Dzięgielewskiego, Widoki Ratusza Staromiejskiego autorstwa Krystyny 
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Jackowskiej oraz tłumaczenie z niemieckiego przez Stefanię Sychtę publikacji Ottona 
Günthera i  Karla Kleefelda Die Danziger Stadtbibliothek. Ihre Entwicklung und ihr 
Neubau, poświęconej otwarciu nowo wybudowanego gmachu Biblioteki w 1905 roku. 
Ponadto pracownicy Biblioteki byli autorami 214 not katalogowych przygotowanych 
na potrzeby wydania katalogów wystaw, na które udostępniliśmy nasze obiekty.

UPOWSZECHNIANIE ZBIORÓW

W ramach współpracy naukowej Biblioteka Gdańska wielokrotnie udostępniała 
swoje oryginalne zbiory, jaki i  kopie cyfrowe, w  celach wystawienniczych następu-
jącym instytucjom: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska, Muzeum Zamkowe w  Malborku, Muzeum Sopotu, Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krako-
wie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Biblioteka współpracowała również 
z szeregiem wybitnych wydawców, udostępniając swoje zbiory jako materiał ilustracyj-
ny do publikacji źródłowych, naukowych i albumowych.

Biblioteka tradycyjnie była miejscem debat i spotkań Pomorskiego Towarzystwa 
Filozoficzno-Teologicznego. W 2016  roku odbyło się 14 spotkań Towarzystwa po-
święconych rosyjskiej religijności i myśli religijnej w erze sekularyzacji, nowo odczyta-
nym starym filozofiom oraz roli mediów w religii.

Inną formą upowszechniania zbiorów jest prowadzenie lekcji bibliotecznych. 
W 2016 roku z takiej formy zająć skorzystało około 240 uczniów i studentów trój-
miejskich szkół. Dzięki lekcjom odwiedzający mogli poznać unikatowe zbiory biblio-
teki, jej historię i zasady korzystania z usług bibliotecznych.

Działalność promocyjna skupiała się przede wszystkim na nagłaśnianiu wyda-
rzeń mających miejsce w Bibliotece poprzez obsługę medialną, redagowanie tekstów 
informacyjnych, zamieszczanie informacji na stronie www, prowadzenie profilu Bi-
blioteki na facebook’u, rozsyłanie zaproszeń z informacją o wystawach do portali in-
ternetowych, instytucji kulturalnych i naukowych, wyszukiwanie nowych kontaktów, 
roznoszenie plakatów, udział w konferencjach prasowych, kontakty z dziennikarza-
mi, udział w szkoleniach poświęconych przekazom medialnym. Biblioteka aktywnie 
współuczestniczyła w życiu kulturalnym i naukowym regionu, toteż pracownicy książ-
nicy udzielali licznych wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych. Medialnym 
echem odbiły się takie wydarzenia, jak: wpisanie mszału krzyżackiego na Listę Krajo-
wą UNESCO, pokaz podczas Nocy Muzeów pn. Biblioteka ogrodem, wystawy Gdań-
skie Arkadie, Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych, Okno z widokiem na morze czy I wojna 
światowa na morzu.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Pracownicy Biblioteki Gdańskiej, tj. H. Bartoszewska-Butryn, B. Gryzio, M. Klott- 
-Żychska, A. Kubiak, A. Kwiatkowska, A. Larczyńska, S. Lis, M. Madeja-Grzyb, dr 
M. Otto, K. Sarnowska-Jackowska, wygłosili 20 referatów biorąc czynny udział w na-
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stępujących konferencjach i seminariach: konferencja naukowa Bibliotheke tes psyches 
iatreion. Gdańsk i gdańszczanie w zwierciadle zbiorów Biblioteki Rady Miasta Gdańska, 
kongres International Association of Music Libraries Archives and Documentalion Cen-
tres (Rzym), konferencja Książka dawna i  jej właściciele, konferencja Wernakularyzm 
i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o  sztuce, konferencja Historia Stoczni 
Gdańskiej, konferencja Ochrona zbiorów bibliotecznych. Konserwacja w bibliotekach pol-
skich, konferencja Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość–teraźniejszość–przyszłość, 
konferencja Lingwistyka stosowana, konferencja Wielkie rody na ziemiach polsko-litew-
skich XVI–XX w. Rozkwit–działalność–upadek w pamięci, konferencja Dokumenty ży-
cia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie oraz podczas Święta Nauki 
Gdańskiej i Festiwalu Żydowskiego.

Szereg osób uczestniczyło, w charakterze słuchaczy, w rozmaitych konferencjach, 
spotkaniach i  szkoleniach poszerzając swą wiedzę merytoryczną, m.in. z  zakresu 
konserwacji papieru, skóry i fotografii, ochrony zbiorów bibliotecznych, zintegrowa-
nego systemu usług dla nauki, historii kartografii wojskowej, archiwaliów muzycz-
nych, czasopism naukowych w  bibliotekach, czytelnictwa, zarządzania i  organizacji 
bibliotek, współczesnych wyzwań geografii, tegumentologii, standardu RDA  oraz 
gdańskich księgozbiorów. Pracownicy Biblioteki korzystali również z  różnorakich 
szkoleń i warsztatów, dotyczących: prawa autorskiego, bazy naukowej Ebsco i Web of 
Science, nowych mediów i promocji, konserwacji rękopisów, niełacińskich systemów 
pisma i transliteracji, cyfrowego udostępniania zasobów nauki, Polskiej Grupy Użyt-
kowników VTLS-VIRTUA, katalogowania dokumentów niesamoistnych wydawni-
czo w katalogu NUKAT, zmian tytułów wydawnictw ciągłych i pól 3XX w rekordzie 
bibliograficznym.

Ponadto Kancelaria PAN zorganizowała warsztaty dla kadry kierowniczej, które słu-
żyły podsumowaniu działalności jednostek i omówieniu wyników finansowych za rok 
2015, realizacji budżetu i sytuacji finansowej w 2016 r. oraz omówieniu projektu budże-
tu na 2017 rok. Poruszone zostały kwestie aplikowania o środki unijne, inwentaryzacji 
majątku i szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i przeciwdziałania korupcji.

W  roku 2016 odbyło się 7 wewnętrznych szkoleń specjalistycznych, w  których 
łącznie uczestniczyło 148  osób. Odczyty dotyczyły następujących zagadnień: por-
tretów gdańskich lekarzy z XVI–XVIII wieku, pomorskich protestantów w  świetle 
źródeł rękopiśmiennych, archiwaliów jako źródła wiedzy o  Bibliotece, meandrów 
szyizmu irańskiego, życia kulturalnego i społecznego Żydów gdańskich, archiwaliów 
rękopiśmiennych Gdańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz niemiecko-
języcznej literatury gdańskiej.

Pracownicy Biblioteki podnosili swoje kwalifikacje kontynuując naukę na poziomie 
doktoranckim (K. Sarnowska-Jackowska, A. Larczyńska, A. Kwiatkowska, B. Gry-
zio), na poziomie studiów podyplomowych (M. Madeja-Grzyb) oraz na poziomie 
studiów licencjackich (D. Kopacz).

W  Bibliotece Gdańskiej, zgodnie z  wieloletnią tradycją, miały miejsce praktyki 
studenckie, którymi objęci był studenci bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, klasycz-
nej i germańskiej. Przeszkolenie do katalogowania w systemie VTLS przeszła p. Beata 
Skierczyńska, bibliotekarz Stacji Naukowej PAN w Rzymie.
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PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

GROMADZENIE

W 2016 roku do ksiąg inwentarzowych PAN Biblioteki Gdańskiej wpisano druki 
zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX–XXI wieku oraz zbiory specjalne w następujących 
ilościach:

Sposób 
nabycia

Druki zwarte Wydawnictwa ciągłe Zbiory specjalne

liczba wol. wartość [zł] liczba wol. wartość [zł] liczba wol. wartość [zł]

Kupno 2866 136 728,80   625 71 644,00  1000 255 494,98

Dary 1731  52 786,08   594 16 422,50  9814  84 439,28

Wymiana    35   2239,00    42  2125,00 0 0

Zasób    28   5918,23    12  1550,00    816 561 293,77

Razem 4660 197 672,11 1273 91 741,50 11 630 913 428,03

W 2016 roku z przychodów z własnej działalności wydano łącznie 22 852,00 zł na 
zakup zbiorów specjalnych o cenie jednostkowej równej lub przekraczającej 3500 zł. 
Zakupiono:
– mapę Europy L’ Europe distinquée suivante… opracowaną przez G.  Sansona 

i A.H. Jaillota. Paryż : 1674 (7500 zł),
– stary druk: Arrhenio, C., Vita illustrissimi herois Ponti de La Gardie. Lipsk : 1690 (7000 zł),
– mapę Europy To her most sacred Majesty... [miedzioryt kolorowany, pocz. 18 w.] (4500 zł),
– gdański plakat propagandowy z 1939 roku (3852 zł).

OPRACOWANIE

Katalogowanie zbiorów online dotyczy wszystkich rodzajów materiałów biblio-
tecznych, dla których istnieją formaty MARC (tj. oprócz rękopisów i numizmatów). 
Ponadto bazę Biblioteki Gdańskiej w katalogu VIRTUA powiększa księgozbiór opra-
cowywany w Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 2916 roku było to 375 rekordów bi-
bliograficznych. Sukcesywnie wykonywana jest również retrokonwersja, w tym zasobu 
przejętego po zlikwidowanej Bibliotece PAN w Warszawie (2 176 rekordów), tak by 
całe zbiory mogły być scalone w jednym katalogu.

Rodzaj rekordu 2016 stan na 31.12.2016

Rekordy bibliograficzne, 
w tym:
rekordy własne
rekordy egzemplarza
rekordy haseł wzorcowych
rekordy zasobu

13 875

 4219
18 666
23 968
   441

134 901

 37 031
162 486
278 376
  5599
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UDOSTĘPNIANIE

W 2016 roku z usług Biblioteki Gdańskiej korzystało łącznie 84 786 użytkow-
ników. Na tę wielkość składają się odwiedziny w czytelniach, pracowniach i wypo-
życzalni oraz korzystanie z zasobów bibliotecznych dostępnych online, tj. Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa, elektroniczne bazy danych.

2016 Liczba osób Liczba wol.

Użytkownicy stacjonarni 11 502 51 350

Użytkownicy online 73 284 78 602

Biblioteka dysponowała Czytelnią Zbiorów Historycznych, Czytelnią Ogólną, 
Czytelnią Czasopism, Pokojami Pracy Indywidualnej oraz pracowniami: kartograficz-
ną, graficzną, fotograficzną, teatrologiczną i DŻS-ów, w których również udostępnia-
ne są zbiory.

INFORMACJA NAUKOWA

Podstawowym źródłem informacji o działalności Biblioteki Gdańskiej jest stro-
na internetowa www.bgpan.gda.pl i  Facebook. Udzielaniem informacji naukowych 
zajmowały się działy Zbiorów Specjalnych, Druków XIX i 1 poł. XX wieku, Udo-
stępniania i Informacji Naukowej. W 2016 roku opracowano 182 kwerendy, w tym 
13 zagranicznych, udzielono 1354 konsultacji merytorycznych oraz 2907 informacji 
katalogowych. Ponadto do dyspozycji użytkowników były dostępne online następujące 
bazy danych: Ebsco, Britannica Online, Academic Edition, Lex Delta i Serwis Prawa 
Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych, Wirtualna Biblioteka Nauki, ISSN. Ponadto za 
pośrednictwem usług Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Biblioteki Na-
rodowej pn. „Academica” udostępniono 8 użytkownikom 40 publikacji. Również były 
udostępnione własne bazy Biblioteki: czasopism z lat 1801–1945, rękopisów, a także 
baza ikonograficzna.

SKONTRUM

W 2016 rolu przeprowadzono skontra następujących zbiorów:

Zakres Sygnatury/ 
zakres literowy

Liczba
pozycji

Braki 
bezwzględne 

w wol.

Braki 
względne 

w wol.

Druki zwarte XIX–XXI w. 
– nabytki od 1945 r.

80001–130000 50 000 14 19

Spuścizna S. Hebanowskiego Różne sygnatury  4069  0  0
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Zakres Sygnatury/ 
zakres literowy

Liczba
pozycji

Braki 
bezwzględne 

w wol.

Braki 
względne 

w wol.

Księgozbiór podręczny  
Czytelni Ogólnej

– 1474   0   0

Wydawnictwa ciągłe XIX–
XXI w. – nabytki od 1945 r.

II 03621  
– II 04751

1130 tyt.  17   0

Druki XIX w. i 1 poł. XX w. Rb, Sa, Sb, Ta, 
Tb, Ua, Ub

8327 159 111

Albumy ekslibrisów Ea1–Ea331   331   0   0

KONSERWACJA ZBIORÓW

Prace konserwatorskie i  introligatorskie służyły zachowaniu w  jak najlepszej 
kondycji zasobów bibliotecznych. Konserwacji o  rozszerzonym zakresie poddano 
2 sztambuchy z XVIII/XIX wieli (Ms. 1120, Ms. 1141), stare druki: J. Breyn, Icones 
exoticorum (Ub 4379 2o), R. Dodoens, Histoire des Plantes (Ub 2271 2o), 34 adligaty 
w  starym druku Danziger Edicte (Od 5707  8o), 65 grafik, 8 dokumentów, 2 mapy 
rękopiśmienne. Zabezpieczenie konserwatorskie objęło 184 obiekty nieoprawne (gra-
fiki) oraz 211  obiektów oprawnych, w  tym 157 strych druków. Ponadto odkażono 
w  komorze próżniowej 306 wol. książek, 164 luźne obiekty. Pracownia świadczyła 
również usługi dla zewnętrznych zleceniodawców, tj. Muzeum Muzyki i Piśmiennic-
twa Kaszubskiego w Wejherowie, Komenda Wojewódzka Policji, Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytetu 
Gdańskiego, Urzędy Stanu Cywilnego w Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Kościerzynie, 
Liniewie, Skarszewach i Zblewie.

Ponadto w ramach zewnętrznego zlecenia – w trybie przewidzianym dla postę-
powania przetargowego przy zamówieniach publicznych o wartości powyżej równo-
wartości 6 000 Euro do kwoty nieprzekraczającej 30 000 Euro – wybrano wykonawcę 
Pracownię Konserwacji Zabytków „Meander”, któremu została zlecona pełna konser-
wacja 60 adligatów starego druku Danziger Edicte z lat 1680–1699 i 1710–1719 (sygn. 
Od 5707 8o).

W Pracowni Introligatorskiej oprawiono 257 wol. książek i czasopism, poddano 
reperacji 104 wol., wykonano 303 teczki, 126 pudeł, 553 passe-partout, 781 fascy-
kułów, 465 podpisów na wystawy, oprawiono 84 obrazy oraz wykonano szereg prac 
związanych z  przygotowywanymi przez Bibliotekę wystawami. W  Laboratorium 
Odkwaszania Papieru odkwaszono 6735 kart formatów A0–A5 (m.in. zbiór afiszy 
teatralnych, regionalne czasopisma oraz archiwalia) oraz wykonano szereg prac in-
troligatorskich: czyszczenie, nowe oprawy (256), dublowanie na płótno (120), plansze 
wystawiennicze (158), passe-partout (93), teczki oklejane (15), pudło (1).
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ARCHIWIZACJA

Przedmiotem archiwizacji w  Bibliotece Gdańskiej są głównie zbiory specjalne, 
a także zbiory XIX wieku – najcenniejsze pozycje. Na zadanie archiwizacji w 2016 ro-
ku przeznaczono niespełna 119 tys. zł.

Liczba poz. inw. Liczba klatek/skanów Wartość [zł]

Mikrofilmowanie  22 36 882 43 151,94

Skanowanie 280 82 357 75 731,64

Najważniejsze zarchiwizowane dzieła, kolekcje:
– Andreas Vesalius, De humani corporis […], Amsterdam 1642, sygn. XIX f. 67.
– Klocek z  edyktami Rady Miasta Gdańska z  lat 1720–1729 (łącznie 94 edykty), 

sygn. Od 5707 8°.
– Rękopiśmienne katalogi księgozbiorów kościelnych, instytucji, towarzystw oraz 

osób prywatnych, które na podstawie darowizn lub zakupów zostały włączone do 
zbiorów BG (85 wol., sygn. Cat. Bibl. 2 – Cat. Bibl. 96).

– Mszał krzyżacki z kolekcji Kościoła Mariackiego w Gdańsku wpisany w 2016 ro-
ku na polską listę UNESCO: Missale secundum notulam dominorumTeutonicorum, 
XV wiek, sygn. Ms. Mar. F 332.

Siódmy rok z rzędu wykonywano repliki kolejnych tomów rękopiśmiennego ka-
talogu systematycznego. W ten sposób udało się wymienić 53 zniszczone woluminy. 
W 2016 roku zarchiwizowano następujące tomy: t. 24 (Db), t. 71 (Ga).

Kolejnym zadaniem z pogranicza archiwizacji i upowszechniania jest udział Bi-
blioteki w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Mimo iż sam projekt został zakończony 
w 2012 roku, kontynuacja i sukcesywne zwiększanie liczby pozycji udostępnionych na 
platformie cyfrowej jest przewidziane przez kolejne 5 lat.

    2016 Stan na 31.12.2016

Pozycje    836   7517

Skany 46 482 818 518

Najczęściej wyświetlanymi publikacjami ze zbiorów BG są nadal książki adresowe 
dla Gdańska, tzw. Adressbuchy, a wśród nich Danziger Einwohnerbuch mit allen einge-
meindeten Vororten und Zoppot 1940–1941 (15 629 wyświetleń).

FINANSE

Biblioteka Gdańska była finansowana głównie z dotacji budżetu państwa, zgodnie 
z planami finansowymi zatwierdzonymi przez Kanclerza PAN z 29 grudnia 2016 roku.
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W  2016  roku na dotację z  budżetu państwa składają się dotacja podmiotowa, 
przeznaczona na finansowanie bieżącej i podstawowej działalności Biblioteki w wy-
sokości 6200 tys. zł, oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na inwestycje budowlane 
(wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji, 
klimatyzacji i c. o. oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urzą-
dzeń w budynku Biblioteki  przy ul. Wałowej 24). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
206 147,89 zł, z czego 6147,89 zł zostało pokryte z przychodów własnych Biblioteki.

Podział poszczególnych kwot obrazuje poniższa tabelka.

Plan Wykonanie %

Dotacja podmiotowa 6 200 000 6 200 000,00 100%

Dotacja celowa na inwestycje   200 000   200 000,00 100%

Przychody z prowadzonej działalności    47 100    47 131,84 100%

Pozostałe przychody   811 408   557 932,00  69%

Na przychody Biblioteki, oprócz dotacji podmiotowej i celowej, złożyły się rów-
nież przychody własne w wysokości 47,1  tys. zł, których źródłem była prowadzona 
odpłatna działalność polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń (sali wykładowej, 
pomieszczenia do reprografii), odkażaniu zbiorów oraz przygotowywaniu materia-
łów promocyjnych (organizacja wystawy plenerowej). Niższe od planowanych okazały 
się pozostałe przychody Biblioteki, spowodowane głównie mniejszą liczbą i warto-
ścią materiałów bibliotecznych przekazanych w formie darów oraz przełożeniem na 
rok następny realizacji projektu pomnika ławeczki dr. Mariana Pelczar i odroczeniem 
wpływu środków na finansowanie tego zadania.

Dzięki dofinansowaniu z DUN w wysokości 46 900 zł udało się w 2016 roku zre-
alizować następujące zadania: organizacja 3 wystaw i zakup baz danych. Zestawienie 
kwot przyznanych i wydanych przedstawia poniższa tabelka.

Przyznano Wydano

Wystawy, 
w tym: 
Noc Muzeów Biblioteka ogrodem
Gdańskie Arkadie 
„W świecie najlepszym z możliwych...” 
G.W. Leibniz (1646–1716)

26 900

10 000
 6500 

10 400

    26 866,06

  9984,73
  6488,34 

10 392,99

Zakup baz danych 20 000 20 033,94

Razem 46 900 46 900,00 

W  2015  roku Fundacja Biblioteki Gdańskiej wspierała działalność Biblioteki 
współfinansując udział w Nocy Muzeów (1095 zł), dokonując zakupu cennych zbio-
rów (grafika i kartografia na kwotę 12 840 zł), finansując koncert chorałów grego-
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riańskich podczas prezentacji mszału (1000 zł) oraz pokrywając koszty recenzji Libri 
Gedanenses (2400 zł). Pomoc Fundacji wyniosła w 2016 roku 18 795 zł.

STAN ZBIORÓW WG KSIĄG INWENTARZOWYCH 
NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Rodzaj zbiorów Liczba Wartość [zł]

Druki zwarte XIX–XXI w.   606 883  3 448 202,11

Wydawnictwa ciągłe XIX–XXI w.   103 325  1 886 024,37

Zbiory Specjalne   252 371 11 700 758,75

Biblioteka Warszawska*   176 278  1 158 830,00

Razem 1 138 857 18 193 815,23

* Do stanu ksiąg inwentarzowych została dopisana liczba i wartość księgozbioru 
zlikwidowanej w 2004 roku Biblioteki PAN w Warszawie. Zbiory zostały przekazane 
Bibliotece Gdańskiej na mocy Decyzji Nr 40/2006 Prezesa PAN z 18 lipca 2006 roku.

SKŁAD OSOBOWY

Ogółem wg stanu na 31.12.2016  r. w  Bibliotece Gdańskiej było zatrudnionych 
95 osób, z czego:
– 29 pracowników w niepełnym wymiarze etatu,
– 7 pracowników ze stopniem doktora,
– 7 pracowników z tytułem bibliotekarza dyplomowanego,
– 15 pracowników uzyskało awans stanowiskowy.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

dr Zofia Tylewska-Ostrowska Dyrektor

mgr Wanda Pętlicka zastępca dyrektora

mgr Alicja Świątek-Jaros zastępca dyrektora
ds. finansowo-księgowych

Działy Liczba osób Liczba etatów

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów  7  6,75

Dział Opracowania Druków Nowych 12 11,13

Dział Druków XIX i 1 poł. XX w. 11 10

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej 10  9,25
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Działy Liczba osób Liczba etatów

Dział Zbiorów Specjalnych, 
w tym:

Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Pracownia Fotografii
Pracownia Grafiki
Pracownia Kartografii 
Pracownia Muzykologiczna 
Pracownia Numizmatów i Ekslibrisów
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Teatrologiczna
Magazyn Zbiorów Specjalnych

27

 1
 1
 1
 3
 3
 1
 1
 4
 8
 1
 2

22,25

0,5
1
1

1,5
 2,25

1
 0,75
 3,74
6,5
1
2

Dział Konserwatorsko-Introligatorski, 
w tym:

Pracownia Konserwacji
Pracownia Introligatorska
Laboratorium Odkwaszania Papieru

 7
 
 2
 3
 2

 6,35

 1,35
3
2

Dział Finansowo-Księgowy  2 2

Dział Administracyjno-Gospodarczy 14 12,38

Sekretariat  1  0,75

Archiwum Zakładowe  1 0,5

Razem 95 84,11

ADMINISTRACJA

Wyjątkowym w  historii Biblioteki Gdańskiej wydarzeniem było goszczenie 
20  września 2016  roku Prezydium PAN na wyjazdowym posiedzeniu w  Gdańsku. 
Obrady Prezydium – poprzedzone przygotowanym przez Bibliotekę pokazem naj-
ciekawszych historycznych zbiorów specjalnych reprezentujących różnorodne dzie-
dziny nauki – poświęcone były zarówno ocenie Biblioteki Gdańskiej jak i jej aktualnej 
sytuacji. Dyskusję otworzyła prezentacja działalności Biblioteki przygotowana przez 
Dyrektora BG.

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej Bibliotece na rok 2016 –  zgodnie 
z Decyzją Prezesa PAN nr 9/2016 – była niższa od ubiegłorocznej o kwotę 420 tys. zł. 
W tej zmniejszonej dotacji została uwzględniona kwota 310 tys. zł przeznaczona na 
podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi, którą należało wygospodarować kosztem 
innych statutowych zadań Biblioteki. Podwyżki, w tym niezbędne awanse, zostały zre-
alizowane, głównie z wykorzystaniem dodatków specjalnych. Obecne siatki płac nie 
odpowiadają aktualnym realiom płacowym, a większość pracowników osiągnęła już 
górny pułap przewidzianych dla nich uposażeń. Już kolejny rok zmusza to do wyko-
rzystywania formy dodatku specjalnego jako jedynej możliwości podwyższenia pensji.
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W  2016  roku odbyła się kontrola działalności Archiwum Zakładowego przez 
przedstawiciela PAN Archiwum w Warszawie. Podczas wnikliwej analizy problemów 
AZ wyniknęły kwestie wymagające doprecyzowania, tj. brakowanie materiałów archi-
walnych i archiwizowanie dokumentów elektronicznych. W Bibliotece miała również 
miejsce wizyta pokontrolna w  związku z  przeprowadzonym w  2015  roku audytem 
dotyczącym organizacji pracy przez Zespół Audytu Wewnętrznego PAN. W wyniku 
kontroli stwierdzono poprawne wywiązanie się z realizacji zaleceń pokontrolnych.

W roku 2016 przeprowadzono następujące postępowania przetargowe o wartości 
powyżej równowartości 30 000 Euro:
– przebudowa istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i c.o.) 

obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdań-
skiej przy ul. Wałowej 24  dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie 
dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system ze-
spolony klimatyzacji i c.o.) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż nie-
zbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24” – wyko-
nawca: Prorem-Agro Gdańsk,

– kompleksowa całodobowa usługa ochrony budynków Biblioteki – wykonawca: Se-
curity, Gdańsk.

Przeprowadzono również postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia o war-
tości powyżej równowartości 6000 Euro do kwoty 30 000 Euro, odnośnie następują-
cych zadań:
– prenumerata czasopism polskich i zagranicznych na 2017 rok – wykonawca: Zad. 1 

(prenumerata polska): Ruch SA, Zad. 3 (prenumerata zagraniczna): Ars Polona, 
Zad. 2 (czasopisma wąskospecjalistyczne) – brak ofert, zadanie realizowane z wol-
nej ręki,

– organizacja wycieczki szkoleniowej na Białostocczyznę – wykonawca: Biuro Po-
dróży „Praževica”,

– malowanie pomieszczeń magazynu zbiorów specjalnych – wykonawca: „Adimex s.c.”,
– pięcioletni przegląd stacji transformatorowej – wykonawca: „Ellis Elektrostacje”,
– wykonanie usługi archiwizacji na mikrofilmach i nośnikach elektronicznych zbio-

rów BG – wykonawca: „Digital Center”,
– wymiana instalacji oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej budynku zabytko-

wego – wykonawca: „Ellis Elektrostacje”.

Na przestrzeni 2016 roku wykonywano wszelkie niezbędne prace remontowe i na-
prawcze w celu utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Dokonywano 
również zakupów potrzebnych materiałów i wyposażenia koniecznego do bieżącego, 
prawidłowego funkcjonowania budynków Biblioteki. Praca administracji była podpo-
rządkowana zabezpieczeniu zaplecza organizacyjno-technicznego w celu polepszenia 
warunków obsługi czytelników i pracy bibliotekarzy.

Zofia Tylewska-Ostrowska
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ARCHIWUM BIBLIOTEKI 
GDAŃSKIEJ JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY 

PRZYDATNE BADACZOM

Zbiory Archiwum Zakładowego PAN Biblioteki Gdańskiej to bogaty skarbiec 
akt o zróżnicowanej tematyce i wartości. Trzeba zaznaczyć, że to nie tylko ak-
ta powojenne, dotyczące działalności Biblioteki od roku 1945, które zebrane 

zostały w ponad 700 teczkach lub poszytach, nie licząc akt osobowych. Zasoby wcze-
śniejsze obejmują nie tylko lata II wojny światowej i okres Wolnego Miasta Gdań-
ska, lecz sięgają końca wieku osiemnastego. Te z lat wojny i wcześniejsze – tworzone 
w języku niemieckim – to w sumie 157 teczek, segregatorów lub poszytów, których 
stan zachowania był i częściowo jest nadal nienajlepszy. W ostatnich latach udało się 
przeprowadzić oczyszczenie i  reperację 35 poszytów z  tego zasobu, wybranych pod 
kątem ważności merytorycznej. To proces ciągły i z czasem wszystkie doprowadzone 
zostaną do stanu dobrego, co ułatwi znacznie korzystanie z ich treści.

Akta przechowywane w Archiwum Zakładowym dotyczą różnych okresów czaso-
wych i prezentują różne aspekty pracy Biblioteki Gdańskiej. Tematyka zbiorów archi-
walnych obrazująca działalność instytucji to m.in. sprawozdania roczne, dokumentacja 
wystaw dla publiczności, w tym także udziału w Nocy Muzeów. Ponadto problematy-
ka rewindykacji, wymiany, otrzymywanych różnymi drogami depozytów i darów oraz 
współpraca w tych dziedzinach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Jest w zasobach Archiwum Zakładowego informacja o dawnych pracownikach Bi-
blioteki zawarta w teczkach akt osobowych, ale także w biogramach, z których część 
ukazała się drukiem w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Roczniku Gdańskim” lub w pe-
riodyku Biblioteki Gdańskiej – „Libri Gedanenses”. Dostęp do tych akt wymaga zgo-
dy Dyrekcji Biblioteki, którą można uzyskać po pisemnym wystąpieniu w tej sprawie.

To, co podano powyżej dotyczy w głównej mierze okresu powojennego działalno-
ści Biblioteki, która do końca 1954 roku była Biblioteką Miejską, gdzie obok pracy 
naukowej zajmowano się popularyzacją czytelnictwa wśród ludności Gdańska, po-
przez sieć aktywnie działających wypożyczalni. W 1955 roku dział naukowy Bibliote-
ki Miejskiej przejęła Polska Akademia Nauk i powstała Biblioteka PAN w Gdańsku 
– następnie Biblioteka Gdańska PAN, obecnie PAN Biblioteka Gdańska. Natomiast 
dział oświatowy pozostał w  Bibliotece Miejskiej, późniejszej Bibliotece Miejskiej 
i Wojewódzkiej w Gdańsku.

Kilka przykładów zawartości Archiwum z podaniem sygnatur archiwalnych. Pro-
blematykę rewindykacji rozproszonych w latach 1944–1945 zbiorów Biblioteki Miej-
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skiej zawierają np. poszyty o sygnaturach X-2/13, X-2/14 oraz X-21/6. Omówienie 
tematu rewindykacji, mających miejsce głównie w  latach czterdziestych i początko-
wych pięćdziesiątych ubiegłego wieku, znaleźć można też w artykułach Mariana Pel-
czara Biblioteka Miejska w Gdańsku w XIII tomie „Rocznika Gdańskiego” z 1954 roku 
(s. 159–180) i Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 1956–1957 w podwójnym 
tomie XV/XVI z lat 1956/1957 (s. 550–558). To jednak temat stale otwarty i aktualny. 
Jeśli chodzi o dary i depozyty, Biblioteka otrzymywała je w pierwszych powojennych 
latach za pośrednictwem rozmieszczonych w różnych regionach kraju (m.in. w Kra-
kowie czy Wrocławiu) tzw. zbiornic księgozbiorów zabezpieczonych – podworskich, 
porzuconych i innych. Tu wskazać można poszyt X-2/17. To nader ciekawy i nigdy nie 
opracowany do końca temat.

Jeśli chodzi o wymianę publikacji, podkreślić warto w  tej dziedzinie współpracę 
z zagranicą. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku miała ona bardzo 
szeroki zasięg i była w zasadzie jedyną drogą pozyskiwania przez Bibliotekę Gdańską 
wartościowych, niedostępnych w kraju książek i czasopism. Obrazują te zagadnienia 
poszyty o sygnaturach: X-2/50, 51 i 52. Poszyt X-2/51 z 1967 roku zawiera na s. 20 
opracowanie informujące o ciągłej wymianie publikacji z 130 instytucjami z 24 krajów 
świata, m.in. z Deutsche Forschungsgemeinschaft z Bad Godesberg. Obecnie wygląda 
to nieco inaczej – głównie ze względów finansowych. Biblioteka współpracuje w dzie-
dzinie wymiany co prawda z 26 krajami, lecz w tychże tylko z 49 instytucjami.

Zasoby Danziger Stadtbibliothek, nie w  pełni zachowane, spisane katalogowo 
w dwóch językach (niemieckim i polskim), w zwartej formie obejmują 157 pozycji. 
Najstarszy dokument pochodzi z  roku 1797 i  dotyczy zarządzania funduszem Bi-
blioteki Rady Miasta przez protobibliotekarza i nosi sygnaturę X-1/123. W poszycie 
o sygnaturze X-1/18, na stronach 9–12 znajduje się regulamin korzystania ze zbio-
rów Biblioteki Miejskiej – Reglement für die Benutzung der Stadt-Bibliotkek – uchwa-
lony 17 sierpnia 1863 roku przez nadzorujący Bibliotekę Magistrat i zaakceptowany 
8 września tego roku przez Radę Miasta, a następnie podpisany do realizacji 14 wrze-
śnia 1863 roku (il. 1). Wiadomo, że to nie pierwszy tego typu dokument, ale drugi, 
bo pierwszy regulamin – Verordnung über die Benutzung der Danziger Stadt-Bibliothek 
– z 1821 roku o sygn. Od 19603 8° znajduje się również w zbiorach Biblioteki, ale nie 
w Archiwum Zakładowym.

W tym samym poszycie X-1/18 (s. 154–157) znajduje się wykaz akcesyjny pozycji 
włączonych do zbiorów Biblioteki Miejskiej w roku 1870, z podziałem na dary i za-
kupy (il. 2). Jest ich łącznie 215. Pozycja nr 6 wśród darowizn to 3 prace dotyczące 
historii muzyki holenderskiej, darowane bibliotece przez dra Eitnera z Berlina. Cho-
dzi prawdopodobnie o Roberta Eitnera (1832–1905), niemieckiego muzykologa, któ-
ry założył pierwsze Towarzystwo Muzykologiczne w Berlinie oraz wydał 29 tomów 
źródłowych opracowań dzieł muzycznych i traktatów z wieków XV–XVIII. Niestety 
– poza wymienionym dokumentem – nie ma śladu tej darowizny ani w alfabetycznym 
katalogu poniemieckim, ani w aktualnym katalogu systematycznym. Należy zauważyć, 
że Biblioteka posiada w zbiorach kilka cennych pozycji autorstwa Roberta Eitnera, np. 
Bibliographie der Musik wydane w Berlinie w roku 1877 (sygn. Ee 34 8º).
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W tymże poszycie X-1/18 znajdziemy na s. 67 odręcznie zapisany arkusz papieru, 
zatytułowany „30 talarów” o następującej treści (w przekładzie z niemieckiego) (il. 3):

30 talarów, które wyniosła należność za zakupione przez księdza kanonika Ignacego 
Polkowskiego z Lubostronia koło Łabiszyna

9 tomów In folio dzieł Heweliusza
spośród dubletów Biblioteki Miejskiej, zostały mnie wpłacone w depozyt przez kazno-

dzieję Bertlinga.
Gdańsk, 17.02.1869 depozytor, [podpis nieczytelny]
Nie wiadomo, dlaczego przyjmujący 30 talarów od Augusta Bertlinga (tego imie-

nia używał spośród trzech, które nosił: Ernst August Karl) nazywa go w cytowanym 
tekście właśnie kaznodzieją. Bertling był nim w istocie jako diakon Kościoła Mariac-
kiego, ale był też bibliotekarzem, kierującym pracami gdańskiej książnicy z mianowa-
nia Rady Miejskiej w latach 1863–1879.

Pierwszy tytularny dyrektor Biblioteki Miejskiej dr Otto Günther, zarządzający 
placówką w  latach 1896–1921, pozostawił na omawianym dowodzie transakcji od-
ręczne, opatrzone wykrzyknikiem: „Unglaublich!” (Niewiarygodne!). Czy zdumiała go 
cena transakcji, czy może sam fakt sprzedaży, tego się nie dowiemy.

Odkrycie w aktach archiwum dowodu sprzedaży dzieł Heweliusza Ignacemu Po-
lkowskiemu otwiera inną ciekawą ścieżkę poznawczą, dotyczącą jego osoby. Z bio-
gramu autorstwa Wiktora Gramatowskiego w Słowniku pracowników książki polskiej 
(Warszawa–Łódź 1972, s. 696–697), dowiadujemy się, iż ów ksiądz kanonik był też 
historykiem, archiwistą, bibliotekarzem, zbieraczem książek, badaczem rękopisów 
i bibliografem, napisał i wydał wiele cennych prac, m.in. pierwszy w Polsce katalog 
inkunabułów oraz – co dla nas szczególnie interesujące – opublikował w 1869 roku 
w „Roczniku dla archiwistów, numizmatyków i bibliografów” Zapiski bibliograficzne 
o bibliotekach gdańskich i Dopisek wiadomości o bibliotece gdańskiej Jana Uphagena.

Inne ciekawe materiały, mianowicie związane z Fundacją Schwarzwalda, odnaleźć 
można w poszycie 128 (sygn. X-1/128). Są to co prawda głównie rachunki za zaku-
pione przez fundację książki lub oferty wydawców i księgarzy, np. za wydawnictwo 
„Künstler Monographien” (Bielefeld und Leipzig, 1895–1940), która to monografia 
artystów zachowała się w zbiorach do dziś pod sygn. Ea 728 4º czy zeszyty „Quel-
len und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte” (Strassburg, 1874–1918, 
sygn. Db 360 8º). Za ciekawostkę uznać można ofertę sprzedaży dwóch tomów dzie-
ła o wielkich motylach Ameryki z serii Großschmetterlinge der Erde (Stuttgart 1907, 
1924), do której dołączono piękną kolorową planszę motyli (il. 4). Fundacja zakupiła 
oba tomy i znajdują się one na półce bibliotecznego magazynu pod sygn. Uc 5940 4º. 
Intrygujące jest to, że choć tytuł poszytu to Schwarzwaldstiftung, o  samej fundacji 
w nim ani słowa. Na s. 803 Słownika pracowników książki polskiej (Warszawa–Łódź 
1972) znajduje się biogram Heinricha Schwarzwalda (1619–1672) autorstwa Anny 
Świderskiej, z którego wynika, że ten bibliofil, urodzony i zmarły w Gdańsku, zapisał 
w  roku 1669 swój księgozbiór – wraz z  funduszem na jego uzupełnianie – gminie 
ewangelicko-reformowanej w Gdańsku, która z kolei w roku 1832 przekazała ten le-
gat Bibliotece Miejskiej.
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Inny poszyt, który warty jest uwagi, zatytułowany Schenkung Zernecke (Darowi-
zna Zernecke), to zaledwie 18 stron korespondencji pomiędzy Walterem Friedrichem 
Heinrichem Zernecke (1862–1925) a dyrekcją Stadtbibliothek zu Danzig, w której 
mowa o jego darowiźnie dla Biblioteki i gdzie znajdują się odpisy jego testamentu (sy-
gn. X-1/62). Korespondencja obejmuje lata 1914–1915, natomiast kopia testamentu 
z podpisem darczyńcy nosi datę 20 Februar 1924 (il. 5). W tomie 31/32 „Libri Geda-
nenses” z 2015 roku, na stronach 23–47 znajduje się publikacja Heleny Dzienis Ślady 
rodziny Zernecke w zbiorach Biblioteki Gdańskiej.

Kolejny ciekawy i godny polecenia temat to budowa dla Stadtbibliothek własne-
go obiektu pod dzisiejszym adresem Wałowa 15 i  „wprowadzenie” zbiorów do te-
go budynku, co miało miejsce w roku 1905. Informacje na ten temat znaleźć można 
w poszytach X-1/25 oraz X-1/143. W pierwszym z nich (s. 79–80) znajduje się ob-
szerny artykuł ilustrowany zdjęciami, dotyczący nowej – dziś historycznej – siedziby 
naszej Biblioteki, zatytułowany Der Neubau der Stadtbücherei in Danzig, drukowany 
29 lipca 1905 roku w nr. 61 berlińskiego „Zentralblatt der Bauverwaltung”.  Drugi 
z wymienionych poszytów dotyczy w całości spraw formalnych (zgoda na budowę, 
wnioski o fundusze) oraz technicznych, związanych z budową. Przykładowo – na s. 16 
znajduje się datowany 22 sierpnia 1900 roku wyciąg postanowienia Rady Miejskiej 
o budowie, z ustaleniem miejsca, gdzie budynek powinien stanąć, natomiast na s. 30 
przedstawiono szczegóły projektu budowy z kosztorysem i prośbą o akceptację Rady 
Miasta. Strona 57 poszytu X-1/143 zawiera wyciąg z protokołu zgromadzenia Rady 
Miejskiej z  20  grudnia 1904  roku, zawierający decyzję przyznania 1000  marek na 
publikacje o funkcjonowaniu Biblioteki Miejskiej w nowej siedzibie. Być może chodzi 
o zamieszczony na s. 74 tekst, zatytułowany Der Neubau der Danziger Stadtbibliothek 
(12  s.), który ukazał się w Lipsku, choć nie można też wykluczyć, że kwota ta ma 
związek z publikacją autorstwa Otto Güntera i Karla Kleefelda Die Danziger Stadt-
bibliothek, ihre Entwicklung und ihr Neubau. Zur Erinnerung an die Übersiedelung der 
Bibliotek in ihr neues Gebäude, wydaną w Gdańsku w roku 1905 w drukarni A.W. Kafe-
manna, która znajduje się w zbiorach Biblioteki (sygn. III 154338 – czytelnia zbiorów 
historycznych: Gd 407), a tłumaczenie tego tekstu opublikowano w poprzednim, 33 
tomie „Libri Gedanenses” z 2016 roku.

W poszycie X-1/25 na s. 18–21 i 29–34 znajdziemy ponadto dwa maszynopisy 
traktujące o bibliotekach gdańskich, eksponujące Bibliotekę Miejską. Choć nie są da-
towane, z ich treści wynika, iż powstały w okresie Wolnego Miasta Gdańska. Jedynie 
w drugim z nich znajdziemy nazwisko autora, ówczesnego dyrektora Stadtbibliothek 
– Friedricha Schwarza. Na stronach 35–38 tegoż poszytu znaleźć można artykuł wy-
cięty z „Danziger Neueste Nachrichten” z 18 stycznia 1928 roku, który informuje, iż 
gdańska książnica jest w posiadaniu wydanego w 1927 roku faksymile dzieła Codex 
Argenteus, czyli Biblii Ulfilasa z VI wieku (sygn. Db 1025 2º), której oryginał znajduje 
się w Bibliotece Uniwersytetu w Uppsali (il. 6).

Archiwalna dokumentacja Stadtbibliothek zawiera jeszcze sporo ciekawych infor-
macji dla przyszłych badaczy.

Wiele powojennych materiałów archiwalnych zostało opracowanych w formie ar-
tykułów lub publikacji książkowych przez byłych lub obecnych pracowników Biblio-
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teki Gdańskiej. W pierwszych latach po II wojnie światowej, kiedy Gdańsk powstawał 
z gruzów, Biblioteka Gdańska – wówczas miejska – rozpoczynała nowe życie. Kilka 
przykładów, odsyłających w te najdawniejsze powojenne lata. W poszycie o sygnaturze 
X-2/2 na s. 10 znaleźć można protokół przejęcia przez ówczesnego, wielce zasłużo-
nego dla rozwoju Biblioteki dyrektora doc. dra Mariana Pelczara – bezpośrednio od 
pastora wówczas ewangelickiego kościoła św. Jana w Gdańsku – tzw. biblioteki Zap-
pio-Johannitana. Strona 22 zawiera – opracowany w bibliotece – wykaz dotyczących 
Gdańska niemieckich nazw topograficznych w zestawieniu z ich polskimi odpowied-
nikami. Na s. 43 tegoż poszytu znajduje się projekt scenariusza filmu Odzyskane zbiory, 
prawdopodobnie z 1946 roku, który niestety nigdy nie powstał.

W aneksie omówiono techniczne zasady korzystania ze zbiorów archiwalnych Bi-
blioteki Gdańskiej w czytelni zbiorów historycznych.

Regina Liczmańska

ANEKS

Z akt Archiwum Zakładowego PAN Biblioteki Gdańskiej korzystamy w Czytelni 
Zbiorów Historycznych. Wykazy akt archiwalnych znajdują się u bibliotekarza dy-
żurnego i są udostępniane czytelnikom pracującym w czytelni. Są to trzy komplety 
spisów: pierwszy dotyczy całego zasobu Danziger Stadtbibliothek, drugi, powojenny 
to akta opracowane do roku dwutysięcznego (na ogół bez spisów zawartości w po-
szytach), trzeci natomiast dotyczy akt opracowanych po roku 2000, gdzie w każdym 
znajduje się na początku spis spraw. Wszystkie akta archiwalne udostępniane czytel-
nikom mają ponadto luzem włożony do poszytu arkusz papieru, tzw. metryczkę, gdzie 
korzystający powinien się wpisać.

Wybrawszy tytuł i  sygnaturę potrzebnego poszytu, należy wypełnić otrzymaną 
„Kartę udostępniania akt AZ PAN BG” i  zwrócić ją osobie dyżurującej. Jeżeli za-
mówienie złożone zostanie we wtorek i czwartek pomiędzy godziną 9.00 a 14.30 lub 
piątek między 9.00 a 10.30, kiedy archiwista biblioteki znajduje się w pracowni, za-
mówienie złożone za pośrednictwem „Karty udostępniania”, zostanie zrealizowane 
bezpośrednio, tego samego dnia. Złożywszy natomiast zamówienie w pozostałe dni 
tygodnia, oczekiwać można ich realizacji w dniu następnym.

Wybrane akta pozostają w czytelni tak długo, jak długo czytelnik zamierza z nich 
korzystać. Następnie, po wypełnieniu adnotacji o zwrocie, powracają wraz z  „Kartą 
udostępniania” do Archiwum Zakładowego.

Możliwa też jest konsultacja z archiwistą bezpośrednio w sali katalogowej lub tele-
fonicznie (tel. wew. 119), w dniach wyszczególnionych wyżej.
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KARTA UDOSTĘPNIANIA AKT ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

________________________                                     ____________________
Imię  nazwisko czytelnika     d a t a

Proszę o udostępnienie akt Archiwum Zakładowego dotyczących  …………… ………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- z lat…………………………..                – sygnatura archiwalna……………………

Zezwalam na korzystanie z wymienionych akt o sygnaturach  …………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
(pracownikom BG w pracowniach, czytelnikom w Czytelni Zbiorów Historycznych)

……………………………………         …………………………………
           Pieczątka AZ     Data i podpis archiwisty

Potwierdzam przyjęcie wymienionych wyżej akt

…………………………………………………………………………………………

………………………………  ……………………………………………
      Data i podpis     Imię i nazwisko

Adnotacja o zwrocie dyżurnemu czytelni

…………………………………………………………………………………………

…………………………  …………………… …………………………
Podpis oddającego                                     Data                               Podpis dyżurnego

Uwaga: akta osobowe wymagają odrębnej pisemnej prośby o zgodę Dyrekcji.
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METRYCZKA KORZYSTANIA Z AKT

…………………………………………………………………………………………
Nazwa teczki, poszytu w zasobie Archiwum Zakładowego + sygnatura

L.p. Nazwisko, imię Temat pracy, 
cel korzystania

Data 
korzystania
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1. Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku z 1863 roku
(PAN Biblioteka Gdańska)
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2. Wykaz nabytków Biblioteki Miejskiej w 1870 roku
(PAN Biblioteka Gdańska)
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3. Pokwitowanie otrzymania 30 talarów za 9 tomów dzieł Jana Heweliusza  
sprzedanych ze zbiorów Biblioteki Miejskiej z 1869 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)
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4. Oferta sprzedaży dwóch tomów publikacji „Wielkie motyle ziemi”  
(Großschmetterlinge der Erde, Stuttgart 1907, 1924)

(PAN Biblioteka Gdańska)
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5. Odpis testamentu Waltera Zernecke z 1924 roku
(PAN Biblioteka Gdańska)
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6. Artykuł na temat faksymile dzieła Coex Argenteus, czyli Biblii Ulfilasa z VI wieku w zbiorach 
Biblioteki Miejskiej w „Danziger Neueste Nachrichten” ( Jg. 35, No 15) z 18 stycznia 1928 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)





SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY

Arkadiusz Wagner
Jan Walter z Chojnic jako prekursor gdańskiej tradycji superekslibrisu  |  5
Helena Dzienis
Superekslibrisy heraldyczne gdańszczan w XVI–XVIII wieku  |  23
Julia Możdżeń
Gdańszczanin Bernt Stegmann i jego umoralniająca kompilacja  
z 1528 roku  |  57
Bartłomiej Siek
Dysertacje lekarzy gdańskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej  
– perspektywy badawcze  |  91
Piotr Paluchowski
Kalendarze Johanna Gottlieba Bartoldiego wydawane w Gdańsku  
w latach 1776–1789. Tradycja i nowoczesność  |  103
Dagmara Binkowska
Niepublikowane utwory prozatorskie gdańskiego okresu twórczości  
Stanisławy Przybyszewskiej  |  117
Ryszard Nowicki
Marian Pelczar jako powojenny opiekun zbiorów  
Biblioteki Miejskiej w Gdańsku  |  143

SPRAWOZDANIE

Zofia Tylewska-Ostrowska
Sprawozdanie z działalności PAN Biblioteki Gdańskiej w 2016 roku  |  159

VARIA

Regina Liczmańska
Archiwum Biblioteki Gdańskiej jako źródło wiedzy przydatne badaczom  |  175



TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND ANNOUNCEMENTS

Arkadiusz Wagner
Jan Walter of Chojnice as a precursor of the Gdansk supralibros tradition  |  5
Helena Dzienis
Coat-of-arms supralibros of Gdańsk citizens between  
the 16th and 18th Centuries  |  23
Julia Możdżeń
Bernt Stegmann, a citizen of Gdansk, and his moralising  
compilation of 1528  |  57
Bartłomiej Siek
Dissertations of Gdańsk doctors in the collections  
of the Gdańsk Library – research perspectives  |  91
Piotr Paluchowski
Johann Gottlieb Bartoldi’s Calendars issued in Gdańsk  
between 1776 and 1789. Tradition and modernity  |  103
Dagmara Binkowska
Non-published prose works from the Gdańsk period 
of the oeuvre of Stanisława Przybyszewska  |  117
Ryszard Nowicki
Marian Pelczar as a post-war custodian of the collections  
of the Municipal Library in Gdańsk  |  143

ANNUAL REPORT

Zofia Tylewska-Ostrowska
The Annual Report of the PAS Gdańsk Library (2016)  | 159

VARIA

Regina Liczmańska
Archives of the Gdansk Library as a useful source of knowledge  
for researchers  |  175



INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL UND MITTEILUNGEN

Arkadiusz Wagner
Johann Walter Konitz als Wegbereiter der Tradition  
des Superexlibrises  |  5
Helena Dzienis
Die heraldischen Superexlibris der Danziger  
vom 16. bis 18. Jahrhundert  |  23
Julia Możdżeń
Der Danziger Bernt Stegmann und seine Moralkompilation  
aus dem Jahre 1528  |  57
Bartłomiej Siek
Disertationen der Danziger Ärzte in der Büchersammlung  
der Danziger Bibliothek – Forschungsperspektiven  |  91
Piotr Paluchowski
Die von Johann Gottlieb Bartoldi in den Jahren 1776–1789  
in Danzig gedruckten Kalender. Tradition und Fortschrittlichkeit  |  103
Dagmara Binkowska
Die unpublizierten Prosawerke aus der Danziger Zeit  
des künstlerischen Schaffens von Stanisława Przybyszewska  |  117
Ryszard Nowicki
Marian Pelczar als Beschützer der Bestände der Stadtbibliothek  
zu Danzig in der Nachkriegszeit  |  143

BERICHT

Zofia Tylewska-Ostrowska
Bericht über die Tätigkeit der PAN Biblioteka Gdańska im Jahr 2016  |  159

VARIA

Regina Liczmańska
Das Archiv der Danziger Bibliothek als den Forschern  
nützliche Wissensquelle  |  175





AUTORZY XXXIV TOMU „LIBRI GEDANENSES”

dr Arkadiusz Wagner
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
wagner@umk.pl

Helena Dzienis
PAN Biblioteka Gdańska, Dział Zbiorów Specjalnych, Pracownia Numizmatów 
i Ekslibrisów
h.dzienis@bgpan.gda.pl

dr Julia Możdżeń
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Oddział Zbiorów Specjalnych,  
Sekcja Starych Druków
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Wydział I Historyczny
jum@umk.pl

dr Bartłomiej Siek
Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
blfsiek@gumed.edu.pl

dr Piotr Paluchowski
Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
p.paluchowski@gumed.edu.pl

dr Dagmara Binkowska
PAN Biblioteka Gdańska, Dział Druków XIX i 1. poł. XX w.
d.binkowska@bgpan.gda.pl

dr hab. Ryszard Nowicki
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nowickiryszard@interia.pl

Regina Liczmańska 
PAN Biblioteka Gdańska, Archiwum Zakładowe





INFORMACJA DLA AUTORÓW

„Libri Gedanenses” publikuje tylko materiały oryginalne, teksty które nie były do-
tychczas drukowane w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Zgłaszane teksty są recenzowane zgodnie z zasadami double blind review process. 
Każdy z nich opiniowany jest przez dwóch recenzentów dobieranych spośród odpo-
wiednich specjalistów. Podstawowymi kryteriami oceny są: zgodność tematu z pro-
filem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego organizacja logiczna i  forma 
językowa. Redakcja decyduje o umieszczeniu przyjętego do druku tekstu w jednym 
z działów czasopisma: artykuły, komunikaty, materiały, eseje oraz recenzje i polemiki.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich. Autorzy przenoszą na PAN Bibliotekę 
Gdańską prawa majątkowe do opublikowanych tekstów oraz upoważniają wydawcę 
do zezwalania na wykonywanie odnośnych praw zależnych.

Redakcja „Libri Gedanenses” prosi autorów o przestrzeganie przedstawionych po-
niżej zasad przygotowania i nadsyłania materiałów do publikacji.

Teksty powinny być napisane w programie WORD w formacie RTF. Artykuł nie 
powinien przekraczać 48 000 znaków (ze spacjami), a  recenzja 12 000 znaków (ze 
spacjami). Formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wier-
sza, bez justowania; formatowanie przypisów, w tym bibliograficznych, w dole strony: 
czcionka Times New Roman 10, interlinia 1,5 wiersza, bez justowania. Prosimy o nie-
numerowanie stron i zapisy bibliograficzne zgodne z zasadami stosowanymi w czaso-
piśmie.

Teksty należy nadsyłać w  formie elektronicznej na adres redakcji: libri@bgpan.
gda.pl, ewentualnie na płycie CD/DVD wraz z ilustracjami w formacie TIFF o roz-
dzielczości 600 dpi oraz jednym wydrukiem na adres: „Libri Gedanenses”, Polska 
Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 15. Do przesyła-
nych ilustracji dołączamy informacje o właścicielach odpowiednich praw autorskich 
i wykonawcach zdjęć.

Autorzy proszeni są załączenie odrębnej strony, zawierającej tytuł tekstu, nazwisko 
autora, tytuł/stopień naukowy/zawodowy, aktualne miejsce pracy oraz adres e-ma-
il, ewentualnie adres do korespondencji. Ponadto do każdego tekstu należy dołączyć 
streszczenie autorskie w  języku polskim o objętości ok. 1000 znaków (ze spacjami) 
i 5–7 słowami kluczowymi.

Redakcja nie przyjmuje materiałów, które nie są opracowane zgodnie z powyż-
szymi zasadami oraz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i skracania tekstów 
w uzgodnieniu z Autorem. Redakcja nie zwraca przesłanych materiałów.




