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Streszczenie. W 1923 r. kontrowersyjny publicysta krakowski – Jerzy Moszyñski przekaza³
w akcie darowizny bibliotece ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego bogaty ksiêgozbiór, gromadzony przez kilka pokoleñ rodziny Moszyñskich. Akt ten jest przedmiotem artyku³u, którego
podzia³ na 3 zasadnicze czêœci pozwoli³ wyeksponowaæ podstawowe cele i postulaty badawcze.
Kolejno omówione s¹ losy biblioteki i wp³yw jej zasobu na kszta³towanie postaw spo³eczeñstwa
krakowskiego na prze³omie XIX/XX w. Nastêpnie krótka analiza w³aœciwego tekstu testamentu
ostatniego z linii kolekcjonerów Moszyñskich wyjaœnia drobn¹ nieœcis³oœæ, jaka pojawia siê
w literaturze w zwi¹zku z ofiarowanym ksiêgozbiorem, którego proces przekazania z Krakowa
do Lublina zosta³ (na ile by³o to mo¿liwe) odtworzony. Czêœæ ostatnia skupia siê na ukazaniu
zarówno zabytków rêkopiœmiennych, inkunabu³ów, starych druków, jak i roli, jak¹ odgrywaj¹
dziœ dwa archiwa historyczne dla badaczy dziejów XIX-wiecznych (Fryderyka Moszyñskiego,
gen. Ignacy Pr¹dzyñskiego), pochodz¹cych ze zbiorów Jerzego Moszyñskiego.
S³owa kluczowe: Jerzy Moszyñski, Fryderyk Moszyñski, Ignacy Pr¹dzyñski, Adam Strzelecki,
biblioteka, ksiêgozbiór, zabytki rêkopiœmienne, stare druki, inkunabu³y

Nazwisko Jerzego Moszyñskiego w opracowaniach dotycz¹cych historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pojawia siê zawsze w kontekœcie dwóch
spraw. Po raz pierwszy, kiedy wymieniany jest w gronie najhojniejszych darczyñców Biblioteki Uniwersyteckiej, jako ¿e w 1923 r. obdarowa³ j¹ swym
cennym ksiêgozbiorem, który nie tylko ze wzglêdu na jakoœæ, ale przede wszystkim na wielkoœæ zasobu wysuwa siê niew¹tpliwie na czo³o spoœród wszystkich
darów, jakie w tym okresie wp³ynê³y na powiêkszenie zasobu bibliotecznego.2
1
Artyku³ jest fragmentem pracy magisterskiej „Fundacja i darowizna Jerzego Moszyñskiego dla
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, napisanej pod kierunkiem prof. Jana Zió³ka w Katedrze Historii
Nowo¿ytnej KUL w 2002 r.
2
Biblioteka Uniwersytecka KUL 1918–1970, pr. zb. „ABiMK” 23 (1971), s. 30, 142, 147; D. Dzierzkowska, Biblioteka G³ówna KUL 1918–1939, „ABiMK” 8 (1964), s. 221; Cz. D¹browski, Biblioteka
Uniwersytecka KUL, „¯ycie i myœl” 26 (1976), nr 12, s. 98.
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Po raz kolejny natomiast spotykamy go w 1929 r., kiedy na konto bud¿etu
katolickiej uczelni wp³ynê³a kwota z ustanowionej przez hrabiego krakowskiego
fundacji.3
Maj¹c zatem na uwadze zarówno znaczenie obu gestów J. Moszyñskiego,
jak i „szczup³oœæ” literatury poœwiêconej tym zagadnieniom4, artyku³ niniejszy
jest prób¹ przede wszystkim odtworzenia procesu darowizny oraz w konsekwencji motywów postêpowania hrabiego. Tym samym konieczne staje siê znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kontrowersyjny publicysta krakowski sta³ siê w³aœcicielem cennych zbiorów bibliotecznych, które w rezultacie
sta³y siê przedmiotem aktu darowizny.
W roku 1923, kiedy hrabia Moszyñski podj¹³ decyzjê o rozporz¹dzeniu
swym maj¹tkiem5, Uniwersytet Lubelski, bêd¹cy „efektem” realizacji œmia³ej
idei utworzenia katolickiej uczelni na ziemiach polskich, liczy³ zaledwie piêæ
lat i boryka³ siê z licznymi trudnoœciami, zwykle natury finansowej.6
Niemniej jednak przedmiotem troski pierwszego rektora by³o tak¿e utworzenie biblioteki naukowej – warsztatu badawczego dla przysz³ej kadry profesorskiej i studentów, bez którego nie wyobra¿a³ sobie, by uniwersytet móg³ w pe³ni
realizowaæ swe zadania. Dlatego te¿ ju¿ w Petersburgu ks. Idzi Radziszewski
rozpocz¹³ gromadzenie ksiêgozbioru, na który sk³ada³y siê oprócz zbiorów
profesorów zwi¹zanych ze œrodowiskiem polonijnym – Stanis³awa Ptaszyckiego
(kilkutysiêczny zbiór kompletowany pod k¹tem stosunków polsko-rosyjskich)
czy Stanis³awa Smolki (biblioteka prawno-historyczna), tak¿e zakupy dokonywane w ksiêgarniach i antykwariatach oraz egzemplarze bezp³atne lub po zani¿onych cenach nabyte wydawnictwa rosyjskich instytucji naukowych.7 Dlatego
te¿ mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e ju¿ fachowe petersburskie zbiory, których
porz¹dkowaniem zajê³a siê bibliotekarka Emilia Szeliga-Szeligowska8, da³y
pocz¹tek faktycznej dzia³alnoœci Biblioteki Uniwersyteckiej, która prawnie do
3 J. Zió³ek, Podstawy egzystencji KUL, [w:] KUL. Wybrane zagadnienia z dziejów Uczelni, red.
G. Karolewicz, ks. M. Zahajkiewicz, ks. Z. Zieliñski, Lublin 1992, s. 106.
4 Znaczenie darowizny przy okazji omawiania zbiorów bibliotecznych podkreœla monografia
D. Dzierzkowskiej, dz. cyt. oraz artyku³y: H. Mañkowskiej, Sekcja rêkopisów, [w:] Biblioteka
Uniwersytecka KUL 1918–1970, pr. zb., „ABiMK” 23 (1971), s. 140–146 i M. Kunowskiej, Sekcja
starych druków, [w:] tam¿e, s. 147–158.
5 Zarówno darowizna dla Uniwersytetu Lubelskiego, jak i powstanie aktu nadawczego fundacji
mia³y miejsce w tym samym roku 1923, ale realizacja fundacji przeci¹gnê³a siê do 1929 r.
6 Si³ napêdow¹ dzia³añ grupy entuzjastów Polonii petersburskiej, w rezultacie których 6 XI 1918
r. MWRiOP wyda³o koncesjê na za³o¿enie prywatnego uniwersytetu (G. Karolewicz, KUL. Dzieje, [w:]
Encyklopedia Katolicka [dalej: EK] t. VIII, kol. 1170) by³ ks. Idzi Radziszewski – ówczesny rektor
Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Ta¿, Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
[w:] KUL, dz. cyt., s. 51 (Autorka okreœli³a ks. I. Radziszewskiego mianem „spiritus movens”).
7 D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 194–197.
8 E. Szeliga-Szeligowska by³a jak najbardziej kompetentn¹ do tego zadania osob¹, posiada³a bowiem
odpowiednie wykszta³cenie biblioteczne, które zdobywa³a w Lipsku i na Uniwersytecie Warszawskim.
G. Karolewicz, Geneza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] KUL..., s. 53.
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¿ycia powo³ana zosta³a na podstawie tymczasowej koncesji MWRiOP 6 wrzeœnia
1918 r., a ustaw¹ o szko³ach akademickich z 1920 r. poddana zosta³a w³adzy
i kontroli tego¿ ministerstwa.9
Na powiêkszenie zasobu bibliotecznego Uniwersytetu Lubelskiego wp³ynê³y przede wszystkim dary osób, które same przekazywa³y sw¹ spuœciznê
biblioteczn¹ lub te¿ aktywnie uczestniczy³y w zabiegach o jej pozyskanie.
W grupie tej najbardziej hojna i wspania³omyœlna okaza³a siê warstwa ziemiañska10, choæ nale¿y podkreœliæ równie istotne znaczenie ksiêgozbiorów teologicznych i filozoficznych ofiarowywanych przez duchowieñstwo, a tak¿e darów
mieszkañców Lublina.11
Zdecydowanie mniejsze znaczenie mia³ bezp³atny egzemplarz obowi¹zkowy, który po pierwsze nie wp³ywa³ regularnie, a po drugie rozporz¹dzenie,
na mocy którego przys³ugiwa³ bibliotece, ostatecznie w 1927 r. zosta³o cofniête.12
Nale¿y tu jeszcze wspomnieæ o wymianie zagranicznej, której ambitnym
celem by³o dostosowanie poziomu ksiêgozbioru biblioteki do poziomu nauki
Zachodu, ale – jak twierdzi Danuta Dzierzkowska – w³adze biblioteczne nie
przywi¹zywa³y dostatecznej wagi do tej akcji wymiany, która pozwoli³aby
uzupe³niaæ zbiory wartoœciowymi wydawnictwami obcymi.13
Ostatni kolekcjoner rodziny Moszyñskich – hrabia Jerzy Moszyñski (24
kwietnia 1847–24 I 1924)14 nale¿a³ do najbardziej oryginalnych postaci, o których mówi³o siê w Krakowie i Królestwie Polskim na prze³omie XIX i XX w.
„[...] z najg³êbszych przekonañ kleryka³, charakter szczery i odwa¿ny, niezdolny
do kompromisów, temperament krewki, namiêtny, zapalczywy, zaczepny, do
uniesieñ i skrajnoœci skory oto g³ówne rysy duchowego portretu tego ¿arliwego
fanatyka”15, syna skazañca politycznego.
M³odzieniec, który bêd¹c uczniem Gimnazjum œw. Anny w Krakowie,
za³ama³ siê z powodu zakazu ojca dotycz¹cego udzia³u w powstaniu styczniowym, w sytuacji, gdy zaszczyt s³u¿enia ojczyŸnie by³ najsilniejsz¹ pobudk¹
umoralniania siê i przedmiotem mod³ów do Boga. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pierwszym okresie ¿ycia Jerzy odczuwa³ siln¹ potrzebê zwi¹zków z Austri¹. Najpierw jako dziesiêcioletni ch³opiec chcia³ uczyæ siê w szkole wojskowej w Wiedniu. PóŸniej studiuj¹c prawo na Uniwersytecie Jagielloñskim (w latach 1865–1869)
9

D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 197, 201.
D. Dzierzkowska sugeruje, ¿e do hojnoœci tej warstwy spo³ecznej móg³ przyczyniæ siê rektor
o. Jacek Woroniecki, wywodz¹cy siê z tej warstwy i maj¹cy z ni¹ rozleg³e kontakty. Ta¿, Biblioteka...,
s. 220, przyp. 83.
11 Tam¿e, s. 218–223.
12 Prawo do bezp³atnego egzemplarza zosta³o bibliotece przywrócone dopiero w 1932 r. W miêdzyczasie wydawnictwa krajowe przysy³a³y egzemplarze gratisowe, nap³ywa³y prace doktorskie ze wszystkich uniwersytetów w kraju i wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Tam¿e, s. 215–216.
13 Tam¿e, s. 217.
14 D. Dzierzkowska, Moszyñski Jerzy, [w:] SPKP, s. 609.
15 E. H., Jerzy Moszyñski, „Naprzód” 25 (1924), s. 4.
10
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przez jeden semestr pog³êbia³ wiedzê w stolicy Austrii, by w koñcu w wieku 31
lat wst¹piæ do wojska austriackiego jako porucznik u³anów. Wierz¹c, ¿e s³u¿ba
Polaków w armii zaborczej pozwoli im wydŸwign¹æ siê do roli, jak¹ mia³y
Wêgry w monarchii austro-wêgierskiej, usilnie stara³ siê przysposobiæ do wojska
swego chorowitego syna Stanis³awa, który ostatecznie wybra³ kap³añstwo.16
Wkrótce pierwsze próby rozpoczêcia kariery politycznej zakoñczy³y siê fiaskiem, gdy¿ zarówno
kandydowanie do Rady Pañstwa
z okrêgu wielicko-krakowskiego
w 1879 roku, jak i próby dostania
siê do Sejmu Krajowego (1883 r.)
zosta³y „utr¹cone” przez konserwatystów krakowskich.17 Niezra¿ony
niepowodzeniami zaj¹³ siê publicystyk¹18, która w szeroki sposób prezentuje jego pogl¹dy polityczne,
a o której wypowiadano skrajne
opinie. Autor ponad stu ksi¹¿ek
i wielu broszur wydawanych w³asnym nak³adem, wobec niechêci zamieszczania jego artyku³ów w prasie krajowej19 zasypywa³ nimi
krewnych i znajomych. Powodem
takiego stanu rzeczy by³y „przekonania moralne” J. Moszyñskiego
stoj¹ce w opozycji do wszystkich
nurtów przyjmowanych przez ogó³
Ryc. 1. Jerzy Moszyñski
spo³eczeñstwa. Jako pisarz polityczny, niezwi¹zany ideowo z ¿adn¹
parti¹, potrafi³ wyci¹gaæ logiczne wnioski, jednak¿e talent reprezentowa³ bardzo
mierny. Zwykle opracowywa³ d³ugie teksty, przepisuj¹c wywody przeciwników
i podkreœlaj¹c w³asne, nasycone ironi¹ i kpin¹.20
16 A. Galos, E. Koz³owski, Moszyñski Jerzy, [w:] Polski S³ownik Biograficzny [dalej: PSB], t. XXII,
s. 119; por. E. M. Rostworowski, Popio³y i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków 1985,
s. 243–244, 248, 271.
17 R. R. Ludwikowski, G³ówne nurty polskiej myœli politycznej 1815–1890, Warszawa 1982, s. 175.
18 Najwa¿niejsze prace J. Moszyñskiego przytaczaj¹ autorzy biogramu w PSB (A. Galos, E. Koz³owski, dz. cyt.) oraz E. M. Rostworowski. Ten¿e, dz. cyt., s. 538–539, przyp. 70.
19 Przez krótki czas J. Moszyñski wspó³pracowa³ np. z „Przegl¹dem Katolickim” i „G³osem Narodu”,
którego rzekomo by³ przyjacielem. E.H., dz. cyt.
20 E. M. Rostworowski, dz. cyt., s. 267; por. R. R. Ludwikowski, dz. cyt.
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Publicysta Jerzy Moszyñski nie okazywa³ ju¿ entuzjazmu z powodu
powstania, a z perspektywy czasu sta³ siê jednym z jego najzagorzalszych
przeciwników, uwa¿aj¹c je za nieszczêœcie, za dzie³o g³upoty, które na Polaków
œci¹gnê³o klêski i przeœladowania. Z drugiej strony bardziej docenia³ ofiarnoœæ
„czerwonych”, a o kulcie przelanej krwi mo¿e œwiadczyæ imiê Stefana nadane
jego pierworodnemu synowi, ni¿ opiesza³oœæ „bia³ych”, którym zarzuca³ fa³sz
wobec narodu.21
Mimo ¿e sam wyrós³ na gruncie pogl¹dów „stañczyków”, skrajnie siê od
nich ró¿ni³, prezentuj¹c pogl¹d, ¿e samo d¹¿enie do niepodleg³oœci jest „grzechem pierworodnym”, a pojêcie „sprawy polskiej” powoduje niepotrzebne zamieszanie w stosunkach z zaborcami. Co wiêcej Polska ze wzglêdu na swe po³o¿enie
geograficzne nie mia³a mo¿liwoœci bycia niepodleg³¹, gdy¿ otoczona wrogami
nie mia³aby naturalnych granic obronnych. Przez Rosjê zosta³aby odciêta od
tradycyjnych, wschodnich rynków zbytu i ekonomicznie opanowana przez Niemcy. Dlatego te¿ Polacy powinni skupiæ siê na szukaniu zgody z narodem
i cesarzem rosyjskim i d¹¿yæ do trwa³ego przymierza Austrii z Rosj¹. Jedynie
trójugoda u³atwi³aby przyjazne po¿ycie pañstw rozbiorowych na zewn¹trz, a wewn¹trz pozwoli³aby na pracê dla korzystnego rozwoju narodowego, wykraczaj¹cego poza ramy pañstwa zaborczego, w sk³ad którego wchodzi³y poszczególne
dzielnice, poprzez szukanie punktów stycznych we wspólnych interesach moralnych, ekonomicznych i politycznych.22
Uwa¿any za maniaka i dziwaka J. Moszyñski zwalcza³ jakiekolwiek
przejawy demokracji i liberalizmu, maj¹c je za wytwór ¿ydowskiej masonerii.
Jako skrajny kleryka³ ogromn¹ wagê przywi¹zywa³ do religii, wierz¹c tylko w to,
co koœció³ katolicki podawa³, a w ¿yciu politycznym pragn¹³ przyznaæ wiêksze
znaczenie duchowieñstwu. St¹d te¿ postulaty „[...] stworzenia stronnictwa katolickiego i konserwatywnego, opartego œmia³o i otwarcie o hierarchiê duchown¹
i spo³eczn¹, a wiêc grupuj¹cego siê wokó³ biskupów dla odrodzenia moralnego
[...].”23 Proponowa³ nawet oprzeæ administracyjny podzia³ kraju na parafiach,
dekanatach, biskupstwach z w³adz¹ proboszczów, dziekanów i biskupów.24
Odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci da³o mu kolejny pretekst do krytyki
politycznej, m.in. J. Pi³sudskiego25, I. Paderewskiego czy W. Witosa, a gen.
21 J. Moszyñski o¿eni³ siê ze Stefani¹ Cieleck¹, która nosi³a imiê swego stryja Stefana, by³ego
oficera wojsk papieskich, walcz¹cego w powstaniu styczniowym. E. M Rostworowski, dz. cyt.,
s. 268–270.
22 W. Feldman, Dzieje polskiej myœli politycznej w okresie porozbiorowym, t. 2, Kraków [b.r.w.],
s. 225–226; por. J. Myœliñski, Grupy polityczne Królestwa Polskiego w Zachodniej Galicji (1895–1904),
Warszawa 1967, s. 213–214; R. R. Ludwikowski, dz. cyt., s. 179.
23 Tam¿e.
24 E. H., dz. cyt., s. 4.
25 Jak negatywnie by³ nastawiony do polityków niepodleg³oœciowych œwiadczy fakt, ¿e redakcja
Myœli Narodowej dopiero po œmierci J. Moszyñskiego zdecydowa³a siê na opublikowanie jego listu,
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J. Hallerowi w swym „Liœcie otwartym” zaproponowa³ przeprowadzenie zamachu stanu i wprowadzenie rz¹dów klerykalno-ziemiañskich.26
Ten bezwzglêdny ugodowiec sporo jednak zdzia³a³ dla polepszenia sytuacji
ch³opów w swym maj¹tku w £oniowie, zaczynaj¹c od likwidacji szynku i gorzelni, na miejscu których za³o¿y³ wytwórniê serów. Natomiast wspomagaj¹c
swoich ch³opów w utrzymaniu siê na ojcowiŸnie, poprzez za³o¿enie kasy spó³dzielczej stawia³ siebie za przyk³ad do naœladowania.27
W koñcu ten zaniedbany w ubiorze asceta, pozostaj¹cy w ¿yciu politycznym „jednoosobowym stronnictwem”, najbardziej dziki wœród konserwatystów, ugodowiec, z którym nikt nie móg³ siê ugodziæ, bo nie przyjmowa³ kontrargumentów (czêsto nawet zamyka³ uszy po wyg³oszeniu w³asnej kwestii, by
niepotrzebnie siê nie denerwowaæ)28, przeczuwaj¹c zbli¿aj¹cy siê koniec, zasiad³
do pisania testamentu. Przedmiotem troski tego budz¹cego szacunek nieustêpliwoœci¹ przekonañ starca, zachowuj¹cego m³odzieñczy temperament i zapa³, sta³y
siê, odziedziczone po ojcu Piotrze Moszyñskim, wspania³y zbiór grafiki oraz
zasobna biblioteka. Nie przyczyni³ siê wprawdzie do powiêkszenia kolekcji
sztychów, a ksiêgozbiór uzupe³nia³ dzie³ami g³ównie o tematyce politycznospo³ecznej i religijnej, ale i nie ukrywa³, ¿e t¹ drogocenn¹ spuœciznê rodzinn¹
w czêœci przeznaczy dla Uniwersytetu Lubelskiego, w czêœci zaœ na ró¿ne
instytucje dobroczynne w Krakowie.29
Wewnêtrzna organizacja biblioteki Moszyñskich

Twórc¹ biblioteki rodziny Moszyñskich by³ marsza³ek wielki koronny –
Fryderyk Józef Moszyñski. Na zawartoœæ zgromadzonego przez niego ksiêgozbioru w du¿ej mierze wp³ynê³o wszechstronne wykszta³cenie w³aœciciela, który
gromadzi³ w Dolsku przede wszystkim dzie³a z zakresu nauk œcis³ych, w tym
tak¿e nauki o medalach.30 Dziœ trudno jednoznacznie oceniæ wartoœæ zebranych
przez F. Moszyñskiego ksi¹¿ek, ale faktem jest, i¿ czêœæ swego zbioru (ponad
2 tys. egzemplarzy) zapisa³ w testamencie Gimnazjum Krzemienieckiemu. Jednak¿e o jakoœci tej¿e biblioteki napisa³ póŸniej bibliotekarz obdarowanej szko³y,

który napisa³ reaguj¹c na odmowê przyjêcia godnoœci prezydenta Rzeczypospolitej przez J. Pi³sudskiego.
Wczeœniejsza publikacja nie by³a mo¿liwa ze wzglêdu na porywczy ton listu. J. Moszyñski, Zwyciêstwo
g³osu sumienia, „Myœl Narodowa” 4 (1924), nr 9, s. 9.
26 A. Galos, E. Koz³owski, dz. cyt., s. 120.
27 Tam¿e, s. 119; por. E. M. Rostworowski, dz. cyt., s. 271–272.
28 S³owami tymi podsumowa³ swego dalekiego krewnego E. M. Rostworowski, spokrewniony
z J. Moszyñskim przez sw¹ babkê Helenê Rostworowsk¹, naturaln¹ siostrê J. Moszyñskiego. Ten¿e,
dz. cyt., s. 241, 271–272.
29 E. H., dz. cyt.
30 A. Zahorski, M. Z³omska, Moszyñski Fryderyk, [w:] PSB, t. XXII, s. 116.
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¿e bêd¹c zbieran¹ w jednym miejscu i czasie co biblioteka królewska, zawiera³a
wiele duplikatów i „[...] wreszcie obok dzie³ wa¿nych mianowiciej w jeografii,
sztukach piêknych i literaturze francuskiej jest w niej wielka liczba romansów,
w zbieraniu których ¿adnego prawie nie robiono wyboru.”31 W³asn¹ opini¹
o zawartoœci dolskiej biblioteki podzieli³a siê córka Piotra Moszyñskiego –
Józefa, wed³ug której zapewnia³a ona w pe³ni dowolnoœæ w wyborze ksi¹¿ek
i zami³owanie do czytania ró¿norodnoœci¹ i bogactwem. Wy³¹cznie zdrowemu
rozs¹dkowi zawdziêcza³a fakt, ¿e jej m³odej wyobraŸni nie splami³y ca³e szeregi
ma³ych tomików „[...] w cielêc¹ skórê oprawnych z odpowiednimi rycinami,
które w XVIII w. zapewne rezerwê prywatn¹ dzie³ w m³odoœci przez pana
Fryderyka czytywanych [stanowi³y].”32 Jedno z nimi spotkanie wystarczy³o, by
nigdy wiêcej na ow¹ pó³kê nie siêga³a i zawsze mia³a obawy przed ksi¹¿eczkami
podobnego formatu, oprawionymi w skórê.33
Zatem pozosta³¹ czêœæ zbioru, z ksi¹¿kami o ró¿norodnej tematyce i wartoœci, czêsto oznaczanych ozdobnym monogramem FCM (Fédéric Comte Moszyñski)34 odziedziczy³ Piotr Moszyñski, który w³asne nabytki znaczy³ pieczêci¹
lub
pismem
odrêcznym
„Z Biblioteki P. Moszyñskiego.”35
Pod jego czujnym okiem
spuœcizna marsza³ka wielkiego koronnego narasta³a nawet
wtedy, gdy skazaniec polityczny odsiadywa³ karê w wiêzieniu petersburskim, o czym
œwiadczy notatka na jednym
z najcenniejszych rêkopisów
w jego zbiorach – albumie
z autografami wierszy A.
Mickiewicza, zawiadamiaj¹ca,
¿e „Album w³asnorêczne
Adama Mickiewicza darowane
mi
w
fortecy
Pietropaw³owskiej
1829
roku
Ryc. 2. Pieczêæ w³asnoœciowa Fryderyka Moszyñskiego
przez Maryana Piaseckiego.”36
Zreszt¹ z pomocy
31 P. Jarkowski, Wiadomoœæ o bibliotece Liceum Krzemienieckiego i onej porz¹dku w 1825, „Rocznik
Wo³yñski” 4 (1935), s. 85.
32

Wspomnienia Józefy z Moszyñskich Szembekowej. BN, mf 65299, k. 145.

33

Tam¿e.

34

A. Treiderowa, Moszyñski Fryderyk, [w:] SPKP, s. 608.

35

D. Dzierzkowska, Moszyñski Piotr, [w:] tam¿e, s. 609.
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plenipotenta M. Piaseckiego mieszkaj¹cego w Petersburgu i nale¿¹cego do grupy
ludzi, wœród których obraca³ siê wieszcz, P. Moszyñski korzysta³ wiele razy,
najczêœciej przy nabywaniu ksi¹¿ek autorów obcych. Poza tym przywieziony
ukradkiem przez W³adys³awa Ko³yszkê Pan Tadeusz pozwoli³ ojcu i córce
Józefie, pozostaj¹cych na wygnaniu, na odbywanie bankietów duchowych. Inn¹
drog¹ uzupe³niania ksiêgozbioru by³o poœrednictwo zaprzyjaŸnionych rodzin
rosyjskich. Tote¿ nigdy nie brakowa³o zes³añcowi zakazanych ksi¹¿ek polskich,
a córka jego wspomina: „Odwiedzaj¹cy nas przyjaciele zawsze coœ przywozili,
jakieœ ¯ydki coœ dostawiali, dosyæ ¿eœmy mieli wszystko, co nowego w kraju
siê pojawi³o i nigdy st¹d ¿adne nieprzyjemnoœci dla nas nie wynik³y.”37 Kolejn¹
szans¹ powiêkszania zasobów biblioteki by³ pobyt w Kijowie, który œci¹ga³ wielu
ksiêgarzy, ich agentów czy zwyk³ych zbieraczy ksi¹¿ek zainteresowanych zakupem lub wymian¹ poszukiwanych dzie³. Równoczeœnie firmy sprowadzaj¹ce
towary zagraniczne zajmowa³y siê handlem ksi¹¿k¹ obcojêzyczn¹ i dlatego te¿
przy tak sprzyjaj¹cych warunkach Piotr Moszyñski móg³ nabyæ jesieni¹ 1839 r.
i wiosn¹ 1840 r. nowe pozycje w jêzyku francuskim (352) i polskim (44)
i przes³aæ je do Dolska. Stamt¹d ca³a biblioteka wraz z kolekcj¹ broni, zapakowana w drewniane skrzynie, wys³ana zosta³a w 1843 r. do Krakowa, w którym
po ca³kowitym u³askawieniu osiedli³ siê by³y Sybirak.38
Równie¿ tutaj w nowym miejscu dba³ o to, by jego biblioteka s³u¿y³a
w pierwszym rzêdzie za podstawê edukacji dzieci. Stara³ siê powiêkszaæ jej
zasoby w³asnymi próbami literackimi, t³umacz¹c dramaty Aleksego To³stoja,
z którym utrzymywa³ kontakt korespondencyjny39, czy te¿ dyktuj¹c ziêciowi
Zygmuntowi Pus³owskiemu „Pamiêtnik”.40 Poza tym P. Moszyñski sta³ siê
w³aœcicielem cennego ksiêgozbioru prof. literatury polskiej – Micha³a Wiszniewskiego, który w wyniku k³opotów finansowych zmuszony zosta³ do jego spieniê¿enia41 oraz posiadaczem czêœci zbiorów Teofila ¯ebrawskiego „[...] ¿yj¹ce36 Notatka znajduje siê na ostatniej stronie albumu. B. Gubrynowicz, Album Piotra Moszyñskiego,
„Pamiêtnik Towarzystwa Literackiego” 6 (1898), s. 482. B. Gubrynowicz bada³ album z poezj¹
Mickiewicza w 1895 r., kiedy z polecenia Towarzystwa Literackiego mia³ zaj¹æ siê jego wydaniem.

Album, na którym odciœniêta zosta³a w z³ocie korona hrabiowska P. Moszyñskiego udostêpni³ mu
wówczas J. Moszyñski. Tam¿e, s. 481, 483.
37 Wspomnienia..., k. 88.
38 B. Kamiñska, Z dziejów krakowskiego ksiêgozbioru Piotra Moszyñskiego, „Roczniki Biblioteczne”
31 (1987), z. 1, s. 159.
39 Wed³ug Z. Krajewskiej „Autorstwo Moszyñskiego przy wiêkszoœci tekstów jest domniemane na
podstawie poprawek stylistycznych robionych jego rêk¹ (choæby nawet tekst g³ówny by³ spisany inn¹
rêk¹ – wiadomo bowiem, ¿e Moszyñski pisa³ bardzo niewyraŸnie i czêsto [...] wyrêcza³ siê innymi
osobami.”). Katalog rêkopisów Biblioteki Narodowej, opr. Ta¿, t. XIII, Warszawa 1997, s. 163.
40 B. £opuszañski, Moszyñski Piotr, [w:] PSB, t. XXII, s. 131.
41 P. Moszyñski nale¿a³ do nielicznego grona przyjació³ krakowskiego profesora. J. Dybiec, Micha³
Wiszniewski. ¯ycie i twórczoœæ, Warszawa 1970, s. 287; por. F. Hechel, Kraków i ziemia krakowska
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go, zas³u¿onego staro¿ytnika [...] architekta [...]. Te dwa imiona dostatecznie
œwiadcz¹ za wartoœci¹ owego ksiêgozbioru [...]”.42 Ksiêgozbioru œwiadomie
dobieranego przez gor¹cego patriotê tak, by poszerzaæ wiedzê nie tylko o historii
w³asnego narodu, ale i innych pañstw europejskich. Literatura piêkna s³u¿yæ
mia³a kszta³towaniu œwiadomoœci narodowej, pielêgnowaniu polszczyzny,
o prawa której walczy³ w Galicji sam Moszyñski, a tak¿e rozwijaæ mi³oœæ do
ojczystego kraju i staæ siê odskoczni¹ w œwiat iluzji poetyckiej czy powieœci.43
Z kolei w ksi¹¿kach z zakresu wojskowoœci, medycyny, topografii, B. Kamiñska
dopatruje siê realizacji instrukcji ksiêcia A. Czartoryskiego, który zaleca³ „[...]
kszta³cenie siê w rzeczach wojskowych [...] [by] formowaæ tym sposobem
biblioteczkê dla oficerów, upowszechniaæ jej nabycie i czytanie”.44 Czasopisma,
których w zbiorze krakowskiego konserwatysty odnaleŸæ mo¿na ponad kilkaset
tytu³ów z ró¿nych dziedzin, s³u¿y³y pozyskiwaniu aktualnych wiadomoœci oraz
celom rozrywkowym i dydaktycznym.45 Równoczeœnie w zbiorze tym, cz³owieka
ogromnie ceni¹cego pami¹tki narodowe, nie mog³o zabrakn¹æ ani rzadkiego
zbioru starych druków, do których nale¿a³ m.in. Dekret Gracjana, Opuscula œw.
Augustyna i Explanatio J. Turrecrematy46 ani te¿ cennych i bardzo licznych
starych druków polskich z XVI–XVII w.47
Poza tym Piotr czêsto uwa¿any za symbol romantycznego bohatera, bior¹c
udzia³ w wydarzeniach dziejowych, mia³ mo¿liwoœæ gromadzenia archiwum
o znaczeniu historycznym. W jego sk³ad wesz³y dokumenty – wszystkie druki
ulotne, odnosz¹ce siê do rewolucji krakowskiej, które jako jeden z najaktywniejszych
jej uczestników troskliwie nie tylko zbiera³ i gromadzi³, ale i opatrywa³ w³asnymi
cennymi uwagami.48 Z kolei jego przyjaciel gen. Ignacy Pr¹dzyñski powierzy³
mu nie tylko materia³y dokumentuj¹ce powstanie listopadowe, ale i w³asne
Pamiêtniki, z moralnym nakazem wydania ich w czasach historycznej bezstronw okresie Wiosny Ludów, Wroc³aw 1950, s. 309.
M. Hulewicz, O zbiorach hr. Piotra Moszyñskiego w Krakowie, „Ruch Literacki” 7 (1877), s. 108.
Zachowa³a siê równie¿ oferta T. ¯ebrawskiego z 77 pozycjami ksi¹¿kowymi (z cenami), zakupionymi
w 1853 r. Varia dotycz¹ce biblioteki Piotra Moszyñskiego w Krakowie. BN, mf 77697, k. 65.
43 W zbiorach P. Moszyñskiego odnajdujemy dzie³a m.in. J. Bartoszewicza, A. Fredry, I. Krasickiego,
J. I. Kraszewskiego, A. Naruszewicza, J. U. Niemcewicza, Tam¿e, k. 15–19.
44 B. Kamiñska, dz. cyt., s. 162.
45 S¹ to m.in.: „Czas”, „Gazeta „Krakowska”, „Jutrzenka – pismo literackie”, „Korespondent
warszawski donosz¹cy wiadomoœci krajowe i zagraniczne”, „Kronika Emigracji Polskiej z 1834–1838”,
„Kuryer polski”, „Monitor Warszawski”, „Pamiêtnik Galicyjski – pismo poœwiêcone historii, literaturze
i przemys³owi”, „Przyjaciel Ludu”, „Rocznik Emigracji Polskiej”, „Zabawy Przyjemne i Po¿yteczne”
oraz wiele innych o ró¿norodnej tematyce. Varia..., k. 5–14; KIG, BKUL, rkps 211
46 D. Dzierzkowska, Moszyñski...
47 Tam¿e. Wymieniæ tutaj mo¿na dzie³a: Bentkowskiego, Spis medalów polskich, 1830; J. D³ugosza,
Historia polonica, 1514; £. Górnickiego, Dworzanin polski, 1639; J. Kochanowskiego, Psa³terz Dawidów,
1641; B. Paprockiego, Gniazdo cnoty, 1578; Kazania P. Skargi, 1609. Katalog najcenniejszych druków
polskich w zbiorach Piotra Moszyñskiego w Krakowie, BN mf 77696, KIG, BKUL, rkps 211
48 J. Dybiec, dz. cyt., s. 255, przyp. 1, s. 258, przyp. 12.
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noœci.49 Wczeœniej zaœ drog¹ spadku odziedziczy³ równie cenny materia³ do
badania czasów S. Augusta – archiwum swego krewnego Fryderyka Moszyñskiego.50
Rozrastaj¹ce siê zbiory wymaga³y przystosowania do ich przechowania
coraz wiêkszych powierzchni lokalowych. Dlatego te¿, gdy w po¿arze Krakowa
w 1850 r. sp³onê³o równie¿ mieszkanie P. Moszyñskiego przy ul. Brackiej,
rodzina wraz ze s³u¿b¹ przeprowadzi³a siê do obszernego pa³acyku, zakupionego
od Macieja Brodowicza, przy ul. Lubicz „[...] pierwszy gmach za plantami po
lewej rêce id¹c do kolei ¿elaznej.”51 (Dzisiejszy gmach urzêdu pocztowego
naprzeciwko Dworca G³ównego PKP). Dom otoczony murem, stoj¹cy poœrodku
ogrodu zapewnia³ bezpieczeñstwo, a tak¿e odpowiada³ surowemu usposobieniu
jego w³aœciciela, ale przede wszystkim stwarza³ mo¿liwoœæ wyeksponowania
wszystkich okaza³ych kolekcji.52
Biblioteka zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w krêgach ziemiañskich mod¹ urz¹dzona zosta³a na parterze domu, gdzie ustawiono osiem dêbowych szaf przeznaczonych na ksi¹¿ki wspó³czesne oraz jedn¹ szafê orzechow¹ i przeszklon¹,
w której pouk³adano 600 rêkopisów, inkunabu³ów i starych druków. Wiêkszoœæ
mebli wykonana by³a z drzewa orzechowego poza dêbowymi schodkami, u³atwiaj¹cymi korzystanie z ksi¹¿ek na górnych pó³kach. „Przy oknie sta³o obite
suknem biurko, a na nim czarny marmurowy wazon, umbrelka z br¹zu oraz
figurki [...] przedstawiaj¹ce psa i jaszczurkê. W pobli¿u krzes³a le¿a³a wilcza
skóra pod nogi. Do u¿ytku i dla wygody czytelników umieszczono w bibliotece
dwa stoliki z otwieranymi klapami, antyczny stó³ z orze³kiem i koron¹ oraz 12
wygodnych krzese³ek z »w³osianym obiciem«. Znu¿eni siedz¹c¹ pozycj¹ czytelnicy mogli skorzystaæ z obitej skór¹ sofy.”53 Natomiast poœrodku, w nastêpnych
szafach wyeksponowano liczne globusy, monety, medale, zbiory pieczêci, sygnetów, miniatur, a tak¿e narzêdzia matematyczne, lunety, teleskopy oraz mapy,
atlasy i plany i w koñcu tak¿e „doborow¹” kolekcjê rycin.54 Œciany biblioteki
zdobi³y portrety familijne, drzewo genealogiczne oraz obrazy przedstawiaj¹ce
T. Koœciuszkê i S. Konarskiego, a tak¿e portrety niewielkiego grona przyjació³
49 O przyjaŸni ojca z Pr¹dzyñskim pisze syn J. Moszyñski: „mój ojciec ¿ywi³ najgorêtsz¹ przyjaŸñ
dla jenera³a Pr¹dzyñskiego [który] trzyma³ do chrztu [...] brata mojego Emanuela [...]. W domu mojego
ojca na Brackiej ulicy spêdzi³ Pr¹dzyñski ostatnie lata swojego ¿ycia [...] dyktowa³ on widocznie swoje
pamiêtniki [...]”. J. Moszyñski, Geneza powstania listopadowego. Tom wstêpny do Pamiêtników Genera³a
Pr¹dzyñskiego, Kraków 1909, s. 639.
50 Co do liczebnoœci zbiorów wspó³czeœni nieco ró¿nili siê w swych informacjach, podaj¹c liczby
6 tys. (F. Radziszewski, Wiadomoœæ historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach
publicznych i prywatnych, Kraków 1875, s. 32), 7 tys. (Opis Krakowa i jego okolic nak³adem J. Czecha,
Kraków 1862, s. 118), 13 tys. (M. Hulewicz, dz. cyt.)
51 Opis...
52 B. Kamiñska, dz. cyt., s. 163.
53 Tam¿e, s. 164.
54 M. Hulewicz, dz. cyt.
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P. Moszyñskiego – Romana Sanguszki, gen. I. Pr¹dzyñskiego, Franciszka
Wê¿yka i zes³añców z Tobolska.55
Pokoje pierwszego piêtra równie¿ ozdobione zosta³y pracami wybitnych
malarzy polskich obrazuj¹cych martyrologiê narodu polskiego, w ramach tematyki historyczno-patriotycznej, jak choæby Pochód na Sybir A. Grottgera. Poza
tym w pa³acu przy ul. Lubicz wisia³y akwarele Juliusza Kossaka, prace Jana
G³owackiego, Piotra Micha³owskiego i Wojciecha Sztattlera.56
Obok obrazów salony zdobi³y rzeŸby w tym kolosalne popiersie Józefa
Ch³opickiego wykonane przez krakowskiego artystê Henryka Sztattlera.57 Z kolei salê jadaln¹ przyozdobiono kolekcj¹ broni, wœród której znajdowa³y siê
karabele, wysadzane bu³awy hetmañskie, pistolety, lance, pancerze, laski
marsza³kowskie, pióropusze, he³my, rzeŸbione i wyk³adane naramienniki oraz
broñ palna z ró¿nych okresów, które najczêœciej rozmieszczano nad drzwiami,
nad kominkami obok obrazów i rzeŸb.58 Pe³nej harmonii wystroju piêtra pa³acu
dope³nia³ stoj¹cy w jadalni kredens, gdzie miêdzy starymi tacami, wazonami,
kielichami, œwiecznikami i serwisami, znajdowa³ siê z³oty puchar Zygmunta I,
ofiarowany mu przez osiad³ych w Krakowie Niemców. Tym samym mnogoœæ
kolekcji œwiadczyæ mia³a „[...] przysz³ym pokoleniom o dawnej chwale, œwietnoœci, historii Korony i Litwy, a ziomek wspó³czesny [mia³ westchn¹æ i wspomnieæ] zacnego w³aœciciela zwiedzaj¹c zbiory.”59
Dodaæ nale¿y, ¿e wed³ug ustaleñ B. Kamiñskiej biblioteka by³a nie tylko
miejscem, gdzie samotnie oddawano siê lekturze, ale spe³nia³a funkcje towarzyskie niemal jako zupe³nie mêski azyl. Œwiadcz¹ o tym zgromadzone tam przedmioty s³u¿¹ce do gry w bilard, w wista czy pozwalaj¹ce wypaliæ fajkê (m.in.
mahoniowy bilard, kije, bile, stolik do wista, fajki).60
Ten cenny i bogaty w okazy z ro¿nych dziedzin sztuki i nauki zbiór
wymaga³ solidnego opracowania, którego podejmowali siê kolejno zatrudniani
przez P. Moszyñskiego bibliotekarze. Najd³u¿ej porz¹dkowaniem ksiêgozbioru,
jego katalogowaniem i sporz¹dzaniem inwentarzy zajmowa³ siê nauczyciel jêzyka i literatury polskiej w Gimnazjum œw. Anny w Krakowie – Antoni Kamiñski.
55

B. Kamiñska, dz. cyt., s. 165.
Tam¿e; por. M. Hulewicz, dz. cyt.; Opis...s. 119.
57 Opis...; por. M. Hulewicz, dz. cyt.
58 Kolekcja broni P. Moszyñskiego by³ wed³ug s³ów M. Hulewicza jedn¹ z cenniejszych w kraju.
Tam¿e. Tak¹ opiniê zdaje siê równie¿ prezentowaæ rzeczoznawca s¹dowy – Leonard Lepszy, dokonuj¹cy
wyceny zbrojowni, która w tym czasie (tj. 1924 r.) nale¿a³a do Jerzego Moszyñskiego. Pisze w orzeczeniu
z dn. 24 VI 1924 r., ¿e „zbrojownia [...] zawiera 202 sztuk rozmaitych zabytków z epoki od XIV do
XIX stulecia [...] [m.in.] lambrekin króla polskiego W³adys³awa IV haftowany nitk¹ z³ocon¹ i srebrn¹
w herby [...]”. Orzeczenie, APwK, sygn. AP SPC Kr II 51. Obecnie czêœæ broni z tej kolekcji znajduje
siê w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Katalog..., s. 193
59 M. Hulewicz, dz. cyt., s. 108–109; por. Opis...
60 B. Kamiñska, dz. cyt., s. 165–166.
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Do jego dodatkowych zajêæ nale¿a³o zarz¹dzanie domem oraz sporz¹dzanie
spisów wyposa¿enia domowego. Kiedy ze wzglêdu na z³y stan zdrowia zrezygnowa³ z pracy, jego obowi¹zki przej¹³ Saturnin Œwierzyñski, malarz i nauczyciel
rysunku w Gimnazjum œw. Jacka w Krakowie. Do zatrudnionych póŸniej bibliotekarzy nale¿eli jeszcze F. Wyszatycki, Józef Ochmañski oraz ju¿ po œmierci
P. Moszyñskiego Bronis³aw Jaworski.61
Efektem ich pracy s¹ pozostawione ró¿ne spisy, inwentarze, katalogi,
których forma z up³ywem lat siê zmienia³a. Pierwsze inwentarze z lat 20. i 30.
XIX w. to alfabetyczne spisy wed³ug nazwisk autorów.62 Kolejne rejestrowa³y
zbiory specjalne, jak grafikê, czasopisma czy niekompletne dzie³a tomowe.63
Obok tych znajduje siê jeszcze „Katalog najcenniejszych druków polskich
w zbiorach Piotra Moszyñskiego”, byæ mo¿e sporz¹dzony przez F. Wyszatyckiego64, by³ wynikiem rejestrowania dzie³ rzadkich i cennych pami¹tek kultury
narodowej.65 Pe³ny inwentarz, na który sk³ada siê ponad 9 tys. pozycji, zosta³
sporz¹dzony przez B. Jaworskiego, kiedy biblioteka by³a ju¿ w³asnoœci¹ Jerzego
Moszyñskiego.66 Obecnie wraz z katalogiem dzia³owym znajduje siê on w Bibliotece KUL.67
Wed³ug badañ przeprowadzonych przez B. Kamiñsk¹, ksi¹¿ki w zbiorach
P. Moszyñskiego, który sam nie zajmowa³ siê ich opracowywaniem, by³y oprawiane w pó³skórek, pó³p³ótno, w skórê, pergamin, w karton lub w p³ótno.
Równoczeœnie stan ich zachowania, o czym informuj¹ zapiski na kartach katalogowych, np. „egzemplarz piêkny”, „jeszcze dobry”, „nowy”, „bardzo zniszczony”, „jeszcze ujdzie” œwiadcz¹ o tym, ¿e ich w³aœciciel przywi¹zywa³ wagê
do treœci ksi¹¿ki, a nie jej wygl¹du zewnêtrznego i st¹d zapewne nie uwa¿a³ za
celowe kontynuowaæ jednolitej oprawy stosowanej przez Fryderyka Moszyñskiego. Do wyj¹tku nale¿a³y piêkne egzemplarze starych druków.68
Selektywnie gromadzone przez P. Moszyñskiego dzie³a, maj¹ce zaspokajaæ nie tylko jego w³asne rozleg³e potrzeby zwi¹zane z ró¿nokierunkow¹ dzia³alnoœci¹, by³y u³o¿one dzia³ami. Obok podzia³u na grupy jêzykowe (tab. 1), gdzie
na czo³o wybijaj¹ siê pozycje w jêzyku polskim, dystansuj¹c dzie³a w jêzykach
europejskich, jak angielski i w³oski, wprowadzony zosta³ równie¿ podzia³ rzeczo61

Tam¿e, s. 166–167.
m.in., Katalogi biblioteki Moszyñskich w Dolsku, z lat 1834 i 1840. BN, mf 77693.
63 Varia..., k.1–20.
64 Katalog najcenniejszych... (przypuszczenie co do autorstwa wysuwa Z. Krajewska, Katalog...,
s. 191.).
65 B. Kamiñska, dz. cyt., s. 167.
66 Tam¿e.
67 Tam¿e; por. KIG. BKUL, rkps 211, Katalog rzeczowy biblioteki Jerzego Moszyñskiego, tam¿e,
rkps 214.
68 B. Kamiñska, dz. cyt., s. 167–168.
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wy (tab. 2), gdzie z kolei najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ksi¹¿ki z zakresu historii
i jej nauk pomocniczych obok dzie³ literackich.69
Tabela 1. Podzia³ jêzykowy ksiêgozbioru w bibliotece Piotra Moszyñskiego
Jêzyki

Liczba egzemplarzy

Polski

5146

Francuski

1828

£aciñski

1114

Niemiecki

695

Rosyjski i inne jêzyki s³owiañskie

97

Angielski i w³oski

67

Razem

8947

ród³o: B. Kamiñska, dz. cyt., s. 168.
Tabela 2. Podzia³ rzeczowy ksiêgozbioru w bibliotece Piotra Moszyñskiego
Dzia³y rzeczowe

Liczba egzemplarzy

T³umaczenia klasyków ³aciñskich i greckich

107

Filozofia

123

Matematyka i dzie³a przyrodnicze

207

Gospodarka – ogrodnictwo – leœnictwo, myœlistwo – przemys³

98

Medycyna – weterynaria – farmacja

109

Wojskowoœæ

298

Estetyka

29

Literatura

2278

Historia, numizmatyka – archeologia – heraldyka – genealogia

3014

Teologia

693

Prawo i ekonomia

272

Wychowanie – nauka pocz¹tkowa – dzie³a treœci moralnej

105

Informatory – kalendarze

123

Dykcjonarze, s³owniki, encyklopedie

193

Inkunabu³y, stare druki, rêkopisy

597

Razem

8246

ród³o: B. Kamiñska, dz. cyt., s. 168.

69

Dane liczbowe B. Kamiñska opar³a o wyliczenia z Kartkowego katalogu rzeczowego. Ta¿, dz.
cyt., s. 168–169. Nie znaj¹c metody, jak¹ zastosowa³a autorka przy klasyfikacji egzemplarzy do
poszczególnych dzia³ów rzeczowych, nie mo¿emy okreœliæ przyczyny, która wp³ynê³a na ró¿nicê liczbow¹
wszystkich zsumowanych egzemplarzy w obu tabelach.
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Dodatkowo du¿ym u³atwieniem w poruszaniu siê po tej krakowskiej,
domowej bibliotece by³o utworzenie poddzia³ów, do których dobierano druki,
stosuj¹c kryterium przynale¿noœci do okreœlonego gatunku piœmienniczego.
W wyniku tego, np. w dziale literatury wyodrêbniono dramat, poezjê, powieœci,
do których zaliczano romanse, opisy podró¿y, a nawet przewodniki po miastach
i muzeach, a w dziale historii – pamiêtniki, ¿yciorysy, kroniki, diariusze sejmowe.70
W ten sposób uporz¹dkowane zbiory Piotr Moszyñski udostêpnia³ spo³eczeñstwu krakowskiemu, dbaj¹c zatem nie tylko o edukacjê w³asnych dzieci,
ale i uczniów gimnazjów krakowskich – œw. Anny i œw. Jacka, którzy z tej
„publicznej biblioteki” wypo¿yczali g³ównie lektury szkolne. Do grupy czytelników nale¿a³a równie¿ kadra nauczycielska owych gimnazjów i profesorowie
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Poza tym adwokaci, lekarze, artyœci, ksiê¿a,
a nawet jedna zakonnica chêtnie korzystali z zasobów biblioteki, g³ównie z dzia³u
literackiego. W „ksi¹¿ce do zapisywania ksi¹¿ek wypo¿yczanych” skrupulatni
bibliotekarze odnotowywali równie¿ nazwiska przyjació³ i znajomych rodziny,
a nawet s³u¿bê (np. ogrodnik Michalski). Tak¿e dzieci mia³y obowi¹zek zg³aszania o zabieranych ksi¹¿kach i by³y na równi choæby z redaktorami czasopism
(np. Lucjanem Siemieñskim z „Czasu”) wpisywane pod odpowiedni¹ dat¹
i tytu³em po¿yczonej ksi¹¿ki.71
Dla by³ego Sybiraka
i wiêŸnia politycznego Piotra Moszyñskiego gromadzenie ksiêgozbioru i udostêpnianie go spo³eczeñstwu
¿yj¹cemu w niewoli by³o
jedn¹ z legalnych form walki
z zaborc¹. Jego syn Jerzy
i równoczeœnie spadkobierca powiêkszy³ zasób biblioteki do ponad 15 tys. egzemplarzy, uzupe³niaj¹c j¹ nie
Ryc. 3. Pieczêæ w³asnoœciowa Jerzego Moszyñskiego
tylko w³asn¹ bogat¹ publicystyk¹, ale przede wszystkim dzie³ami o tematyce polityczno-spo³ecznej i religijnej, zaznaczaj¹c „nowe
elementy” pieczêci¹ „Biblioteka Jerzego Moszyñskiego.”72

70

Tam¿e, s. 169.

71

W latach 1852–1884 zanotowano 1500 wypo¿yczeñ. Równie¿ na podstawie badañ B. Kamiñskiej.
Tam¿e, s. 169–170.
72

D. Dzierzkowska, Moszyñski..., s. 609.
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Sprowadzenie biblioteki krakowskiej do Lublina

Jak ju¿ wspomnia³am, na kilka lat przed œmierci¹ Jerzy Moszyñski nie
ukrywa³ swoich planów dotycz¹cych obdarowania swym bogatym ksiêgozbiorem
Uniwersytetu Lubelskiego.73 Spróbujmy zatem zastanowiæ siê, czym kierowa³
siê, podejmuj¹c tak¹ decyzjê krakowianin z urodzenia dodatkowo kszta³c¹cy siê
na Uniwersytecie Jagielloñskim i tym samym si³¹ rzeczy zwi¹zany z krakowskim
œrodowiskiem intelektualnym.
Czy patronuj¹ca m³odemu uniwersytetowi na kresach wschodnich dewiza
– „Deo et Patriae” mog³a mieæ tutaj zasadnicze znaczenie i pozytywnie wp³yn¹æ
na dzia³anie kontrowersyjnego, zdaniem wielu, hrabiego?
Otó¿ pokusi³am siê o stwierdzenie, ¿e po³¹czenie tych kilku s³ów, oddaj¹cych w pe³ni ca³¹ istotê powstania katolickiego uniwersytetu by³o wystarczaj¹cym powodem, dla którego J. Moszyñski darowa³ rodzinn¹ spuœciznê biblioteczn¹ uczelni w Lublinie.
Bóg bowiem i ojczyzna stanowi³y dla niego dwie nierozerwalne i œwiête
wartoœci, co odzwierciedla³o siê nie tylko w jego pogl¹dach i poczynaniach, ale
i w ca³ej historii rodzinnej Moszyñskich, naznaczonej martyrologi¹ narodow¹.
Tote¿ dla tak gorliwego katolika, ubolewaj¹cego nad zepsuciem moralnym
spo³eczeñstwa polskiego nie mog³a byæ obojêtna idea uniwersytetu, który za
jeden z g³ównych celów postawi³ sobie formowanie inteligencji katolickiej, ludzi,
którzy ³¹cz¹c naukê i wiarê, godz¹c rozwój intelektualny z ¿yciem opartym na
Ewangelii i stanowi¹cy w odrodzonej ojczyŸnie trzon aktywnoœci spo³ecznej
i politycznej74, w pe³ni zas³ugiwali na to, by obdarzyæ ich nader cennym
ksiêgozbiorem, zawieraj¹cym wiele druków „pierwszorzêdnej donios³oœci.”75
Poza tym darowanie biblioteki dawa³o hrabiemu mo¿liwoœæ poœredniego wp³ywu
na katolickie odrodzenie ojczyzny.
Prawdopodobnie du¿y wp³yw na pozyskanie tej¿e biblioteki mia³o tak¿e
osobiste zaanga¿owanie ówczesnego rektora Uniwersytetu Lubelskiego –
o. J. Woronieckiego, za które córka Moszyñskiego – Maria Moszyñska tak
wyra¿a³a wdziêcznoœæ: „[...] ³askawe i ¿yczliwe poparcie i pomoc udzielon¹ [...]
na wiosnê celem zlikwidowania biblioteki.”76
73 Przypomnijmy, ¿e oficjalna nazwa uczelni do 2 II 1928 r. brzmia³a Uniwersytet Lubelski. G. Karolewicz, KUL..., kol. 1170.
74

Szeroko o genezie i zadaniach uniwersytetu pisze G. Karolewicz . Ta¿, Geneza..., s. 47–70.

75

Wartoœæ biblioteki hrabiego J. Moszyñskiego docenili ju¿ w 1923 r. cz³onkowie Towarzystwa
Uniwersytetu Lubelskiego, informuj¹c o cennym nabytku w wydawanej przez siebie kronice. Kronika
Towarzystwa-I lista cz³onków, „Wiadomoœci Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1 (1923), z. 2,
s. 38.
76 M. Moszyñska do o. J. Woronieckiego, Wola Filipowska, 3 II 1924 r. BKUL, rkps 2064, k. 8
(Za stwierdzeniem, ¿e rektor UL na bie¿¹co interesowa³ siê spraw¹ przekazania biblioteki przez
J. Moszyñskiego, œwiadcz¹ zachowane listy hrabiego i jego córki, maj¹ce charakter odpowiedzi na
wczeœniejsze listy rektora, do których niestety nie dotar³am.)
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Mianowicie w marcu 1923 r. J. Moszyñski przyst¹pi³ do realizacji swego
postanowienia i nie napotka³ przy tym na ¿adne komplikacje, jak wynika
z póŸniejszych listów jego córki.77 Ca³a „akcja” przygotowania ksiêgozbioru do
rzeczywistego przekazania go uniwersytetowi trwa³a ponad dwa miesi¹ce. Od
koñca marca78 bowiem przy pomocy prof. Adama Strzeleckiego79 i dwóch innych
pomocników J. Moszyñski zabra³ siê energicznie do pakowania ksi¹¿ek w
skrzynie, które wczeœniej zosta³y zakupione w sk³adzie tytoniu. Jego przewidywania zak³ada³y, ¿e czynnoœæ t¹ przy zachowaniu sprawnego tempa pracy i „za
wol¹ Bo¿¹” oraz po dostarczeniu brakuj¹cych pak mogliby zakoñczyæ w tydzieñ
po Œwiêtach Wielkanocnych.80 Niestety pakowanie przeci¹gnê³o siê do koñca
maja 1923 r., o czym œwiadczy telegram prof. A. Strzeleckiego z dnia 25 tego¿
miesi¹ca, informuj¹cy o wys³aniu wszystkich pak z Krakowa do Lublina.81
Niema³e znaczenie na wyd³u¿enie siê przebiegu pakowania mia³ skandaliczny, zdaniem profesora, stan tak du¿ej i wartoœciowej biblioteki. Po³o¿enie
wiêkszoœci ksi¹¿ek na pó³kach szaf bibliotecznych nie by³o adekwatne do opisu
zastosowanego w ksi¹¿ce inwentarzowej, który dok³adnie okreœla³ szafê, pó³kê
i numer pozycji, pod któr¹ ka¿dy egzemplarz powinien by³ siê znajdowaæ.
Dlatego te¿ dla wiêkszego porz¹dku przy pakowaniu ka¿da zapakowana skrzynia
otrzyma³a numer arabski i rzymski, ale chc¹c sporz¹dziæ dodatkowe spisy
zawartoœci ka¿dej z nich, nale¿a³o wczeœniej dokonaæ przynajmniej czêœciowego
uporz¹dkowania, „[...] ale mimo tego w pakach nie da³o siê niejednokrotnie
utrzymaæ ci¹g³oœci numerów pakowanych ksi¹¿ek.”82 Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e hrabia bêd¹c bardzo szczêœliwym z powodu dokonania darowizny83
nie bra³ pod uwagê ¿adnych opóŸnieñ w jej wykonaniu. Niemniej jednak na
bibliotekê wys³an¹ do Lublina osobnym wagonem sk³ada³o siê nie tylko 68
skrzyñ z ksi¹¿kami, ale i 7 rozebranych i 4 nierozebrane szafy oraz 4 spody do
tych¿e szaf i wyraŸnie oznaczona dla rektora jedna paka z ksi¹¿kami.84
Profesor A. Strzelecki, maj¹c jednak na uwadze trudnoœci, jakie mog³y
towarzyszyæ rozpakowywaniu ksi¹¿ek, zaleca³, aby najpierw otworzyæ pakê
z numerem LXVIII, gdzie znajdowa³y siê ksiêgi inwentarzowe i dalej wypakowywaæ je zgodnie z do³¹czonymi prze niego spisami, zawieraj¹cymi numer
i ksiêgê inwentarza ka¿dej ksi¹¿ki. Równoczeœnie usprawiedliwia³ siê, ¿e ma³o
77

M. Moszyñska do o. J. Woronieckiego, Wola Filipowska 27 II 1924 r. Tam¿e, k. 11.
Do 28 marca 1923 r. zapakowanych zosta³o 9 pak. J. Moszyñski do o. J. Woronieckiego, Kraków
28 III 1923 r. AU KUL, sygn. Biblioteka Uniwersytecka KUL. Dary 1918–1929 [dalej Dary].
79 Prof. A. Strzelecki – historyk, pracownik KUL w latach 1921–1923. G. Karolewicz, Œrodowisko
naukowe KUL w okresie miêdzywojennym, [w:] KUL...,s. 123, 143.
80 AU KUL, sygn. Dary.
81 Telegram prof. A. Strzeleckiego z dn. 25 V 1923 r., Tam¿e. (Profesor nada³ telegram dok³adnie
o godz. 18.35).
82 A. Strzelecki do ks. A. Szymañskiego, Kraków 25 V 1923 r. (kopia) Tam¿e.
83 J. Moszyñski do o. J. Woronieckiego, Kraków, 28 III 1923 r. Tam¿e
84 Tam¿e.
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estetyczny wygl¹d tych¿e wykazów by³ wynikiem przechowywania ich przez
J. Moszyñskiego, który pomi¹³ je i pobrudzi³ oraz przy numerach porz¹dkowych
porobi³ atramentem ró¿ne notatki, na co wed³ug profesora nie nale¿a³o zwracaæ
uwagi.85 Dodatkowo hrabia, zapewne w dobrej wierze przewertowa³ ca³y katalog,
podkreœlaj¹c o³ówkiem ka¿dy spakowany egzemplarz.86 Zaznacza³ równie¿ czerwon¹ kredk¹ wszystkie wy³¹czenia ksi¹¿ek i rêkopisów, jakich w ci¹gu tego
krótkiego czasu dokona³.87 Jednak¿e tym samym przyczyni³ siê do chaosu
i niezgodnoœci liczby dzie³ skatalogowanych w inwentarzu ze stanem faktycznym
w zapakowanych skrzyniach. W rezultacie wy³¹czenia te stanowi³y trzy wielkie,
kilkunastopó³kowe szafy, obejmuj¹ce dodatkowo ksi¹¿ki znajduj¹ce siê w strzêpach w efekcie pogryzienia ich przez myszy. Egzemplarze te si³¹ rzeczy nie
mog³y zostaæ w³¹czone do wysy³anej biblioteki.88
Równoczeœnie bior¹c pod uwagê to, o czym wspomnia³ prof. A. Strzelecki,
¿e nie wszystkie ksi¹¿ki mia³y swoje sygnatury, które nale¿a³o nadaæ dopiero
na podstawie inwentarza89, trudno dziœ jednoznacznie okreœliæ, jak du¿y iloœciowo ksiêgozbiór J. Moszyñski uczyni³ przedmiotem swej darowizny. Mo¿emy
mieæ pewnoœæ co do tego, ¿e na przekazan¹ bibliotekê z³o¿y³y siê inkunabu³y,
stare druki, wydawnictwa ci¹g³e i periodyczne, daj¹ce ³¹cznie szacunkow¹ liczbê
kilkunastu tysiêcy egzemplarzy.90
Natomiast wartoœæ jakoœciow¹ tego¿ cennego ksiêgozbioru docenili ju¿
w czerwcu 1923 r. biskupi polscy zebrani na zjeŸdzie w Czêstochowie, podkreœlaj¹c jednak przede wszystkim znaczenie moralne gestu hrabiego wobec uczelni
katolickiej. Tote¿ prymas Edmund Dalbor, pisz¹c do darczyñcy, by wyraziæ mu
uznanie Episkopatu za tak „[...] hojn¹ ofiarê, ufaj¹c i ¿ycz¹c, aby przyk³ad Pana
Hrabiego zachêci³ innych do naœladowania”91, wystarczaj¹co zapewne utwierdzi³
85

Zachowane w takim stanie spisy znajduj¹ siê dziœ w Ksiêdze Inwentarzowej G³ównej „A”. KIG.
BKUL, rkps 211.
86 J. Moszyñski sam podkreœla³ swoj¹ skrupulatnoœæ, pisz¹c: „[...] pan profesor Strzelecki pakuje
wraz ze mn¹ [...] moj¹ bibliotekê, zapisuj¹c ka¿dy numer i ksiêgê inwentarza zapakowanych ksi¹¿ek,
co ja od razu zauwa¿am przez podkreœlenie w inwentarzu.” J. Moszyñski do o. J. Woronieckiego,
Kraków 28 III 1923 r. AU KUL, sygn. Dary. Prof. A. Strzelecki by³ zdania, ¿e hrabia robi³ to jednak
niedok³adnie. A. Strzelecki do ks. A. Szymañskiego, Kraków 25 V 1923 r. (kopia) Tam¿e.
87 W zachowanych 5 Ksiêgach Inwentarzowych widoczne s¹ zarówno podkreœlenia o³ówkowe, jak
i „czerwone wy³¹czenia”. KIG. BKUL, rkps 211.
88 A. Strzelecki do ks. A. Szymañskiego, Kraków 25 V 1923 r. (kopia) AU KUL, sygn. Dary.
89 Tam¿e.
90 Mimo ¿e Ksiêgi A, B, C, D, E Inwentarza G³ównego wykazuj¹ 9788 pozycji, a Ksiêga J zawiera
ponad 1300 tomów pism periodycznych nie sposób podaæ dok³adnej liczby przekazanej biblioteki, bior¹c
pod uwagê wszystkie okolicznoœci towarzysz¹ce jej pakowaniu. Na fakt ten zwraca tak¿e uwagê
D. Dzierzkowska, przyjmuj¹c, ¿e liczba ta waha³a siê w granicach 12–16 tys. egzemplarzy. Ta¿, Biblioteka..., s. 221, przyp. 85.
91 Prymas E. Dalbor do J. Moszyñskiego, Poznañ 26 VI 1923 r. Korespondencja J. Moszyñskiego
z lat 1879–1923. BN, mf 77706, k. 1.
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J. Moszyñskiego w s³usznoœci i chrzeœcijañskim charakterze decyzji, jak¹ podj¹³
niemal u schy³ku ¿ycia.
Testament Jerzego Moszyñskiego

W literaturze pojawia siê stwierdzenie, jakoby J. Moszyñski uczyni³ zapis,
na mocy którego jego biblioteka mia³a powiêkszyæ zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej.92 Postaramy siê wyjaœniæ tê ma³¹ nieœcis³oœæ.
Otó¿ przyjmuj¹c terminologiê prawnicz¹ obowi¹zuj¹cego w 1923 r. na
terenie Ma³opolski kodeksu cywilnego austriackiego93, testamentem nazywano
ostatnie oœwiadczenie woli, czyli zarz¹dzenie, którym spadkodawca wyznacza³
dziedzica i przeznacza³ swój maj¹tek lub jego czêœæ na wypadek œmierci jednej
lub wiêcej osobom.94 Takie rozporz¹dzenie ostatniej woli hrabia Moszyñski
pozostawi³, a rozpoczyna siê ono s³owami: „W Imiê Ojca, Syna, Ducha Œwiêtego
Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego sporz¹dzam w £oniowie w dniu 28 sierpnia
1923 r. mój testament [...] ogólnym moim spadkobierc¹ ustanawiam wnuka
mojego Emanuela Moszyñskiego [...].”95 Jemu równie¿ z b³ogos³awieñstwem
zapisa³ krzy¿yk przechodz¹cy dziedzicznie w rodzinie Moszyñskich z ojca na
syna.96
Mo¿na powiedzieæ, ¿e testament ten jest œwiadectwem cz³owieka, który
choæ uczyni³ wartoœciowe zapisy w postaci domu czy kapita³ów ziemskich,
wiêksz¹ wagê przywi¹zywa³ do obdarowania swych dzieci, wnuków i synowej
pami¹tkami rodzinnymi.
Tote¿ swej ukochanej córce Marii zapisa³ do¿ywotnio mieszkanie w domu
przy ul. Karmelickiej 29, kapita³ w wysokoœci 75 tys. z³ oraz przydzia³ 10 kg
miesiêcznie mas³a wyrabianego w ³oniowskiej fabryce serów. Z b³ogos³awieñstwem darowa³ jej równie¿ relikwiarz œw. mêczennika Boboli, wynagradzaj¹c jej
„chrzeœcijañskie szczêœcie”, jakie wnios³a do rodziny.97 Dla syna Jana – Moszyñski przeznaczy³ jedynie krzy¿yk rzymski z b³ogos³awieñstwem na godzinê
92

Np. D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 221.
J. Bardach, B. Leœnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, wyd. 4, Warszawa
1997, s. 556.
94 Kodeks cywilny austriacki z roku 1811 obowi¹zuj¹cy w Ma³opolsce i na Œl¹sku Cieszyñskim, t³.
S. Wróblewski wraz z ustawami uzupe³niaj¹cymi opr. A. Radziszewski, Lwów 1938, s. 199–200, roz.
IX, § 552–553.
95 Protokó³ og³oszenia testamentu J. Moszyñskiego w dniu 29 I 1924 r., w s¹dzie powiatowym
cywilnym, oddzia³ XVI w Krakowie. APwK, sygn. AP SPC Kr II 51 [dalej TJM]. Orygina³ testamentu,
po którym dziœ zachowa³a siê jedynie niebieska koperta z wyciœniêtym w ¿ó³tym laku herbem Moszyñskich, zosta³ z³o¿ony przez J. Moszyñskiego w kancelarii mecenasa Józefa Skapskiego w Krakowie,
przy ul. œw. Jana. Tam¿e.
96 Tam¿e.
97 Tam¿e, pkt. I, X.
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œmierci i w ten w³aœnie sposób wynagradza³ mu jego „szczere, synowskie
przywi¹zanie.”98
Jednak¿e podmiotem szczególnej troski dziadka Moszyñskiego sta³o siê
dorastaj¹ce pokolenie, a œwiadcz¹ o tym uczynione dla nich legaty. Dlatego te¿
swej ma³oletniej wnuczce Marysi ofiarowa³ ca³y dom przy ul. Karmelickiej 29
oraz b³ogos³awi¹c jej na ca³e ¿ycie ma³y obrazek Matki Boskiej Czêstochowskiej,
który dla Jerzego by³ obron¹ przed zw¹tpieniem i rozpacz¹ w ci¹gu ca³ego
¿ycia.99 Druga wnuczka Helusia oprócz kapita³u w ziemi otrzyma³a od dziadka
obraz Matki Bo¿ej, wisz¹cy stale nad ³ó¿kiem schorowanej matki J. Moszyñskiego, bêd¹c dla niej pociech¹ w chwilach umys³owych nieszczêœæ. Zapisanie
go wnuczce stanowi³o wyraz troski starca o „utrzymanie w czystoœci do koñca
¿ycia m³odego, niewinnego serca dziecka.”100 Z kolei wnukowi Piotrowi przypad³a czêœæ maj¹tku ³oniowskiego oraz opatrzony serdecznym b³ogos³awieñstwem obraz mêczennika Boboli, który mia³ mu wskazywaæ drogê prawdy podobnie jak przed laty czyni³ to najpierw Piotrowi, a potem Stefanowi
Moszyñskim.101
Po sporz¹dzeniu materialnego testamentu rozpisuj¹cego wszystkie legaty
tak¿e dla synowej, której w dowód uznania jej czystej mi³oœci ma³¿eñskiej do
syna Stefana i uczciwe wychowanie dzieci, przekaza³ portret Ojca Œwiêtego –
Leona XIII102, przyst¹pi³ nastêpnie do pisania testamentu duchowego. Ostatniego
rozporz¹dzenia woli, które dla m³odego pokolenia mia³o stanowiæ wskazówkê
dalszego ¿ycia w duchu pokory i poœwiêcenia siê, by dotrzymaæ czystoœci serca,
wiary, sumienia i obyczajów.103
Testament J. Moszyñskiego rozumiany zgodnie z ówczesn¹ terminologi¹
prawn¹, nie zawiera³ rozporz¹dzenia dotycz¹cego biblioteki. Natomiast jest
o niej mowa w akcie nadawczym fundacji z dat¹ 23 paŸdziernika 1923 r.,
sporz¹dzonym w formie kodycylu, czyli zgodnie z tym samym kodeksem austriackim, ostatnim rozporz¹dzeniu woli, które zawiera³o inne rozporz¹dzenia
dotycz¹ce maj¹tku, jednak bez wyznaczenia dziedzica testamentowego.104
W dokumencie tym fundator w osobie Jerzego Moszyñskiego, przyznaj¹c prawo
pierwokupu swego cennego zbioru graficznego Uniwersytetowi Lubelskiemu,
98 Jan Moszyñski dziedziczy³ w ca³oœci maj¹tek po matce Stefanii Cieleckiej, z któr¹ jego ojciec
by³ w separacji. Dla dobra syna rodzice ustalili takie rozwi¹zanie tym bardziej, ¿e J. Moszyñski zwróci³
¿onie posag wraz z wartoœciowymi przedmiotami, które wnios³a do ma³¿eñstwa. Tam¿e, pkt. V i dopisek.
99 Tam¿e, pkt. II, VIII.
100 Tam¿e, pkt. IV, IX.
101 Tam¿e, pkt. III, VII.
102 Tam¿e, pkt. VI.
103 Tam¿e, po pkt. X.
104 Kodeks... (Wed³ug s³ownika wyrazów obcych kodycyl to dodatek do testamentu, rozporz¹dzenie
dodatkowe do zasadniczej jego czêœci. S³ownik wyrazów obcych, red. I. Kamiñska-Szmaj, Wroc³aw
2001, s. 378).
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stwierdza w pkt. 3, rozdzia³u IV tego¿ aktu, ¿e jego celem i ¿yczeniem jest, by
zbiór ten na nowo po³¹czyæ z darowan¹ przez niego bibliotek¹.105 Wydaje siê
wiêc, ¿e jest to powód do tego, by twierdziæ, ¿e Jerzy Moszyñski w dodatku, tj.
kodycylu do w³aœciwej czêœci testamentu potwierdzi³ jedynie fakt darowania
przez siebie w³asnej biblioteki Uniwersytetowi Lubelskiemu, nie dokonuj¹c
w³aœciwego zapisu testamentowego. Z drugiej strony mo¿na przyj¹æ, ¿e jest to
jedyny zachowany akt prawny gwarantuj¹cy uniwersytetowi prawo do spuœcizny
bibliotecznej J. Moszyñskiego.106
Ksiêgozbiór Jerzego Moszyñskiego stanowi³ jeden z pierwszych i na
pewno najcenniejszych darów, jakie biblioteka wówczas Uniwersytetu Lubelskiego otrzyma³a w okresie miêdzywojennym od osób prywatnych107, który
i dziœ nie straci³ niczego ze swej cennej wartoœci. Darowizna ta bowiem w istotny
sposób wp³ynê³a nie tylko na iloœciowy, ale i jakoœciowy zasób m³odej przecie¿
biblioteki, która w swym za³o¿eniu s³u¿yæ mia³a jako warsztat pracy naukowej
profesorów i studentów katolickiej uczelni, maj¹c równie¿ na wzglêdzie potrzeby
spo³eczeñstwa lubelskiego.108
W zwi¹zku z tym ju¿ w 1925 r. Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej,
wysy³aj¹c kwestionariusz dotycz¹cy dziejów biblioteki, jej zawartoœci i systemu
organizacyjnego do Wydzia³u Nauki MWRiOP, mog³a poszczyciæ siê nade
wszystko cennym ksiêgozbiorem, który zawiera³ „[...] wielk¹ iloœæ ksi¹¿ek z zakresu historii i literatury, rêkopisy z XIV w., kroniki z XVI i XVII w., bogaty
materia³ do powstania z 1831 r., roczniki prasy polskiej z koñca XVIII i pocz¹tku
XIX w.”109
„Per³y rêkopiœmienne” z daru Jerzego Moszyñskiego

Niew¹tpliwie najcenniejszym spoœród ca³ej darowanej spuœcizny hrabiego
jest rêkopis, tzw. Kodeks Gracjana – Concordia Discordantium Canonum, czyli
pierwszy powszechnie przyjêty zbiór prawa kanonicznego.110 Autorem tego
ogromnego, pergaminowego kodeksu o wymiarach 426×280 mm111, by³ Gra105 Odpis wierzytelny z dn. 19 VII 1924 r. aktu nadawczego fundacji ustanowionych przez J. Moszyñskiego, w Krakowie dn. 23 X 1923 r. APwK, sygn. AP SPC Kr II 51 [dalej ANF], s. 26, roz. IV, pkt. 3.
106 Pisz¹c „jedyny zachowany”, mam na myœli wszystkie akty prawne, do których uda³o mi siê
dotrzeæ.
107 D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 220–221; por. H. Mañkowska, Sekcja rêkopisów...; M. Kunowska, Sekcja starych druków..., s. 147.
108 D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 212.
109 Kwestionariusz do MWRiOP, Lublin 16 I 1925 r. AU KUL, sygn. Sprawozdania do MWRiOP
1925–1939.
110 W Ksiêdze „A” Inwentarza G³ównego zosta³ wpisany pod nr 152 i wed³ug tego zapisu w bibliotece
Moszyñskich mia³ le¿eæ w szafie 0 na pó³ce 3 jako 146 egzemplarz. KIG. BKUL, rkps 211.
111 A. Vetulani, Les menuscrits du Décrét de Gratien et des oeuvres des Décrétistes dans les
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tianus de Garratoribus – benedyktyn z klasztoru œw. Feliksa w Bawarii. Wed³ug
najnowszych badañ dzie³o to u¿ywane w œredniowiecznej Europie jako podrêcznik prawa kanonicznego, reguluj¹cy problemy istotne dla spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej powsta³o po Konkordacie Wormackim, ok. po³owy XII w.112 Doskonale
dziœ zachowany rêkopis, oprawiony w cielêc¹ skórê z ornamentami linearnymi
i roœlinnymi, wyposa¿ony w mosiê¿ne okucia, jednak bez zamkniêæ na klamry,

Ryc. 4. Karta z Kodeksu Gracjana

Bibliothéques Polonaises, [w:] Studia Gratiana, vol. I (odbitka), s. 255. Prof. A. Wojtkowski w
Inwentarzu rêkopisów Biblioteki KUL, Lublin 1949 podaje wymiary 470 × 282 mm. Tam¿e, s. 1.
112

A. Adamczuk, Miniatury czêœci pierwszej dekretu Gracjana „Pars prima” – jako odzwierciedlenie
zmian w obrazowaniu stosunków regnum – sacerdotium, „ABiMK” (w druku), s.1–2, 5 (Korzysta³am
z egzemplarza autora). W literaturze przyjmowano do tej pory, ¿e dzie³o to powsta³o w II po³. XIII w.
(A. Vetulani, dz. cyt.; H. Mañkowska, dz. cyt.) Z kolei w ksiêdze inwentarzowej bibliotekarz zanotowa³
pochodzenie rêkopisu z XIV w. (KIG, BKUL, rkps 211) podobnie jak prof. A. Wojtkowski. (Ten¿e,
dz. cyt., s. 1)
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sk³ada siê z 308 jednostronnie zapisanych kart, zdobionych dodatkowo piêknymi
38 miniaturami o wysokiej wartoœci artystycznej.113
Niestety prawdopodobnie zagadk¹ pozostanie, w jaki sposób Piotr Moszyñski wszed³ w posiadanie tak cennego rêkopisu114 opatrzonego równie¿ na
marginesach komentarzem prawniczym autorstwa Jana Teutonicusa ok. XIII w.115
Ten piêkny zabytek rêkopiœmienny budzi zainteresowanie historyków
sztuki KUL przede wszystkim ze wzglêdu na swe miniatury, bêd¹ce przedmiotem
ró¿nych analiz, choæby problemu wzajemnego stosunku w³adzy œwieckiej (monarchy) i duchowej (papie¿a) w œredniowieczu. Tote¿ Arkadiusz Adamczuk
dopatruje siê w miniaturze zdobi¹cej kartê pierwszej czêœci Dekretu, zgodnego
wspó³dzia³ania obu w³adców stwierdzaj¹c, ¿e „zwierzchnik œwiecki i duchowy
ukazani zostali jako równorzêdni w³adcy, ka¿dy na swoim tronie w otoczeniu
swoich dworów z³o¿onych b¹dŸ z rycerstwa, b¹dŸ z kardyna³ów i biskupów.
Król w otwartej koronie trzyma w rêku materialny miecz sprawiedliwoœci [...]
papie¿ – miecz duchowy [...] ksiêgê.”116
Do dziœ w bibliotekach i zbiorach prywatnych ca³ego œwiata zachowa³o
siê ponad 600 rêkopisów Kodeksu Gracjana. W Polsce przyjmowano, ¿e jeszcze
do wybuchu II wojny œwiatowej przechowywano 12 egzemplarzy, z których
4 uleg³y zniszczeniu lub sta³y siê przedmiotem rabunku117 i dlatego liczby te
dodatkowo przemawiaj¹ za bezcennoœci¹ daru J. Moszyñskiego.
Kolejnym niezwykle piêknym zabytkiem, budz¹cym podziw i zdziwienie
precyzj¹ wykonania118 jest Pismo Œwiête Starego Testamentu. Na jednej karcie
pergaminowej o wymiarach 170×240 mm mnich niemiecki Aron Wolff w XVIII w.
skopiowa³ pismem miniaturowym, w jêzyku niemieckim, ³aciñskim i hebrajskim,
5 ksi¹g Starego Testamentu. Tytu³y ka¿dej z nich, tj. Liber Esther, Ruth,
Ecclesiastes, Canticus Canticorum i Threnorum, wykonane z³otymi literami s¹
obok 5 miniatur, jedynym tekstem na barwnym tle, który daje siê odczytaæ.
Efektowne uzupe³nienie rêkopisu pochodz¹cego ze zbiorów Fryderyka
Moszyñskiego, o czym œwiadczy zachowany monogram, stanowi nie tylko roœlinna
pleciona ornamentyka otaczaj¹c¹ tekst, ale i pluszowe ok³adki tego dzie³a.119
113 Ju¿ B. Jaworski docenia³ piêkno miniatur, zapisuj¹c w Ksiêdze Inwentarzowej, ¿e „[...] winiety
w tekœcie bardzo ¿ywemi barwami odmalowane”. KIG. BKUL, rkps 211, nr 152; por. H. Mañkowska,
dz. cyt.; A. Wojtkowski, dz. cyt., s.1–2.
114 B. Jaworski, podaj¹c wiadomoœæ, ¿e rêkopis by³ wczeœniej w³asnoœci¹ biblioteki klasztornej na
£ysej Górze, nie wyjaœnia, w jaki sposób w³aœcicielem zosta³ P. Moszyñski. KIG. BKUL, rkps 211.
Nie uda³o siê ustaliæ tego równie¿ prof. A. Wojtkowskiemu. Ten¿e, dz. cyt., s. 2.
115 A. Adamczuk, dz. cyt., s. 24; por. H. Mañkowska, dz. cyt.
116 A. Adamczuk, dz. cyt.
117 Powo³ujemy siê tu na artyku³ A. Adamczuka. Ten¿e, dz. cyt., s. 2.
118 Do wra¿eñ pani H. Mañkowskiej w pe³ni siê przychylam. Ta¿, dz. cyt.
119 Tam¿e. B. Jaworski opisuje pod nr 320 stan zachowania Starego Testamentu jako „bardzo piêkny”.
Mia³ on staæ wed³ug inwentarza w szafie 0 na 6 pó³ce i 295 miejscu. KIG. BKUL, rkps 211.
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Inny „rarytas” z biblioteki J. Moszyñskiego to XIX-wieczny Koran120
pisany w jêzyku arabskim121 na bardzo ma³ych kartach o wielkoœci zaledwie
80×130 mm. Tak¿e i ten rêkopis w skórzanej, portfelowej oprawie ze z³otymi
t³oczeniami, charakteryzuje bardzo ozdobna oraz starannie wykonana bogata
wschodnia ornamentyka roœlinna i geometryczna. Dlatego nawet to, ¿e czêœæ
z 87 kart zachowa³a siê do dziœ w stanie mocno pogniecionym, nie wp³ywa
negatywnie na wra¿enia wizualne ogl¹daj¹cego.122

Ryc. 5. Pismo Œwiête Starego Testamentu

120 Wszystkie trzy cenne rêkopisy, które tu opisa³am, s¹ najczêœciej wymieniane jako najciekawsze
i najcenniejsze w zbiorach BKUL. Zbiory rêkopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, opr.
D. Kamolowa, Warszawa 1988, s. 161.
121
122

BKUL, rkps 425.

H. Mañkowska, dz. cyt. W Ksiêdze Inwentarzowej rêkopis zarejestrowany zosta³ pod nr 321,
a w szafie biblioteki krakowskiej sta³ zaraz za rêkopisem Arona i ju¿ wtedy mia³ zniszczone karty. KIG.
BKUL, rkps 211.
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Obok niego w zbiorach biblioteki KUL odnaleŸæ mo¿na jeszcze drugi,
wiêkszy egzemplarz rêkopisu arabskiego równie¿ zdobiony ornamentem roœlinnym, ale oprawiony ju¿ wspó³czeœnie w cielêc¹ skórê.123

Ryc. 6. Koran XIX-wieczny pisany w j. arabskim

Niestety mo¿na jedynie ¿a³owaæ, ¿e jeden z najpiêkniejszych rêkopisów
stanowi¹cych ozdobê ca³ej krakowskiej biblioteki Moszyñskich, wed³ug opinii
bibliotekarza – Bronis³awa Jaworskiego, zosta³ przez J. Moszyñskiego wy³¹czony prawdopodobnie w czasie porz¹dkowania, które mia³o przygotowaæ jego
spuœciznê do przes³ania do Lublina.124 By³a to mianowicie oprawiona w szkar³atny aksamit dodatkowo ozdobiona rzeŸb¹ Dzieci¹tka Jezus z jednej strony
i wizerunkiem zakonnika z drugiej strony oraz z wyciœniêtym herbem Na³êcz –
ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa, któr¹ P. Moszyñski naby³ w Dolsku w 1842 r.125
Pergaminowe karty zapisane w jêzyku ³aciñskim ozdobione by³y nie tylko
kalendarzem w postaci miniatur, przedstawiaj¹cych obrazy alegoryczne do pojedynczych miesiêcy, ale i wizerunkami œwiêtych, anio³ów oraz ornamentem
123

BKUL, rkps 399.

124

O wy³¹czeniu œwiadczy wyraŸnie czerwone podkreœlenie i zapis „wy³¹czony.” KIG. BKUL, rkps 211.

125

Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy okreœlono, w jaki sposób rêkopis znalaz³ siê
w bibliotece Moszyñskich i st¹d wiadomo, ¿e ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa by³a wczeœniej w³asnoœci¹ zakonnika Gruszewskiego z Supraœla na Wo³yniu, który z kolei otrzyma³ j¹ od króla St. Augusta. Tam¿e.
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roœlinnym i architektonicznym. Ca³oœæ zaœ zamkniêto by³a w specjalnym futerale.126

Ryc. 7. Karta z Koranu XIX-wiecznego oprawnego w cielêc¹ skórê

Stare druki i inkunabu³y z biblioteki hrabiego Moszyñskiego

Dar konserwatysty krakowskiego przyczyni³ siê równie¿ w istotny sposób
do zapocz¹tkowania zasobów sekcji starych druków biblioteki KUL. Gromadzone g³ównie przez P. Moszyñskiego pod k¹tem patriotycznego wychowania
m³odzie¿y, dziœ stanowi¹ zbiór o wielkiej wartoœci naukowo-badawczej, jak
podkreœlaj¹ m.in. Maria Kunowska i Danuta Dzierzkowska, licz¹cy ponad
3 tys.127 woluminów, wœród których znajduje siê du¿y procent przypadaj¹cy na
kroniki XVI i XVII-wieczne. Z tego bowiem okresu uda³o siê Moszyñskim
skompletowaæ dzie³a niemal wszystkich wa¿niejszych pisarzy polskich, które
drukowane by³y nie tylko w krajowych, ale i zagranicznych oficynach wydawniczych, co nie wyklucza³o bynajmniej posiadania druków z oficyn nawet
podrzêdnych czy wêdrownych drukarzy polskich, jak i druków obcych, po126
127

Pos³u¿y³am siê tutaj opisem bibliotekarza B. Jaworskiego. Tam¿e.

M. Kunowska podaje dok³adn¹ liczbê 3162 woluminów. Ta¿, Sekcja..., s. 147. Obecnie g³ównie
polonica XVI i XVII-wieczne wykorzystywane s¹ dla potrzeb prac doktorskich i habilitacyjnych.
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chodz¹cych z najstarszych i najs³ynniejszych wydawnictw europejskich (np.
szwajcarskich czy niderlandzkich). Poza tym obok piœmiennictwa katolickiego
na przekazany zbiór sk³adaj¹ siê te¿ rzadkie druki z okresu reformacji (np. pisma
Marcina Lutra) oraz nielicznie ocala³e wydawnictwa ariañskie.128
Równoczeœnie najcenniejsz¹ grupê starych druków, które J. Moszyñski
ofiarowa³ Bibliotece Uniwersyteckiej, stanowi¹ inkunabu³y129, w tym przede
wszystkim Explanatio in Psalterium – Joannesa de Turrecrematy t³oczony ponad
500 lat temu, tj. ok. 1475 r. w drukarni krakowskiego typografa Kaspra
Straubego. Egzemplarz ten, którego uzupe³nienie stanowi XVI-wieczny rêkopis
zawieraj¹cy tekst psa³terza w jêzyku ³aciñskim i niemieckim, zosta³ ozdobiony
nie tylko na zewn¹trz oryginaln¹ opraw¹ – desk¹ pokryt¹ br¹zow¹ skór¹,
zaopatrzon¹ w klamry, ale i wewn¹trz jego tekst poprzedza wstêpny inicja³
z barwn¹ floratur¹.130
Dzie³o to wraz z innym cennym inkunabu³em – Opuscula œw. Augustyna,
t³oczonym w tej samej krakowskiej drukarni rok póŸniej, tj. w 1476 r., sta³o siê
w³asnoœci¹ P. Moszyñskiego131 w momencie wystawienia obu na sprzeda¿ przez
Towarzystwo Krakowskie Naukowe, które tym sposobem chcia³o zdobyæ œrodki
na wydawnictwo ksi¹¿ek dla ludu. Tym samym ten krakowski spo³ecznik naby³
dzie³a stanowi¹ce nie lada gratkê dla bibliofilów ceni¹cych pami¹tki narodowe,
do których oba druki niew¹tpliwie siê zalicza³y jako pomniki drukarstwa polskiego.132
Niestety Opuscula, zarejestrowane przed II wojn¹ do projektowanego
centralnego katalogu inkunabu³ów w bibliotekach polskich, zaginê³o w niewyjaœnionych dot¹d okolicznoœciach.133 Jednak pozosta³e kilkanaœcie inkunabu³ów,
zachowane w ró¿nym stanie (np. zniszczony Compendium catholicae fidei –
Fantinusa Dandalo134 z 1490 r.)135 i oprawione najczêœciej w oryginalne deski
128

D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 221–222; por. M. Kunowska, Sekcja...
Pe³ny wykaz inkunabu³ów pochodz¹cych m.in. ze zbiorów Moszyñskich prezentuje katalog sporz¹dzony przez M. Kunowsk¹. Ta¿, Katalog inkunabu³ów Biblioteki KUL, „ABiMK” 36 (1978), s. 105–142.
130 M. Kunowska, Sekcja..., s. 154.
131 Informacjê tê podajemy za Z. Krajewsk¹, Katalog..., s. 192.
132 To zawiadomienie Józefa Kremera z 1849 r. o mo¿liwoœci nabycia cennych inkunabu³ów podawa³o
jednak b³êdn¹ datê ich t³oczenia (1465 r.), podobnie jak i niew³aœciw¹ osobê drukarza (Güntera Zejnera).
Varia..., k. 63–64. Niemniej, jak zaznacza M. Kunowska, osoba pierwszego krakowskiego typografa
nie zosta³a definitywnie ustalona przez badaczy dziejów ksi¹¿ki w Polsce, którzy sprawê tê nadal uwa¿aj¹
za otwart¹, nie przyjmuj¹c za pewne, ¿e nazwisko K. Straubego nale¿a³oby ³¹czyæ z osob¹ typografa
publikuj¹cego w latach 70. XV w. w oficynie krakowskiej 4 znane druki w tym 2, które posiada³
P. Moszyñski. Biblioteka...
133 M. Kunowska, Katalog..., s. 105, 109.
134 S¹ to dwa inkunabu³y pochodzenia weneckiego zszyte w jeden blok. Do grzbietu przyklejono
br¹zowy papier (pakowy), przyciêty równo z blokiem karty. J. Wasilewska, Oprawy inkunabu³ów
wydrukowanych w Wenecji znajduj¹ce siê w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „ABiMK” 72
(1999), s. 313.
135 M. Kunowska, Katalog...,s.116, nr 42.
129
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obite skór¹ ró¿nego koloru (np. De consolatione philosophiae – Boethiusa
z 1476 r., które P. Moszyñski otrzyma³ od Erazma Niedzielskiego ze Œledziejowic w XIX w.)136, stanowi¹ dziœ przedmiot badañ g³ównie historyków sztuki
KUL.137
Równoczeœnie o wartoœci ksiêgozbioru ofiarowanego przez publicystê
krakowskiego, mimo ¿e nie nale¿¹ ju¿ do grupy starych druków, decyduj¹ tak¿e
równie rzadkie, co i cenne wydawnictwa periodyczne ukazuj¹ce siê w Polsce
w koñcu XVIII w. i pocz¹tku XIX w. (np. „Kurier Polski”, „Zabawy Przyjemne
i Po¿yteczne”). Poza tym D. Dzierzkowska podkreœla du¿¹ wartoœæ pism i ksi¹¿ek
wydawanych przez polsk¹ emigracjê (np. „Pielgrzym Polski”, „Pamiêtnik Emigracyjny”), druków ulotnych z lat 1831–1848 czy bogatych Ÿróde³ do historii
Francji zw³aszcza do czasów I cesarstwa).138
Zbiory archiwalne o znaczeniu historycznym

Mo¿liwoœæ prowadzenia bezstronnych badañ nad dziejami narodu polskiego stwarzaj¹ dwie spuœcizny o znaczeniu historycznym z biblioteki Moszyñskich.
Pierwsza z nich – archiwum marsza³ka wielkiego koronnego Fryderyka
Moszyñskiego ma znaczenie przede wszystkim dla historyków szukaj¹cych
Ÿróde³ obrazuj¹cych epokê Stanis³awa Augusta, zw³aszcza zaœ chc¹cych œledziæ
przebieg Sejmu Czteroletniego i ostatniego sejmu grodzieñskiego. Papiery te,
obejmuj¹ce ³¹cznie 10 rêkopisów, zawieraj¹ g³ównie druki, ulotki, tabele bêd¹ce
zarówno efektem prac marsza³ka na Sejmie Wielkim, jak i zwi¹zane z nim
materia³y dotycz¹ce spraw skarbowych (podatków, utrzymania wojska). Obok
nich w zbiorze F. Moszyñskiego znalaz³y siê tak¿e jego listy wiêzienne i szpitalne
oraz rêkopisy dotycz¹ce konfederacji targowickiej.139
W 1955 r. materia³y te sta³y siê przedmiotem zainteresowania komitetu
redakcyjnego, który z inicjatywy Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa
Historycznego przeszukiwa³ wszystkie archiwa i biblioteki z zamiarem zgromadzenia i wydania Ÿróde³ do dziejów Sejmu Czteroletniego.140 Nadal wykorzystywane s¹ tak¿e materia³y rêkopiœmienne141 gdy¿ – jak twierdzi £ukasz K¹dziela
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Tam¿e, s. 112, nr 24.
J. Wasilewska, dz. cyt., s. 279–315.
138 D. Dzierzkowska, Biblioteka..., s. 122.
139 BKUL, rkps 70, 71/ 1–2, 72/ 1–2, 73/ 1–2, 74, 75, 76, 77 (Na podstawie A. Wojtkowski, Katalog...,
s. 15–17).; por. Biblioteka..., s. 143.
140 Materia³y Ÿród³owe do Dziejów Sejmu Czteroletniego, opr. J. Woliñski, J. Michalski, E. Rostworowski, Wroc³aw 1955, t. 1, s. III–V.
141 W roku 1961 z archiwum tego (g³ównie przemówieñ F. Moszyñskiego i materia³ów dotycz¹cych
spraw skarbowo-podatkowych) korzysta³ Stanis³aw Konferowicz, pisz¹c rozprawê habilitacyjn¹ (Ten¿e,
Fryderyk Józef Moszyñski, statystyk doby Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1961) oraz autorzy biogramu
marsza³ka, zamieszczonego w PSB (A. Zahorski, M. Z³omska, Moszyñski Fryderyk..., s. 117).
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– „s¹ to rozproszone projekty, listy, obliczenia i druki zawieraj¹ce materia³y
nieraz bardzo cenne, lecz trudne do pe³nego wykorzystania z uwagi na brak
jednoznacznych atrybucji i datowañ.”142
Druga zdecydowanie obszerniejsza – to spuœcizna gen. Ignacego Pr¹dzyñskiego, która wœród Ÿróde³ rêkopiœmiennych stanowi¹cych podstawê rozwa¿añ o powstaniu listopadowym i wojnie z 1831 r. wysuwa siê na pierwsze
miejsce, wed³ug Czes³awa Blocha, historyka bodaj najg³êbiej i najbardziej
bezstronnie i krytycznie wykorzystuj¹cego materia³y zgromadzone w Bibliotece
KUL.143
Na archiwum genera³a144 sk³adaj¹ siê zbiory dokumentacji wojskowej,
g³ównie akta sztabu g³ównego zawieraj¹ce m.in. korespondencjê wychodz¹c¹,
pisan¹ czêsto rêk¹ I. Pr¹dzyñskiego, jak meldunki wywiadowcze, tajne instrukcje, wykazy dyslokacji wojska, poleg³ych i rannych w szpitalach warszawskich,
raporty o stanie liczebnym armii polskiej, stanie magazynów z ¿ywnoœci¹
i amunicj¹ oraz dyspozycje do poszczególnych bitew i ich plany.145 Poza tym
zachowa³y siê materia³y osobiste genera³a zwi¹zane z jego s³u¿b¹ wojskow¹ –
pamiêtniki w kilku odpisach, listy, zestawienia liczbowe, kopie jego raportów
dotycz¹cych, m.in. projektów umocnieñ twierdz, nowych granic, projekty fortyfikacyjne, prace poœwiêcone zagadnieniom taktyki, organizacji i szkolenia wojska. Dalej wymieniæ nale¿y historyczne prace genera³a (np. dotycz¹ce przyczyn
upadku Polski), pisma publicystyczne i polemiczne oraz relacje innych uczestników powstania, wyci¹gi z gazet polskich i obcych, materia³y kartograficzne,
a tak¿e memoria³y pisane po upadku zrywu niepodleg³oœciowego w 1830 r.
W koñcu zachowa³y siê równie¿ wspomnienia stratega pisane na rozkaz cara
Miko³aja I oraz dziennik relacjonuj¹cy podró¿ ma³¿eñstwa Pr¹dzyñskich do
Rosji.146
Po raz pierwszy materia³y te opublikowane zosta³y przez Bronis³awa
Gembarzewskiego w 1909 r. Obok pamiêtników, które uzna³ za cenne g³ównie
z tego wzglêdu, ¿e pisane by³y w domu, bez poœpiechu, na podstawie bogatej
korespondencji urzêdowej147, wydawca wykorzysta³ znajduj¹cy siê tak¿e
142 £. K¹dziela, Wstêp, [w:] Ten¿e, Miêdzy zdrad¹ a s³u¿b¹ Rzeczypospolitej (Fryderyk Moszyñski,
w latach 1792–1793), Warszawa 1993, s. 8.
143 Cz. Bloch, Genera³ Ignacy Pr¹dzyñski 1792–1850, Warszawa 1974, s. 9.
144 BKUL, rkps 2–67, 69, 132, 165, 301, 405. (Na podstawie A. Wojtkowski, Katalog..., s. 2–15,
30, 36, 66, 91.)
145 Szczegó³owy opis Ÿróde³ w archiwum gen. I. Pr¹dzyñskiego zgromadzonych w Bibliotece
KUL przedstawi³ Cz. Bloch i dlatego te¿ na nim w du¿ej mierze siê opar³am. Ten¿e, Wstêp, [w:]
Genera³..., s. 9.
146 Tam¿e, s. 9–10.
147 Gen. Pr¹dzyñski by³ równie¿ autorem „Pamiêtnika historyczno-wojskowego o wojnie 1831 r.”
pisanego w niewoli z rozkazu cara Miko³aja I, który mimo to zyska³ opiniê pierwszego Ÿród³a do dziejów
tej¿e wojny nawet wœród oficerów armii zaborczych, m.in. opublikowa³ go w swej monografii dotycz¹cej
tej samej wojny gen. A. Puzyrewski. Ten¿e, Wojna polsko-rosyjska 1831, wyd. 2, Petersburg 1890 (cyt.
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w papierach J. Moszyñskiego zbiór dokumentów wojskowych z lat 1830/31,
umieszczaj¹c je w tomie IV jako komentarz do wydarzeñ, do³¹czaj¹c równie¿
opinie cudzoziemców o autorze Pamiêtników.148
Niemniej jednak do publikacji tej bardzo krytycznie odniós³ siê Cz. Bloch,
postuluj¹c nawet koniecznoœæ nowego, krytycznego opracowania, opartego na
rzetelnej analizie materia³ów znajduj¹cych siê w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.149 G³ówny zarzut kierowany pod adresem B. Gembarzewskiego
zwi¹zany by³ z niedok³adnoœci¹, by nie powiedzieæ niedbalstwem wydawcy,
który nie zwróci³ uwagi czytelnika, mimo ¿e wplót³ je w tekst Pamiêtników, na
liczne czerwone dopiski dokonane inn¹ rêk¹ ju¿ po œmierci I. Pr¹dzyñskiego, o
czym dobitnie, zdaniem Cz. Blocha, œwiadczy inny charakter pisma i œwie¿oœæ
atramentu.150 Historyk ten na podstawie w³asnych badañ sugeruje, i¿ autorem
tych¿e poprawek móg³ byæ J. Moszyñski, na którym spoczywa³ przecie¿ moralny
obowi¹zek wydania dzie³a gen. Pr¹dzyñskiego i dlatego mia³ mo¿liwoœæ dokonania zmian, s¹dz¹c, ¿e dobrze spe³nia wolê stratega wojskowego. Poza tym
nawet jeœli nie on sam ich dokona³, mimo ¿e w du¿ej mierze dopiski s¹ zgodne
z jego pogl¹dami i przekonaniami, to na pewno uczyniono to za jego aprobat¹.151
Równoczeœnie Cz. Bloch „dopatrzy³ siê”, ¿e wstêp do Pamiêtników wydanych
przez B. Gembarzewskiego jest identyczny ze wstêpem do pamiêtnika Franciszka
Wê¿yka, który rêkopis swój darowa³ na pami¹tkê wieloletniej przyjaŸni Piotrowi
Moszyñskiemu, co w konsekwencji, bior¹c pod uwagê inne niedopatrzenia, nie
wp³ynê³o pozytywnie na ocenê wydawnictwa.152
Równoczeœnie w setn¹ rocznicê powstania listopadowego ukaza³a siê
monografia wybitnego historyka wojskowoœci – Wac³awa Tokarza153, który
uznaj¹c Pamiêtniki Pr¹dzyñskiego za najwybitniejsz¹ pracê o powstaniu nace-

za Cz. Bloch, Ignacy Pr¹dzyñski jako historyk powstania listopadowego, „Studia i materia³y do historii
wojskowoœci” 15 (1968), cz. 2, s. 193). Tym samym Gembarzewski podkreœla³ wartoœæ Pamiêtnika
pisanego „na spokojnie.” Pamiêtniki..., s. XL. Z kolei Cz. Bloch, wykorzystuj¹c Ÿród³a przedstawi³
dok³adnie genezê powstania tego¿ Pamiêtnika pisanego w niewoli i starania o jego wydanie. Ten¿e,
Ignacy Pr¹dzyñski jako historyk..., s. 146–196.
148 Pamiêtniki..., s. XXXVI–XLIV.
149 Cz. Bloch nie ograniczy³ siê tylko do postulatu, daj¹c przysz³emu wydawcy wskazówki, czego
unikaæ przy nowym wydawnictwie i jakimi zasadami siê kierowaæ, by spe³niæ wymagania publikacji
Ÿróde³ historycznych. Ten¿e, Przyczynek do metody wydawania pamiêtników na przyk³adzie Pamiêtników
Pr¹dzyñskiego w wydaniu Bronis³awa Gembarzewskiego, „Studia ród³oznawcze” 9 (1964), s. 120–125.
150 Cz. Bloch przy pomocy wspó³pracowników podj¹³ siê sprawdzenia i porównania pamiêtnika
wydanego w drugiej edycji w 1909 r. z odpisami z BKUL, co da³o mu powód do stawianych zarzutów.
Tam¿e, s. 119, 127.
151 Tam¿e, s. 135.
152 Chodzi o „Powstanie Królestwa Polskiego w r. 1830 i 1831 – Pamiêtnik spisany w r. 1836 przez
Franciszka Wê¿yka”. Autor darowa³ rêkopis hrabiemu Moszyñskiemu w 1860 r. Tam¿e, s. 125; BKUL,
rkps 2.(Na podstawie A. Wojtkowski, Katalog..., dz. cyt., s. 2.)
153 W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1994.
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chowan¹ du¿ym talentem, rozpocz¹³ ich krytyczne wykorzystanie, podkreœlaj¹c,
¿e „mimo tak licznych braków nieuniknionych z racji roli Pr¹dzyñskiego w wypadkach jego prace by³y i bêd¹ zawsze podstawowym Ÿród³em do dziejów tej
wojny”154, tj. z roku 1830–1831. Poza tym, mimo ¿e autor korzysta³ przede
wszystkim ze Ÿróde³ drukowanych, interesowa³ siê tak¿e rêkopisami przekazanymi Bibliotece Uniwersyteckiej przez J. Moszyñskiego. Œwiadczy o tym list
E. Moszyñskiego do o. J. Woronieckiego, w którym zapytuje o miejsce przechowywania tych¿e rêkopisów, chc¹c udzieliæ odpowiedzi wspó³pracownikowi p³k
Tokarza, maj¹cego zamiar wydaæ pracê o Pr¹dzyñskim.155
W tym samym niemal czasie (1931 r.) czêœæ materia³ów po generale
pochodz¹cych ze zbiorów Biblioteki KUL zosta³o opublikowane przez Bronis³awa Paw³owskiego w czterotomowym wydawnictwie Ÿróde³ do dziejów wojny
polsko-rosyjskiej, uzupe³niaj¹c w istotny sposób lukê „[...] w zespole akt naczelnych w³adz wojskowych Sztabu G³ównego i komisji rz¹dowej wojny oraz
cywilnych w³adz centralnych [zgromadzonych] w warszawskim Archiwum Akt
Dawnych.”156
Tak¿e Jan Robert Nowak, który prezentuj¹c w 1985 r. niewielki wybór
tekstów I. Pr¹dzyñskiego157, wykorzysta³ w tym celu równie¿ Ÿród³a rêkopiœmienne biblioteki KUL (rkps 28 – Przysz³oœæ Polski i rkps 65 – m.in. rozprawy
dotycz¹ce komunikacji drogowej i rzecznej Królestwa Polskiego), postulowa³
wznowienie pe³nego tekstu Pamiêtników zas³u¿onego dla kraju stratega i myœliciela politycznego.158
Najpe³niej wykorzysta³ archiwum gen. Pr¹dzyñskiego historyk naukowo
zwi¹zany z uniwersytetem obdarowanym przez J. Moszyñskiego, który notabene
jako jeden z pierwszych cytowa³ w swej pracy listy i wspomnienia genera³a159
– mianowicie wspomniany wy¿ej Czes³aw Bloch. W przeci¹gu kilkudziesiêciu
lat pracy naukowej, odpowiadaj¹c na ubog¹, jego zdaniem, literaturê, stawia³
pytania bezpoœrednio wi¹¿¹ce siê z osob¹ I. Pr¹dzyñskiego. Wertuj¹c Ÿród³a
pragn¹³ wyjaœniæ genezê pogl¹dów historyczno-politycznych i wojskowych stratega powstania listopadowego160, okreœliæ jego wk³ad w budowê Kana³u Augustowskiego161 lub ukazaæ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ i jej nastêpstwa dla genial154

Tam¿e, s. 26.
E. Moszyñski do o. J. Woronieckiego, Kraków, 4 X 1924 r. AU KUL, sygn. Zbiory specjalne
1923–1938.
156 ród³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830–1831, wyd. B. Paw³owski, Warszawa 1931, t. I,
s. VII.
157 Ignacy Pr¹dzyñski, Zaprzepaszczone szanse. Wybór myœli politycznych i spo³ecznych, wybra³
i wstêpem opatrzy³ J. R. Nowak, Kraków–Wroc³aw 1985.
158 Tam¿e, s. 27, 158.
159 J. Moszyñski, Geneza...
160 Cz. Bloch, Genera³...
161 Ten¿e, Ignacy Pr¹dzyñski i jego wk³ad w budowê Kana³u Augustowskiego, „Studia i materia³y
z dziejów Pojezierza Augustowskiego” 1967, s. 357–399 (nadbitka).
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nego pisarza wojskowego jeszcze przed wybuchem powstania w 1830 r.162
W rezultacie te kilkanaœcie lat studiów nad pierwszoplanow¹ postaci¹ wydarzeñ
z prze³omu 1830 i 1831 r. zakoñczy³y siê potê¿n¹ monografi¹163, daj¹c¹ wnikliwe
studium dzia³alnoœci Pr¹dzyñskiego, przedstawiaj¹c¹ równie¿ wszystkie aspekty
jego ¿ycia prywatnego, tym samym staj¹c siê jednym z doskonalszych opracowañ
na temat historii wojny z 1831 r.164
Wed³ug H. Mañkowskiej, do roku 1971 archiwum gen. Pr¹dzyñskiego
by³o drugim w kolejnoœci wykorzystywania przez pracowników naukowych
i studentów.165 Obecnie zarówno materia³y genera³a powstania listopadowego,
jak i marsza³ka wielkiego koronnego budz¹ mniejsze zainteresowanie badaczy
dziejów narodowych ze wzglêdu na to, ¿e wiêkszoœæ z nich zosta³a opublikowana.
Nadal jednak na bie¿¹co korzystaj¹ z nich przede wszystkim studenci historii
KUL, dla których stanowi¹ one podstawê Ÿród³ow¹ prac magisterskich.166

JERZY MOSZYÑSKI’S DONATION FOR THE LIBRARY
OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
Summary. In 1923, a controversial Cracovian writer Jerzy Moszyñski donated for the library of
the University of Lublin a valuable, private collection of books that had been collected by many
generations of the Moszyñski family. The act of donation is the subject of the article, which
consists of three parts to show the main aims. The paper discusses the fate of the library and its
influence on creating the opinion of the Cracovian community at the turn of 19th and 20th centuries.
Next, there is a short analysis of the proper text of the testament of the last collector from the
Moszyñski line which explains a slight inaccuracy that appeared in literature in connection with
the donated collection of books. The process of handing the unique collection over from Cracov
to Lublin was reconstructed. The last part focuseson the relics of manuscripts, incunabula, old
prints as well as the role of two historical archives in the work of the 19th century researchers
(Fryderyk Moszyñski, General Ignacy Pr¹dzyñski).
Key words: Jerzy Moszyñski, Fryderyk Moszyñski, Ignacy Pr¹dzyñski, Adam Strzelecki, a library,
a collection of books, manuscript relics, old prints, incunabula

162 Ten¿e, Konspiracyjna dzia³alnoœæ Ignacego Pr¹dzyñskiego przed powstaniem listopadowym i jej
nastêpstwa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22 (1975), z. 4, s. 65–78.
163 Ten¿e, Genera³...
164 J. £ojek, Chopin strategii, [w:] Ten¿e, Wokó³ sporów i polemik, Lublin 1991, s. 315, 320.
165 H. Mañkowska, dz. cyt., s. 146.
166 Informacjê tê podajê na podstawie rozmowy z kierownikiem Dzia³u Rêkopisów BKUL – pani¹
Zofi¹ Goleman.

