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opracowanych katalogów swojej kolekcji, zwykle związa-
nych z wystawami, wśród nich dwa duże tomy z wystaw 
Imago Poloniae w Polsce (2002–2003)2, oraz Dantiscum 
Emporium Totius Europae Celeberrimum w Gdańsku 
(2004–2005). Nie wydał jednak planowanego zbiorcze-
go katalogu map ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów  
w języku angielskim.
 Jego zbiory w Bitburgu doprawdy stały się międzyna-
rodowym centrum badawczym historii kartografii. Praco-
wali tam, sponsorowani przez niego, historycy i archiwiści 
z Polski; odwiedzali go historycy kartografii i kolekcjone-
rzy z całego świata. Organizował kwerendy najrzadszych 
map Polski w największych bibliotekach Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Tą drogą w Houghton Library, Harvard 
University, w 1986 r. odkryto drugi stan mapy Poloniae… 
Wacława Grodeckiego (Bazylea, 1570).
 Obok dawnych map i atlasów Tomasz – „Dr Niewo”  
– zbierał ryciny miast, rytowane portrety polskich postaci 
historycznych, starodruki, przywileje królewskie, doku-
menty, listy, rękopisy literackie, znaczki pocztowe itd.  
Zbierał także mapy morskie (miał m.in. dwa unikatowe por-
tolany Morza Śródziemnego, 1588, oraz Bałtyku i Morza  
Północnego, 1588), dawne mapy Niemiec i Luksemburga. 
 We współpracy z historykami literatury i archiwistami 
wydał dwa tomy mickiewiczianów i tom Utworów niezna-
nych Juliana Tuwima z jego kolekcji oraz opracowanie 
przywilejów królewskich z tejże. Katalog rękopisów z jego 
kolekcji oczekuje na wydanie.
 W Bibliotece Królewskiej można teraz obejrzeć 
„Album Moszyńskiego” (o burzliwej wczesnej i późnej 
historii), tj. zbiorek rękopisów Adama Mickiewicza, zawie-
rający 42 jego utwory: sonety, elegie, ballady, bajki, ero-
tyki i tłumaczenia z J.W. Goethego), kilka XVII-wiecznych 
książek polskich i jeden z przywilejów królewskich. 

Pani Marie-Luise Niewodniczańska kontynuowała:
Pomyślałam sobie, że dla króla Stanisława jego 
gabinet rycin, biblioteka, kolekcja rysunków i ma-
lowideł architektów z całej Europy, zaproszonych  
do Warszawy […], były wielką pasją, która dawała 
mu oparcie i siłę w polityce reform – nieskutecz-
nej, gdyż miał bardzo niebezpiecznych i potężnych 
sąsiadów: Katarzynę, u nas nazywaną Wielką,  
i Fryderyka, króla Prus. Wyobrażam sobie, że tutaj 
szukał oparcia, tu przychodził wieczorami, cieszył 
się swoimi książkami, tu spotykał ciekawych ludzi, 
artystów, architektów, malarzy. Ta sala jest pełna hi-
storii. Jestem przekonana, że ta wspaniale odrestau-
rowana biblioteka fascynowałaby nie tylko mojego 
Męża, ale też wszystkie Osoby, które dla niego pra-
cowały w naszym archiwum, albo które sprzedały 
mu swoje zbiory.

 Tomasz Niewodniczański miał rozmaite plany co do 
przyszłości swojej kolekcji Imago Poloniae, która wzbu-
dzała ogromne zainteresowanie i podziw światowych ko-
lekcjonerów, ekspertów i uczonych. Jej przekazanie do 
Polski (która w wyniku działań wojennych i późniejszych 
zmian terytorialnych utraciła prawie wszystkie zbiory  
dawnej kartografii) wiązał ze zwrotem przez Polskę 
Niemcom Biblioteki Pruskiej, tzw. „Berlinki”, znalezionej 
w 1945 r. na Dolnym Śląsku i odtąd przechowywanej  
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Rok przed śmier-
cią zmienił zdanie3.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Imago Poloniae...

Znowu Pani Marie-Luise:
Jestem bardzo szczęśliwa, że dwa lata temu uda-
ło mi się przekonać Męża, aby jego zbiory poszły 
do Zamku Królewskiego, mimo że to, co było jego 
wielkim życzeniem, nie spełniło się: „Berlinka” 
jeszcze nie wróciła. Uważałam, że naj ważniejsze 
jest, aby jego zbiory były właśnie tu, w Warszawie,  
w tym fantastycznym miejscu. Nad powrotem „Ber-
linki” z Biblioteki Jagiellońskiej do Berlina musimy 
jeszcze pracować. Jestem przekonana, że uda się 
znaleźć rozwiązanie, dobre dla obu stron, sąsiadów 
we wspólnej Europie, którzy chcą zostać partnerami, 
a nawet przyjaciółmi.

ANDRZEJ M. KOBOS

1 Cytaty pochodzą z mojego nagrania podczas uroczystości  
14 czerwca 2010. (AMK)
2 Pierwsza wystawa Imago Poloniae Tomasza Niewodniczań-
skiego odbyła się w Collegium Maius UJ we wrześniu 1981.
3 Wcześniej Tomasz Niewodniczański podarował Szczecinowi 
ponad 100 dawnych map Pomorza, a wrocławskiemu Ossoli-
neum 218 map Śląska. Obdarował także muzea historyczne  
w Gdańsku i Wilnie.

Marie-Luise Niewodniczańska,
Biblioteka Królewska, 14 czerwca 2010
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