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Helga Döhn, Die Sammlung Autographa der ehemaligen Preussischen
Staatsbibliothek zu Berlin. Autographenkatalog auf CD-ROM. Bearbeitet von...
Wiesbaden: Harrasowitz Verlag 2005 [na CD, 2006], 336 ss. (Staatsbibliothek
zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung, II 7)
ISBN 3-447-04331-8
To nietypowy katalog. Jego tytuł oraz seria, w której ramach się ukazał, nie zdradzają, gdzie obecnie jest przechowywany opisany zbiór Autographa. W przeszłości stanowił
on – obok zbioru Karla Augusta Warnhagena von Ense oraz tzw. Darmstadzkiego zbioru
dokumentów – jedną z trzech głównych części wielkiej kolekcji autografów Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. Chęć zabezpieczenia autografów przed działaniami wojennymi w czasie II wojny światowej była powodem rozśrodkowania kolekcji berlińskiej,
z której większość autografów wywieziono na Śląsk – najpierw do zamku Książ, a następnie do pocysterskiego klasztoru w Krzeszowie. W 1946 r. w bliżej nieznanych okolicznościach zbiór został przewieziony do Krakowa, do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie znajduje
się do dzisiaj jako część tzw. berlinki. Jego losy wciąż nie są przesądzone, trwają bowiem
ciągle niemiecko-polskie rozmowy międzyrządowe, dotyczące uregulowania sytuacji
dóbr kultury przemieszczonych w wyniku działań wojennych. W opracowanym przez
Helgę Döhn katalogu zostały zatem opisane autografy przechowywane w Krakowie, a pochodzące z Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie. H. Döhn zwróciła uwagę, że zbiór
autografów jest obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej normalnie udostępniany, nie doczekał
się jednak opracowania, z wyjątkiem sporządzenia ogólnego wykazu jego zawartości. Ten
stan rzeczy miał być według Wydawczyni spowodowany brakiem odpowiednio wykwaliﬁkowanych kadr bibliotekarskich.
Katalog H. Döhn jest nietypowy również ze względów formalnych. Składa się on
z pokaźnego tomu oraz dysku CD. Tom otwiera słowo wstępne Barbary Schneider-Kempf,
dyrektor Biblioteki Państwowej w Berlinie, po czym następuje obszerne wprowadzenie
pióra H. Döhn. Wyszła ona od reﬂeksji na temat celowości gromadzenia autografów, rozumianych jako „własnoręcznie spisane jednostki piśmiennicze określonej osoby” (s. 9),
po czym dała krótki zarys historii tego rodzaju kolekcjonerstwa w Niemczech. Następnie
zostały szczegółowo przedstawione sięgające pierwszych lat XIX w. początki zbioru Autographa oraz jego znaczenie historyczne i naukowe, wynikające przede wszystkim z roli
odgrywanej przez osoby, których autografy, przede wszystkim korespondencja, zostały
zgromadzone. Były to wybitne postaci, głównie pisarzy, uczonych i polityków z okresu
od XV do XX w., m.in.: Johann Wolfgang Goethe, bracia Grimm, Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Alexander von Humboldt, Ignacy Krasicki, Marcin Luter, Friedrich Schleiermacher, Arthur Schopenhauer, Ludwig Tieck, Christoph Martin Wieland. W dalszym ciągu
H. Döhn przedstawiła historię opracowania zbioru Autographa, który doczekał się obszernego, sześciotomowego rękopiśmiennego katalogu, ukończonego w 1907 r. Obejmował
on przeszło 15000 nazwisk autorów1. Właśnie to opracowanie posłużyło jako podstawa
do sporządzenia omawianego tutaj nowego katalogu autografów.
Prace nad nim H. Döhn rozpoczęła w 1995 r. Polegały one na stworzeniu nowego
wykazu nazwisk autorów, które w miarę możliwości uzupełniono informacjami o zawo1 Mimo bardzo szczegółowego opisu katalogu liczbę autorów podano tylko szacunkowo, natomiast nie podano w ogóle liczby opracowanych jednostek – musiała ona wynosić około 220 000.
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dzie, datach życia, przy czym podstawą pozostawał ciągle stary katalog. W ten sposób
dane tego starego katalogu zostały skorygowane, a pisownia ujednolicona. Tak opracowany materiał został następnie, w czasie dwóch, dość krótkich, pobytów w Krakowie,
w miejscach wątpliwych zweryﬁkowany, a czasem nawet uzupełniony (np. o nieznany
wiersz Goethego czy o nieznany fragment z Mickiewicza); stwierdzono również poważny ubytek w postaci braku całej partii autografów obejmującej nazwiska od Hissmann
do Krigar. W efekcie prac H. Döhn powstał katalog, który w gruncie rzeczy nie stanowi
nowej jakości, lecz jest jedynie skorygowaną wersją starego katalogu z początku XX w.2
Do wstępu zostało dołączonych sześć załączników oraz bibliograﬁa prac wykorzystanych, głównie słowników biograﬁcznych i katalogów spuścizn. Pierwszy z załączników to charakterystyka wszystkich zbiorów autografów przechowywanych w Bibliotece Królewskiej w Berlinie, sporządzona przez Ludwiga Sterna (zm. 1911), organizatora
kolekcji i głównego autora starego katalogu. To opracowanie stanowiło wstęp do tego
katalogu. W drugim załączniku znalazły się rozwiązania skrótów stosowanych w starym
katalogu. W kolejnym zostały zestawione kolekcje, które znalazły się w zbiorze Autographa; oddzielnie zostały ujęte kolekcje wyodrębnione ze spuścizn. W załączniku czwartym
znajdują się wykazy pudeł i skrzyń (210 pudeł w 15 skrzyniach) z autografami ewakuowanymi do Książa. Piąty załącznik zawiera spis konwolutów wyodrębnionych ze zbioru
Autographa już w Krakowie (tu m.in. cztery pudła autografów określone jako Polonica,
zawierające ok. 599 autografów 378 osób). Wreszcie w szóstym załączniku zostały spisane pudła autografów pozostałe w Berlinie, tzw. Varia.
Zasadniczą część drukowanego tomu katalogu H. Döhn stanowi alfabetyczny wykaz
nazwisk (s. 55–282). Dla użytkownika katalogu ma on podstawowe znaczenie, spełnia
bowiem funkcję swoistego indeksu osób, które występują w katalogu (na dysku CD) jako
autorzy bądź odbiorcy korespondencji. Niestety, wykaz ogranicza się tylko do nazwisk
i imion, w przypadku odbiorców zaznaczonych kursywą. Z rzadka pojawiają się dalsze
określenia w rodzaju Hzg (książę), Kurf. (elektor), Mgf (margrabia). W ogóle zrezygnowano z odsyłaczy, co może sprawiać pewien kłopot zwłaszcza w przypadku starszych
nazwisk, które bywają zapisywane niejednolicie. Dodajmy, że w wykazie – podobnie jak
i później we właściwym katalogu – zostały ujęte nazwiska osób, których autografy zaginęły. Zamyka drukowany tom album zawierający 45 ilustracji, przeważnie atrakcyjnych
autografów z opisanego w katalogu zbioru.
Integralną częścią katalogu jest dysk CD. To nowoczesne medium umożliwia publikację bardzo obszernych materiałów, a z taką sytuacją mamy przecież do czynienia
w przypadku katalogu zbioru Autographa. Liczy on 2093 strony pierwotnego komputeropisu, które na dysku CD zostały udostępnione w postaci pliku pdf. Katalog składa się
z około 15 000 opisów3, które uporządkowano alfabetycznie według nazwisk autorów
bądź odbiorców korespondencji. Każda pozycja katalogu zbudowana jest według jednolitego, czwórdzielnego schematu. W pierwszym wersie podawane jest nazwisko i imię/
imiona (bądź tylko inicjały). Jeśli wpisano je pismem pogrubionym, chodzi o autora
autografu; w innych przypadkach chodzi o odbiorcę korespondencji (to niekonsekwencja
w porównaniu z drukowanym wykazem nazwisk, w którym w tym przypadku stosowano
2

Sama H. Döhn, określając swój katalog „nowym”, czyni to w cudzysłowie.
Nie zostały one nigdzie podliczone. Kalkulacja liczby wpisanych nazwisk w starym katalogu dała wynik między 10 580 a 15 870.
3
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kursywę). W drugim i trzecim wersie znajdują się podstawowe informacje biograﬁczne:
daty życia bądź aktywności (czasem podawane dość ogólnie, np. tylko wiek), określenie dziedziny aktywności (bardzo ogólnie, np.: historyk, teolog, bankier) oraz jej miejsca (miejscowości). Ostatnim elementem opisu jest określenie liczby autografów danej
osoby, ich dat skrajnych oraz ich charakterystyka (głównie nazwiska osób, do których
jest kierowana korespondencja, określenie rodzaju dokumentu – np. list, karta pocztowa,
koperta, wiersz, rękopis, karta ze sztambucha). W przypadku gdy osoba, której poświęcone jest konkretne hasło, była odbiorcą korespondencji, wówczas podawano nazwiska
jej nadawcy/ów.
Już z powyższego opisu wynika, że nie w każdym przypadku udało się w pełni zidentyﬁkować postaci występujące w katalogu. Decydując się na publikację chociażby
tylko samych nazwisk odczytanych z autografów, niejednokrotnie bez imion (bądź jedynie z inicjałami) czy ogólnych dat, Wydawczyni katalogu znalazła kompromis między
dogłębnością żmudnych skądinąd poszukiwań biograﬁcznych a tempem prowadzonych
prac, kompromis, który umożliwił wydanie katalogu już po … dziesięciu latach od podjęcia prac. Mimo to nie ma wątpliwości, że badacze zainteresowani zawartością zbioru
Autographa winni są H. Döhn wdzięczność.
Jednocześnie mogą też mieć do niej pewne pretensje. W moim przekonaniu nie do końca wykorzystano możliwości, które dają publikacje elektroniczne, ograniczono się bowiem tylko do najprostszej postaci edycji w formacie pdf, mimo dołączenia zakładek,
dość trudno przeszukiwalnym. Jak się zdaje, w tym przypadku o wiele lepiej sprawdziłby
się katalog w postaci bazy danych, umożliwiający swobodne porządkowanie i przeszukiwanie według rozmaitych kryteriów.
Z polskiego punktu widzenia warto zauważyć, że nie brakuje w katalogu poloników.
I chodzi tu nie tylko o współczesne miejsce przechowywania zbioru Autographa, ale także
o jego zawartość. Znajdowało się w nim sporo autografów zarówno wybitnych postaci
z dziejów polskich, jak i postaci mniej znanych. Zostały one w Bibliotece Jagiellońskiej
wydzielone w odrębny zbiór, wspomniane już wcześniej Polonica. Abstrahując od oceny
właściwości tego rodzaju działań z punktu widzenia sztuki bibliotekarskiej, podkreśliła
H. Döhn nie bez wyczuwalnej ironii, że również ten (pod)zbiór nie doczekał się żadnego solidnego opracowania („freilich auch hier wieder ohne jede Spur einer gründlichen
Bearbeitung oder Katalogisierung”, s. 23). W zbiorze Polonica znajdują się m.in. autografy Daniela Chodowieckiego, Marcina Kromera, Joachima Lelewela, Jana Łaskiego,
Adama Mickiewicza, członków rodzin Czartoryskich, Poniatowskich, Potockich czy Radziwiłłów. Polskie oko razi tylko sporadyczne stosowanie „polskich” liter, co przy możliwościach stwarzanych przez współczesne oprogramowanie komputerowe nie powinno
stanowić większego problemu. Razi też nazywanie biskupa Ignacego Krasickiego hrabią
Rzeszy (Reichsgraf) (s. 10) albo hrabią (s. 163); dopiero w dalszym ciągu obok tego tytułu
pojawi się informacja, że był biskupem warmińskim (s. 11) i polskim poetą (s. 287) bądź
pisarzem (katalog, s. 1009).
Chociaż recenzowany katalog nie jest opracowaniem oryginalnym i obciążają
go wynikające z tego pewne niedoskonałości, to jednak stanowi ważny krok zmierzający
do udostępnienia do badań naukowych przechowywanej dawniej w Berlinie, a obecnie
w Krakowie wielkiej kolekcji autografów.
Wojciech Mrozowicz
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