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RECENZJE I PRZEGLĄDY

Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
(sygn. 1-1950). Opracowali Bernard Olejniczak i Joanna Pietrowicz. Wstęp Ryszard Marciniak. Warszawa: Wydawnictwo DiG 2008, 1019 ss. ISBN 83-7181511-5, 978-83-7181-511-9.
Wydanym w 2008 r. Inwentarzem Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk wypełniła lukę w informowaniu o swoich zbiorach rękopiśmiennych. To chyba
jedyna duża polska biblioteka naukowa, która funkcjonując od XIX w. oraz posiadając
pokaźny i cenny zbiór rękopisów, do tej pory nie wydała drukiem nawet częściowego
katalogu swoich zasobów. Nadrabiając więc z nawiązką tę zaległość, zdecydowała się wydać od razu opisy wszystkich swoich rękopisów (zarówno obecnie posiadanych w liczbie
1426 jednostek, jak i zaginionych głównie w czasie II wojny światowej). Powstał w ten
sposób imponujący rozmiarami tom niemający swego odpowiednika w żadnym wydanym
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat katalogu lub inwentarzu1 zbiorów rękopiśmiennych
polskich bibliotek. Dlaczego nie zdecydowała się wprowadzać swoich zbiorów do obiegu
naukowego partiami, sukcesywnie w miarę ich opracowywania (jak wynika ze wstępu
do inwentarza, prace nad katalogowaniem zbiorów prowadzone były już od wielu lat,
przy czym oprócz B. Olejniczaka i J. Pietrowicz uczestniczył w nich także R. Marciniak),
nie jest jasne. Wyraźnie odróżnia to Bibliotekę PTPN od niemal wszystkich polskich bibliotek naukowych, które katalogi i inwentarze swoich zbiorów rękopiśmiennych wydają
w miarę opracowywania i inwentaryzowania zbiorów w formie skromniejszej objętościowo, ale za to częściej, dzięki czemu na bieżąco wprowadzają informacje o posiadanych
przez siebie rękopisach do obiegu naukowego2. Tymczasem skumulowanie w jednym tomie tak ogromnego materiału rękopiśmiennego miało, oprócz niewątpliwych zalet, także
negatywne konsekwencje, co przedstawię dokładniej w dalszej części recenzji.
Opracowanie inwentarza stawiało przed Autorami tym trudniejsze zadanie, że w Bibliotece PTPN reprezentowane są różnorodne pod względem czasu powstania i rodzaju materiały rękopiśmienne. Mamy tu więc średniowieczne kazania, teksty liturgiczne
i traktaty teologiczne, rękopisy typu „miscellanea” i „silva rerum” (nb. bardzo nieliczne)
z epoki staropolskiej, archiwa rodzinne (fragment archiwum Sułkowskich liczący kilkanaście jednostek rękopiśmiennych), utwory literackie i opracowania naukowe, spuścizny
osobowe, pamiętniki, zbiory materiałów genealogicznych i archiwalia instytucji (przede
wszystkim duże archiwum redakcji „Cahiers Pologne-Allemagne”) z XIX i XX w. Wymagało to od Autorów Inwentarza nie tylko dobrej znajomości zasad opracowania tych
materiałów, lecz także umiejętności poruszania się i orientacji w różnorodnym materiale
i tematyce.

1

W przyjętej obecnie w większości polskich bibliotek naukowych praktyce inwentarze i katalogi rękopisów nie różnią się od siebie zasadniczo, jeśli idzie o sposób opisu zbiorów. Jednym
z wyjątków jest tutaj Biblioteka Kórnicka, która przyjęła niegdyś dwutorowy system opisu swoich
zbiorów: inwentarzowy (bardziej skrótowy) i katalogowy (rozbudowany).
2 W wydawanych w ciągu ostatnich czterdziestu lat katalogach lub inwentarzach rękopisów
największych polskich bibliotek naukowych liczba rękopisów opisanych w jednym tomie nie przekracza 700 jednostek rękopiśmiennych i przeciętnie oscyluje wokół 250–400 jednostek.
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Trzeba od razu przyznać, że z postawionego zadania wywiązali się oni bardzo dobrze. Opisy inwentarzowe robią bardzo korzystne wrażenie, zarówno pod względem dokładności i precyzji opisu, jak i poziomu merytorycznego oraz walorów informacyjnych.
Oczywiście zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami stosowanymi
przez wszystkie największe biblioteki naukowe w Polsce: wzorem dla inwentarza Biblioteki PTPN był katalog rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Niemniej jednak
opracowujący zastosowali pewne drobne nowinki w sposobie opisu: do takich zaliczyłbym podawanie zakresu chronologicznego korespondencji nieograniczonego – jak dotąd – wyłącznie do dat skrajnych (tj. dat listów najwcześniejszego i najpóźniejszego),
ale według ciągów chronologicznych (zob. np. rękopisy nr 1829–1851, gdzie zamiast dotychczasowego zapisu chronologii listów typu „1953–1968” zastosowano zapis: „1953,
1955–1956, 1964–1965, 1967–1968”). Niby to drobiazg, ale bardzo ułatwiający orientację w zawartości korespondencji.
Opisy są z reguły dość szczegółowe i dają wyczerpującą informację o treści rękopisu
i jego wyglądzie zewnętrznym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartość „miscellaneów”, zbiorów wierszy i innych rękopisów niejednorodnych treściowo dokładnie rozpisywano, cytując tytuł pisma, utworu literackiego czy mowy. W przypadku opracowań
nie poprzestawano na zacytowaniu tytułu dzieła, lecz charakteryzowano także jego treść,
w tym celu wyliczając tytuły poszczególnych rozdziałów wchodzących w skład opracowania. Co należy podkreślić, autorzy Inwentarza zwracali uwagę na kwestie proweniencyjne,
odnotowując wszelkie umieszczone na rękopisach zapiski o charakterze własnościowym
czy poprzednie sygnatury; gdy było to potrzebne, szczegółowo odnotowywali także stan
rękopisu i jego dodatkowe cechy zewnętrzne (jak np. oprawy). Wreszcie za dużą zaletę
uznać należy powoływanie się w wielu przypadkach na literaturę przedmiotu zawierającą
dodatkowe informacje o opisywanym rękopisie, a także rejestrowanie drukowanych edycji opisywanych tekstów. Co nie jest także bez znaczenia, opisy są zredagowane bardzo
czytelnie również pod względem typograﬁcznym.
Nie znaczy to, że opisy rękopisów są bez wad: nie ustrzegli się bowiem opracowujący
drobnych niekonsekwencji w sposobie opisu, co może być o tyle usprawiedliwione, że opisy te powstawały w różnych okresach. Jak już wspomniałem, zawartość zbiorów wierszy
czy rękopisów typu „miscellanea” była zazwyczaj dokładnie rozpisywana, w pojedynczych jednak wypadkach poprzestawano tylko na ogólnikowym omówieniu zawartości.
Dotyczy to np. rękopisów nr 143 i 146: domyślić się można, że w pierwszym przypadku
ilość drobnych materiałów wykluczała dokładniejsze rozpisanie treści, ale czy nie można
było choćby wskazać, na jakich stronach znajdują się poszczególne rodzaje materiałów
(tak jak to zrobiono np. w opisie rękopisu nr 214). Ponadto w odróżnieniu od opisów
innych tego typu rękopisów, poprzestano tu tylko na określeniu „mowy sejmowe z końca
XVII i pocz. XVIII w.”, bez wymienienia choćby autorów tych mów. Pewnych drobnych
niekonsekwencji nie uniknięto także w przypadku pamiętników: ich treść jest często krótko streszczana, ale dziennik A.P. Sułkowskiego (nr 1366), mimo że liczy aż 488 stron
i nie był wydany drukiem, pozostawiono bez jakiegokolwiek omówienia treści. Wreszcie
w sposób niejednolity opisywano papiery osobiste XIX–XX w.: niektóre z nich (mniejsze
objętościowo) zostały opisane bardzo dokładnie, ze szczegółową rejestracją każdego najdrobniejszego aktu, z podaniem nawet dziennej daty wystawienia oryginału czy sporządzenia odpisu (np. nr 891 i 936), natomiast inne (większe objętościowo) zostały opisane
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sumarycznie, zgodnie z przyjętymi w polskich bibliotekach zasadami (zob. np. nr 1601
i 1604).
Nie ustrzegli się też opracowujący drobnych niedokładności metodologicznych, niezbyt precyzyjnie stosując pojęcie spuścizny rękopiśmiennej. Odnosi się to do rękopisów
nr 1864–1897, które określone zostały zbiorczo jako „Spuścizna Klary Dembińskiej”.
Jak można się jednak łatwo zorientować, oprócz jej spuścizny są tam także różne rękopisy z XVII–XVIII w. zebrane przez nią (a więc eo ipso niestanowiące jej dorobku),
a także fragment spuścizny Augusta Cieszkowskiego i jego rodziny (nr 1868, 1875–1883,
1896). Ponadto w jaki sposób do spuścizny danej osoby można zaliczyć list napisany
100 lat po jej śmierci (nr 1897)? Niezbyt też fortunnie do „variów” zostały zaliczone
notatki i paszport K. Dembińskiej (nr 1871), gdyż według mnie nie są to „varia ze spuścizny”, ale zasadnicza część jej papierów osobistych. Podobne uwagi można mieć do opisu zawartości rękopisu nr 1393. Tu nawet adres Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
(do Augusta Cieszkowskiego z 1893 r.) został zaliczony do „variów”, ale podobny adres
(tyle tylko, że od innej instytucji) został już uznany za osobną jednostkę rękopiśmienną
(nr 1394). Wreszcie, czy można zaliczyć rękopis nr 1453 do materiałów „z archiwum
Jerzego Wojciecha Odrowąża Pieniążka”, skoro rękopis ten jest fragmentem zasobu aktowego Biblioteki PTPN i sztucznie został wyłączony z jej archiwum?
Niestety z przyczyn obiektywnych nie mogłem zweryﬁkować opisów inwentarzowych z rzeczywistym wyglądem i zawartością rękopisów. W kilku bowiem przypadkach
można mieć wątpliwości co do precyzji sformułowania przez opracowujących tytułu
rękopisu: odnosi się to do rękopisów nr 487, 876 i 933, które określone zostały przez
opracowujących jako pamiętniki (czyli – zgodnie z deﬁnicją – relacje piśmiennicze
o „przeszłych wydarzeniach”); jednak opisy zawartości tych rękopisów zdają się wskazywać, że mamy tu do czynienia z zapiskami prowadzonymi na bieżąco, a więc po prostu z dziennikami3. Miałbym także zastrzeżenia co do wymienienia nazwisk Stanisława
Szczęsnego Potockiego i innych osób jako podpisanych pod kilkoma aktami występującymi w rękopisie nr 834 (p. 70, 71, 75), co zdaje się mylnie sugerować, że pod tymi aktami ﬁgurują ich oryginalne podpisy. Wątpliwości budzi także określenie czasu powstania
rękopisów nr 1487 i 1490. Ponieważ składają się one wyłącznie z kserokopii, można
przypuścić, że kserokopie te zostały sporządzone w jednym czasie (zapewne ok. 1977 r.),
a nie, jak twierdzą opracowujący, równolegle z powstawaniem oryginalnej korespondencji. Drobne niedokładności wkradły się wreszcie do niektórych opisów zewnętrznych,
np. brak informacji o oprawie (rękopisy nr 1935 i n.) i liczbie listów w jednostkach zawierających korespondencję (rękopisy nr 1705–1718, 1722–1751) czy też niedokładne
lub niejasne określenie rodzaju materiału rękopiśmiennego (rękopisy nr 1813, 1934).
W drugim przypadku zapisowi w opisie zewnętrznym przeczy informacja zawarta w opisie bibliologicznym).
Wszystkie wyliczone tu niedociągnięcia są jednak drobiazgami, które w najmniejszej mierze nie umniejszają bardzo pozytywnej oceny części opisowej inwentarza. Można
z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że odpowiada on wszelkim zasadom naukowego
3

Przypuszczenie to potwierdza drukowany w lwowskim „Dzienniku Literackim” w 1863 r.
fragment rękopisu nr 487.
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opracowania i katalogowania rękopiśmiennych zbiorów bibliotecznych. Niestety nie da
się już tego powiedzieć o zamieszczonym na końcu indeksie. Jak ważną rolę odgrywa
indeks w tego typu opracowaniach, nikogo nie trzeba przekonywać; bardzo dobrze zdawał sobie z tego sprawę także nieżyjący już współautor Inwentarza Bernard Olejniczak,
który kwestii tej poświęcił niegdyś osobne omówienie4. Niestety teoria daleko odbiegła
od praktyki.
Pierwszym bardzo poważnym mankamentem, od razu rzucającym się w oczy,
jest nieuwzględnienie haseł rzeczowych określających rodzaj rękopisu, jak np. pamiętniki, wiersze, kazania, mowy, pieśni itd. Znacznie utrudnia to orientację w zbiorze, gdyż np. aby odnaleźć występujące w inwentarzu pamiętniki, trzeba przeglądać
wszystkie opisy po kolei. Hasło „pamiętniki” umieszczono wprawdzie jako określnik
w hasłach geograﬁcznych, ale tylko w niektórych z nich (tj. w hasłach „Gdańsk” i „Poznań”; w przypadku innych miejscowości zapisów takich nie zastosowano) i na dodatek z dużą dowolnością: w przypadku pamiętników „poznańskich” zabrakło w indeksie
odesłania np. do rękopisów nr 933, 1790, 1791, natomiast uwzględniono tam rękopisy
nr 984 i 1346, których opisy inwentarzowe nie potwierdzają jakiegokolwiek związku
z Poznaniem.
Autorzy indeksu – zapewne z myślą o ułatwieniu korzystania z inwentarza – instytucje, urzędy, stowarzyszenia itp. (a więc muzea, licea, instytuty, biblioteki, uniwersytety) uwzględnili w indeksie dwukrotnie: zarówno jako określniki w hasłach geograﬁcznych, jak i samoistne hasła rzeczowe. Takiego podwójnego indeksowania nazw autorzy
nie stosowali jednak konsekwentnie: np. w haśle „Kraków” uwzględniono kilka muzeów,
ale już w haśle „Poznań” żadnego z muzeów nie uwzględniono, mimo że jako hasła rzeczowe wystąpiły: Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograﬁczne, Muzeum Narodowe
i Muzeum Przyrodnicze (wszystkie w Poznaniu). Podobnie spotykamy hasło rzeczowe
„Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu”, ale na próżno szukać w indeksie hasła geograﬁcznego „Rapperswil”.
Nie koniec na tym. Podwójnie uwzględniając w indeksie różne instytucje, nie zadbali
Autorzy, aby za każdym razem odsyłać do tych samych sygnatur rękopisów, np. określnik
„Instytut Bałtycki” w haśle „Gdańsk” odsyła tylko do sygnatury 1746, jednak pod hasłem „Instytut Bałtycki w Gdańsku” znajdujemy dodatkowo trzy dalsze sygnatury – 1409,
1503, 1517; „Benedyktyni” występujący w haśle geograﬁcznym „Mogilno” mają odsyłacz
do sygnatury 339, jednak w haśle rzeczowym „Benedyktyni” sygnatury tej nie uwzględniono; „Jezuici” są wyszczególnieni w haśle geograﬁcznym „Kalisz”, ale hasła rzeczowego „Jezuici” nie ma. Z braku miejsca nie sposób tu wyliczyć wszystkich przypadków,
gdy instytucje czy stowarzyszenia odsyłane są do różnych sygnatur: raz gdy występują
jako określniki w haśle geograﬁcznym i raz gdy występują jako samoistne hasła rzeczowe
(por. np. „Wąchock/klasztor cystersów” – „Cystersi”; „Kalisz/Bernardyni” – „Bernardyni”; „Poznań/zakony/Bernardyni” – „Bernardyni”; „Wrocław/Uniwersytet” – „Uniwersytet Wrocławski”; „Koło Polskie w Berlinie – Berlin/Koło Polskie”; „Warszawa/Powązki”
4

Bernard OLEJNICZAK, Indeksowanie katalogu rękopisów (Ogólne zasady), [w:] Materiały
komisji koordynacyjnej bibliotek wielkopolskich. Informator o zbiorach rękopiśmiennych bibliotek
poznańskich, Wrocław: Wyd. Zakł. Nar. im. Ossolinskich 1960, s. 35–47.
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– „Powązki, Warszawa”; „Uniwersytet Wrocławski/Biblioteka” – „Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu”). Swoistym kuriozum jest tutaj Gimnazjum św. Marii Magdaleny,
które występując w haśle „Poznań”, odsyła do sygnatur 1568 i 1593, natomiast gdy występuje jako samoistne hasło rzeczowe, odsyła do sygnatur 870 i 1248 (podobnie w przypadku Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu). To samo zresztą występuje
w określnikach zbiorczych: hasło „Wesoła Banda, teatr w Warszawie” odsyła do sygn.
1331, jednak w określniku „teatry” w haśle „Warszawa” sygnatury tej nie znajdujemy;
hasło „Neue Buchhandlung w Poznaniu” odsyła do sygnatury 432, ale w określniku „księgarnie” w haśle „Poznań” sygnatury tej nie znajdujemy, itd.
Do indeksu wkradło się nieco opuszczeń i błędów w podawanych wskaźnikach do rękopisów. Oto garść zauważonych braków: w haśle „Poznań” nie uwzględniono rękopisów
nr 1790, 1791; w haśle „Wrocław” – rękopisu nr z139; w haśle „Targowica – konfederacja” – rękopisów nr 333 i 360; w haśle „Cystersi” – rękopisów nr 291, 679 i 682;
w haśle „Franciszkanie” – rękopisu nr 869, w haśle „Francja” – rękopisu nr 1252, w haśle
„Węgry” – rękopisu nr 1251. W ogóle nie uwzględniono w indeksie haseł: Ostróg czy też
ordynacja ostrogska (nr 360), jezuici (nr 499, 553, 816 p. 56, 834 p. 23), karmelitanki
bose (nr 130), Żydzi (nr 868). Występują też fałszywe odesłania: np. w haśle „Kobylin,
klasztor Bernardynów” odsyła się do rękopisów nr 869–872, w których o tym klasztorze
nie ma wzmianki; to samo dotyczy haseł: „Wilno/Uniwersytet” i rękopisów nr 939 i 940
oraz „Koło Polskie w Berlinie” i rękopisów nr 1585 i 1586. Niby to mało jak na tak duży
indeks, ale przecież lista powyższa sporządzona została na podstawie tylko wyrywkowego porównania treści opisów z indeksem.
W przeciwieństwie do haseł rzeczowych hasła osobowe nie budzą poważniejszych
zastrzeżeń. Jedynym mankamentem, który zauważyłem, jest dublowanie osób o tym
samym imieniu oraz nazwisku i to bez podania żadnych dodatkowych określeń pozwalających odróżnić te osoby od siebie (np. Szczepański Jan, Szembek Bogdan, Wężyk
Feliks, Wężyk Jolanta, Wisłocki Władysław, Woroniecki Michał). W niektórych przypadkach już z samego opisu inwentarzowego wynika, że mamy do czynienia z różnymi
osobami, w innych można to ustalić dopiero na podstawie zapoznania się z rękopisem,
jednak można już teraz stwierdzić, że wymienieni oddzielnie Karol, książę kurlandzki,
i Karol Wettyn, książę kurlandzki, to ta sama osoba.
Wszystkie wymienione błędy, opuszczenia i niedokładności stawiają pod bardzo
dużym znakiem zapytania użyteczność indeksu. Możliwe, że winę za to ponosi rozmiar części opisowej Inwentarza, który utrudnił Autorom zapanowanie nad całością
materiału i jego właściwe zindeksowanie. Ale tu ciśnie się na usta pytanie: czy w tej
sytuacji nie lepsze byłoby wydanie Inwentarza w dwóch–trzech mniejszych tomach
w dłuższych odstępach czasowych? Nie umniejszyłoby to wysokich naukowo-informacyjnych walorów części opisowej, natomiast pozwoliłoby Autorom łatwiej zapanować
nad całością materiału oraz uniknąć pułapek, jakie stwarzała jego nadmierna ilość.
Maciej Matwijów
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