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Na obwolucie karta tytułowa jednego z zachowanych kodeksów biblioteki Jana Olry ch a' Szaniedkiego w zbiorach specjalnych Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Kielca~h .
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Upadek powstania listopadowego a wraz z nim postępujące represj e
polityczne wobec jego uczestników nie ominęły Kielecczyznyl. Okres
paskiewiczowski zaznaczył się tu dotkliwymi stratami moralnymi i materialnymi. Prześladowaniami objęto nie tylko osoby, które bezpośrednio
brały udział w zrywie narodowym, ale również patriotów posądzanych
o sympatyzowanie z powstańcami. Osoby te były pod specjalnym policyjnym nadzorem 2 • Częste rewizje w domach, na terenie szkół, księgarń
i bibliotek, gdzie spodziewano się ulotek i odezw z okresu powstania,
nie przynosiły tajnej policji oczekiwanych przez władze rosyjskie spodziewanych wyników, ponieważ w społeczeństwie - mimo rozwarstwienia klasowego - panowała patriotyczna solidarność i nieustępliwość
wobec znienawidzonego zaborcys.
Druki powstańcze społeczeństwo po przegrane j walce traktowało jako pamiątki narodowe i skrzętnie je chowało w najgłębszych zakamarkach domostw. Odnajdujemy je dzisiaj w specjalnych tekach w muzeach, bibliotekach, archiwach 4 • Księgarz e mimo ostrych przepisów, zakazujących rozpowszechnianie książek nie posiadających wyraźnego pozwolenia cenzury, starali się różnymi drogami zakazy te omijać. Kurator Okr ęg u Warszawskiego w piśmi e okólnym skierowanych do władz
wojewódzkich usk.:.rżał się, że ... "w niektórych miejscach po jarmarkach
1 J. Nowak-Dłużewski , Z historii polskie; titeratur1j i kultury, Warszawa 1967,
213-220: Region Kielecki. Koncepcja terminologiczna i jej uzasadnienie.
2 Archiwum Państwowe , Radom . (dalej APR), Teka !Y;uzealna nr 2, niefo!.
3 APR. Rząd Gubernialny Radomski (dalej RGR) sygn. 12i2, k. 63. Pismo Ko:nisji Województ"v'a Sandomierskiego do rektorów s zkół z dnia 26 sierpnia 1833

5.

~oku .

4

APR. Teka muzealna nr 2. nietol.

http://sbc.wbp.kielce.pl

i odpustach kramarze drobnym handlem trudniący się wystawiają na
sprzedaż rozmaite pisma j książki nie tylko nie zaopatrzone pozwoleniem
cenzury, ale pod tytułem książek nabożnych zawierające w sobie szkodliwe zdania"5.
Okres paskiewiczowski to zmasowane konfiskaty całych majątków
uchodźstwa politycznego, które nie skorzystało z "najłaskawszej amnestii"6. Dodajmy, amnestii niezmiernie ograniczonej, bo wykluczaj '1cej i jej dobrodziejstwa całą ówczesną elitę umysłową i oddanych sprawie patriotów, którzy w powstaniu odegrali decydującą rolę7.
Procedura zagarniania majątków przeciwników politycznych tego
okresu była ogromna. W jednym z numerów "Dziennika Urzędowego
Województwa Sandomierskiego" z 1835 roku zamieszczony wykaz emigrantów pozbawionych prawa własności wynosił 2340 osób. A był to
wykaz sporządzony przez władze naprędce i nie oddawał w pełni stanu
faktycznego, gdy się tę liczbę porówna z późniejszymi opracowaniami
z tego zakresu 8 . Nota bene zabrakło w nim m.in. Jana Olrycha Szanieckiego, osoby tak znaczącej w życiu narodu. Postanowienie to głosiło
zabór majątków na rzecz skarbu zaborcy zarówno przed ogłoszeni em
postanowienia, to jest przed 2/ 14 kwietnia 1835 roku, w chwili ogło
szenia, jak też "jeszcze wykryć się mogących "9 .
I rzeczywiście carat ściganie osób i konfiskatę majątków rozciągnó!ł
na długie lata. Dość często nawet wówczas gdy wiedziano, że elana osoba
wyemigrowała i kiedy władze nie miały pewności czy uchodźca nie pozostawił w kraju jeszcze jakichś majętności , o których mogłyby się dowiedzieć w dodatkowym postępowaniu śledczym. Oto znamienny i ni'2
odosobniony bynajmniej przykład . W roku 1841 Cyprian Kamil Norwid
wraz ze swym przyjacielem Franciszkiem W ężykiem ~dbyli podróż literac1w-artystyczną po Kielecczyźni e, zwiedzając m.in. Zwolei!, Czarno·,
las, Opatów, Kielce i drodze na Jasną Gór ę, Ko niecpol. Fakt ten poli cmajstrowi radomskiemu podsunął pom ysł, by po trzynastu latach od
5 AP, Kielce (dalej APK), RGR, sygn. 157. Akta tyczące się cenzury książek
i innych dzieł.
a "Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego" 1835, dodatek nadzwyczajny z dnia 12/24 września .
i J. Kaczkowski, Konfiskaty na :iemiach poiskich pod zaoorem rosyjskim po
powstaniach roku 1831 i 1863, Warszawa 1918, s. 33.
8 "Dzie!mik Urzędowy ',Vojewództwa Sandomierskiego" 1335. dodatek nadzwyczajny z dnia 12/ 24 września; J . Kaczkowski, Konfiskaty ... indeksy .
9 "Dziennik Urzędowy Województwa Sandomierskiego" 1835, dodatek nadzwyczajny z dnia 12/ 24 \YTze śnia.
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chwili opuszczellia kraju przez poetq, zamieścić raport o następującej
" Norwida Cypriana , który pod pozorem kształcenia się w sztuce
rzeźbiarskiej od roku 1842 przebywa za granicą i nie ma zamiaru powrócić do kraju, pomimo ścisłego poszukiwania na terytorium miasta
Radomia nie wyśledzono ... "10. Zaiste, zadziwiająca logika!
Wś ród ruchomości zagrabianych majątków ziemiaństwa i zamoż
niejszego mieszczaństwa nader często występowały książki. W zależności
od pozycji społeczno-politycznej ich byłych właścicieli postępowano
przy likwidacji księgozbiorów dwojako. Książki i cale biblioteki osób,
które nie odegrały na arenie politycznej większej roli, władze wojewódzkie po drobiazgowych czynnościach cenzorskich przystępowały do publicznej licytacji we własnym zakresie. Zajmowali się tym urzędnicy
wydziałów skarbowych pod osobistym nadzorem jednego z członków
Jwmisji wojewódzkiej, a po zlikwidowaniu odrębności auministracyjnej,
pod okiem wicegubernatora cywilnego. Tak np. praktykowano w Kielcach w 1834 roku, gdy likwidowano książki po oficerach oddziałów
powstal1czych ll .
W przypadku osób odgry wa jących wybitną 1'01<; w ówczesnym życiu
politycznym z czynności cenzorskich rezygnowano pozostawiając konfi skatQ władzom centralnym \V obawi e, by nie tylko nieodpowiednie tytuły, ale i książki opatrzon e znakami proweniency jnym i nie dostały sil:'
do publicznego obiegu, zacierając w ten sposób wszelkie ślady atmosfe r y
patriotyczn e j. Tak właśnie postąpiono z biblioteką Szanieckiego, powierzając p race porządkowe przy jej ekspedycji do Warsza wy inżynierowi
guuel'llialnemu Maksymilianowi Straszowjl~.
B y ły zasadniczo dwa powody decydując e o \V~'borze Strasza do tej
pracy. Po pierwsze względy strukturalne dziewiGtnastowiecznych bibliotek gdzie oprócz ksi ęg ozbiorów gromauzono różne okazy o charakterze
l11uzeal:1ym, a więc rzeżby, numizmaty, mineraly. Te ostatnie sprawiały
osobom Ilie mającym odpowiednicgo w:.'ksztalccl1la lla jwi ęce j Idopotu
\V ich ldasyIikacj i i katalog owa niu. Poproszono więc znakomitego znawcq pr zed miotu - absohventa Szkoły Inż ynieri i Cywilnej. M"ksymilian
St rasz uczelnię ti~ ukończ ył ze stopniem celującym. zelając gł ówny egzatreści:

10 APR. Teka muzealna nr 2. poz. 61. Pismo RGR do Magistratu Radomia
dnia 16/28 grudnia 1856 r. i pismo Magistratu Radomia do PGR z dnia 16/28
·.vrześnia 1856 r.
11 .. Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego" 183-1, s. 851.
12 APR, Zarząd Dóbr Państwowych (dalej ZDP). Akta szczegółowe Rządu Guoernialnego Krakowskiego (RGK ) tyczące się zajęcia Dóbr Pi ńczów, sygn. 3862.
L
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min u Juliusza Kolberga, profesora geodezji Uniwersytetu Warszawskiego, uczonego o szerokich zainteresowaniach naukowych, pod którego
wpływem był ten zdolny inżynier, konstruujący wówczas w Kielcach
instrumenty optyczne, mające doprowadzić go niebawem do eksperymentów fotograficznych i przynieść mu miano ojca polskiej fotografii1 3 •
Po drugie zawartość bibliotek pierwszej połowy XIX stulecia to
jeszcze dziedzictwo epoki oświec eni a z dużą ilością literatury naukowej
w różnych językach. Maks ymilian Strasz aył najlepiej przygotowany
do tych czynności spośród wyższych urzędników kieleckich, władał bowiem kilkoma językami obcymi. Miał już za sobą podróże stypendialne
do Niemiec, Holandii i Anglii. Sledził tam nie tylko najnowsze wynalazki, do których m iał szczególne upodobania, ale także interesował się
najnowszą literaturą naukową z różnych dziedzin wiedzy. Spożytkował
ją później w podręcznikach z zakresu fotografii i pracach geodezyjnych H .
Dokumentujemy tu jedynie likwidację hiblioteki Szanieckiego a przecież nie zapominajmy jednak, że majątek ostatniego ministra sprawiedliwości z okresu powstania listopadowego obejmował rozległe nieruchomości, których wyceną zazwyczaj zajmowali się inżynierowie gubernialni
z urzędu. Z podobnym przypadkiem autor spotkał się podczas przygotowywania do druku inwentarza Franciszka Lessla, kompozytora doby
przedchopinowskiejl5.
Przebieg i atmosferę prac nad porządkowaniem biblioteki Szanieckiego oddaje dobrze raport Strasza z lipca 1838 roku , w którym obrazuje stan księgozbioru i program działania. Na wstępie owego dokumentu
stwierdza, że opóźnienie jakie nastąpiło przy sporządzaniu spisu biblioteki wynikło z dwóch powodów. Po pierwsze księgozbiór po wyemigrowaniu Szanieckiego do Francji pozostawał przez kilka lat bez należytej
opieki co sprawiło, że b ył w nieładzie. Po drugie, po przywiezieniu biblioteki do Kielc, lokal w którym Strasz spisywał książki i minerały
był zbyt ciasny, by można było dokonać szybko oczekiwanego przez
władze spisu. Ponadto Strasz w raporcie domagał s i ę zrobienia pi ę tna
ście nowych pak na książk i
dod atkowych funduszy na drob :1 iejsze

13
5.

A. Maciesza, Histori a fotografii polskiej w latach

1839-1889,

Płock

1972,

23.

j( Cz.
Erber, Fotografia w Kiel cach. Cz. I: Wiek XIX. Studium wstępne ,
Kielce 1979, s. 7.
15 Tenże , Inwentarz notarialny Franciszka Lessla, " Muzyka " 1989 nr 2.
- w druku.
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prace pomocnicze przy jej ekspedycji do Warszawy16. W raporcie tym,
jak i w następnych obok realiów niemalże rutynowych przy tego rodzaju postępowaniu daje się zauważyć wiele podtekstów natury politycznej. Poprzez piętrzeni e trudności i opóźnienie ekspedycji zrabowa nej bibliotek i Strasz nie chciał i nie mógł brać na siebie tak znaczącej
dla kultury polskiej odpowiedzialności , z czego jako czł owi ek wysoce
wykształcony musiał sobie zdawać sprawę. Carat znany był bowiem
z tego, ż e do wielu akcji tego typu wyznaczał niejako z urzędu Polaków piastujących różne szczeble kariery urzędnicz e j i zmuszał ich do
pełnienia dwuznacznej roli wobec rodaków.
Trudności, o których wspominał w raportach sprawiły, że ze zlecenia
mógł się wywiązać dopiero w trzy miesiące później. Spis minerałów oddał na początku paździ ernika,1 ' natomiast katalog biblio te:-:zny w dwóch
egzemplarzach w drug ie j d ekadzie miesiąca 18. Miejscowy rząd gubernialny poszedł po linii najmniejszego oporu i nie zgodził się na zrobicnie nowych pak zabezpieczających b ibliotekę podc zas długiego transportu. W końcowej fazie przygotowań ekspedycji zrabowanego księgozbioru
odpowiedzialnym za jego transport z ostał wyznaczony burmistrz miasta
Kielc. W takich to oko liczn ościach , przy widocznym braku zaufania do
Strasza, b i bliotek ę po Szanieckim prz ewieźli do Warszawy trzej ch łop i,
furmani ze wsi Ko st omłoty: Franciszek i Józef Żakow ie oraz Antoni
Borowic.
Dostarczono ją przy końcu października 1838 roku Rządowi Gubernialnemu Mazowieckiemu w Warszawie, który niebawem miał urządzić
publiczną licytacjęlv. Jej ogólna wartość oszacowana została przez Strasza na kwotę 3.733 złp i 18 gr. Liczyła 4439 woluminów a spisana zost ała na trzydziestu kilku arkuszach ,. w różnych językach"20. Była to
zatem niemal połowa księgozbioru, jak i był przechowywany w P i ńczo
wie przed wyjazdem Szanieckiego do Paryża. Druga część b iblioteki,
dzięki wcześniejszemu darowi Szanieckiego m ie jscowym szk ołom , pozostała na miej scu 21 .
16 APR. ZOP. sygn. 3862, Pismo Strasza z dnia 3
li

18

Wykaz nie zachował się w aktach radomskich.
APR. ZDP, sygn. 3862. P ismo Strasza z a nia

paź d ziernika

21 / 3

1838 r.

wrze śnia/' paźdzlernika

1838 r.
19 Tam że,

20

Pismo Strasza z dnia 18/30

października

1838 r .

Tamże.

21 Cz. Erber. Wokót ekslibrisu donacyjrtego Jana Olrycha Szanieckiego, Kielce
1987, 5 i n.
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Raporty Strasza zawierają szereg uwag dotyczących handlu księgar
skiego co wskazywałoby, że orientował on si(~ we współczesnym rynku
wydawniczym i jego różnorodnych formach dystrybucji. Argumen tował
m.in. ż e "przyczyna, dla której ocenienie tak znacznego zbioru książek
nie jest wyźszym jest ta, że wiele dzieł z,najduje si(~ niekompletnych,
nadto że książki dawnych wydań a mianowicie b ędące dziełami mniej
sławnych autorów obecnie trudno, aby uważane jako towar, znaleźć
mogły wielki pokup lub płacone były tak jak późniejsze, lub teraźniej
sze w tychże samych przedmiotach wydawane'22. Pocieszał władze, że
aukcyjna forma dystrybucji zrekompensuje, a nawet przewyższy aktualną cenq biblioteki. Dowodzenie Strasza znajduje wyraz \V dziewiętna
stowiecznej praktyce licytacyjn ej, którą Strasz znał zapewne z autopsji.
Potwierdzają to również badania dziejów książki w Kiele cczyźnie 23 •
I jeszcze jeden ważny szcz eg ół raportów Strasza. W jednym z nich
stwierdza, że katalog biblioteczny wysłany był do Rządu Gubernialnego
Mazowieckiego w Warsza wie w dwóch egzemplarzach. Z korespondencji
tegoż rządu wynikało, że po dostarczeniu biblioteki na miejsce, jak już
wspomniano, miała być zorganizowana niebawem licytacja księgozbioru.
Zazwyczaj każda większa aukcja ogłaszana była na łamach oficjalnych
i nieoficjalnych periodyków. Mamy na to dowody w p racach zzakrew
historii książki w Kieleccz yźnie 24 • Przeprowadzona kwerenda prasowa
dała j e dnakże negatywny wynik 2 :;. Dalsze badania w toku.
Tak się składa , że autor miał okazj G zajmować się tak Szanieckim
jak i Straszem kilka lat wcześniej2G. Prezentowana tu kwerenda źródło
wa wnosi nowe wartości do obydwu postaci i nowe ich oświetlenia. Sylwetka Maksymiliana Strasza przypomniana zostala w związku z roczni.C<)
stuczterdziestolecia fotografii Kielecczyzny, kiedy to na światło dzienne
~2

APR, ZDP, sygn. 3862. Pismo Strasza z dnia 18/ 30 października 1838 r .
Cz. Erber, Dzieje i produkcja dm/carstwa kieleclciego 10 latach 1818-1855,
,, !tocznik Muzeum Świętokrzy skiego" T . 7: 1973, s. 78.
~4 Tenże , Drukarstwo i księgarstwo Radomia 10 latach 1811-1865, "Biuletyn
Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego" T . 14: 1977, z. 2 - passim .
2:; Panu mgr Janowi Rogali dzięku ję uprzejmie
za przeprowadzenie wstępnej
kwerendy.
26 Cz. Erber, W obronie polskości Miko/aja Kopernika. Z tradycji Kopernikowskich Kielecczyzny pierwszej połowy XIX stulecia. "Rocznik Muzeum Świętokrzy 
skiego" T . 8: 1975, s. 213-245 ; tegoż: Wokół ekslibrisu donacyjnego Jana Olrycha
Szanieckiego , Kielce 1987; tegoż: Fotografia ... s. 7-9; tegoż: Maksymilian Strasz
- ojciec polSkiej fotografii, W: (Szóste) 6 Biennale Krajobrazu Polskiego , Kielce
1979, s. 5-7.
23
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wydobyto nieznane dokumenty dotyczące jego działalności w Kielcach.
Jana Ol rycha Szanieckiego wyeksponowano na kilku wystawach i rozdziałach prac, dzięki poparciu Oddziału K ieleckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Kielcach w Roku Kopernikowskim 27 • Ale postać ta - mimo istnienia
literatury dotyczącej powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji -jest nadal mało znana i domaga się w przyszłości gruntownej kwerendy.
Opin ię taką wyrazili również recenzenci tej pracy28. Godzi się przeto
przypomnieć główne etapy życia i działalności ostatniego ministra sprawiedliwości w Rządzie Narodowym okresu powstania listopadowegu,
obrońc ę Mikołaja Kopernika, organizatora życia naukowego i kulturalnego, reformatora i działacza gospodarczego, wreszcie fu ndatora pierwszej na Kielecczyźnie biblioteki publicznej .
.Jan Olrych Szaniecki , urodzony 26 grudnia 1783 roku w Plewiskach,
pochodził z rodziny mieszczański e j. Kształcił się w poznańskim gimna··
zjum, gdzie w roku 1805 zdał matur ę z odznaczeniem. Trudne warunki
materialne nie pozwoliły mu iść śladem brata i odbyć studia uniwersyteckie. Po kampanii napoleońskiej, w której brał udział jako artylerzysta, rozpoczął aplikację w Sądzie Apelacyjn ym w Warszawie i dzięki
poparciu Feliksa Pomiana łJubieńskiego został w 1808 roku sekretarzem
w Prokuraturze Generalnej Księstwa Warszawskiego. W dwa lata później
po złożonych egzaminach prawniczych - został adwokatem, by z biegiem lat stać się najgłośniejszym obrońcą w stoli cy 29.
Podczas pracy w Sądzie Apelacyjn ym zaprzyjaźnił się z Józefem
Wielopolskim, który po śmierci ojca otrz y mał olbrzymie dobra majoratu pińczowskiego , oszacowane na dziesięć mil ionów zlp. Wielopolski.
napotkawszy duże trudności ze strony rodziny i w ierzycieli, postanowił
zwrócić się o pomoc Jana Olrycha Szanieckiego, któremu po dług ich
pertraktacjach udało się sprawę doprowadzić do względnie pomyślnego
zakończenia w tym wstępnym etapie długotrwałego konfliktu najgłoś
niejszej sprawy cywilnej owego czasu. Choc iaż mógł teraz Wielopolski
dowolnie dysponować majoratem , to jednakże czas wojny nie sprzyjał
transakcjom majątkowym. Szaniecki przedsta wi ł wówczas Wielopolskic-

27

For. Cz Erbe!": K iele ckie tradycje Kopernikou;skie: Kielce 1973.

28 Recenzje w Kieleckim Towarzystwie Naukowy!'!1 J. Jarowieckiego i S. Kalem bki.
29 J. Olrych Szaniecki, Pamiętnik, Wyóał i przypisami opatrzył M. Handels-

man, Warszawa 1912,
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mu plan kupna dóbr pińczowskich: zamierzał przejąć na siebie długi
i zabezpieczyć z całego majątku kwotę miliona złp na posag dla córki
Wielopolskiego oraz sześćset tysięcy złp dla samego margrabiego. Po
dokonaniu wielu posunięć natury ekonomiczne j i prawnej przystąpił
Szaniecki do utworzenia w dobrach pińczowskich Kompan ii Rolniczo-Handlowej30, której projekt staw iał sobie cele następujące:
1. Uprzemysłowienie rolnictwa i r ozwijaniu handlu, które powinny
dać krajowi dobrobyt.
2. Kredyt krajowy i zagraniczny winien stać się podstawą działal
ności gospodarczej kraju.
3. Towarzystwo powinno działać w kierunku industrializacji, unikając w ten sposób importu zagranicznych towarów.
4.

i

Doprowadzić włościan

do dobrobytu,

zachęcać

do nabywania dóbr

krzewić oświat ę .

z posiadłościami Towarzystwa zaniedbane i poda po doprowadzeniu ich do stanu gospodarn ości, jako
przykład dobrego zagospodarowania, odstępować, wskazując w ten sposób drogę wiodącą ku wyższemu poziomowi gospodarczemu i oświacle.
6. Towarzystwo w mi arę rozrostu powinno z biegiem lat stać Slę
Towarzystwem Kredytowym.
Projekt zawierał niezauważony w naszej literaturze program, o ku...
rym tak pisał po latach sam Szaniecki: "Był niejako konstytucją republik ańskiego rządu , a to w tym ukrytym autora widoku, że Towarzystwo to, stawszy się z czasem silnym stronnictwem w kraju, mogłoby
niepodległość i zarazem pomyślność odzyskać ojczyźni e" ~ l. Mimo iż Towarzystwo nie doszło do skutku przede wszystkim ze wzg lędu na brak
odpowiednich środków, to prz ec ież wywarło niemały wpływ na powstar
nie w kilka lat późni e j Towarzystwa Kred ytowego Ziemskiego, Towarzystwa Wyrobów Zbożowych , czy założonego w r oku 1828 Banku PolDrukowany w Warszawie
roku 1820 Projekt utworzenia Towa1·zystwa czyli Kompanii Rolniczo-Handlowe j zawierał także zapowiedź utworzenia na terenie Pińczowa pierwszej na Ki elecczyźnie biblioteki publicznej , której zadaniem miało być m.in . oddziaływanie nie tylko na człon
ków Towarzystwa, ale i na mieszkańców Pińczowa , "którzy uformują
Wydział Towarzystwa Udoskonalający i trudniąc się czytaniem dziel
5. Dobra

sąsiadujące

upadłe odkupywać,

w

30 Cz. Erber. W
31

obronie ... s. 239-240.
J. Olrych Szaniecki, op. cit. s. 33.
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użytecznych

i zastosowaniem ich do praktycznego w Towarzystwie
Aby cele te osiągnąć, Jan Olrych Szaniecki przeznaczył do
użytku publicznego swoją domow ą bibliote kę, liczącą przeszło dziesięć
tysięcy woluminów. Uczynił to już w roku następnym mimo całego
niepowodz~mia programu działalności Towarzystwa. Biblioteka funkcjonowała do roku 183l.
Za'i nteresowania książką zrodziły się u Szanieckiego już w okresie
chłopięcym. Oto co pisał po latach w swoim Pamiętniku: "Do czytania
i skupowania książek miał już wówczas, jak później i dotąd, namiętny
pociąg . Często otrzymane pieniądze na zapłacenie stołu gospodyni obra ·
cał na kupno książek, .. Tym, którzy mu naganiali tę książkomanię, odpowiadał sentencją łacińską z księdza Donata" haurit aquam cribro, qui
vult discere sine libro"33.
Inne źródło dostarcza nam wiarogodnych wiadomości, że Szaniecki
w okresie pińczowskim gromadził nadal w sposób systematyczny książ.
ki, korzystając z anonsów zamieszczanych na łamach dz ienników urzę·
dowych. W jednym z nich podana została wiadomość o a~cji księgo
zbioru po zmarłym w 1827 roku aseso:rze Główn ej Dyrekcji Górniczej
Królestwa Polskiego w Kielcach, Wojciechu Zarskim 3ł . Na licytacji
tej kupiono dla Szanieckiego, czt-ery książ!ki. Notariusz kielecki w protokóle licytacyjnym zanotował: Statut Królestwa Polskiego przez Herburta in folio, Zbór Tygodniowy Wiadomości Uczonych na rok 1784,
Encyklopedię przez Michała Soltyka oraz Przepis służby dla .!zpitalów
wojskowych w Księstwie Warszawskim 35 •
Bywało jednak, że Szaniecki jak podaje B. Szyndler - ksiąŻiki
utożsamiał z,e środkiem płatniczym i w ten oto sposób miał uszczuplić
pińczowski księgozbiór. Ja(ko argument przytacza się Rizzi Zannoniego
Carte de la Pologne, który wypożyczył ten cenny atlas z biblioteki ordynackiej Jan Paweł Woronicz. Po pewnym czasie poeta odstąpił go
jako własny księdzu Bartłomiejowi ByC7Jkowskiemu z Olszówki, a ten
rozpoznawszy proweniencj~ , zwrócił się do Szanieckiego z propozycją
kupna. Jednakże zamiast ekwiwalentu w postaci gotówki otrzymał książ
ki francuskie z biblioteki Szanieckiego. Szyndler nie podaje jednakże
czy były to dublety, a wówczas sprawa nabrałaby zupełnie innego
użycia"32.

3l! Tenże,

Projekt utworzenia Towarz1lstwa cZ1lli Kompanii Rolniczo·Handlowej,

Warszawa 1820, s. 8.
33 Tenże, Pamiętnik , ..
3~

35

s. 5.
Cz. Erber, Dzie;e .. , s. 78.
APK, Akta notarialne Andrzeja Markiewicza z 1827 r., k, 466.
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obrotu i byłaby świadectwem rOZllmllcgo kompletowania księgozbio
ru S6 . Inny przykład dotyczy dra DeJJigera, który tytuł em honorarium
miał otrzymać trzysta 'ksic.lżek, odk upionych późni ej od lekarza przez
Aleksandra Wielopolslciego. Helacja ta j e dJlakże pochodzi od margra··
biega, głównego p rzeciwnika Szanieckieg037 •
Z biblioteki, przez ten krótki okres jej funkcjonowania, wy poży
czono ponad tysiąc lcsiążek. Użytkownikami księgozbioru bylo okoliczne z i emiaństwo i miejscowa skromna liczebnie inteligenc.ta. Ta
ostatnia stanowiła wówczas rodzącą się tzw. uczoną publiczność, kV)r~l
miała również prawo korzystania z bibliotek szkolnych. Kw estia ta
była uregulowana w przepisach o szkołach departamentowych i wojewódzkich 88 • I uczona publiczność, aczkolwiek sporadyczniC', to jednakże z bibliotek tych korzystała. Zachowana dokumentacja w postaci
listy dłużników bibliotecznych z sąsiedniej Szkoły Wojewódzkiej K ieleckiej wskazuje na grono czytelników, wywodzących się z kręgów
urzędniczych Komisji Woj ewództwa Kr akowskiego, tamtejszej palestry,
budowniczych itd. 39 •
Dzięk i usilnym staraniom Szanieckiego, Pińczów od roku 1826 mial
jako jedyne miasto w Królestwie Polskim nie będące siedzibą stolicy
województwa Szk olę Wojewódzką. Jan Olrych Szaniccki stojący
na stanowisku postępowych idei już wówczas pracy organi cznej, podniesienia ekonomicznego kraju - czego wymownym dowod em b ył projekt Kompani i-Rolniczo-Handlowej; oświaty ludu czego przykład e m
były zakładane i uposażane p rzez niego szkoły wiej skie; swobód konstytucyjnych - czego dowodem było jego znane wystąpienie w se jmie
roku 1820 - nie szczędził też grosza na szkoln ictwo średnie 4o •
Już w latach 1819/1820 przystąpił do generalnego remontu budynku
szkolnego, w którym cztery lata późn iej mieściła się szkoła departa·m en towa, przekształcona - jak wsp om niano - w roku 1826 w Szkoł !;
Woj e wódzką. Z okazji tej notujemy kolejny gest obywatelski Szaniec-

36 B. Szyndler, Biblioteka Ordynacji Myszkowskiej w Chrobrzu, "Rocznik Biblioteki Narodowej", T . XI: 1975, s. 164.
37 Tamże.

38 Wewnętrzne urządzenie

szkót departamentowych, Warszawa 1812; We wnętrz
szkót w ojewódzkich, Warszawa 1820.
39 Cz. Erber, Z dziejów biblioteki Szkoły Wojewódzkiej Kieleckiej , "Roczniki
Biblioteczne" R. XXIV: 1980, z. 1, s. 162-163.
40 L. Hajdukiewicz, Z przeszłości szkót pińczowskich , "Przegląd Historyczno·OŚwiatowy " R. II: 1959, nr 2, s. 132.
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kiego: fundację biblioteki szkolnej. Z tej racji wydzi e lił ze swojej biblioteki trzy tysiące książek i uczynił zapis sześciu t ysię c y złp kapitału z prz eznaczeniem roczn ego procentu na powi ększani e księgozbioru
szkolnego. Oprócz tego ofiarował szkole ze spół ry cin i grafik, dublet. y
mineralogiczn e i szer eg in strum entów fizyczn ych ~l. W ostatnich llliE'·
si~lcach poby tu w kraju prz y rz eka ł pr zekazać szkole kolejne dwa t y ·
siąc e książ e k oraz wyposażyć w dalsze okazy gabinet szkolny . Skłaniał
si ę nawet oddać cały swój księgozbiór i pał a c piilczowsk i, przy czynI
pragn ął także w t y ch gorących dniach roku 1831 pocz yn ić pewn e zrnia ·
ny w gronie nauczycielskim. Wyp adki historyczne nie pozwoliły na
realizację tego projektu 42 .
Na zakończenie tej kwestii warto tu podnieść tę szczególną troskE:,
z jaką Jan Olrych Szaniecki pragnął zadbać o bibliotekę, z właszcza
o jej kierownictwo, które zamierzał powi e rzyć Woj ciechowi Kaźmier ·
skiemu w miejsce profesora matematyki Augustyna W ysockiego. Wojciech Każmierski, był y uzdolnion y absolwent Uniw ersytetu Warszaw skiego i Uniwersytetu Berlińskiego, bliski współpracownik Maurycego
Mochnackiego i Piotra Wy sockiego miał dawać gwarancj ę post ę p owej
postawy wobec pozostałych nauczycieli. Szaniecki powierzał mu obowiązki bibliotekarza i zgodnie z ówcz e sną praktyką awangardowego
bibliotekoznawstwa, "kilka godzin na tydzień prelekcji bibliografii"4s.
O ile biblioteka publiczna , skonfiskowana w roku 1838 znikła bez ::;ladu,
o tyle szczątki księgozbi oru szk olnego spotl, ać moż na jeszcze w chwili
obecne j w b iblio tece Lice um O góln ok szta łcącego w Pińczowi e ł4 • Kilka dziesiąt kodek sów, któ re znalazły się potem w bibliotece Al eksand ra
Wielopolskiego w Pil'lczo w ie i Chrobr zu , zasiliły po drugiej wojni e
światowej zbiory specjalne Woj ewódzkie j Biblioteki Publicznej w Ki e lcach, jako tzw. dobra podworskie.
Ważnym akcentem, mającym na celu podniesienie Pińczowa do
rangi liczącego się ośrodka umysłowego w kraju była propozycja zorgan'izowania towarzystwa naukowego oraz uruchomienie oficyny wydawniczej. Projekt zaczynał nabierać bardziej realnych kształtów pod41
42
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czas znanego wystąpien~cI. prasowego Szanieckiego w obronie polskośc i
Kopernika. Wówczas to zrodziła się myśl wydania komplet··
nego dzieł pod tytułem "Życie i pisma Mikołaja Kopernika"45. Odezwa
skierowana do współrodaków ap elowała o nadsyłanie do Pińcwwa
wszelkich materiałów dotyczących pochodzenia i życia autora "De revolutionibus", tak starszych jak i nowszych odkryć, ikonografii itd.
Idea ta ziściła się dopiero w roku 1873 podczas kolejnego jubileuszu
Kopernika staraniem księdza Ignacego Polkowskiego.
Jan Olrych Szaniecki, jako radca obwodu stopnickiego i poseł, odegrał w życiu politycznym znaczącą rolę, zwłaszcza jako gorący orędow
!lik swobód demokratycznych. Po pamiętnym sejmie roku 1820, kiedy
car Aleksander I poczuł się dotknięty wystąpi e niem opozycji, Szaniecki napisał adres do monarchy, w którym tak m.in. argumentował:
"Wolno na sejmie wynurzane zdania są Twoim, Królu, dziełem! Zajmą one najpiękniejszą kartę historii Twojej, bo dowodzić będą świa tu ,
że swobody nam dan e w rzeczy istnieją"46. Apelował także w sejmie
o prawa dla ludu. O ile w projekcie Kompanii Rolniczo-Handlowej
miały one charakter postulatu, o tyle na sejmie w roku 1830 nabrały
już realnego kształtu. Domagał się uwła szczenia chłopów i podniesienia poziomu oświaty ludu poprzez zakładanie dla dzieci gminu szkółek,
dając w tym względzie osobisty przykład w Pińczowie i okolicznych
wioskach we własnych posiadłościach. Pragnął powołać do życia Towarzystwo Przyjaciół Włościan. Niestety, upadek powstania zniweczyl
te i inne plany.
Po opuszczeniu kraju i udaniu się na emigrację, oddawał si ę
bez reszty, biorąc udział w p racach Komisji Funduszów Emigracyjnych, łagodził i wyciszał zwaśni.one stronnictwa polityczne. Występo
wał czynnie we wszystkich u r oczystościa ch narodowych. Podtrzymywał ducha emigracji, wydając Polskę, dzieła poświęconego niepodległości narodu47 • Zgasł w roku 1840 i pochowalny został na jednym
z cmentaTzy paryskich. Rodacy uczcili jego pamięć krótkim Rysem
życia Jana Olrycha Szanieckiego tłoczonym w paryskiej oficynie polskiej Marylskiego. 48 •
Mikołaja

45
48
47
48
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