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Kraków – warto wiedzieć

To było w XVII wieku. Czeski student Samuel Rosacius 
wybrał się w podróż, aby zdobyć autografy monarchów panują-
cych w ówczesnej Europie, poczynając od cesarza Ferdynanda, 
a następnie królów Anglii, Danii, Szwecji, Polski, Niderlandów, 
uzupełniając wpisy wizerunkami odwiedzanych z tej okazji miast. 
Wyprawa przyniosła efekty. Do sztambucha wpisali się m.in. 
Karol I – król Anglii, Chrystian IV – król Dani, Jan – książę Szle-
zwika-Holsztynu. Obok portretu naszego króla Zygmunta III Wazy 
znajduje się kolorowa akwarela przedstawiająca widok Krakowa, 
widzianego od północnego zachodu. Akwarela została podpisana: 
Crakow. Czytelnicy PAUzy Akademickiej jako pierwsi mogą zo-
baczyć ten widok, a to za sprawą wystawy „Zbiory z byłej Pru-
skiej Biblioteki przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej – stan  
i perspektywy badań”, która towarzyszy międzynarodowej konfe-
rencji, prezentującej wybrane eksponaty.

Niedyskrecje
Prof. dr Markus Bernauer z Berlina, kierownik Pracowni 

Edycji Dzieł Jeana Paula, przedstawił na wystawie list Caroline 
Richter z listopada 1817 roku do Jeana Paula. Prezentowany list  
jest intymnym zapisem dokumentującym losy małżeństwa  
niemieckiego pisarza Jeana Paula z Caroline Richter. List Caroline 
stanowi wyraz  wielkiego emocjonalnego oddalenia mieszkających 
wspólnie w Bayreuth małżonków: prawdopodobnie został przeka-
zany z jednego pokoju do drugiego. 54-letni Jean poznał podczas 
swej podróży do Heidelbergu latem 1817 roku córkę znanego 
profesora teologii, Sophie Paulus, w której się zakochał. Młoda 
kobieta również uległa urokowi znanego pisarza – relacjonuje 
prof. Bernauer. Po jego wyjeździe wywiązała się między nimi 
korespondencja, która swój punkt kulminacyjny osiągnęła w liście   
Paula z 9 września („nie dzieli nas nic, żadne cielesne rozstanie, 
nawet najwyższe szczęście, którego tak gorąco Ci życzę”) i de-
dykacji w Suplemencie do powieści Levana. W następnym roku 
Sophie wyszła nieszczęśliwie za mąż za Augusta Wilhelma 
Schlegla, a Jean Paul po latach pogodził się z żoną.

Podejrzenia wobec Wilhelma i ambicje Aleksandra
Dr Philipp Mattson z Uniwersytetu w Heidelbergu zajmuje się 

edycją dzieł i listów Wilhelma von Humboldta. W Krakowie od-
nalazł list Wilhelma Humboldta do Henriette Herz i innych osób, 

Kraków w sztambuchu

Widok Krakowa z  ok. 1626 roku w sztambuchu S. Rosaciusa.

będących członkami stowarzyszenia, które stworzył z przy-
jaciółmi w celu wspólnego dążenia do doskonałości moralnej. 
Ponieważ istnienie stowarzyszenia objęte było tajemnicą, jego 
członkowie w korespondencji posługiwali się szyfrem. I taki wła-
śnie list znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. Widać w nim 
m.in. zaszyfrowane miejsca. Humbold szyfruje „stowarzyszenie” 
za pomocą kręgu z umieszczoną w środku kropką. Podejrzewano, 
że wspomniany przez Humboldta związek miał formę loży. Ostatnie 
krytyczne edycje tekstów Humboldta pozwalają uznać dotych-
czasowe spekulacje na temat związków Humboldta z wolnomu-
larstwem za bezpodstawne.

Z kolei dr Jutta Weber zajęła się korespondencją Aleksandra 
Humboldta, brata Wilhelma, przytaczając jeden z jego listów: 
„Rozpoczynam druk mojego dzieła (dzieła mego życia). Mam 
szalony pomysł, by przedstawić całość materialnego świata, 
wszystko, co wiemy dziś o zjawiskach nieba i życia ziemskiego, 
od mgławic po geografię występowania mchów na granitowych 
skałach, wszystko w jednym dziele, i to w takim, które przemawia 
żywym językiem i porusza duszę. Musi być w nim zapisana – 
obok faktów – każda rozbłyskująca wielka i ważna idea. Musi ono 
przedstawiać epokę duchowego rozwoju ludzkości (w odniesieniu 
do jej wiedzy o naturze)”.

Z Krzeszowa do Jagiellonki
Dr hab. Katarzyna Jaśtal z Instytutu Filologii Germańskiej UJ 

i dr Monika Jaglarz z Biblioteki Jagiellońskiej przybliżają dzieje 
„Berlinki”, jak określa się potocznie przechowywane w Bibliotece 
Jagiellońskiej zbiory byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Ber-
linie, podkreślając, że jest to jedna z największych i najcenniej-
szych europejskich kolekcji bibliotecznych. W 1941 roku z powodu  
zagrożenia działaniami wojennymi ze stolicy III Rzeszy rozpoczęto 
wywozić najcenniejsze kolekcje biblioteczne. Umieszczano je w róż-
nych miejscach, m.in. w Książu na Dolnym Śląsku. W 1944 roku 
część tych zbiorów znalazła się w miejscowości Krzeszów. Po 
zakończeniu wojny zajął się nimi dr Stanisław Sierotwiński – pra-
cownik Biblioteki Jagiellońskiej i jednocześnie Delegat Ministra 
Oświaty do zabezpieczenia księgozbiorów opuszczonych i porzu-
conych. W 1947 roku zbiory berlińskie zostały przewiezione do 
Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie znajdowała się siedziba Delegatury. 
Pozostają tu do dzisiaj jako depozyt Skarbu Państwa.

„Berlinka” bez tajemnic
Otwierając obecną wystawę, prof. Zdzisław Pietrzyk przypo-

mniał osoby, dzięki którym ta wystawa i konferencja mogły się 
w ogóle odbyć. Przede wszystkim dra Sierotwińskiego, który 
te zbiory odnalazł i zabezpieczył. Przypomniał także nazwiska  
prof. Józefa Andrzeja Gierowskiego – rektora Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i prof. Jana Pirożyńskiego – dyrektora Biblioteki Ja-
giellońskiej, dzięki którym zbiory berlińskie zostały udostępnione 
naukowcom w 1981 roku. Od tego czasu są one obiektem zain-
teresowania badaczy z Polski i z zagranicy. Szersza publiczność 
może je obejrzeć podczas ekspozycji związanych z Festiwalem 
Beethovenowskim. – Temat tak zwanej „Berlinki” nigdy nie był 
tematem łatwym, tym bardziej więc cieszy możliwość dyskusji  
nad tą problematyką w międzynarodowym gronie badaczy, a także 
możliwość prezentacji choć części tych zbiorów – mówiła  
dr hab. Magdalena Sitarz, dyrektor Instytutu Filologii Germań-
skiej UJ (notabene: córka prof. Jana Pirożyńskiego). Przypomnijmy, 
iż wystawę można oglądać tylko do 30 czerwca br.

MARIAN NOWY
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