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w st~p
Geneza zamieszczonych tu zr6del та scisly zwiqzek z podj ~ tymi przed Iaty rozprawami promocyjnymi па Uniwersytecie Wroclawskim z zakresu h ~storii ksiqiki dw6ch
reprezentatywnych miast Kiele cczyzny: KieIc 1 i Radomia 2 oraz prac<l w owoczesnym
Muzeum Swi~tokrzyski~, w kt6rvm zostaly zrealizowane w ramach og6Inego planu
badawczego tej, jakze znaczqcej w6wczas i dzis, instytucji 3, dzialajqcej w okresie wielkich juWleuszy: 1000-Iecia chrztu Polski oraz IX wiek6w Кielc.
W rozprawach roztrzqsano g16wnie problematyk~ tzw. drukarstwa rZqdowego, jako
wynik wprowadzenia w Ksi~stwie Warszawskim i Kr61e stwie Polskim nowoczesnego
svstemu administracyjnego,gdzie znaCZqCq rol~ w komunikacji spolecznej miala odgrywac urz~dowa prasa. Grudniowy dekret z 1807 roku w kwestii podzialu kraju, wzorowany па systemie francuskim, dal w rezultacie jednostki zwane departamentami, па
czele kt6rych stali
prefekci, mdjqcy obowiqzek przekazywania
' postanowien rZ<ldowych
.
.
podprefektom sprawujqcym wladz~ w powiatach.
Jednak:ie w miar~ rozrostu administracji i jej doskonalenia wladze departamentowe
mialy do przekazania przedstawicielom po~iat6w i gmin wlasne uchwaly i zarzqdzenia;
w orbicie zainteresowan znalazlo si~ sqdownictwo, szkolnictwo, zWiqzki wyznaniowe
i to, со do niedawna nazywalismy politykq kulturalnq. Nie wystarczal zatem stosowany
dawniej system kancelaryjnych kopist6w; о czym swiadczyla trafna argumentacja prefekta departamentu lomzynskiego: "UtrzуmУWёшiе towarzyskiego mi~dzy ludzmi porz<ldku, · do pomyslnosci narod6w koniecznie potrzebnego, od dobrych praw, r6wnie jak od
rychIych опусЬ oglaszania i dokladnej egze kucji nalezy.'"
W departamenta~h о tradycjach typograficznych organizacja drukarstwa о profilu
rzqdowym nie nastr~czala wi~kszych trudnosci. Tworzone redakcje mogly zamawiac
kontraktami okreslone wielkosci naklad6w w istniejqcych ju:i oficynach, kt6re nast~pni e
rozprowadzano koncentrycznie ро calym obszarze administracyjnym poprzez obwody .
powiaty i gminy.
W Кielecczyznie, gdzie nie bylo w tym czasie rzemiosla drukarskiego, starania
о drukarza rzqdowego trwaly niemal pelne trzy lata, kiedy to udalo si~ wreszcie prefektowi radomskiemu nam6wic do prowadzenia oficyny wydawc~ krakowskiego Macieja
Dziedzickiego i od ' kiedy ..:.... w paZdzi.e rniku 1811 roku - zacz<ll ukazywac si~ "Dziennik
Departamentowy Radomski", (Dla poludniowego regionu Кielecczyzny przeznaczon'y Ьуl
"Dziennik Departamentowy Krakowski " tloczony w · Krakowie.)
Ро zniesieniu Ksi~stwa Warszawskiego i utworzeniu Kr61estwa Polskiego umowny
obszar dzisiejszej Кielecczyzny5 podzielono па dwa wojew6dztwa : krakowskie i sandomierskie, Stolicq wojew6dztwa krakowskiego ро utworzeniu Wolnego Miasta Krakowa
t Сх.

Erber , Dzieje i produkcja drukarstwa kielecklego w latach 1818-1855, "Rocznik Михеиm ~wi~tokrzysklego",
t . VШ: 1973, s. 65-150.
2 Tenze, Druka.r stwo r ksi~garstwo Radomia w latach 1811-1865, "Вiul e t yn Kwartalny Radomsklego Towarzystwa
Naukowego", t. 14: 1977, х. 2. s. 1-119.
3 А. Oborny. Od redakcji, "Rocznik Михеuш ~wi~tokrzyskiego", t. VIII : 1973, 5. 7 ; tenze, Kronlka muzealna
1971, tamze, s. 442.
, А . Slomkowska. Prasa rzqdowa Ksl~stwa Warszawskiego i Кr61estwa Polskiego (1807-18381 . Warszawa 1969, 5.42,
5 . J. Nоwаk-Шuzеwski, Z historii polskiej literat ury i kultury, Warszawa 1967, s. 213- 220: Region kielecki . Коп
cepcja terminologlczna i jej .uzasadnienie.
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zostaly Кielce, sandomierskiego Radom. W miejsce dziennik6w departamentowych zacz~to wydawac: w Radomiu - "Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa Sandomierskiego",6
w Кielcacb - "Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa Krakowskiego,,7 о pOdobnym profiIu,
jak to precyzowal wczesniej prefekt depar,t amentu 10mZуб.skiеgо. Przy czym w kwestii
organizacyjnej ' drukarni ,w Кielcacb powt6rzyl si~ dylemat radomski. 1 tu pertraktacje
z drukarzami krakowskimi trwaly prawie, bez rezultatu, dwa lata, az wreszcie па prowadzenie oficyny od paZdziernika 1818 roku zdecydowal si~ miejscowy kupiec korzenny,
Jan Nepomucen Wodziczko, zainteresowapy z czasem bardziej stronq zysku niz utrzymywaniem w drukarni odpowiedniego poziomu tloczonych periodyk6w. dziel zwartych
i niezIiczonej i10sci akcy de'ns6w dla potrzeb administracyjnych, sqdowych. przemyslowych. szkolnictwa itd.
Poczqtkowo dzienniki depar tamentowe zamieszczaly materialy bez specjalnej troski
rzeczowej czy formalnej. Dysparty c ja nastqpila p6zn iej, przede wszystkim w dziennikach
wojew6dzkich i to dwojakiego rodz a ju. Z jednej strony poprzez segmentowe wprowadzenie stalych rubryk oraz poprzez wydzielenie tresci skarbowych, dla kt6rych postarano
si~ о oddzielny periodyk. Niezb~dne zr6dla ty czqce si~ tego zagadnienia znajdujemy
zar6wno w ареlи skierowanym do drukarzy krakowskich w sprawie uruchomienia ofiсупу rzqdowej w Кielcacb ze strony Komisji Wojew6dztwa Krakowskiego jeszcz'e z siedzib q w Krakowie. gdzie mi~dzy innymi czytamy, Ьу drukarze zechcie1i ... "najdalej
z dniem 1 stycznia (1811 roku) koniecznie przeniesc drukarni~ do sto!icy - miasta
Кielc - tak, аЬу nie tylko drukowanie dziennika, sche mat6w, cyrkularzy ... odbywac si~
moglo",8 jak r6wniez w нНна lat p6zniej jako przypomnienie trybu zalatwiania spraw
· па lamach "Dziennika Urz~dowego Woje\v6dztwa Krakowskiego": " ... Komisja Wojew6dzна, zawiadamiajqc wszystkie urz~dy skarbowe przez "Cyrkularz",' administracyjne zas
przez "Dziennik Urz~dowy" 9 .
Тан wi~c kolejnymi periodykami w hierarchii waznosci druk6w urz~dowych - оЬон
dziennik6w - byly cyrkularze. Wydawaly je wydzialy skarbowe departament6w i komisji wojew6dzkich, о czym swiad czy skrupulatna rejestracja Estreicher6w (Krak6w,
Кielce, Plock, Warszawa ). W ргz е,с iwiеб.stwiе , do dziennik6w ich dystrybucja nie miala
charakteru obligatoryjnego; nie mialy tez stalej obj~tosci i nakladu, ' со wiqzаю si~
z adresatem,: kiedy chodzilo о zarzqdzenie odnosz.qce si~ wylqcznie do pracownik6w
resortu skarbowego i10s c egzeinplarzy nie musial~ Ьус wielka, ale gdy wladze skarbowe
komunikowaly о koniecznosci podporZqdkowania ' si~ zarzqdzeniom og61nym wielkosc
nakladu dor6wnywala dziennikom i cyrkularz ko]portowany Ьуl razem z dziennikiem
jal{o wkladka.
Byla tez r6znica morfologiczna. Wi~kszosc dokument6w ' skarbowych redagowana
byla zwi~zle i druka r z musi al stosowac zm i an~ lюlumпу аlЬо zmian~ wielkosci czcionki.
Stqd spotykane przejscia z forma tu 40 па 20 i cz~sto w postaci dutki. со nadawalo
cyrkularzom bardziej zr6znicowanego wyglqdu w ргzесiwiеб.stwiе do dziennik6w, kt6re
Cz. Erber , Drukarstwo, . " s. 39-48.
Tenze, Dzieje .. . s. 93-96, 118-1 22,
8 Archi wum P ailstwowe, Кie1ce, RZqd Gubernialny Radomski. sygn. 1417. P lsmo prezesa Komisjl Wojew6dztwa
Krakowsk iego Kacpr a Wieloglowskiego do drukarn kr dkowskich : Akademlckiej , Maja, Dziedzlckiego. Mateckiego
i Dreli nk iewicz a z dnia 5 gr udnia 1816 r. Nr 5557{438.
g " Dziennik Urz c:dowy Wojew6dztwa Krakowskiego" , 1826 Nr 3.
6
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tloczone byly niedbale w monotonnym ksztalcie zbli2:0nym do kwadratu. Cyrkularze
redagowane byly о wiele korzystniej gdy idzie о wzgl~dy estetyki druku: mialy zharmonizowane akapity i proporcjonalne wielkosci kolumn w stosunku do a,rkusza papieru,
odwolujqc si~ do zlotego podzialu plaszczyzny. Owe wzgl~dy estetyczne byly oczywiscie
wynikiem wzgl~dnej rezerwy czasowej, kt6rej druka,rze rZqdowi nie mieli podczas przygotowaf1 form dziennikowych.
Tresciq cyrku]arzy pozostawaly zarzqdzenia, instrukcje i przepisy natury prawnej
z zakresu skarbowoki, a,nonse о otwieranych zaklada.ch przemyslowych i rzemieslniczych, r6znego rodzaju przetargach, licytacjach itd. Byly wszakze i takie za,rzqdzenia"
kt6re z pozoru sugerowaly tresci fiskalne, b~dqc w rzeczywistosci dokumenta.ml natury
politycznej. Powstaje zatem pytanie, czy prezentowa.ny tu "Cyrkularz" nr 79 z 16 grudnia, 1820 roku mial wylqcznie charakter skarbowy?110
Osqd pozostawiamy. Sza,nownym Czytelnikom.
tO

Archiwum Diecezjalne, Кielce, Akta Konsystorskie, sygn. «О. Por ... Cyrkularz" Nr 46 z 17 sierpnia 1821 roku:
anulowanie zarzqdzenia w wyniku starai1 Komisji Rzqdowej Wyznafl ReligijnY.~h i O&wiecenia Publlcznego;
Estreicher, III С. 318.
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... kwestarz z obcego klasztoru ...
Publikacja "Aneksu bibliofilskiego" poza wartosciq dokumentu historycznego posiada
wartosc tak zwanego kontekstu literackiego w odniesieniu do "Рапа Tadeusza". Kto nie
pami~ta wierszy arcypoematu Mickiewiczowskiego о tym, хе
"Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru
Przyszedl, i kiedy bliiej poznal pan6w dworu,
Gazet~ im pokazal wyprutq z szkaplerza;"
Zapis 6w - okazuje si~ - jest zapisem historycznej prawdy о zdarzeniach autentycznych,
kt6re пюzпа Ьу ujqc w zdaniu: dzialania emisariuszy. Przeglqdajqc podr~czniki historii
trudno trafic па informacje о istnieniu emisariuszy krajowych, kt6rzy kursowali mi~dzy
poszczeg6lnymi zaborami. ]esli sq informacje jakies, to о tajnych zwiqzkach niepodleglosciowych , kt6re powstawaly i dzialaly nie tylko wsr6d wojskowych, ale r6wniei wsr6d
mlodziezy uniwersyteckiej; о emisariuszach "wewn~trznych" wi-ele si~ m6wi dopiero ро
powstaniu listopadowym. Wsr6d czynnik6w jednoczqcych nar6d m6wiq historycy о fakcie
wyznawania przez са/у nar6d polski religii rzymskokat olickiej, ale zaraz _zastrzegajq, хе
ta "rola w dziedzinie ;ednocz enia narodu (... ) byla stosunkowo mala" (Wladyslaw Схар
liftski, Zarys dziej6w Polski do roku 1864, Krak6w 1985). W kontekscie tego stanu, о jakim
mowa, dokument "Cyrkularz Nro 79", wydany ргхех "Wydzial Skarbowy - Kommissyq
Woiew6dztwa Krakowskiego" . паЫега szczeg6lnego znaczenia: u;awnia obawy wladz
przed rozszerzaniem wiadomosci nieocenzurowanych, kt6re w rzeczywistosci budzily
emocje patriotyczne i podtrzymywaly polskosc. Ale naleiy tei mniemac, хе owq dzialalnosc zakazanq prowadzili па wlasnq r~k~ kwestarze zakon6w iebracznych. Stqd tak
zdecydowany (оп owego zarzqdzenia, z kt6rego wynika kategoryczny zakaz przechodzenia
kordonu mi~dzy zaborem austriackim а rosy jskim: "х wolnego Kraiu Miasta Krakowa
Zakonnikom kwesty czyli ialmuiny zЫeraniem trudniqcym si~, wchod do tutejszego Kraiu
jest zakazanym." Dokument nie powstal z inicjatywy wladz kieleckich, lecz ;est "przepisem wykonawczym" "Reskryptu wysokiey Kommissyi Rzqdowej Spraw Wewn~trznych
i policyi, czyli zагzqdzеп.iе Xi~cia Namiestnika Kr6lewskiego" (1820).
Tak doskonale pasujqce do bohaterskiego fragmentu blografii ks. Robaka (Jacka Soplicy)
zarzqdzenie zostalo pomini~te (przeoczone) przez historyk6w literatury, kt6rzy komentowali - i to znakomicie - epopej~ Mickiewiczowskq. Stanislaw Pigon pisze: "z historii
tamt ych czas6w nic nie w.iemy, хеЬу (.. .) prowadzono ;akies akcje spiskowe w zaborze
pruskim czy austriackim"; w innym inie;scu ten sam autor stwierdza, хе "Poeta zgr.omadza tu sz czeg6ly m~czeftstwa, oczywiscie moiliwe takie z pocz. XIX w. (podkr. S.Z.),
аСе szczeg6lniej wzruszajqco wymowne ро ·г. 1831." ("Рап Tadeusz", оргас. S. Pigon, BN).
Otrzymu;emy wi~c dokument niezwykle wazny literacko, poszerza;qcy wiedz~ historycznq,
z kt6rej wynika podstawowy zabieg poety, polega;qcy па skumulowaniu doswiadczen
i wydarzen z kilkunastu- albo nawet z kilkudziesi~ciu lat polskiej historii. Nie chc~ twierdzic, хе mial pelnq swiadomosc tej wiedzy historycznej (ch ociai trudno nie wiedziec
о reskrypcie namiestnikai), Ьо przeciez w 1820 roku Ьуl studentem, ale studentem konspiru;qcym (Towarzystwo Filomat6w powstalo w Wilnie w г. 1817).
Majqc to wszystko па uwadze, lat\viej docierac тохету do warsztatu i techniki tw6rczej
poety, kt6ry dokonywal syntezy doswiadczen, zbierajqc je w ekspresywny оЬгах poetycki;
obdqrzal tez tymi doswiadczeniami swego bohatera nie bardzo liczqc si~ z chronologiq
wydarzen i prawdq hfstorycznq. Poeta kreowal ;ednak swiat przedstawiony w "Рапu
Tadeuszu" z reali6w, ale podporzqdkowywal ;е swoim zamyslom i сеСот artystycznym,
patriotycznym, filozoficznym.
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W Oficynie Wydawniczej "Exbud " '11 J~drzej owie
odbito 444 egzernplarze nurnerowane i sygnowane
pod kierunkiern El:ibiety Chodkiewicz-Przypkowskiej.
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Odbijali: ]6zef Obierz'yllski, Andrzej tuksik i Krystyna FUl'a,
kt6ra \lIykon ala r6wnie:i prace introligatorskie.
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