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Najznaczniejsza i najstarsza szczecińska placówka szkolna posiada stosownie
do swej rangi ikonografię najobszerniejszą i obejmującą najrozleglejszy zakres
czasowy. Odzwierciedla się w niej znaczenie, jakie nadali szkole jej założyciele
i fundatorzy – pomorscy Gryfici, a potem następni władcy Pomorza i władze administracyjne zarządzające krajem. Ikonografia obejmuje całość pierwotnego założenia, czyli budynki, w których odbywało się nauczanie, budynki pomocnicze
i gospodarcze oraz te, w których znajdowały się mieszkania rektora, nauczycieli
oraz pracowników obsługi szkoły, informuje o przebudowach oraz o kolejnych,
nowych siedzibach szkoły. Źródła obrazowe przedstawiające szkołę powstawały
w okresie od czwartej ćwierci XVI wieku po pierwszą połowę XX wieku. Są to
głównie grafiki i rysunki oraz wtórne wobec nich wyroby ceramiczne. Część
ikonografii to także fotografie.

*
Gryfici w korespondencji dotyczącej Pedagogium określali je jako „Kleinod des Landes”,
Harald Scherbarth, „Zur Stiftung St. Marien und ihrer Schulen”, Stettiner Bürgerbrief (1993): 72.
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Przedstawienie szkoły rozpoznawalne jest już na najstarszym znanym
widoku Szczecina, miedziorycie Stettin wykonanym przez Fransa Hogenberga
(1535 Mechelen – 1590 Kolonia?) według pierwowzoru sporządzonego przez nieznanego rysownika i opublikowanym w czwartym tomie dzieła Georga Brauna
i Fransa Hogenberga, Civitates orbis terrarum, Coloniae Agrippinae 1588. Na 41.
karcie publikacji, której tytuł w wolnym tłumaczeniu znaczy „Miasta świata”,
umieszczono rodzaj planu miasta − widok od strony zachodniej z lotu ptaka1.
Na planie widoczny jest, przylegający do kościoła Mariackiego od północnej
strony, wąski pas zabudowy z arkadowym portalem znajdującym się obok węgła kościoła. Za tą zabudową – równolegle do niej – po lewej stronie wznosi
się wysoki, podłużny budynek. Po północnej stronie dziedzińca przykościelnego
stoi rzędem kilka budynków różnej wielkości. Harald Scherbarth, relacjonując
archiwalne dokumenty z czasów książęcych donosi, że szkoła katedralna przy
kościele Mariackim wymieniana była w aktach od 1266 roku. W późniejszym
okresie mieściła się przy Kleine Domstrasse (obecnej ul. Mariackiej) w siedzibie
kapituły znajdującej się między kościołem i domami kanoników2. Porównanie
tych danych z ikonografią prowadzi do wniosku, że widok szkoły przedstawiony
na rycinie Hogenberga z 1588 roku w sensie ogólnym odpowiada usytuowaniu
i sytuacji lokalowej szkoły w średniowieczu. Duży budynek, to zapewne kapitularz, a domy położone wzdłuż północnego odcinka murów miejskich są mieszkaniami kanoników. Natomiast wąski pas zabudowy od strony ul. Mariackiej
byłby zachodnim skrzydłem krużganka. Zatem pierwszy widok Szczecina pozwala mniej więcej poznać jak wyglądała w średniowieczu, kiedy pełniła rolę
szkoły katedralnej. Jednak w świetle badań zachowanych akt przeprowadzonych
przez Carla Fredricha, omawiany widok jest mocno uproszczony3. Fredrich pisze
bowiem, że kapitularz stał na zachód od krużganka, a od północy sąsiadował
z nim budynek szkoły katedralnej i przypuszczalnie jedna z kurii, czyli domów
mieszkalnych kanoników. Te dwie, względnie trzy budowle zajmowały pierzeję
ul. Mariackiej aż do jej rogu. Na rycinie Hogenberga z 1588 roku brak w ogóle
1
Miedzioryt, papier żeberkowy, 325 x 494 mm, Muzeum Narodowe w Szczecinie (dalej: MNS),
nr inw. MNS/Graf/2631; reprodukcja w: Ewa Gwiazdowska, Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku. Ansichten von Stettin. Ikonographische
Quellen zur Stadtgeschichte vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1945 (Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2001): 77–78, il. 8.
2
Scherbarth, „Zur Stiftung”, 73.
3
Carl Fredrich, „Die ehemalige Marienkirche zu Stettin und ihr Besitz. II”, Baltische Studien.
Neue Folge 23 (1920): 27.
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śladów pozostałych skrzydeł krużganków, czyli północnego, wschodniego i południowego.
Gryfici przywiązywali duże znaczenie do szkoły, gdyż funkcjonowała
przy świątyni, która była kościołem domowym władców Pomorza i miejscem
ich pochówku. W okresie renesansu, kiedy szkolnictwo stało się jednym z wyznaczników prestiżu dworu uznali, że miasto rezydencjonalne powinno posiadać
stosowną do tego uczelnię i przekształcili szkołę katedralną, w 1543 roku, w Pedagogium nadając mu status szkoły półwyższej. Ten fakt znalazł odzwierciedlenie w zaktualizowanym planie Szczecina Fransa Hogenberga.

Rycina 1. Frans Hogenberg, Widok Pedagogium, fragment kompozycji
Alten Stettin, 1590, akwaforta, akwarela, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie
(fot. Grzegorz Solecki&Arkadiusz Piętak)

Widok ten miał na celu wyeliminowanie błędów i braków w obrazowej
dokumentacji miasta kierowanej przede wszystkim do kupców, dyplomatów,
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podróżników4. W nowym wydaniu czwartego tomu Civitates orbis terrarum,
opublikowanym w 1590 roku w języku niemieckim, na akwaforcie Alten Stettin5
szkoła nie tylko wygląda inaczej, ale ze względu na swe doniosłe znaczenie jako
jeden z niewielu budynków na tym planie wyróżniona została podpisem: Pedagogium. Na tym skorygowanym planie Szczecina na północ od kościoła Mariackiego przedstawiono piętrową zabudowę tworzącą czworobok6. Budynek z okazałym
portalem stojący wzdłuż ul. Mariackiej, to Duże Audytorium, które wzniesiono
w 1550 roku na miejscu kapitularza i zachodniego krużganka. Po stronie północnej widoczne są dwa domy o różnej wysokości, zwrócone kalenicami w stronę murów miejskich. Nowy ciąg pomieszczeń powstał w rezultacie nadbudowy
w latach 1563–1565 jednej kondygnacji nad krużgankiem północnym7. Mieściły
one przedsionek i Małe Audytorium na parterze, a na piętrze pięć pokoi. Wzdłuż
wschodniego skrzydła założenia, od strony Große Tumstrasse (obecnej ul. Farnej),
widać piętrowy budynek z krużgankiem od strony dziedzińca. Ta forma albo niedokładnie odpowiada losowi wschodniego skrzydła krużganku, albo wskazuje,
jak faktycznie wyglądało ono po przebudowie. Wiadomo bowiem, że skrzydło
wschodnie, podobnie jak zachodnie, zostało w latach 1563–1565 nadbudowane
o piętro wykonane w konstrukcji ryglowej (szachulcowej). Zostało zaopatrzone
w okna od strony południowej, aby jak najwięcej światła dostarczały do wnętrza,
ponieważ było przeznaczone na bibliotekę szkolną, funkcjonującą tu do 1781 roku.
Być może forma skrzydła wschodniego świadczy, że zachowana część dawnego
krużganka służyła jako korytarz umożliwiający komunikację między budynkami szkolnymi i kościołem. Na rycinie jest także widoczne wąskie południowe
skrzydło krużganka istniejące tylko do 1677 roku. Autor widoku dość dokładnie
przedstawił zabudowę szkoły, ale pominął istotną część tego założenia, czyli zabudowę służącą utrzymaniu nauczycieli i uczniów. O tym budynku pisze Scherbarth informując, że na terenie między kościołem i dawnymi domami kanoników,
od strony ul. Mariackiej powstało nie tylko audytorium dla słuchaczy, ale i sala
jadalna oraz zabudowa gospodarcza z kuchnią, które miały służyć profesorom
O celu publikacji autorzy piszą we wstępie do Georg Braun, Frans Hogenberg, Civitates
orbis terrarum, t. 1: Liber quartus urbium praecipuarum…totius mundi (Coloniae Agrippinae:
Georg Braun, 1588), 5–6.
5
Papier żeberkowy, 420 ⅹ 541 mm, w zbiorach MNS odbitka kolorowana akwarelą, nr inw.
MNS/Graf/2630.
6
Opis krużganków i przekształceń założenia wykonał Fredrich, „Die ehemalige Marienkirche”, 22–25.
7
Daty budowy według Fredrich, „Die ehemalige Marienkirche”, 27.
4
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i uczniom8. Scherbarth podaje, że studenci stołowali się w szkole, a część z nich
mieszkała na terenie założenia szkolnego zaplanowanego tak, aby mogło utrzymać 60 uczniów. Na zaktualizowanym widoku Hogenberga brak zatem przedstawienia północnego, rozbudowanego skrzydła krużganka, w którym mieściło
się Małe Audytorium i pokoje mieszkalne, dokładnie opisane przez Fredricha.
Widać natomiast ciąg budynków stojących wzdłuż ulicy przymurnej, złożonych
z niższego, wąskiego domu i szeregu większych domów, w których w różnych
okresach mieszkały osoby związane z funkcjonowaniem Fundacji Mariackiej
i szkoły, między innymi kapelan, rektor, subrektor, inni nauczyciele9.
Kolejne znane dokumenty ikonograficzne pochodzą z czasów, gdy Szczecin
znajdował się pod panowaniem szwedzkim. Szwedzi opracowali dla Szczecina
plany katastralne, stąd można by się spodziewać, że ich dokumentacja będzie
w pełni wiarygodna. Plan Szczecina Stetin Ville forte d’Allemagne…, (Szczecin
ufortyfikowane miasto niemieckie) według rysunku Harmanusa van Loona (?–?),
rytował i wydał Nicolas de Fer (1646/164–1720) w Paryżu w 1691 roku, a wznowiono w 1693 i 1705 roku.

Rycina 2. Nicolas de Fer, według Harmanusa van Loona, kopia L. Scherm,
Plan Gimnazjum Carolinum, 1705 (1693), miedzioryt, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

8
9

Scherbarth, „Zur Stiftung”, 75.
Fredrich, „Die ehemalige Marienkirche”, 32–33, 38–43.
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Kopię tego planu wykonał L. Scherm10. Założenie szkolne przedstawiono
w uproszczony sposób, jako czworoboczną zabudowę, oznaczono ją literą B i opisano – Notre Dame (kościół Naszej Pani, czyli Mariacki). W okresie powstania
planu szkoła nie była już Pedagogium, bowiem w 1667 roku zostało ono rozwiązane przez władze szwedzkie, które jednocześnie powołały Królewskie Gimnazjum Carolinum. Na planie van Loona i de Fera trzy skrzydła przebudowanych
krużganków otaczają niewielki, kwadratowy dziedziniec wewnętrzny i łączą się
bezpośrednio z biegnącym wzdłuż murów, aż do ul. Farnej, pasem zabudowy
dawnych domów kanoników, czyli Domów Profesorskich. Od wschodniej strony
założenia znajduje się zewnętrzny dziedziniec dostępny bezpośrednio z ul. Farnej.
Plan zawiera istotne braki i nieścisłości, przede wszystkim autor nie zaznaczył przebudowanego północnego skrzydła krużganków mieszczącego Małe
Audytorium i pokoje mieszkalne na piętrze, a dziedzińcowi nadał formę regularną. Ważnym błędem było przedstawienie na planie południowego skrzydła
krużganków, mimo że zostało zburzone podczas bombardowania brandenburskiego w 1677 roku. Co więcej, skrzydło to ukazane zostało jako oddalone od
północnej nawy kościoła, do której wszak było przybudowane, na planie zatem
tylko w ogólny sposób zaznaczono położenie szkoły.
Zniszczenia założenia szkoły od strony Domów Profesorskich obserwować
można na jednym z rysunków dokumentacyjnych Abrahama Jansza Begeijna?,
który relacjonował operacje wojsk brandenburskich podczas oblężenia Szczecina
w 1677 roku. Na widoku miasta od północy, po bombardowaniu przeprowadzonym 16 i 17 sierpnia 1677 roku, kilka Domów Profesorskich pozbawionych jest
dachów, pozostały natomiast ściany z wysokimi gotyckimi szczytami dzielonymi blendami. Niektórych zupełnie nie widać zza murów, z czego wynika, że także ściany uległy co najmniej częściowemu zniszczeniu11.
Następnie przez ponad dwieście lat szkoła związana była z państwem pruskim, które faktycznie przejęło Szczecin w 1713 roku. Jej bogata ikonografia
z tego okresu nie tylko wynika z przebudów założenia i zmiany lokalizacji,
z czym wiązało się powstawanie części dokumentacji. Świadczy przede wszystkim o wielkim znaczeniu i prestiżu szkoły oraz chlubie jaką przynosiła miastu.
10
Miedzioryt, papier żeberkowy, 180 ⅹ 202 mm, odbitka z 1691 roku w Landesarchiv
Greifswald, nr inw. Rep. 55, Nr. 1a, 79; fotografia archiwalna w MNS, nr neg. MNS/AFoto/5043.
11
Sepia, szary tusz, pióro, papier żeberkowy, 235 ⅹ 850 mm, fotografia archiwalna w MNS,
nr neg. MNS/AFoto/5125; reprodukcja w: Tadeusz Białecki, Szczecin na starych widokach
(XVI–XX wiek). Stettin auf Alten Abbildungen (16.–20. Jahrhundert) (Szczecin: Archiwum
Państwowe w Szczecinie, 1995): 254, il. 243.
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Już w pierwszym okresie panowania Hohenzollernów, w 1716 roku to jest w czasie,
gdy Szczecin formalnie należał jeszcze do Szwecji, szkoła została przekształcona
w Gimnazjum Akademickie, co wkrótce znalazło odzwierciedlenie w ikonografii. Jej obraz udokumentowano około 1725 roku, przed rozebraniem w tymże
roku północnego odcinka średniowiecznych murów miejskich. Przedstawienie
znalazło się na rycinie Georga Paula Buscha (4 ćwierć XVII – 1756 r.) ukazującej oba kościoły kolegiackie – św. Ottona i Mariacki. Ilustrowała ona jako frontyspis dzieło Johanna Samuela Heringa Historische Nachricht von der Stiftung
der zwey Collegiat-Kirchen in der berühmten Stadt Alten Stettin, Alten Stettin
1725 (Historyczna relacja o fundacji dwu kolegiat w sławnym mieście Starym
Szczecinie)12. Publikacja zawierała widok założenia ujęty od północy, zza murów
miejskich, a więc od strony, która w XVIII wieku stała się zwyczajowym sposobem przedstawiania tego kompleksu szkolnego. Ponad koroną murów widoczne
są trzypiętrowe, kilkuosiowe budynki, ustawione tak, jakby otaczały dziedziniec
na rzucie trapezu. Można je określić następująco: po prawej stronie, przy ul. Mariackiej, główny gmach szkoły, równolegle do murów budynek Domów Profesorskich, oddzielony przerwą od szkoły zgodnie z faktem istnienia w tym miejscu
przejazdu na dziedziniec, po lewej stronie, przy ul. Farnej budynek mieszczący
bibliotekę szkolną. Taki obraz, mimo braku dokładności i ścisłości w oddaniu
kształtu założenia, przekazywał ideę dyspozycji architektonicznej Gimnazjum
Akademickiego.
Dokładne wyobrażenie szkoły i Domów Profesorskich pojawiło się kilkanaście lat później. Powstanie tego rysunku inwentaryzacyjnego wynikało z polityki
urbanistycznej władz wobec Szczecina. Na północ od miasta zaplanowano założenie reprezentacyjnego placu parad, co wiązało się ze zburzeniem tego odcinka
średniowiecznych murów miejskich. W następstwie tego kroku tylna elewacja
Domów Profesorskich, zwrócona w stronę murów, musiała zostać przekształcona
w elegancką fasadę. Nową fasadę, odpowiednią do znaczenia szkoły, zamierzano też nadać jej budynkowi. Konieczność przebudowy założenia poprzedzono
sporządzeniem rysunku odzwierciedlającego stan aktualny oraz wstępnego projektu13. Autorem tego dokumentu z 1739 roku był inżynier podporucznik Johann
Friedrich Freund (czynny w XVIII wieku).
12
Akwaforta, papier żeberkowy, 180 ⅹ 140 mm, Biblioteka MNS, sygn. S I 277; Gwiazdowska,
Widoki, 207.
13
Tusz, papier żeberkowy, brak wymiarów, fotografia archiwalna w MNS, nr inw. MNS/
AFoto/14744.
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Wygląd istniejących budynków przedstawiony został w dolnej partii karty
podpisanej: Die anitzo befindliche Fronte der Prediger Häuser am Anklamer Thore (Elewacje Domów Kaznodziejów od strony Bramy Anklamskiej [obecnej Bramy Królewskiej]). Rysunek budynku administracyjno-gospodarczego, tak zwanej
Ekonomii stojącej przy ul. Mariackiej, zajmował prawą dolną część arkusza.

Rycina 3. Johann Friedrich Freund, Gimnazjum Akademickie,
inwentaryzacja (u dołu) i projekt przebudowy (u góry), 1739, tusz, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Ten piętrowy budynek od strony murów zachował jeszcze gotycką ścianę
szczytową z szeregami okien i trzema kondygnacjami blend w szczycie, z których pewne wypełnione były oknami. Od strony ul. Mariackiej do Ekonomii
przylegały dwie parterowe przybudówki świadczące o rosnącym zapotrzebowaniu na kolejne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania założenia szkolnego.
W środkowej i lewej dolnej części karty rysownik pokazał wygląd Domów Profesorskich. Ta nieregularna zabudowa szeregowa, w której każda kamienica miała
nieco inną dyspozycję, czyli rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych
oraz rozmaicie rozbudowane poddasze z różnego kształtu wystawkami usytuowanymi w jednej i dwu kondygnacjach, również sprawiała nieestetyczne wrażenie. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę ówczesny klasycyzujący gust, preferujący
regularność, symetrię i harmonię całości architektonicznej.
Wygląd budynków świadczył za to o losach i życiu tego zespołu budowli.
Niszczone w trakcie wojen wciąż odbudowywane i rozbudowywane w miarę, jak
zmieniały się i rosły potrzeby mieszkańców, były świadectwem dziejów tej części miasta. W górnej partii karty opisanej jako Haupt Fronte der Prediger Häuser
wie derselben zu verändert sind (Fasady Domów Kaznodziejów tak, jak mają
być zmienione) Freund przedstawił projekt przebudowy domów, w ramach której
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miały być nie tylko ujednolicone gabaryty i fasady budynków. Tym ostatnim
planował nadać nowy, klasycystyczny styl stosowny do ich zmienionej roli, jako
pięknej, reprezentacyjnej oprawy nowego placu – jednego z dwóch placów parad
założonych na splantowanych terenach odcinków średniowiecznych systemów
obronnych14. Od strony Placu Parad Freund planował wieloosiową, jednopiętrową fasadę dekorowaną tylko odcinkami rozmieszczonego pionowo boniowania.
Zabieg ten miał przełamywać monotonię elewacji wypełnionej dwoma szeregami okien rozdzielonych prostokątnymi płycinami umieszczonymi pod oknami
pierwszego piętra. Rytm tej elewacji nadawało pięć boniowanych osi zwieńczonych wystawkami z trójkątnymi szczytami, jedna na osi symetrii budowli (oś 25)
i po dwie w bocznych odcinkach fasady (osie 4 i 10 licząc od węgłów) oraz dwa
czteroosiowe pseudoryzality zwieńczone trójkątnymi frontonami (obejmujące
osie 16–19 licząc od węgłów) flankujące oś symetrii fasady. Wejścia planowano rozmieścić niesymetrycznie w stosunku do osi wyróżnianych boniowaniem,
z czego wynika, że ostateczny efekt estetyczny zostałby podporządkowany celowi utylitarnemu. Wydaje się to odpowiadać oświeceniowemu akcentowaniu
użyteczności jako zalety podejmowanych przedsięwzięć. Klasycystyczną fasadę
szkoły przy ul. Mariackiej miał zdobić trzyosiowy okazały fronton. Tympanony wszystkich frontonów Freund zamierzał wypełnić dekoracją reliefową. Plan
zrealizowany został tylko częściowo ze względu na oszczędności podjęte w trakcie budowy przeprowadzonej w latach 1739–1742. Powodem była nowa polityka ekonomiczna wprowadzona przez Fryderyka Wielkiego, który w 1740 roku
objął tron.
Faktyczny wygląd założenia od strony Domów Profesorskich przekazały widoki placu parad wykonane w czwartej ćwierci XVIII wieku. Chrystian Bischoff
(? – 1775), profesor matematyki w Gimnazjum Akademickim w latach 1757–1774,
wykonał rysunek panoramy Domów Profesorskich wraz z kościołem Mariackim
w tle15. Widok ten datowany przez Carla Fredricha na około 1773–1775 rok znany
jest także z kopii opracowanej piórem w tuszu przez J. Eduarda Schauera (?–?),
Postawienie przy placu marmurowego pomnika Fryderyka II w 1793 roku skutkowało nazwaniem placu Weisse Paradeplatz (Białym Placem Parad), a przed 1828 plac został przemianowany na Königsplatz (Plac Królewski), por. plany Szczecina z 1820 i 1828 roku, reprodukcje w: Bogdana Kozińska, Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny
światowej (Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2015): il. 2–3. Obecnie to pl. Żołnierza
Polskiego.
15
Brak danych technicznych, reprodukcja w: Karl Weishaupt, oprac. Deutschland Städtebau.
Stettin (Berlin–Halensee: Deutscher Architektur- und Industrie Verlag, 1925), 31.
14
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zaopatrzonej w tytuł w rokokowym obramieniu: Eigentliche Scenographie der
St. Marien Stifts-Kirche und der Prediger=Professoren bei dem Königl. Academischen Gymnasium und einigen andern Kirchenbedienten Wohnungen (Prawdziwe
przedstawienie kościoła Fundacji Mariackiej i Domów Profesorskich przy Królewskim Gimnazjum Akademickim i kilku innych mieszkań sług kościelnych)16.

Rycina 4. J. Eduard Schauer, według Christiana Bischoffa, Panorama Domów
Profesorskich, po 1775, pióro, pędzel, tusz, akwarela, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Widok świadczy o zmianach wprowadzonych w stosunku do projektu Freu
nda. Elewację zróżnicowano i wzbogacono tylko osiami zwieńczonymi wystawkami. Zamiast lewego ryzalitu z frontonem obejmującego osie 16–19, zbudowano
wystawkę nad osią 17 i 18, ale wejście pozostawiono w 19 osi. Po prawej stronie
budowli zrezygnowano nawet z wystawki zastępującej fronton. Formę zdobienia fasady szkoły zupełnie zmieniono (o czym szerzej w dalszej części tekstu).
16
Tusz, akwarela?, pióro, pędzel, papier żeberkowy, 410 ⅹ 520 mm, fotografia archiwalna
w MNS, nr neg. MNS/AFoto/5139. Na temat losów tego rysunku Gwiazdowska, Widoki, 196.
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Perspektywicznie przedstawiona fasada Domów Profesorskich, z górującą nad
nią świątynią Mariacką, przypomniana została przez Johanna Beniamina Glassbacha (?–?) po 1789 roku17. Kompozycja Abbildung des St. Marien-Stifts-Kirche
und des Thurms zu Stettin (Obraz kościoła i wieży Fundacji Mariackiej w Szczecinie) była już tylko wspomnieniem wyglądu placu, który po pożarze kościoła
w owym roku stracił swoje historyczne piękno.
Zabudowa szkoły położona przy ul. Mariackiej została przedstawiona
w ostatniej dekadzie XVIII wieku. Około 1790 roku motyw ten uwidocznił Friedrich August Scheureck (czynny w 4. ćwierci XVIII wieku) na jednej z cyklu
akwafort poświęconych Szczecinowi: Ansicht der Thum Straße in Stettin gegen
das Anclamer Thor (Widok ulicy Katedralnej w Szczecinie w stronę Bramy Anklamskiej)18. Był to perspektywiczny widok ulicy (obecnej Mariackiej) w stronę późniejszej Königstor, obecnej Bramy Królewskiej, zwanej też Bramą Hołdu
Pruskiego. Przedstawienie jest jednak niewiarygodne, gdyż rytownik upodobnił fasadę szkoły do wyglądu kamienic stojących na południe od kościoła Mariackiego. Ukazał ją jako piętrową, z kondygnacjami rozdzielonymi gzymsem,
i szeregiem okien mansardowych. Na lewo od szkoły Scheureck upamiętnił ruinę
kościoła Mariackiego.
Kwestia stosownego do znaczenia szkoły wyglądu całego założenia powróciła pod koniec XVIII wieku. Przed odnowieniem ośrodka – poprzez położenie
nowych tynków − udokumentowane zostały jego zewnętrzne elewacje. Rysunek
inwentaryzacyjny Aufriß von denen zum Marien-Stifte gehörigen Kirchen Häuser… (Szkic domów kościelnych należących do Fundacji Mariackiej…) sporządził w 1799 roku krajowy budowniczy David Christlieb Meyer19.

17
Miedzioryt, papier żeberkowy, 145 ⅹ 82 mm, fotografia archiwalna w MNS, nr neg. MNS/
AFoto/5142.
18
Akwaforta konturowa, akwarela, papier żeberkowy, ok. 130 ⅹ ok. 210 mm, fotografia archiwalna w MNS, nr neg. MNS/AFoto/5356. Reprodukcja w: Gwiazdowska, Widoki, 220–221, il. 43.
19
Tusz, pióro, pędzel, papier żeberkowy, brak wymiarów, fotografia archiwalna w MNS,
nr neg. MNS/AFoto/5147.
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Rycina 5. David Christlieb Meyer, Gimnazjum Akademickie,
inwentaryzacja założenia, 1799, pióro, pędzel, tusz, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Z jego rysunku wynika, że matematyk Bischoff ukazał Domy Profesorskie
niezupełnie zgodnie z ich stanem faktycznym. Uwzględnił wszystkie wystawki,
ale pominął odcinki boniowania przełamujące monotonię fasady poza osiami zaakcentowanymi wystawkami. Z dokumentu Meyera znany jest również faktyczny
wygląd budynków szkolnych, których fasady wychodziły na ul. Mariacką, a także elewacji szczytowej ściany domów profesorskich zwróconej na ul. Farną i fasada należącego do Fundacji Mariackiej domu przy ul. Mariackiej 4, naprzeciw
szkoły, zamieszkiwanego przez prof. Kölpina. D.Ch. Meyer przedstawił budynek
Dużego Audytorium jako sześcioosiowy, nakryty dwuspadowym dachem, o elewacji zróżnicowanej boniowaniem pokrywającym dwie osie środkowe. Gmach
poprzedzony był w lewej skrajnej osi barokowym portykiem złożonym z par kolumn flankujących wejście i dźwigających półkoliste, łamane zwieńczenie. Rafał
Makała podaje, że portyk wybudowano w 1744 roku i przypuszcza, że w jego
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zwieńczeniu znajdowały się „herby królewskie”20. W fasadzie znajdowały się
dwie kondygnacje okien ujętych w płaskie opaski. Osie okienne zaakcentowane
były kwadratowymi płycinami. Szereg okien parteru zamkniętych łukami odcinkowymi wskazywał położenie głównej sali wykładowej – Dużego Audytorium.
W dachu znajdowały się dwa rzędy okien. Liczba i rozmieszczenie wszystkich
okien świadczą o tym, jak intensywnie budynek był eksploatowany. Sąsiadujący
ze szkołą dziewięcioosiowy budynek administracyjny – Ekonomia – miał podobną dyspozycję fasady, przy czym był zdobiony boniowaniem rozmieszczonym
tak, by mogło wprowadzać element harmonii do całości tworzonej przez oba
gmachy. Temu zadaniu podporządkowane było także usytuowanie arkadowego
portalu prowadzącego do Ekonomii. Poddasze budynku oświetlane było tylko
przez jeden rząd okien. Elewacja szczytowa Domów Profesorskich miała dyspozycję analogiczną jak fasady gmachów przy Mariackiej. Natomiast z rysunku
D.Ch. Meyera wynika, że ruina kościoła została już rozebrana i pozostał tylko
pas muru przyziemia wraz z dwoma portalami.
Źródłem informacji o rzucie założenia Gimnazjum Akademickiego jest plan
inwentaryzacyjny Grundriß sämtlicher dem Marien Stifte zugehörigen Gebäude (Plan wszystkich budynków należących do Fundacji Mariackiej) wykonany
w 1804 roku, podpisany nieczytelnie21.
Według tego rysunku budynki Dużego Audytorium oraz przebudowane
północne i wschodnie skrzydła krużganku tworzyły regularne, trójskrzydłowe
otoczenie dawnego wirydarza. Na parterze skrzydła północnego znajdował się
przejazd na ten dziedziniec. Budynek Ekonomii zajmujący naroże ul. Mariackiej
i pl. Żołnierza Polskiego miał kształt nieregularnego trapezu. Wąski przejazd
oddzielał go wyraźnie od Domów Profesorskich, których zachodni odcinek pozostał „wąskim domem”, natomiast we wschodnim odcinku poszczególne budynki
miały zróżnicowaną głębokość i wielkość przyległych działek gospodarczych.
Co ciekawe, między rysunkiem inwentaryzacyjnym Meyera z 1799 roku i tym
z 1804 roku brak zgodności w liczbie osi okiennych budynków stojących przy
ul. Mariackiej, choć osi tych było stosunkowo niewiele. Natomiast na obu rysunkach zaznaczono tę samą liczbę osi w fasadzie Domów Profesorskich.
20
Konturowy zarys formy tego portyku opublikował Carl Fredrich. Rafał Makała, „Gimnazjum Mariackie”, w: Maciej Słomiński, Rafał Makała, Małgorzata Paszkowska, Szczecin barokowy. Architektura lat 1630–1780 (Szczecin: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie, 2000), 117, 119, il. 55.
21
Tusz, pióro, papier żeberkowy, brak wymiarów, fotografia archiwalna w MNS, nr neg. MNS/
AFoto/5134.
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Rycina 6. Podpis autora nieczytelny, Plan założenia szkolnego
i kościoła Mariackiego, rysunek inwentaryzacyjny, 1804, tusz, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Widok biblioteki szkolnej przeniesionej w 1781 roku do przebudowanego
w tym celu wnętrza gotyckiej kaplicy Mariackiej, przylegającej do południowej
nawy kościoła Mariackiego, znany jest dzięki cyklowi trzech miedziorytów Friedricha Ludwiga Kirchhoffa (ok. 1750 – po 1804?), na których rytownik relacjonował pożar świątyni w 1789 roku22. Jak wynika z tych rycin, do przebudowy
elewacji kaplicy projektowanej w latach 1778–1781 nie doszło23.

22
Prospect der St. Marie Stifts. Kirche (…) (Widok kościoła Fundacji Mariackiej), miedzioryty,
papier żeberkowy, po 310 ⅹ 145 mm, fotografie archiwalne w MNS, nr neg. MNS/AFoto/5140A
i 5141; Gwiazdowska, Widoki, 227–229, il. 46.
23
Przerys wykonany przez Fredricha reprodukowany w: Makała, „Gimnazjum”, 120.
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Rycina 7. Friedrich Ludwig Kirchhoff, Kościół Mariacki od strony południowej
z kaplicą Mariacką mieszczącą bibliotekę Gimnazjum Akademickiego, 1789,
miedzioryt, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Pisząc o ikonografii szkoły Mariackiej warto uwzględnić widok założenia mieszczącego Liceum Miejskie, ponieważ w pewnym okresie, od 1805 do
1869 roku, obie szkoły były połączone jako Königliches- und Stadtgymnasium
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(Królewskie i Miejskie Gimnazjum) i częściowo funkcjonowały w tym samym
budynku. Uczniowie klas młodszych, od szóstej do czwartej, mieli zajęcia
w szkole miejskiej przy Mönchenstrasse (obecnej ul. Grodzkiej). Dobrym świadectwem wyglądu jej siedziby jest rycina Friedricha Ludwiga Kirchhoffa Ansicht
des Lyceums zu Stettin (Widok Liceum w Szczecinie) ilustrująca jubileuszową
publikację poświęconą szkole miejskiej z okazji jej czterechsetnego jubileuszu24.

Rycina 8. Friedrich Ludwig Kirchhoff, Liceum Miejskie, w latach 1805–1832
również siedziba Gimnazjum Mariackiego, 1804, miedzioryt, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. Grzegorz Solecki&Arkadiusz Piętak)
24
Miedzioryt, papier żeberkowy, 197 ⅹ 170 mm, MNS, nr inw. MNS/Graf/2632; Gwiazdowska,
Widoki, 229–230, il. 47.
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Widok stanowił frontyspis dzieła Friedricha Kocha, Geschichte des Lyceums zu Stettin; erste Periode von 1404 bis 1578, Stettin 1804 (Dzieje Liceum
w Szczecinie, pierwszy okres od 1404 do 1578). Szkoła funkcjonowała w gotyckim prezbiterium, pozostałym po rozpoczętej przez karmelitów budowie kościoła
św. Anny. Prezbiterium to zostało wewnątrz podzielone na kondygnacje, a na dachu zbudowano belweder mieszczący obserwatorium astronomiczne. Do dawnego prezbiterium dobudowano w XVIII wieku dwa wieloosiowe skrzydła, każde
z osobnym wejściem. Do lewego budynku, dwupiętrowego, prowadził arkadowy portyk, zwieńczony trójkątnym frontonem zdobionym rzeźbami, mieszczący
schody oraz boczne wejście. Okna parteru tego skrzydła upiększono nadokiennymi festonami. Fasady obu skrzydeł dzielone były boniowaniem i urozmaicone
płycinami.
Intrygującym informacyjnie źródłem jest rzut założenia gimnazjum znajdujący się na planie Szczecina wykonanym w 1811 roku przez F.D.C. Josta (?–?),
a uzupełnionym w 1820 roku przez Kummera, Grundriss der Stadt Stettin, innerhalb den Festungswerken und deren neuen Bezirks-Eintheilungen (Plan miasta Szczecina w obrębie fortyfikacji wraz z podziałem na dzielnice)25. Na tym
planie przedstawiono wszystkie istniejące w owym czasie budynki założenia
z zaznaczeniem położenia dawnego Dużego Audytorium. Z tego dokumentu wynika, że rozmieszczenie przestrzenne głównych budynków odpowiadało temu,
które w 1725 roku przedstawił G.P. Busch na omawianej wyżej rycinie ilustracyjnej w dziele S. Heringa. Widać, że zachodnie i wschodnie skrzydło założenia
ustawione są względem siebie pod kątem rozwartym. Różnica między obu źródłami: widokiem i planem zasadza się na długości budynku stojącego od strony
północnej. Szereg Domów Profesorskich jest na planie dużo dłuższy niż budynek ukazany przez Buscha. Jeśli założymy, że celem Buscha było pokazanie
jedynie siedziby szkoły, to na XIX-wiecznym planie odpowiednikiem budynku
ukazanego przez Buscha od północy mógłby być jedynie gmach mieszczący
Małe Audytorium.
Powstanie zupełnie nowej siedziby szkoły, wzniesionej w 1832 roku na miejscu rozebranych ruin kościoła Mariackiego, zaowocowało pojawieniem się obfitej
ikonografii tego gmachu. Przede wszystkim były to rysunki projektowe wykonane przez Wilhelma Heinricha Matthiasa (?–?)26. Budynek szkoły na projekcie otoBrak danych technicznych, Kozińska, Rozwój, il. 3.
Pisze o tym Bogdana Kozińska, reprodukując rysunki projektowe, taż, „«Młodzieży dla wychowania w dobrych obyczajach» Opis nowego budynku szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego
25
26
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czony był wygrodzonym parkiem w stylu angielskim. Ta idealizowana lokalizacja
w rzeczywistości nie została zrealizowana, a raczej była tylko konwencjonalnym
przedstawieniem. Dzięki zachowanym rzutom i przekrojom poszczególnych kondygnacji wiadomo, jak obszerny program edukacyjny miała realizować szkoła.
Z okazji otwarcia placówki berlińska firma J. Storcha wydrukowała zaproszenie
z rozbudowaną okolicznościową szatą graficzną. Pamiątkowy druk ozdobiono
litografią S.E. Hoffmanna (?–?) z widokiem Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum od strony fasady, czyli od strony Marienplatz (obecnego pl. Mariackiego)
oraz rzutami dwu głównych kondygnacji27.

Rycina 9. S.E. Hoffmann, Widok i rzuty budynku Gimnazjum Mariackiego z 1832,
1832, litografia, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

sprzed 180 lat”, Szczeciner. Magazyn miłośników Szczecina 2 (2012): 165–171, w artykule opartym na tłumaczeniu tekstu Carla Friedricha Wilhelma Hasselbacha wydrukowanego w Sundine.
Unterhaltungsblatt für Neu-Vorpommern und Rügen 49 (6 XII 1832): 387–389.
27
Brak danych o papierze i wymiarach; fotografia archiwalna w MNS, nr neg. 14746. Kozińska, „Młodzieży”, 171.
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Fasadę dwupiętrowego, klasycystycznego gmachu poprzedzał trójosiowy portyk zwieńczony trójkątnym frontonem zdobionym płaskorzeźbą i akroterionami. Portyk ten przypominał ów, na który zabrakło funduszy podczas
XVIII-wiecznej przebudowy szkoły28. Osie okienne zwieńczone półkoliście tworzyły optyczne jedności na całej wysokości fasady, mimo podziału gzymsami
kordonowymi. Hoffmann ukazał wokół szkoły spory ruch uliczny – uczniowie
spieszą na lekcje, na spacer, aby obejrzeć i podziwiać okazałą architekturę, wybrali się bogaty młodzieniec jadący konno oraz piesi mieszczanie, którzy zatrzymują się, by wymienić uwagi ze znajomymi. Na placu pojawiają się także przedstawiciele miejscowego garnizonu, którzy stanowili spory procent mieszkańców
Szczecina i nadawali ton stolicy Prowincji Pomorze.
Nowy obiekt architektoniczny stał się jednym z najważniejszych powodów
do dumy i godnych upamiętniania budynków publicznych w mieście. Jego znaczenie dało asumpt do stworzenia wielu pamiątkowych widoków graficznych
i ceramicznych. Przede wszystkim widok gmachu stał się motywem luksusowych, wieloelementowych przedstawień Szczecina zwanych wedutami zbiorowymi (Sammelvedute). Pierwszą z nich – Stettin – w 1834 zaprojektował August Ludwig Most (1807–1883), wykonał E. Scharden (?–?), a wydał w 1836 roku
w Berlinie Königliches Lithographisches Instytut29. Obraz gimnazjum, ujętego
od południowego zachodu, umieszczony został na bordiurze, po prawej stronie
u góry, pod widokiem zamku królewskiego, dawnego zamku Gryfitów, a więc
w polu ważnym symbolicznie.
Drugą kompozycję tego rodzaju opracował Gustav Frank (czynny
w 3. ćwierci XIX wieku) około 1860 roku30. Jego przedstawienie szkoły, ukazanej od południowego wschodu, umieszczone na weducie Stettin mit Umgebungen
(Szczecin wraz z okolicami) wydanej także przez Königliches Lithographisches
Instytut w Berlinie również znalazło się w ważnym polu, w górnej części bordiury, na prawo od zamku. Na obu omawianych litografiach sztafaż jest dość
schematyczny. U Franka, na co warto zwrócić uwagę, po prawej stronie pojawił
Niestety na wymienione zdobienia również w XIX wieku zabrakło środków finansowych.
Litografia, papier welinowy, wymiar przedstawienia 430 x 560 mm, Kupferstichkabinett. Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik Staatliche Museen Berlin Preußischer Kulturbesitz. Reprodukcja w: August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru. Der Pommersche Künstler der Biedermeierzeit, red. Ewa Gwiazdowska, Rafał Makała (Szczecin: Muzeum
Narodowe w Szczecinie, 2007), 223.
30
Litografia barwna, papier, 344 x 506 mm; Greifswald, Pommersches Landesmuseum. Reprodukcja w: Białecki, Szczecin, 79, il. 53.
28
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się widok fragmentu Domów Profesorskich oddzielonych niskim budynkiem gospodarczym od terenu szkoły.

Rycina 10. Gustav Frank, Widok Gimnazjum Mariackiego, ok. 1860,
litografia, papier, faksymile,
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Charakterystyczna forma architektoniczna gimnazjum zbudowanego na
planie krzyża, a także szereg Domów Profesorskich są łatwo rozpoznawalne
na rycinie Stettin – widoku Szczecina z lotu ptaka – stalorycie Williama Frencha
(ok. 1815–1898) według rysunku Adolpha Eltznera (1816–1891), opublikowanym
około 1851 roku przez oficynę spadkobierców Alberta Henry’ego Payne’a czynną
w Dreźnie i Lipsku31.
Biedermeierowskie porcelanowe filiżanki zdobione motywem szkoły Fundacji Mariackiej z podpisem Gymnasium in Stettin produkowane były już od
początku jego funkcjonowania. Przekonuje o tym pamiątkowe naczynie z kolekcji Hannelore Kramp pochodzące z Sanitäts- und Steingutfabriken Carl Krister w Waldenburgu (Wałbrzychu), opatrzone znakiem firmowym stosowanym
w latach 1831–184032. W latach sześćdziesiątych XIX wieku Królewska Manufaktura Porcelany w Berlinie produkowała serie talerzy ozdobionych na lustrze
Papier, 235 ⅹ 367 mm, MNS, nr inw. MNS/Graf/4031 i 4107. Reprodukcja w: Gwiazdowska,
Widoki, 292.
32
Malarstwo naszkliwne, wys. filiżanki 70 mm, Hans Herbert Krause, oprac. „Stettin auf
Weißem Gold. Veduten auf Porzellan des 18. und 19. Jahrhunderts”, Stettiner Heft 20 (2017).
Lübeck: Historischer Arbeitskreis Stettin, 2017: 46.
31
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motywem tejże szkoły z podpisem: Gymnasium33. Porównanie kompozycji na filiżance i talerzach z litografią opracowaną przez Franka prowadzi do wniosku,
że wszystkie one miały wspólny, nierozpoznany dotychczas pierwowzór graficzny bądź malarski.
Ujęcie zastosowane od przeciwnej, południowo-zachodniej strony geograficznej spotykane jest natomiast w kilku wariantach różniących się kątem patrzenia na upamiętnianą budowlę. U S.E. Hoffmanna jest ono bardziej prostopadłe
w stosunku do fasady. A.L. Most przyglądał się gmachowi, stojąc bliżej jego
węgła, podobnie jak anonimowy autor niedatowanego rysunku pędzlem i piórem34. Kompozycja Mosta najprawdopodobniej ozdobiła dekoracyjne Tableau
GYMNASII SEDINENSIS COLLEGIUM FRANCISCO KERN (Tableau Kolegium
Franza Kerna w Gimnazjum Szczecińskim)35 z portretami nauczycieli gimnazjum,
pośród których znalazło się także popiersie Mosta uczącego w tej szkole rysunku
(od grudnia 1841 roku)36.
Całkowicie prostopadle przedstawił w 1869 roku fasadę Gimnazjum Fundacji Mariackiej Robert Geissler (1819–1893), rysując litografię do cyklu 24 widoków Szczecina zebranych w Album von Stettin, wydanym przez szczecińską
oficynę Verlag von Danneberg und Dühr37.
A.L. Most jest autorem jedynego znanego widoku wnętrza gimnazjum.
W 1854 roku odchodził na emeryturę dyrektor Carl Friedrich Wilhelm Hasselbach (1781–1864). Most podarował mu na pamiątkę cykl akwarel, pośród których
obok przedstawienia gimnazjum i placu Mariackiego był widok pokoju konferencyjnego38.

Malarstwo naszkliwne, średnica talerza 215 mm, Krause, „Stettin”, 98, 111.
Brak danych technicznych, fotografia archiwalna, MNS, nr neg. MNS/AFoto/5148.
35
Fraz Georg Kern (1830 Szczecin – ok. 1900 Berlin) nauczyciel; od 1852 pracował w Gimnazjum Fundacji Mariackiej, a od 1882 – w Gimnazjum Miejskim.
36
Fotomontaż, niedatowany, fotografie, tusz, papier, brak wymiarów, fotografia archiwalna,
MNS, nr neg. MNS/AFoto/5148.
37
Litografia na tonowanym tle, papier kredowy, 76 ⅹ 116 mm, MNS, nr inw. MNS/Graf/4038.
Reprodukcja w: Białecki, Szczecin, 315, il. 347.
38
Papier, brak wymiarów, fotografia archiwalna, MNS, nr neg. MNS/AFoto/16124.
33
34
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Rycina 11. Autor anonimowy, Tableau Gimnazjum Mariackiego, po 1852,
fotografia, papier, Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Most udokumentował wnętrze, w którym nauczyciele zbierali się na spotkania przy stole. Pokój był miejscem wyjątkowym w przestrzeni szkoły. Całą wysokość szczytowej ściany zajmował symboliczny obraz Friedricha Georga Weitscha
(1758–1828) przedstawiający Przysięgę stanów przy ołtarzu ojczyzny, namalowany w 1814 roku. Ponadto na ścianach zawieszono 14 innych obrazów, z których
większość stanowiły portrety. Były to konterfekty władców Prus, dobroczyńcy
szkoły Ewalda Friedricha hrabiego von Hertzberga (1725–1795), dawnego nauczyciela Johannesa Micraeliusa (1597–1658) oraz nauczycieli współczesnych
A.L. Mostowi malowane przez niego samego39. Przy ścianach pokoju stały szafy
biblioteczne zwieńczone antycznymi popiersiami. Takie wyposażenie odwoływało się do ideałów przyświecających szkole wychowującej w duchu
Kozińska wymienia te obrazy opierając się na danych z Fremdenführer durch Stettin, Swinemünde, Heringsdorf, Misdroy und Rügen (Stettin: Ferd. Muller & Co [1847]), 30, taż, „Młodzieży”, 170. Za dodatkową informację o źródle danych serdecznie dziękuję dr Bogdanie Kozińskiej.
39
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neohumanizmu – patriotyzmu, antycznego wzorca i szacunku dla autorytetów.
Problemem, w przypadku tego przedstawienia, jest ustalenie, które pomieszczenie Most malował. Przedstawiona sala, określona jako pokój konferencyjny, nie
odpowiada pomieszczeniu widocznemu na projekcie Matthiasa, gdyż u Mosta
drzwi znajdują się naprzeciw okien40 − bliższa jest rzutowi pokoju nauczycielskiego na tym samym projekcie. Jednak i tu można dostrzec różnicę, gdyż Most
ukazał drzwi do sali pośrodku ściany, a na projekcie znajdują się one blisko jej
narożnika41. Wygląda na to, że artysta ze względów estetycznych posłużył się
niewielkim zniekształceniem malowanego motywu.

Rycina 12. August Ludwig Most, Gimnazjum Mariackie,
widok pokoju nauczycielskiego, 1854, akwarela, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)

Skrócone obrazowe dzieje Gimnazjum Fundacji Mariackiej zawarł na czterowidokowym drzeworycie E. Fobke (?–?), wykonując ilustrację do poświęconej
Nazwa pokoju podana w katalogu wystawy, na której akwarela była prezentowana, Otto
Holtze, oprac., Das Stadtbild Stettins vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart in Gemälden, Zeich
nungen und Bilddrucken der Zeit. Ausstellung veranstaltet vom…, Stettin: Museum der Stadt
Stettin vom 18. Oktober bis 15. November 1936 (Stettin: Museum der Stadt Stettin, 1936), poz. 132.
41
Por. reprodukcja projektu w: Kozińska, „Młodzieży”, 166.
40
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szkole jubileuszowej publikacji, opracowanej na jej 350-lecie. Na drzeworycie
zamieszczonym w dziele Martina Wehrmanna, Festschrift zum freihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts–Gymnasiums zu Stettin
1544–1894. Stettin: Herrcke & Lebeling 1894 (Księga pamiątkowa na jubileusz
trzysta pięćdziesięciolecia Królewskiego Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie
1544–1894), przedstawiono kopie widoków szkoły D.Ch. Meyera z 1799 roku,
F.L. Kirchhoffa z 1804 roku, S.E. Hofmanna z 1832 roku oraz widok szkoły
w 1884 roku, dzieło nieznanego autorstwa, być może samego E. Fobkego albo
kopię kompozycji innego artysty42.

Rycina 13. E. Fobke, Gimnazjum Mariackie po rozbudowie w 1884, 1894,
drzeworyt, papier, fragment frontyspisu w: Martin Wehrmann,
Festschrift des Marienstifts-Gymnasiums, Stettin 1894,
Archiwum Państwowe w Szczecinie (fot. Ewa Gwiazdowska)

Ta ostatnia kompozycja jest jedynym znanym artystycznym przedstawieniem gimnazjum po rozbudowie XIX-wiecznego gmachu, przeprowadzonej
w latach 1882–1884. Polegała ona na przedłużeniu gmachu z obu stron o jednoosiowe, ryzalitowe dobudówki zwieńczone pełnymi attykami, które otrzymały
tę samą wysokość, co gmach główny. Natomiast różniły się od starego korpusu
42
Papier, wym. karty 260 ⅹ 318 mm, wym. przedstawienia z 1884 roku 169 x 104 mm, Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie, sygn. 10883.
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zastosowaniem w górnej kondygnacji okien prostokątnych zamiast zamkniętych
półkoliście i w rezultacie tego zabiegu osie okienne straciły optyczną jednolitość – stały się osiami podwójnymi. Jednocześnie rozbudowa nadała budowli charakter bardziej monumentalny.
W XX wieku gmach szkoły udokumentowano na zdjęciach, stosując znane XIX-wieczne ujęcia fasady od południowego zachodu bądź od południowego
wschodu43. Jedno z tych zdjęć ukazuje otoczenie gmachu od strony południowo-zachodniego naroża pl. Mariackiego około 1933/1934 roku, kiedy funkcjonował
tu punkt akcji dobroczynnej „Winterhilfe” (Pomoc zimowa). Świadczy o tym
baner umocowany nad wejściem do budynku44.

Rycina 14. Widok dawnej siedziby Gimnazjum Mariackiego
około 1933/1934 roku jako punktu akcji „Pomoc zimowa”, fotografia, papier,
Muzeum Narodowe w Szczecinie (fot. archiwalna)
43
Pojedyncze zdjęcia obu zachowanych gmachów szkoły znajdują się w MNS: nr neg. MNS/
AFoto/:15574. Czasochłonna i kosztowna kwerenda zdjęć i kart pocztowych w polskich i niemieckich zasobach instytucjonalnych, a szczególnie prywatnych, mogłaby ewentualnie dostarczyć materiału do osobnej publikacji, ponieważ jednak istnieją budynki, w których funkcjonowała szkoła
od 1832 roku, jej przeprowadzenie nie jest istotne.
44
Fotografia archiwalna, MNS, nr neg. MNS/AFoto/15516.
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Ulrich Lewin (1890–1950)45, grafik podejmujący tematykę szczecińskiej architektury, uwiecznił w 1938 roku panoramę Domów Profesorskich w zimowej
aurze na rysunku węglem46. Dzięki jego dokumentalnie potraktowanemu ujęciu
od strony naroża ul. Mariackiej znany jest wygląd tych domów krótko przed drugą wojną światową.
Ostatnia zmiana siedziby Gimnazjum Fundacji Mariackiej, gmach wzniesiony według projektu Sternberga opartego na koncepcji Emila Bluncka przy Schlutowstrasse (obecnej ul. Henryka Pobożnego) w latach 1913–1915, również została
odnotowana przez artystów. Jednym z nich był Wilhelm Bormes (1887–1958),
zatrudniony w tej szkole jako nauczyciel rysunku, podobnie jak wiek wcześniej
A.L. Most. Bormes wykonał malownicze rysunki siedziby szkoły wkrótce po jej
otwarciu47. Ukazał placówkę zarówno od strony klasycystycznej fasady, jak i od
strony podwórza otoczonego przez trzy skrzydła budowli, w tym ujęciu przypominającej okazały barokowy pałac.

Rycina 15. Wilhelm Bormes, Widok fasady i elewacji tylnej siedziby Gimnazjum
Mariackiego od 1916, niedatowany, pióro, tusz, papier, reprodukcja
w: Harald Scherbarth, Zur Stiftung St. Marien und ihrer Schulen,
Stettiner Bürgerbrief (1993): 85.
45
Carmen Lewin-Stern, „Der Künstler Ulrich Lewin”, Pommern. Zeitschrift für Kultur und
Geschichte 4 (2016): 37.
46
Brak wymiarów, fotografia archiwalna, MNS, nr neg. MNS/AFoto/5146.
47
Brak danych technicznych, reprodukcja w: Scherbarth, „Zur Stiftung”, 85.
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Najnowszy gmach gimnazjum znalazł się pośród obiektów szczecińskiej architektury udokumentowanych na fotografiach48. Dzięki temu wiadomo, że przed
fasadą szkoły zasadzono szpaler drzew zgodnie z ówczesnym przekonaniem, że
rośliny dodają budowlom elegancji. Drzewa nie tylko podkreślały estetykę elewacji, ale i niwelowały surowość ścian. Niestety, zastosowane przez fotografów
ujęcia pozwalają jedynie porównać ogólny wygląd szkoły z jej dzisiejszą formą.
Brak zdjęć zdobiących fasadę detali rzeźbiarskich wykonanych w nietrwałym
trawertynie. Rzeźby bohaterów antycznych mitów: Penelopa, Odyseusz i Telemach po lewej stronie, a Orestes, Ifigenia i Thoas49 po prawej oraz dewiza przeniesiona z portalu szkoły przy pl. Mariackim: IUVENTUTI BONIS ARTIBUS
ERUDIENDAE (Młodzieży, która ma się kształcić w dyscyplinach humanistycznych) umieszczone po obu stronach gzymsu portalu przypominają o kultywowanej w szkole tradycji idei neohumanistycznych50.
Opisane przykłady widoków i planów założenia najstarszej i najważniejszej
szczecińskiej szkoły, funkcjonującej przy kościele Mariackim, a potem na jego
miejscu, co podkreśla symbolikę szkoły, nie wyczerpują zagadnienia ikonografii
tej placówki. Są to jednak przedstawienia najistotniejsze i szerzej znane, dlatego
można je uznać za wybór reprezentatywny dla problemu ikonografii szkoły Mariackiej. Stanowią cenne źródło obrazowe nie tylko do obserwacji przekształceń
architektonicznych i urbanistycznych założenia edukacyjnego wraz ze zmieniającymi się stylami i przekonaniami o stosowności danego stylu do zastosowania
w gmachu szkolnym. Dowodzą, że od średniowiecza do początku XIX wieku
kontynuowano tradycję, zgodnie z którą szkoła była nie tylko gmachem, w którym odbywało się kształcenie, ale całym kompleksem budynków obejmujących
większość funkcji niezbędnych do egzystencji szkolnej zbiorowości, podobnie jak
społeczności klasztornej. Obrazowe źródła świadczą o znaczeniu tej szkoły jako
instytucji prestiżowej dla miasta i jego wizerunku, uznawanej za taką zarówno
przez jego mieszkańców i władze, jak i władców państwa. Wszak po uniwersytecie w Greifswaldzie szkoła Mariacka stanowiła drugą najważniejszą placówkę
naukową Pomorza. Traktowano ją jak wizytówkę Szczecina, czego dowodem jest
Fotografie archiwalne: MNS, nr neg. MNS/AFoto/15956; Weishaupt, Deutschland, 45.
Za informację o tej ostatniej postaci udzieloną mi w trakcie konferencyjnej dyskusji dziękuję
Pani dr Małgorzacie Cieśluk, hellenistce z Uniwersytetu Szczecińskiego.
50
Por. Hermann Mantzke, „Zur Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums”, Krause, Stettin
auf weißem: 47; Na temat pochodzenia i znaczenia idei kształcenia młodzieży w oparciu o wzorce
sztuk pięknych, literatury, historii i filozofii w duchu antyku greckiego por. Agnieszka Zabłocka-Kos, Zrozumieć miasto. Centrum Wrocławia na drodze ku nowoczesnemu city 1807–1858 (Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2006), 167–168.
48
49
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zarówno zidentyfikowane słownie przedstawienie Pedagogium na widoku Fransa Hogenberga z 1590 roku, jak i wiele panoram Domów Profesorskich z wieków
późniejszych. Owe domy po urbanistycznej przebudowie miasta w okresie baroku, z nieznaczących budynków stojących na obrzeżach miasta, wzdłuż średniowiecznego muru miejskiego, przekształcono w reprezentacyjną fasadę jednego
z głównych placów miasta – Placu Parad.
Widoki i plany założenia Fundacji Mariackiej pojawiały się w dziejach
w różnych kontekstach. W okresie nowożytnym plany szkoły były głównie elementem planów miasta, atlasowych czy katastralnych. Widoki stanowiły jeden
z motywów przedstawień miasta, jego wnętrz urbanistycznych. Jako odrębny temat ilustrowały dzieła historyczne, na przykład jako frontyspis. Widok biblioteki
był elementem cyklu kompozycji upamiętniających pożar kościoła Mariackiego.
Zarówno z czasów nowożytnych, jak i z XIX wieku pochodzą przedstawienia
inwentaryzacyjne i projektowe, które są dobrymi źródłami wiedzy o faktycznym
i planowanym wyglądzie budowli szkolnych. W XIX i XX wieku widoki gimnazjum stały się samodzielnym tematem, rzadziej motywem, dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, jako przedstawienia pamiątkowe. Wykonywanie rzadkich
XX-wiecznych fotografii związane było z dokumentowaniem zabudowy Szczecina. Niektóre z nich wykorzystane zostały jako ilustracje w książce z popularnego
cyklu poświęconego zabudowie miast niemieckich51.
Źródła ikonograficzne świadczą o tym, że nowe siedziby szkoły należały do
pomników architektury i najbardziej godnych uwagi budowli Szczecina. Uznane
były za budowle reprezentacyjne, z których miasto było dumne, jak również za
obiekty sentymentalne dla szczecinian, a godne upamiętnienia dla turystów. Widoki najnowsze, XX-wieczne, nie tylko mówią o rozwoju urbanistycznym miasta
po zniesieniu statusu twierdzy i likwidacji fortyfikacji. Nowa lokalizacja szkoły – w okolicy obecnych Wałów Chrobrego – świadczy, że nadal miała ona status
wyjątkowej placówki edukacyjnej. W dziejach ikonografii szkoły Mariackiej odbijają się dzieje samego miasta.
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Abstrakt

Gimnazjum Fundacji Mariackiej już od początku istnienia, jako szkoła katedralna,
aż po XX wiek uważane było za najważniejszą szkołę Szczecina. Znajdowało się pod
protektoratem władców Pomorza i przez długi czas miało status szkoły akademickiej.
Odzwierciedliło się to w obrazowych dziejach szkoły. Jej ikonografia sięga ostatniego
ćwierćwiecza XVI wieku i rozwija się po wiek XX. Tworzą ją głównie dzieła graficzne,
są to, często zachowane tylko w postaci archiwalnych fotografii, plany, rysunki inwentaryzacyjne, projektowe, artystyczne oraz ilustracyjne, grafiki dokumentacyjne i okolicznościowe, a także zdjęcia. Warto zauważyć, że w XIX wieku powstało także wiele
pamiątkowych wyrobów ceramicznych. Źródła te mają różny stopień dokładności. Materiały z okresu nowożytnego (XVI–XVIII wiek) poza inwentaryzacyjnymi są mniej wiarygodne. Wierne przedstawienia szkoły powstawały w XIX i XX wieku. Całokształt źródeł dostarcza jednak wiedzy o formie szkoły i jej zmianach w ciągu wieków, uzupełnia
informacje ze źródeł pisanych i pozwala na wielostronną orientację w tym zagadnieniu.

A jewel of the country: From Pedagogium
to the Marian Gymnasium – an iconography
Abstract
The Gymnasium of the Marian Foundation since the beginning of its existence as a cathedral school until the 20th century was considered the most significant school in Szczecin.
It operated under the patronage of the rulers of Pomerania and for a long time had a status of a higher education school, which has been mirrored in the pictorial history of
the school. Its iconography dates back to the last quarter of the 16th century and was
developing until 20th century. It consists mainly of the works of graphic art, often preserved as the archival photographs of the plans, survey drawings, project drawings, artistic and illustrative drawings, documentation and occasional graphics, as well as the
photographs themselves. It is worth noting that in the 19th century many commemorative
ceramic objects were also made. These sources differ in the level of accuracy. Mate
rials from the modern period (16th – 18th centuries), besides the survey drawings, are less
reliable. The accurate representations of the school were made in the 19th and 20th centuries. However, the sources as a whole provide knowledge of the school’s form and its
changes during centuries, complete the information from the written sources, and ensure
a wide-ranging understanding of the topic.

#0#

DOI: 10.18276/pz.2020.2-02

P R Z E G L Ą D Z A C H O D N I O P O M O R S K I
R O C Z N I K X X X V (L X I V) R O K 2020 Z E S Z Y T 2
A R T Y K U Ł Y

Paweł Gut
https://orcid.org/0000-0003-3148-3298
Akademia Pomorska w Słupsku
pawel_gut@wp.pl

Kuratorium gimnazjum akademickiego w Szczecinie
1667–1805

Słowa kluczowe: Gimnazjum Karolińskie, Gimnazjum Akademickie, Gimnazjum Mariackie, kuratorium, Szczecin, Pomorze, szkolnictwo, Fundacja Mariacka
Keywords: Carolingian Gymnasium, Academic Gymnasium, Marian Gymnasium,
schoolboard, Szczecin, Pomerania, education, Marian Foundation

Szkolnictwo akademickie w Szczecinie w czasach nowożytnych reprezentowane
było przez Pedagogium Książęce (Fürstliches Pedagogium), a następnie Gimnazjum Karolińskie (Gimnasium Carolinum)1. Oba te zakłady kształcenia powstały jako fundacje monarsze (1543, 1667), a podstawą ich utrzymania był majątek

Dziejom Pedagogium Książęcego i Gimanazjum Karolińskiego w Szczecinie poświęcono
kilka monografii, zob. Karl Friedrich Wilhelm Hasselbach, Der Geschichte des ehemaligen hiesigen Pädagogium, nachherigen K. Gymnasium (Stettin, 1844), 1–40; Martin Wehrmann, „Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums 1544–1894”, w: Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen
Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin am 24. und 25. September 1894
(Stettin, 1894); Sylwia Wesołowska, „Das Fürstliche Pedagogium bzw. Gymnasium Carolinum
in Stettin”, w: Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums, red. Dirk
Alvermann, Nils Jörn, Jens E. Olesen (Berlin, 2007), 105–122. Ostatnio dzieje obu szkół przedstawili Radosław Gaziński i Paweł Gut w monografii poświęconej szkolnictwu wyższemu w Szczecinie, zob. Radosław Gaziński, „Pedagogium Książęce (lata 1544–1667)”, w: Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński (Szczecin, 2016), 15–46; Paweł
Gut, „Szczecińskie akademickie szkoły średnie w II połowie XVII i XVIII wieku”, w: Akademicki
Szczecin XVI–XXI wiek, red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński (Szczecin, 2016), 47–80.
1
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sekularyzowanej Kapituły Kościoła Mariackiego w Szczecinie, który stał się
podstawą powołanej w 1541 roku Fundacji Mariackiej (Marienstift)2.
Podstawą działania każdej z wymienionych szkół były przepisy statutów,
ustalone przez fundatorów. Regulowały one organizację szkół, skład grona profesorskiego, zakres kształcenia czy majątek placówek. Istotne miejsce zajmowały
także przepisy o sposobie zarządzania oraz nadzoru nad szkołami i majątkiem
fundacji.
Podstawą działania Pedagogium była umowa zawarta w Jasienicy – 25 października 1543 roku – między książętami pomorskimi Barnimem IX Starym
a jego bratankiem Filipem I3. Obaj władcy dla sprawowania władzy i nadzoru nad
Pedagogium, a także bursą studencką, powołali etliche Curatores – pierwszymi
zostali radcy książęcy: Jobst von Dewitz, Jacob von Wobeser, Niclaus Brunon
oraz Petrus Pritzen. Ponadto, na wypadek, gdyby kuratorzy nie mogli pełnić swoich funkcji (śmierć, choroba, praca), książęta wyznaczyli drugi skład kuratorium
w osobach Bartolomeusa Schwänena zarządcy domeny w Bytowie, Clausa von
Puttkammera, zarządcy domeny w Szczecinie, Balthasara von Woldego, kanclerza księcia Filipa I oraz Moritza von Damitza, zarządcy domeny z Ueckermünde4.
Szkoła powołana przez pomorskich władców w ciągu ponad stu lat działania była znaczącą placówką kształcenia młodzieży, a także miejscem prowadzenia badań naukowych. Jednak wydarzenia wojny trzydziestoletniej, rozbiór
Pomorza między Szwecję i Brandenburgię (1648/1653), oblężenie Szczecina
w 1659 roku, nie wpłynęły pozytywnie na stan Pedagogium. Uczelnia pogrążyła
się w kryzysie, pomimo zabiegów rektora Johannesa Micraeliusa (rektor 1642–
1658), a także władców szwedzkich, nowych protektorów Pedagogium Książęcego w Szczecinie, które objęły działalność szkoły (kadra, liczba studiujących,
dyscyplina studentów) i jej podstawy finansowe, czyli majątek Fundacji Mariackiej5. Król Karol XI polecił namiestnikowi prowincji pomorskiej i marszałkowi
Carlowi Gustavowi Wranglowi przeprowadzić wizytację Pedagogium w 1666
roku. Sprawozdanie komisji potwierdziło naganny stan uczelni. Jednym z wnioGaziński, „Pedagogium”, 18.
Wehrmann, „Geschichte”, 11–14.
4
Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej: APS), Fundacja Najświętszej Marii Panny (dalej:
FNMP), sygn. 1441, k. 2.
5
Wehrmann, „Geschichte”, 62, 64–65, 75; Bogdan Wachowiak, „Szczecin w okresie przewagi
państwa feudalnego (1478–1713)”, w: Dzieje Szczecina, red. Gerard Labuda, t. 2: Wiek X–1805
(Poznań, 1985), 433.
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sków wizytatorów była likwidacja dotychczasowej placówki i w jej miejsce powołanie nowej uczelni6. Działalność wizytatorów i kuratorów w 1666 i 1667 roku
kosztowała 782 floreny7.
Za wstawiennictwem Davida Meviusa, wybitnego prawnika i polityka pomorskiego, wiceprezydenta Trybunału w Wismarze, władze szwedzkie postanowiły powołać nową placówkę. Na początku 1667 roku Pedagogium rozwiązano
i zdecydowano o powołaniu szkoły o charakterze akademickim – Regium Gymnasium Carolinum. Uroczyste otwarcie nowej uczelni w Szczecinie nastąpiło
24 listopada 1667 roku8.
Podstawy organizacyjne placówki, a także sposób jej finansowania i zarządzania określono w przepisach statutu (Verfassung) wydanego 18 października
1667 roku w Wołogoszczy (Wolgast) przez namiestnika Carla Gustava Wrangla9.
Finansowanie gimnazjum akademickiego odbywać się miało nadal z dochodów
zreformowanej Fundacji Mariackiej i służyć utrzymaniu kościoła Mariackiego
i zabudowań szkoły, a także profesury i uczniów (Verfassung, Cap. IX). Ponadto
szkoła odziedziczyła po Pedagogium siedzibę, czyli budynki w kompleksie kościoła Mariackiego, który stał się również świątynią uczelni10.
Zgodnie ze statutem w imieniu fundatora, króla Szwecji Karola XI, nadzór
nad fundacją, a także uczelnią sparowało Kuratorium (Verfassung, Cap. X Von
6
Johann Carl Conrad Oelrichs, „Gewechselte Schriften verschiedener grosser Männer vor
und wider die ehemahls vorgewesene Verlegung der Universität Greifswald nach Stettin 1666”,
w: tegoż, Historisch-Diplomatische Beyträge zur litterarischen Geschichte fürnehmblich des Hertzogthums Pommern, cz. 2 (Berlin, 1790), 19–31; Wehrmann, „Geschichte”, 52–53; Wachowiak,
„Szczecin”, 433; Zofia Mielcarek, Bolesław Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego (Szczecin, 1985), 61–63; Gut, „Szczecińskie”, 47–48.
7
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 1–5.
8
Acta Inaugurationis Gymnasii Carolini (Stetini, 1667–1668), passim. Również: APS, Rękopisy i Spuścizny, sygn. 788. Uroczyste kazanie wygłosił dr Joachim Fabricius, generalny superintendent oraz profesor Pedagogium i gimnazjum, pastor (proboszcz) kościoła Mariackiego
w Szczecinie. Fons Sapeientiae, Stetini in Gymnasio Carolino ex Dei Gratia Reclusus, Der Weissheit Bruss zu Stettin im Carolinischen Gymnasio auss Gottes Gnade wider eröfnet (Stettin,
1668), 1–48; Mielcarek, Owczarek, Od Pedagogium, 63; Wesołowska, „Das Fürstliche”, 119–120;
Gut, „Szczecińskie”, 49.
9
„Verfassung des Gymnasii Carolini zu Alt. Stettin”, w: Acta Inaugurationis Gymnasii Carolini, 1–20. Statut gimnazjum składał się z 11 rozdziałów.
10
Na temat budynku kościoła Mariackiego, zabudowań szkolnych Pedagogium Książęcego
i Gimnazjum Karolińskiego (od 1716 r. – Akademickiego), a także majątku fundacji zob. Carl
Fredrich, „Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz”, cz. 1: Baltische Studien 21
(1918), 143–246; cz. 2: Baltische Studien 23 (1920), 3–60 (o pomieszczeniach szkoły, s. 27–43;
o majątkach ziemskich fundacji, s. 56–60).
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der Curatoren Person und Ambte), co było nawiązaniem do wspomnianej wyżej
umowy książęcej z 1543 roku. Dodatkowo w statucie z 1667 roku znalazł się
zapis, że ustanowienie kuratorium dla fundacji i szkoły podnosi jej prestiż, gdyż
organ ten jest stosowany przy administrowaniu uniwersytetami i szkołami prowincjonalnymi (Gleichwie insgemein bey den Universitäten und den Provinzial
Schulen gewisse Curatores zu seyn pflegen, denen die inspection über solche
Collegia anvertrawet ist).
Kuratorium składało się z czterech członków – dwóch reprezentujących
króla Szwecji oraz dwóch występujących w imieniu pomorskich stanów. Królewskimi przedstawicielami byli kanclerz (Kanzler) oraz jeden z radców rejencji
(Regierungsrat), czyli urzędnicy najwyższego organu królewskiego administrującego Pomorzem Szwedzkim. Z kolei stany reprezentować mieli dwaj uczeni
i dzielni mężowie (gelehrte und tapffere Männer), których miał wybierać sejm
prowincjonalny, a zatwierdzać wspomniana rejencja. Ten ostatni urząd przyjmował również od nich przysięgę na wierność królowi.
Kuratorzy wybrani w 1667 roku zostali zobowiązani w pierwszej kolejności do sprawdzenia dotychczasowego stanu fundacji i jej finansowych podstaw.
Według statutu kuratorium stanowiło organ zarządzający i nadzorujący szkołą,
fundacją i kościołem Mariackim w Szczecinie, a także profesorami i uczniami
oraz urzędnikami wspomnianych instytucji. Kuratorzy dbali o finanse fundacji,
jej dochody i wydatki – ustalali pensje, deputaty dla profesorów i urzędników,
stypendia dla studentów – o zabudowania należące do fundacji i szkoły, także
o świątynię – kościół Mariacki.
Do zadań kuratorium należało sprawdzanie i opiniowanie kandydatów
na profesorów gimnazjum oraz pastorów kościoła Mariackiego, a następnie
przedstawianie najlepszej kandydatury do zatwierdzenia i nominowania przez
Królewską Rejencję. Kuratorzy, za zgodą rejencji, decydowali również o wynagrodzeniu powołanego nauczyciela i odbierali od niego przysięgę. Poza tym co
cztery lata nauczyciele deklarowali przed kuratorium chęć dalszej pracy w szkole
lub składali rezygnację z etatu (Verfassung, Cap. IV, X)11. Proces powoływania
nauczycieli do gimnazjum odbywał się na podstawie specjalnej instrukcji, którą
dołączono do statutu 12.
Nauczyciel, który chciał zakończyć pracę w szkole lub też ją kontynuować przez kolejne
4 lata, musiał to zgłosić w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu kadencji.
12
Brevis instructio: Ex qva consensu Dnn. Curatorum, Gimnasii Carolini professors in docendi nunere versabuntur.
11
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Zadaniem kuratorium było również czuwanie nad programem studiów
w gimnazjum i systemem kształcenia (Verfassung, Cap. X)13. Odpowiadało ono
również za wyznaczanie deputatów drewna, produktów spożywczych i innych
przedmiotów przeznaczonych dla uczniów, służących zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego, ogrzewaniu budynków szkoły i bursy (Verfassung, Cap. VII).
Kuratorzy uczestniczyli także w procesie utrzymania dyscypliny wśród
uczniów, mieli także rozstrzygać w sporach między kadrą profesorską i uczniami,
a także środowiskiem zewnętrznym (mieszczanie, garnizon). Kuratorium wspólnie z profesorami mogło prowadzić postępowania dyscyplinarne i wymierzać
kary, jednak za wiedzą władz prowincji (Verfassung, Cap. VIII, X)14.
Kuratorium odpowiadało za cały majątek ruchomy i nieruchomy fundacji
i szkoły, dobra ziemskie, poddanych, prawidłową gospodarkę wspomnianym majątkiem i otrzymywanymi z niego dochodami, które przeznaczano na utrzymanie
kościoła Mariackiego i uczelni oraz jej profesorów i uczniów. Kuratorzy sprawowali władzę nadzorczą nad administratorem fundacji, który zarządzał bezpośrednio jej majątkiem, kontrolowali jego działalność, m.in. przyjmując rokrocznie na św. Michała rejestry i rachunki (Verfassung, Cap. IX, X)15.
Zadania swoje wykonywali poprzez periodyczną kontrolę dokumentów
przedkładanych przez rektora gimnazjum i administratora fundacji, a także wizytacje zwyczajne i nadzwyczajne szkoły. Obowiązkiem kuratorium było niezwłoczne likwidowanie i rozwiązywanie wszystkich wykrytych niedomagań czy
błędów (Verfassung, Cap. X).
Wspomniane wizytacje zwyczajne miały odbywać się co roku, w każdy
poniedziałek po niedzieli św. Trójcy (Montag nach Trinitatis). Prócz członków
kuratorium do grona wizytatorów należeli również superintendent pomorski i trzej reprezentanci stanów prowincji, po jednym ze stanu prałatów, miast
oraz szlachty (Verfassung, Cap. XI). Z kolei wizytacje nadzwyczajne miały być
13
Jednym z zadań kuratorium było stanie na straży ortodoksyjności kształcenia teologicznego
i religijnego w szkole, zgodnie z wyznaniem ewangelicko-augsburskim, przeciwdziałanie wpływom kalwinizmu lub katolicyzmu.
14
Dla rozstrzygania problemów spornych między studentami a mieszczanami i profesorami
utworzono sąd rozjemczy (Schiedsgericht), który składał się z dwóch kuratorów, administratora
fundacji, trzech profesorów, rektora szkoły radzieckiej (Ratschule), a także proboszcza kościoła
św. Jakuba, zob. Wehrmann, „Geschichte”, 82.
15
Kuratorium wskazywało kandydata na administratora fundacji – po prezentacji przed rejencją i zatwierdzeniu, przyjmowali od niego przysięgę, przekazywali dokumentację potrzebną do
administrowania fundacją i jej majątkiem.
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wszczynane na wyraźne sygnały o złym stanie fundacji i uczelni. W ciągu panowania szwedzkiego, mimo powtarzających się problemów z utrzymaniem szkoły,
liczbą uczniów itp. taka wizytacja miała miejsce tylko raz w 1703 roku16.
W 1667 roku reprezentantami króla w kuratorium zostali kanclerz Heinrich
Cölestin von Sternbach oraz radca Thun. Z kolei kuratorami stanowymi byli
właściciel Skarbimierzyc (Sparrenfelde) i Wąwelnicy (Wamlitz) Aleksander Ernest von Eichstädt, a także landrat Caspar Detlef von Wulffen17. Przedstawiciele
królewscy w kuratorium fundacji i gimnazjum zmieniali się wraz ze zmianami
personalnymi we władzach prowincjonalnych. Przez kilkanaście lat jednym z kuratorów był radca rejencji Berend Christoph Jägern. Po jego śmierci w 1707 roku
stanowisko to zajął starosta zamkowy ze Szczecina Martin Klinkenström18. Z kolei we wspomnianej wyżej wizytacji w 1703 roku brali udział prócz wymienionego już radcy Jägerna również szlacheccy kuratorzy – landrat Friedrich Wilhelm
von Eickstedt i komisarz dystryktu anklamskiego Friedrich von Flemming, a także generalny superintendent i wicekanclerz greifswaldzkiego uniwersytetu prof.
Johann Friedrich Meyern19.
W 1713 roku, w toku trzeciej wojny północnej (1700–1720), Szczecin został
zajęty przez Prusy. Nowy władca Szczecina król Prus Fryderyk Wilhelm I zainteresował się problemami działającego w mieście gimnazjum już w 1715 roku, choć
nie posiadał on jeszcze formalnych praw do miasta i szkoły. Te ostatnie nabył
dopiero za sprawą traktatu pokojowego podpisanego w Sztokholmie 21 stycznia
1720 roku, choć już od 1715 roku bezwzględnie wprowadzał pruski porządek
w zdobytym podstępem Szczecinie i Pomorzu Nadodrzańskim20.
Pierwszą decyzją nowego patrona szkoły było ustanowienie składu kuratorium (23 czerwca 1715 r.). W pismach królewskich odwołano się do statutu
z 1543 roku, jednak formalnie nadal podstawą działania uczelni, fundacji, a także ustanowionego dla nich kuratorium były przepisy z 1667 roku. Utrzymano
Zarządzenie wizytacji wynikało ponownie ze złego funkcjonowania fundacji, a także z problemów dydaktycznych i wychowawczych w gimnazjum. Ponadto władze szwedzkie, nakazując
wizytację szczecińskiego gimnazjum akademickiego, rozważały na nowo propozycję połączenia
tej szkoły z greifswaldzkim uniwersytetem. APS, Gimnazjum Mariackie (dalej: GM), sygn. 4
(reces wizytacji 6 grudnia 1703 roku); Wehrmann, „Geschichte”, 88.
17
APS, FNMP, sygn. 1440, k. 1–3.
18
APS, GM, sygn. 6.
19
Wehrmann, „Geschichte”, 88.
20
Jerzy Wiśniewski, „Początki układu kapitalistycznego 1713–1805”, w: Dzieje Szczecina,
red. Gerard Labuda, t. 2: Wiek X–1805 (Poznań, 1985), 450–455.
16
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m.in. nazwę szkoły – Gimnasium Carolinum zu Stettin, co potwierdzają dokumenty z początku XIX wieku21. Pierwszymi pruskimi kuratorami zostali dwaj
reprezentanci pomorskiej szlachty, landraci von Borck oraz von Wedel, a przedstawicielami króla – radcy M.D. von Laurens i von Suckow, urzędnicy Rejencji
Pomorskiej w Stargardzie (Pommersche Regierung)22. Jednocześnie, dla dokładniejszej kontroli szkoły i fundacji, król Fryderyk Wilhelm I powołał Wyższe Kuratorium (Oberkuratorium) w osobie prezydenta rejencji (Cheffpräsident) Kaspara Wilhelma von Massowa, a następnie kanclerza Filipa Ottona von Grumbkowa
(Primarium und ersteren Kurator), tego ostatniego w 1742 roku odsunął jednak
od wszelkich obowiązków, w tym również kierowania sprawami fundacji. Kolejnymi nadkuratorami byli prezydent kamery Georg Wilhelm von Aschersleben,
a następnie Georg Christoph von Wachholtz23. Stan ten trwał aż do lat siedemdziesiątych XVIII wieku. Według Martina Wehrmanna funkcję Najwyższego
Kuratorium przejął w 1777 roku Departament Duchowy w Berlinie, jednak jeszcze w 1778 roku prezydent rejencji Johann Arnold von Wyckersloth był tytułowany pierwszym kuratorem (Erster Curatel)24.
Reprezentantami władz królewskich w kuratorium byli członkowie rejencji25. Do czasu likwidacji nadkuratorium zwykle pierwszym kuratorem w czteroosobowym kolegium był wiceprezydent rejencji, a drugim jeden z radców.
W 1747 toku wiceprezydentem zasiadającym w kuratorium był Karl Joseph von
Dewitz, a w 1764 roku Gustav Heinrich von Enckevort, czy w 1777 roku Julius Eberhard von Massow26. Po przejęciu funkcji nadkuratorium przez władze
w Berlinie ustalono, że kierownik rejencji oraz jego zastępca będą pełnić funkcje obu członków kuratorium fundacji i gimnazjum, reprezentujących monarchę.
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 160.
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 1–9; Wehrmann, „Geschichte”, 103.
23
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 3–10; Wiśniewski, „Początki”, 543; Dariusz Łukasiewicz, „Państwo brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1648–1806”,
w: Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII–XIX wieku, red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński (Szczecin, 1998), 160–161; Dariusz Łukasiewicz, „Reformy szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w XVIII w.”, Przegląd Historyczny 87 (1996), 3: 517.
24
Wehrmann, „Geschichte”, 102; APS, FNMP, sygn. 1441, k. 5–31.
25
Urząd ten w XVIII wieku miał wszystkie kompetencje sądu najwyższego dla prowincji pomorskiej, także sprawy zwierzchności państwowej (Landeshoheit) oraz lennej (Lehnshoheit). Rejencja zajmowała się także problematyką kościelną i szkolną, pozostając w unii personalnej z konsystorzem odpowiedzialnym za te zagadnienia. Zygmunt Szultka, „Ukształtowanie się systemu
absolutnego i jego kryzys”, w: Historia Pomorza, red. Gerard Labuda, t. 2: cz. 3 (Poznań, 2003),
821–830.
26
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 31–119.
21
22
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W 1804 roku pierwszym kuratorem był prezydent Georg Friedrich von Eickstedt,
a drugim wiceprezydent Leopold von der Osten27.
Z kolei delegaci szlacheccy wybierani byli przez stany Pomorza Przedniego
(Vorpommern), a także Pomorza Tylnego (Hinterpommern). Z reguły były to
osoby sprawujące również inne funkcje czy stanowiska w hierarchii stanowej czy
instytucjonalnej. Często wybieranymi osobami byli landraci, a także, szczególnie w II połowie XVIII wieku, dyrektorzy krajowi (Landesdirektor). Ten ostatni
pełnił też rolę pierwszego kuratora stanowego. Tak było w 1789 roku z Carlem
von Massowem, który zastąpił dyrektora krajowego von Glasenappa, będącego
w kuratorium od 1742 roku28.
W latach czterdziestych XVIII wieku jednym z dwóch stanowych kuratorów był fizyk doświadczalny i odkrywca kondensatora (butelka Kleista) Ewald
Jürgen Georg von Kleist, dziekan kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim,
a w latach 1747–1748 prezydent Sądu Nadwornego w Koszalinie (Hofgericht Köslin)29. Z kolei w 1778 roku kuratorem szlacheckim był kolejny z dziekanów kamieńskich, von Plathen30.
Rejencja akceptowała wybór delegatów szlacheckich do kuratorium gimnazjum i fundacji. Jednak ostateczną decyzję o nominacjach na kuratorów stanowych, jak też potwierdzenie delegacji reprezentantów królewskich podejmowały
władze w Berlinie31. Generalnie praca kuratorów była honorowa w nadzorowaniu Fundacji Mariackiej i Gimnazjum Akademickiego. Jednak w II połowie
XVIII wieku za pracę na rzecz zakładu naukowego zaczęto wynagradzać ich deputatami naturaliów. W 1796 roku polecono na rozkaz króla wypłacić członkom
królewskim kuratorium po dwa wisple żyta, jęczmienia i owsa na św. Michała32.
Kuratorium znajdowało się pod dużo większą kontrolą władz prowincjonalnych i centralnych w Berlinie niż w okresie panowania szwedzkiego. W czasach
Fryderyka Wilhelma I decyzje dotyczące szczecińskiego gimnazjum zapadały
na ogólnym zebraniu jego ministrów, przede wszystkim tych odpowiedzialnych za sprawy zwierzchności państwowej, w tym Samuela von Cocceji czy
Georga Dietloffa von Arnima. W czasach Fryderyka II sprawami Gimnazjum
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 119–167.
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 124, 133–160.
29
APS, GM, sygn. 6, 9.
30
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 101.
31
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 138–139.
32
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 147.
27
28
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Akademickiego w Szczecinie zajmował się Departament Duchowny w Berlinie (Departament für Geistliche Angelegenheiten), powiązany z Ministerstwem
Sprawiedliwości (Justiz Ministerium) i osobą Wielkiego Kanclerza (Gross Kanzler) – odpowiedzialnego za sprawy sądownictwa, prawa, szkolnictwa oraz religijne. W 1787 roku powołano odrębny urząd centralny dla szkolnictwa – Wyższe
Kolegium Szkolne w Berlinie (Oberschulkollegium in Berlin).
Podobnie jak w czasach szwedzkich, kuratorium zajmowało się nadzorem
nad fundacją i gimnazjum, ich majątkiem, działalnością szkoły, jej profesorami
i uczniami33. W 1743 roku król Fryderyk II w rozkazie gabinetowym orzekł, iż
Fundacja Mariacka oraz Gimnazjum nadzorowane są przez ustanowione dla nich
kuratorium, któremu podlegają administrator, a także prowizor fundacji, podczas
gdy pozostałe fundacje pozostawać mają w nadzorze konsystorza34.
Egzaminy na profesorów prowadziło kuratorium wspólnie z Rejencją Pomorską, której prezydent, a zarazem pierwszy kurator nominował wybranego
kandydata na stanowisko w gimnazjum. Kuratorium wraz z rejencją, a od 1787
roku z utworzonym Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym (Provinzial Schul
Kolegium) kontrolowali rokrocznie działalność dydaktyczną nauczycieli, a także
ich życie pozaszkolne (m.in. moralność). Szkoła musiała co roku przedstawiać
kuratorium tzw. listy kondycyjne (Conduiten Liste), które były następnie przekazywane rejencji i kolegium szkolnemu35.
Pierwszym zadaniem odbudowanego w 1715 roku kuratorium była wizytacja zakładu. Jej protokół i wnioski zostały przedstawione władzom prowincjonalnym w Stargardzie w marcu 1716 roku. Najważniejszym efektem działania
nowego kuratorium było wprowadzenie nowych profesorów na wakujące etaty –
ustanowiono przede wszystkim nowego rektora, którym został filozof i teolog
33
Kuratorium określało wysokość pensji profesorów i pracowników gimnazjum i fundacji,
także wielkość przyznawanych im deputatów (zboże, zwierzęta rzeźne, drób). W 1747 roku dziekan kamieński Ewald von Kleist w imieniu kuratorium wystąpił do ministra i kanclerza Samuela
von Cocceji o dodatek 100 tal. dla rektora Quade. W 1730 roku kuratorzy określili wysokość
deputatów drewna opałowego dla profesorów, a w 1741 roku wyznaczyli deputat mięsny dla tych
ostatnich – po jednym jagnięciu wartości 1 tal. i 4 sgr. oraz jednej gęsi, zob. APS, GM, sygn. 9.
Z kolei wobec uczniów Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie kuratorzy decydowali o przyznaniu i wysokości stypendiów, zob. APS, GM, sygn. 8.
34
APS, FNMP, sygn. 1441, k. 21. Wyznaczani przez kuratorium administratorzy fundacji, przysparzali dochodów gospodarując jej majątkiem. W czasach pruskich, tylko w okresie
1715–1732 dochody fundacji wzrosły z 2434 tal. do 7728 tal., a w 1728 roku szkoła i fundacja
spłaciły wszystkie zaległe długi z czasów szwedzkich, zob. Gut, „Szczecińskie”, 71.
35
Tamże, 77.
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Michael Friedrich Quade, a także profesorów prawa – Johanna Samuela Heringa
oraz retoryki i historii Johanna Bobartha36.
Kuratorium opracowywało również kolejne przepisy dla szkoły i fundacji.
W 1728 roku opracowano regulamin gimnazjum, który król zatwierdził 23 lutego 1729 roku. Kolejne statuty i regulaminy były przygotowywane w latach 1732,
1735, 1739, 1742, 1749, 1754, 1763 a także w 1777 i 1788 roku. Przepisy te wprowadzano najczęściej po przeprowadzanych przez kuratorium, a także przedstawicieli władz zwierzchnich, wizytacjach szkoły, podczas których wykazywano
liczne niedociągnięcia w funkcjonowaniu gimnazjum i fundacji, a którym nowe
regulacje miały im zaradzić37.
Kuratorium Gimnazjum Karolińskiego a także Fundacji Mariackiej
w Szczecinie było organem decyzyjnym, nadzorczym i kontrolnym sprawującym pieczę nad ich organizacją i działalnością. Stanowiło reprezentację władcy – fundatora, a także miejscowych elit społecznych, czyli szlachty pomorskiej.
W XVIII wieku, za sprawą pruskiej monarchii absolutnej, zakres kompetencji
kuratorium był ograniczony przez władze centralne w Berlinie, które najczęściej
wydawały ostateczne decyzje w sprawach szkoły czy fundacji. Zmiany w organizacji kuratorium i zakresie jego kompetencji nastąpiły w momencie połączenia
gimnazjum akademickiego z liceum miejskim, a przede wszystkim w momencie
reform ustrojowych w Prusach w latach 1807–1815.
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Abstrakt

Powołane w 1667 roku gimnazjum akademickie w Szczecinie kontynuowało tradycje
Książęcego Pedagogium. Również wzorem czasów Gryfitów, nadzór nad szkołą oraz
fundacją ją finansującą sprawowało czteroosobowe kuratorium, złożone z przedstawicieli administracji prowincjonalnej, a także reprezentantów stanów pomorskich.
Zadania kuratorium określone były w statucie gimnazjum. Zajmowało się ono m.in.
majątkiem fundacji i jej dochodami, kontrolowało szkolną administrację, a także zatrudniało profesorów, przyjmowało uczniów do zakładu i nadzorowało proces dydaktyczny W XVIII wieku, w ramach pruskiej monarchii absolutnej, działalność kuratorium
ograniczały liczne ingerencje władz centralnych w Berlinie, które najczęściej wydawały
ostateczną decyzję w sprawach gimnazjum i Fundacji Mariackiej.

A schoolboard of the Academic Gymnasium in Szczecin 1667–1805
Abstract
Established in 1667, the Academic Gymnasium in Szczecin was a continuation of the
tradition of the princely Pedagogium. Also, like in the Griffins times, the school and the
foundation which financed it were supervised by a schoolboard of four persons, comprising the representatives of the province administration and the Pomeranian Estates.
The role of the schoolboard was defined in the Gymnasium Statute. It included controlling the administration of the Foundation’s estate, its revenues, as well as the administration of the school, employing professors, admitting students to the establishment,
supervising them, and supervising the didactic process. In the 18th century, in the framework of the Prussian absolute monarchy, the activity of the schoolboard was limited by
the numerous interventions of the central authorities in Berlin, which most often took the
final decisions concerning the Gymnasium and the Marian Foundation.
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Wprowadzenie
W tomie inaugurującym serię monografii poświęconych szczecińskiemu Pedagogium / Gimnazjum Mariackiemu przedstawiono w zarysie historię nauczania
medycyny prowadzonego w tej instytucji w latach 1646–1821, omówiono ponadto przyczyny niewielkiej obecności tego tematu w dotychczasowej historiografii szkoły i miasta, zaprezentowano także sylwetki pięciu z czternastu lekarzy – profesorów Gimnazjum, którzy byli najbardziej zaangażowani w starania
(jak wiadomo, nieskuteczne) o przekształcenie gimnazjalnej katedry medycyny
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w uniwersytecki wydział lekarski1. Zadaniem wspomnianego rozdziału było
z jednej strony wykazanie, że zagadnienie to warte jest eksploracji, z drugiej zaś
zwrócenie uwagi na kilka postaci zasłużonych dla dawnego Szczecina, a nieobecnych w narracji o dziejach miasta2. W tym tekście, na tle uniwersyteckich
wydziałów lekarskich działających na terenie państwa szwedzkiego, omówiona
zostanie działalność szczecińskiej katedry medycyny i zasiadających w niej profesorów, w okresie, gdy jego częścią był również Szczecin.
Uniwersytety tworzące siedemnastowieczną sieć akademicką Korony
Szwedzkiej (lub też uczelnie kontynuujące ich tradycje) znajdują się obecnie
w czterech państwach: Szwecji (uniwersytety w Uppsali i Lund, założone odpowiednio w 1477 i 1667 roku), Estonii (Academia Gustaviana w Dorpacie założona w 1632 roku – obecnie uniwersytet w Tartu), Finlandii (Åbo, czyli dzisiejsze
Turku; bezpośrednim kontynuatorem tradycji otwartej tam w 1640 roku Królewskiej Akademii jest uniwersytet w Helsinkach3) oraz Niemczech (uniwersytet
w Greifswaldzie, założony w 1456 roku, stanowił część szwedzkiego systemu
szkolnictwa wyższego w latach 1647–1815). Uczelnie znajdujące się dziś w Finlandii i Estonii mają w swojej historii, obok siedemnastowiecznego szwedzkiego,
również rozdziały rosyjski (w przypadku Åbo/Turku) lub też kolejno niemiecko-rosyjski, rosyjski i radziecki (Dorpat/Jurjew/Tartu4). Skomplikowane dzieje
regionu bałtyckiego mają odbicie w rozproszeniu i stratach materiałów źródłowych związanych z siedemnastowiecznym szkolnictwem szwedzkim, mnogości języków, w których pisano – i pisze się – opracowania na ten temat oraz
Joanna Nieznanowska, „Syzyfowe prace. 175 lat starań profesorów medycyny Pedagogium
Książęcego / Gimnazjum Karolińskiego / Królewskiego Gimnazjum Akademickiego o powstanie
w Szczecinie uniwersyteckiego wydziału lekarskiego”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początków XIX w. Studia
i materiały, red. Agnieszka Borysowska (Szczecin: Książnica Pomorska, 2018), 73–90.
2
W czasie między powstaniem niniejszego tekstu a jego publikacją ukazała się drukiem cenna pozycja poświęcona pokrewnej tematyce, zob. Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII–XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa (Szczecin:
Książnica Pomorska, 2018).
3
Akademia została przeniesiona do Helsinek w 1827 r., a więc za czasów rosyjskiego panowania, po pożarze który niemal doszczętnie zniszczył Åbo/Turku. Dzisiaj w Turku działają dwa
uniwersytety: Turun Yliopisto, założony w 1920 r. jako pierwsza w pełni fińska narodowa uczelnia wyższa oraz szwedzkojęzyczna Åbo Akademi, działająca od 1918 r.
4
W latach 1802–1895 uniwersytet w Dorpacie, zarządzany i finansowany przez Rosję, był
de facto częścią niemieckiej sieci akademickiej, z niemieckim językiem wykładowym i takąż –
w przeważającej większości – kadrą. Facts about the History of the University of Tartu, University
of Tartu, dostęp 30.04.2020, http://ut.ee/en/university/general/history.
1
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w poziomach trudności, jakie w XIX i XX wieku musieli pokonywać badacze
dziejów poszczególnych uczelni (szczególnie akademii w Åbo i Dorpacie) wobec
niesprzyjających ich zainteresowaniom okoliczności politycznych. Istotny jest też
fakt, że do niedawna wczesnonowożytna działalność ośrodków akademickich regionu bałtyckiego była postrzegana jako zjawisko o znaczeniu lokalnym, a więc
nieszczególnie interesująca w porównaniu z aktywnością epicentrów fermentu
naukowego ówczesnej Europy, jak np. Lejda5. Opracowania dotyczące tego zagadnienia, w przypadku każdej uczelni z osobna, ukazywały się więc w językach szwedzkim6, estońskim7, fińskim8 i niemieckim9, z których tylko ten ostatni
dawał realną szansę na szerszą recepcję10. Dopiero od kilkunastu lat pojawiają
O ewolucji poglądów na ten temat pisze np. Pärtel Piirimäe, „Early Modern Academic
Writings and Intellectual History: Methods and Perspectives of Research”, Ajalooline Ajakiri 3–4
(2010): 247–262.
6
Np. Claes Annerstedt, Uppsala universitets historia, t. 1–3 (Uppsala: Uppsala Universitet,
1877–191); informacje dotyczące lat 1646–1713 znajdują się w tomach 1–2; Sten Lindroth, Uppsala Universitet 1477–1977 (Uppsala: Uppsala Universitet, 1976); Jerker Rosén, Lunds universitets
historia 1. 1668–1709 (Lund: Lund Universitet, 1968).
7
Np. Helmut Piirimäe, red., Tartu Ülikooli ajalugu 1632–1982, t. 1 (Tallinn: Eesti raamat,
1982). Do momentu ukazania się tej publikacji (wydanej równolegle po angielsku) opracowania
na temat wczesnej historii uniwersytetu w Dorpacie/Tartu ukazywały się się w językach rosyjskim, szwedzkim i niemieckim. Zob. np. Evgenij V. Petukhov, Imperatorskij Jur’evskij, byvshij
Derptskij Universitet za sto let ego sushchestvovanija (1802–1902), t. 1 (Jur’ev, 1902); t. 2 (St. Peterburg, 1906); Johan Bergman, Universitetet i Dorpat under svenska tiden Gustav II Adolfs sista
kulturskapelse: ett bidrag till belysning av stormaktstidens kultursträvanden (Uppsala, Stockholm: Almquist & Wikseli, 1932); Georg v. Rauch, Die Universität Dorpat und das Eindringen
der frühen Aufklärung in Livland (Essen: Essener Verlangsanstalt, 1943).
8
Np. Matti Klinge, Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa: Kuninkaallinen Turun Akatemia
1640–1828 (Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1987). Przed 1918 roku publikacje na temat Królewskiej Akademii w Åbo (Turku) ukazywały się w języku szwedzkim. Najważniejszą
była seria monografii wydanych w Helsinkach w latach 1890–1908, z których każda poświęcona
była odrębnemu działowi nauki (Åbo universitets lärdomshistoria); szósty tom dotyczył historii
naturalnej / przyrodoznawstwa: Otto Eduard August Hjelt, Åbo universitets lärdomshistoria: 6,
Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet (Helsingfors: Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets
Tryckeri, 1896).
9
Np. Johann Gottfried Ludwig Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald mit urkundlichen Beilagen, Erster Theil (Greifswald: Koch 1857), 251–283; Marco Pohlmann-Linke, Sabine-Maria Weitzel, red., Quellen zur Verfassungsgeschichte der Universität Greifswald, t. 2: Die
schwedische Großmacht bis zum Ende des Großen nordischen Krieges (Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 2012; część większej serii wydawniczej pod red. Dirka Alvermana i Karla-Heinza Spießa).
10
Przed 1990 rokiem ukazały się tylko dwa opracowania tematu w języku angielskim, zob.
Wolfram Kock, „Medical Education in Scandinavia since 1600”, w: The History of Medical
Education, red. Charles Donald O’Malley (Los Angeles: University of California Press, 1970),
263–302; Karl Inno, Tartu University in Estonia during the Swedish Rule (1632–1710) (Stockholm:
Vaba Eesti, 1972 – publikacja ukazała się jako drugi tom serii Estonian Science in Exile).
5
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się anglojęzyczne prace ukazujące udział siedemnastowiecznych uniwersytetów szwedzkich w europejskiej cyrkulacji wiedzy, zwłaszcza z zakresu filozofii
naturalnej / przyrodoznawstwa11. Wszystkie te rozprawy, starsze i nowsze, nie
dotyczą zwykle działalności wydziałów lekarskich i zatrudnionych w nich profesorów. Tym większe znaczenie mają więc nieliczne publikacje na ten temat –
dziewiętnastowieczna monografia o nauczaniu medycyny w Åbo12, dwujęzyczna
edycja spisanej na przełomie XVII i XVIII wieku historii wydziału lekarskiego
w Greifswaldzie13, wydane niedawno opracowanie dziejów nauczania medycyny
i farmacji na uniwersytecie w Uppsali14 oraz publikacje Kaariny Rein na temat
działalności profesorów medycyny w Dorpacie w pierwszej połowie XVII wieku15. Istnienie wymienionych wyżej opracowań nie zmienia jednak faktu, że ukazują one działalność każdego z uniwersytetów czynnych na terytorium siedemnastowiecznej Szwecji z osobna. Trzeba też wspomnieć, że materiały źródłowe
do badań nad dziejami tych uczelni, aczkolwiek w pewnym stopniu opracowane
i wydane drukiem16, rzadko znajdują się w zbiorach polskich bibliotek, a tylko
11
Najważniejsze w tym nurcie: Maija Kallinen, Change and Stability. Natural Philosophy at
the University of Turku, 1640–1713 (Helsinki: Societas Historica Finlandiae, 1995); tenże, „Lectures and Practices. The Variety of Mathematical and Mechanical Teaching at the University of
Uppsala in the 17th Century, w: Universities and Science in the Early Modern Period, red. Mordechai Feingold, Victor Navarro-Brotons (Dordrecht: Springer 2006), 111–125. Ukazują się również
prace dotyczące udziału we wczesnonowożytnej cyrkulacji wiedzy przyrodoznawczej badaczy
z interesującego nas regionu, którzy nie wykładali na uniwersytetach Korony Szwedzkiej. Przykładowo: Tomas Mansikka, „Paracelsianism in Finland”, w: Westerm Esotericism in Scandinavia,
red. Henrik Bogdan, Olav Hammer (Leiden, Boston: Brill, 2016), 410–416; Susanna Åkermann,
„Paracelsianism in Sweden”, tamże, 425–430.
12
Lars Wilhelm Fagerlund, Robert Tigerstedt, Åbo universitets lärdomshistoria: 1, Medicinens
studium vid Åbo universitet (Helsingfors: Tidnings- & Tryckeri-aktiebolagets Tryckeri, 1890).
13
Hans Georg Thümmel, tłum. i red., Geschichte der medizinischen Fakultät Greifswald von
1456 bis 1713 von Christoph Helwig d. J. und das Dekanatsbuch der medizinischen Fakultät von
1714 bis 1823 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002), 134–219.
14
Kerstin Hulter Åsberg, Krister Östlund, Medicin och Farmaci 400 år vid Uppsala universitet: föreläsningar vid Medicinska och Farmaceutiska fakulteternas högtidlighållande av tillsättningen av Johannes Chesnecopherus på den första professuren 1613 (Uppsala: Uppsala Universitet, 2014).
15
Kaarina Rein, Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiums ja ülikoolis aastatel 1630–1656.
Meditzinialased disputatsioonid ja oratsioonid ning nende autorid (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011); taż, „Professors of Medicine and Medical Works at Gymnasium Dorpatense and Academia Gustaviana”, Ajalooline Ajakiri 3–4 (2010), 297–321; taż, „Tartu as the Eastern Outpost of
European Medicine in the First Half of the 17th Century”, Acta Baltica Historiae et Philosophiae
Scientiarum 1 (2014) 37–52.
16
Herman Granier, Herman v. Petersdorff, red., Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. Universität Greifswald. Zweiter Band (1646–1700) (Leipzig: S. Hirzel, 1894); Pohlmann-Linke, Weitzel,
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część jest dostępna w formie cyfrowej17. Z powyższych względów przedstawioną
w tym artykule analizę miejsca Szczecina w szwedzkim systemie kształcenia medycznego należy traktować jako opracowanie wstępne. Porównanie działalności
szczecińskiej gimnazjalnej katedry medycyny z pracą uniwersyteckich wydziałów lekarskich zostanie przeprowadzone w następujących obszarach: ciągłości
pracy poszczególnych uczelni oraz liczby i obsady katedr medycyny, dostępności
i jakości infrastruktury związanej z kształceniem medycznym, liczby oraz tematyki dysput i dysertacji medycznych prezentowanych z udziałem studentów,
a także aktywności naukowej profesorów medycyny reprezentujących poszczególne ośrodki. Z powodu uporczywych trudności z dostępem do odpowiednich
materiałów źródłowych, niniejsza analiza nie obejmie natomiast porównania programów zajęć dydaktycznych prowadzonych w poszczególnych ośrodkach. Mam
nadzieję, że wzrost dostępności źródeł i opracowań umożliwi w przyszłości eksplorację tego ważnego zagadnienia.
Ciągłość pracy uczelni
Wszystkie wskazane wyżej placówki odczuwały problemy związane z zaangażowaniem Korony Szwedzkiej w kolejne wojny o kontrolę nad regionem bałtyckim i ich bezpośrednimi oraz pośrednimi konsekwencjami, takimi jak np. straty
w materialnej substancji miast goszczących szkoły i samych szkół, nawracające
epidemie, czy uporczywe trudności ekonomiczne doświadczane zarówno na poziomie poszczególnych regionów, jak i uczelni oraz osób z nimi związanych
Quellen; Claes Annerstedt, red., Uppsala universitets historia: Bihang. 2, Handlingar 1655–1694
(Uppsala, 1910); ibidem, Uppsala universitets historia: Bihang. 3, Handlingar 1695–1749 (Uppsala, 1912); Juhan Vasar, red., Tartu Ülikooli ajaloo allikaid. I, Academia Gustaviana: a) ürikuid
ja dokumente (Tartu: Üliōpilaskonna Kirjastus, 1932); Arvo Tering, red., Tartu Ülikooli (Academia Gustaviana) senati protokollid 1632–1644, t. 1–2 (Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1978, 1994);
Arvo Tering, red., Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (Tallinn: Valgus,
1984); Fredrik Schrevelius red., Lunds akademis constitutioner, med öfversättning, anmärkningar
och samling af sådane till efterlefnad gällande författningar och stadgar (Lund: C. F. Berling,
1832). Nie udało mi się dotrzeć do informacji o opublikowanych edycjach materiałów źródłowych
do studiów nad historią Królewskiej Akademii w Åbo.
17
Digitales Archiv, Universität Greifswald, dostęp 30.04.2020, https://www.uni-greifswald.de/
universitaet/einrichtungen/archiv/bestaende/digitales-archiv/; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852,
dostęp 30.04.2020, https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/. W wersji cyfrowej dostępne są też pojedyncze dokumenty z pozostałych uczelni, np. najstarszy zachowany katalog wykładów z Lund
z 1671 roku: Elenchus lectionum, quas [...] professores in Regia Gothorum Academia Carolina studiosae juventuti publice & privatim proponere decreverunt, dostęp 30.04.2020, http://
www.alvin-portal.org/alvin/view.jsf?pid=alvin-record%3A104744&dswid=-643.
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(kadry i studentów). Z racji położenia geograficznego oraz priorytetowego statusu, najmniej dotknięty tymi zawirowaniami był uniwersytet w Uppsali, który
pracował w omawianym okresie bez przerw i zakłóceń. Działalność uniwersytetu
w Greifswaldzie utrudniały m.in. problemy z dostępem do posiadłości stanowiących ekonomiczną podstawę jego bytu. W okresach gdy Pomorze było teatrem
kolejnych wojen z udziałem Szwecji, zwłaszcza w czasie, gdy sam Greifswald był
oblegany i niszczony, uczelnia praktycznie przestawała funkcjonować, chociaż
formalnie jej działalność nie była zawieszana18. Jeszcze trudniejsza była sytuacja
Akademii Gustawiańskiej w Dorpacie (Tartu). Została zamknięta w 1654 roku,
gdy wojska rosyjskie zajęły miasto; w latach 1656–1665 profesorowie wydziałów
filozoficznego, teologii i prawa próbowali działać, posiłkując się bazą lokalową
gimnazjum w Revalu (dziś: Tallinn). Uczelnia została reaktywowana (jako Academia Gustavo-Carolina) dopiero w 1690 roku, po odzyskaniu przez Szwecję
kontroli nad Liwonią. Działalność akademii, zawieszonej w 1697 roku z powodu
dwuletniej klęski głodu, wznowiono w 1699 roku, po przenosinach do Parnawy (obecnie: Pärnu). Wydarzenia wielkiej wojny północnej spowodowały, że od
1708 roku uczelnia praktycznie zaprzestała działalności; jej ostateczna likwidacja nastąpiła dwa lata później19. Z kolei Królewska Akademia w Åbo (Turku),
od otwarcia w 1640 roku, działała w zasadzie bez przerw, choć z okresowymi
problemami finansowymi i organizacyjnymi, z których najpoważniejsze spowodował w 1656 roku wielki pożar miasta. Regia Academia Aboensis została czasowo zamknięta w 1713 roku w następstwie sukcesów wojsk rosyjskich w wielkiej
wojnie północnej, jednak jej działalność pod szwedzkim zarządem była kontynuowana, z kilkoma przerwami, przez cały wiek XVIII20. Uniwersytet w Lund,
otwarty w 1667 roku po przyłączeniu Skanii do Szwecji, tak jak miasto i cały
region dotkliwie odczuwał skutki szwedzko-duńskich zatargów terytorialnych.
Działalność uczelni przerwało zdobycie Lund przez Duńczyków w 1676 roku –
wznowiono ją w 1683 roku, gdy miasto znowu znalazło się w szwedzkich rękach.
W 1709 roku Lund po raz kolejny znalazło się w granicach Danii, by rok później

18
Dirk Alvermann, „Die Verfassungsentwicklung im Rahmen der allgemeinen Geschichte
zwischen 1649–1720”, w: Pohlmann-Linke, Weitzel, Quellen, XI–XXI.
19
Nauczanie uniwersyteckie zostanie wznowione w Dorpacie dopiero w 1802 roku, z powołaniem do życia Uniwersytetu Cesarskiego (Kaiserliche Universität Dorpat).
20
W 1809 roku, wraz z włączeniem Finlandii, jako Wielkiego Księstwa, w granice Imperium
Rosyjskiego uczelnia kontynuowała działalność jako Akademia Cesarska.
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wrócić do Szwecji. Dopiero około 1720 roku uniwersytet wszedł w okres powolnego, lecz stabilnego rozwoju21.
Jak na tym tle wyglądała sytuacja szczecińskiego Pedagogium? W pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, mimo złej sytuacji ekonomicznej regionu i miasta, szkoła przeżyła okres swego największego
naukowego rozkwitu. Stało się tak przede wszystkim za sprawą kompetencji
i zaangażowania Johannesa Micraeliusa, rektora w latach 1641–1658, Heinricha
Schaeviusa, prorektora oraz profesora greki i poetyki w latach 1650–1660 (prywatnie również lekarza) oraz Georga Kirsteniusa, który w latach 1646–1660 wykładał w Szczecinie medycynę. Wraz ze śmiercią Micraeliusa i Kirsteniusa oraz
wyjazdem Schaeviusa do Torunia, zabrakło skutecznej przeciwwagi dla katastrofalnych wpływów czynników zewnętrznych. W wyniku zapaści ekonomicznej, pogłębionej skutkami oblężenia miasta przez wojska brandenburskie (wrzesień – listopad 1659) Pedagogium zamarło. Oficjalna likwidacja szkoły nastąpiła
w 1667 roku, po czym, w 1668 roku, otwarto w jej miejscu Królewskie Gimnazjum Karolińskie. Zniszczenie kościoła NMP i przyległych doń audytoriów
gimnazjalnych podczas kolejnego oblężenia miasta w 1677 roku spowodowało
kilkuletnie poważne utrudnienia w pracy szkoły, włącznie z zawieszeniem zajęć
dydaktycznych. Po trudnościach tych udało się wznowić działalność placówki
w połowie lat osiemdziesiątych XVII wieku, nie na długo jednak: wskutek wielkiej wojny północnej i jej następstw, w 1713 roku Gimnazjum de facto przestało istnieć. Reaktywacja szkoły nastąpiła w 1717 roku, na mocy decyzji nowego
władcy Szczecina, króla Prus Fryderyka Wilhelma I22.
Katedry medyczne i ich obsada; studenci wydziałów lekarskich
Wydział lekarski uniwersytetu w Uppsali, powołany do istnienia w 1595 roku,
obsadzony po raz pierwszy w 1613 roku, a od 1624 roku składający się z dwóch
katedr, w 1648 roku wszedł w tryb działania nieprzerywanego brakami kadrowymi. Stanowisko pierwszego profesora (professor primarius, odpowiedzialny za

Martin Johan Julius Weibull, Lunds universitets historia: 1668–1868, t. 1 (Lund: C.W.K. Gleerup, 1868), 74–88, 89–99, 150–153.
22
Martin Wehrmann, „Geschichte des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums in Stettin
(1544–1894), w: tegoż, Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin (Stettin: Herrcke & Lebeling, 1894), 52–54, 73–77, 84–88.
21
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nauczanie z zakresu tzw. medycyny praktycznej23) zajmowali kolejno Olof Stenius
(1648–1660), Petrus Hoffvenius (1661–1682), Andreas Drossander (1683–1696)
i Lars Roberg (1697–1740). Drugimi profesorami (wykładającymi głównie anatomię i botanikę) byli Johannes Franckenius (1626–1657), Olof Rudbeck Starszy
(prof. nadzwyczajny od 1658 roku; profesor zwyczajny w latach 1660–1691) oraz
Olof Rudbeck Młodszy (1691–1740). Liczba studentów medycyny w Uppsali była
bardzo niska (nierzadko wydział miał tylko jednego lub dwóch słuchaczy) aż do
czasu profesury O. Rudbecka Starszego. Od lat sześćdziesiątych XVII wieku
zarówno prestiż naukowy uppsalskiego wydziału lekarskiego, jak i frekwencja
studencka stale rosły.
Wydział lekarski uniwersytetu w Greifswaldzie również miał dwie katedry;
przy ich obsadzaniu stosowano praktykę promowania drugich profesorów na stanowisko pierwszego profesora, gdy to wakowało z powodu śmierci zajmującego je
uprzednio lekarza. Władze szwedzkie stosunkowo łatwo godziły się na otwieranie w Greifswaldzie profesur nadzwyczajnych i adiunktur (pozaetatowych, więc
niezwiązanych z uposażeniem z uniwersyteckiego budżetu). Pierwszym profesorem medycyny w Greifswaldzie był Johannes Schöner (od 1625 aż do śmierci
w 1656 roku), który jednak od 1637 roku mieszkał w Stralsundzie jako naczelny lekarz szwedzkiego garnizonu i nie prowadził wykładów. Ich prowadzenie
przejął drugi profesor medycyny, Johann Heunius (Heune; zatrudniony w 1642
roku). Po śmierci Schönera pierwsza katedra medycyny pozostawała nieobsadzona do 1667 roku; Heuniusowi w prowadzeniu wykładów pomagali wtedy profesorowie nadzwyczajni – Fridericus Monavius (Friedrich von Monau w latach
1649–1659) oraz Nikolaus Coltzow (1657–1658). W latach 1667–1671 stanowisko
pierwszego profesora należało do Heuniusa, a po jego śmierci pierwszą katedrę
medycyny zajmowali Christoph Helwig Starszy (1673–1690), Johannes Gerdes
(1791–1700), Kaspar Marchius (March) Młodszy (1701–1706) i Eberhard Barnstorff (1706–1714). Drugimi profesorami medycyny w Greifswaldzie byli kolejno
Ch. Helwig Starszy (1667–1673), Matthias Clemasius (1674–1702), E. Barnstorff
(powołany w 1702, zajmował to stanowisko w latach 1704–1706) i Christoph
Helwig Młodszy (1708–1712; w latach 1705–1708 był adiunktem). Dodatkowo,
Na większości siedemnastowiecznych uniwersytetów europejskich zajęcia z „medycyny
praktycznej”, należące do obowiązków pierwszego profesora, miały charakter stricte teoretyczny; nauczanie medycyny opartej na bazie klinicznej rozpoczęło się w XVIII wieku, przy czym
większość wydziałów lekarskich w Europie nie dysponowało klinikami aż do pierwszych dekad
następnego stulecia.
23
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w okresie 1693–1699, jako profesor nadzwyczajny działał Johann Jacob Stolterfoht24. Bywały więc krótkie etapy, w których greifswaldzki wydział lekarski miał
trójosobową obsadę. Co do frekwencji studenckiej, w tym czasie wykłady z medycyny miały nie więcej niż kilku słuchaczy25.
Wydział lekarski dorpackiego uniwersytetu miał jedną katedrę. Do zamknięcia uczelni w 1656 roku profesorami medycyny byli w Dorpacie Johannes Raicus (organizator, pierwszy rektor i profesor medycyny założonego w 1630 roku
Gimnazjum; zmarł tuż przed jego przekształceniem w uniwersytet w 1632 roku),
Johann Below (w latach 1632–1642) i Sebastian Wirdig (1647–1654). W latach
1690–1694 medycynę w Dorpacie wykładał Laurentius (Lars) Micrande. Profesura medycyny pozostawała nieobsadzona do 1699 roku, gdy z Åbo sprowadzony
został Laurentius (Lars) Braun, który prowadził wykłady do zawieszenia działalności Akademii, z przerwą w latach 1703–1704. Liczba studentów medycyny
była w Dorpacie tak niska, że prof. Below był zmuszony zapraszać na wykłady
z anatomii i botaniki słuchaczy pozostałych wydziałów26.
Również wydział lekarski w Åbo miał jedną katedrę. Zajmowali ją kolejno Erik Achrelius (w latach 1640–1670), Elias Tillandz (1670–1692), Lars Braun
(1693–1698), Nils Wallerius (1699–1704) i Petrus (Per) Hielm (1705–1713). Przed
inauguracją profesury Tillandza jedna z katedr wydziału filozoficznego była
przeznaczona dla profesora „fizyki i botaniki”. Stanowisko to zajmowali kolejno
Georg Alanus (w latach 1640–1648), Abraham Thauvonius (1649–1659) i Anders Thuronius (1660–1665); tylko drugi z nich rzeczywiście prowadził zajęcia
z botaniki, nie jest jednak jasne, czy była to botanika lekarska27. Powodem dodania botaniki do zakresu zajęć dydaktycznych jednego z członków wydziału filozoficznego mógł być fakt, że profesor Achrelius nie wypełniał spoczywających

24
Stanowiska i daty zgodnie z informacjami podanymi przez Christopha Helwiga Młodszego
(zob. Thümmel, Geschichte); po roku też Günter Ewert, Ralf Ewert, Hochschulmedizin in Greifswald von der Universitätsgründung (1456) bis zum Universitätskrankenhaus (1859) (Berlin: Pro
Business, 2013), 31–33.
25
Zdarzało się, że zajęcia zapowiedziane w programie wykładów na dany rok nie odbywały
się z braku chętnych słuchaczy. Tak było np. z „ćwiczeniami z embriologii w ośmiu częściach”,
zaproponowanych w roku akademickim 1698/1699 przez J.J. Stolterfohta. Thümmel, Geschichte,
170–171.
26
Rein, Professors, 311.
27
Informacje biograficzne o poszczególnych profesorach medycyny z Åbo (Turku): Arno
Forsius, Ihmisiä lääketieteen historiassa, dostęp 30.04.2020, http://www.saunalahti.fi/arnoldus/
haklaaih.html.
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na nim obowiązków profesorskich i w okresie jego trzydziestoletniego zatrudnienia w Akademii wykłady z medycyny praktycznie się nie odbywały28.
Wydział lekarski w Lund w pierwszym okresie działania uniwersytetu
miał dwie katedry (w projekcie statutów uczelni zaplanowano ambitnie aż trzy
profesury: medycyny praktycznej; fizyki, anatomii i botaniki oraz „profesurę honorową”, dla której zarezerwowano drugie miejsce w hierarchii wydziału – po profesorze medycyny praktycznej29). W latach 1667–1676 pierwszym
profesorem był Christoph Rostius. Stanowisko profesora anatomii i botaniki powierzono w 1667 roku Nicolausowi (Nilsowi) Wichmandowi. Po jego śmierci
w marcu 1668 roku nominację profesorską otrzymał Erasmus Sack (po nobilitacji
w 1688 roku – Sackensköld), który jednak przybył do Lund i rozpoczął wykłady
dopiero w 1672 roku; kontynuował je do zamknięcia uniwersytetu cztery lata
później. W latach 1669–1672 wykłady z anatomii i botaniki prowadził Christian
Fossius, jedyny w historii wydziału „profesor honorowy”. Po reaktywacji uniwersytetu w 1683 roku wydział lekarski miał jedną katedrę, którą zajmowali kolejno
Sack (do śmierci w 1697 roku), Frederick Below (1697–1705) i Johan Jacob Döbelius (1710–1743)30.
W Szczecinie w latach 1647–1713 katedra medycyny była obsadzona z dwiema kilkuletnimi przerwami. Pierwsza z nich, po śmierci Georga Kirsteniusa
w 1660 roku, miała związek z zapaścią Pedagogium w tym czasie i zakończyła
się w 1668 roku wraz z powołaniem do życia Gimnazjum Karolińskiego. Drugą,
w latach 1709–1713, spowodowały wydarzenia wielkiej wojny północnej i ustanie szwedzkiej władzy w Szczecinie, z czym bezpośredni związek miał wyjazd
z miasta ostatniego nominowanego przez Szwedów profesora medycyny. W latach 1668–1695 katedrę medycyny zajmował Johannes Zander, po jego śmierci,
również dożywotnio, zasiadał na niej Christoph Lembke (1696–1704), a po nim –
Carl Friedrich Luther (oficjalnie zatrudniony w latach 1705–1711). Pełnienie obowiązków profesora medycyny w Gimnazjum Karolińskim zostało włączone do
zakresu zadań spoczywających na naczelnym lekarzu Pomorza (będącym jednocześnie przewodniczącym szczecińskiego Collegium Medicum). Tym samym za

Fagerlund, Tigerstedt, Åbo universitets lärdomshistoria, 13–15.
Paul Gabriel Ahnfelt, Lunds universitets historia, t. 1 (Stockholm: L.J. Hierta, 1859), 77.
30
Weibull, Lunds universitetets historia, 132–134.
28
29
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pracę dydaktyczną profesorom medycyny, jako jedynym z grona pedagogicznego,
nie przysługiwało wynagrodzenie pieniężne z budżetu szkoły31.
Infrastruktura wydziałów lekarskich − ogrody botaniczne
i teatry anatomiczne
W XVII wieku uniwersyteckie studia lekarskie ciągle jeszcze miały wybitnie
teoretyczny charakter i niewiele było uczelni dysponujących pomieszczeniami przeznaczonymi do przeprowadzania demonstracji i badań anatomicznych
oraz ogrodami botanicznymi. Rzut oka na infrastrukturę wydziałów lekarskich
szwedzkiej sieci akademickiej pozwala łatwo zauważyć, w jak uprzywilejowanej
pozycji znalazł się uniwersytet w Uppsali, gdy rozpoczął w nim działalność Olof
Rudbeck Starszy. Ciesząc się zaufaniem i poparciem kolejnych kanclerzy nadzorujących i zatwierdzających finanse uczelni z nadania władzy królewskiej, uczony
ten założył w Uppsali (1655 r.) pierwszy na ziemiach szwedzkich ogród botaniczny (na parceli należącej do teściowej, wykładając znaczne sumy z własnej kieszeni – dotacje z budżetu państwa, aczkolwiek przyznane na ten cel, nie były wystarczające). Pierwszy Catalogus horti academici ubsalensis, wydany w 1658 roku,
zawierał 1052 pozycje taksonomiczne; w trzecim (ostatnim wydanym przez
Rudbecka Starszego, z 1685 r.) znajdujemy nazwy 1873 roślin – większość z nich
została wprowadzona do uppsalskiego ogrodu dzięki osobistym staraniom i wydatkom założyciela32. Ogród był miejscem intensywnych studiów botanicznych
i inspiracją ambitnego projektu wydawniczego –zaplanowanego na dwanaście
tomów zbioru akwarelowych portretów „wszystkich znanych roślin”, w którego realizację zaangażowani zostali studenci i dzieci profesora. Niestety, ogród
położony w samym środku miasta uległ zniszczeniu w katastrofalnym pożarze
Uppsali (1702 r.), w którym spłonął również dom Rudbecka wraz z prywatnym
księgozbiorem naukowym i całym nakładem pierwszego tomu wspomnianego

Z przechowywanego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali pokwitowania
z 1648 r. wynika, że roczne wynagrodzenie Georga Kirsteniusa wynosiło 200 guldenów (a więc
było równe zarobkom rektora Pedagogium). Uppsala University Library, Erik Wallers autografsamlimg, sygn. Waller Ms se-01589, dostęp 30.04.2020, https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewerokujsf?dsId=ATTACHMENT-0001&pid=alvin-record:19043.
32
Karin Martinsson, Svengunnar Ryman, „Floristiska fragment från Olof Rudbecks tid”,
Svensk Botanisk Tidskrift 3–4 (2014): 132–166; informacje o zawartości katalogów ogrodu akademickiego zob. s. 133.
31
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projektu, Campus Elysii33. Sam Rudbeck Starszy zmarł kilka miesięcy po tym
traumatycznym wydarzeniu. Uppsalski ogród akademicki odzyskał wielkość dopiero z nastaniem profesury Linneusza w 1741 roku; trzeba podkreślić, że dzięki wielkiemu poprzednikowi Carl von Linné miał dobrze przygotowany grunt
pod budowę światowego prestiżu szwedzkiego przyrodoznawstwa. Wróćmy jednak do zasług O. Rudbecka Starszego dla flagowej uczelni Korony Szwedzkiej.
W 1662 roku, na szczytowej kondygnacji głównego budynku uniwersyteckiego,
tzw. Gustawianum, wybudowano teatr anatomiczny. Projekt architektoniczny
wykonał sam Rudbeck, on też osobiście nadzorował jego realizację34 – obiekt ten
można podziwiać do dziś. W całej Europie było zaledwie kilka sal do badań anatomicznych urządzonych z porównywalnym rozmachem; wszystkie znajdowały się w czołowych ośrodkach studiów medycznych cywilizacji zachodniej, jak
Padwa czy Lejda. Dodajmy jeszcze, że w 1708 roku uppsalski wydział lekarski
zyskał nosocomium academicum, gdzie planowano prowadzić zajęcia kliniczne.
Plany te na dobre zaczęto realizować dopiero w połowie XVIII wieku, co nie
zmienia faktu, że Uppsala była jednym z pierwszych uniwersytetów europejskich
dysponujących zalążkiem kliniki35. Żadna z pozostałych omawianych tu placówek nie posiadała podobnej infrastruktury.
Zajęcia z botaniki lekarskiej w Greifswaldzie, Dorpacie, Åbo i Lund odbywały się głównie w formie wycieczek z demonstracją roślin leczniczych in situ.
W Åbo niewielki ogród próbował zorganizować w 1678 roku E. Tillandz, jednak
wysiłki te zostały całkowicie zaprzepaszczone wkrótce po jego śmierci36; z planów budowy ogrodu w Lund, podjętych w 1690 roku, nic konkretnego nie wyniknęło37. Sytuacja uległa radykalnej zmianie dopiero w połowie XVIII wieku, gdy,
33
Pozostałych jedenaście foliałów, uważanych za bezpowrotnie utracone w pożarze, zostało odnalezionych w 1878 r. Dzisiaj znajdują się one w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Blomboken II–XII, dostęp 30.04.2020, http://www.alvin-portal.org/alvin/
view.jsf ?pid=alvin-record%3A104167&dswid=-5270http://www.alvin-portal.org/alvin/
view.jsf?pid=alvin-record%3A104167&dswid=-5270. Zob. także Karin Martinsson, Svengunnar
Ryman, Blomboken: bilder ur Olof Rudbecks stora botaniska verk (Stockholm: Prisma, 2008).
34
O Rudbecku Starszym jako architekcie i inżynierze w kontekście budowy teatru anatomicznego: Per Dahl, Svensk ingenjörskonst under stormaktstiden: Olof Rudbecks tekniska undervisning och praktiska verksamhet (Uppsala: Uppsala Universitet, 1995), 124–132.
35
Henry Johansson, „Uppsala University Hospital 300 Years – a Survey of the Surgical Development, Uppsala Journal of Medical Sciences 114 (2009), 1: 2–11.
36
„Elias Tillandz”, w: Finlands Minnesvärde Män, red. Matthias Akiander, t. 1 (Helsingfors:
Frenckell, 1853), 161–171; informacja o ogrodzie Tillandza zob. tamże, 163.
37
Pierwsze kroki ku zorganizowaniu ogrodu na potrzeby wykładów z botaniki lekarskiej podjął Döbelius w 1710 roku, jednak w 1749 roku nie było już śladu po efektach jego starań. Axel
Törje, De botaniska institutionerna vid Lunds universitet (Lund: Gleerup, 1968), 8–10.
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pod niewątpliwym wpływem Linneusza i za sprawą jego uczniów, działać zaczęły ogrody akademickie w Åbo (Pehr Kalm i Johan Leche, 1757)38, Lund (Eric Gustaf Lidbeck, 1756)39 i Greifswaldzie (Samuel Gustav Wilke, 1763)40. W Dorpacie
ogród botaniczny otwarto po raz pierwszy w 1803 roku41. Z powyższego wynika,
że Szczecin był drugim po Uppsali ośrodkiem naukowym Korony Szwedzkiej,
w którym działał ogród botaniczny z prawdziwego zdarzenia. Został otwarty
w 1672 roku dzięki staraniom i nakładom finansowym J. Zandera. Zachował
się wydany z tej okazji katalog42, z którego wynika że szczecińskie viridarium,
chociaż znacznie mniej bogate w roślinność niż uppsalski odpowiednik, było
urządzone według tego samego wzorca, którym dwadzieścia lat wcześniej posłużył się Olof Rudbeck Starszy (z infrastrukturą umożliwiająca hodowlę roślin
ciepłolubnych oraz równą reprezentacją roślin leczniczych, użytkowych, ozdobnych i/lub rzadkich). Niestety, szczeciński ogród został doszczętnie zniszczony
podczas oblężenia miasta w 1677 roku. Próby odbudowy (podejmowane kilkakrotnie przez Zandera i jego następców) nie przywróciły mu pierwotnego blasku;
w 1733 roku zarząd Gimnazjum zdecydował o sprzedaży ogrodowej parceli43.
Nie tylko żadna z uczelni poza Uppsalą nie dysponowała w omawianym
okresie teatrem anatomicznym, ale i nauczanie anatomii ludzkiej na bazie sekcji
zwłok odbywało się znacznie rzadziej, niż przewidywały to statuty uniwersyteckie nakazujące przeprowadzanie takich pokazów co najmniej raz w roku. Przeszkodą, poza brakiem odpowiednich warunków lokalowych, był także niewystarczający dostęp do materiału sekcyjnego i, przede wszystkim, znaczny opór opinii
publicznej oraz pozamedycznego środowiska akademickiego. Stosunkowo najwięcej publicznych sekcji zwłok wykonano w omawianym okresie w Greifswaldzie. Pierwszą (a drugą w całej historii uczelni, po demonstracji z 1624 roku przeprowadzonej przez Johannesa Sturma) wykonał w 1677 roku Ch. Helwig Starszy,

Teija Alanko, Cloister, manor and botanic gardens in medieval and early modern Finland
and Sweden – an archaeobotanical approach to garden history (Helsinki: Helsingin Yliopisto,
2017), 14, dostęp 30.04.2020, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/177559.
39
Cajsa Sjöberg, „Eric Gustaf Lidbeck, nyttan och nature”, Lychnos (2007): 237–249, dostęp
30.04.2020, https://lychnosblog.files.wordpress.com/2017/04/2007-33.pdf.
40
Kosegarten, Geschichte, t. 1, 296–267.
41
Moritz Willkomm, Der botanische Garten der Kaiserlichen Universität Dorpat (Dorpat:
C. Mattiesen, 1873), 1–3.
42
Johann Zander, Primitiae viridarii medici Stetinensis (Sedini: Michael Höpfner, 1672).
43
Martin Wehrmann, „Ein botanischer Garten in Stettin”, Monatsblätter der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte und Alterthumm (1892): 100–103; Nieznanowska, Syzyfowe prace, 81–83.
38
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kolejna miała miejsce w 1691 roku i została przeprowadzona przez J. Gerdesa44.
Następną zamierzał zademonstrować E. Barnstorff w marcu 1706 roku, jednak
mimo kosztów poniesionych przez profesora (postawienie w auditorium medicum prowizorycznego teatru anatomicznego; wydruk zaproszeń) sekcja nie doszła do skutku z powodu „gwałtownych protestów ciała akademickiego”45. Trzy
lata później Ch. Helwig Młodszy zmuszony był ograniczyć demonstrację ludzkiej anatomii do trwającej dwa dni sekcji „prawej ręki odrąbanej pewnemu rzezimieszkowi”46 – innego materiału nie mógł zdobyć. W Dorpacie nie było sali
anatomicznej i nie odbyła się ani jedna publiczna sekcja zwłok (pierwsza miała
miejsce w 1803 roku; teatr anatomiczny został oddany do użytku w 1805 roku)47. W Åbo pierwsza demonstracja anatomiczna na ludzkich zwłokach została
przeprowadzona przez Tillandza w 1688 roku, w prowizorycznym teatrze anatomicznym postawionym w tym celu w większym z dwóch audytoriów uczelni;
drugą – i ostatnią w omawianym okresie – przeprowadził w 1709 roku P. Hielm48.
Z kolei w Lund jedyna demonstracja ludzkiej anatomii na zwłokach odbyła się
w 1699 roku; stały teatr anatomiczny został tam wybudowany w drugiej połowie
lat trzydziestych XVIII wieku49.
W Szczecinie pod szwedzkim zarządem nie było sali anatomicznej, mimo
że regulamin Gimnazjum Karolińskiego z 1668 roku i reces z 1703 roku nakazywały jej urządzenie. J. Zander próbował w pierwszych latach pracy przeprowadzić co najmniej jedną sekcję zwłok, niestety, napotkał niemożliwe do pokonania

44
Carl August Sigmund Schultze, Die anatomischen Sammlungen und das neue Anatomie-Gebäude zu Greifswald (Greifswald: F. Otte, 1856), 7; 11–12.
45
Naocznym świadkiem tych wydarzeń był Ch. Helwig Młodszy. Thümmel, Geschichte, 168–169.
46
Tamże, 192–193.
47
Kaarin Rein, „Medizin und Theologie in Dorpat (Tartu) im 17. Jahrhundert”, w: Reformatio
Baltica: Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, red. Heinrich
Assel, Johann Anselm Steiger, Axel E. Walter (Berlin–Boston: De Gruyter, 2018), 671. Zob. też
„Anatomie”, w: Die Kaiserliche Universität Dorpat. Denkschrift zu ihrer fünfundzwanzigsten
Feuer des zwölften Decembers, Universitas Dorpatensis (Dorpat, 1827), 30–31.
48
Akiander, Finlands Minnesvärde, 161–171; informacje o demonstracji anatomicznej zob.
tamże, 168; Arno Forsius, Petrus Hielm (1670–1716) – lääketieteen professori, dostęp: 30.04.2020,
http://www.saunalahti.fi/arnoldus/hielm.html.
49
Hans Hugold von Schwerin, Lundagårdshuset – dess byggnadshistoria (Lund, 1935), 31–33.
Plan teatru anatomicznego z 1740 roku zob. Joakim Thomasson, Kungshuset. En byggnadsarkeologisk utredning med förslag till problembaserad documentation (Lund: Lund University, 2002),
17, dostęp: 30.04.2020, https://portal.research.lu.se/ws/files/5792289/2338587.pdf.
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problemy natury administracyjno-organizacyjnej50. Wiemy jednak, że publiczną demonstrację ludzkiej anatomii na zwłokach udało się wykonać w Szczecinie w 1655 roku – przeprowadził ją H. Schaevius51. Sala anatomiczna powstała
w 1713 roku, w pomieszczeniu sąsiadującym z biblioteką Gimnazjum.
Dysputy i dysertacje
Statuty omawianych placówek zobowiązywały wszystkich zatrudnionych wykładowców do corocznego przygotowywania i przeprowadzania publicznych dysput
z udziałem studentów. Profesorowie medycyny nie mogli wypełniać tego obowiązku literalnie, gdyż często nie mieli kogo przygotować do roli respondentów52.
Stąd liczba oracji i dysput przeprowadzonych w omawianym okresie na poszczególnych wydziałach lekarskich była znacznie niższa od podobnych prac ogłaszanych na pozostałych wydziałach. W Uppsali odbyło się 27 dysput publicznych
z udziałem studentów, w tym i te, w których respondentami byli O. Rudbeck
Starszy53, O. Rudbeck Młodszy54 i późniejszy profesor medycyny w Dorpacie,
L. Micrander55. O. Stenius zorganizował jedną dysputę, P. Hoffvenius – cztery,
A. Drossander – dziesięć, zaś L. Roberg – pięć (w okresie tutaj omawianym).
Po trzy dysputy nadzorowali Rudbeckowie, z których młodszy pozostał aktywny
na tym polu również po 1713 roku. Trzeba jednak podkreślić, że w omawianym
50
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Fundacja NMP w Szczecinie, sygn. 1494, Johann
Zander, Unvorgreiffliche Erinnerungen über das Studium Medicum bey dem Königl. Gymnasio,
k. 4–5.
51
Wehrmann, Geschichte, 68.
52
W omawianym okresie dysputacje akademickie miały charakter zgoła odmienny od dzisiejszych obron prac dyplomowych (magisterskich czy doktorskich). Autorem tez, które były poddawane publicznej dyspucie był zazwyczaj profesor przewodniczący wydarzeniu (Praeses), zaś
student tezy owe recytował, odpowiadając następnie na pytania zadane przez przewodniczącego
lub innych uczestników – stąd miano respondenta (Respondens). To on też ponosił koszty wydania
dysputy drukiem. W rzadkich przypadkach, gdy respondent był również autorem przedstawianych tez, fakt ten był podkreślany w tytule wydawnictwa (Autor et Respondens).
53
Olof Stenius (praes.), Olof Rudbeck (resp.), Disputatio anatomica de circulatio sanguinis
(Arosiae: Eucharius Lauringerus, 1652).
54
Andreas Drossander (praes.), Olof Rudbeck [Mł.] (autor et resp.), Propagatio plantarum botanico-physica (Upsalae: Henricus Curio, 1686).
55
Petrus Hoffvenius (praes.), Laurentius Micrander (resp.), Dissertatio medica de spiritu seu
calido corporis humani (Upsalae: Henricus Curio, 1679). Co ciekawe, Micrander wrócił do Uppsali kilka lat po ustąpieniu z katedry medycyny w Dorpacie, by uczestniczyć w jeszcze jednej dyspucie jako respondent (był wtedy fizykiem miejskim w Sztokholmie): Laurentius Roberg (praes.),
Laurentius Micrander (autor et resp.), Dissertatio medica selectiora inventa anatomica eorundemque in medicina usum breviter exhibens (Upsalae: typis Keyserianis, 1700).
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okresie w Uppsali tylko jeden raz odbyła się promocja doktorska – w 1681 roku
tytuł doktora medycyny uzyskał Johan Rothman. Zarówno tryb nadania mu tytułu (decyzją kanclerza uniwersytetu, bez konieczności przedstawienia dysertacji),
jak i fakt że mimo rosnącej liczby studentów w Uppsali nie odbywały się obrony
doktoratów z medycyny, wynikały z ostrego sporu kompetencyjnego toczącego
się między uniwersytetem a Collegium Medicum w Sztokholmie56. W Greifswaldzie podobne spory nie miały miejsca, a miejscowy uniwersytet miał wręcz
opinię „fabryki dyplomów”. W omawianym okresie odbyło się tam 31 promocji
na doktora medycyny (jeden tytuł był honorowy, przyznany bez obrony dysertacji)57, a także dwanaście dysput z udziałem studentów (dwie zostały napisane
przez samych respondentów58).
Pozostałe uczelnie nie miały tak obfitego dorobku w tym względzie. W Dorpacie i Åbo nie było promocji doktorskich; w Lund odbyła się jedna, w grudniu
1689 (tytuł otrzymał Matthias Neumann, na podstawie dysputy przedstawionej
dwa lata wcześniej)59. Co do dysput z udziałem studentów, stosunkowo najwięcej
przeprowadzono w Lund w drugim okresie działania uniwersytetu – poza wspomnianą już dysputą Neumanna odbyło się ich osiem (siedem pod przewodem
J. F. Belowa w latach 1700–1706, ostatnia pod przewodem Döbeliusa w 1711 roku).
Sześć dotyczyło raczej zagadnień z fizyki niż medycyny sensu stricto (np. natura
i recepcja barw i zapachów; budowa i zasady działania barometru Toricellego)60.
W Dorpacie, włącznie z okresem działania gimnazjum, odbyły się cztery dysputy
publiczne z medycyny – jedna pod przewodem J. Raicusa (1631; pierwsze tego

Bo S. Lindberg, Den första doktorsdisputationen i medicin i Uppsala – och Sverige”, Uppsala Medicinhistoriska Förening (2016): 123–134, dostęp: 30.04.2020, http://files.webb.uu.se/
uploader/247/Medhist_arsbok_%202016.pdf.
57
Thümmel, Geschichte, 134–219. Helwig Młodszy posługuje się terminami „licencjat” i „doktorat” jako równoważnymi, często stosując je zamiennie (oba tytuły uprawniały do prowadzenia
praktyki lekarskiej; drugi odnosił się szczególnie do prawa do nauczania medycyny). Honorowy
doktorat (u Helwiga: licencjat) otrzymał, najprawdopodobniej zaocznie, Johann von Rautenfeldt,
lekarz przyboczny feldmarszałka szwedzkich sił zbrojnych, Carla Gustava Wrangla, w kwietniu
1649 roku.
58
Johannes Heunius (praes.), Conrad Schusler (autor et resp.), De calculo renum et vesicae
(Gryphiswaldiae: Jeger, 1649); Christoph Helwig [St.] (praes.), Samuel Starck (autor et resp.),
Disputatio physico-medica de calido innato (Gryphiswaldiae: Doischerus, 1671).
59
Erasmus Sack (praes.), Matthaeus Neumann (resp.), Disputatio medica inauguralis de hydrope ascite (Londini Scanorum: David Kempe, 1687). Informacja o dacie promocji doktorskiej: „Sack,
Erasmus”, w: Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män, t. 3 (Uppsala, 1847), 263.
60
Weibull, Lunds, 143–145.
56
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rodzaju wydarzenie w Dorpacie)61, dwie pod kierunkiem S. Wirdiga (1648 i 1651;
autorem drugiej był respondent)62, oraz jedna pod przewodnictwem L. Micrandera (1691)63. W Åbo przeprowadzono trzy publiczne dysputy: dwie pod przewodnictwem E. Tillandza (1673 i 1692; w drugiej zawarte zostało – po raz pierwszy
w historii – fińskie nazewnictwo anatomiczne)64 i jedną pod przewodem L. Brauna (1695)65. Sądząc z tytułu dysputy przygotowanej przez Brauna, zamierzał
przeprowadzić ich więcej, jednak planu tego nie udało mu się zrealizować ani
w Åbo, ani w Dorpacie.
W Szczecinie, w omawianym okresie, przeprowadzono dziewięć publicznych dysput medycznych – sześć pod przewodem G. Kirsteniusa (trzy wydane
drukiem w latach 1649 i 165166; trzy znane nam jedynie z tytułów zachowanych

61
Johannes Raicus (praes.), Petrus Turdinus (resp.), Disputatio physico-medica votiva εἰς
ἱέρωμα surgenti iam Dorpati novo collegio regio (Rigae: Gehrard Schröder, 1631).
62
Sebastian Wirdig (praes.), Andreas Arvidi (resp.), Disputatio medica de natura et constitutione medicinae (Dorpat: J. Vogelius, 1648); Sebastian Wirdig (praes.), Olaus N. Oestenius (autor
et resp.), Disputatio medica de dysenteria (Dorpat: J. Vogelius, 1651). Oestenius otrzymał licencjat
z medycyny w Helmstedt w 1657 roku; był później fizykiem miejskim w Göteborgu.
63
Laurentius Micrander (praes.), Johann Salbom (resp.), Dissertatio medica, exhibens spiritus
humani pathologiam (Dorpat: J. Brendeken, 1691). Zwraca uwagę podobieństwo tematu tej pracy
i dysputy, w której Micrander wziął udział w Uppsali jako student zob. przypis 56.
64
Elias Tillandz (praes.), Johannes H. Aschlinus (resp.), Disputatio medica isagogicen comprehendens (Aboe, 1673); Elias Tillandz (praes.), Henrik Hasselqvist (resp.), Οστεολογία, sive
Dissertatio medica de ossibus humanis (Aboe, 1692). Trzon dysertacji anatomicznej stanowi opis
budowy ludzkiego szkieletu sporządzony na podstawie preparatu osteologicznego wykonanego
przez Tillandza po sekcji zwłok przeprowadzonej w 1688 roku, wraz z wyjaśnieniem jak taki
preparat przygotować.
65
Laurentius Braun (praes.), Daniel Stecksenius (resp.), Disputationum medicarum prima, medicinae praecognita leviter delineans (Aboe: Johann Laurentius Wall, 1695).
66
Georg Kirstenius (praes.), Johannes Buntebardt (resp.), Disputationum anatomicarum prima
continens theses & quaestiones de natura & constitutione Anatomiae, deq. principijs corporis
humani illustriores (Stetini: Georg Goetschius, 1649); Georg Kirstenius (praes.), Jacob Saurius
(resp.), Exercitationum Phyto-Philologicarum ex Sacris prima, de Dudaim et Manna Israelitarum
(Stetini: Georg Goetschius, 1651); Georg Kirstenius (praes.), Jacob Ludovici (resp.), Exercitationum Phyto-Philologicarum ex Sacris secunda, de Colocynthide prophetica et Cocco (Stetini: Georg Goetschius, 1651).
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w sprawozdaniach z działalności Pedagogium z lat 1649–5067), jedną za profesury
Ch. Lembke68 i dwie pod przewodnictwem C. Luthra69.
Aktywność naukowa profesorów medycyny
Uważa się, że poza Uppsalą żaden z dyskutowanych tu wydziałów lekarskich
nie był w XVII wieku miejscem istotnych postępów naukowych70. Opinia ta jest
zbyt surowa. Co prawda w Greifswaldzie profesorowie medycyny rzeczywiście
zdawali się skupiać wyłącznie na realizacji zadań stricte dydaktycznych, działalności wynikającej z okresowego pełnienia funkcji dziekana / rektora, obowiązkach urzędowych związanych z fizykatem miejskim i własnych praktykach
zawodowych, Lund zaś pozostawało w cieniu Uppsali oraz konfliktów terytorialnych między Szwecją i Danią. W każdej z pozostałych placówek znajdujemy
jednak co najmniej jednego profesora medycyny, który zapisał się w historii danego regionu jako pionier badań przyrodoznawczych włączający nowe miejsca
do sieci europejskiej cyrkulacji wiedzy. Niewątpliwie i w tej kategorii prymat
wiedzie uniwersytet w Uppsali. Lekarzem odpowiedzialnym za awans tej uczelni do europejskiej czołówki ośrodków prowadzących badania przyrodoznawcze
był Olof Rudbeck Starszy. Wyżej wspomniano już o infrastrukturze naukowej,
jaką uczony ten zapewnił swojemu uniwersytetowi, wydanych przezeń katalogach roślin dokumentujących rozrastanie się akademickiego ogrodu botanicznego i Campus Elysii, projekcie kontynuowanym przez jego dzieci (O. Rudbecka
Młodszego i dwie córki) oraz uczniów. Do tych osiągnięć trzeba koniecznie dodać odkrycie układu limfatycznego, od którego Rudbeck Starszy rozpoczął swoją
67
Georg Kirstenius (praes.), Caspar Voigth (resp.), „Disputatio de natura et constitutione medicinae”, w: Exercitationum Publicarum in Illustri Paedagogio Stetinensi […] Delineatio (dalej:
EPD), semester letni 1649; Georg Kirstenius (praes,), Johannes Buntebardt (resp.), „Disputatio
de subjecto, fine et divisione medicinae”, w: EPD, semester zimowy 1649/50; Georg Kirstenius
(praes.), Nicolaus Milovius, „Disputatio de natura rerum naturalium, et in specio de Elementis
ac Principiis Chymicis”, w: EPD, semester zimowy 1649/50. Zwraca uwagę zbieżność tematyki
pierwszej wymienionej tu dysputy z tą przeprowadzoną pod przewodem S. Wirdiga w Dopracie
w 1648 roku (por. przypis 60).
68
Christian Lembke (praes.), Christian Heinrich Schmidt (resp.), Theses anatomicae de sanguine (Sedini: G. Dahl, [1703]).
69
Carl Friedrich Luther (praes.), Johannes Christoph Jetz, [De Fonte soterio Kenzensi] dissertatio prior, qua phaenomena in examine fontis observata recensentur (Sedini: typis Gabrielis
Dalii, [1706]); Carl Friedrich Luther (praes.), Otto Bernhard Luther (resp.), [De Fonte soterio Kenzensi] dissertatio posterior, qua medicae fontis virtutes recensentur (Stettin, [1709]).
70
Zob. np. Kallinen, Lectures, 111.
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naukową karierę jeszcze jako student medycyny71 oraz „Atlantydę”, erudycyjne dzieło łączące m.in. elementy literaturo-, kulturo-, i językoznawstwa, które
odegrało ważną rolę w procesie budowania szwedzkiej tożsamości narodowej72.
Choćby skrótowe przedstawienie zasług O. Rudbecka Starszego dla innych dziedzin szwedzkiej nauki i gospodarki – od matematyki i astronomii przez geodezję
i kartografię aż po inżynierię wojskową i cywilną – znacznie przekracza ramy
niniejszej pracy. Z kolei lekarze, którzy w XVII wieku zasiadali na uniwersyteckich katedrach w Dorpacie i Åbo, byli zazwyczaj jedynymi przedstawicielami zachodniej medycyny akademickiej obecnymi w tych miastach i ich okolicach. Nic
dziwnego, że znajdujemy wśród nich postaci uznawane dzisiaj za pionierów tak
medycyny, jak i nauk przyrodniczych Estonii i Finlandii. Za ojca estońskiej balneologii słusznie uważa się L. Micrandera, którego badania nad właściwościami
chemicznymi i leczniczymi żelazisto-siarczanych wód mineralnych z dwóch źródeł w Koorkülla koło Helme, przeprowadzone w sierpniu 1691 roku, były pierwszymi tego typu pracami nie tylko w Estonii, ale w krajach bałtyckich w ogóle73.
Z kolei E. Tillandza z Åbo powszechnie uznaje się za pioniera nie tylko fińskiej
anatomii (w związku z przeprowadzoną przezeń demonstracją ludzkiej anatomii na zwłokach oraz dysputą osteologiczną będącą najstarszym zachowanym
źródłem fińskiego nazewnictwa anatomicznego), lecz także – a nawet przede
wszystkim – fińskiej botaniki. W 1673 roku wydał on katalog botaniczny (dziesięć lat później opublikowany powtórnie w wersji rozszerzonej i ilustrowanej),
który tym różnił się od podobnych pozycji z innych ośrodków, że omawiał przede
wszystkim właściwości lecznicze roślin możliwych do zaobserwowania in situ
Olof Rudbeck [St.], Nova exercitatio anatomica exhibens ductus hepaticos aquosos et vasa
glandularum serosa, cui accessere aliae ejusdem observationes anatomicae (Arosiae: E. Lauringeus, 1653). Zob. też Raphael Suy, Sarah Thomis, Inge Fourneau, „The discovery of the lymphatics in the seventeenth century”, Acta Chirurgica Belgica 116 (2016), 4: 260–266, 5: 329–335,
6: 390–397; 117 (2017), 4: 270–278.
72
Olof Rudbeck [St.], Atland eller Manheim, dedan Japhets afkomne de förnämste Keyserlige
oc Kungelige Slechter ut till hela werlden henne att styra utgängne drösa och desse erstersöliande
Folck utogade […], (Upsalae: Henricus Curio, 1677, 1679, 1698). O okolicznościach powstania, recepcji i znaczeniu „Antlantydy”, zob. David King, Finding Atlantis. A true Story of Genius, Madness and an Extraordinary Quest for a Lost World (New York: Broadway Books, 2005); Stephan
Michael Schröder, „Schweden als Herkunftsland antiker Kultiroku Olof Rudbecks ‚Atland eller
Manheim‘ (‚Atlantica sive Manheim‘), 1679–1702” w: Lesbarkeiten: Antikrezeption zwischen
Barock und Aufklärung, red. Dietrich Boschung, Erich Kleinschmidt (Würzburg: Königshausen
& Neumann, 2010), 61–82.
73
Niestety, wyniki tych prac znane są tylko z wtórnych przekazów. Karl Siilivask, History of
Tartu University, 1632–1982 (Tallinn: Perioodika, 1985), 63–68; Helmut Piirimäe, Ülikoolilinn
Pärnu. Pärnu – the University Town (Tartu: Tartu Ülikool, 1999), 62–97.
71
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podczas wycieczek (herbationes) stanowiących podstawową formę nauczania
botaniki – jest to pierwsze wczesnonowożytne źródło dokumentujące natywną
roślinność Finlandii wraz z lokalnymi nazwami74.
Jak w tym kontekście prezentuje się Szczecin? Jak już wspomniano, powstały tu ogród botaniczny wraz z katalogiem (Zander, 1673), i publikacje prezentujące badania właściwości wód mineralnych (źródło w Kenz koło Barth; dysputacje
pod przewodem Luthra, 1706 i 1709). Dodajmy, że właściwości zdroju w Kenz
badał również poprzednik Luthra, Ch. Lembke75. Wyniki jego obserwacji znamy
z publikacji wydanej w 1719 roku, a więc pośmiertnie (być może był to przedruk
jakiejś wcześniejszej, niezachowanej edycji)76, jednak z zamieszczonego tam
wstępu wynika, że Lembke prowadził badania wkrótce po Georgu Dethardingu
(opublikował swoje wyniki w 1690 roku)77, ale przed greifswaldzkim profesorem
J. Gerdesem (1699)78. I dla botaniki, i dla wodolecznictwa na Pomorzu wspomniane prace miały pionierski charakter. Ważny był również Zarys anatomii
człowieka konrektora Schaeviusa; odegrał on istotną rolę w rozwoju niemieckiego nazewnictwa anatomicznego79. Najważniejsze znaczenie naukowe miała
jednak działalność G. Kirsteniusa. Po pierwsze, uczestniczył on w transferze
74
Elias Tillandz, Catalogus plantarum tam in excultis quam incultis locis prope Aboam superiori aestate nasci observatarum (Aboe: Johann Laurentius Wall, 1673); tenże, Icones novae in
usum selectae et catalogo plantarum promiscue appensae (Aboe: Johann Laurentius Wall, 1683).
Zob. też Kurt Wein, Elias Tillandz’s “Catalogus plantarum” (1683) im Lichte seiner Zeit erklärt
und gewürdigt: ein Beitrag zur Geschichte der Floristik und zur Geschichte der Botanik in Finnland (Helsinki: Finnisches Literatur-Gesellschaft, 1930).
75
Poza Lembkem i Luthrem, właściwości zdroju w Kenz badał również pierwszy szczeciński
profesor medycyny mianowany przez władze pruskie, Sigismund August Pfeiffer, Gründliche
Vorstellung der pommerischen Glückseeligkeit in dem gedoppelten Wasser-Schatze, derer
Gesund-Brunnen zu Barth und Kentz und von dererselben Natur und Eigenschafft (Stralsund:
Schilndler, 1722).
76
Christian Lembke, Kurzer Bericht von Kentzer Gesundbrunnen (Stralsund, 1719). Lembke
najprawdopodobniej badał źródła w Kenz w okresie, z którego nie posiadamy żadnych źródeł
na temat jego życia, tj. między obroną doktoratu (Greifswald, 1682) a objęciem profesury w Szczecinie (1705); na stronie tytułowej powyższej publikacji znajduje się informacja, że był on „swego
czasu lekarzem ordynującym rycerstwa rugiańskiego”.
77
Georg Detharding, Discursus von Gesundbrunnen zu Kenz (Güstrow, 1690).
78
Johann Gerdes, Kenza-Crene, das ist: Beschreibung […] des Gesundbrunnens zu Kenz (Alten Stettin, 1699).
79
Heinrich Schaevius, Anatomischer Abriss […] der gantzen menschlichen Cörper (Alten Stettin: G. Götzken, 1653). Pozycja ta była później wielokrotnie wznawiana jako aneks do wydanej
w Bazylei Practica der Wundarzney Felixa Wurtza. Na Schaeviusa jako współtwórcę niemieckiej
nomenklatury anatomicznej wskazał Joseph Hyrtl, Die alten deutschen Kunstworte der Anatomie
(Wien: W. Braumüller, 1884), XV.
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zachodniej wiedzy medycznej na Pomorze, czego najdobitniejszym przykładem
było zaprezentowanie w Szczecinie założeń pracy Harveya o krążeniu krwi w semestrze zimowym 1650/1651, a więc dwa lata wcześniej, niż zrobił to w Uppsali
Rudbeck Starszy80 – trzeba pamiętać, że dysputę z udziałem Rudbecka uważa się
za dowód stosunkowo wczesnej recepcji idei cyrkulacji krwi w Skandynawii81.
Jeszcze ważniejsza była Phyto-Philologia ex Sacris, którą Kirstenius wykładał
od 1651 roku według własnej, oryginalnej metody łączącej elementy teologii,
filozofii oraz językoznawstwa i studiów translatorskich z botaniką i farmakognozją. W dwóch dysputach, które były owocem tych wykładów nie znajdziemy
typowych dla epoki erudycyjnych odniesień do literatury tematu, bo jej jeszcze
nie było – Kirstenius był prekursorem tego typu badań82. Zyskawszy znaczną
popularność w drugiej połowie stulecia, odegrały one ważną rolę w formowaniu
wzajemnych relacji – trwających aż do czasów Darwina – między teologią protestancką i przyrodoznawstwem. Tropem wyznaczonym przez szczecińskiego badacza podążyli m.in. profesorowie medycyny z uniwersytetów Korony Szwedzkiej, O. Rudbeck Młodszy w Uppsali83 i Ch. Helwig Młodszy w Greifswaldzie84.
Podsumowanie
Z przedstawionego powyżej porównania wynika, że jedynym uniwersyteckim
wydziałem lekarskim Korony Szwedzkiej, z którym działalność szczecińskich
profesorów medycyny nie wytrzymuje porównania, była Uppsala – trzeba
podkreślić, że ten sam wniosek jest prawdziwy dla każdego z pozostałych wydziałów lekarskich omówionej powyżej sieci. Greifswald miał nad Szczecinem
wyraźną przewagę tylko w tym względzie, że był popularną destynacją dla lekarzy pragnących uzyskać promocje doktorskie. Nowym wydziałom lekarskim
w Dorpacie, Åbo i Lund gimnazjalna katedra medycyny w Szczecinie bez trudu
Kirstenius rozpoczął demonstracje eksperymentów dowodzących krążenia krwi w semestrze letnim 1650 roku Elenchus Operarum Publicarum in Illustri Paedagogio Stetinensi, Anno
[…] 1650 & 51, per semestre spatium hibernum: „[…] Et sicuti nuper coepit in visceribus vitalibus
motum cordis & sanguinis demonstrare […]”. W sprawie demostracji Rudbecka, zob. przypis 51.
81
Sven-Göran Fransson, „Olof Rudbeck”, Clinical Cardiology 20 (1997), 11: 974–976.
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Olof Rudbeck [Mł.] (praes.), Andreas Holtzbom, Disputatio medico-botanica de mandragora (Upsaliae, 1702).
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Christoph Helwig [Mł.] (praes.), Erich Gottlieb von Seelen (resp.), Specimen pharmacologiae sacrae de antimonio, cicuta et pisce magno Tobiae s. siluro: ex tribus naturae regnis desumptum (Gryphiswaldiae: Daniel Beniamin Starck, 1708).
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dotrzymywała kroku zarówno pod względem infrastruktury, jak i jakości pracy
dydaktycznej i naukowej wykładowców; w tej ostatniej kategorii znaleźć można obszary, w których je wyprzedzała. Brakuje badań ukazujących działalność
poszczególnych ośrodków nauczania medycyny w szerszym kontekście, chociażby samej Korony Szwedzkiej. Studia takie są ze wszech miar warte podjęcia,
a szczecińskie Pedagogium / Królewskie Gimnazjum Karolińskie koniecznie powinno być w nich ujęte.
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Abstrakt
Celem artykułu było scharakteryzowanie kształcenia medycznego prowadzonego w siedemnastowiecznym Szczecinie, w kontekście szwedzkiej sieci akademickiej z tego okresu, obejmującej pięć uczelni z wydziałami lekarskimi (Uppsala, Dorpat/Tartu, Åbo/
Turku, Greifswald, Lund). Analizie porównawczej poddane zostały: liczba i ciągłość
obsadzenia katedr medycyny, dostępność i jakość infrastruktury wykorzystywanej
w dydaktyce i badaniach naukowych prowadzonych przez profesorów medycyny, liczba i tematyka dysput i dysertacji medycznych przeprowadzanych z udziałem studentów
oraz aktywność naukowa profesorów medycyny z poszczególnych ośrodków. Jedynym
analizowanym ośrodkiem, któremu gimnazjalna katedra medycyny w Szczecinie nie
mogła dorównać w żadnym z analizowanych aspektów, był wydział lekarski w Uppsali.
Najistotniejszą różnicą między Szczecinem i Greifswaldem było to, że greifswaldzki
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wydział lekarski posiadał uprawnienia do nadawania tytułów doktorskich. Natomiast
nowym ośrodkom, założonym w omawianym okresie (Dorpat, Åbo, Lund), Szczecin
nie tylko dotrzymywał kroku, ale dzięki zaangażowaniu i aktywności działających tu
profesorów, niejednokrotnie je wyprzedzał.

The place of the Szczecin Princely Pedagogium /
Royal Carolingian Gymnasium in the Swedish system
of medical education in 1646–1713
Abstract
The purpose of the present study is to describe the medical education provided in the
17th century Szczecin in the context of the Swedish academic network of the time, comprising five universities with the medical faculties (Uppsala, Dorpat/Tartu, Åbo/Turku,
Greifswald, Lund). Subject to comparative analysis were: the number and continuity of
the personnel of the chairs of medicine, the availability and quality of the infrastructure
used in didactics and the scientific research carried out by the professors of medicine,
the number and topics of the medical discussions and dissertations presented with the
participation of students, and the scientific activity of the professors of medicine from
various centres. One of the analyzed centres with which the Gymnasium chair of medicine couldn’t be on a par in neither of the analyzed aspects was the faculty of medicine in
Uppsala. The most significant difference between Szczecin and Greifswald was the Greifswald faculty’s of medicine right to grant the Ph.D. degree. However, Szczecin could
not only equal with the new centres, established in the discussed period (Dorpat, Åbo,
Lund), but often surpassed them thanks to the commitment and activity of the professors
working there.
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Kiedy Johann Micraelius (1597–1658), erudyta i pedagog pomorski, przez lata
pełniący obowiązki rektora Pedagogium Książęcego w Szczecinie, kończył swoją obszerną syntezę dziejów Pomorza – Altes Pommerland1 – nie mógł pewnie
przypuszczać, że jeden z krótkich aneksów, który dołączył do ostatniej, szóstej
księgi dzieła, stanie się pół wieku później twórczym impulsem dla innego uczonego, także rdzennego Pomorzanina i rektora jedynego pomorskiego uniwersytetu, żyjącego jednak i działającego w zupełnie już innych realiach politycznych.
Owym inspirującym dodatkiem było zestawienie książek wydanych przez autorów pomorskich, który w spisie treści nosi łaciński tytuł Catalogus librorum
in Pomerania et a Pomeranis ab Anno 1606 editorum, zaś w miejscu publikacji
nagłówek Ein Register der Bücher so die Gelehrten in und ausser Pommern von

Johann Micraelius, Altes Pommerland: Teutsch. Wendisch Sächsisch; Nebenst Historischer
Erzehlung, dero in Nähisten Dreißig Jahren, biß auff des Letzten Hertzogen Bogißlai XIV. Todt, in
Pommern Vorgegangenen Geschichten. Buch 1–6 (Alten Stettin: Rhete, 1639–1640).
1
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1606 heraussgeben2. Spis ten jest w istocie pierwszą bodaj pomorską bibliografią
narodową3 − jej zakres obejmuje książki wydane przez Pomorzan na Pomorzu
lub poza nim, a więc zawiera – jak byśmy to określili per analogiam dla terminu
spopularyzowanego przez Karola Estreichera – pomeranica; jej zasięg chronologiczny stanowią natomiast lata 1606–1639, podyktowane założeniami dzieła
Micraeliusa.
Naturalnie, tak jak w przypadku innych spisów bibliograficznych sporządzonych w tamtych czasach, zastosowana metoda znacząco odbiega od standardów współczesnego opisu bibliograficznego, co często utrudnia identyfikację
prezentowanych dokumentów. Zestawienie sporządził Micraelius w układzie
chronologicznym, umieszczając pod każdą datą roczną listę publikacji według
wydzielonych graficznie haseł autorskich. Po nazwisku twórcy, podanym przeważnie wraz ze stopniem naukowym i pełnioną funkcją, następuje tytuł dzieła
(lub tytuły, jeżeli autor wydał w tym samym roku więcej pozycji), zwykle w bardzo skróconej formie i bez podania adresu wydawniczego. Nazwy publikacji
mają niekiedy formę omowną, np. rok 1633 rozpoczyna się wpisem: Funebria
regis Suecorum plurima, pod którym kryją się najpewniej okolicznościowe druki różnych autorów, napisane w związku z pochówkiem zmarłego 16 listopada
1632 roku Lwa Północy – Gustawa II Adolfa4.
Jak już wcześniej wspomniano, na ten właśnie fragment opracowania Micraeliusa wskazał po latach w swoim projekcie naukowym inny uczony – Benjamin Potzerne5. Urodził się on 25 kwietnia 1665 roku w Szczecinie w rodzinie
inspektora celnego Daniela Potzernego, miał także starszego brata, Daniela Gottlieba (1660–1700), późniejszego urzędnika podatkowego. Wstępne nauki Benjamin pobierał w swoim rodzinnym mieście, być może był nawet słuchaczem
Micraelius, Altes, Buch 6, ii4 –kk4r.
Celowo używam określenia „narodowa” (a nie „regionalna”), gdyż świadomość bycia Pomorzaninem, a więc przynależności do Pomorza, jako wspólnoty ludzi żyjących na tym samym terytorium, połączonych językiem, stosunkami gospodarczymi itd., jest w dziele Micraeliusa bardzo
widoczna, warto także nadmienić, że w czasie powstawania tego dzieła Pomorze zachowywało
jeszcze odrębność państwową.
4
Micraelius, Altes, Buch 6, kk3v.
5
Informacje biograficzne zaczerpnięto z: Johann Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste, t. 28 (Leipzig: Johann Heinrich Zedler, 1741),
szpalta 1921–1922 (Potzerne oder Pozerne); zob. też Amandus Karl Vanselow, Gelehrtes Pommern Oder Alphabetische Verzeichniss, Einiger in Pommern Gebohrnen Gelehrten, Männlichen
und weiblichen Geschlechtes, Nach ihren Merckwürdigsten Amständen Und Verfertigten Schrifften (Stargard: Johann Tiller, 1728), 85–86.
2
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Gymnasium Regium Carolinum, czyli zreformowanego przez władze szwedzkie
dawnego Pedagogium Książęcego, którym przed laty kierował Micraelius. Nie
możemy tego jednak potwierdzić, gdyż matrykuła tego gimnazjum została zaprowadzona dopiero w 1679 roku, za rektoratu Johanna Ernsta Pfüla (1640–1705),
a do szkoły tej mógł Potzerne wstąpić już w 1677 roku, po ukończeniu dwunastego roku życia6. W 1685 roku Potzerne uczył się w Lubece, następnie studiował
teologię na uniwersytecie w Wittenberdze i tam właśnie, w 1687 roku, uzyskał
magisterium z filozofii7. Po krótkim pobycie w Lipsku, Helmstedt i Hamburgu
wstąpił na uniwersytet w Kilonii. Z tego okresu zachowały się dwie jego dysputy
teologiczne z roku 16888. Ostatnim przystankiem na jego edukacyjnej drodze był
uniwersytet w Rinteln. W 1691 roku Potzerne rozpoczął pracę na Uniwersytecie
w Greifswaldzie – otrzymał tam posadę profesora filozofii. Pięć lat później został
wybrany rektorem uczelni i mianowany bibliotekarzem9. Być może przyczyniła
się do tego publikacja, którą ogłosił w 1693 roku – opis planowanego dzieła zatytułowanego Pomerania litterata10.

Johann Ernst Pfuel, Album studiosorum Illustris Paedagogy Stetinensis... [rękopis], Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Rkps 250/2.
7
Benjamin Potzerne, Exercitatio practica conscientiae moderatrix, in quaestione: utrum studiosus theologiae salva conscientia theologiae studium deserere & iurisprudentiae aut medicinae
se consecrare possit, quam praeside D[omi]n[o] Jo[hanno] Frid[erico] Mayero... solemni disputationis ritu proponet… (Wittebergae: Schultzius, 1687).
8
Benjamin Potzerne, Quaestionem Theologicam utrum pro veritate religionis apud haereticos convertendos sacramento aliquo contendere liceat? consensu summe Rever[endissimo] Facultat[is] Theologicae Praeside D[omi]n[o] Jo[hanno] Frid[erico] Mayero S[anctae] Theol[ogiae] Doct[ore]... in Academia Holsatorum, quae Kiloni[i] est, Christian-Albertina ad... diem Iulii,
Anni R. S. MDCLXXXIIX. solenni disputationis ritu proponet & edisseret… ([Kiel]: Reumannus,
1688); ibidem, Jesu Fortunante lanx satura variarum positionum theologicarum, quam consentiente Summe Reverendo Theologorum Ordine in Alma Kiloniensi praeside Jo[hanno] Frid[erico]
Mayero Doctore & Professore Theologo postridie Kal[endas] August[as] Anno MDCLXXXIIX.
proponet… ([Kiel]: Reumann, 1688).
9
Zob. Die Rektoren der Universität Greifswald, dostęp 30.04.2020, https://www.unigreifswald.de/universitaet/geschichte/chronik-der-universitaet/rektorenchronik/rektorenchronik-1600–1699.
10
Benjamin Potzerne, Autoschediasma epistolicum ad Germaniae Gloriosae Patres Conscriptos et Cives Maxime Suos hodie Claros, quo scribendae B[ono] c[um] D[eo] Pomeraniae Litteratae institutum atque consilium aperit, exhibet, commendat… (Schneebergae: Weidnerus, 1693).
6
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Karta tytułowa broszury informującej o projekcie słownika biobibliograficznego
Pomerania litterata Benjamina Potzernego.
Źródło: SLUB Dresden: Coll.diss.A.90,48.

Broszura informująca o projekcie Potzernego (ilustracja) zawiera dokładny
opis metody, jaką zamierzał zastosować w swoim dziele – słowniku biobibliograficznym, którego, dodajmy, nigdy nie zdołał opracować, gdyż w sześć lat po ogłoszeniu pomysłu, w zaledwie 34. roku życia, zmarł11. Dzieło, które zamierzał
napisać, miało się w swej zasadniczej części składać z haseł osobowych w układzie alfabetycznym. Chciał w nim ująć dane „wszystkich tych, którzy – albo
wywodząc się z Pomorza, częściowo w ojczyźnie, częściowo na innych ziemiach,
albo jako urodzeni poza Pomorzem, tu jednak swego czasu żyjąc – rozsławili
się wydanymi pismami”12. Część biograficzna hasła miała zawierać nazwisko,
imię, daty życia, miejsce pochodzenia, sprawowane urzędy, a także, w pewnych
przypadkach, uwzględniać genealogię i tekst epitafium oraz, na ile to możliwe,
11
Zmarł dokładnie 2 lutego 1699 roku, a 13 marca został pochowany – zob. Die letzte Ehre
solten in folgenden Trauer-Zeilen Dem Weyland... Herrn M. Beniamin Potzernen Logices und
Metaphysices weitberühmten Prof. Ordinar. auff hiesiger Königl. Universität, nach dem derselbe
am 2. Febr. 1699... selig verstorben und am 13. Martii hierauf mit Christlichen Begräbnis-Ceremonien beehret ward mit betrübten Gemühtern ehrerbietigst erweisen Die sämmtlichen hieselbst
Studirenden (Greiffswald: Daniel Benjamin Starcken, [1699]).
12
Potzerne, Autoschediasma, 14–15: „… omnium eorum, qui sive ex Pomerania oriundi partim
in patria partim alibi terrarum, sive extra Pomeraniam nati, hic tamen aliquando degentes, scriptis
editis inclaruerunt”.
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odsyłać do pełnego opisu życia i śmierci. Część bibliograficzna każdego hasła
miała z kolei zawierać wykaz dzieł opisywanego autora, uwzględniający tytuły,
miejsca i daty wydania, formę wydawniczą, a nawet – jeśli to możliwe – omówienie treści wraz z przytoczeniem ocen innych osób czy wskazaniem wywołanych
kontrowersji. W zamierzeniach miała to być więc bibliografia adnotowana, uzupełniona dodatkowo poprzez liczne indeksy. Pierwszym z nich miał być indeks
nazw miejscowych, który dawałby czytelnikowi orientację co do pochodzenia
poszczególnych autorów lub miejsc wydania opisywanych publikacji. Drugi,
chronologiczny – wzorowany bezpośrednio na zestawieniu Micraeliusa – miał
pozwolić na przedstawienie produkcji wydawniczej w układzie rocznym. Trzeci,
który Potzerne nazwał „epistemicznym”, miał pomóc zorientować się w dyscyplinach wiedzy, które reprezentowali opisywani twórcy, natomiast kolejny, określony jako „aksjomatyczny” – w sprawowanych przez nich godnościach i pełnionych urzędach. Ostatni wreszcie – „indeks praktyczny” – miał wskazywać wśród
uczonych Pomorzan budujące przykłady pobożności, a wśród ich dzieł „kompendia uczonej pobożności i pobożnej uczoności”. Oprócz indeksów przewidywał Potzerne jeszcze dwa dodatki: pierwszy – dzieł anonimowych, ogłoszonych
pod pseudonimem i prac zbiorowych; drugi – władców, dzięki którym powstały i ukazały się drukiem dzieła, które przyczyniły się dla dobra rzeczpospolitej
i Kościoła.
Należy przyznać, że zarysowana przez Potzernego koncepcja publikacji zaskakuje i imponuje proponowaną metodą. Naturalnie, dysponujemy tylko opisem
przedsięwzięcia i nie możemy mieć pewności, na ile skrupulatnie autor wypełniłby wszystkie swoje założenia w tekście dzieła, niemniej już w fazie projektu
było ono bardzo nowoczesne. Wiele elementów, których obecność przewidział
Potzerne w swoim projekcie, z punktu widzenia współczesnej metodyki podnosi
sprawność informacyjną bibliografii13, a więc zdolność formułowania skutecznej
odpowiedzi na różnorodne zapytania czytelników. Pierwszym z nich jest adekwatny do rodzaju bibliografii układ tekstu zasadniczego. Potzerne nie chciał
przejąć porządku chronologicznego, jaki zastosował w swoim spisie Micraelius.
Układ taki jest zalecany zwłaszcza w bibliografiach zagadnieniowych, mających
Za Henrykiem Sawoniakiem pod pojęciem tym rozumiem „metodę opracowania bibliografii,
która łatwo, szybko i niezawodnie zapewnia użytkownikowi dotarcie do odpowiednich – z punktu
widzenia jego potrzeb informacyjnych – pozycji w danej bibliografii”, dokładne omówienie tego
terminu na przykładach – zob. tegoż, „Sprawność informacyjna bibliografii polskich w XIX wieku (do 1918 r.)”, Przegląd Biblioteczny 39 (1971), 155–174.
13
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na celu ukazanie historycznego rozwoju piśmiennictwa z danej dziedziny lub
w bibliografiach osobowych podmiotowych – by dać pogląd na rozwój i osadzić w ramach czasowych dzieło opisywanego autora. Dla bibliografii zagadnieniowych właściwszy jest także układ systematyczny lub działowy – a więc taki,
który daje dostęp do informacji z punktu widzenia treści dokumentu. Potzerne
projektował jednak bibliografię ogólną14, dla której zaleca się układ alfabetyczny – i taki właśnie planował zastosować.
Drugim wartym zauważenia elementem, który przewidywał w swej bibliografii Potzerne, były adnotacje wyjaśniające treść publikacji, ważne o tyle, że
tytuł dokumentu – co możemy stwierdzić i współcześnie – nie zawsze dokładnie
precyzuje podjętą przez autora tematykę. Dostęp do informacji o treści opisanych
dokumentów dawałyby także zaplanowane indeksy. Jak zauważa współczesny
specjalista: „prawie każda bibliografia poprawnie opracowana powinna – niezależnie od formy układu – być uzupełniona indeksem lub indeksami, wykazującymi materiał z odmiennego punktu widzenia15”. Niezależnie od tego, czy wszystkie zaproponowane przez Potzernego regestry wydają nam się dzisiaj w równym
stopniu przydatne, już sam fakt zastosowania kilku ich odmian przekonuje, że
pozwoliłyby przejrzeć treść bibliografii z uwzględnieniem różnych wstępnych
przesłanek.
Ostatnią wreszcie właściwością zalecaną przez metodyków bibliografii jest
obecność takich rozwiązań edytorskich, które ułatwiają czytelnikom korzystanie ze spisu. Zabiegiem tego rodzaju jest np. wprowadzenie numeracji pozycji
bibliograficznych, co szczególnie ważne przy jednoczesnym stosowaniu indeksów, zastosowanie żywej paginy, zamieszczenie spisu treści, wreszcie – użycie
wyróżnień graficznych, takich jak pogrubienia czy zróżnicowana wielkość i krój
czcionki. Do tych elementów trudno się odnieść, nie dysponując gotową publikacją, można jednak zakładać, że i w tym względzie miał Potzerne przemyślenia,
skoro wprowadził do opisu projektu pewne konkretne uwagi. Jak już wskazano,
zasadniczą treść jego słownika biobibliograficznego miały stanowić hasła autorskie uszeregowane alfabetycznie. Pierwszym elementem każdego hasła miało
być nazwisko autora wydrukowane – co wyraźnie zaznacza Potzerne – wielkimi
czcionkami, natomiast kolejną składową hasła miało być imię, podane małymi
14
Planował umieścić w niej informację bibliograficzną o wszystkich dziełach piśmienniczych
powstałych na przestrzeni dziejów na Pomorzu i/lub stworzonych przez Pomorzan.
15
Sawoniak, Sprawność, 161, jest to podstawowa zasada przygotowania aparatu pomocniczo-informacyjnego bibliografii.
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czcionkami i w nawiasie16. Konsekwentne zastosowanie takiego rozwiązania
z pewnością stworzyłoby wyróżnienia graficzne, które ułatwiłyby rozróżnienie
poszczególnych haseł na stronicach dzieła.
Warto pamiętać, że oprócz sprawności informacyjnej drugą najważniejszą
cechą określającą przydatność danego spisu bibliograficznego jest jego wartość
informacyjna, a o tej decyduje kompletność i jakość zamieszczonego materiału17.
Na podstawie lektury opublikowanej zapowiedzi możemy wysnuć przypuszczenie, że Potzerne i z tego zdawał sobie sprawę. Zawarł tu bowiem gorący apel do
rodaków o pomoc i wsparcie w „tkaniu” zamierzonego, jak to górnolotnie określił, „płaszcza nieśmiertelności”. Pomoc ta miała polegać na podpowiedziach −
gdzie, w jakich zbiorach bibliotecznych lub archiwach, mógłby autor odnaleźć
interesujące go publikacje, ewentualnie – na przesłaniu tychże, o ile ktoś miałby
taką możliwość18.
Owo wezwanie do współpracy nie wynikało, naturalnie, tylko z dążeń do
zapewnienia planowanemu kompendium najwyższej możliwej wartości informacyjnej, ale także z realnej oceny możliwości stworzenia takiego dzieła w pojedynkę. Trzeba pamiętać, że uczeni w XVII stuleciu wciąż nie mieli dostępu do
warsztatu naukowego, jaki stanowią dostępne publicznie zbiory bibliotek i archiwów. Niewątpliwie Potzerne, jako pracownik jedynego pomorskiego uniwersytetu, był w tym względzie w uprzywilejowanym położeniu. Jak jednak większość
bibliotek ośrodków edukacyjnych tamtych czasów, tak i ten zbiór – powiększany
najczęściej poprzez różne zapisy testamentowe i darowizny – nie dawał przecież
nadziei na kompletność materiałów. Taki stan decydował m.in. o tym, że każdy
niemal uczony tego stulecia gromadził własną bibliotekę, a o powodzeniu różnych
projektów naukowych decydował dostęp do produkcji wydawniczej na dany temat19. Warto w tym miejscu przytoczyć casus Andreasa Müllera Greiffenhagiusa
(1619–1694), orientalisty, który w czasie, kiedy powstawało dzieło Potzernego,
Potzerne, Autoschediasma, 15.
Jak zauważa Henryk Sawoniak (Sprawność, 155): „tym większa jest wartość informacyjna,
im bardziej zbliża się autor do kompletności w zebraniu potrzebnych i ważnych materiałów – w ramach przyjętych przez siebie założeń”.
18
Potzerne, Autoschediasma, 14: „Conferte ergo, o Nostri, serica, conferte quaeso fila, peplo
immortalitatis innectenda: vitas, fata, scripta Pomeranorum, quotquot in Bibliothecis publicis
privatisque, aut tabulariis aliis superesse meministis, quae penes me aut Nostros esse dubitetis,
horum plena indicia quaeso date, aut, ut ad me deferantur prorsus, ingenue procurate”.
19
Krzysztof Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010), 133–178.
16
17
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mieszkał od kilkunastu lat w Szczecinie i, przeczuwając zbliżającą się śmierć, intensywnie zabiegał o włączenie swojej prywatnej biblioteki do jakiejś naukowej
kolekcji. Wymienił w tej sprawie korespondencję także z Potzernem, jako przedstawicielem Akademii Greifswaldzkiej, zresztą bez powodzenia20. Kilkanaście
lat wcześniej natomiast, we wstępie do jednego ze swoich tomów o tematyce
sinologicznej, wyraźnie wskazał, że rozpoczęcie pracy naukowej w tej dziedzinie
możliwe było tylko dlatego, że dopuszczony został do orientalistycznych zbiorów
biblioteki elektorskiej w Berlinie21.
Paradoksalnie, w przypadku projektu Potzernego problem dostępności ksiąg
krzyżuje się ze świadomością ich nadmiaru, gdyż to właśnie multitudo librorum
leży u genezy wszystkich przedsięwzięć bibliograficznych już od czasów Kallimacha z Cyreny22. Na temat ogromu produkcji wydawniczej po wynalezieniu
druku wypowiadało się wielu uczonych minionych epok, spośród tych głosów
przywołajmy jeden tylko, ale pochodzący z połowy XVII wieku – Jana Amosa
Komeńskiego:
(…) jeśli już Cycero w swoim czasie użalał się na takie rozmnożenie się ksiąg poetów, że na samo tylko czytanie lirycznych poetów nie starczyłoby mu życia, nawet
gdyby je podwoił, to cóż dopiero mówić o naszych czasach, kiedy to i tylu łacińskich
poetów przybyło, i to najlepszych (których nie znał jeszcze Cycero), (…) ale i tylu
historyków, medyków, prawników, teologów itd.; taka lawina pism, że nawet gdyby
komuś dano tysiąc lat na to, nie zdołałby wyczerpać tysięcznej części biblioteki23.

Przytoczone słowa ujawniają z jednej strony wielką tęsknotę uczonych za
przyswojeniem całości dorobku piśmienniczego ludzkości, z drugiej – świadomość nierealności takiego przedsięwzięcia. Także wśród bibliografów, którzy próbowali zapanować nad wielością ksiąg poprzez podjęcie wysiłku ich
20
Zachował się list Potzernego do Müllera z początku 1694 roku – zob. Staatsbibliothek zu
Berlin, Nachlass Johann Karl Konrad Oelrichs, Nr. 95.
21
Zob. np. Andreas Müller Greiffenhagius, Hebdomas Observationum de rebus Sinicis (Coloniae Brandenburgicae: Georgius Schultzius, 1674), [6–7]: „Itaque experiebar, quid valerent humeri, in libris Sinicis, qui Bibliothecam Electoralem huius loci ornant”; więcej na ten temat zob.
Agnieszka Borysowska, Michał Gierke, „Andreas Müller Greiffenhagius (1630–1694) – konterfekt uczonego orientalisty”, Rocznik Chojeński 10 (2018): 109–113.
22
Dużo miejsca temu zagadnieniu poświęcił Wiesław Pawlak, De eruditione comparanda in
humanioribus. Studia z dziejów erudycji humanistycznej w XVII wieku (Lublin: Wydawnictwo
KUL, 2012), 143–235.
23
Jan Amos Komeński, Pampaedia, tłum. Krystyna Remerowa, wstęp i komentarz Bogdan
Suchodolski (Wrocław: Ossolineum, 1973), 244–245.
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zinwentaryzowania, widoczna jest owa niemożność opisania całości piśmiennictwa. Warto przywołać przykład Konrada Gessnera, który w połowie XVI wieku
wydał obszerną bibliografię zatytułowaną Bibliotheca universalis sive Catalogus
omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis Latina, Graeca et Hebraica
(Zurych, 1645–1648). Musiał przecież, mimo chęci stworzenia „biblioteki uniwersalnej”24 (a więc bibliografii ogólnej, takiej jak projektowana przez Potzernego), zastosować jakieś kryterium ograniczające liczbę objętych spisem druków –
co widać w drugiej części tytułu – było nim kryterium języków publikacji.
W projekcie Potzernego, jak już wzmiankowano, wskaźnikiem kwalifikującym dzieło do opisu miała być jego przynależność do pomeraników, rozumianych jako twórczość Pomorzan (z urodzenia lub miejsca działalności). Nie był to
oryginalny pomysł akademika z Greifswaldu – w swojej broszurze wskazał on
autora, który był dla niego inspiracją25. Mowa o Johannie Mollerze (1661–1725),
pedagogu z Flensburga, który w roku 1687 opublikował koncepcję swojej pracy
bibliograficznej, zatytułowaną Cimbriae litteratae prodromus26. Cimbria litterata27 miała być – i w przyszłości rzeczywiście się stała, choć nastąpiło to dopiero
w roku 1744, już po śmierci Mollera – słownikiem biobibliograficznym opisującym twórców z regionu Szlezwiku i Holsztynu, a więc z owej tytułowej Cimbrii.
Koncepcja Pomeraniae litteratae była zatem w istocie przeniesieniem pomysłu
Mollera na dorobek piśmienniczy innego regionu. Moller na kilkunastu stronach
broszury zapowiadającej (Cimbriae litteratae prodromus) omówił ideę swojego
projektu, a następnie zamieścił spis nazwisk twórców, których życiorysy już posiada, i tych, których biogramy chciałby jeszcze dołączyć do swojej pracy. Na liście znalazły się zarówno osoby zmarłe, jak i żyjące, a kryterium włączającym
danego twórcę w krąg zainteresowań Mollera był fakt przyjścia na świat lub działania w krainach Półwyspu Jutlandzkiego. Z tego powodu sylwetki niektórych
autorów z pewnością powtarzałyby się w obydwu słownikach, gdyż na kartach
Bibliotheca, catalogus, repertorium, inventarium, index – tak tytułowano dzieła bibliograficzne, nim za sprawą Gabriela Naudégo upowszechnił się termin „bibliographia”; zob. Pomian,
Przeszłość, 233–252.
25
Potzerne, Autoschediasma, 8: „Sustulit iam signum ad bene de gentis suae scriptoribus eorundemque historia sperandum Johannes Mollerus Flensburgenisi in quadripartita Isagoge Cimbria litterate. Huius me quantum exemplum movit, tantum, fateor, fata deterruerunt”.
26
Johann Moller, Cimbriae literatae prodromus sive De suis in historia Patriae literaria conatibus… (Slesvigae: Typis Holvveinianis, 1687).
27
Johann Moller, Cimbria literata sive Scriptorum ducatus utriusque Slesvicensis et Holsatici,
quibus et alii vicini quidam accensentur, historia literaria tripartita (Havniae: Gottmann Fridrich
Kisel, 1744).
24
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opracowania Mollera znalazło się np. hasło dla urodzonego w Wolinie, ale działającego przez pewien czas na terenie Szlezwiku, Jana Bugenhagena, a także opis
urodzonego w Kilonii, choć przez prawie całe życie zawodowe związanego ze
Szczecinem, Heinricha Schaeviusa (Schäwe, Schaeve).
Na marginesie warto się jeszcze zastanowić, kogo Potzerne uznałby za uczonego pomorskiego, a w zasadzie – jak mógł rozumieć termin ‘Pomorze’. Kiedy
bowiem Micraelius pisał swoją syntezę dziejów Pomorza, do którego dołączył
znane Potzernemu zestawienie bibliograficzne, istniało jeszcze (choć właśnie
nadciągał jego kres) samodzielne księstwo pomorskie. Na równych prawach
uczonego pomorskiego w spisie Micraeliusa był więc reprezentowany zarówno
Dawid Haerliz ze Stargardu (po podziale księstwa miasto znalazło się w części brandenburskiej Pomorza), jak i Laurenty Luden z Greifswaldu (to miasto
po 1653 roku należało do Pomorza Szwedzkiego). Trzeba przy tym zauważyć,
że w broszurze prezentującej projekt Pomeraniae litteratae Potzerne zaznacza
fakt przynależności swojego miasta do Szwecji – na karcie tytułowej informuje,
że ogłasza publikację „w sam jubileusz szwedzko-pomorski”28. Dzieło Potzernego nie zostało ostatecznie napisane i dysponujemy tylko jego projektem, dlatego
w sukurs może przyjść inna publikacja z tego czasu. Jest nią dysputa akademicka
De Pomerania przedstawiona w roku 1684 na Uniwersytecie we Frankfurcie nad
Odrą przez Georga Friedricha Sasse, studenta ze Szczecina, którego opiekunem
naukowym był Christian Grüneberg (1639–1701), profesor matematyki, także
rodem ze Szczecina29. W obszernym wywodzie Pomorze opisane jest tam jako
kraina historyczna o określonym, podanym za pomocą współrzędnych geograficznych, położeniu, której część, w konsekwencji aktualnego podziału terytorialnego, przynależy do Królestwa Szwecji, a część – do Elektoratu Brandenburskiego. Nadal jednak dla całości tych ziem, adekwatna jest nazwa Pomorze.
W toku wywodu zamieszczono także tabelę zawierającą nazwy miast pomorskich wraz z ich współrzędnymi geograficznymi, z czego jasno wynika, że do
Pomorza nadal wliczane były wszystkie miasta dawnego księstwa pomorskiego – od Barth na zachodzie po Bytów na wschodzie. Tak więc to twórców dzieł
piśmienniczych z tych ośrodków należałoby się spodziewać w dziele Potzernego,
gdyby ostatecznie powstało.

Potzerne, Autoschediasma, k. tyt.: „impressum ipso jubilaeo Svedo-Pomeranico”.
Georg Friedrich Sasse, Disputatio de Pomerania quam… praeside Dn. Christiano Grünebergen… exponit… (Francofurti ad Oderam: Christophori Zeitleri, [1684]).
28
29
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Prawdopodobnie znalazłaby się w niej także sylwetka Daniela Georga
Morhofa (1639−1691), z pochodzenia wprawdzie Meklemburczyka, a w dorosłym
życiu akademika związanego z Uniwersytetem Kilońskim, ale wcześniej – jednego ze słynniejszych wychowanków szczecińskiego Pedagogium Książęcego.
Była to postać ważna dla Potzernego (a wcześniej także dla Mollera) – kilkakrotnie przywołał nazwisko Morhofa w zapowiedzi swojej bibliografii, ukazując
go jako inspiratora, który wskazał mu ideę i przekonał o konieczności podjęcia
wysiłku stworzenia Pomeraniae litteratae.
Ową ideą była chęć ukazania dokonań piśmienniczych Pomorzan, które
wpisałyby się w szerszy krąg dokonań uczonych niemieckich – niesprawiedliwie dotąd ocenianych przez wielu pisarzy wywodzących się z innych narodów.
W swoim krótkim opisie Pomeraniae litteratae poświęca Potzerne całą stronę
na przytoczenie cytatu ze słynnego Polyhistora Morhofa, na ten właśnie temat30.
Przywołuje także przykłady owych „Włochów, Greków i Hiszpanów”, których
usposobienie każe „inne narody oceniać jako mniej wartościowe od własnych”
i którym trudno przyjąć prawdę na temat dokonań piśmienniczych erudytów
germańskich, więc próbują rozmaitych wybiegów, takich jak np. sztuczne wywodzenie genealogii rdzennie niemieckich autorów od Rzymian albo Trojan31.
Po licznych przykładach tego rodzaju niesprawiedliwości odsłania Potzerne
główną swoją motywację: „krzywda wspólnej ojczyzny tak mianowicie przepełniła wrażliwe serce, bym, jeśli tylko mogę, powiększył chwałę Germanii”32.
Tego rodzaju pobudki nie były w tamtym czasie niczym nowym. Przywołajmy w tym miejscu rodzimy przykład: Szymona Starowolskiego (1588–1656),
który we wstępie do swojego słownika biobibliograficznego uczonych polskich –
Scriptorum Polonicorum hekatontas, seu centum illustrium Poloniae scriptorum
elogia et vitae – tak przedstawiał powody chwycenia za pióro:
Jest to zaiste dziełko drobne i niepozorne, jeśli się patrzy na rozmiary książki i powagę stylu; nie należy go jednak lekceważyć ze względu na zawartość i powód, dla
30
Potzerne, Autoschediasma, 7 – przytacza tu autor obszerny passus z dzieła Daniela Georga
Morhofa (Polyhistor sive De notitia auctorum et rerum commentarii, Lubecae: sumptibus Petri
Böckmanni, 1688, 208).
31
Potzerne, Autoschediasma, 4: „Commune id esse Italorum, Graecorum et Hispanorum ingeniis, nationes quascunque viliores suis pendere, historiae annotarunt”, konkretne przykłady takich
autorów na s. 4–7.
32
Potzerne, Autoschediasma, 8: „Communis siquidem patriae contemtus imbuebat facile pectus commiseratione, ut si qua possem, Gloriam Germaniae promoverem”.
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którego zostało napisane. Bowiem wśród narodów o wysokiej kulturze wielu jest
ludzi, którzy – z wielkim naszym podziwem – nie tylko nazywają nas, mieszkańców Północy, barbarzyńcami, lecz także uważają nas za zupełnie obcych wszelkiej kulturze. (…) Na pewno nie ma takiego kraju, pod szczęśliwą czy złowrogą
gwiazdą, którego synowie nie posiadaliby mnóstwa wad i jednocześnie wielu zalet.
A więc i my także, choć mieszkamy w pobliżu mroźnego bieguna, nie jesteśmy
tak dalece pogrążeni w mrokach niewiedzy, jak to opacznie sądzą o nas niektórzy,
nawet bliscy sąsiedzi: lecz oświeceni tym samym słońcem, co inni, mamy pośród
siebie niezliczone przykłady znakomitych cnót, a także czcigodne pomniki pozostawione przez ludzi wielkiego umysłu33.

Wspomniani w ostatnim zdaniu „ludzie wielkiego umysłu” to, oczywiście,
opisany w książce Starowolskiego poczet autorów polskich, którzy w czasie już
minionym pozostawili po sobie „czcigodne pomniki” w postaci dzieł piśmienniczych. Takie samo podejście widoczne jest i u Potzernego. Ujawnia się ono nie
tylko w opisie, ale i w tytule jego projektu – za sformułowaniem „uczone Pomorze” (Pomerania litterata) kryje się przecież grono erudytów pomorskich, którzy
pozostawili po sobie różnorodne pisma. Tytuł ten przywodzi ponadto na myśl
inny używany w epoce termin: respublica litteraria (rzeczpospolita pisarska,
rzeczpospolita uczonych), a w połączeniu z ujawnioną motywacją Potzernego,
którą miało być przysporzenie chwały Germanii, łatwo odnaleźć w nim humanistyczną ideę uobecnienia tekstowego i literackiej nieśmiertelności34. Przywołajmy raz jeszcze świadka epoki, Jana Amosa Komeńskiego, który owe znane
przynajmniej od czasów Horacego koncepcje wyraził expressis verbis: „Wspaniałymi rzeczami są zbudowane z pisma książki, w których odtworzoną mądrość
przesyłamy ludziom nieobecnym w danym miejscu i czasie, nawet w najpóźniejsze przyszłe pokolenia”35.

Szymon Starowolski, Setnik pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych
pisarzów polskich, tłum. i komentarz Jerzy Starnawski, wstęp Franciszek Bielak i Jerzy Starnawski (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970), 39.
34
Opisuje to obszernie w swojej książce (zwłaszcza w rozdz. XIV: Respublica litteraria między uobecnieniem tekstowym a majaczeniem sennym) Juliusz Domański, Tekst jako uobecnienie.
Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce (Kęty: Antyk, 2002), zob. też Europäische Bildungströme.
Die Viadrina im Kontext der europäischen Gelehrtenrepublik der Frühen Neuzeit (1506−1811)
(Schöneiche bei Berlin, 2008).
35
Jan Amos Komeński, „Żywa typografia, to jest sztuka oszczędnego a przecież masowego
i wybornego odbijania mądrości nie na papierze, lecz w umyśle”, w: tegoż, Pisma wybrane, tłum.
Krystyna Remerowa, wybór, wstęp i komentarz Bogdan Suchodolski (Wrocław−Warszawa−Kraków: Ossolineum, 1964), 539.
33
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Naturalnie, owo unieśmiertelnienie w ujęciu diachronicznym objęłoby także
i Potzernego jako twórcę dzieła, a przy tym pozwoliłoby mu przekroczyć granicę rzeczpospolitej pisarskiej zupełnie współcześnie. Łaciński termin respublica
litteraria, nie zatracając całkiem swych wcześniejszych znaczeń, ewoluował bowiem tak, że w czasach Potzernego denotował już także „społeczność teraźniejszą, realną, fizycznie stwierdzalną, choć konstytuowaną przez treści i wartości
duchowe, aktualną społeczność uczonych, ludzi piszących i czytających”36. Owa
wspólnota, która jako widome świadectwo swego istnienia pozostawiła po sobie
przechowywane do dziś w archiwach setki tysięcy listów, wymienianych pomiędzy uczonymi, nie była jednak skłonna przyjąć każdego. Kartą wstępu nie musiał
być, bynajmniej, sprawowany urząd, czy, jak w przypadku Potzernego, godności
akademickie, ale mogło nią być dzieło piśmiennicze wykazujące tak wielką użyteczność dla uczonych, jaką przedstawiała bibliografia.
Ponadwyznaniowa i międzynarodowa wspólnota uczonych, która na początku XVII wieku do udzielania sobie wiadomości o podjętych projektach, własnych publikacjach i osiągnięciach badawczych wykorzystywała przede wszystkim korespondencję, wobec narastającego wciąż w ciągu tegoż stulecia zjawiska
copiae librorum, a także w związku z powiększaniem się własnego środowiska
(nie sposób wszak korespondować ze wszystkimi), musiała z czasem stworzyć
dodatkowe narzędzia informacji o produkcji wydawniczej. Jak zauważa Krzysztof Pomian, nim rolę medium powiadamiającego o nowościach wydawniczych
przyjęły na siebie periodyki, „w przekazywaniu informacji naukowych, w szczególności – danych o książkach i rękopisach, istotnym uzupełnieniem listów były
bibliografie oraz drukowane sprawozdania z podróży badawczych, przewodniki
i informatory”37. Przemiany te doprowadziły do tego, że ostatecznie na progu
XVIII stulecia korespondencja pomiędzy uczonymi przechodzić zaczęła do sfery
prywatnej, a jej rolę informacyjną przejmowały coraz liczniejsze i łatwiej dostępne specjalistyczne publikacje. Zaprojektowane w 1693 roku przedsięwzięcie
bibliograficzne Potzernego wpisywało się więc w szersze tendencje widoczne
w epoce.
Te tendencje uwidaczniają się również w poświęceniu przez Potzernego
sporego miejsca w opisie projektu na dywagacje dotyczące otium litteratum
(zajęcia naukowe) i publicznego zobowiązania do stworzenia dzieła służącego
36
37

Domański, Tekst, 173.
Pomian, Przeszłość, 233.
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społeczności38. Owo poświęcanie działalności naukowej każdej wolnej chwili, oddanie się całkowicie przedsięwzięciu, nieobliczone przy tym na doraźne
korzyści, było, jak objaśnia współczesny badacz, jedną z charakterystycznych
postaw uczonych przynależnych do rzeczpospolitej pisarskiej. „To pełne identyfikowanie się z wykonywanym zadaniem czerpało swe uzasadnienie – czytamy
dalej – z głębokiego przekonania o użyteczności tego, co się czyni. Uprawianie
nauki dlatego uważano za sensowne, że dostarcza ono korzyści społeczeństwu
(…)”39. Nie oznacza to bynajmniej, że każde przekazane ogółowi dzieło piśmiennicze zasługiwało na uznanie, wręcz przeciwnie – uczeni tamtych czasów pozostawili wiele uwag na temat bezużyteczności i zbędności niektórych publikacji40.
Podejmując się opisania panteonu uczonych pomorskich miał jednak Potzerne
przekonanie o potrzebie stworzenia takiego kompendium zagwarantowane przez
autorytet Morhofa. W tym samym rozdziale bowiem, na który powołał się Potzerne w swojej broszurze, bezpośrednio po opisie wspomnianego wyżej dzieła
Szymona Starowolskiego, zawarł Morhof przepełnioną żalem refleksję: „Obyż
i w narodzie niemieckim pojawił się ktoś, kto podejmie tego rodzaju powinność
zatroszczenia się o swoją ojczyznę i zsumuje starannie dzieje pisarzy i twórców
swojego narodu (…)”41.
Miał Potzerne świadomość, że opisując tylko erudytów z Pomorza, nie
wypełni tego zobowiązania w całości i skromnie przewidywał dla swego dzieła pozycję „gwiazdy nie pierwszej wielkości42”, która jednak znajdzie uznanie
w świecie uczonych. Przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu się o tym przekonać,
podobnie jak o słuszności przewidywań co do czasochłonności przedsięwziętego
zadania. Zaświadczają o tym jednak żywoty wielu bibliografów z przeszłości, jak
choćby wspomnianego już Johanna Mollera, który ostatecznie nie doczekał edycji swojego kompendium, czy autora, który trzydzieści lat po śmierci Potzernego
wydał drukiem pierwszy słownik biobibliograficzny43 uczonych pomorskich –
Amandego Karla Vanselowa (1699–1771). Ten prowincjonalny burmistrz z Płot
Potzerne, Autoschediasma, 9–13.
Pomian, Przeszłość, 273–274.
40
Obszernie na ten temat Pawlak, De eruditione, 173–209.
41
Morhof, Polyhistor, 208: „Utinam in Germana gente esset, qui hoc patriae suae pietatis officium praestaret, colligeretque accuratam scriptorum et autorum suae gentis historiam (…)”.
42
Potzerne, Autoschediasma, 14: „Nec coelum reliquas stellas, quae primae magnitudinis non
sunt, dedignatur, nec (pie confido) Orbis eruditus Pomeraniam litteratam inficiabitur”.
43
Vanselow, Gelehrtes – zob. przypis 4.
38
39
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pracował nad swoim dziełem w zasadzie przez całe życie, gdyż po ogłoszeniu
w 1728 roku pierwszej jego edycji gromadził materiał nadal i w chwili śmierci
pozostawił w rękopisie trzy obszerne tomy drugiej, znacznie poszerzonej wersji –
na jej karcie tytułowej dopisał jako wariant tytułu dwa słowa: Pomerania litteraria. Niestety, nie miał tyle szczęścia, co Moller, nikt po jego śmierci nie wydał
dzieła jego życia. Pozostało ono w rękopisie i przedziwnym zrządzeniem losu
trafiło do miasta, w którym koncepcję tego rodzaju kompendium jako pierwszy
obmyślił Daniel Potzerne – do Greifswaldu44.
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Abstrakt
Pod koniec XVII wieku profesor (później także rektor) Akademii w Greifswaldzie, Benjamin Potzerne (1665−1699), ogłosił projekt słownika biobibliograficznego, w którym
miały się znaleźć życiorysy i bibliografia podmiotowa rdzennych Pomorzan, a także
innych mieszkańców Pomorza, którzy wydali tu drukiem swoje pisma. Słownik, inspirowany dziełem Johanna Mollera (1661–1725) i Daniela Georga Morhofa (1639–1691),
a także, pośrednio, Szymona Starowolskiego (1588–1656), nie został ostatecznie opracowany ze względu na nagłą śmierć autora. W artykule omówiono założenia projektu
i ukazano jego miejsce na tle innych dokonań tego typu w epoce.
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Pomerania litterata. Benjamin Potzerne (1665–1699)
and the history of his project
Abstract
In the late 17th century professor (later also the rector) of the Academy in Greifswald,
Benjamin Potzerne (1665–1699), announced a project of a biobibliographical dictionary
which was to contain biographies and the subjective bibliographies of the native Pomeranians, as well as of other inhabitants of Pomerania, who published here their works.
The dictionary, inspired by the work of Johann Moller (1661–1725) and Daniel Georg
Morhof (1639–1691), and – indirectly – Szymon Starowolski (1588–1656), was not eventually written because of the author’s sudden death. The article discusses the assumptions
of the project and demonstrates its place among other achievements of this type at the
time.
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W okresie nowożytnym epistolografia przeżywała ponowny rozkwit – listy pisano, poprawiano i drukowano z niemałą intensywnością. Jako swoiste medium
komunikacyjne były one również jednym z głównych wyznaczników istnienia
międzynarodowej wspólnoty ludzi uczonych, z łacińska zwanej Respublica litteraria – „rzecząpospolitą literacką”. Wymiana informacji w ramach tej nietypowej
struktury społecznej odbywała się w co najmniej dwóch zakresach − korespondowali między sobą poszczególni uczeni czy w ogóle jednostki o wyższych aspiracjach intelektualnych, ale nierzadkie były również przypadki wymiany listów
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między instytucjami naukowymi. Właśnie tego rodzaju sytuacja miała miejsce
w 1758 roku, kiedy zespół profesorów Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku
zawiadamiał szkoły wyższe i gimnazjalne (najczęściej o statusie akademickim)
o przygotowaniach do uroczystych obchodów dwóchsetlecia gdańskiego Athenaeum. Akcja ta została zaplanowana i przygotowana na dużą skalę, ponieważ
zaproszenia kierowano do placówek edukacyjnych z niemieckojęzycznego obszaru językowego. Na zawiadomienie z Gdańska odpowiedziały w sumie dwadzieścia dwie placówki − trzynaście uniwersytetów i dziewięć gimnazjów, w tym
szczecińskie Gymnasium Regium et Academicum. Szczęśliwie dla nas wymiana
korespondencji, jaka miała miejsce w czerwcu 1758 roku między gimnazjami
w Szczecinie i Gdańsku, została dobrze udokumentowana w ramach dwuczęściowego wydawnictwa okolicznościowego Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis…1, które towarzyszyło gdańskim osiemnastowiecznym uroczystościom rocznicowym. Niżej zaprezentuję część tej korespondencji, podając obok łacińskiego
oryginału przekład na język polski. Najpierw jednak zamierzam skomentować jej
treść, formę oraz odpowiedzieć na pytanie, jaką funkcję mogła ta korespondencja
pełnić pośród innych tekstów z gdańskiej książki jubileuszowej.
Acta iubilaei Secundi… nie były w zamyśle redaktorów jedynie starannie
wykonaną sporych rozmiarów książką pamiątkową. Zamieszczone tam teksty –
z założenia naukowe, dokumentujące lub analizujące jakieś zagadnienie, niekiedy też opatrzone przypisami – łączą się z wypowiedziami służącymi retorycznie
wypracowanej kommemoracji jubileuszu. Wszystkie razem miały bowiem wpisać się w formułę publikacji ambitnej, prezentującej naukowe aspiracje szkolnego
środowiska nadmotławskiego ośrodka, a zarazem upamiętniać szereg uroczystych
zdarzeń z przełomu wiosny i lata roku 1758 w szkole na Starym Przedmieściu.
O czytelny układ całości zadbało co najmniej kilka osób: ówczesny rektor Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku Ernst August Bertling (1721–1769)2 i współpracujące z nim trzy inne osoby – jako współtwórca tomu, profesor retoryki i poezji Gottlieb Wernsdorff (1717–1774)3, a następnie dwaj burmistrzowie – Johann
1

Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII, die XIII Iunii sollemniter celebrati, publicis impensis prelo subiecta, red. Ernst August Bertling (Gedanum: Schreiber,
Thomas Johannes, [post 13 VI 1758]).
2
Zob. Piotr Paluchowski, „Bertling Ernst August”, w: Encyklopedia Gdańska, red. Błażej
Śliwiński (Gdańsk: Fundacja Gdańska, 2012), 81–82.
3
Pełniejszy życiorys Gottlieba Wernsdorffa zob. np. Johann C. Wernsdorff, „De Prima
Hac Editione Himerii Cum Narratione De Vita Et Studiis Ac Moribus Gottlieb Wernsdorfii”,
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Wahl (1682−1757)4 oraz odpowiedzialny za finalizację procesu wydawniczego
Christian Gabriel Schröder (1692–1762)5, piastujący wówczas również stanowisko protoscholarchy, czyli oficjalnego nadzorcy Gimnazjum z ramienia Rady
Miasta6. Oddzielnie numerowana Przedmowa (łac. Praefatio) to przede wszystkim upamiętnienie zdarzeń jubileuszowych oraz wyliczenie członków władz
miejskich i nauczycieli Gimnazjum. Jej nieodłącznym elementem jest spis zawartości dwóch następujących po sobie Części (łac. Pars prior i Pars posterior).
Materiał do obu selekcjonowano następująco: teksty autorstwa profesorów Gimnazjum Akademickiego trafiły do części pierwszej; druga przeznaczona została
dla gdańszczan spoza grona profesorskiego, umieszczono tu także wypowiedzi
autorów niezwiązanych z miastem bezpośrednio. Zwłaszcza osoby spoza nadmotławskiego ośrodka manifestowały więź z Gimnazjum Akademickim w Gdańsku,
odwołując się do praktykowanej regularnie we wspólnocie Respublica litteraria
procedury gratulacyjnej.
Trzeba jednak podkreślić, że formułowane „zdalnie” powinszowania to nie
tylko listy. Adresata, bądź adresatów, obdarowywano różnego rodzaju rozprawami naukowymi lub innymi tekstami okolicznościowymi zarówno prozatorskimi,
jak i poetyckimi. Doskonale zwyczaj ten ilustruje spis tekstów nadesłanych ze
Szczecina:
Epistula Gymnasii Sedinensis a sex professoribus viritim subscripta pagina 16.
Adduntur I7, sub lit[tera] (a): eiusdem Gymnasii indicatio publica nostrorum sae
cularium civibus Sedinensibus facta, cum nostra epistula ad Sedinenses huic indicationi inserta pagina 17;
w: Himerii Sophistae, quae reperiri potuerunt, videlicet eclogae […] et declamationes, wyd. Gottlieb Wernsdorff (Göttingen: Van den Hoeck und Ruprecht, 1790), 10–50.
4
Zob. Edmund Cieślak, „Wahl Jan (Johann) (1682−1757)”, w: Słownik biograficzny Pomorza
Nadwiślańskiego, t. 4: R−Ż, red. Stanisław Gierszewski, Zbigniew Nowak (Gdańsk: Gdańskie
Towarzystwo Naukowe, 1997), 405–406.
5
Zob. Dariusz Kaczor, „Schröder, Christian Gabriel von”, w: Encyklopedia Gdańska, red.
Błażej Śliwiński (Gdańsk: Fundacja Gdańska, 2012), 915.
6
Roman Dzięgielewski, „Wprowadzenie do tłumaczeń Acta Jubilaei Secundi…”, w: Gdańskie
Gimnazjum Akademickie, red. Zbigniew Nowak, t. 3 (Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008), 116.
7
Występujące tutaj rzymskie cyfry należy zapewne odczytywać jako primum, secundum, tertium, czyli na pierwszym, drugim, trzecim miejscu; numeracja tekstów ze Szczecina w drugiej
partii Acta iubilaei secundi… wykorzystuje jedynie cyfrę rzymską oraz dodatkowe podpunkty
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II sub littera (b): consultissimi ac doctrina praecellentis viri d[octoris] Oelerichsii
epistula ad nos scripta pagina 18;
III sub littera (c): eiusdem viri dissertatio, quam supra diximus, typis iam expressam ad nos fuisse missam eaque duos codices auctorum Polonorum recenseri
pagina 19.
List z gimnazjum w Szczecinie, podpisany osobiście przez sześciu profesorów,
na stronie 16.
Do niego dodano w podpunkcie a): informację publiczną skierowaną do mieszkańców Szczecina na temat naszego jubileuszu wraz z naszym listem przesłanym
do mieszkańców Szczecina, na stronie 17;
w podpunkcie b): list wybitnego uczonego, doktora Oelrichsa, skierowany do nas,
na stronie 18;
w podpunkcie c): tegoż uczonego dysertację, o której wcześniej wspomnieliśmy,
przysłaną nam już w wersji drukowanej; omówiono w niej dwa kodeksy polskich
autorów, na stronie 198.
W przesyłce adresowanej do gdańskiego gimnazjum znalazły się dwa listy. Wspomniany w punkcie pierwszym instytucjonalny − jak i indywidualny
(z podpunktu b) – autorstwa nauczającego wówczas w Szczecinie prawnika, historyka i bibliografa Johanna Carla Conrada Oelrichsa (1722–1799)9. Ostatni list
jest właściwie kilkuzdaniową dedykacją, nazwaną zresztą w Praefatio książki jubileuszowej „pismem” czy „pisemną wiadomością”, adresowaną do gdańszczan
związanych z Gimnazjum Akademickim (łac. scriptum publicum)10. W składzie
treść tej „wiadomości” zajęła w Acta iubilaei secundi… raptem cztery niepełne
(I, Ia Ib, Ic), zob. [Ernst August Bertling], „Praefatio,” w: Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII, die XIII Iunii solemniter celebrati pvblicis impensis prelo
subiecta, red. Ernst A. Bertling (Danzig: Schreiber, Thomas Johannes, [post 13 VI 1758]), 16–22.
8
Przekład Romana Dzięgielewskiego z drobnymi zmianami, por. Ernst August Bertling,
„Praefatio/Wstęp,” w: Gdańskie Gimnazjum Akademickie, red. Zbigniew Nowak, t. 3 (Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008); opracował/tłumaczył Roman Dzięgielewski, 175.
9
Gottfried von Bülow, „Oelrichs, Johann Carl Conrad”, w: Allgemeine Deutsche Biographie,
oprac. Lilienhorn, Rochus Freiherr von i in., t. 24 (Leipzig: Duncker und Humblot, 1887), 318–9,
dostęp: 04.09.2018, https://www.deutsche-biographie.de/pnd11899963X.html.
10
Zob. Ernst August Bertling, „Praefatio”, in: Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis anno
Domini MDCCLVIII, die XIII Iunii sollemniter celebrati, publicis impensis prelo subiecta, 17.
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wiersze – jeżeli odejmiemy początkową apostrofę, podpis autora czy formułę datacyjną, a także – dodaną zapewne dla zapełnienia zbyt dużej wolnej przestrzeni
u dołu strony, pełniącą rolę dzisiejszego adresu inskrypcję (łac. inscriptio). Natomiast bardziej interesujący wydaje się pierwszy list gratulacyjny, zamieszczony
w gdańskim wydawnictwie na pozycji początkowej.
Oprócz rozbudowanej apostrofy, zaopatrzonej w nieodłączne określniki,
podkreślające rewerencję wobec zbiorowego adresata, do tego listu wpisano
podziękowania za informację o planowanych w Gdańsku uroczystościach. Następnie poprzez nieco żartobliwą aluzję do dwóchsetnej rocznicy istnienia szkoły
szczecińskiej, funkcjonującej od 1544 roku, i wynikłą stąd wprawę w obchodzeniu rocznic szkolnych, pokreślona została radość wspólnoty szczecińskiego gimnazjum. Obie szkoły, jak czytamy, podobne są do siebie nie tylko za sprawą ogólnego profilu nauczania, ale i geograficznego położenia nad Morzem Bałtyckim.
Okoliczności te obligują do złożenia listownych gratulacji świętującemu Gimnazjum Akademickiemu w Gdańsku. Do listu wprowadzono również nieodzowne
prośby o przychylność Bożą w nowym, trzecim stuleciu, które właśnie ma się
rozpocząć dla szkoły w Gdańsku. Natomiast końcowe życzenia pomyślności dla
profesorów gdańskich poprzedza zapewnienie, że szczecinianie nie ograniczają
się jedynie do tych krótkich podziękowań. Jak czytamy, „jeden czy drugi” z tutejszych profesorów da świadectwo dobrej woli i pozytywnego nastawienia wobec
świętujących, prezentując tekst własnego autorstwa w wersji drukowanej, czyli –
wspomniane już w podpunktach a i c – „informację publiczną do mieszkańców
Szczecina” oraz niepublikowaną tutaj dysertację na temat zawartości dwóch kodeksów polskiego autorstwa11.
Johann Carl Conrad Oelrichs zdawał się zadowolony z wydrukowanej w Acta iubilaei secundi… dysertacji na temat zawartości dwóch kodeksów „polskich autorów”. Wspominał o niej
przynajmniej dwukrotnie: najpierw w bibliograficznej publikacji na temat własnego księgozbioru, a następnie drukowanej już pośmiertnie autobiografii, zob. Johann Carl Conrad Oelrichs,
Nachricht von seinen eigenen meist zum Druck fertigen Manuscripten und anderen in seiner Bibliothek vorhandenen, größesten Theils zum Druck zubereiteten Handschriften, auch einer ansehnlichen Sammlung ungedruckter Briefe berühmter Gelehrten: w: Einigen Sendschreiben an
einen auswärtigen Freund, auf dessen Verlangen mit einigen Anmerkungen (Frankfurt an der
Oder: Strauß, Carl Gottlieb, 1785), *2 recto; Catalogus Reliquiarum Bibliothecae domini Iohannis
Caroli Conradi Oelrichs… (Berolini: Petsch, August Wilhelm, 1800), XXVI–XXVII. W Gdańskim środowisku bibliologiczna publikacja profesora Oelrichsa mogła spotkać się z niemałym
zainteresowaniem. Wśród dobrze wykształconych mieszkańców nadmotławskiego ośrodka nie
brakowało bibliofilów i poszukiwaczy różnorakich dokumentów z przeszłości. Wymienić tutaj
można choćby Johanna Benjamina Schmidta, którego rozprawa na temat rzymskich ludi saeculares również trafiła do Pars secunda rocznicowych Acta iubilaei secundi…, zob. Johann Benjamin Schmidt, „Commentatio De Ludis Saecularibus Romanorum…”, w: Acta iubilaei secundi
11
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Anonsowana jako druga „informacja publiczna…” została przez szczecinian
zatytułowana programma. Tak zazwyczaj określano rozbudowane oficjalne powiadomienia dotyczące rozmaitych uroczystych zdarzeń. Nie mamy pewności,
kto jest autorem pisma. Brak imienia czy nazwiska każe domniemywać, że zadanie to zrealizował ówczesny rektor, Heinrich Moritz Titz12, który w dwóchsetlecie
istnienia szczecińskiego Gimnazjum Akademickiego nie tylko wygłosił mowę
jubileuszową na temat radości, jakiej doświadczają ludzie uczeni, ale też w ramach zaproszenia sformułował krótką wypowiedź na temat wagi obchodzenia
rocznic13. Programma, jako tekst o charakterze okolicznościowym, swoją formą
„dopasowywało się” zazwyczaj do zapowiadanych zdarzeń. Niekiedy mogło ono
przybierać formę regularnej rozprawki naukowej z przypisami, zaopatrzonej
w cytaty i passusy interpretacyjne, łącząc stylistykę tekstu naukowego i laudacji.
Ale programma szczecińskie zostało ukształtowane inaczej − autor zbudował
swój pomysł wokół przywołanego in extenso listu gdańszczan, zawiadamiającego o planowanych obchodach dwóchsetlecia głównej humanistycznej szkoły
nadmotławskiego ośrodka. We fragmencie wprowadzającym ów obszerny cytat
pojawiła się wiadomość o zbliżającej się rocznicy gdańskiej szkoły, przechodząca w pochwałę zarówno samej placówki, jak i władz Gdańska, utrzymujących
Gimnazjum Akademickie na dobrym poziomie (i w dobrym stanie), mimo licznych niekorzystnych zdarzeń, jak choćby kolejna wojna I Rzeczypospolitej ze
Gymnasii Gedanensis anno Domini MDCCLVIII, die XIII Iunii sollemniter celebrati, publicis
impensis prelo subiecta, pars 2, red. Ernst August Bertling (Danzig: Schreiber, Thomas Johannes, [post 13 VI 1758]), 117–22. Na temat kolekcji dawnych dokumentów Johanna Benjamina
Schmidta zob. Jacek Pokrzywnicki, „Co może (do)powiedzieć neolatynista w kwestii gdańskiego
oświecenia? Czyli o pracy z dawnymi zbiorami specjalnymi w Gdańsku”, w: Zbiory specjalne
w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, red. Agnieszka Borysowska,
Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, t. 14 (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2015), 7–13. Więcej gdańskich kolekcji dokumentów notuje: Otto Günther, Katalog
Der Danziger Stadtbibliothek, cz. 2: Handschriften zur Geschichte Danzigs (Nachträge), Handschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen, Handschriften zur Geschichte Polens et al.
(Danzig: Saunier, Luis, 1903), zob. np. Ms. 1218 czy Ms. 1220.
12
Wzmiankowany jako Titius (Heinrich Moritz) w Leksykonie Zedlera, zob. Grosses vollständiges universal Lexicon aller Wissenschafften und Künste, t. 44 (Halle, Leipzig: Verlegts
Johann Heinrich Zedler, 1745), kol. 463, dostęp: 15.09.2018, https://opacplus.bsb-muenchen.de/
search?id=13799493&db=100.
13
Heinrich Moritz Titiz, De sanctitate iubilaeorum quaedam praefatur atque simul ad orationem saecularem de laetitia eruditorum […] in auditorio maiori habendam viros […] patronos
[…] invitat […] (Sedini: Iohannes Friedrich Spiegel, 1744), dostęp: 15.09.2018, http://zbc.ksiaznica.
szczecin.pl/dlibra/doccontent?id=25046.
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Szwecją w piątej dekadzie XVII wieku (wówczas szkoła w Gdańsku obchodziła
stulecie istnienia). Te okoliczności oraz godna pochwały etyka ludzi związanych z nauką i nauczaniem – jak zauważa autor programma – wymagają reakcji
na zaproszenie.
Po cytacie natomiast, w drugiej partii szczecińskiego programma czytelnik
informowany jest o innym druku, który wchodził w skład przesyłki z Gdańska.
Moglibyśmy dziś zapewne traktować go jako afisz, bo gdańszczanie zamieścili
tam więcej szczegółów na temat obchodów rocznicowych. W kolejnych zdaniach
autor programma informuje, jak szczecinianie zamierzali reagować na wiadomość gdańską, nie tylko odpowiadając na list zapraszający, ale też formułując
własne, bardziej rozbudowane zawiadomienie o święcie gdańskim, przeznaczone
do rozpowszechnienia wśród mieszczan szczecińskich i uczniów Królewskiego
i Akademickiego Gimnazjum.
Pełna atencji reakcja na oficjalny list pokazuje wyraźnie, że potencjał komunikacyjny epistolografii dla ludzi tamtej epoki pozostawał nieoceniony. Umiejętność korespondowania zdobywano wówczas na drodze indywidualnej praktyki
albo lektury listów osób trzecich, publikowanych lub przynajmniej spisanych
z myślą o upublicznieniu. Bardzo istotna była oczywiście w tym kontekście rola
szkoły. Wystarczy zajrzeć do podręczników, w których opisano wątek ars epistolandi. W osiemnastym wieku to choćby popularne, zwłaszcza w strefie kultury
niemieckojęzycznej, Fundamenta stili cultioris…14 Johanna Gottlieba Heinecke
(1681–1717)15. Ich obecność odnotowujemy na zajęciach w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku zarówno w trzeciej, jak i siódmej dekadzie tego stulecia16.
Wedle Fundamentów listy gratulacyjne są rodzajem epistulae elaboratiores, czyli „listów bardziej kunsztownych”, które pozostają w opozycji do epistulae familiares – „listów nieformalnych”, pisanych do znajomych i rodziny17. W grupie
14
Johann Gottlieb Heineccius, Johann Matthias Gesner, Fundamenta stili cultioris. Adiectae
annotationes Iohannis Matthiae Gesneri hac editione novis pluribus et numquam antea editis
auctae (Lipsiae: Fritschii vidua, 1756).
15
Rolf Lieberwirth, „Heineccius (eigentlich Heinecke), Johann Gottlieb”, Neue Deutsche Biographie, t. 8, oprac. Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode i in. (Berlin: Duncker und Humboldt,
1969), 296–297.
16
Catalogus lectionum et operarum publicarum in Athenaeo Gedanensi cursu annuo expediendarum, propositus Ianuario ineunte 1731 (Gedani: Schreiber, 1731), X3 recto. Podobnie
w roku 1733, 34 (zajęcia Gottfrieda Lengnicha), 1774 (zajęcia Gottlieba Wersndorfa).
17
Heineccius, Gesner, Fundamenta, 225–226.
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elaboratiores obok listów gratulacyjnych występują również gratiarum actoriae
(„dziękczynne” czy „z podziękowaniami”), petitoriae („zawierające prośbę”,
„z prośbą”), commendatitiae („polecające”)18. Wszystkie wypowiedzi w rodzaju
elaboratiores poświęcone są jednemu zagadnieniu, podczas gdy familiares odzwierciedlają raczej przebieg swobodnej wielowątkowej rozmowy. Typologia ta
nie jest w pełni oryginalna. Johann Gottlieb Heinecke zapożyczył ją częściowo
z innego podręcznika – Scholae rhetoricae de contexendarum epistularum ratione19 – wskazując zresztą na autora, wittenberczyka Melchiora Junga (1545–1604)20,
zwanego też z łacińska Juniusem, który opisywał strukturę wypowiedzi epistolograficznej jako układ czteroelementowy, budowany na bazie exordium (wstępu),
propositio (przedstawienia tematu), confirmatio (części argumentacyjnej) i conclusio (zakończenia). Ten czteroelementowy układ rekomendowany był w podręczniku jako schemat uniwersalny, dlatego spróbuję posłużyć się nim, opisując
formy listów gratulacyjnych ze Szczecina21.
Partia wstępna winna zawierać – wedle przepisów Melchiora Junga – gratulacje i eksponować radość z powodu szczęśliwych zdarzeń w życiu znajomej
osoby22. List profesorów szczecińskich w pełni realizuje to zalecenie, już w początkowym zadaniu pojawia się hasło voluptas – „radość”, które nadawać będzie ton całej wypowiedzi. Melchior M. Jung zaleca ponadto, by we wstępie listu

Tamże, 226.
Melchior Iunius, Scholae rhetoricae de contexendarum epistolarum ratione (Basileae:
Waldkirch, 1588).
20
Anton Schindling, „Junius, Melchior”, w: Neue Deutsche Biographie, t. 10 (1974), dostęp:
16.09.2018, https://www.deutsche-biographie.de/pnd117238996.html#ndbcontent, 690.
21
Omawiany schemat można dostrzec także w innych niż „Junius” podręcznikach, np. wielokrotnie drukowany, od 1605 roku przez z górą sto lat, Thesaurus conscribendarum epistolarum… Johanna Buchlera (Büchlera) a Gladbach (pierwsze wydanie w Kolonii, nakładem Waltera
Bernharda (ok. 1570–1640). Publikacja Büchlerowska nie występuje jednak, o ile mi wiadomo,
w osiemnastowiecznych sylabusach Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, w przeciwieństwie do Fundamentów Heineckego (zob. przypis 16). Stąd też decyzja o przedstawieniu typologii i struktury listów za Heineckem i Juniusem – przede wszystkim ze względu na lokalne
gdańskie środowisko odbiorców. Za prawdopodobne można przyjąć, że znajomość Fundamentów
wśród szkolnego grona w Gdańsku – nie tyle profesorów, na pewno z Thesaurusem zaznajomionych, co uczniów (oni przecież także byli adresatami omawianej tu oficjalnej korespondencji ze
Szczecina) – była lepsza niż Thesaurusa Büchlera. Niemniej bardzo chciałbym podziękować za
zwrócenie mi uwagi w recenzji na Thesaurus Büchlera i jego zbieżne z Juniusem przedstawienie
typologii listów (również gratulacyjnych).
22
Iunius, Scholae, 136–137.
18
19
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gratulacyjnego krótko zaprezentować przyczynę powinszowań23, którą również
bez trudu zlokalizujemy w pierwszym wypowiedzeniu, gdy mowa o zaproszeniu
do uczestnictwa w uroczystościach dwóchsetlecia szkoły.
Kolejny fragment wzorcowo ukształtowanej listownej wypowiedzi powinien zawierać przedstawienie tematu. Można wówczas złożyć gratulacje bezpośrednio (tzw. nuda gratulatio) lub wpleść do powinszowań życzenie wszystkiego,
co dobre i pomyślne24. W gratulacji szczecinian propositio odnajdujemy w drugim wielozdaniowym wypowiedzeniu, gdy mowa o wprawie w świętowaniu poprzez aluzję do rocznicowych zdarzeń roku 1744, czyli – przypomnijmy – jubileuszu dwóchsetlecia Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie.
Następne rozbudowane wypowiedzenie możemy kwalifikować jako argumentacyjną confirmatio25. W tej partii tekstu adresatów z Gdańska szczecinianie
zapewniają o gotowości do składania powinszowań („bądźcie pewni […]: nie potrafilibyśmy nie powinszować wam dwóchsetnej rocznicy istnienia waszego Gimnazjum”). Do niej przyłączona zostaje również quasi-modlitewna prośba o Bożą
pomyślność dla szkoły gdańskiej w kolejnym stuleciu istnienia tej placówki. Jako
argument „gratulacyjny” można również potraktować kolejne zapewnienie, dotyczące tym razem sumiennego wypełnienia zobowiązań − winszujący sformułuje
odrębne zawiadomienie (programma) i przygotuje naukowo-literacki podarunek
(dissertatio).
Partia zamykająca (conclusio) zawiera się z kolei w życzeniach dla profesorów gdańskich („Miejcie się dobrze, świetni i uczeni Panowie!”) i w obowiązkowym, według M. Junga, wzajemnym polecaniu się uwadze adresata, którym – w tym kontekście – pozostaje zbiorowość gdańskich nauczycieli26. Taką
realizację czteroczęściowego schematu można by również wskazać w wiadomości gdańszczan, cytowanej w omawianym programma, nawet jeżeli miałaby ona
nosić etykietę „listu z prośbą”, czyli epistula petitoria.
Znajomość konwencji gratulacyjnej, również w teoretycznym jej wymiarze,
oraz wzorcowe wykonanie listownej gratulacji, w ramach której przez uprzejmość i szacunek dla adresata wychodzi się poza ramy typowego schematu, sprawiła zapewne, że środowisko gdańskich profesorów Gimnazjum Akademickiego
Tamże, 136.
Tamże, 137.
25
Tamże.
26
Tamże, 137–138.
23
24
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poczuło się docenione. Dlaczego jednak to Gymnasium Regium et Academicum
Stetinense znalazło się w Acta iubilaei secundi… na pierwszym miejscu wśród
szkół gimnazjalnych przysyłających gdańszczanom powinszowania? Nie jest wykluczone, że zadecydował o tym pomysł na wprowadzenie w całości do szczecińskiego programma listu wysłanego z Gdańska. Redaktorom rocznicowego tomu
chodziło więc o to, by nie tylko odwdzięczyć się gratulującym, ale też pokazać,
w jaki sposób lub jakimi słowami gdańskie Athenaeum zawiadamiało inne szkoły o nadchodzącym jubileuszu dwóchsetlecia. Takie rozwiązanie dawało jeszcze
jedną sposobność na udokumentowanie własnych działań nadmotławskiego środowiska uczonych profesorów gimnazjalnych, a zarazem nie stało w sprzeczności
z zasadą zachowania dobrych manier we wspólnocie Respublica litteraria27.

27
Na temat dobrych manier i etosu członków Respublica litteraria (la République des Lettres):
Johannes A.H. Bots, Françoise Waquet, La République Des Lettres (Paris: Belin, 1997), 113–114;
panorama różnorakich sposobów funkcjonowania społeczności (i jednostek) aktywnych w ramach Respublica letteraria również w The Reach of the Republic of Letters. Literary and Learned
Societies in Late Medieval and Early Modern Europe, t. 1−2, red. Arjan van Dixhoorn, Susi Speakman Sutch, Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 168 (London, Boston: Brill, 2008); sieć
powiązań tej wielkiej korespondującej wspólnoty obrazuje sugestywnie projekt z zakresu digital
humanities o nazwie Mapping the Republic of Letters, dostęp: 14.07.2020, http://republicofletters.
stanford.edu.
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I. Gymnasium Sedinenese28
Viri maxime reverendi29, consultissimi30, praenobilissimi amplissimique Professores Illustris Gymnasii Gedanensis, tum munerum, tum meritorum doctrinaeque laude florentissimi fautores impense colendi!

28
W cytowanych tekstach łacińskich przyjęto następujące zasady ortograficzne i interpunkcyjne – transkrypcja tekstu z Acta iubilaei secundi… skutkuje upodobnieniem pisowni łacińskiej
do tej, która zalecana jest przez współczesne słowniki, np. Marian Plezia, red., Słownik łacińsko-polski, t. 1–5 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007) czy Józef Korpanty, red., Słownik
łacińsko-polski, t. 1–2. (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001−2003).
Starano się zmniejszyć ilość wyrazów pisanych wielką literą, dlatego w początkowych apostrofach i formułach adresujących (tak w przypadku programma szczecinian) wielką literą rozpoczynają się jedynie rzeczowniki takie, jak Viri, Fautores (ale nie concilium czy litterae) itp., natomiast
liczne towarzyszące im określenia w rodzaju maxime reverendi, consultissimi to w prezentowanych tekstach wyrazy pisane małymi literami.
Uporządkowania wymagała również kwestia grzecznościowego lub – jak kto woli – oficjalnego tytułowania Gimnazjów Akademickich w Gdańsku i Szczecinie. W tej kwestii postępowano
następująco: zapis wielką literą zachowały te warianty nazw, które są zbliżone do powszechnie przyjętych w literaturze naukowej form Gymnasium Academicum sive Illustre (Gimnazjum
Akademickie w Gdańsku) oraz Regium et Academicum Gymnasium (Królewskie i Akademickie
Gimnazjum szczecińskie). Wielką literą zapisywano więc określenia obu szkół zawierające co
najmniej dwa wyrazy z obu przywołanych, najbardziej rozpoznawalnych nazw, tzn. Gymnasium
oraz Illustre lub Gymnasium oraz Academicum (w przypadku szkoły gdańskiej), a także Gymnasium i Regium lub Academicum (dla placówki szczecińskiej). Stąd Illustre Gymnasium, Regium
Gymnasium Sedinense, Regium eiusdemque Academicum Gymnasium Sedinense (z pisownią małą
literą nienależącego do nazwy zaimka eiusdem i niesamodzielnej formy spójnikowej que), Academicum Gymnasium, jako warianty oficjalnej nazwy, w tekście figurują zapisane wielką literą.
Pisownia małą literą dotyczy wszystkich pozostałych wariantów, jak np. schola illa celeberrima,
academica schola, schola illustris, gymnasium (również z zaimkami dzierżawczymi). W drodze
wyjątku, ale też w zgodzie z dawną tradycją, pisany wielką literą jest rzeczownik pospolity Musae, który w połączeniu z przymiotnikowym określeniem tworzy w jednym przypadku zapisywaną wielkimi literami nazwę Musae Sediae jako peryfrazę oficjalnego Regium et Academicum
Gymnasium Sedinense. W podobny sposób potraktowano rzeczownik Athenaeum, zwyczajowo
zamiennie stosowany jako uroczyste określenie akademickich szkół gimnazjalnych w okresie nowożytnym. Wreszcie wielkimi literami zapisana jest mająca charakter oficjalny nazwa Senatus,
czyli „Rada Miasta” Gdańska.
Niektóre liczebniki wskazujące na dni miesiąca zostały zapisane literami, np. tertio decimo,
zamiast oryginalnej cyfry XIII. Usunięto również obecne w pierwodruku wyróżnienia kursywą
lub kapitalikami.
Pierwotna interpunkcja, która odzwierciedla przede wszystkim retoryczną konstrukcję zdania,
została poddana modyfikacjom w duchu współcześnie stosowanej w języku polskim interpunkcji
składniowo-retorycznej. Zachowano jedynie granice rozbudowanych wypowiedzeń zaznaczone
kropką.
29
W pierwodruku reverende.
30
W pierwodruku consultissime.
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Dici vix potest, quanta nos voluptate istae litterae, quibus nos in partes festi
a condito florentissimo Athenaeo Gedanensi vestro saecularis secundi venire humanissime iussistis, adfecerint. Quandoquidem enim de fortunis singularum, ubi
sapientiae doctrinaeque amplificandae datur opera, officinarum gaudere omnino suevimus, tum longe omnium maxime de felicitate earum Musarum Sedium,
quae ut Gedanensis schola illustris nostro cum atheaeno pari Balthico mari affinitate iunguntur, in sinu gaudemus atque adeo exultamus. Qua de causa persuasissimum vobis sit, oramus atque obtestamur, ab intimo animi sensu fideque
intemerata hanc proficisci epistulam, qua vobis de exacto gymnasii vestri saeculo
altero non gratulari non possumus; summum numen piis obsecrantes precibus,
ut haec saecularia gaudia esse vobis quam fortunatissima, ab iisque Athenaeum
vestrum tertium ingredi clementissime iubeat saeculum, superioribus duobus felicius longe beatiusque.
Neque tamen omne officium nostrum hac, quam legitis, contineri epistula patiemur. Unus potius atque alter ex ordine nostro professorio id aget, ut publico
quodam monumento, quam vestra nobis cara sit felicitas universis litterarum et
amantibus, et intelligentibus, fiat testatum. Valete, viri clarissimi doctissimique;
valete meritis, annis, gloria singulisque sive animi, sive corporis bonis ornatissimi nobisque, de quorum perpetuo cultu nolite dubitare, bene cupere atque favere
haud umquam desinite.
Dabamus Sedini die quarto Iunii anno recuperatae salutis 1758.
Regii eiusque31 Academici Gymnasii professores:
Henricus Mauritius Titius,
consiliarius consistorii regii, praepositus atque pastor primarius Marianus, professor theologiae primarius, p[leno] t[itulo] rector
D[octor] Iohannes Carol Conradus Oelrichs,
comes palatinus caesaris et professor iuris ordinarius
Ioachimus Christian Schroeder,
professor theologiae et linguarum orientalium
Iohannes Christian Ungnad,
31
Lekcja pierwodruku; lepszy sens dawałoby, występujące w tytule szczecińskiego programma, sformułowanie Regii eiusdemque, tj. [Profesorowie] Królewskiego i [zarazem] tego samego
Akademickiego Gimnazjum; w przekładzie ujednolicone i uproszczone: „Profesorowie Królewskiego i Akademickiego Gimnazjum”.
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medicinae doctor et professor, ut et physicus civitatis
Christian Fridericus Stisser,
historiae, eloquentiae ac poetices professor publicus ordinarius
Iohannes Christopher Bischoff,
mathematicae ac physicae professor publicus ordinarius
………………………………………
I. Gimnazjum Szczecińskie
Czcigodni, roztropni, szlachetni i znakomici Panowie Profesorowie Gimnazjum32
Gdańskiego, słynni, czy to za sprawą dorobku, czy to dzięki sławie własnych
zasług i uczoności, Dobroczyńcy nasi godni największego szacunku!
Ledwie da się powiedzieć, jaką radością napełnił nas list, w którym domagaliście się naszego przybycia na święto z okazji dwóchsetlecia założenia waszego athaeneum. Mamy niemałą wprawę w świętowaniu losów tych wyjątkowych
placówek, w których dokłada się starań, by pomnożyć wiedzę i wykształcenie,
dlatego też o wiele bardziej od innych cieszymy się i radujemy ze szczęścia [jakie
spotkało] muzy szczecińskie33, które – tak jak znakomita szkoła gdańska – łączą
się z Morzem Bałtyckim podobną więzią.
Prosimy więc was usilnie – bądźcie pewni, że nasz list jest efektem najgłębszego
przeświadczenia i niewzruszonego przekonania: nie potrafilibyśmy nie powinszować wam dwóchsetnej rocznicy istnienia waszego Gimnazjum. Prosimy też
usilnie najwyższego Boga, aby te rocznicowe radości były dla was jak najpomyślniejsze; niech nakaże On, by Gimnazjum wasze w ramach tych uroczystości34
jak najłagodniej weszło w następne stulecie – od dwóch ostatnich szczęśliwsze
i o wiele bardziej pomyślne.
Naturalnie nie znieślibyśmy, żeby nasze zobowiązanie wobec was wypełnić tylko jednym listem. Raczej jeden czy drugi z grona naszych profesorów dołożył
starań, by poprzez drukowaną publikację zaświadczyć, jak bardzo drogie jest
32
Pisownia wielką literą w polskim przekładzie wskazuje na Gimnazjum Akademickie
w Gdańsku lub w Szczecinie.
33
Tj. Królewskiego i Akademickiego Gimnazjum w Szczecinie.
34
Oryg. „od uroczystości” (ab iisque, tj. saecularibus gaudiis) – tutaj traktowanych kolektywnie jako pewien moment w dziejach szkoły, po zakończeniu którego rozpocznie się trzeci wiek
istnienia gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.
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wasze szczęście dla nas wszystkich, którzy cenimy i rozumiemy potrzebę wykształcenia.
Miejcie się dobrze, świetni i uczeni Panowie! Miejcie się dobrze dzięki swoim
dokonaniom, w kolejnych latach, ubogaceni czy to na duchu, czy na ciele. Nie
przestawajcie również dobrze o nas myśleć i sprzyjać nam, o których trwałym
oddaniu wątpić nie macie powodu.
Adresowaliśmy w Szczecinie, dnia 4 czerwca w 1758 roku odzyskanego zbawienia.
Profesorowie Królewskiego i Akademickiego Gimnazjum:
Heinrich Moritz Titz,
członek Królewskiego Konsystorza, prepozyt i pierwszy pastor [Kościoła Mariackiego], główny profesor teologii, z zachowaniem należnych tytułów rektor
Doktor Johann Carl Conrad Oelrichs,
cesarski urzędnik pałacowy i profesor zwyczajny prawa
Joachim Christian Schroeder,
profesor teologii i języków orientalnych
Johann Christian Ungnad,
Doktor medycyny i profesor, jak również fizyk miejski
Christian Friedrich Stisser,
profesor publiczny zwyczajny historii, wymowy i poetyki
Johann Christoph Bischoff,
profesor publiczny zwykły matematyki i fizyki
………………………………………
I(a). Programma professorum Regii Gymnasii Sedinensis
Professorum Regii eiusdemque Academici Gymnasii35 Sedinensis concilium universis litterarum Maecenatibus, Patronis, Fautoribus, Cultoribus, Civibus praecipue suis salutem plurimam dat.
In eo est Illustre Gedanensis reipublicae Gymnasium, ut ritu solemni sacrisque
caerimoniis saeculum aetatis suae secundum claudat, ordiatur tertium.

35
Por. uwagi w przypisie 29 do sformułowania Regii eius Academici Gymnasii professores
w liście gratulacyjnym szczecinian (I).
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Sunt incluto illi Athenaeo, in quo condendo, ornando, servando admirabiliter
prorsus divina providentia nullo non tempore eminuit36, tot tantaque decora, tot
tantaque gloriandi de sua incolumitate atque adeo fortuna iusta argumenta, ut
iure suo meritoque omnium, quotquot recte de sapientiae officinis existimare valent, in se oculos convertat animosque.
Illud fatale quasi scholae illi celeberrimae, quod medios inter belli tumultus urbi,
quae illam alit, circumfusos et centesimum aetatis suae annum condiderit, et ducentesimo iam nunc ultimum ‘vale’, primo autem tertii saeculi diei pariter atque
anno ‘salve’ dicat primum. At vero laeta nobis spes est fore, ut quemadmodum
nihil superiore gymnasii saeculo ad disturbandam vel concutiendam quoque Gedanensium sive rempublicam, sive academicam scholam valuere Martis furores,
ita nec sub ingressum tertii gymnasii saeculi vel amplissima illa omnique terrarum orbe celebratissima civitas, vel quod munifica in bonas litteras voluntate
urbis istius patres conscripti, viri magnifici et tum munerum ac meritorum amplitudine, tum civilis prudentiae laude florentissimi, nutriunt, inclutum Athenaeum
quidquam capiat detrimenti.
Quod ipsum votis fidissimis a numinis providentia flagitare ferebat animus, utut
nullo neque monito, neque praecepto excitatus. Nunc vero, postquam humanissimis litteris de ludis suis saecularibus secundis certiores nos reddidit clarissimus
apud Gedanenses ordo professorius sibique plausus nostros haud fore ingratos
declaravit, non venire in sancti eiusmodi gaudii societatem nec ullo vototrum
genere divinae benignitati istius Musarum sacrarii salutem commendare, id vero
hominum foret non modo ad litterarum studia duriorum, sed omni etiam humanitatis sensu carentium. En vobis, lectores, transmissae ad nos benevolentiae
documentis plenissimae epistulae exemplum:
Illustris Gymnasii Stettinensis Rector et Professores excellentissimi, praenobilissimi celeberrimique Fautores admodum colendi!
Cum naturale vinculum inter homines eruditis disciplinis operantes intercedat,
convenire et dignitati virorum doctorum et probatae inter eos consuetudini putamus, ut quaecumque Musarum officinis eveniant sive laeta, sive adversa, ea
aliorum phrontisteriorum aut luctum, aut laetitiam provocent.

36

Szyk oryginalny; non odnosi się do eminuit.
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Hac mente nostrum ducimus, quae gaudia nobis instent, vobis humaniter nuntiare
et, ut in partem eorum benigne venire velitis, per vestrum in Musas amorem, et
spectatam satis humanitatem vos rogare. Hoc scilicet anno saecularem festum
diem celebrabimus, ipsas Idus Iunios, quibus ante hosce ducentos annos Gedanensis reipublicae Senatus scholam nostram prima auditione publice facta aperiendam curavit.
In cuius rei documentum hac pagina, quam mittimus litteris his iunctam, proscripta, a peregrinis et domesticis Musarum fautoribus gaudii societatem et pia
vota pro scholae nostrae incolumitate nuncupanda publice petivimus.
Tale quid cum a vestra etiam bonitate confidenter exspectemus, hanc benevolentiam nos gratissima mente excepturos eandemque quibuslibet officiis, quae in
nostram cadent personam, reddituros spondemus.
Simul Deum ter optimum maximum supplices oramus, ut illustrem vestram Musarum sedem porro velit clementer fortunare vobisque ipsis vitae diuturnitatem, operarum felicem successum, famae perpetuitatem cum ceteris bonis abunde largiri.
Valete, fautores, et nostrum Athenaeum nosque ipsos habete commendatissimos!
Scriptum Gedani in Prussis, pridie Nonas Maias 1758.
Athenaei Gedanensis rector, inspector et professores,
doctor Ernestus Augustus Bertlingius, rector
Adiectum litteris hisce vere amicis fuit exscriptum typothetarum formis programma, quo id agitur a viris clarissimis, Gedani professoria dignitate, doctrina,
celebritate insignibus, ut quae sacra tertio decimo37 et in sequentibus nonnullis
Iunii mensis, huius ipsius, qui nunc vivitur, anni diebus parat obire, ea universae
publicae rei litterariae nuntientur atque innotescant.
Non erat, quot illum libellum, dignum sane, qui cunctis legatur, sed ampliorem,
quam ut haec illum pagina capiat, hic a nostratibus operis denuo exscriptum sisteremus; praesertim cum nulli dubitemus futurum, ut illa commentatio ceterarum mercium litterarium, quarum venalis est librariis in tabernis copia, fiat socia, immo comes vel potius prologus iusti voluminis, quod erudito orbi iuncta in
unum offeret singula secundi iubilaei Gedanensium Illustris Gymnasii acta.

37
Tj. „die”; występujący w pierwodruku liczebnik XIII rozwiązano jako okolicznik czasu –
ablativus temporis.
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Nostrarum contra in praesenti esse partium arbitramur vos, quibus litterae apud
nos gaudent maecenatibus, partonis, fautoribus, omni, qua par est et quae in cuiusque personam ac dignitatem convenit, animi submissione, pietate, reverentia
orare atque obsecrare, velitis celeberrimi Gedanensium gymnasii fortunis ac
commodis favere beneque precari, et si qua amplificandae Athenaei illius dignitatis vobis oblata occasio fuerit vel opportunitas, iis sic uti, quemadmodum id
fieri, quam maxime expedit laudatissimo illi artium humaniorum sapientiaeque
seminario.
Vos autem, qui nobis viam praeeuntibus ad virtutis doctrinaeque capessendum
decus ducimini, Vos, o nostri regii huius Athenaei cives, paterno hortamur animo,
iis vosmet adiungatis, qui integerrima fide animique haud fucato candore Gedanensibus Musis triumphos gratulantur suos. Agite, o nostri, precibus devotissimis
pro Gedanensis gymnasii perennitate, celebritate fortunaque exoptatissima apud
Deum optimum maximum excubate utque non eos magis, qui nunc cum maxime publicae aeque ac litteris Gedanensium rei imminent, quam si qui olim isti
regioni vicini exsistent, bellorum fluctus, eos universos et Athenaeo, et civitate
Gedanensi abesse iubeat atque abstinere, id nimirum venerabunda animi pietate
numen precamini.
Professores publici Sedini, die undecimo Iunii, anno recuperatae salutis 1758
………………………………………
I(a). Ogłoszenie profesorów Królewskiego Gimnazjum Szczecińskiego
Zgromadzenie Profesorów Królewskiego i Akademickiego Gimnazjum w Szczecinie serdecznie pozdrawia wszystkich Mecenasów, Opiekunów, Dobroczyńców,
Sympatyków, a zwłaszcza – Uczniów!
Dla słynnego Gimnazjum wspólnoty miejskiej Gdańska nadszedł moment, kiedy uroczyście świętując, zamyka ono drugie stulecie swego istnienia i otwiera
trzecie.
Athenaeum to legitymuje się – a w czasie, gdy było zakładane, urządzane, nienagannie utrzymywane, nigdy nie przestała mu sprzyjać Boża opatrzność – wielką
sławą oraz przekonywającymi świadectwami chwalącymi jego trwanie i na tyle
pomyślne losy, że całkowicie zasadnie przykuwa ono uwagę wszystkich, ilekroć
pozytywnie wypowiadają się o [tego rodzaju] „pracowniach” wiedzy.
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Taki jest los przeznaczony słynnej gdańskiej szkole, że wśród niepokojów wojennych, które wstrząsają utrzymującym ją miastem, rozpoczęła setny rok swego
istnienia i oto teraz wypowiada ostatnie słowa pożegnania, a także po raz pierwszy wita – zarówno dzień, jak i trzecie stulecie w pierwszym roku [jego trwania].
Nie tracimy jednak radosnej nadziei, że jak w minionym stuleciu Marsowa furia
nie spowodowała niczego, co doprowadziłoby do zniszczenia czy nadwątlenia
wspólnoty miejskiej Gdańska lub też jego akademickiej szkoły, tak u początku
trzeciego stulecia istnienia owego Gimnazjum, ponieważ to ogromne i szeroko
znane na całym świecie miasto czy senatorowie tego miasta – znakomici ludzie,
wielce zasłużeni i cieszący się opinią mądrych mieszczan – kierując się ochotną
szczodrością, pielęgnują ideę dobrego wykształcenia, sławne Athenaeum [gdańskie] nie dozna żadnej szkody.
Tego właśnie zamierzaliśmy się domagać, modląc się z wiarą do Bożej opatrzności, jakkolwiek nikt nas nie pouczał ani nie napominał. Teraz gdy dostojni profesorowie gdańscy powiadomili nas w wytwornym liście o obchodach drugiego
stulecia [istnienia szkoły] i oznajmili, że nasze powinszowania będą przez nich
mile widziane, nieuczestniczenie w uroczystej radości tego rodzaju czy w modlitwach o Bożą łaskawość dla gdańskiego przybytku muz byłoby zachowaniem
cechującym ludzi nie tylko opornych na zdobywanie wiedzy, lecz także pozbawionych wszelkiej wrażliwości na kulturę. A oto, czytelnicy, przysłany do nas
w postaci ogłoszenia przykład pełnego życzliwości listu:
Znakomity Rektorze Sławnego Gimnazjum Szczecińskiego i wybitni Profesorowie oraz znakomici i sławni, wielce czcigodni Dobroczyńcy!
Między ludźmi, którzy zajmują się rozpowszechnianiem wiedzy, istnieje naturalny związek, dlatego uważamy, że przez wzgląd na godność ludzi uczonych
i cenioną wśród nich obyczajowość wypada, by wszelkie zdarzenia dotyczące
„pracowni muz” – radosne czy smutne – stawały się powodem wyrażania żalu lub
radości przez inne szkolne placówki.
Tak usposobieni zamierzamy Was uprzejmie poinformować, jakie radosne święto
nas czeka, i prosić – ze względu na waszą miłość do nauki i sztuki, a także nader
oczywistą szlachetną ogładę – byście zechcieli wziąć w nim udział.
Dla upamiętnienia tego zdarzenia prosimy was, byście po obwieszczeniu treści
ogłoszenia, które wysyłamy razem z listem, zaplanowali oficjalne pobożne modły o zachowanie naszej szkoły od [wszelkiej] szkody. Ufnie spodziewając się
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tego po waszej dobroci, pełni wdzięczności zamierzamy zebrać dowody waszej
życzliwości i tak samo życzliwie planujemy odwdzięczyć się wam wszelkimi
przysługami, jakie [tylko] wypadnie nam wyświadczyć.
Zarazem pokornie prosimy Boga trzykrotnie najlepszego i największego, żeby
waszą słynną siedzibę muz zechciał nieustannie obdarzać powodzeniem, a wam
samym hojnie darował długie życie, powodzenie w pracy, wiecznie trwającą sławę wraz z innymi dobrami.
Żegnajcie, Dobroczyńcy, i miejcie naszą szkołę oraz nas samych [na uwadze]
jako godnych polecenia!
Pisane w Gdańsku w Prusach [Królewskich], w dniu 6 maja 1758 roku38
rektor Athenaeum gdańskiego, protoscholarcha39 i profesorowie,
doktor Ernst August Bertling, rektor
Do tego prawdziwie przyjacielskiego listu dołączone zostało drukowane ogłoszenie. Znakomici ludzie, wyróżniający się godnością gdańskiego profesora, uczonością, dobrym imieniem, piszą w nim, żeby całej wspólnocie republiki uczonych
zapowiedzieć i obwieścić uroczystości, do których trwają przygotowania [przewidziane na] trzynastego i następne – w niemałej liczbie – dni miesiąca czerwca
bieżącego roku.
Nie zamierzaliśmy przedstawić jedynie zawiadomienia – jak najbardziej godnego, by czytali je wszyscy; [planowaliśmy] zakończyć po spisaniu tu od nowa czegoś dłuższego niż zajmujące jedną stronę zawiadomienie40. Bo przecież nikt nie
wątpi, że rozprawa taka towarzyszyć będzie innym literackim „towarom”, które
w dużej liczbie sprzedawane są w księgarniach. Dokładniej [mówiąc – chodziło
nam o] tekst towarzyszący czy też raczej wstęp do całego tomu, który środowisku uczonych zaproponuje złączone w jedną całość poszczególne prace powstałe
z okazji drugiej rocznicy znakomitego Gimnazjum gdańszczan41.

38
W pierwodruku zapis według stylu juliańskiego: „w dzień przed nonami majowymi
1758 roku”.
39
W pierwodruku inspector.
40
Właściwie „niż strona, na której znajduje się samo zawiadomienie”.
41
Oryg. acta, czyli dosłownie „działania”; tutaj na zasadzie przeniesienia znaczeń „teksty”
jako zapis działań związanych z uroczystościami rocznicowymi Gimnazjum Akademickiego
w Gdańsku.
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Naszym zdaniem powinniśmy obecnie – jak tylko godzi się i wypada wobec
każdej osoby i jej rangi – usilnie prosić was, którzy jako mecenasi, opiekunowie i dobroczyńcy figurujecie w oficjalnych pismach, żebyście zechcieli sprzyjać
i dobrze życzyć pomyślnym losom znakomitego Gimnazjum w Gdańsku. A jeżeli nadarzy się okazja do podniesienia rangi [gdańskiego] Athenaeum [, prosimy]
żebyście ją wykorzystali, na ile można, z jak największą korzyścią dla sławnego
tego zarodnika sztuk wyzwolonych i wiedzy.
Was natomiast, których prowadzimy, jako przewodnicy, drogą ku trofeum cnoty
i uczoności; was, członków naszego królewskiego Athenaeum po ojcowsku zachęcamy: przyłączcie się do tych, którzy pełni wiary i z autentyczną gorliwością
winszują muzom gdańskim z okazji ich rocznicy. Prosimy, czuwajcie, drodzy42,
zanosząc do Boga najlepszego i największego pełne oddania prośby o trwałość
gdańskiego Gimnazjum, o sławę i upragniony dobry los. Niech nakaże Bóg trzymać się z dala wszelkim wojennym falom, gdyż obecnie zarówno nauce, jak
i wspólnocie miejskiej Gdańska zagrażają one nie mniej niż kiedyś, gdy były
niebezpiecznie blisko tego obszaru. O to zaiste proście Boga pełni nabożnego
uwielbienia.
Profesorowie publiczni w Szczecinie, dnia 11 czerwca w roku 1758 od uzyskania
zbawienia.
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Abstrakt
Poniższy tekst tworzą wybrane fragmenty oficjalnej łacińskiej korespondencji między
Gimnazjum Akademickim w Szczecinie a, obchodzącym w roku 1758 dwusetny jubileusz, Gimnazjum Akademickim w Gdańsku. Teksty te zostały wydrukowane w Gdańsku,
zapewne na przełomie 1758 i 1759 roku, w specjalnym wydawnictwie jubileuszowym
Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis… Ich autorem jest zapewne ówczesny rektor szkoły szczecińskiej Heinrich Moritz Titz. Od strony formalnej mamy do czynienia
z listem gratulacyjnym (jednym z dwóch nadesłanych oficjalnie przez szczecinian do
Gdańska), który prezentuje reakcję wspólnoty szkolnej na gdański jubileusz. W przesyłce znalazło się też programma, które można rozumieć jako „ogłoszenie” o gdańskim jubileuszu, kierowane przez wspólnotę profesorów Akademickiego Gimnazjum w Szczecinie do uczniów z ich szkoły i do prominentnych członków lokalnej wspólnoty miejskiej.
Pisma te są przykładem instytucjonalnych kontaktów w ramach Respublica litteraria.
Zostały przetranskrybowane i przełożone na język polski. Poprzedza je wstęp, w którym
skomentowałem ich treść i formę, a także podjąłem próbę wyjaśnienia roli tej korespondencji pośród innych podobnych od strony formalnej tekstów gratulacyjnych, licznie reprezentowanych w gdańskich Acta iubilaei secundi…

118

Jacek Pokrzywnicki

Ceremonial and official: Letters and other congratulation texts
of the educational establishments of the 18th century
German-language culture area as exemplified
by the Academic Gymnasia in Szczecin and Gdańsk
(a selection of source materials with annotations,
transcripts, and translation)
Abstract
The text comprises selected fragments of the official Latin correspondence between the
Academic Gymnasium in Szczecin and the Academic Gymnasium in Gdańsk which
in 1758 celebrated its 200 anniversary. These texts were printed in Gdańsk somewhere
around 1758–1759 in a special jubilee publication Acta iubilaei secundi Gymnasii Gedanensis… They were authored probably by the then rector of the Szczecin school Heinrich
Moritz Titz. Formally, it is a congratulation letter (one of the two officially sent from
Szczecin to Gdańsk), which expressed the response of the school community to the
Gdańsk jubilee. The letter was accompanied with a programma, which can be understood as an announcement of the Gdańsk jubilee. The community of the professors of the
Academic Gymnasium in Szczecin addressed this announcement to its students and the
prominent members of the local municipal community. These writings exemplify the institutional contacts within the Respublica litteraria. They were transcribed and translated into the Polish language. They are preceded by an Introduction in which I commented
their content and form, and took an attempt to explain the role of this correspondence
among many other, formally similar, congratulation texts in the Acta iubilaei secundi
Gymnasii Gedanensis…
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Biblioteka Gimnazjum Mariackiego (Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums
zu Stettin) funkcjonującego w latach 1869−1945, zajmowała czołowe miejsce
pośród książnic szkolnych Szczecina i prowincji pomorskiej w XIX i pierwszej
połowie XX wieku. Zbiory, na które oprócz książek składały się także rękopisy,
muzykalia, numizmaty i materiały kartograficzne, pod koniec dziewiętnastego
stulecia liczyły ponad 34 tys. tomów1. Inkunabuły2 w niej zgromadzone zarejestrowała3 komisja do spraw centralnego katalogu inkunabułów, przygotowującą do druku Gesamtkatalog der Wiegendrucke4 (GW). Wzmianki o bibliotece
Martin Wehrmann, „Geschichte der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums in Stettin”,
Baltische Studien 44 (1894): 224.
2
Druki wydane do końca XV w.
3
Agata Michalska, „Inkunabuły bibliotek Pomorza Zachodniego i ich powojenne losy”,
w: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. Aleksandra Siuciak (Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015), 129−138.
4
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. T. 1−12 (Leipzig−Stuttgart: Hiersemann; Berlin: Akademie
Verlag, 1925−2018), dostęp 10.04.2020, https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de.
1
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pojawiały się także w publikacjach wydawanych poza granicami Niemiec. Wieloletni dyrektor Ossolineum Wojciech Kętrzyński w swoim sprawozdaniu z pobytu w stolicy Pomeranii w 1908 roku, wymienił ją wśród czterech większych
szczecińskich książnic5. Edward Chwalewik w 1927 roku napisał o przeszło
35 tys. dzieł w niej zgromadzonych6.
Początki biblioteki gimnazjalnej sięgają połowy XVI wieku. W 1544 roku
w zabudowaniach kolegiackich kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, rozpoczęło działalność ufundowane przez książąt Pedagogium7. Zorganizowane jako szkoła pośrednia między szkołą łacińską a uniwersytetem, zastąpiło
zakład prowadzony od drugiej połowy XIII wieku przez kanoników. Trzonem
funkcjonującej tu do tej pory biblioteki były dzieła religijne wykorzystywane
przy posłudze kapłańskiej. Po wprowadzeniu w 1534 roku w Księstwie Pomorskim luteranizmu do kościelnej librarii napływały pisma reformatorów religijnych. Na przyrost zbiorów wpływ mogła mieć także ordynacja kościelna z roku
1535. Zalecono w niej, aby rozproszone po klasztorach i kościołach księgi, wykorzystywane przez duchownych, skupić w każdym pomorskim mieście w jednej
bibliotece8. Z inicjatywy pastora kościoła Mariackiego Petera Artopoeusa (właśc.
Becker, 1491−1563), przykościelny księgozbiór otwarto na potrzeby Pedagogium9.
W statucie szkoły z lat 1573−1574 zawarto zapisy odnoszące się do wspólnej
biblioteki (Cap. XVIII)10. Od tego czasu miała ona powiększać się o książki

5
Wojciech Kętrzyński, Z archiwów i bibliotek szczecińskich ([Lwów]: Druk. Zakładu Nar. im.
Ossolińskich, 1909), [1]. [Odbitka ze Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za rok 1908].
6
Edward Chwalewik, Zbiory polskie, archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. 2 (Warszawa–Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza; Towarzystwo Wydawnicze
w Warszawie, 1927), 224.
7
Radosław Gaziński, „Pedagogium Książęce (lata 1544−1667)”, w: Akademicki Szczecin
XVI−XXI wiek, red Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016), 15−20.
8
Zofia Mielcarek, Bolesław Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego
(Szczecin: „Glob”, 1985), 27−30.
9
Johann David Jäncke, Johann David Jäncken, Con-Rectoris der Schulen zu Cöslin, Vorbericht Von seiner Abhandlung des gelehrten Pommer-Landes… (Stargard: Gedruckt bey Joh. Tillern..., [1732]), 102–103.
10
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór Samuela Gottlieba Loepera, sygn. 65/11/0/145,
dok. 1.
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odpowiadające profilowi uczelni11, to jest podręczniki m.in. z dziedziny prawa,
filozofii i historii12.
Nieznana jest wielkość księgozbioru biblioteki w chwili jej udostępnienia
profesorom i studentom Pedagogium. W pożarze, który w 1579 roku ogarnął kościół Mariacki i zabudowania Pedagogium, spłonęło wiele ksiąg, a w szczególności tzw. libri catenati, czyli księgi przytwierdzone do pulpitów łańcuchami13.
Pierwszy inwentarz powstał w 1590 roku na polecenie księcia Jana Fryderyka
(1542−1600), sporządził go zapewne ówczesny bibliotekarz Joachim Styge (Stygius)14. Odpis tytułu i wstęp tegoż przytoczył w swojej kontynuacji Przyczynków
do historii uczoności na Pomorzu Johann Carl Conrad Oelrichs15.
Więcej informacji o starym zasobie dostarczają dwie publikacje na temat
historii biblioteki – osiemnastowieczna rektora i bibliotekarza Davida Friedricha
Eberta (1740−1789)16 oraz z końca dziewiętnastego stulecia historyka, Martina
Wehrmanna (1861−1937)17. W 1590 roku księgozbiór w liczbie 320 tomów dzielił się na trzy repozytoria, w których wyodrębniono tematyczne działy (szeregi),
obejmujące traktaty teologiczne, filologiczne, historyczne i prawnicze18. Najwięcej, co nie dziwi, było w nim dzieł religijnych, w tym różne wydania rozpraw
Ojców Kościoła, Biblie (także z komentarzami) oraz księgi z zakresu dogmatyki
chrześcijańskiej i homiletyki. W drugiej dekadzie XVII wieku inwentarz uzupełniono o nowe nabytki, w tym 61 rękopisów19. Nie wiadomo jaką część księgozbioru stanowiły druki z XV wieku. W podobnym czasie przy kościele parafialnym

Stanisław Schwann, wyd., Descriptio Paedagogii Stetinensis 1573. Opis Pedagogium Książęcego w Szczecinie (Szczecin: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966), XLII.
12
Urszula Szajko, „Z dziejów czytelnictwa w Szczecinie w pierwszym stuleciu drukarstwa”,
Bibliotekarz Zachodniopomorski 3 (1979): 109−111.
13
Daniel Cramer, Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon…, t. 4 (Gedruckt zu Alt. Stettin:
durch vnd in verlegung Nicol. Barthelt, 1628), 11−12.
14
David Friedrich Ebert, Historiam Bibliothecae Templi Collegiati B. Mariae dicati enarrans…
patronos, fautores, collegas, amicos… invitat… (Stetini: typis H.G. Effenbart..., [1783]), [XXIII].
15
Johann Carl Conrad Oelrichs, Fortgesetzte Historisch-Diplomatische Beyträge zur Geschichte der Gelahrtheit, besonders im Herzogthum Pommern (Berlin: in Commission der RealSchule Buchhandlung; Alten-Stettin: gedruckt bey Johann Heinrich Leich..., 1770), 189.
16
Ebert, Historiam.
17
Wehrmann, „Geschichte”.
18
Tamże, 202−203.
19
Ebert, Historiam, VI−VII.
11
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pw. Najświętszej Marii Panny w Stargardzie znajdowały się co najmniej 8320 inkunabuły, a w bibliotece katedralnej w Kamieniu Pomorskim nie mniej niż 37.
W 1643 roku do Pedagogium trafiły książki z dawnej biblioteki książąt pomorskich − Gryfitów − zlokalizowanej na szczecińskim zamku. W spisie przekazanych ksiąg (Catalogus librorum ex Ducali Pomeranorum Bibliotheca… in Bibliothecam Ducalis Paedagogii Stetinensis… translatorum Anno 1643), odnaleźć
można kilkanaście skróconych tytułów, odpowiadających piętnastowiecznej produkcji typograficznej21. Podczas oblężenia miasta w 1677 roku kościół Mariacki
oraz szkołę ogarnął pożar, który zniszczył księgozbiór. Ile zbiorów udało się uratować − nie wiadomo. Niecałe sto lat po tym fakcie J.C.C. Oelrichs zanotował, że
z pierwotnego zasobu (kościoła i szkoły) pozostało niewiele książek 22. Potwierdza to w pewniej mierze katalog inkunabułów bibliotek niemieckich (INKA), rejestrujący proweniencje egzemplarzy z 54 placówek, w którym wymienia się dziś
tylko jedno dzieło pochodzące ze szczecińskiego kościoła Mariackiego (Stettin:
Marienkirche), które znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Greifswaldzie23.
Dzięki darowiznom od osób prywatnych z końca XVII wieku i początku
następnego stulecia udało się odbudować bibliotekę. W 1694 roku trafiła do niej
spuścizna Andreasa Müllera (1630−1694)24, prawnika Georga Michaela Balduina
(ur. przed 1654). W gronie ofiarodawców z pierwszej połowy XVIII wieku znaleźli się radca Detlev Marcus Friese (1634−1710)25 i Matthäus Heinrich von Liebeherr (1693−1749)26. Tym sposobem książnica pozyskała m.in. rękopisy i książki,

Michał Spandowski, „Inkunabuły dawnych bibliotek w Stargardzie”, Stargardia 8 (2013): 48.
Urszula Szajko, oprac., Biblioteka Książąt Pomorza Zachodniego: katalog (Szczecin: Książnica Pomorska, 1995), [1−44].
22
Oelrichs, Fortgesetzte, 189−190.
23
Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken (INKA), dostęp 10.04.2020, https://www.inka.uni-tuebingen.de. Jest to: Thomas de Argentina, Scripta super quattuor libros sententiarum, Ed. Pallas Spangel, Strasbourg: Martin Flach 1490, tylko cz. 1−2 (1 vol.).
24
Agnieszka Borysowska, „Powojenne losy szczecińskich księgozbiorów historycznych
na przykładzie biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa (1630−1694)”, w: Księgozbiory rozproszone, 95−106.
25
Wehrmann, Geschichte, 207−215.
26
Johann Carl Conrad Oelrichs, Historische Nachricht von einer ansehnlichen Schenkung gedruckter Schriften an die Bibliothek des königlichen akademischen Gymnasii zu Alten Stettin, (Alten Stettin: gedruckt bey Herm. Gottfr. Effenbart, 1755); Aleksandra Skiba, „Kolekcja Matthäusa
Heinricha Liebeherra w bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do
początków XIX w. (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2018), 159−171.
20
21
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wśród których znalazły się dwa inkunabuły (1 vol.), pochodzące z donacji Greiffenhagiusa27.
Na początku XVIII wieku w szkolnej bibliotece znajdowało się ponad
2 tys. tomów28 i nie były one ujęte w katalogu. W 1715 roku władze pruskie przejęły kontrolę nad placówką (choć Szczecin formalnie należał jeszcze do Szwecji)
i przygotowywały przekształcenie jej ze szwedzkiego Gimnazjum Karolińskiego (Regium Gymnasium Carolinum) w Gimnazjum Akademickie (Gymnasium
Academicum)29. Wraz ze zmianą profilu szkoły zinwentaryzowane miały zostać
także jej zbiory. Przed 1738 rokiem katalogiem udało się objąć jedynie dzieła
teologiczne30 oraz spuściznę teologa i orientalisty Andreasa Müllera-Greiffenhagiusa31.
Z upływem lat książek przybywało i w latach siedemdziesiątych podjęto
decyzję o przeniesieniu biblioteki do jednej z kościelnych kaplic. Zanim to się
jednak stało wspomniany już D.F. Ebert32 sporządził w 1780 roku dwa katalogi −
alfabetyczny33 i systematyczny34 − obejmujące prawie cały księgozbiór wspólnej
biblioteki kościoła Mariackiego i Gimnazjum Akademickiego.
Katalog systematyczny w ostatnim czasie opisała Agnieszka Borysowska35,
dzieli się on na działy (sectiones), a te na ponumerowane ciągi nazwane według
formatów (od folio do duodecimo). Opisy katalogowe wykazują różny stopień
Wiesław Wydra, Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, (Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2002), nr 185, 327; zob. także tab., lp. 31(2), 56.
28
Wehrmann, „Geschichte”, 221−224.
29
Jerzy Wiśniewski, „Początki układu kapitalistycznego 1713−1805”, w: Dzieje Szczecina.
Wiek X−1805, red. Gerard Labuda (Warszawa−Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1985), 543−546.
30
Johann Wilhelm Löper, Catalogus systematicus Theologicae Bibliothecae Gymnasii acad.
et regii Sedin [rękopis], [ante 1768], Książnica Pomorska (dalej: KP), sygn. Rkps 37/1.
31
Johann Wilhelm Löper, Catalogus Bibliothecae Theologicae e donatione Mülleri [rękopis],
[ante 1768], KP, sygn. Rkps 37/2.
32
Agata Michalska, David Friedrich Ebert, Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl, dostęp 10.04.2020, http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/David_Friedrich_Ebert.
33
Przechowywany w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; D.F. Ebert,
Catalogus Nominalis Alphabeticus Librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii
Gymnasii academici… (Paleo-Stetini, 1780), nr. inw. 1342.
34
Przechowywany w Sekcji Rękopisów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
D.F. Ebert, Catalogus systematicus librorum Bibliothecae aedis Cathedralis Marianae et Regii
Gimnasii et academici Sedinensis… (Paleo-Stetini, 1780), sygn. Rkps. 3276.
35
Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVI–XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica,
2018), 247−313.
27
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szczegółowości. Na ogół składają się na nie nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce
i rok wydania. Niektóre ograniczone są wyłącznie do tytułu. Na końcu każdego
znajduje się sygnatura miejsca. Zachowane egzemplarze pozwalają stwierdzić,
że przy dwóch dziełach współoprawnych katalog podaje tylko tytuł pierwszego,
a datę wydania z kolofonu drugiego36. Przy osiemnastowiecznym druku znalazła
się błędna data − 1479 zamiast 174937.
Wśród niespełna sześciu tysięcy woluminów znajdujemy dziewięć inkunabułów: cztery w działach nazwanych przez Eberta biblioteką teologiczną38, jeden
w filozoficznej39 oraz cztery w sekcji książek humanistycznych40. Do tej liczby
należy dodać jeszcze dwa opuszczone opisy41, będące drugimi pozycjami w klockach introligatorskich42.
Niektórym opisom towarzyszą dodatkowe adnotacje. Przy dwóch edycjach komentarzy i objaśnień do Biblii sporządzonych przez Mikołaja z Liry
(ok. 1270−1349) zanotowano, że jako najcenniejsze i bardzo stare przechowywane są w zamkniętej szafie43. Kazania niedzielne Hugona de Prato Florido
(zm. 1322) określono jako bardzo stare i zarazem cenne, ze względu na pokolorowane inicjały figuralne44.
W 1805 roku po połączeniu Gimnazjum Akademickiego z wyższymi klasami Liceum Miejskiego (Ratslyzeum) powstało Królewskie i Miejskie Gimnazjum
(Königliches und Stadt-Gymnasium). Liceum było następcą szkoły rady miejskiej (Rathsschule) działającej od początku XIV wieku. W osiemnastym stuleciu
rozwijało się dynamicznie i konkurowało pod względem liczby uczniów skutecznie z gimnazjum45.
Ebert, Catalogus systematicus, k. 45v, nr 21, k. 341v, nr 15; zob. tab., lp. 6, 7, 36, 14.
Tamże, k. 109r, nr 104.
38
Tamże, k., 18v, nr 34, 35, k. 45v, nr 21, k. 78r, nr 8; zob. tab., lp. 43, 44, 6, 32.
39
Tamże, k. 321r, nr 29; zob. tamże, lp. 24.
40
Tamże, k. 341r, nr 7, 13(a−b), k. 341v, nr 15; zob. tamże, lp. 46, 31(2), 56, 36.
41
Teresa Komender, oprac., Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 1, cz. 1: XV w. (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
1994), nr 18; zob. tab., lp. 7; Wydra, Katalog, nr 75; zob. tamże, lp. 14.
42
Inaczej adligat − kilka dzieł objętych wspólną oprawą, z których każdy stanowi osobną jednostkę wydawniczą.
43
Ebert, Catalogus systematicus, k. 18v, nr 34, 35; zob. tab., lp. 43, 44.
44
Tamże, k. 78r, nr 8; zob. tamże, lp. 32.
45
Paweł Gut, „Szczecińskie akademickie szkoły średnie w II połowie XVII i XVIII wieku”,
w: Akademicki, 78−80.
36
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Pierwszym rektorem szkoły był Johann Jakob Sell (1754−1816)46 profesor historii i retoryki, który w 1816 roku opracował katalog biblioteki połączonych szkół47. Podobnie jak osiemnastowieczny katalog Eberta także ten dzieli
się na działy, na które składają się numerowane ciągi nazwane według formatów bibliograficznych. Opisy zawierają nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce
i rok wydania oraz liczbę tomów. Johann J. Sell pominął jeden tytuł z klocka,
który wykazał jego poprzednik48. W jednym opisie mylnie zapisano datę wydania − 1449 − zamiast 149949.
W okresie dzielącym powstanie obu katalogów (ponad 30 lat) szkolna biblioteka wzbogaciła się o trzy inkunabuły oraz jeden współoprawny postinkunabuł z roku 150150. Czy były to nowe nabytki, czy też druki, które napłynęły
po połączeniu gimnazjum z liceum – nie wiadomo.
W styczniu 1822 roku do gimnazjum wpłynęła, zakupiona za 50 talarów, część księgozbioru dawnej biblioteki kapituły w Kamieniu Pomorskim51.
Było to 41 kodeksów rękopiśmiennych i 47 ksiąg wydrukowanych w latach
1474−1560 (w tym 24 przed 1500 r.)52. Prace nad nimi przeprowadził historyk
i nauczyciel Wilhelm Böhmer (1791−1842)53. Widocznym do dzisiaj śladem jego
działań są sygnatury Cam.Cod. dla kodeksów i Cam.Imp. dla druków. Oprócz
dzieł teologicznych wśród inkunabułów znalazły się m.in. opracowanie na temat prawa kanonicznego Giovanniego Pietro Ferrariego (ok. 1364 – ok. 1421)54,
uniwersalna średniowieczna kronika Wernera Rolewincka (1425−1502)55 czy też

46
Michalska, Johann Jakob Sell, Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl, dostęp
10.04.2020, http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Johann_Jakob_Sell.
47
Johann Jakob Sell, Catalogus der Bibliothek des vereinigten königlichen und Stadt-Gymnasii
zu Stettin [1816] [rękopis], Książnica Pomorska, sygn. Rkps 5.
48
Sell, Catalogus, 102, nr 8.
49
Tamże, 260, nr 1; zob. tab., lp. 24.
50
Tab., lp. 50, 52, 61.
51
Archiwum Państwowe w Szczecinie, Gimnazjum Mariackie w Szczecinie (dalej: APS,
GM), sygn. 65/299/0/1330, 23.
52
Wilhelm Böhmer, De Pomeranorum historia literaria (Berolini: impensis Ge. Reimeri,
1824), 90−91.
53
Małgorzata Elżbieta Płoszczyńska, Wilhelm Böhmer, Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl, dostęp 10.04.2020, http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Wilhelm_
B%C3%B6hmer.
54
Tab., lp. 25.
55
Tamże, lp. 55.

126

Agata Michalska

filologiczny traktat o łacinie średniowiecznej włoskiego humanisty − Lorenzo
Valli (ok. 1406−1457)56.
Kilkadziesiąt lat później kamieńskimi kodeksami i starodrukami zainteresował się profesor i bibliotekarz gimnazjum, Hugo Lemcke (1835−1925)57. W programie szkolnym z 1879 roku opublikował wykaz kodeksów rękopiśmiennych
biblioteki Gimnazjum Mariackiego, będący w zamierzeniu pierwszą częścią
publikacji poświęconej rękopisom i starym drukom58. Rozdział dotyczący tych
drugich nigdy się nie ukazał.
Od 1833 roku zbiory biblioteczne znajdowały się w nowym budynku, wybudowanym na miejscu rozebranego kościoła Mariackiego, zniszczonego podczas
pożaru w 1789 roku. W latach czterdziestych XIX wieku gotowy był sześciotomowy katalog obejmujący 11 tys. dzieł59. Kilka tomów znajduje się obecnie
w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie, są to trzy tomy z działu V
(teologia)60, jeden z VI (geografia i statystyka oraz historia)61 oraz tom drugi katalogu topograficznego (późniejszego)62.
W 1869 roku gimnazjum zreorganizowano po raz kolejny, tym razem rozdzielając połączone wcześniej szkoły. Byłe liceum przekształciło się w Gimnazjum Miejskie (Stadtgymnasium). Interesujące nas dawne Gimnazjum Akademickie, finansowane odtąd wyłącznie przez Fundację Mariacką, przyjęło nazwę
Królewskie Gimnazjum Mariackie (Königliches Marienstifts-Gymnasium)63.
W następnych latach placówka rozwijała się prężnie, kształcąc przyszłych absolwentów studiów wyższych, a wraz ze wzrostem prestiżu szkoły szczególnego

Tamże, lp. 64.
Jan Iwańczuk, Hugo Lemcke, Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl, dostęp
10.04.2020, http://www.encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Hugo_Lemcke.
58
Hugo Lemcke, Die Handschriften und alten Drucke der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums. I. Die Handschriften der ehemaligen Camminer Dombibliothek (Stettin: Herrcke & Lebeling, 1879), 1−44.
59
APS, GM, sygn. 65/299/0/1330, 15.
60
Tamże, sygn. 65/299/0/1351, 65/299/0/1361−1362.
61
Tamże, sygn. 65/299/0/1362.
62
Tamże, sygn. 65/299/0/1360.
63
Janina Kosman, „Działalność pedagogiczna Hugo Lemckiego i dzieje gimnazjum Mariackiego w Szczecinie”, w: Hugo Lemcke. Materiały z polsko-niemieckiego seminarium naukowego
w Książnicy Pomorskiej 5 grudnia 2000, komitet red. Aleksandra Solarska (i in.) (Szczecin: Książnica Pomorska, 2001), 50.
56
57
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znaczenia nabrała także biblioteka64. Zgromadzony w niej naukowy księgozbiór
służył nie tylko społeczności szkolnej, ale również mieszkańcom miasta.
Zbiory powiększały się dzięki darowiznom od osób prywatnych. Do grona donatorów w XIX wieku dołączyli m.in. referendarz Contius (darowizna
z 1840 r.), kaznodzieja Johann Joachim Steinbrück (1760−1841) i profesor gimnazjum Ferdinand Friedrich Calo (1814−1872)65.
Dzięki zachowanym katalogom i egzemplarzom szacuje się, że u progu
XX wieku w bibliotece Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie znajdowało się
co najmniej 69 inkunabułów (część jako adligaty), reprezentujących 67 dzieł.
Wykaz tychże zaprezentowano w tabeli. Opisy przejęto z IBP66, skracając zbyt
długie tytuły oraz modyfikując je zgodnie z bieżącymi ustaleniami zawartymi
w GW i Bayerische Staatsbibliothek: Inkunabelkatalog67. Prawdopodobne wydanie zaznaczono znakiem zapytania w nawiasie. Pytajnik w miejscu cytowanej
literatury oznacza edycję niezidentyfikowaną.
Lp.
1
2
3
4
5

Opis
Albertus de Padua, Expositio evangeliorum
dominicalium et festivalium, Ulm:
Io. Zainer [ca 15 VI 1480]. 2°. – [Var. B].
Alphonsus de Spina, Fortalitium fidei,
Nürnberg: Ant. Koberger, 25 II 1494. 4°.
Andreae, Ioannes, Additiones ad Durantis
Speculum iudiciale, [Strasbourg:
Ge. Husner, ante 25 III 1475]. 2°.
Andreae, Ioannes, Summa de sponsalibus
et matrimoniis. [Leipzig: Greg. Böttiger,
ca 1492/95]. 4°.
Apuleius Madaurensis, Lucius, Opera, cum
additione Ioannis Andreae…, Venezia:
Phil. Pincius, 30 IV 1493. 2°.

Numer GW/IBP

Sygnatura dawna/obecna

785/175 (+err.)

Cam.Imp.8/KP XV.7

1578/258

Cam.Imp.22,1

1675/289

Cam.Imp.40/KP XV.18

1754/330

H.E.q.61,14/BUAM
SD 4485 II

2303/452

Cam.Imp.45,2/KP
XV.20 adl.

Janina Kosman, Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorze w XIX i początkach
XX wieku (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2013), 150−151.
65
Wehrmann, Geschichte, 222−224.
66
Alodia Kawecka-Gryczowa, Maria Bohonos, Eliza Szandorowska, oprac., Incunabula quae
in bibliothecis Poloniae asservantur, t. 1: cz. 1–2 (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1970); Alodia Kawecka-Gryczowa, Maria Bohonos, Eliza Szandorowska, Michał Spadnowski, Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur, Addenda, Indices,
t. 2 (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1993 [to jest 1994]).
67
Gerhard Stalla, Günter Mayer, Hermann Engel, oprac., Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog, t. 1–7, red. Elmar Hertrich (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1988–2009), dostęp
10.04.2020, https://inkunabeln.digitale-sammlungen.de.
64
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Opis
Numer GW/IBP Sygnatura dawna/obecna
Augustinus Aurelius (s.), De civitate
Dei…, Freiburg im Breisgau:
2890/636
P.f.4,1/BUW Sd.52.56 adl.
[Kil. Fischer], 1494. 2°.
Augustinus Aurelius (s.), De trinitate,
[Freiburg im Breisgau: Kil. Fischer],
2929/660
P.f.4,2/BUW Sd.52.57 adl.
1494. 2°.
Bernardus Parmensis, Casus longi super
Cam.Imp.39/
quinque libros Decretalium, Strasbourg:
4095/946
BUW Sd.52.39
[Typ. Iordani = Ge. Husner], 1484. 2°.
Biblia Lat., cum postillis Nicolai
de Lyra…, P. 2, Nürnberg: Ant. Koberger,
4288/1044
Cam.Imp.2/KP XV.2
7 V 1485. 2°.
Biblia Lat., cum postillis Nicolai
de Lyra…, P. 1, Nürnberg: Ant. Koberger,
4289/1045
Cam.Imp.1/KP XV.1
3 XII 1487. 2°.
Biblia Lat., cum postillis Nicolai
de Lyra…, P. 4, Nürnberg: Ant. Koberger,
4293/1047
Cam.Imp.4/KP XV.4
12 IV 1493. 2°.
Biblia Lat., cum postillis Nicolai de Lyra…,
P. 3, Nürnberg: Ant. Koberger,
4294/1048
Cam.Imp.3/KP XV.3
6 IX 1497. 2°.
Biblia sacra latina, 1486. 2°.
?
Th.B.II.f.4
Boccaccio, Giovanni, Genealogiae deorum
gentilium ect., Venezia: Bon. Locatellus pro
4478/1089
A.R.f.14,2/BUAM Inc.316
Oct. Scoto, 23 II 1494/95. 2°.
Bonifatius VIII (papa), Liber sextus
?
Jur.f.25,2
Decretalium. 2°.
Breviarium Caminense, [Bamberg vel
Cam.Imp.27/
Nürnberg (?): Typ. Breviarii Caminensis,
5298
SBB Inc.2709,5
ca 1480 (?)]. 4°.
Chaimis, Bartholomaeus de, Confessionale,
[Nürnberg: Fr. Ord. Erem. s. Augustini],
6546/1508
Cam.Imp.7,2/KP XV.6 adl.
31 V 1480. 4°.
Cicero, Marcus Tullius, De imperio
Cam.Imp.45,4/
Cn. Pompei oratio…, [Leipzig:
6776/1548
KP XV.22 adl.
Conr. Kachelofen, ca 1497/8]. 2°.
Constitutiones vel Syntagmata Regni
H.R.q.42,3/BUW Sd.54.50
Poloniae, [Leipzig: Maur. Brandis, 1488].
M43621/5154
adl.
4°. – [Var. B].
Corona Beatae Mariae Virginis,
Cam.Imp.16,2/
7572/1714
[Strasbourg: Typ. Paludani, ca 1485]. 2°.
KP XV.13 adl.
Corpus iuris civilis. Digestum vetus,
7676/1753
Cam.Imp.28/KP XV.14
[Lyon: Io. Siber, ca 1498/1500]. 2°.
Corvinus, Laurentius, Cosmographia…,
7799/1797
A.R.II.q.5,1
[Basel: Nic. Kessler, non ante 1496]. 4°.
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23

24

25
26
27
28
29
30

31

32

33
34
35

Opis
Numer GW/IBP
De Discordia praedicatorum et minorum
cum clero saeculari. – Quaestio de
contractibus emptionis et venditionis
8478/1939
redituum. – Iacobus de Paradiso, De
reemptionibus, [Leipzig: Greg. Böttiger,
ca 1495]. 4°.
Dominicus de Flandria, Quaestiones in
Commentaria Thomae de Aquino super
Metaphysicis Aristotelis, Venezia:
8640/1948
[Petr. de Quarengiis pro Alex. Calcedonio],
20 VIII 1499. 2°. [Var. A].
Ferraris, Ioannes Petrus de, Practica nova
iudicialis, Nürnberg: Ant. Koberger,
9815/2169
28 II 1482. 2°.
Gambilionibus, Angelus de, Lectura super
titulo de actionibus Institutionum, [Venezia:
10492/2282
Vend. de Spira, ca 1473]. 2°.
Gambilionibus, Angelus de, Lectura super
titulo de appelationibus et relationibus,
10495/2283
[Venezia]: Vend. de Spira, [ca 1473]. 2°.
Gregorius IX (papa), Decretales, cum
glossa Bernardi Parmensis, Nürnberg: Ant.
11466/2515
Koberger, 14 VII 1482. 2°.
Gregorius IX (papa), Decretales, [Nürnberg:
?
ed. A. Koberger]. 2°.
Guillermus Parisiensis, Postilla super
epistolas et evangelia, Haguenau: [Henr.
11970/2652
Gran], 8 XII 1492. 4°.
Horatius Quintus Flaccus, Opera, cum
commentis Porphyrionis, Mancinelli…,
Strasbourg: Io. Grüninger, 12 III 1498. 2°.
Hugo de Prato Florido, Sermones
dominicales super evangelia et epistolas,
[Strasbourg: Henr. Eggestein, ca 1476]. 2°.
(?) Rara!
Iacobus de Theramo, Consolatio
peccatorum seu Processus Belial, [Erfurt:
Typ. Aristeas, ca 1483]. 2°.
Ioannes de Verdena, Sermones Dormisecure
de tempore et de sanctis, Lyon: Io. Trechsel,
1494–95. 4°.
Iordanus de Quedlinburg, Postillae de
tempore et sermones, [Strasbourg:
Typ. Iordani = Ge. Husner], 1483. 2°.

129

Sygnatura dawna/obecna
H.E.q.61,2/
BUAM SD 4473 II

A.Gr.II.f.7/BUAM Inc.90

Cam.Imp.33/
BUMK Inc.III.108
Cam.Imp.30,1/
KP XV.15 adl.
Cam.Imp.30,2/
KP XV.16 adl.
Cam.Imp.37/BN
Inc.F.1773
Jur.f.25,1
Cam.Imp.48

13468/2864

A.Ph.f.8,2/BUAM Inc.223
(1)
A.R.f.8,1/BUAM Inc.225
(2)

13567/2878

Th.P.f.6

M11043/2975

Cam.Imp.5,2

M14933/3268

Th.P.o.90

M15120/3275

Cam.Imp.47
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45
46
47
48
49
50
51
52
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Opis
Numer GW/IBP Sygnatura dawna/obecna
Lucanus Marcus Annaeus, Pharsalia...,
M18859/3455
Venezia: Sim. Bevilaqua, 31 I 1493. 2°. –
A.R.f.14,1/BUAM Inc.315
(+err.)
[Var. A].
Marchesinus, Ioannes, Mammotrectus super
M20792/3592
Bibliam, [Basel: Petr. Kollicker, non post
Cam.Imp.7,1/KP XV.5 adl.
(+err.)
1482]. 4°.
Martinus Polonus, Margarita Decreti…,
Cam.Imp.38/
Strasbourg: [Typ. Iordani = Ge. Husner],
M21425/3622
MC Sd.III.191
1 IX 1486. 2°.
(Koncz.239)
Mela, Pomponius, Cosmographia...,
M34876/3690
A.R.II.q.5,2
Venezia: Erh. Ratdolt, 18 VII 1482. 4°.
Milis, Ioannes Nicolaus de, Repertorium
M23405/3735
Cam.Imp.32/KP XV.17
iuris canonici, [Köln]: Nic. Götz, 1475. 2°.
(+err.)
Cam.Imp.23/
Missale Basiliense, Basel: Nic. Kessler, 29
M24254/3767
SBB Inc.507,15
III 1485. 2°.
(strata wojenna)
Nicolaus de Błonie, Sermones de tempore
et de sanctis..., Strasbourg: [Typ. Iordani =
M26312/3933
Cam.Imp.14/KP XV.11
Ge. Husner], 22 XI 1494, 1495. 2°.
Nicolaus de Lyra, Glossae in universa
M26493
Th.E.II.f.16
Biblia, [ca 1472]. 2°. (?) Rara!
Nicolaus de Lyra, Postilla in novum
M26560/3957
Th.B.II.f.11
testamentum…, [S.l.: s.n], 1472*. 2°. Rara!
Nonius Marcellus, De proprietate Latini
M27228/4026
Cam.Imp.45,3/
sermonis…, P. I–III, Venezia:
(+err.)
KP XV.21 adl.
Ant. de Gusago, 12 II 1498. 2°. – [Var. B].
Petrarca, Francesco, Opera…, Basel:
M31505/4276
O.O.f.13
Io. Amerbach, 1496. 2°. (?)
Pseudo-Petrus de, Sermones Thesauri novi
Cam.Imp.16,1/
de sanctis, Strasbourg: [Typ. Paludani],
M41784/4369
KP XV.12 adl.
1485. 2°.
Petrus Comestor, Historia scholastica,
Cam.Imp.46,1/
Strasbourg: Io. Grüninger et Hen. de
M32178/4319
BUMK Inc.III.32 adl.1
Inguiler, 28 VIII 1483. 2°.
Philelphus, Franciscus, Epistolae, [Basel:
M32964/4413
N.L.o.94/KP XV.25
Io. Amerbach, ante VII 1496]. 4°.
Pius II (papa), Epistolae familiares,
N.L.q.11,1/
Nürnberg: Ant. Koberger, 17 V 1496. 4°. –
M33699/4456
BN Inc.Qu.271 adl.
[Var. A].
Plutarchus, Vitae illustrium virorum sive
Parallelae…, [Strasbourg: R-Typogr. =
M34477/4500 A.Gr.II.f.19/BUW Sd.52.87
Ad. Rusch, post 1470–71]. 2°.
Politianus, Angelus, Opera…, Venezia:
M34727/4530
O.O.f.16/KP.XV.23
Ald. Manutius, VII 1498. 2°. – [Var. A].
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Opis
Numer GW/IBP Sygnatura dawna/obecna
Pomponius, Julius, Romanae historiae
H.V.q.11/
compendium, Venezia: Bern. de Vitalibus,
M16696/3346
BUW Sd.54.37 adl.
12 XII 1500. 4°.
Privilegia, libertates et indulgentiae
benefactorum confratrum et consororum
H.E.q.61,11/
M35433/4579
ordinis Sancti Antonii, [Leipzig: Mart.
BUAM SD 4482 II
Landsberg, ca 1497]. 4°.
Rolewinck Werner, Fasciculus temporum,
Cam.Imp.46,2/
Memmingen: Alb. Kunne, [non post 8 IX]
M38704/4793
BUMK Inc.III.33 adl.2
1482. 2°.
Seneca, Lucius Annaeus (iun.),
Tragoediae..., Venezia: Io. Tacuinus,
M41439/4994
A.R.f.8,2/BUAM Inc.226
7 IV 1498. 2°.
Sermones Meffreth de tempore et de sanctis
?
Cam.Imp.11/SBB
sive hortulus reginae, P. 1–3. 2°.
Sermones Meffreth de tempore et de sanctis
M22652/3687
sive hortulus reginae, P. 2, Basel: Nic.
Th.P.f.10/KP XV.8
(+err.)
Kessler, [s.a.]. 2°.
Terentius Publius Afer, Comoediae…,
M45485/5198 A.Ph.f.8,3/BUAM Inc.224
Strasbourg: Io. Grüninger, 11 II 1499. 2°.
Pseudo-Theobaldus, Pharetra fidei
catholicae contra Iudaeos, Leipzig: Melch.
M45804/4404
Cam.Imp.22,2
Lotter, 1499. 4°.
Thomas a Kempis, Imitatio Christi. –
M46726/3036
Ioannes Gerson: De meditatione cordis,
Th.P.q.20,1
(+err.)
Augsburg: Erh Ratdolt, 1488. 4°.
Thomasinus de Ferraria, Sermones
quadragesimales, Köln: Io. Koelhoff, 1474.
M46960/5361
Cam.Imp.17
2°.
Turrecremata, Ioannes de, Expositio super
toto psalterio, Strasbourg: [Typ. Iordani =
M48219/5428
Cam.Imp.6
Ge. Husner], 3 X 1487. 2°.
Valla, Laurentius, Elegantiae linguae
Cam.Imp.45,1/
latinae…, Venezia: Christ. de Pensis,
M49311/5517
KP XV.19 adl.
15 VI 1496. 2°.
Valla, Laurentius, Elegantiae linguae
latinae…, Venezia: Manfr. de Bonellis
M49306/5519 A.Ph.f.8,1/BUAM Inc.222
et Ge. de Rusconibus, 1 X 1500. 2°.
Vincentius Ferrerius (s.), Sermones de
Cam.Imp.12−13/
tempore et de sanctis, P. I–III, Nürnberg:
9840/5665
KP XV.9–10
Ant. Koberger, 1492. 2°. – [Var. A].
Ordinarius ecclesiae Caminensis, [Leipzig:
Cam.Imp.49/
M28212
Conr. Kachelofen, post 1499]. 2°.
SBB Inc.1253,3 (4°)

* Opis na podstawie: François-Xavier Laire, Index librorum ab inventa typographia ad annum
1500, cz. 1 (Senonis: apud viduam et filium P. Harduini Tarbé…, 1791), 280, nr 31.
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Dominująca część inkunabułów szczecińskiego gimnazjum to prace z zakresu teologii, w tym homiletyki, biblistyki i patrystyki ponadto kilka opracowań na temat prawa kanonicznego i cywilnego. Pozostałe to dzieła z dziedziny
historii, filozofii, literatury greckiej i rzymskiej oraz włoskiego i nowołacińskiego renesansu (Petrarka, Valla). Najwięcej paleotypów (39) wytłoczyły warsztaty
działające na obszarze niemieckojęzycznym, w tym 13 w Strasburgu i 10 w Norymberdze. Aż dziewięć druków norymberskich opuściło warsztat Antona Kobergera (ok. 1440−1513). Inne niemieckie miasta reprezentowane kilkoma egzemplarzami to m.in. Lipsk (siedem), Kolonia i Fryburg Bryzgowijski (po dwa). Kilka
ksiąg wyszło spod pras typografów bazylejskich m.in. Nicolausa Kesslera (ok.
1445−1519) i Johanna Amerbacha (ok. 1440−1513). Wśród 13 książek wydrukowanych w Wenecji, będącej naówczas największym ośrodkiem typograficznym
Europy, jedna opuściła słynny warsztat Aldusa Manutiusa (1449−1515). Z odległego Lyonu pochodzą zaledwie dwa druki, w tym rzadko występujące na gruncie polskim i europejskim Digestum vetus68 .
Większość pierwodruków wyprodukowana została w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV wieku. Wśród ośmiu datowanych na lata siedemdziesiąte znalazły się dwie rzadkości bibliograficzne – wspomniane już komentarze Mikołaja z Liry, niezachowane do czasów współczesnych69. W omawianym
zbiorze znalazły się trzy polonika, z których dwa to dzieła prawnicze – Syntagmata zwierająca statuty Kazimierza Wielkiego (1310−1370)70 i zbiór prawa kanonicznego Marcina Polaka (zm. 1279)71 oraz kazania Mikołaja z Błonia
(zm. przed 1449 r.)72.
Szczególną wartość dla szkoły miały inkunabuły z Kamienia w liczbie
37 dzieł − 55% zasobu, a wśród nich mszał i brewiarz przeznaczone dla diecezji kamieńskiej73. Wyróżnione sygnaturą i stanowiące wydzielony zbiór, były
prawdopodobnie największym, jednorazowym przybytkiem piętnastowiecznych
druków w historii biblioteki.
Pozostałe księgi, oznaczone sygnaturami odpowiadającymi zaszeregowaniu
w dziale zgodnie z formatem, pochodziły w głównej mierze z darów i zakupów.
Tab., lp. 21.
Zob. przypis 45.
70
Tamże, lp. 19.
71
Tamże, lp. 38.
72
Tamże, lp. 42.
73
APS, GM, sygn. 65/299/0/1330, 22−24.
68
69
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Dwa współoprawne dzieła św. Augustyna podarował bibliotece Johann Gottlieb
Arnd, pastor w Wełtyniu74.
W gronie wcześniejszych właścicieli książek znaleźli się także m.in.: pochodzący z Goleniowa Johann Rhete75 oraz poeta i pedagog z Alzacji Johannes
Sapidus (Witz, 1490−1561)76.
Zgromadzone w bibliotece gimnazjalnej inkunabuły nie były przedmiotem
szczególnego zainteresowania szerszego grona ani profesorów, ani bibliotekarzy
szkolnych, mimo iż mieli bezpośredni dostęp do fachowej literatury z zakresu inkunabulistyki. Zostały wprawdzie skatalogowane (nie wszystkie), ale nie
doczekały się osobnego opracowania na wzór wydanego w 1910 roku katalogu
inkunabułów Biblioteki Miejskiej77. Podczas swojej pracy bibliotekarz miejskiej
książnicy dr Franz Weber (1881−1962) korzystał m.in. z Repertorium bibliographicum Ludwiga Haina (1781−1836), znajdującego się w zasobie biblioteki
gimnazjum78.
W październiku 1912 roku zarząd Kuratorium Fundacji Mariackiej (Marienstifts-Kuratorium) złożył ofertę zakupu cennych druków Królewskiej Bibliotece w Berlinie (Königliche Bibliothek), obecnie Staatsbibliothek zu Berlin (SBB)
pomijając tutejszą Bibliotekę Miejską79. Za 845 marek berlińska książnica stała
się właścicielką m.in. jednego kodeksu średniowiecznego (Cam.Cod.36) oraz
czterech inkunabułów (Cam.Imp. 11, 23, 27, 49)80, wśród których były szczególnie wartościowe dla Pomorza − Missale Basiliense (Caminense) i Breviarium
Caminense. W roku 1914, na dwa lata przed przenosinami szkoły do nowego
budynku, postanowiono dodatkowo uporządkować księgozbiór. W związku
z tym powzięto decyzję, aby część najstarszego i częściowo nieskatalogowanego
zasobu przekazać do bibliotek publicznych i tym sposobem udostępnić go do
Katalog druków, nr 17, 18; tab., lp. 6, 7.
Wydra, Katalog, nr 358; tamże, lp. 65.
76
Agata Michalska, Alicja Łojko, oprac., Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2016), nr 46; tamże, lp. 52.
77
Franz Weber, „Die Inkunabel der Stettiner Stadtbibliothek”, Baltische Studien 14 (1910),
149−168.
78
Ludwig Friedrich Theodor Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab
arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur, t. 1−2 (Stuttgartiae-Lutetiae Parisiorum: J. G. Cotta,
1826−1838).
79
APS, GM, sygn. 65/299/0/1354, dok. J.II.nr.114.
80
APS, GM, sygn. 65/299/0/1352, dok. J.-nr.397.
74
75
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użytku naukowego. Z dostępnych sprawozdań nie wynika jednak, jaka to mogła
być liczba81. W tym też czasie zbiory gimnazjum przekazywane były do miejskiej
książnicy w celu ich skatalogowania na rzecz tworzonego zbiorczego katalogu
alfabetycznego szczecińskich bibliotek82.
Odtworzony zasób inkunabułów znajdujących się w bibliotece dawnego Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie, zbliżony był wielkością do kolekcji
druków piętnastowiecznych, będących w posiadaniu pomorskich gimnazjów
klasycznych. W zbiorach założonego w 1560 roku gimnazjum w Stralsundzie
(Sundisches Gymnasium) znajdowało się 80 inkunabułów83, w stargardzkim
gimnazjum Gröninga (Gröningsches Gymnasium) w 1910 roku były 93 paleotypy, w większości pochodzące z biblioteki kościoła Mariackiego84. W tym miejscu
można nadmienić, że historyczny księgozbiór założonego w 1456 roku uniwersytetu w Greifswaldzie obejmował 262 druki85.
Z ujawnionych po II wojnie światowej pierwodruków z zasobu gimnazjum,
większość znajduje się w Książnicy Pomorskiej (KP) – 24 (23 dzieła)86. W bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu (BUAM) w ostatnim czasie odnaleziono trzy
kolejne inkunabuły, współoprawne z drukami z XVI wieku87. Łączna ich liczba
wynosi zatem 11 (10 dzieł)88. Inne znane miejsca ich przechowywania to biblioteki uniwersyteckie w Warszawie (BUW) – sześć89 i Toruniu (BUMK) – trzy90.
Jahresbericht der Stadtbibliothek Stettin 1914. Sonderdruck aus dem Verwaltungsbericht der
Stadt Stettin für das Jahr 1914 (Stettin: [1915]), 2−3.
82
Jahresbericht der Stadtbibliothek Stettin 1915. Sonderdruck aus dem Verwaltungsbericht der
Stadt Stettin für das Jahr 1915 (Stettin: [1916]), 2.
83
Archivbibliothek beim Stadtarchiv, dostęp 10.09.2019, http://fabian sub.uni-goettingen.de/
fabian?Archivbibliothek_Stralsund#269.
84
Paul Venzke, Verzeichnis der in der Gymnasialbibliothek zu Stargard i. Pom. befindlichen
Inkunabeln und Frühdrucke (bis 1525) (Stargard: Druck von F. Hendess, 1910), 12−27.
85
Universitätsbibliothek Greifswald, dostęp 10.04.2020, http://fabian.sub.uni-goettingen.de/
fabian?Universitaetsbibliothek_(Greifswald).
86
Katalog inkunabułów, nr 1, 2, 5, 8 (egz. b),11, 14−17, 22, 23, 35, 37−39, 41, 44−46, 49, 52; tab.,
lp. 1, 3, 5, 9−12, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 58, 64, 66.
87
Jakub Łukaszewski, „Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)”, Przegląd
Zachodniopomorski 2 (2020): 143–166.
88
Wydra, Katalog, nr 75, 128, 184, 185, 213, 327, 334, 358; tamże, lp. 4, 14, 23, 24, 31, 36, 54,
56, 59, 65.
89
Katalog druków, nr 17, 18, 29, 80, 111, 130; tamże, lp. 6−8, 19, 51, 53.
90
Maria Strutyńska, oprac., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995), nr 80, 157, 180; tamże, lp. 25, 48, 55.
81
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Dwa przechowuje Biblioteka Narodowa (BN)91, a jeden posiada Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie (MC)92. Zakupione przez berlińską bibliotekę w 1912
roku znalazły się w wykazach nowych nabytków za lata 1907−191493 i 1915−192294.
W wyniku przeprowadzonej w ostatnim czasie kwerendy w Staatsbibliothek udało się zidentyfikować trzy druki, z których jeden jest stratą wojenną95. Sprawą
otwartą pozostaje stwierdzenie identyczności czwartego inkunabułu96, będzie
to możliwe po uzyskaniu dostępu do wybranych egzemplarzy wytypowanych
na podstawie sporządzonego niepełnego opisu bibliograficznego.
Biblioteka Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie wywodziła swoją tradycję od książnicy Pedagogium. Zalążkiem tejże była sięgająca korzeniami czasów
średniowiecza kościelna libraria, której księgozbiór, od drugiej połowy XVI wieku, powiększał się także o książki odpowiadające programowi studiów realizowanych w książęcej uczelni. Zasobność wspólnej biblioteki znacznie uszczupliły
w szesnastym i siedemnastym stuleciu zniszczenia wywołane pożarami. W następnych wiekach księgozbiór rósł dzięki darom oraz zakupom antykwarycznym.
Rozkwit gimnazjum w dziewiętnastym stuleciu, zaangażowanie bibliotekarzy
oraz decyzje władz szkolnych, skutkowały znaczącym napływem druków z początkowego okresu rozwoju drukarstwa, z których do dziś zachowała się ponad
połowa.

91
Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland (Warsaw: The National Library of Poland – Publishing Department, 2020), nr 444, 792; tab., lp. 28, 50.
92
Zeszyty rejestracyjne IBP – Biblioteka Narodowa, Zakład Starych Druków, Cieszyn II, 10;
tab., lp. 38.
93
Ernst Voulliéme, „Die Inkunabeln der Preussischen Staatsbibliothek (früher Königlichen
Bibliothek) und der anderen Berliner Sammlungen. Neuerwerbungen der Jahre 1915−1922.
Nachträge und Berichtigungen. Ein Inventar”, Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 49
(1922): 62.
94
Ernst Voulliéme , „Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Berliner
Sammlungen. Neuerwerbungen der Jahre 1907−1914. Nachträge und Berichtigungen. Ein Inventar”, Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 45 (1914): 96, 98.
95
Tab., lp. 16, 41, 67.
96
Tamże, lp. 57.
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Jeden z inkunabułów ze zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
z widoczną sygnaturą Cam.Imp. (zob. tab., lp. 40)
Bibliografia
Źródła niepublikowane
Archiwum Państwowe w Szczecinie. Gimnazjum Mariackie w Szczecinie,
sygn. 65/299/0/1330, 1351, 1352, 1354, 1360−1362.
Archiwum Państwowe w Szczecinie. Zbiór Samuela Gottlieba Loepera, sygn. 65/11/0/145,
dok. 1.
Ebert, David Friedrich. Catalogus systematicus librorum Bibliothecae aedis Cathedralis
Marianae et Regii Gimnasii et academici Sedinensis… Paleo-Stetini, 1780 [rękopis].
Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. Rkps 3276.
Löper, Johann Wilhelm. Catalogus Bibliothecae Theologicae e donatione Mülleri [rękopis], [ante 1768]. Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Rkps 37/2.
Löper, Johann Wilhelm. Catalogus systematicus Theologicae Bibliothecae Gymnasii
acad. et regii Sedin. [rękopis], [ante 1768]. Książnica Pomorska, sygn. Rkps 37/1.
Sell, Johann Jakob. Catalogus der Bibliothek des vereinigten königlichen und Stadt-Gymnasii zu Stettin [rękopis], [1816]. Książnica Pomorska w Szczecinie, sygn. Rkps 5.
Zeszyty rejestracyjne IBP – Biblioteka Narodowa, Zakład Starych Druków. Cieszyn II.
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Abstrakt
W artykule omówiono losy piętnastowiecznego księgozbioru biblioteki Gimnazjum Mariackiego (Marienstiftsgymnasium) w Szczecinie do czasu jego rozproszenia. Szkoła
funkcjonowała pod tą nazwą w latach 1869–1945, choć jej początek wiążę się z książęcym Pedagogium działającym od 1544 roku i zlokalizowanym w sąsiedztwie kościoła
Mariackiego. Istniejąca od średniowiecza przykościelna libraria stała się w niedługim
czasie od otwarcia szkoły, także jej biblioteką. Najwięcej informacji o zasobie dostarcza
katalog systematyczny z 1780 roku, opracowany przez rektora i bibliotekarza ówczesnego Gimnazjum Akademickiego – Davida Friedricha Eberta. Kolejny, przygotowany
przez profesora historii Johanna Jakoba Sella w 1816 roku, obejmował zbiory po połączeniu gimnazjum z liceum (1805 r.). W latach czterdziestych XIX wieku gotowy był sześciotomowy katalog, którego część dostępna jest w Archiwum Państwowym w Szczecinie. O zachowanych egzemplarzach informują opublikowane katalogi oraz zeszyty
rejestracyjne IBP w Bibliotece Narodowej. W artykule zaprezentowano wykaz inkunabułów które u progu XX wieku znajdowały się w dawnej bibliotece gimnazjalnej oraz
wskazano obecne miejsce ich przechowywania. Większość, z 50 zachowanych, znajduje
się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (24), pozostałe w bibliotekach uniwersyteckich
w Poznaniu (11), Warszawie (6) i Toruniu (3), dwa w Bibliotece Narodowej, jeden w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz prawdopodobnie trzy w Staatsbibliothek
w Berlinie. Odtworzony zbiór scharakteryzowano pod kątem tematycznym i typograficznym.
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Incunables of the old Gymnasium Library in Szczecin –
an attempt at reconstruction of the collection
Abstract
The article describes the fate of the 15 th century collection of books from the Library
of the Marian Gymnasium (Marienstiftsgymnasium) in Szczecin until its dispersion.
The school functioned under that name in the years 1869–1945, although its beginning is
connected to the princely Gymnasium, active from 1544 and localized in the neighbourhood of the Marian Church. A church libraria, which existed since the Middle Ages, soon
after opening the school became also its library. Most of the information of the collection
is available from the 1780 systematic catalogue, compiled by the rector and librarian of
the then Academic Gymnasium, David Friedrich Ebert. The next catalogue, prepared by
Johann Jakob Sell in 1816, encompassed the collection after the merger of the Gymnasium and the Lyceum (1805). In the 1840s a six-volume catalogue was ready, now partially available in the State Archive in Szczecin. Information concerning the preserved
exemplars is provided by the published catalogues and the IBP registers in the National
Library of Poland. The article contains a list of incunables held in the early 20th century
in the former Library of the Gymnasium and gives their present location. The majority
of the 50 preserved exemplars are housed in Książnica Pomorska in Szczecin (24), the
remaining ones in the university libraries in Poznań (11), Warsaw (6), and Toruń (3), two
in the National Library of Poland, one in the Museum of Cieszyn Silesia in Cieszyn, and
probably three in the Staatsbibliothek in Berlin. The restored collection was characterized thematically and typographically.
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Powstaniu tego artykułu przyświecały dwa cele − pierwszym było uzupełnienie
dotychczasowej wiedzy o inkunabułach z biblioteki szczecińskiego Gimnazjum
Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (dalej BUP)
o trzy nowo odnalezione zabytki. Drugim zaś prezentacja wstępnych efektów
badań drukowanej makulatury introligatorskiej – odnalezionych fragmentów paleotypów w oprawach starych druków proweniencji tego szczecińskiego gimnazjum w BUP. Szczegółowy opis znalezisk znajduje się niżej, w dołączonym do
tekstu katalogu (aneks I).
Inkunabułom szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego (i innych zachodniopomorskich księgozbiorów) poświęciła swe badania Agata Michalska1. Jej
Za cenne uwagi dotyczące dziejów kolekcji inkunabułów Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie dziękuję Agacie Michalskiej z Sekcji Starych Druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
1
Agata Michalska, „Inkunabuły bibliotek Pomorza Zachodniego i ich powojenne losy”,
w: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red.
Aleksandra Siuciak (Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015), 129−138; taż, „Inkunabuły Książnicy
*
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dociekania pozwoliły na rekonstrukcję przedwojennego zbioru inkunabułów tej
szczecińskiej książnicy2. Rozproszony po drugiej wojnie światowej księgozbiór
wspomnianego Gimnazjum trafił częściowo również do BUP. Przejęto m.in. kilka tysięcy starych druków3, wśród których rozpoznano, jak dotąd, osiem inkunabułów4.
W trakcie opracowywania niezidentyfikowanych starych druków BUP5 natrafiłem na klocek formatu 4˚ zawierający łącznie 14 dzieł6 (sygn. SD 4472 II –
SD 4485 II), współoprawionych krótko po 1516 roku. Były wśród nich trzy nierozpoznane dotąd edycje, które okazały się być inkunabułami (Katalog: nr 1, 3,
7). Niestety, pierwszy właściciel klocka, choć pozostawił po sobie bardzo liczne
ślady lektury w postaci obszernych, rękopiśmiennych komentarzy w łacinie i niemieckim, nigdzie się nie podpisał. Poza komentarzami do czytanego tekstu, zapisał jednak kilka interesujących notek kronikarskich, pozwalających bliżej określić środowisko, z którego się wywodził. Były to − sześciowiersz w leoninach7
o zarwaniu się mostu tumskiego we Wrocławiu w Niedzielę Palmową 28 marca
1423 roku (Aneks, nr XVI/8), dokładna data przejęcia Żar przez Joachima Bibersteina (15 czerwca 1512) oraz upamiętnienie Konrada Wimpiny i założenia
uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą w 1506 roku (Aneks, nr XVI/10). Notki
Pomorskiej w świetle ostatnich badań”, w: Książka dawna i jej właściciele, red. Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, t. 1 (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
2017), 215−225; Agata Michalska, Alicja Łojko, Katalog inkunabułów Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2016).
2
Agata Michalska, „Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie – próba odtworzenia zasobu”, Przegląd Zachodniopomorski 2 (2020): 119–141.
3
Trzeba dodać, że w zbiorach BUP znajduje się również wiele starych druków z innych,
przedwojennych, szczecińskich instytucji. Wymieniam najczęściej spotykane proweniencje: Gesamt-Kirchen-Bibliothek, Stadt-Bibliothek, Bibliothek der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde in Stettin.
4
Zofia Kawecka, „Materiały do katalogu inkunabułów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Biblioteka Główna 1 (1960):
107, 146, 147, 256, 262, 283; Henryk Kowalewicz, „Dodatki do katalogów inkunabułów i druków
polskich XVI w. Biblioteki UAM w Poznaniu”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka 9 (1970): 4, 15; Wiesław Wydra, Katalog inkunabułów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu (Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2002), 75, 128, 184, 185, 213,
327, 334, 358.
5
Zbiór liczy ponad 400 niezidentyfikowanych dzieł drukowanych z XVI−XVII w. i posiada
katalog kartkowy, dostęp 20.03.2020, https://buuam.digital-center.pl/.
6
Wszystkie współoprawne XVI-wieczne druki z tego klocka otrzymały uproszczone noty
katalogowe, zawarte w Aneksie II: XVI/1-XVI/11.
7
Franz Wachter, wyd., „Sigismundi Rosiczii chronica”, w: Geschichtschreiber Schlesiens des
XV. Jahrhunderts. Scriptores Rerum Silesiacarum, t. 12, (Breslau: Josef Max & Comp. 1883), 46.
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te, wraz z obecnością w klocku trzech rzadkich druków frankfurckich (Aneks,
nry XVI/9−11), mogą dowodzić tego, że anonimowy właściciel był z pochodzenia Ślązakiem, a po 1516 roku studiował we Frankfurcie nad Odrą. Z kolei fakt,
że w jednym ze współoprawnych dzieł był spis przywilejów dla szpitalników
św. Antoniego (Leipzig: [Martinus Landsberg, ca 14978] = Katalog nr 7), pozwala
przypuszczać, że ów Ślązak był w jakiś sposób związany z placówką Antonitów,
być może w Brzegu9. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, kiedy wolumin trafił
do Szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego, jednak pewne jest, że znajdował się
tam w pierwszej połowie XIX wieku10.
Drugim zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, będzie opis pozostałości
inkunabułów, użytych jako makulatura introligatorska. Odnalazłem pięć takich
fragmentów w oprawach czterech woluminów o proweniencji Mariackiego Gimnazjum11. Fragmentami dwóch paleotypów wypełniono oprawę jednego starego
druku (poniżej, Katalog nr 2, 4). Raz fragment posłużył za tzw. element przybyszowy – scyzurę12 (nr 5) oraz dwukrotnie, jako obleczenie opraw13 (nr 6, 8). We
8
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Manuskript, nr GW M35433, dostęp 23.03.2020, https://
www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de, dalej cyt. GW M. Por. również Alodia Kawecka-Gryczowa, Maria Bohonos, Eliza Szandorowska, oprac., Incunabula quae in bibliothecis Poloniae
asservantur, t. 1, cz. 2, (Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich,
1970), nr 4579, dalej cyt. jako: IBP.
9
Był to jedyny ośrodek antonitów na Śląsku, gdzie bracia trafili na pocz. XIV w. i utrzymali się aż do początków Reformacji. Brzescy antonici posiadali dom, szpital i kościół, por. Stanisław Szpilczyński, „Kultura medyczna na Dolnym Śląsku w przeszłości”, Śląski Kwartalnik
Historyczny Sobótka 25 (1970), 3: 377; Jan Majewski, „Opieka zdrowotna w średniowiecznym
Brzegu”, Dolny Śląsk 13 (2008): 25−29.
10
Sygnatura H.E.q.61, informacja od Agaty Michalskiej.
11
Ostatnio prowadzone są intensywne badania nad rękopiśmienną makulaturą introligatorską z opraw akt pochodzących z Archiwum Państwowego w Szczecinie, por. Karolina Kinga
Figaszewska, „Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze.
Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie”, Studia Źródłoznawcze 57 (2019): 99−112. W ostatnim czasie o potrzebie rejestracji i opracowywania fragmentów inkunabułów pisali: Oliver Duntze, Falk Eisermann, „Fortschritt oder Fidibus? Zur Bestimmung, Bewahrung und Bedeutung von Inkunabelfragmenten”, w: Fragment und Makulatur.
Überlieferungsstörungen und Forschungsbedarf bei Kulturgut in Archiven und Bibliotheken, red.
Hans Peter Neuheuser und Wolfgang Schmitz, (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015): 281−307.
12
Ewa Chlebus, „Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich”, Roczniki Biblioteczne
61 (2017): 77, il. 8a.
13
Arkadiusz Wagner proponuje nazywać „oprawę ze skórą zachodzącą na tekturę (czasem
obleczoną makulaturowym pergaminem) […]” półskórkiem na tekturze, patrz tegoż „«Częścią
dla ozdoby, częścią aby poznano czyia to księga iest». Refleksje po lekturze artykułu recenzyjnego Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk”, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
13 (2019): 374.
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wszystkich przypadkach ustaliłem konkretne edycje, z których pochodzą opisane
fragmenty. W związku z tym, że są pozostałościami po konkretnych egzemplarzach będących niegdyś w obiegu, można je zdefiniować − za Oliverem Duntze i Falkiem Eisermannem − jako „fragmenty właściwe” (Echte Fragmente)14.
W trzech przypadkach wyznaczyłem przybliżony czas i miejsce wykorzystania
ich do oprawy innych woluminów15. Okazało się, że pochodzą z opraw wykonanych w drugiej połowie XVI wieku poza terenem Księstwa Pomorskiego, co
oznacza, że użyte w oprawach fragmenty nie pochodzą z inkunabułów znajdujących się niegdyś w zachodniopomorskich księgozbiorach.
Nie ustaliłem warsztatu introligatorskiego dla jednej oprawy − kryje ona
dzieło Leonhardta Thureneyssera: Hermeneia. Das ist ein Onomasticum (Berlin
1574). Wykonano ją niestarannie z kilku nierozciętych arkuszy druku z fragmentami tekstu Marcina Lutra Von rechter und falscher Kirchen in 4o, a tylną okładkę
pokryto kartą komentarzy Nicolausa Panormitanusa do czwartej i piątej księgi
Dekretów Gracjana (Nürnberg 147716). Niestety bez identyfikacji warsztatu drukarskiego, w którym odbito arkusze z dziełem Lutra, trudno stwierdzić, gdzie
i kiedy wykonano oprawę (być może w Szczecinie?).
Wśród tych makulaturowych znalezisk warto jednakże zwrócić uwagę na jeden obiekt. Jest nim fragment drukowanego na pergaminie liturgicum, użytego
jako scyzura przy oprawie klocka zawierającego obecnie 33 kazania Johanna
Draconitesa (drukowane w Lubece i Hamburgu w latach 1549−1550). Niewielki
fragment zidentyfikowałem jako pozostałość po karcie 35-wierszowego mszału
(zawiera tekst formularzy mszy na święto Objawienia Pańskiego oraz na niedzielę
w oktawie tego święta), wydanego, na co wskazuje analiza typograficzna, przez
drukarnię Braci Wspólnego Życia z Rostoku (Fratres Domus Viridis Horti)17. Jest
to najprawdopodobniej pozostałość trzeciej edycji Missale Sverinense, datowanej
na „[post 1500(?)]” (Katalog, nr 5) (Fot. 1). Znalezisko ma dużą wartość, gdyż do
dziś nie zachował się żaden kompletny egzemplarz tego druku – znamy go tylko

Duntze, Eisermann, „Fortschritt”, 283−289.
Opis elementów zdobniczych i innych wskazówek pozwalających identyfikować warsztaty
introligatorskie znajdują się w dołączonym Katalogu inkunabułów.
16
GW M48014; IBP nr 4147.
17
Za pomoc w identyfikacji fragmentu oraz przesłane materiały bardzo dziękuję w tym miejscu dr. Oliverowi Duntze ze Staatsbibliothek Berlin Preussischer Kulturbesitz (pracownia Gesamtkatalog der Wiegendrucke / Inkunabelsammlung).
14
15
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z sześciu pojedynczych kart18. Oprawę, w której wykorzystano ów fragment, wykonano w Wittenberdze w warsztacie introligatora Conrada Niedela w 1567 roku
dla niezidentyfikowanego monogramisty „B H K”.
Warto jeszcze pokusić się o krótkie przedstawienie proweniencji wspomnianych czterech starych druków, w oprawach których odnaleziono resztki edycji
inkunabułowych. Oczywiście o przynależności wszystkich do interesującego
nas księgozbioru szczecińskiego świadczą dawne sygnatury w postaci charakterystycznej grzbietowej nalepki oraz XIX-wieczna pieczątka − „Ex Biblioth[eca] Gymn[asii] Pal[aeo] Sedin[ensis]”19. W każdym z woluminów odnajdziemy
jednak wcześniejsze proweniencje. Wspomniane wyżej, współoprawne edycje
Johanna Draconitesa posiadał niezidentyfikowany „B H K”. Dzieło autorstwa Jeana Taisniera Opus mathematicum octo libros (Köln 1583; z fragmentami dwóch
paleotypów w oprawie) nabył w 1586 roku David Fabricius z Esens, pastor, kartograf i słynny astronom amator20. W 1656 roku księgę zakupił bliżej nieznany
David Sartorius, później znalazła się w rękach Andreasa Müllera21, skąd trafiła
do zbiorów gimnazjalnych. Z księgozbioru Greiffenhagiusa pochodzi również
opisana wyżej edycja pracy Leonhardta Thureneyssera Hermeneia. Das ist ein
Onomasticum (Berlin 1574). Trzecie wydanie Sentencji Jana Stobaeusa (Zurych
1559) w 1729 roku posiadał Johann Martin Riedel (1694−1738), prorektor gimnazjum w Ilfeld w Turyngii22, później wolumin trafił do zbiorów szczecińskiego
gimnazjum.
GW M23994; Carl Meltz, „Die Missaldrucke der Michaelisbrüder zu Rostock”, Gutenberg-Jahrbuch 32 (1957): 71, nr C, dalej cyt. jako: Meltz; Anette Löffler, „Die Berliner Inkunabelfragmente aus dem Historischen Staatsarchiv Königsberg”, Gutenberg-Jahrbuch 91 (2016): 136–137,
Abb. 4, dalej cyt. jako: Löffler.
19
Agata Michalska, Alicja Łojko, Katalog inkunabułów, 86 – il. 16; 87 – il.17 z prawej.
20
Willy Jahn, „Fabricius David”, w: Neue Deutsche Bibiographie, t. 4, (Berlin Duncker &
Humbolt 1959), 731–732; „David Fabricius (9. März 1564 – 7. Mai 1617). Astronom, Kartograph,
Astrologe und Wetterbeobachter”, Oll’ Mai – Schriftenreihe – herausgegeben von der Ostfriesischen Landschaft, t. 11, (Aurich: Ostfriesische Landschaftliche Verlags- und Vertriebsgesellschaft
mbH, 2017).
21
Agnieszka Borysowska, „Powojenne losy szczecińskich księgozbiorów historycznych
na przykładzie biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa (1630–1694)”, w: Księgozbiory
rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. Aleksandra Siuciak
(Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015), 83–94; Agnieszka Borysowska, Michał Gierke, „Andreas
Müller Greiffenhagius (1630–1694) – konterfekt uczonego orientalisty”, Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne 10 (2018): 93–132.
22
Alex Wellner, „Der Goslarer Rektor Gottfried Grosch, ein Landsmann und Freund Johann
Gottfried Schnabels”, Schnabeliana. Jahrbuch der Johann-Gottfried-Schnabel-Gesselschaft 9
(2006–2008): 45, przypis 32.
18
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Rycina 1. Missale Sverinense (?) [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti,
post 1500(?)], fragm., sygn. Inc. 404 (fragm.).
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (fot. J. Łukaszewski)
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Opisy katalogowe sześciu inkunabułów oparte są na IBP, w dwóch przypadkach na GW23. Ponadto powołałem się na bibliografie autorstwa Ludwiga
Haina24 i Waltera A. Copingera25, katalog inkunabułów Bayerische Staatsbibliothek 26 oraz bazę ISTC27. W opisach druków z XVI wieku przywoływałem
bibliografiię VD1628, opracowanie Hansa-Ericha Teitge29 oraz Bibliografię Polską Karola Estreichera30. Noty katalogowe inkunabułów i szesnastowiecznych
druków uzupełnia opis fizyczny zabytków oraz informacje o proweniencji, zdobieniach i marginaliach rękopiśmiennych. Do każdej noty katalogowej fragmentu
inkunabułu podałem skrócony opis bibliograficzny druku (druków – jeśli będzie
mowa o klocku), w którego oprawie wykorzystano fragment paleotypu, wraz
z podaniem proweniencji woluminu i próbą ustalenia warsztatu introligatorskiego, w którym wykonano oprawę31.

23
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, t. 1–11 (Leipzig-Stuttgart: Hiersemann, Berlin: Akademie-Verlag 1925–2008), dalej cyt. jako: GW; Nachträge zu Hain’s Repertorium Bibliographicum
und seine Fortsetzungen. Als Probe des Gesamtkatalogs des Wiegendrucke, red. Kommission für
den Gesamtkatalog der Wiegendrucke, (Leipzig: Haupt 1910), dalej cyt. jako: GW(Nachtr.).
24
Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur, t. 1–2, (Stuttgartiae: J.G. Gotta, Lutetiae Parisiorum: J. Renouard, 1826–1838),
dalej cyt. jako: H.
25
Walter Arthur Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum, P. 1, (London:
Henry Sotheran and Co., 1895), dalej cyt. jako: HC.
26
Stalla Gerhard, Günter Mayer, Hermann Engel, oprac., Bayerische Staatsbibliothek Inkunabelkatalog, t. 1–7, red. Elmar Hertrich, (Wiesbaden: Ludwig Reichert 1988–2009), dalej cyt. jako
BSB-Ink.
27
Incunabula Short Title Catalogue. The international database of 15th -century European
printing, dostęp 20.03.2020, https://data.cerl.org/istc/, dalej cyt. jako: ISTC.
28
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erscheinenen Drucke des 16. Jahrhunderts,
dostęp 21.03.2020, https://www.vd16.de, dalej cyt. jako: VD16.
29
Hans-Erich Teitge, Der Buchdruck des 16. Jahrhunderts in Frankfurt an der Oder: Verzeichnis der Drucke, (Berlin: Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Wiesbaden: Reichert, 2000),
dalej cyt. jako: Teitge.
30
Karol Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. 12−34, (Kraków: Uniwersytet Jagielloński
1891−2000), dalej cyt. jako: E.
31
Identyfikację warsztatów introligatorskich oparłem na bazie Einbanddatenbank gefördert
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, dostęp 20.04.2020, https://www.hist-einband.de,
dalej cyt. jako: EBDB.
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Rycina 2. Andreae Ioannes, Summa de sponsalibus et matrimoniis
[Leipzig: Greg. Böttiger, ca1492/5], k. tyt., sygn. SD 4485 II.
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (fot. J. Łukaszewski)
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Rycina 3. Berchorius Petrus, Liber Bibliae moralis, Deventer: Rich. Paffraet,
1477, fragm. k. b4r. Sygn. SD 8659 III (fragm.inc.a).
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (fot. J. Łukaszewski)
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Aneks I
KATALOG INKUNABUŁÓW
ANDREAE Ioannes
1. Summa de sponsalibus et matrimoniis.
[Leipzig: Greg. Böttiger, ca 1492/5]. 4o.
H 1070*. GW 1754. IBP 330. ISTC ia00645000. BSB-Ink I-330.
Def.: brak składki B4.
Liczne marginalia sporządzone przez jedną osobę w początku XVI w., w łac.
i niem.
Ostatnia (czternasta) pozycja współoprawna w klocku z inkunabułami (zob. niżej
nr 3, 7) oraz drukami XVI w. (zob. niżej Katalog XVI/1-XVI/11).
Prow., opr. nr XVI/8.
Sygn. SD 4485 II.
BERCHORIUS Petrus
2. Liber Bibliae moralis.
Deventer: Rich. Paffraet, 1477. 2o.
HC 2796. GW 3864. IBP nie not. ISTC ib00338000.
Fragm.: zachowane tylko uszkodzone k. b3-8.
Rubryki, inicjały.
Karty stanowią wypełnienie górnej okładki starego druku:
Taisnier, Jean (1508−1562): Opus mathematicum Octo Libros, Köln: D. Baum,
1583. 2o. VD16 T 73. Sygn. SD 8659 III.
Proweniencja druku: 1. Dauid Fabricius Esensis [...] huius libri possessor constat Embd[…] […] anno 1586; In Embden gekaufft vor 12 Daler und 3 scherp im
Jahr unsers heren I[esu] C[hristi] 1586. David Fabricius pastor tho Resterhaus
thu Dhornum herlicheit (wpisy na przedniej wyklejce, częściowo uszkodzone);
2. Verus huiujs libri possessor D. G. S. constat […] Rth. 6 gr. D. Gregorius Sartorius Anno 1656 (wpis na k. tyt., zamazany); 3. Andreae Mülleri Greiffenhagii
(wpis na karcie tytułowej). 4. Ex Biblioth. Gymn. Pal. Sedin. (pieczątka, XIX w.);
dawne sygn.: 13 (naklejka grzbietowa).
Oprawa: pergamin, owalna plakieta z nieczytelnym wyobrażeniem (ale najpewniej nie superekslibris), makulatura introligatorska (zachowane fragmentarycznie
karty z inkunabułów, opisanych pod tym nr. oraz pod nr. 4), resztki wiązań. Najprawdopodobniej oprawę wykonano w Emden między 1583 a 1586 rokiem.
Sygn. SD 8659 III (fragm.inc. a).
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DISCORDIA
3. De discordia praedicatorum et minorum cum clero saeculari. – Quaestio
de contractibus emptionis et venditionis redituum. – Iacobus de Paradiso: De
reemptionibus.
[Leipzig: Greg. Böttiger, ca 1495]. 4o.
H 6275. GW 8478. IBP 1939. ISTC id00267000. BSB-Ink T-405 (Tractatulus de
discordia).
Według BSB-Ink przypisanie dzieła De reemptionibus Jakubowi Kartuzowi,
(jego nazwisko widnieje również w tytule) nie znajduje potwierdzenia w literaturze.
Liczne marginalia sporządzone przez jedną osobę w początku XVI w., w łac.
i niem.
Druga pozycja współoprawna w klocku z inkunabułami (zob. nr 1, 7) oraz drukami z XVI wieku (zob. niżej Katalog XVI/1-XVI/11).
Prow., opr. nr XVI/8.
Sygn. SD 4473 II.
GRATIANUS
4. Decretum cum apparatu Bartholomaei Brixiensis et Ioannis Semecae (Teutonici).
Strassburg: Io. Grüninger, 4 IX 1484. 2o.
HC* (Add.) 7901. GW 11368. IBP 2452. ISTC ig00375000. BSB-Ink G-268.
Fragm.: k. sygn. d2, g5-6 (uszkodz.).
Rubrykacje.
Wypełnienie dolnej okładki starego druku opisanego wyżej, pod nr 2.
Sygn. SD 8659 III (fragm. inc. b).
MISSALE
5. Missale Sverinense (?). [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, post 1500 (?)]. 2°.
GW M23994. Meltz s. 66−71, nr C. Löffler, s. 135−137 (oraz Abb. 4).
Ex. perg.
Środkowy fragment 1 karty pergaminowej, 303x ca30/32 mm.
2 kol., 35 l. Czcionki: 6:140G (M61) [uwaga: 20 l.=143–4 mm], 2:119G (M?), 7:70G
(M?). Inicjał „C” (lombard z perłami o wys. 15 mm). Druk czarny i czerwony.
Tekst: Officium in Die Epiphanie. Officium in Dominica infra Octavam Epiphanie [fragm.]:
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Rekonstrukcja tekstu z strony recto:
kol. α
l. 1. [druk czarny, czcionka 6:140G: Deus qui hodierna die] unige- ||
l. 2. [nitum tuum gentibus stell]a duce ||
l. 3. [revelasti concede propitius ut q]ui iā ||
…
l. 6. [druk czerwony: Lectio Ysaie prop]hete ||
l. 7. [druk czarny: surge, illuminare Jherusalem] quia ||
l. 8. [venit lumen tuum et glo]ria dñi ||
…
l. 30. [druk czerwony: Secundum] Matħ3 ||
l. 31. [druk czarny: Cum natus esset Ihesus in Beth]le= ||
l. 32. [leem Iude in diebus Herodis regis ec]ce= ||
l. 33. [magi ab oriente vener]unt ||
l. 34. [Iherosolimam dicentes. Ubi est qui] na= ||
l. 35. [tus est rex Iudeorum? Vidimus] enī stel= ||
kol. β
l. 1. la[m eius in oriente]…
…
l. 32. [druk czerwony:] O[ffertorium. Reges Tharsis et insula munera] ||
l. 33. [druk czarny: of]fe[rrent…] ||
l. 34. et [?adorabunt eum omnes re] ||
l. 35. ge[?es terre, omnes gentes servient ei] ||
Rekonstrukcja tekstu ze strony verso:
kol. α
l. 1. [druk czarny] [Secreta. Ecclesie tue Domine quesumus dona propicius intuere
qui]b3 ||
…
l. 5. [druk czarny, czcionka 7:70G: Pref]acio ||
…
[ formularz mszy na niedzielę Infra Octavam Epiphanie]
l. 21. [druk czerwony, czcionka 6:140G: Epistola ad Roman]os ||
kol. β
l. 1. [druk czarny:] singul[i autem alter alterius membra in] ||
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l. 7−8 [czerwony inicjał – lombard – “C“, wys., 15 mm = 2 l.:] C[druk czarny?um
factus esset Ihesus annorum duodecim, ascendentibus illis Ihero] ||
l. 9: [druk czarny:] solima[m]... ||
…
l. 34. [druk czarny:] grac[ia apud deum et homines. Offertorium. Iu] ||
l. 35. [druk czarny:] bilate de[o omnis terra...].
Fragment pergaminowy był użyty jako scyzura przy przedniej okładzinie klocka
z 33 drukowanymi kazaniami Johanna Draconitesa (1494−1566)32. Został wyjęty
i poddany konserwacji.
Das ist Man, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2479, sygn. SD1287IIIb). Eine Osterpredigt
Von der Aufferstehung Iesu Christi, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2508, sygn. SD1293III).
Vom Breutgam Iesv Christo, Hamburg: J. Lew, 1549 (VD16 D 2520, sygn. SD1294III). Vom Ewigen Fewer des Altars, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2524, sygn. SD1290III). Vom Schuldopfer und Danckopffer, Lübeck: G. Richolff, 1549 (VD16 D 2530, sygn. SD1290IIIb). Vom Speisopffer, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2531, sygn. SD1289IIIb). Vom Streitbarn Helden
Gideon, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2533, sygn. SD1291IIIb). Vom Werckmeister Jesu
Christo, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2534, SD1299III). Von dem Altars Unsers Gottes,
Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2538, sygn. SD1288IIIb). Von dem Erlöser Der Gefangen Zion,
Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2543, sygn. SD1298IIIb). Von dem Fels Jesu Christo, Lübeck:
G. Richolff, 1550 (VD16 D 2547, sygn. SD1288III). Von dem Haupt unter den Heiden Jesu Christo,
Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2554, sygn. SD1293IIIb). Von dem Helt Der Helffen kan Jesu
Christo, Lübeck: G. Richolff, 1549 (VD16 D 2557, sygn. SD1297III). Von dem Herrn Denn alle
Welt loben sol Jesu Christo, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2559, sygn. SD1298III). Von dem
Höhisten Der auffs nidrige sihet Jesu Christo, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2565, sygn.
SD1297IIIb). Von dem Konig den alle könige anbetten werden Jesu Christo, Lübeck, G. Richolff,
1549 (VD16 D 2568, sygn. SD1296III). Von dem Reinen Brandopffer, Lübeck: G. Richolff, 1550
(VD16 D 2582, sygn. SD1289III). Von dem Schild David Christi aller Christen, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2585, sygn. SD1292IIIb). Von dem Siloh Jesu Christo, Lübeck: G. Richolff,
1549 (VD16 D 2589, sygn. SD287IIIa). Von dem Wider On wandel, Lübeck: J. Balhorn, 1550
(VD16 D 2594, sygn. SD1289IIIc). Von dem Zweige Des Hern Jesu Christo, Lübeck: J. Balhorn,
1549 (VD16 D 2597, sygn. SD1300III). Von den furstehern Die Friede leren, Lübeck: G. Richolff,
1550 (VD16 D 2598, sygn. SD1303III). Von den Letzten Wortten Dauid, Lübeck: G. Richolff, 1550
(VD16 D 2602, sygn. SD1292III). Von der Auffart Jesu Christi, Lübeck: J. Balhorn, 1550 (VD16 D
2605 – uwaga w VD16 błędna datacja druku: 1547, sygn. SD1295IIIb).Von der Gülden Kron Jesu
Christi, Lübeck: G Richolff, 1549 (VD16 D 2607, sygn. SD1294IIIb). Von der Sindflüt und dem
Casten Noah, Lübeck: G. Richolff, 1549 (VD16 D 2613, sygn. SD1286III). Von der Stat unsers
Gottes, Lübeck: J. Balhorn, 1550 (VD16 D 2615, sygn. SD1296IIIb). Von der Stim des Hern Jesu
Christi, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2616, sygn. SD1295III). Von der Weihe Aarons vnd
seiner Soene, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2619, sygn. SD1291III). Von des Weibes Samen
über der Taufe des Juden Isaak vom Geschlecht Levi und seines Sohnes Jakob, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2625, sygn. SD1285III). Von ewerm Gott Jesu Christo, Lübeck: G. Richolff,
1550 (VD16 D 2626 – uwaga miejsce wydania ustalone na podstawie VD16. Drukarzem, wg VD16,
był Johann Balhorn Starszy. Jednak czcionka oraz charakterystyczny drzeworyt: k. A4v, scena
Przemienienia Pańskiego, pochodzą z drukarni Georga Richolffa Młodszego, sygn. SD1302III).
Von Heilbrunnen Iesu Christi, Lübeck: J. Balhorn, 1550 (VD16 D 2627, sygn. SD1301III). Von
Zwillingen in Rebeca Leibe, Lübeck: G. Richolff, 1550 (VD16 D 2631, sygn. SD1286IIIa).
32
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Proweniencja klocka: 1. „B H K || 1567” – superekslibris literniczy; 2. Ex Biblioth.
Gymn. Pal. Sedin. (pieczątka, XIX w.); dawne sygn.: Th.P.f.4. (zapiska na k. tyt.,
XVIII w.); 4 (naklejka grzbietowa).
Oprawa: deska fazowana, półskórek (skóra świńska), tłoczonia ślepe (radełko
EBDB r003602); warsztat: Wittenberga, Conrad Niedel (EBDB w000427), 1567.
Oprawa zniszczona – brak połowy górnej deski oraz całej deski dolnej (zachowane uszkodzone obleczenie).
Inc. 404 (fragm.).
PANORMITANUS Nicolaus de Tudeschis
6. Lectura super quarto et quinto Decretalium.
Nürnberg: Io. Sensenschmidt et Andr. Frisner, 27 IV 1477 [1478]. 2o.
H*12332. GW M48014. IBP 4147. ISTC ip00069000. BSBInk T-529.
W kolofonie odbita błędnie data roczna, por. ISTC, BSB-Ink.
Fragm. Tylko k. [268= F1].
Kartę użyto jako część dolnej okładziny druku: Thureneysser zum Thurn, Leonhardt (1531−1596): Hermēneia, Das ist ein Onomasticum, Berlin: Grawen Kloster,
1574. 2o. VD16 T 1169. Sygn. SD 1324 IV.
Proweniencja druku: 1. Andreae Mülleri Greiffenhagii (wpis na k. sygn. ) (1r ); 2.
Ex Biblioth. Gymn. Pal. Sedin. (pieczątka, XIX w.); dawne sygn.: G.U.f.3.B (zapis
na przedniej wyklejce, XVIII/XIX w.); XXXII (zapiska na przedniej k. ochronnej
r., XVIII/XIX w.); No XI (zapiska na przedniej k. ochronnej r., XIX w.); XVI,219(2)
(zapiska na przedniej k. ochronnej r., XIX/XX w.).
Oprawa druku: makulatura introligatorska: sklejone, nierozcięte arkusze druków XVI/XVII w. (w tym fragmenty niezidentyfikowanej edycji dzieła M. Lutra:
Von Rechter und Falscher Kirchen = Wider Hans Worst, [s. l., s. n., s. a.,] in 4o)
oraz karta z opisanego tu inkunabułu. Być może oprawę wykonano w Szczecinie,
w poł. XVII w.
Sygn. SD 1324 IV (fragm.inc).
PRIVILEGIA (ordinum)
7. Privilegia, libertates et indulgentiae benefactorum Ordinis s. Antonii.
[Leipzig: Mart. Landsberg, ca 1497]. 4o.
GW (Nachtr.) 289; GW M35433. IBP 4579. ISTC ip00983570.
Liczne marginalia sporządzone przez jedną osobę w początku XVI wieku, w łac.
i niem. Na k. tyt. m.in. żartobliwe rozwiązanie akrostychów: BEANVS [=] Bestia

Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego…

157

est asinina nesciens vitam studiosorum. MONACHVS [=] Morum oppressor
nequitie amator cultor heresis virtutum spoliator.
Jedenasta pozycja współoprawna w klocku z inkunabułami (zob. nr 1, 3) oraz
drukami z XVI wieku. (zob. niżej Katalog XVI/1-XVI/11).
Prow., opr. nr XVI/8.
Sygn. SD 4482 II
RUDIMENTUM
8. Rudimentum Novitiorum. Lübeck, Luc. Brandis, 5 VIII 1475. 2o.
H*4966. GW M39062. IBP 4817. ISTC ir00345000. BSB-Ink R–283.
Ex. perg.
Tylko fragm. k. [147= p4].
Fragmenty tej przeciętej karty stanowią obleczenie przedniej i tylnej okładki starego druku: Ioannes Stobaeus: Keras Amalthaias, Eklogai Apophthegmatōn Kai
Hypothīkōn […] Sententiae ex thesauris Graecorum delectae [...] a Conrado Gesnero [...] in Latinum sermonem traductae [...], Zürich: Chr. Froschauer, VIII 1559.
2o. VD16 J 772. Sygn. SD 6574 III.
Proweniencja druku: 1. Io. Martinus Riedel; Ex liberali donatione A. R. collegae
sui amantissimi possidet me J. M. Riedel M. DCCXXIX (wpis na k. tyt.); 2. Ex
Biblioth. Gym. Pal. Sedin. (pieczątka, XIX w.); dawne sygn.: Cont.Ph.f.3. (zapis
na przedniej wyklejce); 3 (naklejka grzbietowa).
Oprawa: półskórek na tekturze: obleczony w połowie długości świńską skórą,
zdobioną ślepym tłoczeniem (radełka EBDB r003752, r003787), a w połowie
makulaturą introligatorską, tj. fragmentami karty opisanego wyżej inkunabułu.
Oprawę wykonano najpewniej w Augsburgu, krótko po 1559 roku, w warsztacie
mistrza określanego jako: „Augsburger-Fugger-Meister”, por. EBDB w004467.
Sygn. SD 6574 III (fragm. inc.).
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Rycina 4. Rudimentum Novitiorum. Lübeck, Luc. Brandis, 5 VIII 1475,
fragm. k. [p4]. Sygn. SD 6574 III (fragm. inc.).
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (fot. J. Łukaszewski)
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sygnatur BUP inkunabułów
i nr katalogu
Inc.404 (fragm.) – 5
SD 4473 II – 3
SD 4482 II – 7
SD 4485 II – 1
(uwaga: SD 4473 II 4482 II 4485
II współopr. także z drukami
XVI w., por niżej Aneks XVI/
1-XVI/11)
SD 6574 III (fragm. inc.) – 8
SD 8659 III (fragm. inc. a) – 2
SD 8659 III (fragm. inc. b) – 4
SD 1324 IV (fragm. inc.) – 6

Konkordancje
nr GW
nr IBP
i nr katalogu
i nr katalogu:
330 – 1
1754 – 1
1939 – 3
3864 – 2
2452 – 4
8478 – 3
4147 – 6
11368 – 4
4579 – 7
289(Nachtr) – 7
4817 – 8
M23994 – 5
M35433 – 7
M39062 – 8
M48014 – 6
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nr Haina, Copingera
i nr katalogu
H 1070 – 1
H 4966 – 8
H 6275 – 3
H 12332 – 6
HC 2796 – 2
HC (Add) 7901 – 4

Index topo-typograficzny (ułożony wg miast;
* oznaczono inkunabuły niezawierające nazwiska drukarza)
Deventer
– Richard Paffraet:
1477 Berchorius Petrus: Liber Bibliae moralis. 2o. – nr 2.
Leipzig
– Gregorius Böttiger
[ca1492/5] *Andreae Ioannes: Summa de sponsalibus et matrimoniis. 4o. – nr 1.
[ca 1495] *De discordia praedicatorum et minorum cum clero saeculari. –
Quaestio de contractibus emptionis et venditionis redituum. – Iacobus de Paradiso: De reemptionibus. 4o. − nr 3.
– Martinus Landsberg
[ca 1497] *Privilegia, libertates et indulgentiae benefactorum Ordinis s. Antonii.
4o. – nr 7.
Lübeck
– Lucas Brandis
5 VIII 1475 Rudimentum Novitiorum. 2o. – nr 8.
Nürnberg
– Ioannes Sensenschmidt et Andreas Frisner
27 IV 1477 [1478] Panormitanus Nicolaus de Tudeschis: Lectura super quarto et
quinto Decretalium. 2o. – nr 6.
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Rostock
– [Fratres Domus Viridis Horti]
[post 1500(?)] *Missale Sverinense (?). 2°. – nr 5.
Strassburg
– Ioannes Grüninger
4 IX 1484 Gratianus: Decretum cum apparatu Bartholomaei Brixiensis et Ioannis
Semecae (Teutonici). 2o. – nr 4.
Aneks II
XVI/1-XVI/11
Druki z XVI wieku, zawarte w klocku SD 4472 II-4485 II, współoprawne z inkunabułami nr 1, 3, 7.
XVI/1. Ailly, Pierre d’(1350−1420?)
Liber […] super Libros Metheororum, (Liptzk: per Jacobum Thanner, 16 I 1506).
xxix, [3] k. 4°. VD16 P 1806. Prow. i opr. zob. niżej nr XVI/8. Dziesiąta pozycja
w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4481 II.
XVI/2. Andreae Ioannes (ca1270−1348)
Arbor Consanguineitatis cum suis enigmatibus et Figuris, (Nuremberge: per
Wolffgangum Huber, 24 IX 1510). [23] k., sygn. a-e4, f 3, ilustracje drzeworytnicze. 4o. VD16 J 323. Prow. i opr. zob. niżej nr XVI/8. Siódma pozycja w klocku ze
starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4478 II.
XVI/3. Balthasar de Porta (-ca 1500)
Expositio canonis sacratissimae missae, [Leipzig]: (Impressa est per Melchiorem
Lotter, 1507). [20] k., sygn. A-D6.4. 4o. VD16 M 5529. Bardzo liczne glosy łac.,
niem., sporządzone w większości przez jedną osobę na początku XVI w. oraz
kilka późniejszych wpisów. Na k. tyt. wpisana cena druku: Constat XII grossos
marchiticos (ręką „głównego” glosatora z pocz. XVI w.). Prow. i opr. zob. niżej
nr XVI/8. Szósta pozycja w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472
II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4477 II.
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XVI/4. Bomhouver, Christian (−1518)
Instructio et ordinatio pro negocio sacratissimarum indulgentiarum in favorem
partium Livonie ac orthodoxae fidei tutelam contra Ruthenos, [Leipzig: Martin
Landsberg, ca 1508]. [10] k., sygn. A6-B4 (ost. cz.). 4°. E XIII, 245-246 (inne wyd.).
VD16 ZV 31568. Prow. i opr. zob. niżej nr XVI/8. Dwunasta pozycja w klocku ze
starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4483 II
XVI/5. Emser Hieronymus (1477−1527)
Dialogismus […] de origine propinandi vulgo compotandi, (Impressum in [...]
oppido Lipsensi: calcographo Jacobo Thanner, 1513). [12] k., sygn. A–B6, ilustracje drzeworytnicze. 4o. VD16 E 1113. Bardzo liczne glosy łac., niem., sporządzone przez jedną osobę na początku XVI w. i kilka wpisów późniejszych.
Prow. i opr. zob. niżej nr XVI/8. Czwarta pozycja w klocku ze starymi drukami
i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4475 II.
XVI/6. Libanius (314−393)
Declamatio Libanij oratoris Atheniensis de uxore loquace, (Lipsi: per Melchiorem Lotterum, 1511). [9] k., sygn. A4-B5. 4°. VD16 L 1483. Prow. i opr. zob. niżej
nr XVI/8. Trzecia pozycja w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472
II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4474 II.
XVI/7. Sacranus Joannes, z Oświęcima (1443−1527)
Errores Atrocissimorum Ruthenorum Ex Tractatu […] Joannis Sacrani […] quem
intitulauit Elucidarium errorum ritus Ruthenici: et inscripsit […] Alberto Episcopo Vilnensi, [Leipzig: Martin Landsberg], (1508). [4] k. sygn. A4. 4°. E XXVII,
13 (inne wyd.). VD16 S 1234. Prow. i opr. zob. niżej nr XVI/8. Trzynasta pozycja
w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4484 II.
XVI/8. Statuta Synodalia Episcopatus Misnensis
Statuta Synodalia Episcopatus Misnensis. [Ex speciali comissione [...] Johannis
de Salhauszen [...] per Wilhelmum de Betzschitz [...] redacta et diligenter emendata]. (in […] Liptzk: perque Melchiorem Lotter, [post 18 III] 1504). VD16 M2263.
xxxviij, [1] k., ilustracje drzeworytnicze. 4°. Prow. 1. Ex Biblioth. Gymn. Pal. Sedin. (piecz., XIX w.); dawne sygn.: 9 (zapis na grzbiecie); 61 (papierowy szyldzik
na grzbiecie).
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Opr. deska fazowana, półskórek (skóra jasna), tłoczenia ślepe – pędy ruty, radełko
z motywem wici roślinnej, częściowo zachowane klamry; brak połowy górnej
deski. Bardzo liczne glosy łac., niem., sporządzone przez jedną osobę w początkach XVI w. i kilka wpisów późniejszych; w tym, na ost., nlb. k. verso zapiska
„głównego” glosatora z pocz. XVI w.:
[1423 III 28:]
Palmarum Festo quid facta sit memor esto
Annis millenis quadringet atque vigenis
Terno recente summi pons ecce repente
Labitur in undis vulgus rapiturque profundis
Quibusdam submersis, quisdam vivisque reversis,
Presul it illesus cum palmis sic quoque clerus33.
Pierwsza pozycja w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD
4485 II.
Sygn. SD 4472 II.
XVI/9. Tomasz z Akwinu (św., 1225−1274)
Pulcherrimum opusculum quo quadragintaduo articuli [...] continentur
[Ed. Konrad Wimpina], (Impressum Francophordie cis Oderam: per me Joannem Hanaw, 30 X 1509). Teitge 69. VD16 ZV 14933. [8] k., sygn. A-B4, ilustracje drzeworytnicze. 4o. Bardzo liczne glosy łac., niem., sporządzone przez jedną
osobę na początku XVI w. i kilka zapisek późniejszych. Prow. i opr. zob. wyżej
nr XVI/8. Piąta pozycja w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472
II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4476 II.
XVI/10. Wimpina Konrad (1460/64−1531)
De divina providentia contra mundi sapientium […] libri tres, (In florentissima
Francophordiana Achademia: Excussit... Ioannes Hanaw, 1 III 1516). [72] k., sygn.
A–M6, ilustracje drzeworytnicze. 4o. Teitge 117. VD16 K 1512.
Bardzo liczne glosy łac., niem., sporządzone przez jedną osobę na początku
XVI w. i kilka zapisek późniejszych. Na k. M6v wpisana cena druku: Constat
iiij grossos marchiticos oraz zapiski kronikarskie (ręką „głównego” glosatora
z pocz. XVI w.):

33

Zob. przypis 7.
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[1506 :] Anno 1506 Eximius doctor Conradus de Wimpina Francophordiae cum
ceteris ad novum studium venerabile erigendum introductus est.
[1512 VI 15 :] Anno domini 1512 in die Viti et Modesti Generosus dominus Joahim
de Bibersteyn Soraviam pervenit.
Prow. i opr. zob. wyżej nr XVI/8. Ósma pozycja w klocku ze starymi drukami
i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4479 II.
XVI/11. Wimpina Konrad (1460/64−1531)
De predestinatione et prescientia divina […] libri tres, [Frankfurt (Oder): Johannes Hanau, ca 1516]. [55] k., sygn. A-C6, D4, E-G6, H6, I4, K5, ilustracje drzeworytnicze. 4o. Teitge 119. VD16 K 1530. Prow. i opr. zob. wyżej nr XVI/8. Dziewiąta
pozycja w klocku ze starymi drukami i inkunabułami SD 4472 II-SD 4485 II.
Sygn. SD 4480 II.
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Abstrakt
W artykule uzupełniono dotychczasową wiedzę o inkunabułach ze szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP). W tekście opisano
trzy nieznane dotychczas egzemplarze z tego zbioru (GW 1754, GW 8478, GW M35433),
współoprawione z 11 innymi drukami szesnastowiecznymi. Przedstawiono również
wstępne efekty badań drukowanej makulatury introligatorskiej w oprawach starych
druków proweniencji szczecińskiej w zbiorach BUP. Zidentyfikowano fragmenty pięciu
inkunabułów, wśród których na szczególną uwagę zasługują nienotowane w IBP edycje –
fragmenty dzieła Piotra Berchoriusa Liber Bibliae Moralis (Deventer: R. Paffraet, 1477 =
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GW 3864) i szczątki Missale Sverinense (?) [Rostock: Fratres Domus Viridis Horti, post
1500(?)] = GW M23994. Odnalezione inkunabuły i druki XVI-wieczne zaprezentowano
w formie not katalogowych, składających się z opisu bibliograficznego, uzupełnionego
o cechy indywidualne każdego z egzemplarzy.

More about the incunables of the Szczecin Marian Gymnasium in
the collection of the University Library in Poznań
(“new” exemplars and fragments)
Abstract
The article supplements our earlier knowledge of the incunables from the Szczecin
Marian Gymnasium in the University Library in Poznań (BUP). The article describes
three unknown so far exemplars from this collection (GW 1754, GW 8478, GW M35433),
bound together with 11 other 16th century prints. The initial results are also presented
of the study on the printed bookbinding waste paper used in the bindings of the old
prints of Szczecin provenience in the BUP collection. Fragments of five incunables were
identified, among which particularly remarkable are the editions unrecorded in the IBP –
fragments of a work by Piotr Berchorius Liber Bibliae Moralis (Deventer: R. Paffraet,
1477 = GW 3864) and the remnants of Missale Sverinense(?) (Rostock: Fratres Domus
Viridis Horti, post 1500(?) = GW M23994). The discovered incunables and the 16th century prints are presented in the form of the catalogue records consisting of the bibliographic
description completed with the individual features of each of the exemplars.
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Wprowadzenie
Perfekcyjny układ zbiorów w bibliotece to marzenie, którego realizacja nieustannie pochłania ludzi nauki począwszy od Kallimacha i jego Pinakes, stworzonych
na potrzeby Biblioteki Aleksandryjskiej, aż do Paula Otleta i Henriego La Fontaine’a, twórców dwudziestowiecznej klasyfikacji dziesiętnej. Zaprojektowany system podziału przekłada się przy tym nie tylko na określony porządek na półkach,
ale i na postać katalogu, który, scalając ogół dokumentów, staje się nieodzownym narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie poszczególnych prac. Typowym
przykładem tego charakterystycznego dla rzeczywistości bibliotecznej zestawienia jest, spisany na potrzeby Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum w Szczecinie, katalog opracowany przez dyrektora tej placówki na początku XIX wieku.

168

Aleksandra Skiba

Rękopis, który dla ułatwienia przekazu nazywany będzie tutaj katalogiem Sella1,
przetrwał w miejscu powstania i obecnie jest przechowywany w zbiorach Książnicy Pomorskiej. Dokument nie był dotychczas omawiany w polskiej literaturze
naukowej, artykuł ten jest więc pierwszą próbą mającą za zadanie przybliżyć jego
charakter. W tym celu dziewiętnastowieczny
rękopis zostanie zestawiony z dwoma siedemnastowiecznymi projektami klasyfikacji
bibliotecznej przede wszystkim ze względu
na ich popularność na terenie Niemiec, a także
pewne stałe cechy, które nie uległy szczególnej przemianie w ciągu dwóch wieków. Nie
bez znaczenia w wyborze tych właśnie klasyfikacji jest związana z nimi wizja biblioteki
uniwersalnej Gabriela Naudé oraz Gottfrieda
Wilhelma Leibniza, a dodatkowego argumentu dostarcza księgozbiór samego gimnazjum.
Siedemnasto- i osiemnastowieczne książki,
które w katalogu reprezentują większość opisów bibliograficznych, niewątpliwie musiały
wpłynąć na charakter tego dziewiętnastowiecznego opracowania i ukształtować jego
układ.
Johann Jakob Sell (1754–1816)
Źródło: Książnica Pomorska

Redaktor, czas i geneza
Twórcą rękopisu, co zostało uwiecznione na przedniej karcie okładki, jest Johann
Jakob Sell (1754–1816), profesor historii2 i retoryki, bibliotekarz, a jednocześnie
ostatni rektor Gimnazjum Akademickiego3. Funkcję swoją sprawował od lat
1
Książnica Pomorska, sygn. Rkps 5: Johann Jakob Sell, Catalogus der Bibliothek des vereinigten Königlichen und Stadt-Gymnasii zu Stettin.
2
Johann Jakob Sell był także czynnym historykiem, a jego najważniejsza praca dotycząca Pomorza to Geschichte des Herzogthums Pommern: von den ältesten Zeiten bis zum Tode des lezten
Herzoges, oder bis zum Westphälischen Frieden 1648 (Berlin: C.G. Flittner’sche Buchhandlung,
1819–1820).
3
Gottfried von Bülov, „Sell Johann Jakob”, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 33 (Leipzig,
1891), 681–682.
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osiemdziesiątych XVIII wieku do 6 maja 1805 roku4, kiedy to w wyniku połączenia dwóch szczecińskich szkół, wraz ze zwierzchnikiem Liceum Miejskiego
Friedrichem Kochem, został dyrektorem Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum.
Stanowisko zwierzchnika szkoły łączył jednocześnie z obowiązkami bibliotekarza, co zaowocowało stworzeniem nowego katalogu.
Nazwisko byłego rektora, imponująca liczba wpisów sporządzonych jedną
ręka, a także informacja o przybliżonym czasie powstania dokumentu – vor 1816,
świadczą o autorskiej pracy dyrektora gimnazjum, jednak znalazły się w nim
także uzupełnienia sugerujące wkład co najmniej dwóch innych osób.
W wypadku katalogu bibliotecznego nie jest to sytuacja niezwykła – jako
narzędzie pracy miał służyć wiele lat, dlatego pojawianie się opisów bibliograficznych zapisanych odmiennym charakterem pisma po śmierci Sella, zmarłego
23 marca 1816 roku5, a być może także i przed tą datą, potwierdza tylko użytkowy charakter dokumentu.
Powstanie katalogu zostało podyktowane potrzebą jaka zaistniała po połączeniu gimnazjum i liceum. W 10. punkcie instrukcji z 30 grudnia 1804 roku6,
zawierającym zalecenia dla obu placówek, znalazła się decyzja w sprawie dalszego losu bibliotek. Połączona szkoła miała dysponować od tej pory jedną wspólną biblioteką. Niestety, czas nie sprzyjał spokojnemu rozwojowi zreformowanej
placówki, między innymi za sprawą wojen napoleońskich. W październiku 1805
roku, zaledwie sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności, w budynku szkolnym przy Moenchenstrasse umieszczono lazaret7. Szkoła wprawdzie powróciła
na swoje miejsce pod koniec 1809 roku, ale już dwa lata później została, w celach
militarnych, zajęta przez okupujących Szczecin Francuzów8. Także dla biblioteki
4
Martin Wehrmann, Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen
Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin am 24. und 25. September 1894 (Stettin: Druck von Herrcke
& Lebeling, 1894), 151.
5
Friedrich Koch, Beiträge zur Geschichte der Gelehrtenschulen zu Stettin: womit zu der Öffentlichen Redübung welche Freitag den 22. Sept. 1820 Vormittags um 9 Uhr und nachmittags um
3 Uhr in dem hesigen Gymnasium veranstaltet werden soll […] (Stettin: gedruckt bei Carl Wilhelm
Struck, [1820]), 49.
6
Cały dokument przytacza Friedrich Koch, Beiträge, 23.
7
Podobny los spotkał Gimnazjum w Elblągu – budynek szkolny także przysposobiono na lazaret. Zob. Lech Słodownik, „Działalność Biblioteki Elbląskiej w XIX–XX w.”, w: Biblioteka
Elbląska 1601–2001: materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia Biblioteki Elbląskiej, Elbląg 23 XI 2001 r., red. Wiesław Długokęcki (Elbląg: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. Odział w Elblągu, 2001), 53.
8
Wehrmann, Festschrift, 154.
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nie były to łatwe czasy. Prośba o udostępnienie pomieszczenia, w którym można by bezpiecznie przechować księgozbiór, przedłożona przez obu dyrektorów
podczas oblężenia miasta przez wojska pruskie w 1813 roku9 została wysłuchana,
ale nie obyło się bez zagubienia i pomieszania części zbiorów. Według Martina
Wehrmanna sytuacja ta także dała asumpt do rozpoczęcia prac nad katalogiem
systematycznym łączącym obie kolekcje10.
Najaktualniejsze prace umieszczone w dokumencie wydano w latach dwudziestych, trzydziestych i czterdziestych dziewiętnastego wieku, a ostatni opis
bibliograficzny to tekst opublikowany w 1853 roku11. Oznacza to, że rękopis był
wykorzystywany także przez pewien okres już po przygotowaniu nowego katalogu, o którego powstaniu poinformowano w sprawozdaniu z 3 stycznia 1846 roku.
Zmiana ta stała się warunkiem koniecznym, gdyż w 1833 roku biblioteka przeniesiona została do nowo wybudowanego budynku szkoły, zmieniając swój układ12.
Wpisy z lat pięćdziesiątych XIX wieku świadczą jednak o tym, że rękopis Sella
nadal był wykorzystywany w bibliotece, być może już tylko jako narzędzie pomocnicze.
Charakterystyka ogólna
Rękopis liczy 950 stron przy czym paginacja została przeprowadzona przez dziewiętnastowiecznego redaktora, a uzupełnił ją współcześnie kataloger na początkowych i końcowych stronach dokumentu. Precyzyjne określenie liczby prac
spisanych w katalogu jest, w odróżnieniu od objętości, niemożliwe, ponieważ
poszczególne tytuły nie odpowiadają faktycznej liczbie posiadanych egzemplarzy. Spowodowane jest to nie tylko powszechnie praktykowanym łączeniem
kilku prac w jednym tomie, ale także umieszczaniem pod tytułami periodyków
kilku, a czasem nawet kilkunastu numerów danego czasopisma oraz trudnością
zinterpretowania nie zawsze czytelnych lub precyzyjnych wpisów. Zapisy dyrektora gimnazjum to w przybliżeniu około siedem i pół tysiąca woluminów, co
Sześć tysięcy jednostek należało do dawnego Gimnazjum Królewskiego, łatwo więc oszacować, że Liceum Miejskie włączyło do wspólnego zbioru dwa tysiące tomów. Zob. Martin Wehrmann, „Geschichte der Bibliothek des Marienstifts-Gymnasiums in Stettin”, Baltische Studien AF
44 (1894): 220.
10
Wehrmann, „Geschichte”, 220.
11
KP, syng. Rkps 5, 817.
12
Po dwunastu latach i sześciu miesiącach pracy profesor K.F.A. Schmidt udostępnił nowy
sześciotomowy katalog i ponformował o tym we wspomninaym sprawozdaniu. Zob. Wehrmann,
„Geschichte”, 222.
9
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w obliczu podanej przez M. Wehrmanna liczby ośmiu tysięcy tomów13 zgromadzonych przez obie biblioteki w roku 1813, daje porównywalną wielkość księgozbioru. Inne dane podaje Wilhelm Böhmer14 szacujący zbiory, po reformie
szkolnej z 1805 roku, na około dziesieć tysięcy woluminów. Wszystkie wymienione wyżej wartości są przybliżone i orientacyjne, trudno w związku z tym
jednoznacznie stwierdzić, czy Sell tworząc katalog faktycznie umieścił w nim
cały księgozbiór czy jednak zabrakło mu na to czasu. Pewne jest natomiast, że
zbiory powoli rosły, o czym świadczą wpisy publikacji wydawanych od drugiego
dziesięciolecia XIX wieku.
Opisy bibliograficzne zostały sporządzone w językach angielskim, francuskim, greckim, hebrajskim, niemieckim – przy wykorzystaniu alfabetów greckiego, hebrajskiego, łacińskiego – i zapisane w dużej mierze kursywą neogotycką,
podobnie jak nazwy poszczególnych działów i sekcji utworzonych w rodzimym
języku bibliotekarza. W każdym dziale prace ułożono według formatów zaczynając od folio, a kończąc na octavo, co odzwierciedlało ustawienie książek na półkach. Nie obowiązywał tu układ alfabetyczny, a opis bibliograficzny zaczynał
się od nazwiska autora lub tytułu pracy. W obrębie poszczególnych dyscyplin
zapis poprzedzała liczba porządkowa, wyodrębniono także osobne kolumny do
umieszczenia informacji o miejscu, roku wydania oraz liczbie egzemplarzy. Trzonem katalogu były pojedyncze wydawnictwa, choć trudno uznać to za regułę,
gdyż zdarzały się dublety, a nawet pozycje w trzech i czterech egzemplarzach15.
Obszerność rękopisu mogła utrudniać sprawne posługiwanie się tym bibliotecznym narzędziem, dlatego dla ułatwienia nawigacji redaktor zawarł na pierwszych trzech stronach spis treści. W ten sposób udostępniona została zarówno
pełna, jak i skrócona wersja tego złożonego układu. Niestety, w odróżnieniu od
powstałego 47 lat wcześniej katalogu systematycznego Gimnazjum Akademickiego16, który, z racji sprawowanych funkcji, Sell musiał widzieć, dyrektor gimnazjum nie wyróżnił poszczególnych donacji będących w posiadaniu biblioteki.
Wehrmann, „Geschichte”, 220.
Wilhelm Böhmer, De Pomeranorum historia literaria ad Carolum Hasselbach et Ludovicum
Giesebrecht epistolica dissertatio […] (Berlin: G.E. Reimer, 1824), 89.
15
KP, sygn. Rkps 5, 114–115.
16
Na temat katalogu Davida Friedricha Eberta i jego układu zob. Agnieszka Borysowska, „Biblioteka Szczecińskiego Gimnazjum Akademickiego w XVIII w.”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początku
XIX wieku, red. Agnieszka Borysowska (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica,
2018), 138–151.
13
14
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Niewykluczone, że zaniechanie to było spowodowane pośpiechem, ale równie
dobrze bibliotekarz mógł nie planować umieszczenia tego typu informacji. Podobnie potraktowana została kwestia identyfikacji prac drukowanych i rękopisów.
W odróżnieniu od wspomnianego już katalogu Davida Eberta, gdzie pojawiły
się poszczególne wskazówki17, w opracowaniu Sella nie ma żadnych informacji
o rękopiśmiennej formie niektórych tekstów. Rozdzielanie książek drukowanych
i rękopisów nie było popularne w XVIII wieku 18, ale, jak wskazuje na to przykład Eberta, możliwe. W przypadku katalogu dyrektora gimnazjum praktyka ta
nie znalazła jednak zastosowania, mimo tego że powstał on w pierwszej połowie
kolejnego stulecia.
Inspiracje i przesłanki
Niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie na czym wzorował się Sell, tworząc
swój katalog. Studiując na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku na uniwersytecie w Halle, mógł mieć okazję do zapoznania się z układem systematycznym
księgozbioru, zreorganizowanym w pierwszej połowie stulecia przez Christiana
Benedikta Michaelisa (1680–1764)19. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by
przyszły dyrektor gimnazjum w czasie, kiedy to głównie profesorowie korzystali z zasobów bibliotecznych, miał taką możliwość. Po objęciu w 1793 roku20
obowiązków bibliotekarza Gimnazjum Akademickiego musiał za to korzystać
ze wspomnianego już katalogu systematycznego Eberta. Inspiracje znaleźć mógł
także wśród prac zgromadzonych w zbiorach szkoły, czyli cieszących się popularnością w XVIII wieku katalogach aukcyjnych i bibliotecznych, indeksach
ksiąg zakazanych, periodykach poświęconych nauce i literaturze, a także opisach
bibliotek, w tym pozycji Hermanna Coringa (1606–1681) dotyczącej biblioteki

17
Szerzej o rękopisach z donacji Liebeherra zob. Aleksandra Skiba, „Kolekcja Mathausa Heinricha Liebeherra w bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Szczecinie”, w: Od Pedagogium
Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początku XIX wieku, red. Agnieszka Borysowska (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica, 2018), 152–163.
18
Andrzej Mycio, „Znaczenie kodeksu rękopiśmiennego w XVIII wiecznej Europie na przykładzie biblioteki historyka Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemana”, w: Książka i prasa w kulturze, red. Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik (Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013), 56.
19
Berhnard Fabian et al., Handbuch der historischen Buchbestände. Sachsen-Anhalts (Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2000), 44.
20
Wehrmann, „Geschichte”, 226.
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w Wolfenbüttel21. W księgozbiorze znajdowały się pozycje uznanych bibliografów takich jak John Bale (1495–1563)22, Philipe Labbé (1607–1667)23 czy Peter
Lambeck (1628–1680)24, a także twórców bliższego kręgu, w tym berlińczyka,
Johanna Heinricha Samuela Formeya (1711–1797) ze wskazówkami dotyczącymi
tworzenia małej biblioteki25 oraz pracującego ponad 20 lat w Szczecinie Johanna
Carla Conrada Oelrichsa (1722–1799)26. Na szczególną uwagę zasługuje jednak
w tym miejscu Gabriel Naudé (1600–1653) i jego dwie prace, które znalazły się
w katalogu.
Pierwsza pozycja, Bibliogrpahia Militaris, umieszczona została wśród prac
dotyczących informacji biograficznych poszczególnych uczonych oraz pisarzy27
i jest tekstem, w którym omówiono literaturę dotyczącą sławnych wodzów i wojen, począwszy od starożytności. Druga, Advis pour dresser une bibliothèque28,
wpisana do katalogu w towarzystwie książki Louisa Jacob de Saint Charles29,
to poradnik dla osób zainteresowanych stworzeniem biblioteki. Wydanie, które
trafiło do Gimnazjum Królewskiego, a po 1805 roku do biblioteki połączonych
szkół, było drugą z sześciu edycji jakie pojawiły się w samym tylko XVII wieku,
książki wielokrotnie wydawanej i popularnej także w kolejnym stuleciu30.

Hermann Conring, Die Bibliotheca Augusta zu Wolffenbüttel […] (Helmstedt: Georg Wolfgang Hamm, 1684), zob. Sell, Catalogus, 881.
22
John Bale, Illustrium majoris Britanniae scriptorum, hoc est Angliae, Cambriae ac Scotiae
summarium, in quasdam centurias divisum [...] a Japheto sanctissimi Noah filio ad annum domini
(Ipswich: John Obverton, 1548), zob. KP, sygn. Rkps 5, 875.
23
Philippe Labbé, Bibliotheca bibliothecarum [...] (Leipzig: Johann Christian Wohlfart, 1682)
zob. KP, sygn. Rkps 5, 879.
24
Peter Lambeck, Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea Vindobonensi […]
(Vindobona: Matthäus Cosmerovius, 1665), zob. KP, sygn. Rkps 5, 870.
25
Jean Henri Samuel Formey, Conseils pour former une Bibliothèque peu nombreuse, mais
choisie (Berlin: Chez Haude Et Spener, 1755) zob. KP, sygn. Rkps 5, 877.
26
Johann Carl Conrad Oelrichs, Catalogus Reliquiarum Bibliothecae (Berolini: Pestchius,
1800), zob. KP, sygn. Rkps 5, 877.
27
Książkę umieszczono w dziale: Biographische nachrichten von einzelne Gelehrten und
Schriftsteller, zob. KP, sygn. Rkps 5, 865.
28
Gabriel Naudé, Advis pour dresser une bibliothèque (Paris: Rolet le Duc, 1644), zob. KP,
sygn. Rkps 5, 872.
29
Louis Jacob de Saint Charles, Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui ont été et qui sont à présent dans le monde (Paris: Rolet le Duc, 1644), zob. KP,
sygn. Rkps 5, 872.
30
Barbara Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów (Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej, 2005), 121.
21
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W Advis... Naudé skupił się przede wszystkim na radach dotyczących organizacji biblioteki publicznej, jednak uniwersalny charakter jego wskazówek
polegał między innymi na tym, że można je było z powodzeniem zastosować
w każdej tego typu placówce. W kręgu jego zainteresowań31 znajdowały się takie aspekty jak lokalizacja, wyposażenie, a przede wszystkim księgozbiór, który
miał być zespołem książek ułożonych w określonym porządku, dostosowany do
potrzeb szerokiego grona czytelników. Francuski bibliotekarz zalecał przy tym
zastosowanie układu zbliżonego do fakultetowego, czyli wzorowanego na strukturze organizacyjnej uniwersytetu32. Klasyfikacja ta nie zawierała wprawdzie
elementów nowatorskich, jednak łatwość i komfort posługiwania się tym systemem były ważnym aspektem podnoszonym przez Naudé33. Poradnik napisany
został z myślą o ludziach wykształconych, a więc przede wszystkim dla absolwentów uczelni, którzy swobodnie poruszali się właśnie w ramach tego systemu.
Autor Advis… wymienił siedem dyscyplin naukowych34, kończąc listę krótkim
stwierdzeniem „i inne”. Twórca koncepcji reorganizacji bibliotek nie zatrzymał
się jednak na wyliczeniu działów ogólnych. W ramach poszczególnych dziedzin
zalecał także utworzenie poddziałów, w których zawartości powinien orientować
się bibliotekarz. Omawiając układ księgozbioru, podjął także kwestię katalogu
i zalecał utworzenie dwóch – alfabetycznego autorów i systematycznego, przy
czym w ramach działalności biblioteki uniwersalnej, funkcję nadrzędną przyznawał temu drugiemu35.
Zagadnienia biblioteczne, a przede wszystkim klasyfikacja piśmiennictwa
w obrębie księgozbioru, stała się w następnym pokoleniu ważnym tematem dla
Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716). Działalność naukowca, a zarazem
bibliotekarza wpłynęła na niemieckie biblioteki, które „miały wyrastać w jego

31
Zagadnienia, które porusza w swoim poradniku Naudé wymienia Andrzej Drożdż, „Ciekawość książek w świetle Gabriela Naudé Advis pour dresser une bibliothèque”, Annales Academiae
Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 39 (2006), 4: 8.
32
Eugeniusz Ścibor, Klasyfikacja piśmiennictwa (Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
1996), 43.
33
Antje Bultmann Lemke, „Gabriel Naudé and the Ideal Library”, Syracusse University Library Associates Courier 26 (1991), 1: 38.
34
Theologie, Medicine, Iurisprudence, Histoire, Philosophie, Mathematiques, Humanitez,
& autres. Zob. wydanie dwudziestwieczne tekstu Naudé (Advis pour dresser une bibliothèque,
Leipzig: VEB Edition, 1963, 100).
35
William Clark, Academic Charisma and the Origin of Research (Chicago and London:
The Univesity of Chicago Press, 2006), 306–307.
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cieniu”36. Inspiracje czerpał zarówno ze swoich podróży, pracy bibliotekarskiej,
jak i z literatury, w tym znajdującego się w jego księgozbiorze poradnika Naudé37. Uważał, podobnie jak jego francuski poprzednik, że wartość księgozbioru
nie przekłada się na jego ilość i zalecał selekcję przy zakupie oraz pozyskiwanie
nie tylko starych wydań, ale i nowych pozycji38. Uwagę bibliotekarza-filozofa zajmowało jednak przed wszystkim katalogowanie – fascynacja, która rozpoczęła się
wraz z pracą nad katalogiem systematycznym do księgozbioru Johanna Christiana
von Boineburga39. Zainteresowanie to przekształciło się w potrzebę reformy nauki,
której, w związku z poszerzającą się wiedzą i lawinowo rosnącą liczbą książek,
postulował Leibniz40. Poprawa miała nastąpić dzięki utworzeniu towarzystwa
współpracujących ze sobą naukowców, corocznym wydawaniu katalogu nowości
(w związku z targami książek we Frankfurcie) oraz pracy nad encyklopedią mającą uporządkować zgromadzoną wiedzę. Miało to także ścisły związek z przemyśleniami filozofa na temat uniwersalnej systematyzacji nauk i zastosowaniu tego
podziału w bibliotekach. W Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego,
podejmując temat klasyfikacji wiedzy skłaniał się, tak jak Naudé, do zastosowania
systemu fakultetowego. Wyraźnie doceniał przy tym zalety katalogu systematycznego, któremu dla ułatwienia towarzyszyć miały indeksy alfabetyczne, terminów
i autorów41. Gotowy projekt, nawiązujący do uniwersyteckich zdobyczy, przedstawił w dwóch wersjach, prezentując obok 10 podstawowych działów42 znacznie
Clark, Academic Charisma, 309.
Margherita Palumbo, „Leibniz as librarian”, w: The Oxford Handbook of Leibniz, red.
Maria Rosa Antognazza (Oxford: Oxford University Press, 2018), dostęp 21.11.2018, http://
www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199744725.001.0001/oxfordhb-9780199744725-e-008.
38
Hans Georg Schulte-Albert, „Gottfried Wilhelm Leibniz”, w: World Encyclopedia of Library and Information Service, red. Robert Wedgeworth (Chicago: American Library Association,
1991), 455.
39
Halina Święczkowska, „On some of the Assumptions of Leibniz’s Programme of Enlightened Society”, Studies in Logic, Grammar and Rethoric 15 (2009), 28: 122.
40
Terry Cohran, Twilight of the Literary: Figures of Thought in the Age of Print (Cambridge
MA: Harvard University Press, 2009), 8–10.
41
Gottfried Wilhelm Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, z oryg. przełożyła i przypisami opatrzyła Izydora Dąmbska (informacja przejęta do wydania z 2001 z książki
wydanej w 1955) (Kęty: „Antyk”, 2001), 468.
42
Theologia, Iurisprudentia, Medicina, Philosophis intelectualis, Philosophia rerum imaginationis, seu mathematica, Philosophia rerum sensibilium, seu Physica, Philologica, seu res linguarum, Historia civilis Historia literaria & res Bibliothecaria, Generalia et miscellanea. Zob. Gothofredus Guillelmus Leibnitius […], Opera omnia […], t. 5 (Geneva: Louis Dutens, 1768), 213–214.
36
37
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rozszerzoną wersję uzupełnioną o poddziały, inspirując tym samym kolejne pokolenia bibliotekarzy.
Katalog Sella – budowa i charakterystyka układu rzeczowego
Korzystając z doświadczeń swoich poprzedników, dyrektor gimnazjum stworzył
katalog43 dla placówki o klasycznym profilu kształcenia, opierając swój schemat
na wspomnianym już systemie fakultetowym44. Nie miała przy tym znaczenia
liczba działów składających się na cały układ, a dodatkowe dyscypliny, które
się tutaj pojawiły, zostały zapewne narzucone przez tematykę księgozbioru, jego
historyczne uwarunkowania oraz zasobność biblioteki45. Dodać trzeba, że praktyka rozbudowywania lub minimalizowania klasyfikacji była powszechna także
w innych, w tym i pomorskich instytucjach. Do Bibliothecae Senatus Gedanensis
należał opracowany na przełomie XVIII i XIX wieku przez Chrystiana G. Ewerbecka katalog składający się z 21 działów46, natomiast księgozbiór analogicznej
placówki w Elblągu został podzielony przez rektora i zarazem bibliotekarza Jana
Langego na 7 części47.
Nie ulega wątpliwości, że kolejność następujących po sobie działów ma ścisły związek z tym zagadnieniem. W rękopisie Sella, dzięki przesunięciu teologii
na trzecią pozycję, porządek ten różni się nieco od zastosowanego przez Naudé
i Lebiniza. W katalogach dyscyplina ta pojawia się powszechnie na początku
schematu, ale jak wskazuje Eugeniusz Ścibor, teologię umieszczano także w środku klasyfikacji, a nawet na końcu listy48. Oznacza to więc, że zaszeregowanie,
43
Wissenschaftskund, Philologie, Theologie, Philosophie, Pädagogik, Staatswissenchaft, Kriegswissenschaften, Naturkunde, Gewerbskund, Mathematik, Geographie und Geschichte, Schöne
Künste, Literatur Geschichte, Vermischte Schriften. Zob. Sell, Catalogus, 3–9.
44
W XVII w. własną klasyfikację nauk, stosowaną później w niektórych bibliotekach francuskich, a także w Bibliotece Kongresu, przedstawił także Francis Bacon. Podział opierał się
na tzw. trzech podstawach umysłu: pamięci, wyobraźni i rozumie. Więcej na ten temat zob. Ścibor,
Klasyfikacja, 49–54.
45
Adam Łysakowski, Katalog przedmiotowy. Część 1. Teoria (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002), 101.
46
Zbigniew Nowak, Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem: szkice z dziejów i kultury książki
w Prusach Królewskich od XV do XVIII wieku (Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2008), 231.
47
Jerzy Sekulski, „Biblioteka gimnazjum elbląskiego w XVII–XVIII w.”, w: Biblioteka Elbląska 1601–200: materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia Biblioteki Elbląskiej, red. Wiesław Długokęcki (Elbląg: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odział w Elblągu,
2001), 29.
48
Ścibor, Klasyfikacja, 42.

Katalog biblioteczny Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego w Szczecinie

177

podobnie jak i zastosowana metoda podziału, były w dużej mierze decyzją indywidualną i zależały od charakteru oraz wielkości księgozbioru.
Schemat układu rzeczowego
Układ rzeczowy G. Naudé

Układ rzeczowy
G.W. Leibniza*

Układ rzeczowy J.J. Sella

1 Teologia

1 Teologia

1 Dział ogólny

2 Medycyna

2 Prawoznawstwo

2 Filologia

3 Prawoznawstwo

3 Medycyna

3 Teologia

4 Historia

4 Filozofia ducha

4 Filozofia

5 Filozofia

5 Filozofia rzeczy wyobrażalnych czyli Matematyka

5 Pedagogika

6 Matematyka
7 Humanistyka i inne

6 Filozofia rzeczy odczuwalnych czyli Fizyka
7 Filologia czyli Językoznawstwo
8 Historia społeczna
9 Historia piśmiennictwa i bibliotekarstwo
10 Dzieła ogólne i materiały
różne

6 Nauki polityczne
7 Sztuki wojenne
8 Przyroda
9 Rzemiosło
10 Matematyka
11 Geografia i historia
12 Sztuki piękne
13 Historia piśmiennictwa
14 Pisma różne

* Tłumaczenie według: E. Ścibor, „Rozwój systemów klasyfikacji na tle rozwoju piśmiennictwa i działalności
biblioteczno-dokumentacyjnej”, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Prace, Studia,
Przyczynki 3 (1975): 44–45.

W wypadku katalogu Sella argumentem przemawiającym za umieszczeniem teologii po wiedzy ogólnej i filologii, w odróżnieniu od tradycyjnego układu jaki podtrzymywał jeszcze katalog Eberta, było zapotrzebowanie na nowy typ
wiedzy. Bibliotekarz zaplanował umieszczenie prac filologicznych na 109 stronach, podczas gdy dla teologii przewidział ich już tylko 90. Wydaje się, że zarówno zmiana kolejności, jak i przewidywana wielkość poszczególnych działów
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mogła być efektem reform szkolnictwa przeprowadzonych w Prusach na początku XIX wieku. W wyniku tych zmian instytucją, której podlegały placówki edukacyjne w Szczecinie, stał się, zamiast kościoła ewangelickiego, urząd świecki49.
Nastąpiła także reorganizacja samego gimnazjum – w programie placówki, będącej szkołą neohumanistyczną, zaczęto skupiać się na nauczaniu języków klasycznych, niemieckiego oraz matematyki50. Ta ostatnia, podobnie jak nauki przyrodnicze, zanotowała największy przyrost nowych publikacji pośród katalogowych
wpisów. Zmiana dotychczasowego kuratora, a przede wszystkim nowy układ
przedmiotów, wpłynęły więc prawdopodobnie na przeniesienie środka ciężkości z teologii na inne nauki, co z kolei mogło skutkować nowym spojrzeniem
na strukturę katalogu i wewnętrzne przesunięcia.
Innym przykładem jest dział z naukami politycznymi, który jako samodzielna dyscyplina zaczął funkcjonować dopiero w drugiej połowie XIX wieku, ale
pierwsze próby nowoczesnego ujęcia tego przedmiotu pojawiły się już w okresie
renesansu, baroku51 i oświecenia52. Zmiana spojrzenia i powolne wyodrębnianie
tej nauki z filozofii mogły mieć wpływ na układ biblioteczny stworzony przez
Sella, tak samo jak i pojawienie się w katalogu pedagogiki. Ta ostatnia zaczęła
być dostrzegana w ciągu XVIII wieku dzięki systemom filozoficznym Johna Locke’a (1632–1704), Jeana Jacquesa Rousseau (1712–1778) i Johanna Heinricha Pestalozziego (1746–1827). Wprawdzie postrzeganie pedagogiki jako samodzielnej
dyscypliny związane jest z niemieckim filozofem Johannem Friedrichem Herbartem (1776–1841)53, działającym w pierwszej połowie XIX wieku, jednak świadomość potrzeby rozróżnienia literatury przedmiotu musiała być obecna w praktyce bibliotecznej dużo wcześniej. Co więcej, Sell, będąc nie tylko nauczycielem,
ale i publikującym autorem, miał w swym dorobku także prace pedagogiczne54.

49
Tadeusz Białecki, Historia Szczecina: zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do
1980 r. (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 261.
50
Włodzimierz Stępiński, „Szczecin w latach 1806–1870 na drodze do kapitalizmu”, w: Dzieje
Szczecina, red. Bogdan Wachowiak, t. III (Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994), 239.
51
Warto wspomnieć tu pracę Bartłomieja Keckermanna, który będąc profesorem Gimnazjum
Akademickiego w Gdańsku, przedstawił podział polityki na poszczególne zagadnienia. Bartholomäus Keckermann, Systema disciplinae politicae publicis praelectionibus anno MDCVII propositum in Gymnasio Dantiscano (Hanoviae: Gilielmus Antonius, 1608).
52
Encyklopedia politologii: pojęcia, teorie, metody, t. 1, red. Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki (Warszawa: Wolters Kluwer, 2016), 480.
53
Leon Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania: teoria i praktyka w zarysie (Jelenia
Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012), 9–10.
54
Białecki, Historia, 188.
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Niewykluczone, że własne zainteresowania jak i prowadzenie biblioteki będącej
częścią placówki szkolnej zaowocowały wydzieleniem także tego działu.
W klasyfikacji zastanawia także wyróżnienie rzemiosła i wojskowości55 będące być może rezultatem wzbogacania kolekcji dzięki darowiznom. Biblioteki
połączonych w 1805 roku szkół, tak jak inne placówki tego typu, nie posiadały
stałych funduszy56. Regularne i zracjonalizowane zakupy jako pierwsza prowadziła dopiero pod koniec XVIII wieku biblioteka uniwersytecka w Getyndze, ale
była to nowoczesna i prestiżowa placówka57. Szczecińskie gimnazjum bazowało
głównie na donacjach, które jako byłe prywatne kolekcje odzwierciedlały zainteresowanie pierwszych właścicieli. Wejście w posiadanie tak zgromadzonych
książek mogło wymusić na bibliotekarzu stworzenie działów, które reprezentowały węższe dziedziny wiedzy. W przypadku obu dyscyplin dziwi jednak pozostawienie przez Sella dużej liczby pustych stron. Niezapisane karty w katalogu
nie były czymś niezwykłym, identycznie postępował Leibniz, przygotowując się
do utworzenia katalogu autorów w Wolfenbüttel58. Jednak w przypadku rzemiosła i wojskowości w rękopisie Sella znalazło się niewiele książek, a zupełnie czyste karty pozostawiono obok stron, na których umieszczone zostały nazw poddziałów. Być może miejsce to było przeznaczone na część księgozbioru, którego
bibliotekarz nie zdążył wpisać (w świetle niesprecyzowanej kwestii liczby prac
w księgozbiorze jest to prawdopodobne), ale możliwe też, że czekał na jakąś niesfinalizowaną ostatecznie donację. Istnieje również trzecia ewentualność związana z piastowanym przez Sella stanowiskiem dyrektora. Będąc zwierzchnikiem
szkoły, mógł myśleć o przyszłych kierunkach rozwoju instytucji, a co za tym
idzie i biblioteki. Poszlaką może tu być informacja o istnieniu, obok klas z programem klasycznym, także oddziału z elementami nauczania sztuki i handlu, który
jednak zamieniono na klasę elementarną, a wkrótce potem zlikwidowano59. Sell
jako dyrektor, a także członek deputacji szkolnej, prawdopodobnie spotykał się

55
Sztuka wojenna oraz Rzemiosła różne pozostały w klasyfikacji Leibniza w obrębie Filozofii
rzeczy wyobrażonych, czyli w dziale obejmującym matematykę.
56
Anna Żbikowska-Migoń, Książka naukowa w kulturze polskiego oświecenia (Wrocław: PWN, 1977), 72.
57
Clark, Academic Charisma, 317.
58
Tamże, 310.
59
Lucyna Turek-Kwiatkowska, „Szkoły średnie miasta Szczecina w XIX wieku”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 23 (1978): 181.
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z różnymi koncepcjami rozwoju oświaty w Szczecinie, co mogło znaleźć także
odbicie w katalogu przygotowanym z myślą o jego wieloletnim wykorzystaniu60.
Porządek, według którego uszeregowane zostały działy, to tylko pierwszy
stopień struktury rękopisu zredagowanego przez Sella61. Na poziomie szczegółowym zobrazować go może następujący schemat:
I Dział
1 Część ogólna

II Część szczegółowa

A, B, C… poddziały części ogólnej A, B, C… poddziały części szczegółowej
a, b, c… poddziały

a, b, c… poddziały

Zastosowany układ to klasyfikacja monohierarchiczna, co oznacza, że
na każdym stopniu podziału zastosowana została jedna zasada, dzięki której
struktura mogła – po rozpisaniu – utworzyć drzewo62. Był to także schemat
wielostopniowy, ponieważ działy zachowywały się wobec siebie współrzędnie,
podrzędnie wobec działów stopnia wyższego i nadrzędnie w stosunku do działów umieszczonych niżej63. Dokument był poza tym katalogiem systematycznym, który obok ujęcia cechy naczelnej, jaką jest treść, wyszczególniał także
formy piśmiennicze – rzecz dopuszczalną w tym typie układu, ale z zasady obcą
systematyce nauk64. W związku z tym niemal w każdym dziale głównym obok
licznie pojawiających się i pozostających w dużym stopniu ogólności poddziałów zawierających sformułowania takie jak pisma różne, wstępne i szczegółowe,
znalazły swoje miejsce także określenia form wydawniczych. Najczęściej spotykane poddziały tego typu to encyklopedie i słowniki, co wynika zarówno z ich
szczególnej popularności w tym czasie, jak i poszerzającej się w poszczególnych
Rzemieślnicza szkoła średnia powstała w Szczecinie dopiero w latach trzydziestych XIX w.
Zob. Lucyna Turek-Kwiatkowska, Oświata, nauka i kultura szczecińska w latach 1800–1939
(Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986), 76.
61
Eugeniusz Ścibor, „Rozwój systemów klasyfikacji na tle rozwoju piśmiennictwa i działalności biblioteczno-dokumentacyjnej”, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.
Prace, Studia, Przyczynki 3 (1975): 38.
62
Barbara Sosińka-Kalata, „Klasyfikacje biblioteczne i bibliograficzne”, w: Bibliotekarstwo,
red. Anna Tokarska (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013), 306.
63
Grażyna Tetela, „Rzeczowe opracowanie zbiorów”, w: Bibliotekarstwo, red. Zbigniew Żmigrodzki (Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1998), 135.
64
Jadwiga Woźniak, „Katalog przedmiotowy – istota i wartość”, w: Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, red. Barbara Sosińska-Kalata, Katarzyna Materska, Wiesław Gliński
(Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004), 103.
60
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dyscyplinach wiedzy65. Oprócz wydawnictw encyklopedycznych wydzielone zostały także w dziale teologicznym pieśni i modlitwy66, a w przedostatnim, dotyczącym historii literatury, pojawiły się czasopisma67. Sell wyróżnił poza tym
literaturę dla dzieci i kobiet68, hasła rzeczowe posługujące się w ogólnym stopniu
zakresem geograficznym, wyodrębnił też podddziały zawierające takie kategorie
jak autorzy, badacze, towarzystwa naukowe i religijne69.
Uzupełniając strukturę o nazwy poddziałów, niekoniecznie tożsamych ze
schematem nauk, bibliotekarz jednocześnie cały czas opierał się na strukturze
fakultetowej, co doskonale widać na przykładzie teologii. Według ogólnej propozycji Naudé70 i bardziej szczegółowej Leibniza71 dyscyplina ta miała składać się
odpowiednio z 5 lub 6 wydzielonych części. Podobny schemat został zachowany
u Sella z tym, że już z nieco zaburzoną kolejnością. Zagadnienia z dziedziny
teologii historycznej zostały umieszczone między teologią praktyczną, a działem
zawierającym formuły obrzędowe, przy czym zmodyfikowane nazwy poddziałów zyskały na szczegółowości72. W ten sposób praktyczne rozwiązania wzięły
górę nad schematami i pozwoliły na uwypuklenie tematyki szczególnie ważnej
lub też licznie reprezentowanej w księgozbiorze.
Zagadnienie uniwersalności i wirtualności katalogu
Selekcja książek przy zakupie oraz prowadzenie katalogów systematycznego i alfabetycznego to kryteria, które zarówno Naudé jak i Leibniz uznawali za ważne
65
Helena Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku: zarys historyczny (Wrocław–
Warszawa: PWN, 1987), 192.
66
KP, sygn. Rkps 5, 227.
67
KP, sygn. Rkps 5, 877.
68
KP, sygn. Rkps 5, 195, 921.
69
KP, sygn. Rkps 5, 207, 855, 861.
70
Commeen Theologie, par exemple, il faut mettre toutes les Bibles les premieres suivant l’ordre des langues, par apres les Conciles, Synodes, Decrets, Canons, & tout ce qui est des Constitutions de l’Eglise, d’autant qu’elles tiennent le second lieu d’authorité parmy nous: en suitte les Peres Grecs & Latins, & apres eux les Commentateurs, Scholastiques, Docteurs meslez, Historiens;
& finalement les Heretiques. Zob. Naudé, Advis, 100.
71
Theologia communia, Theologia Exegetica, Theologia historica, Theologia positiva, Theologia practica, Theologia ritualis. Zob. Gothofredus Guilellmus Leibnitius […], Opera omnia, 209.
72
Nazwy poddziałów utworzonych przez Sella, nawiązujące tematyką do schematu fakultetowego, to między innymi Kirchenmuter und andere alten odpowiadający poddziałowi ogólnemu, Teologische Lehrbegriff tożsamy z teologią pozytywną czy Schriften von der homilitischen
und katachetischen Religionsuntterricht und Predigers odpowiadający teologii praktycznej. KP,
Sygn. Rkps 5, 148, 172, 211.
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przy prowadzeniu biblioteki. W przypadku szczecińskiego gimnazjum nie mogło
być jednak mowy o wypełnieniu powyższych warunków. O ile biblioteka szkolna
posiadała katalog systematyczny, to niestety nie dysponowała finansami, dzięki którym mogłaby uzupełniać zbiory. Jak wiele placówek tego typu bazowała
na donacjach, a w księgozbiorze dominowały pozycje siedemnasto- i osiemnastowieczne, mało użyteczne w toku nauczania w XIX wieku. Z opisów bibliograficznych w katalogu wynika, że nowych, dziewiętnastowiecznych nabytków
było stosunkowo niedużo, a połączenie szkół, ich reorganizacja, a następnie wojny napoleońskie, na pewno nie sprzyjały powiększaniu księgozbioru. Biblioteka
gimnazjum nie spełniała więc kryteriów placówki uniwersalnej, natomiast sam
katalog plasował się znacznie bliżej ideału. Opierając się na systemie fakultetowym, Sell zawarł w swoim dokumencie klasyfikację piśmiennictwa gromadzącą wszystkie podstawowe dziedziny nauki wyróżnione przez Naudé i Leibniza,
a nawet przekroczył ten zakres, wydzielając nauki polityczne, pedagogikę, sztuki piękne i dodając dziedziny związane z praktyczną działalnością człowieka73,
takie jak rzemiosło i wojskowość. Układ rzeczowy stanowił jednak tylko pewną
strukturę, która w niektórych wypadkach mogła być zaledwie odbiciem przyszłych zamierzeń dyrektora-bibliotekarza i nie odzwierciedlała rzeczywistego
stanu.
Kwestią otwartą pozostaje natomiast wirtualność katalogu, zagadnienie,
które podjęte zostało niezależnie przez dwóch naukowców. Pierwsza teoria,
przedstawiona przez Williama Clarka74, dotyczy odwrócenia porządku zależności
między katalogiem systematycznym, a miejscem książek na półkach i związana
jest z działalnością bibliotekarzy getyńskich. Pod koniec XVIII wieku Christian
Heyne (1729–1812) i Jeremias Reuβ (1700–1777) zaczęli umieszczać informację
na temat formatu książek nie, jak do tej pory, przed każdą grupą prac o określonej
wielkości, ale w obrębie indywidualnej sygnatury. W ten sposób pozycja książki
wraz z formatem, a czasem także stroną z katalogu zaczęła stanowić niepowtarzalne oznaczenie, dzięki któremu można było zidentyfikować dowolną pracę
w księgozbiorze. Proces ten odwrócił stosunek zależności, a rolę dominującą zaczął odgrywać katalog, który zyskał swój indywidualny rys. W przypadku rękopisu Sella nie ma jednak mowy o takiej zmianie. Bibliotekarz nie skorzystał z doświadczeń getyńskich i uporządkował prace według formatu książek, w związku
73
74

Określenie to stosuje Eugeniusz Ścibor, zob. Klasyfikacja piśmiennictwa, 36.
Clark, Academic Charisma, 320.
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z tym jego katalog pozostał „spisem z natury” i nie spełniał przedstawionych
wyżej wymogów. Sytuacja wygląda jednak inaczej w koncepcji zaproponowanej
przez polskiego naukowca.
Definicję wirtualności opartą na zestawieniu różnic i podobieństw między
bibliografią a katalogiem przedstawił, weryfikując przy tym nieco dotychczasowy sposób postrzegania tego ostatniego, Adam Nowak75. W literaturze przedmiotu wyraźnie rozdziela się oba typy opracowań, wskazując na powiązanie katalogu
z konkretnym księgozbiorem, w odróżnieniu od bibliografii określanej mianem
„zbioru fikcyjnego”76 lub „biblioteki bez ścian”77. Rozróżnienie to, prawidłowe
w wielu sytuacjach, pozostawia jednak, jak wskazuje A. Nowak, wątpliwości
wobec katalogów, które nie reprezentują już rzeczywistych kolekcji. Do grona tak
scharakteryzowanych dokumentów należy także rękopis Sella. Wykorzystywany do około połowy XIX wieku, po pojawieniu się nowego katalogu, stopniowo
tracił swą aktualność i więź z księgozbiorem, by pod koniec II wojny światowej
z racji zniszczeń, rozproszenia kolekcji i likwidacji placówki stać się, podobnie
jak bibliografia, zbiorem fikcyjnym. W obecnej chwili katalog Sella odzwierciedla więc dziewiętnastowieczny charakter zbiorów szczecińskiego gimnazjum,
jest to jednak już tylko historyczny, a także według wyżej przedstawionego kryterium – wirtualny spis, świadczący o kondycji biblioteki w pewnym momencie
dziejowym.
Podsumowanie
Spekulatywny charakter większości przedstawionych w artykule wniosków prowadzi do ogólnego zarysowania problematyki związanej z katalogiem biblioteki
Królewskiego i Miejskiego Gimanzjum w Szczecinie. Przyczyny tej sytuacji nie
wiążą się przy tym tylko z ograniczonym dostępem do szczegółowych danych,
umożliwiających precyzyjne przedstawienie rękopisu, ale i ogólnym stanem badań nad procesem kształtowania podstawowego narzędzia bibliotecznego. Katalogi cieszą się wprawdzie zainteresowaniem polskich badaczy, ale gros rozpraw podejmujących tę tematykę koncentruje się raczej na omówieniu zawartości
75
Adam Nowak, „Bibliografia a katalog – dyskusja o pojęciach i terminach. Historyczny zarys
problematyki”, Przegląd Biblioteczny 84 (2016), 1: 5–26.
76
Zbiór realny i fikcyjny rozróżnia Łysakowski, zob. Katalog, 27.
77
Janusz Stanisław Gruchała zastosował ten termin, omawiajac niezależność bibliografii siedemnastowiecznych, podkreślając brak ich związku z rzeczywistym księgozbiorem. Zob. Iucunda familia librorum: humaniści renesansowi w świecie książki (Kraków: „Universitas”, 2002), 115.
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prezentowanych dokumentów, problemach współczesnych lub sięgających nie
dalej niż druga połowa XIX wieku zagadnieniach teoretycznych. Wszystkie te
elementy sprawiają, że niniejszy tekst oparty w zdecydowanej większości na tezach niż na faktach może tylko w przybliżeniu określić proces kształtowania się
katalogu Sella, a także jego relacji wobec systemów zaproponowanych przez Naudé i Leibniza. Próba przybliżenia tych zagadnień, które w pewnych aspektach
pozostają w gronie poszlak i domysłów, daje jednak pewien obraz katalogu oraz
biblioteki ewoluujących równorzędnie z postępem i rozwojem wiedzy.
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Abstrakt
W artykule poddano analizie spisany w pierwszej połowie XIX wieku szkolny katalog
biblioteczny szczecińskiego Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego przechowywany
w Książnicy Pomorskiej. Autorka przedstawiła krótki biogram dyrektora placówki – bibliotekarza i pierwszego redaktora rękopisu – Johanna Jakoba Sella (1754–1816), a także
genezę powstania oraz budowę i charakterystyczne atrybuty katalogu. Metoda porównawcza pozwoliła na wskazanie cech wspólnych i różnic w klasyfikacji fakultetowej
zastosowanej przez dyrektora gimnazjum, w odniesieniu do układu zaproponowanego
przez Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716), popularnego w kręgu bibliotek niemieckich oraz porządku przedstawionego w książce Advis pour dresser une bibliothèque
autorstwa Gabriela Naudè (1600–1653), której drugie wydanie przechowywano w szkolnym księgozbiorze. Szczegółowa budowa zastosowanego schematu została zaprezentowana na przykładzie układu w dziale teologicznym. W ostatniej części artykułu autorka,
w świetle aktualnych definicji terminu, podjęła kwestie katalogu Sella jako biblioteki
uniwersalnej.
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The library catalogue of the Royal and Municipal Gymnasium
in Szczecin: Characteristics of the document in the light
of the ideas of Gabriel Naudé and Gottfried Wilhelm Leibniz
Abstract
The article analyzes the school library catalogue of the Szczecin Royal and Municipal
Gymnasium, compiled in the first half of the 19th century and now housed in Książnica
Pomorska. The author gives a short biography of the school principal – a librarian and
the first editor of the manuscript – Johann Jakob Sell (1754–1816), and describes the
origin, construction, and the characteristic attributes of the catalogue. Thanks to a comparative method, common features and differences were shown of the faculty classification, adopted by the Gymnasium principal, as compared to the arrangement suggested
by Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), popular in the circles of German libraries,
and the order described by Gabriel Naudé (1600–1653) in the book Advis pour dresser
une bibliothèque, of which the second edition was held in the school collection of books.
The detailed construction of the adopted schema was exemplified by the arrangement of
the theological section. In the last part of the article the author addressed the question of
the Sell’s catalogue as the universal library in the light of the contemporary definitions
of the term.
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Zasób Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która powstała wraz z założeniem
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1945 roku, w początkowym okresie składał
się głównie z tak zwanych zbiorów zabezpieczonych, czyli przede wszystkim
książek z byłych niemieckich bibliotek, które po zakończeniu II wojny światowej znalazły się na terenach wcielonych do Polski. W krótkim czasie, w okresie
1945–1949, zgromadzono około 600 tys. woluminów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Do Torunia zwieziono przede wszystkim książki z terenu byłych Prus Wschodnich oraz dzisiejszego Pomorza Zachodniego. Wśród
wskazanych zasobów znalazło się ponad 1000 rękopisów, około 40 tys. starych druków, kilka tysięcy druków muzycznych, około tysiąca map i atlasów,
a także mniejsze ilości obiektów graficznych oraz druków ulotnych. Reszta to
XIX i XX-wieczne książki i czasopisma1.
Henryk Baranowski, „Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ich rozwój i kierunki
przyszłego kształtowania”, w: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, red. Bogdan Ryszewski, cz. 5 (Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1990), 23–27.
1
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Do dziś przeprowadzono badania proweniencyjne tylko w obrębie kolekcji
starych druków2 oraz rękopisów3. W przypadku pozostałych kolekcji dysponujemy jedynie fragmentarycznymi danymi. Według badań Marii Strutyńskiej, zbiory szczecińskie, w kolekcji starych druków, obejmują w sumie ponad 2 tys. woluminów pochodzących z Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek Stettin), Generalnej
Dyrekcji Ziemstwa Kredytowego (Königliche Preußische Pomersche Generallandschafts Direction), Gimnazjum Miejskiego (Bibliothek des Stadtgymnasiums
Stettin) oraz Muzeum Pomorskiego (Pommersches Museum).
W materiałach warsztatowych zgromadzonych przez Marię Strutyńską podczas badań nad strukturą proweniencyjną kolekcji starych druków odnalazłem
jeszcze trzy proweniencje, które nie są wymienione w jej książce – są to Zbiorcza
Biblioteka Kościelna w Szczecinie (Gesammt-Kirchen Bibliothek zu Stettin), której zbiory w 1908 roku weszły jednak w skład Biblioteki Miejskiej4, Biblioteka
Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie (Bibliothek der Gesellschaft für Pom[mersche] Geschichte u[nd] Alterthumskunde in Stettin) oraz
szczecińskie Archiwum Państwowe (König[liche] Staats Archiv zu Stettin)5.
Szczecińskie książki dotarły do Torunia dwiema drogami. Jeszcze w 1945
roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika otrzymał przydział na zbiory zdeponowane na zamku w Pęzinie koło Stargardu, w którym obok zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Griefswaldzie zdeponowano także część zbiorów szczecińskich. Księgozbiór z Pęzina dotarł do Torunia w dwóch transportach – 6 października oraz 2 listopada 1945 roku. Druga droga wiodła bezpośrednio ze Szczecina,
w tym wypadku książki do Torunia przyjechały przede wszystkim w następnym,
1946 roku – wtedy zwieziono między innymi duży zbiór nut pochodzący z Biblioteki Miejskiej6. W marcu 1947 roku w Szczecinie zorganizowano zbiornicę książek, z której, już w mniejszych ilościach, ekspediowano książki do Torunia także
Maria Strutyńska, Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przewodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne (Toruń, 1999).
3
Andrzej Mycio, „Struktura proweniencyjna rękopisów pochodzących z tak zwanych zbiorów
zabezpieczonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu”, Folia Toruniensia 9–10 (2009–2010):
45–55.
4
Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII-XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa (Szczecin: Książnica Pomorska, 2018), 349–365.
5
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej: BUMK), archiwum Gabinetu Starych Druków, Materiały warsztatowe Marii Strutyńskiej do tematu struktura proweniencyjna starych druków BUMK; Strutyńska, Struktura, 29–31.
6
Baranowski, „Zbiory”, 27.
2
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w końcu lat czterdziestych7. Pojedyncze woluminy proweniencji szczecińskiej
były kupowane lub nabywane w drodze wymiany również w latach późniejszych8.
W Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu przechowujemy około 1100 jednostek inwentarzowych rękopisów pochodzących ze zbiorów zabezpieczonych. Są to głównie zbiory powstałe w XIX i pierwszej połowie XX wieku, w mniejszym stopniu obiekty starsze (kilkadziesiąt kodeksów
średniowiecznych oraz około 250 nowożytnych)9. W tym zbiorze znalazły się
także kodeksy o proweniencji szczecińskiej. Najliczniejszą grupą manuskryptów
szczecińskich są woluminy pochodzące z biblioteki Generalnej Dyrekcji Ziemstwa Kredytowego w Szczecinie. Jest to grupa 27 jednostek inwentarzowych dotyczących historii Pomorza Zachodniego, które wcześniej należały do prywatnych zbiorów historyka Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemanna (1743–1817),
uprzednim właścicielem większości z nich był Christoph Kiel, szczeciński kantor
szkoły miejskiej oraz bibliofil i kolekcjoner10. Poza tym znajdziemy w tym zbiorze
jeden rękopis pochodzący z Biblioteki Miejskiej w Szczecinie11 oraz dwie jednostki z Biblioteki Rejencji Szczecińskiej (Hauptbücherei der Regierung Stettin)12.
Pozostałe to osiem kodeksów pochodzących ze szczecińskiego Gimnazjum
Mariackiego (Marienstifts Gymnasium). Początki tej szkoły sięgają XIII stulecia,
w 1543 roku na jej bazie powstało, założone przez książąt pomorskich, Pedagogium, później przemianowane na Gimnazjum Karolińskie oraz Gimnazjum
Akademickie. W 1805 roku doszło do połączenia Gimnazjum Akademickiego
z istniejącym od 1404 roku Liceum Miejskim (Ratslyceum), powstało wówczas
Królewskie i Miejskie Gimnazjum w Szczecinie (Königliche und Stadt Gymnasium zu Stettin). Jednak już w 1868 roku doszło do ponownego podziału, powstały wówczas: Gimnazjum Miejskie – kontynuator tradycji Liceum Miejskiego oraz
Gimnazjum Mariackie – kontynuator tradycji Pedagogium. Umowy regulujące
Książnica Pomorska w Szczecinie, archiwum zakładowe, sygn. KP A–5, k. 5; KP A–6,
k. 673–709; KP A–8, k. 9–38; KP A–9, k. 328–360; KP A–12, k. 607–617; Borysowska, Kultura,
349–365.
8
Strutyńska, Struktura, 29.
9
Andrzej Mycio, „Nowożytne rękopisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”,
Czasy Nowożytne 25 (2012): 194; tenże, „Struktura”, 46.
10
Andrzej Mycio, „Znaczenie kodeksu rękopiśmiennego w XVIII-wiecznej Europie na przykładzie biblioteki historyka Pomorza Ludwiga Wilhelma Brüggemanna”, w: Książka i prasa
w kulturze, red. Katarzyna Domańska, Bernardeta Iwańska-Cieślik (Bydgoszcz, 2013), 52–69.
11
BUMK, sygn. Rps 1175/II.
12
BUMK, sygn. Rps 805/II; Rps 806/I-II; Mycio, „Struktura”, 52–53. Książki z Biblioteki
Rejencji Szczecińskiej nie występują w kolekcji starych druków BUMK – patrz przypis 5.
7
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ponowne rozdzielenie stanowiły, że gros do tej pory wspólnych zbiorów bibliotecznych pozostanie przy Gimnazjum Mariackim13.
Siedem, z ośmiu, kodeksów należących do Gimnazjum Mariackiego (na sześciu z nich widnieje pieczęć „Ex Biblioth[eca] Gymn[asii] Pal[eo] Sedin[ensis]”14)
trafiło do Torunia wraz ze zbiorami zabezpieczonymi wkrótce po zakończeniu
działań wojennych albo przez Pęzino jeszcze w 1945 roku, albo bezpośrednio ze
Szczecina, najpewniej w roku 1946. Ósmy kodeks został natomiast kupiony przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu dopiero w 1967 roku. Rękopis ten, przypuszczalnie, po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku dostał się w ręce
prywatne, w 1967 roku został sprzedany do bydgoskiego antykwariatu i via Bydgoszcz trafił do Torunia.
Analizowaną grupę rękopisów pochodzących z Gimnazjum Mariackiego reprezentują kodeksy z dziedziny prawa, medycyny, teologii oraz bibliotekarstwa.
Powstały one od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Wydaje się, że
najcenniejszy wśród nich jest kodeks zawierający kodyfikację prawa miejskiego
obowiązującego w Czechach, którego autorem był Pavel z Koldína15 (tekst, napisany w języku czeskim, powstał w 1579 roku)16. W 1586 roku Friderich Litwin
Stanisław Schwann, wyd., Descriptio Paedagogii Stetinensis 1573. Opis Pedagogium
Książęcego w Szczecinie (Szczecin: PWN, 1966), X–XI; Paweł Gut, „Budowa uczelni wyższych
w Szczecinie pod koniec XIX i w I połowie XX wieku”, w: Akademicki Szczecin XVI–XXI wiek,
red. Piotr Niedzielski, Waldemar Tarczyński (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2016), 82; tenże, „Szczecińskie akademickie szkoły średnie w II połowie XVII
i XVIII wieku”, w: tamże, 47–80; Janina Kosman, Z dziejów bibliotek w pruskiej prowincji Pomorza w XIX i początkach XX wieku (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2013),
149–150; Zofia Mielcarek, Bolesław Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego
(Szczecin: Wydawnictwo Glob, 1985), 63–70; Martin Wehrmann, „Geschichte der Bibliothek des
Marienstifts-Gimnasiumsˮ, Baltische Studien 44 (1894), 220–224; Sylwia Wesołowska, „Zarys
dziejów szkolnictwa na Pomorzu i w Szczecinie do połowy XVI w.”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początków XIX w., red. Agnieszka Borysowska (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica,
2018), 20–22.
14
Marta Kurzyńska, „Druki pomorskie w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego
w Szczecinie na tle zasobów muzeów Pomorza Zachodniego”, w: Piśmiennictwo na Pomorzu
Zachodnim do końca XVIII wieku, red. Janina Kosman (Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument”: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015), 50.
15
BUMK, sygn. Rps 165/III, Pavel Kristián Kolda z Koldína (1530–1589), Neue Reformation und corrigirte Stadtrecht des hochberühmsten Königreichs Behems mit sondern uleisz ausz
Boheimischer zu teuttzscher Sprach gebracht zu Nätz und Frommen allen Inwohnern bemelter
Crohn Behaims so der Behaimischen Sprach unbericht und vor Gericht zu handeln haben id. 1586.
16
Josef Jireček, wyd., Práva mĕstská království Českého a markrabství Moravského spolu
s krátkou jich Summou od Pavla Krystyana z Koldína (Praha: nákladem Spolku českých právníků
‚Všehrd‘, 1876).
13
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dokonał przekładu tekstu Pavla z Koldína na język niemiecki17, wzorował się
przy tym na wcześniejszym tłumaczeniu sporządzonym w 1580 roku przez Petra
Štěrbę18. Szczeciński rękopis jest wczesnym egzemplarzem przekładu Litwina,
powstał zapewne jeszcze w XVI stuleciu, czego dowodzi filigran papieru manuskryptu19. Tekst został sporządzony pismem kancelaryjnym, oprawa kodeksu
wykonana została z tektury obleczonej pergaminem. Na oprawie widnieją ślepe
tłoczenia geometryczne, widoczne są również pozostałości po dwóch skórzanych
wiązaniach. Dawne sygnatury kodeksu, zapewne związane ze szkolną biblioteką
to: „XL,7” oraz „Jur.f.68.”.
Drugi rękopis, również o tematyce prawnej, zawiera słowniczek pojęć z zakresu prawa miejskiego ułożonych alfabetycznie20. Powstał w drugiej połowie
XVII stulecia, posiada tekturową oprawę typu kopertowego obleczoną w pergamin. Zachowały się dwie dawne sygnatury: „XXVI,93” oraz „Jur.o.215”. Na karcie I recto znajduje się zapiska proweniencyjna, z której dowiadujemy się, że ów
kodeks należał początkowo do studenta prawa Arnolda Blumha21, a następnie
był własnością Marcusa Detleva Friese (1634–1710), prawnika i radcy na dworze szwedzkim i pruskim, który ostanie lata swojego życia spędził w Szczecinie.
Co prawda pod tą zapiską widnieje data 1609, ale jest to zapewne błąd i chodzi tu o datę 1709. Niewątpliwie bowiem dukt podpisu znajdującego się w zapisce: „D M Frisii” jednoznacznie wiąże go z osobą Marcusa Detleva Friese, który
w 1709 roku zapisał swój księgozbiór, głównie książki o tematyce prawniczej
i historycznej, w tym rękopisy, bibliotece Gimnazjum Karolińskiego22.
17
Georg Lehmann, wyd., Vollständige teutsche Stadt-Recht im Erb-Königreich Böheim und
Marggrafthum Mähren, von einem, dem Publico geneigten Rechtsgelehrten in Druck befördert
(Wienn: Rungger, 1720).
18
František Hoffmann, „O překladech a rozšířeni koldínových práv městských”, w: Městské
právo v 16.–18. století v Evropě. Sborník příspévků z mezinárodní konference uspořádané právnickou fakultou uk ve dnech 25.–27. záři 1979 v Praze, red. Karel Malý (Praha: Univerzita Karlova,
1982), 257, 261; tenże, „Rozšířeni koldínových práv městských v českých, německých a latinských
podobách (Ke 400. výroči vydáni Práv městských)”, Studie o rukopisech 18 (1979): 61–62.
19
Charles-Moïse Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès
leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600 (Mansfield Centre, CT: Martino, 2007 – reprint druku
z 1907), t. 1, poz. 226.
20
BUMK, sygn. Rps 318/I.
21
Arnold Bluhm został odnotowany w bazie Cerl Thesaurus, widnieje w niej jako student
na Uniwersytecie w Heidelbergu w 1677 r., dostęp 30.12.2019, https://data.cerl.org/thesaurus/
cnp00687167.
22
Agnieszka Borysowska, „Biblioteka szczecińskiego Gimnazjum Akademickiego
w XVIII w.”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa
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Trzeci manuskrypt reprezentuje także dziedzinę prawa, tym razem jest to
kodeks zawierający akademickie wykłady z prawa feudalnego obowiązującego
w krajach niemieckich23. Rękopis powstał w 1772 roku, został oprawiony w tekturę, posiada sygnatury szkolnej biblioteki – „XXVII,237” oraz „Jur.g.14”. Wykłady prowadzone przez profesora Philippa Ernesta Bertrama (1726–1777)24 spisane
zostały prawdopodobnie przez jednego z jego studentów – A. Contiusa. Swoje
wykłady Bertram oparł na kilka lat wcześniej wydanym podręczniku, którego
autorem był Georg Ludwig Böhmer (1715[1717?]–1797)25 „Pricipia juris feudalis
praesertim Longobardici quod per Germaniam obtinet”26. Manuskrypt powstał
na Uniwersytecie w Halle jeszcze w czasie, gdy Bertram prowadził tam wykłady.
Świadczy o tym zapis na stronie tytułowej „Halle den 5ten May 1772”, jak i filigran papieru opisywanego kodeksu, który wiąże go z papiernią w Halle27. Rękopis ten był z pewnością początkowo wykorzystywany przez samego A. Contiusa,
a później być może także i innych studentów prawa Uniwersytetu w Halle jako
skrypt akademicki. Następnie trafił do zbiorów szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego bezpośrednio albo przez bibliotekę Liceum Miejskiego.
Drugą grupę tematyczną tworzą manuskrypty medyczne. Są to trzy kodeksy28, które pierwotnie należały do szczecińskiego lekarza i poety Andreasa
Hiltebranda (1581–1637). Powstały w latach 1603–1605 w Lejdzie, w której Hiltebrand studiował. Zawierają przede wszystkim wypisy z różnego rodzaju dzieł
i podręczników medycznych przydatnych w czasie studiowania oraz zbiory tez

półwyższego w Szczecinie do początków XIX w., red. taż (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2018), 146–154; Borysowska, Kultura, 349–365; Agata Michalska, „Detlev Marcus Friese”, w: Encyklopedia Pomorza Zachodniego, dostęp 27.12.2019, http://www.pomeranica.
pl/wiki/Detlev_Marcus_Friese.
23
BUMK, sygn. Rps 236/II, Bemerkungen aus des Philipp Ernst Bertrams (1726–1777) Vorlesungen über Georg Ludwig Böhmer (1715[1717?]–1797) „Pricipia juris feudalis praesertim Longobardici quod per Germaniam obtinet” gesammelt von A. Contius.
24
Ernst Kelchner, „Bertram Philipp Ernst”, w: Allgemeine Deutsche Biographie, t. 2 (Berlin:
Duncker & Humblot, 1967, reprint wyd. z 1875), 551.
25
Richard W. Dove, „Böhmer Georg Ludwig”, w: tamże, t. 3 (Berlin: Duncker & Humblot,
1967, reprint wyd. z 1876), 73–74; Hans Liermann, „Böhmer Georg Ludwig”, w: Neue Deutsche
Biographie, t. 2 (Berlin: Duncker & Humblot, 1955), 391.
26
Pierwsze wydanie: Gottingae: Vandenhoeck, 1765.
27
Na znaku wodnym widnieje napis: „Halle”.
28
BUMK, sygn. Rps 105/I; 106/I; 215/I. Ostatni z wymienionych kodeksów nie został oznakowany pieczęcią Gimnazjum Mariackiego, jednak sygnatury na oprawie i na wyklejce górnej
okładziny jednoznacznie wiążą go z dwoma pozostałymi woluminami.
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panujących w owym czasie w medycynie29. Sporządzono je w języku łacińskim,
a fragmenty także w języku greckim. Woluminy oprawione są w pergamin,
wszystkie posiadają rejestry introligatorskie. Jeden z woluminów został opatrzony w dwa wiązania na tasiemkę30, drugi ma pozostałości po identycznych wiązaniach31. Zachowały się dawne sygnatury: „366”; „367”, „368”; „Med.q.27(1)”;
„Med.q.27(2)”; „19”; „43”; „VI.gr”, które zapewne należy wiązać z gimnazjalną
biblioteką. Jeden z tych trzech kodeksów32 zainteresował ostatnio badaczy, bowiem oprócz ekscerptów z podręczników medycznych zawiera także protokół
z zebrania – dysputy nad problemami z zakresu fizjologii i patologii, która miała
miejsce latem 1604 roku w Lejdzie. Wzmiankowane kolegium odbyło się w domu
Pietera Pauw (1564–1617), niderlandzkiego lekarza, anatoma i botanika, profesora nauk medycznych Uniwersytetu w Lejdzie. Andreas Hiltebrand brał w tym
kolegium czynny udział i sporządził protokół z tego spotkania33.
Hiltebrand jeszcze w okresie młodzieńczym pobierał nauki w szczecińskim
Liceum Miejskim, w ostatnich latach swojego życia był związany z Pedagogium
Książęcym. Wydaje się, że swój księgozbiór przekazał raczej do Liceum Miejskiego (w 1677 roku podczas oblężenia Szczecina przez wojska brandenburskie
spłonęło Pedagogium wraz z biblioteką). Jego rękopisy stały się później częścią połączonej biblioteki Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum w Szczecinie,
a po 1868 roku trafiły do zasobów Gimnazjum Mariackiego34.
Siódmy kodeks z grupy analizowanych manuskryptów, zatytułowany
Einleitung in die Heilige Schrift35, reprezentuje teologię. Rękopis (sporządzony kursywą w drugiej połowie XVIII wieku) zawiera blisko 500 stron tekstu
w języku niemieckim (fragmenty w językach łacińskim oraz greckim), oprawione w tekturę. Autorem tekstu, który ma charakter skryptu akademickiego, jest
29
Ulrich Schlegelmilch, „Andreas Hiltebrands Protokoll eines Disputationscollegiums zur
Physiologie und Pathologie (Leiden 1604)”, w: Frühneuzeitliche Disputationen. Polyvalente Produktionsapparate gelehrten Wissens, red. Marion Gindhart, Hanspeter Marti, Robert Seidel, przy
współpr. Karin Marti-Weissenbach (Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2016), 51–54.
30
BUMK, sygn. Rps 105/I.
31
BUMK, sygn. Rps 106/I.
32
BUMK, sygn. Rps 105/I.
33
Schlegelmilch, „Andreas”, 54–88.
34
Achim Aurnhammer, „Andreas Hiltebrand – ein pommerscher Dichterarzt zwischen Späthumanismus und Frühbarock”, w: Pommern in der Frühen Neuzeit. Literatur und Kultur in Stadt und
Region, red. Wilhelm Kühlmann, Horst Langer (Tübingen: Max Niemeyer, 1994), 202, 206–207;
Borysowska, „Biblioteka”, 63–70.
35
BUMK, sygn. Rps 242/II.
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najprawdopodobniej jeden z lokalnych, związanych ze Szczecinem, teologów. Filigrany papieru kodeksu wskazują na papiernię w stosunkowo nieodległym Magdeburgu. Wolumin oznaczono sygnaturami podobnymi do sygnatur wcześniej
opisywanych kodeksów, a mianowicie: „XXII, 205” oraz „Th.E.IV.q.17”. Ostatecznie kodeks ten trafił do Biblioteki Gimnazjum Mariackiego albo bezpośrednio, albo poprzez bibliotekę Liceum Miejskiego, podobnie jak wzmiankowany
wyżej skrypt z prawa feudalnego.
Ostatni z analizowanych kodeksów36 powstał w 1768 roku, zawiera ponad
600 stron (oprawionych w tekturę) spisanych głównie w językach niemieckim
oraz łacińskim. Ówczesny profesor szczecińskiego Gimnazjum Akademickiego
Johann Carl Conrad Oelrichs (1722–1799) odnalazł w małej skrzyni, znajdującej
się w Bibliotece Gimnazjum, dokumenty, głównie katalogi, inwentarze i wykazy darów i zlecił ich zszycie w jeden wolumin. Wszystkie zebrane dokumenty,
włącznie z najstarszym – katalogiem książek z 1590 roku (znak wodny potwierdza datację dokumentu) oraz inwentarzem rękopisów, wydatowanym na podstawie filigranu papieru na przełom XVI i XVII wieku, znajdowały się zapewne
od czasu swojego powstania do momentu zszycia woluminu w pomieszczeniach
biblioteki. Sto lat później – w 1873 roku – ówczesny bibliotekarz Hugo Lem
cke spaginował manuskrypt i sporządził spis zawartości. Kodeks zawiera także
późniejsze (z 1894 r.), drobne zapiski na temat doklejenia kart (I oraz 366a-b),
naniesione przez Martina Wehrmanna, nauczyciela i bibliotekarza Gimnazjum.
Zapewne także on naniósł paginację na kartach: 366a-b oraz 438a-b i dokleił
także do woluminu karty: I–II oraz 366a-b i 438a-b. Wolumin był niewątpliwie
przechowywany w Bibliotece Gimnazjum do II wojny światowej37.
BUMK, sygn. Rps 1148/IV, Johann Carl Conrad Oelrichs, Haec, orginem atque incrementa bibliothecae aedis cathedralis Marianae regii que Gymnasi Academici, spectantia authentica
documenta, post temporis spatium satis longum eheu neglecta, in fundatorum Balduini, Mülleri,
Frisii, aliorumque memoriam, a pulueris magna vi purgata, colligere, atque simul hos historiae
bibliothecae huius publicae fontes, una cum reperto ibidem, hac occasione, IV libros flori historiar. Romanor. nitidiss. codice membranae saec. XIV. aut ineuntis XV in lucem revocare, eosque
colligando ab interitu vindicare, e re fore duxit /...
37
Borysowska, Kultura, 349–365; Briquet, Les filigranes, t. 1, poz. 120 (wariant); Johann Carl
Conrad Oelrichs, Fortgesetzte historisch-diplomatische Beyträge zur Geschichte der Gelahrtheit besonders im Herzogthum Pommern (Berlin: in Commiszion der Real-Schule Buchhandlung,
1770), 187–192; Gerhard Piccard, Wasserzeichenkartei, t. 15, cz. 1 (Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1987), poz. 902 (wariant); Wasserzeichen-Informationssystem, Referenznummer DE4620-PO–123217 – wariant, dostęp 17.12.2019, https://www.wasserzeichen-online.de; Martin
Wehrmann, „Geschichte des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums (des früheren Herzoglichen
Pädagogiums und Königl. akademischen Gymnasiums) in Stettin 1544–1894ˮ, w: Festschrift zum
dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin um 24.
36
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W toruńskiej książnicy uniwersyteckiej przechowujemy dziś tylko niewielki fragment rękopiśmiennych zbiorów szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego, to zaledwie osiem woluminów. Są to jednak obiekty cenne, bo pochodzące
z odległej już w czasie epoki nowożytnej (XVI–XVIII w.). Siedem pierwszych
reprezentuje dziedziny, którymi nauka w owym czasie była najbardziej zainteresowana, a mianowicie: teologię, prawo i medycynę. Ich zawartość odzwierciedla
stan ówczesnej myśli i jest doskonałym materiałem źródłowym do badań w zakresie historii nauki. Ósmy zawiera biblioteczne katalogi i inwentarze, reprezentuje więc dziedzinę bibliotekarstwa i jest niezwykle cenny dla dzisiejszych
bibliologów, pozwala bowiem na wgląd w strukturę historycznych zbiorów bibliotecznych, które do dziś nie przetrwały w całości; analiza takich kodeksów
daje możliwości stawiania nowych tez naukowych. Trudno określić ile książek
szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego dotarło w ogóle do Torunia, niestety nie
dysponujemy w tym przypadku pełnymi danymi, ciągle brak obszernych badań
proweniencyjnych. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Marię Strutyńską38 książek tej proweniencji nie ma w ogóle wśród przechowywanych w Toruniu starych druków. Być może jakaś część zbiorów Gimnazjum Mariackiego
znajduje się w zbiorze książek nowych przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu lub w zbiorze druków muzycznych, tu jednak wciąż brak
nam szeroko zakrojonych badań proweniencyjnych.
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Abstrakt
Zbiory zabytkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, w swoim podstawowym zrębie,
zostały ukształtowane po zakończeniu II wojny światowej na bazie tak zwanych zbiorów
zabezpieczonych, czyli przede wszystkim książek pochodzących z byłych niemieckich
bibliotek. Do Torunia trafiły głównie książki z Prus Wschodnich oraz Pomorza. Niemała
część zbiorów poniemieckich pochodzi ze Szczecina, w tym także książki przechowywane do II wojny światowej w Bibliotece Gimnazjum Mariackiego, kontynuatora tradycji Pedagogium Książęcego. Szczecińskie zbiory trafiły do Torunia krótko po zakończeniu działań II wojny światowej albo bezpośrednio ze Szczecina, albo via Pęzino, dokąd
zostały ewakuowane przez administrację niemiecką w celu ich ochrony przed alianckimi
bombardowaniami. Pojedyncze książki szczecińskiej proweniencji były nabywane przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu także w latach późniejszych. W toruńskiej książnicy uniwersyteckiej przechowujemy dziś osiem kodeksów rękopiśmiennych pochodzących z Biblioteki Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie. Wszystkie manuskrypty powstały w okresie nowożytnym, od końca XVI do II połowy XVIII w. Siedem pierwszych
reprezentuje dziedziny: prawa, medycyny oraz teologii – ich zawartość odzwierciedla
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stan ówczesnej myśli i jest doskonałym materiałem źródłowym do badań w zakresie historii nauki. Ósmy zawiera biblioteczne katalogi i inwentarze, z tego względu jest szczególnie cenny dla badaczy historii szczecińskiego Gimnazjum oraz jego Biblioteki.

Manuscripts of the Szczecin Marian Gymnasium
in the collection of the University Library in Toruń
Abstract
The historic collection of the University Library in Toruń in its fundamental shape was
formed after the World War II, based on the so called restricted collection, i.e. primarily
the books from the former German libraries. To Toruń came mainly books from Eastern Prussia and Pomerania. Substantial part of the post-German collection came from
Szczecin, including the books kept until the World War II in the Library of the Marian
Gymnasium, which continued the tradition of the princely Pedagogium. The Szczecin
collection came to Toruń shortly after the military operations of the Wold War II came
to an end, either directly from Szczecin or via Pęzino, where they were evacuated by the
German administration in order to protect them from the Allied bombings. Single books
of Szczecin provenience were bought by the University Library in Toruń also in the subsequent years. In the Toruń university library we house today eight manuscript codices
from the Marian Gymnasium Library in Szczecin. All the manuscripts came into being
in the modern period, from the late 16th century until second half of the 18th century. Seven of them represent the domains of law, medicine, and theology. Their content reflects
the then state of thought and is a perfect source material for studies into the history of
science. The eighth one contains the library catalogues and inventories, and is particularly precious for the researchers of history of the Szczecin Gymnasium and its Library.

