
    Lublin może poszczycić się bogatymi tradycjami na polu drukarstwa i księgarstwa.

Już w roku 1554 czynny był tu stały warsztat drukarski Izaaka Chaima, tłoczący księgi

religijne w języku hebrajskim
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. W następnych wiekach historię lubelskiej typografii

tworzyły m.in. oficyny Pawła Konrada /163O-1656/, Jana Wieczorkowicza

/1649-1656/, jezuitów /1683-1773/, trynitarzy /1781-1817/, Jana Karola Pruskiego

/1813-1823/, Kazimierza Szczepańskiego /1818-1852/, Kossakowskich /1846-1949/.

Chlubną działalność warsztatu trynitarzy kontynuowała w XIX wieku Drukarnia

Rządowa. W 1864 roku uruchomił w Lublinie Zakład Artystyczno-Litograficzny Józef

Nowaczyński.

    Duży wzrost liczby drukarni nastąpił w okresie międzywojennym. Informator

województwa lubelskiego z roku 1925 rejestruje aż 28 firm drukarskich, istniejących

na terenie miasta; z tego pięć mieściło się na Krakowskim Przedmieściu, a trzy na

ulicy Kościuszki.

    Nie mniejszą rolę w życiu kulturalnym Lublina odegrały firmy

wydawniczo-księgarskie. Działalność w minionych wiekach trybunału koronnego

ściągała do miasta licznie szlachtę nawet z odległych zakątków Rzeczypospolitej.

Posesjonaci chętnie wydawali pieniądze na książki, stąd kwitł w Lublinie handel tym

towarem w czasie sesji trybunalskich i jarmarków. Stanisław Tworek wymienia 12

księgarzy lubelskich, zajmujących się sprzedażą książek w pierwszej połowie XVII

wieku

2

. Połowa z nich trudniła się dodatkowo introligatorstwem, a bibliopola Jan

Rafang był nawet rajcą. Księgarze oferowali książki zarówno drukowane na miejscu

jak i sprowadzane z innych miast, przede wszystkim z Zamościa, Krakowa, Gdańska i

Wilna. Dużym popytem cieszyły się dzieła ariańskie drukowane w Rakowie. O

chłonności lubelskiego rynku księgarskiego świadczy też fakt, że warszawski

księgarz, drukarz i wydawca, Michał Groll, sprzedawał z powodzeniem przez szereg

lat swoje książki na tutejszych jarmarkach

3

. W Lublinie wzięła początek jedna z

najbardziej zasłużonych dla księgarstwa polskiego firma Arctów, która na początku

lat osiemdziesiątych XIX wieku została przeniesiona do Warszawy. Do znanych i

przedsiębiorczych księgarzy w mieście należeli również Samuel Streibel,

Kiesewetterowie, Franciszek Raczkowski oraz Witold Cholewiński.

    Zwycięstwo nad hitleryzmem i powstanie Polski Ludowej otworzyło nową kartę w

dziejach książki na terenie Lublina. Okres ten scharakteryzujemy jednak przy innej

okazji, ponieważ nie mieści się on w rabach chronologicznych niniejszej publikacji.

_________________
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Izaak Chaim i jego szwagier Józef Jakar przybyli do Lublina około 1547 r., zaś w 1550 r. uzyskali od króla Zygmunta Augusta przywilej na prowadzenie drukarni i tłoczenie w niej ksiąg w języku hebrajskim. Zob. K. K/orotajowa/: Dodatek. Drukarnie żydowskie, /w:/ Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. I Małopolska, cz.1 Wiek XV-XVI, Praca zbiorowa pod rad. A. Kaweckiej-Gryczowej Wrocław 1983, s. 388.
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S. Tworek; Rozkwit miasta. Renesans, /w:/ Dzieje Lublina t. I, Lublin 1965, s.111-112; tenże: W okresie odrodzenia i reformacji 1569-1648, /w:/ Dzieje Lubelszczyzny, t. I, praca zbiorowa pod red. T. Mencla, Warszawa 1974, s. 328; tenże: W okresie reformacji i renesansu /od poł, XVI do poł. XVII w./, /w:/ Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978, s. 67.
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J. Rudnicka: Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII, Warszawa 1975, s. 150, 153 i 155.

    Pierwszy sporo miejsca drukarstwu lubelskiemu poświęcił Jerzy Samuel Bandtkie w

pierwszym tomie dzieła “Historia drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie

Litewskim” /Kraków 1826/, Podał on informacje o szesnastowiecznej oficynie

żydowskiej Kalonymosów. Zwrócił uwagę na druk Sebastiana Miczyńskiego,

“Zwierciadło korony polskiej ...”, wydany w Krakowie u M. Jędrzejowczyka w 1618



roku, w którym autor oskarża drukarzy żydowskich o ujawnianie Turkom tajemnic

państwowych, przemycanych jakoby w książkach hebrajskich i wspomina o trzech

drukarniach krakowskich i dwóch lubelskich należących do Żydów. Ataki

Miczyńskiego i podobnych mu antysemitów odniosły z czasem zamierzony skutek,

bowiem Bandtkie przytoczył następnie list wojewody lubelskiego, Mikołaja

Oleśnickiego do Zygmunta III Wazy, datowany 4 XI 1628 roku. Oleśnicki wstawia się

za drukarzem żydowskim o nieujawnionym nazwisku, gdyż król nakazał zamknąć

jego warsztat, a wytłoczone w nim księgi skonfiskować
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.

    Bandtkie nadmienia też, że bibliograf ks. Michał Juszyński wspomina o druku “Via

Crucis”, wytłoczonym ponoć w Lublinie przez Smieszkowicza w 1622 roku, lecz taki

druk nie znany jest Estreicherowi.

    W “Historii drukarń” znajdujemy ponadto informacje o kilku innych typografach

lubelskich. Są tam wymienieni: Paweł Konrad i wdowa po nim Anna, trudniący się

wprzód księgarstwem Jan Wieczorkowicz, gdański księgarz i nakładca Jerzy Forster

/wydający książki także w Lublinie/, Stanisław Krasuński, Łukasz Szlichtyn, Jan Karol

Pruski i Kazimierz Szczepański. Nie brak również danych o oficynach jezuitów i

trynitarzy.

    Joachim Lelewel w “Bibliograficznych ksiąg dwoje” /t. I, Wilno 1823/ nie ujawnił nic

nowego o drukarniach lubelskich, opierał się zresztą na Bandtkiem. Natomiast druki

badał z autopsji, o czym świadczy wyrytowana przez niego na tablicy XIII kwiatesa,

zdobiąca druki wytłoczone w oficynie Anny Konradowej. Owa tablica przeznaczona

była do zamierzonego, lecz nie wydanego, trzeciego tomu “Bibliograficznych ksiąg

dwoje”
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.

    Lelewel wysunął ostrożnie hipotezę, że być może drugie wydanie dziełka

Walentego Kąckiego “Nauka o pasiekach”
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zostało wydrukowane u Pawła Konrada w

Lublinie lub w innej oficynie lubelskiej. Sugerował się prawdopodobnie faktem, iż

nakładcą tego wydania był bibliopola lubelski, Jakub Wirowski. Tymczasem

wydrukował je w Rakowie Sebastian Sternacki w 1631 roku
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.

__________________
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J. S. Bandtkie: Historia drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, t. I, Kraków 1826, s. 354-356

.
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Tablica XIII zamieszczona została w dziele J. Lelewela: Album rytownika polskiego, Poznań 1854, w III dziale polskim.
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Pierwsze wydanie dziełka W. Kąckiego, zatytułowane Nauka koło pasiek, wyszło z Drukarni Akademii Zamojskiej w 1614 r.
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Zob. A. Kawecka-Gryczowa: Prasy Krakowa i Rakowa w służbie antytrynitaryzmu, /w:/ Studia nad arianizmem, Warszawa 1959.

    Seweryn Zenon Sierpiński w książce “Obraz miasta Lublina” /Warszawa 1839/

podaje bałamutnie o wydrukowaniu w oficynie Konrada w 1593 /!/ roku “Kazania na

pogrzebie Symeona Olelkowicza książęcia ks. Szymona Wysockiego”.

    Można natomiast wysunąć przypuszczenie, że przed założeniem przez Konrada

drukarni, w której wytłoczony został w 1630 roku Jeremiasza Drexeliusa “Słonecznik

albo porównanie woli ludzkiej z wolą Bożą”, uznany za pierwszy polski druk lubelski,



drukowano tu już przedtem książki polskie i łacińskie. Karol Estreicher wymienia np.

Teofila Karcana, który miał drukować księgi w Lublinie między rokiem 1620 a 1680
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.

Historykom książki znane jest dobrze nazwisko Jana Karcana /zm. ok. 1611 r./,

drukarza pochodzącego z Wieliczki i pracującego w Krakowie, a następnie w Łosku i

w Wilnie. Po nim warsztat wileński objął syn Kmita. Nie jest więc wykluczone, że

powinowaty Jana, Teofil Karcan drukował księgi w Lublinie przed Konradem.

Przypuszczenie to nie jest pozbawione pewnych racji, mimo iż dotychczas nie został

zidentyfikowany żaden jego druk. Należy bowiem pamiętać, że wiele druków

wytłoczonych w XVII wieku pozbawionych jest nazwy drukarni bądź drukarza.

    Teodor Wierzbowski w Materiałach do dziejów piśmiennictwa polskiego zamieścił

tekst przywileju z 30 VI 1644 roku dla Jerzego Foretera na wydawanie ksiąg m.in. w

Lublinie oraz wymienił dwa inne przywileje, z 3 XII 1746 roku potwierdzenie dla

jezuitów lubelskich na prowadzenie drukarni i z 26 I 1790 roku dla rabina lubelskiego

Szewła na drukarza i księgarza
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.

    W drugiej połowie XIX wieku o drukarniach lubelskich pisano niewiele. Z tego

okresu na uwagę zasługuje jedynie praca Jakuba Żegoty Wywiałkowskiego

“Czcionkarnie istniejące w dzielnicach ziem polskich od pierwszych lat założenia aż

do naszych czasów biegiem lat” /Warszawa 1884/ oraz artykuły: E. Mokrskiego, “O

drukarniach lubelskich”, zamieszczony w numerze 17 “Kuriera Lubelskiego’ z 1875

roku, i Hieronima Łopacińskiego, “O periodykach lubelskich”, ogłoszony w

Kalendarzu Lubelskim /1891, s. 10-13/. Z późniejszych publikacji wymienić należy

artykuł A. Żbikowskiego, “Z przeszłości Lublina. Drukarze lubelscy w XVI i XVII

wieku”, wydrukowany w dzienniku “Ziemia Lubelska” /1928, nr 284/.

    W 1936 roku na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Warszawie referat na temat

“Drukarnia jezuitów w Lublinie” wygłosił ksiądz Ludwik Zalewski, znany historyk

książki, bibliotekarz KUL i bibliofil
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. On też był autorem Przewodnika po wystawie

druków lubelskich /Lublin 1939/, w którym skreślił zarys historyczny drukarstwa

lubelskiego od jego początków do końca lat trzydziestych XX wieku. Wystawa

zorganizowana została w czerwcu 1939 roku w sali Instytutu Lubelskiego.

Zgromadzono na niej książki z różnych oficyn, poczynając od druków Konrada, a

skończywszy na seriach współczesnych wydawnictw drukowanych w Zakładach

Graficznych Adama Szczuki
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.

__________________
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K. Estreicher: Bibliografia polska, t. VIII, Kraków 1903, s. CXXXV.
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T. Wierzbowski: Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich, t. II, Warszawa 1904, s. 73, 115 i 124.
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L. Zalewski ks Drukarnia jezuitów w Lublinie, /w:/ IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich. Referaty, cz.2, Warszawa 1936, s. 110-113.
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S. Oczkowski: Dzieje wystaw książki i exlibrisów w Lublinie, /w:/ Hieronim Łopaciński i Biblioteka jego imienia w Lublinie 1907-1957, Lublin 1957, s. 287-335. 

    Nowe źródła archiwalne do dziejów drukarstwa lubelskiego wyszukał Jan Riabinin i

zamieścił je w pracy “Materiały do historii miasta Lublina” /Lublin 1935/ oraz w

artykule pt. “Fragmenty z dziejów cenzury lubelskiej 1831-1864”, opublikowanym w

“Pamiętniku Lubelskim” /1930/, Riabinin przytacza zarządzenie Zygmunta III Wazy z



13 VI 1631 roku, nakazujące rajcom lubelskim wydanie Jakubowi Maksymilianowi

Fredrze, sekretarzowi królewskiemu, zdeponowanego żydowskiego warsztatu

drukarskiego wraz z całym wyposażeniem i wytłoczonymi drukami, celem

przekazania go rektorowi krakowskiego kolegium jezuitów
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.

    Dokument ten koresponduje z listem Mikołaja Oleśnickiego podanym przez

Bandtkiego. Riabinin zamieszcza też tekst przywileju wydanego przez Stanisława

Augusta Poniatowskiego Herszkowi Szewłowiczowi /Szewłowi/, który wymienia także

T. Wierzbowski.

    Badania nad działalnością pierwszej stałej oficyny żydowskiej w Lublinie posunął

naprzód historyk i bibliograf, Majer Bałaban. Wyniki swoich dociekań zawarł w

artykule pt, “Drukarstwo żydowskie w Polsce XVI wieku”, zamieszczonym w

Pamiętniku Zjazdu Naukowego im. J. Kochanowskiego /Kraków 1931/.

    Po drugiej wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych, tradycjami lubelskiej

typografii zainteresował się Paweł Gdula. W roku 1957 ukazała się pośmiertnie w

“Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowaka” /Sectio F, vol. VIII, 1953, s.39-112/

obszerna jego rozprawa Drukarstwo lubelskie. Autor przedstawił w niej najlepszy jak

dotąd zarys dziejów lubelskiej sztuki typograficznej od połowy XVI wieku po rok 1953.

Oprócz wiadomości o drukarzach i ich warsztatach, Gdula opisał w miarę

szczegółowo druki wytłoczone w Lublinie w XVII i XVIII wieku, a znajdujące się w

zbiorach Biblioteki Łopacińskiego i Biblioteki KUL. Wykorzystał przy tym całą

dostępną literaturę przedmiotu.

    Badania prowadzone nad staropolskimi oficynami w ramach Instytutu Badań

Literackich Polskiej Akademii Nauk, owocują co pewien czas zbiorowymi publikacjami

o charakterze historyczno-encyklopedycznym pt. Drukarze dawnej Polski od XV do

XVIII wieku. W tomie pierwszym, /cz.1, Wrocław 1983, s. 375-380 i 388-392/

wydanym pod redakcją Alodii Kaweckiej-Gryczowej, zamieszczony został dodatek

Drukarnie żydowekie, zawierający wykaz nazwisk właścicieli, współwłaścicieli i

pracowników oficyn żydowskich w Krakowie i w Lublinie od 1534 do 1603 roku, a

prócz tego właścicielom poświęcono odrębne artykuły, poszerzając ich faktografię, w

oparciu o pracę B. Friedberga, Geschichte der hebraischen Typographien Polen

/Antwerpen 1932/. W zeszycie 6 wymienionego dzieła znajdujemy życiorys Łukasza

Szlichtyna, który w roku 1775 dzierżawił w Lublinie drukarnię pojezuicką

13

.

 __________________
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J. Riabinin: Materiały do historii miasta Lublina, Lublin 1938, s.105.
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Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6 Małopolska — Ziemie Ruskie, oprac. A, Kawecka-Gryczowa oraz K. Korotajowa i W. Krajewski, Wrocław 1960, s. 237-238.

    Niektórymi rzadkimi drukami lubelskimi z XVIII wieku zajął się Stefan

Wojciechowski

14

, zaś sporządzone przez niego opisy bibliologiczne poszczególnych

egzemplarzy na podstawie badań z autopsji, stanowią wzór godny naśladowania.

Wreszcie należy odnotować biogramy dawnych drukarzy lubelskich znajdujące się w

Słowniku pracowników książki polskiej /Warszawa 1972/, a mianowicie: Izaaka



Chaima /s.111/, Józefa ben Jakoba /s.381/, Pawła Konrada /s.435-436/ i Jana

Wieczorkowicza /s.949/ pióra Wiktora Gramatowskiego oraz biogram Kalonymosa

Jaffe /s.354-355/ skreślony przez Tadeusza Smółkę.

Warto też wspomnieć, że pod hasłem “Lublin”, figurującym w Encyklopedii wiedzy o

książce /Wrocław 1971, szp. 1421-1423/, znajdziemy podstawowe wiadomości na

temat rozwoju w mieście bibliotek, drukarstwa, księgarstwa, introligatorstwa i

papierni.

Niemałe znaczenie dla popularyzacji wiedzy o dawnym drukarstwie lubelskim mają

artykuły Henryka Gawareckiego

15

, Romana Rosiaka

16

i Ireny Strelnik

17

, która w

“Bibliotekarzu lubelskim” opublikowała kilka rozprawek omawiających produkcje

miejscowych oficyn staropolskich.

    W przeciwieństwie do istniejącej dość obfitej literatury na temat drukarstwa, daje

się zauważyć słabe zainteresowanie historyków książki działalnością księgarzy. Tym

bardziej wiec z przyjemnością odnotowujemy artykuł Stanisława Tworka, Proces

księgarza kalwińskiego Jana Kownackiego w Lublinie w latach 1615-1619, oparty na

materiałach archiwalnych i zamieszczony w “Roczniku Lubelskim” 1959.

    Niewiele lepiej przedstawia się stan badań nad drukarstwem i księgarstwem

lubelskim XIX i pierwszej połowy XX wieku, chociaż i na tym polu poczyniono

pierwsze kroki w związku ze zbieraniem materiałów do Słownika pracowników książki

polskiej. Dzięki zbiorowemu wysiłkowi badawczemu pracowników Biblioteki

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także innych autorów, swoja

życiorysy mają w Słowniku drukarze: Jan Karol Pruski

18

, Kazimierz Szczepański

19

,

Szabsa Gutfeld

20

, litograf Józef Nowaczyński

21

i jego zięć Józefat Pietrzykowski

22

oraz

Józef Kossakowski i jego sukcesorowie

23

.

________________
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H, Gawarecki: O pierwszych książkach polskich drukowanych w Lublinie, “Bibliotekarz Lubelski” 1965, nr 3/4.
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R. Rosiak: 400 lat drukarstwa, lubelskiego, “Kalendarz Lubelski” 1960; tenże: Narodziny drukarstwa i prasy na Lubelszczyźnie, “Kamena” 1961 nr 1.
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I. Strelnik: Z historii drukarstwa lubelskiego, “Bibliotekarz Lubelski” 1970, nr 3-4: taż: Drukarstwo lubelskie w XVI i XVII wieku, tamże 1971, nr 3-4: taż: Lubelska drukarnia jezuicka /1683-1773/, tamże 1973, nr 1-2; taż: Drukarnia trynitarzy w Lublinie, tamże 1974, nr 3-4; taż: Wystawa druków lubelskich 1630-1864, tamże 1977, nr 4.
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P. Gdula: biogram Jana Karola Pruskiego, Słownik pracowników książki polskiej /dalej jako: SPKP/, Warszawa 1972, s. 720; T. Gaworczyk: biogram Joanny Pruskiej, SPKP, s. 720.

19

 M. Adrianek: biogram Kazimierza Szczepańskiego, SPKP, s. 371; taż, Kazimierz Szezepański księgarz i drukarz lubelski, “Kamena” 1978, nr 17.
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S. Wojciechowski: biogramy Szabsy i Mendla Michała Gutfeldów, SPKP, s.308.

21

 
R. Rosiak: biogram Józefa Cezariusza Nowaczyńskiego, SPKP, s.631.

22

 
Tenże: biogram Józefata Pietrzykowskiego, SPKP, s. 667.

23

 
M. Grabowska-Wilczyńska: biogram Józefa Kossakowskiego, SPKP, s. 447; taż, biogram Józefa Kossakowskiego, Polski słownik biograficzny /dalej jako: PSB/, t. XIV, s. 278; taż, biogram Michaliny Kossakowakiej, SPKP, s. 447; taż, Z przeszłości drukarstwa lubelskiego, “Biuletyn Biblioteki uMCS” 1962, nr 4; B. Flanczewska: biogram Władysława Jana Kossakowskiego, SPKP, s. 447; S. Horyszewska-Flanczewska: biogram Władysława Jana Kossakowskiego, PSB, t. XIV, s. 295; A. Kierek: biogram Michaliny Kossakowskiej, PSB, t. XIV, s. 260.

    Nie brak również księgarzy: Stanisława i Michała Arctów

24

, Samuela Streibla

25

,

Ludomira, Władysława i Wiktora Kiesewetterów

26

, Franciszka Raczkowskiego

27

oraz

Witolda Cholewińskiego

28

. Interesujący materiał o działalności cenzury rosyjskiej w



Lublinie w roku 1834 i prowadzonej przez nią akcji represyjnej wobec drukarzy i

księgarzy Szczepańskiego, Gutfelda, Wysockiej i Streibla, ogłosił drukiem Józef

Seruga w miesięczniku Narodowej Demokracji “Rok Polski”

29

.

    Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny /Encyklopedyczny/ na rok 1905, wydany w

Warszawie pod redakcją Władysława Okręta, odnotowuje nazwiska sześciu księgarzy

lubelskich, z których S. Gederbaum, E. Zynger, P. Raczkowski i Wiktor Kiesewetter

mieli księgarnie na Krakowskim Przedmieściu, S. Janikowska na dworcu kolejowym, a

Władysław Kiesewetter na ulicy Kapucyńskiej i na przedmieściu Piaski

    Szczegółowszego omówienia wymagają wydane przez Biblioteką Narodową dwie

książki Mariana J. Lecha, Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905.

Materiały ze źródeł archiwalnych /Warszawa 1979/ oraz Księgarze i księgarnie w

Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych /Warszawa 1980/.

Obie prace mają charakter wybitnie źródłowy i zawierają informacje, które autor

uzyskał, studiując akta archiwalne. Poszukując w Wojewódzkim Archiwum

Państwowym w Lublinie dokumentów dotyczących działalności drukarzy i księgarzy

na terenie ówczesnej guberni lubelskiej, Lech wykorzystał mało dotychczas zbadane

akta Kancelarii Gubernatora Lubelskiego, sporządzone w języku rosyjskim.

    Nieodzownie też wypada wspomnieć o popularyzatorskich artykułach Kazimiery

Gawareckiej

30

i Haliny Wolskiej

31

, które pisały o drukarzach i księgarzach czynnych w

Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku.

    Tematyka drukarstwa i księgarstwa znalazła ponadto swoje miejsce w pracach

poświęconych dziejom miasta i regionu. Wymienić tu należy przede wszystkim

dwutomowe dzieło Dzieje Lublina /t. I, Lublin 1965; t. II pod red. S. Krzykały, Lublin

1975/, Dzieje Lubelszczyzny pod redakcją Tadeusza Mencla /Warszawa 1974/, a

także książkę Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny /Lublin 1978/.

__________________
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M. Adrianek: biogram Stanisława Samuela Streibla, SPKP, s. 860-861.
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S. Fedorko: biogram Witolda Cholewińskiego, SPKP, s. 120; taż: Kartka z lubelskiego księgarstwa. Witold i Jadwiga Cholewińscy, “Biuletyn Biblioteki UMCS” 1962, nr 4.
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J. Seruga: Z działalności cenzury rosyjskiej w Polsce. /Wyjątki z aktów sekretnych gubernatora rosyjskiego w Lublinie z lat 30-tych ubiegłego wieku/, “Rok Polski” 1918, nr 1, s.59-70.
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K. Gawarecka: Księgarze i drukarze lubelscy w latach 1830-1860, “Bibliotekarz” 1955, nr 5, s.145-146.
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 H. Wolska: Drukarstwo lubelskie pierwszej połowy XIX wieku /1813-1864/, “Bibliotekarz Lubelski” 1978, nr 2, s. 9-13.

    W niniejszej publikacji zamieszczono dziewięć rozpraw o charakterze

monograficznym, omawiających działalność lubelskich firm drukarskich i księgarskich

w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Rozprawy te stanowiły pierwotnie prace

magisterskie, napisane w latach 1980-1982 na seminarium prowadzonym przez doc.

dra hab. Bartłomieja Szyndlera w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii,

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w

Lublinie.



    Prace zawierają szereg nowych danych faktograficznych, opartych na archiwaliach

i innych źródłach, przeważnie dotąd nie wykorzystanych. Z tych też względów, mimo

występujących w niektórych z prac usterek i potknięć warsztatowych, wydawało się

celowym i pożytecznym udostępnienie ich w postaci wydawnictwa zbiorowego

szerszym kręgom badaczy i miłośnikom książki. Oczywiście wymagało to poczynienia

odpowiednich zabiegów adiustacyjnych i dokonania poważnych skrótów w tekstach

prac. Przede wszystkim pozbawiono je obszernych wstępów i adnotowanych

wykazów druków, a także aneksów. Ponadto, ze względów technicznych,

zrezygnowano z zamieszczenia obfitego materiału ilustracyjnego.

    Wydatną pomoc w owych czynnościach redakcyjnych okazali mgr Maria Juda i mgr

Dariusz Lutomski, za co autorzy rozpraw składają im wyrazy podziękowania.

    Na koniec pragniemy nadmienić, iż pomysłodawcą tej publikacji był prof. dr hab.

Wiesław Śladkowski, który nie szczędził cennych uwag i zachęty, by niniejsze

rozprawy ogłosić drukiem optima forma. Za tę życzliwą inspirację autorzy wyrażają

mu wdzięczność i serdeczne podziękowanie.

Bartłomiej Szyndler

 



LOSY DRUKARNI POJEZUICKIEJ DO 1781 ROKU

 

    Po rozwiązaniu zakonu jezuitów cały ich majątek przekazany został do dyspozycji

Komisji Edukacji Narodowej, w tym również i drukarnia. Oficyna jezuicka w Lublinie w

chwili przekazania jej na własność Komisji Edukacji Narodowej była placówką dobrze

zagospodarowaną: o dużym wyborze czcionek i pracująca na trzech pracach

drukarskich

1

. Mimo to nie wydała zbyt obfitego plonu przez siedem lat opieki nad nią

Komisji Edukacji Narodowej. Również pod wzglądem treści dorobek: ten nie

przedstawia się zbyt ciekawie. Spod prasy oficyny wyszło tylko 17 pozycji. Zwraca

uwagę fakt, że w pierwszym roku nazwa uwidoczniona na drukach brzmiała

“Typographia Sacrae Regiae Maiestatis et Reipublicae”

2

. Zachowany więc został

pierwszy człon dawnej drukarni jezuickiej.

    W 1775 roku na dwóch spośród trzech wydanych druków widnieje nazwisko

Łukasza Szlichtyna, wywodzącego się z lwowskiej rodziny drukarzy, który z końcem

1774 roku lub na początku 1775, zapewne po porozumieniu się z Komisją Edukacji

Narodowej, udał się do Lublina by objąć zarząd drukarni pojezuickiej. Podyktowane to

było tym, iż Szlichtynowie nie wytrzymywali konkurencji z pojawiającą się na rynku

wydawniczym we Lwowie rodziną Pillerów

3

. Na jak długo zawarty został kontrakt i na

jakich warunkach nie wiadomo. Była to raczej dzierżawa, która, jak wynika z

protokółów Komisji Edukacji Narodowej, zakończyła się niefortunnie

4

. Mianowicie

dnia 10.04.1776 roku zwrócono się do Grzegorza Piramowicza, który w tym czasie

przebywał w Lublinie, by zajął się sprawą drukarni i jej urządzeniem, ponieważ

“Szlichtyn, wziąwszy kojyfepakt opuścił drukarnię i długi zostawił”. 

    Działalność więc Szlichtyna na terenie Lublina ograniczyła się w zasadzie do

jednego roku. Z podpisem jego znamy dwa druki: “Rozbicie okrętu czyli przypadki p.

Piotra Viaud rodem z Bordo, kapitana okrętu z francuskiego na polski język

przetłumaczone” oraz “Sposób wstrzemiężliwości, świątobliwości w ... Janie Kantym

....” Wojciecha Mrowińskiego, kaznodziei kolegiaty lubelskiej. Pierwsza z nich zawiera

opis rozbicia okrętu, które miało miejsce koło Luizjany oraz pobytu grupy rozbitków

na odludnej wyspie, skąd ratuje ich angielski okręt. W dziełku tym jest dedykacja

drukarza dla Ignacego Kamiowskiego. Wydanie tej pozycji świadczyło o dobrym

rozeznaniu potrzeb czytelniczych w kraju przez Szlichtyna.

________________
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S. Sierpiński: Obraz miasta Lublina, Lublin 1823. s. 160.
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J. S. Bandtkie: Historia Drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, T. I. Kraków 1626. s,194.
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Wiadomości o Łukaszu Szlichtynie mamy skąpe. Był prawdopodobnie najstarszym synem Jana, założyciela lwowskiego warsztatu drukarskiego. W latach 1772-1774 jako sukcesor prowadził oficynę pod swym imieniem i trudnił się głównie przedrukami, ale wydawał także ambitniejsze książki, jak np. M. Siekierzyńskiego Krajopisarstwo powszechne /druk po 1772r./. W roku 1774 wspólnie z Michałem Grollem wydał Przypadki Robinsona Kruzoe Daniela Defoe /drukowane u Grolla/. W 1775 r. dzierżawił od Komisji Edukacji Narodowej pojezuicką drukarnię w Lublinie, którą po roku porzucił, zostawiwszy długi. Być może wkrótce potem zmarł, gdyż brak o nim dalszych wiadomości, zaś oficynę we Lwowie objął młodszy brak Kazimierz, Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6 Małopolska - Ziemie Ruskie, oprac. A. Kawecka-Gryczowa oraz K. Korotajowa i W. Krajewski, Wrocław 1960, s. 237-238.

    Ponadto w latach 1773-1781 wydrukowano 3 ordynacje sądowe zawierające:



roczny porządek sesji sądu trybunalskiego z roku 1775, 1776, 1779, wydane już

poprzednio przez jezuitów “Formulae iuridicae” rejenta lubelskiego Szymona

Zagórskiego z roku 1774, “Słownik polsko-francuski” z 1779 roku i “Początki

gruntowne języka francuskiego” z 1780 roku ks. M. K. Piotrowskiego oraz popularną

gramatykę łacińską Alvareza z 1777 roku

5

. 

    Do skromnej liczby 17 dzieł, wytłoczonych w Drukami KEN z dużym

prawdopodobieństwem dołączyć można parę druków z nieuwidocznioną nazwą

drukarni: pięć kazań ks. Mrowińskiego, kaznodziei kolegiaty lubelskiej, z których trzy

wygłoszone były w latach 1777-1779 z okazji otwarcia sesji trybunału lubelskiego,

podobnie jak i dwie mowy z roku 1779 z tejże okazji, wygłoszone przez marszałka

trybunału, Piotra Małachowskiego. Drukowane tradycyjnie w tej drukarni ordynacje

sądowe ukazywały się zazwyczaj w dwu wersjach i na kilkunastu kartach wraz z

mowami okolicznościowymi i te z reguły zawierały adres wydawniczy oraz na arkuszu

plano, bez podania drukarni. Można jednak uznać, że pochodziły z tej samej oficyny:

Estreicher w omawianym okresie notuje dwa takie rozkłady sesji z roku 1775 i 1779.

    Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie posiada dwa druki z tego okresu

nie znane Estreicherowi: Owaniszewskiego – “Głos synogarlicy na pustyni świata

tego jęczącej ..... In Typographia Lublinensi S.R.M. et Reipublicae 1774”.,

Jełowieckiego Tomasza “Kazania w dzień niepokalanego poczęcia NMP .... miane w

kościele lubelskim po jezuickim ....... w Lublinie w drukarni Kom. Edukacyjnej 1773 r.”

6

 

OFICYNA POD ZARZĄDEM TRYNITARZY

 

    Od roku 1781 losy drukarni związane są z lubelskim zgromadzeniem zakonu Św.

Trójcy. Trynitarze przybyli do Lublina w początkach XVIII wieku. Sprowadził ich tu

wielki oboźny koronny, hrabia Jerzy Lubomirski.

7

Następnym protektorem był hr.

Michał Łoś - ale po jego śmierci zakonowi zabrakło funduszów na wykończenie

rozpoczętej budowy kościoła i wtedy zakonnicy zdecydowali się na objęcie kościoła i

kolegium pojezuickiego. Oferta chętnie została przyjęta przez Komisję Edukacji

Narodowej, ponieważ cały kompleks zabudowań gwałtownie potrzebował opieki i

nakładów pieniężnych, a tymczasem lubelski majątek pojezuicki oddany w zarząd

Komisji Rozdawniczej wskutek rozrzutnej gospodarki uległ poważnemu uszczupleniu

8

. Na posiedzeniu gospodarczym w Warszawie 15 września 1781 roku KRN

protokólarnie oddała trynitarzom w wieczyste posiadanie kościół i kolegium wraz z

apteką, drukarnią i wszystkimi budynkami

9

.

_________________
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    Trynitarze zobowiązali się drukować własnym kosztem popisy szkolne i uniwersały

Komisji w stosunku do kosztu nie przekraczającego 500 zł. Na ks. Grzegorza

Piramowicza, sekretarza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych KEN nałożyła

obowiązek oddania kolegium wraz z drukarnią i sprzętem trynitarzom W ten sposób

trynitarze opuścili swoją dawną siedzibę /zbieg ulicy Olejnej i Rybnej/ i przenieśli się

do kolegium pojezuickiego. W październiku tego roku trynitarze objęli spuściznę

jezuicką w posiadanie. Na drukarnię trynitarze otrzymali od Stanisława Augusta

osobny dyplom donacyjny, datowany w Warszawie 17.12.1782 roku. Dyplom ten

wnieśli do aktu grodu lubelskiego 23 grudnia 1782 r. uważając go za ważny w

nabyciu posiadłości pojezuickich

10

.

    Przez pierwsze trzy lata swej działalności drukarnia wydała 24 druki, jednak w

1784 roku już tylko trzy. Dla podratowania sytuacji materialnej zgromadzenie

otrzymało w 1785 roku od Komisji Edukacyjnej z pozostałych jeszcze posiadłości

pojezuickich: folwark i jurydykę za franciszkanami zwane Sierakowszczyzną

11

.

Pozwoliło to przynajmniej na załatanie doraźnych potrzeb, a także na prowadzenie

działalności drukarskiej, która w ciągu pierwszych trzynastu lat /1781-1793/

przyniosła plon ok. 94 tytułów. 

    W tym czasie wyszło około 14 pozycji o treści religijnej, 25 pojedynczych mów i

kazań, 24 pozycje z dziedziny prawa /w tym część ordynacji wyborczych/, 8 dzieł

literackich i 24 dzieła różne. Produkcja tych lat jest więc najobfitsza ilościowo, a

także najbardziej urozmaicona od strony treści. Grupa mów i kazań wciąż jest liczna,

ale zmienia się ich charakter, różne są też okoliczności, w jakich zostały ogłoszone.

Na 25 pozycji jest jeszcze 10 mów i kazań pogrzebowych oraz ślubnych.

    W latach 1782-1785 wydrukowano 5 mów z okazji imienin, urodzin i rocznicy

koronacji Stanisława Augusta. Kazania wygłaszane w okresie Sejmu Czteroletniego

nawet w tytułach noszą znamiona patriotyzmu, np. ks. Józefa Męcińskiego,

kaznodziei lubelskiego “Kazanie o dobrowolnej ofierze na naglące potrzeby ojczyzny

w dzień oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Kościele Ś. Ducha ... miane. Na

żądanie przezacnych Województwa Lubelskiego obywatelów do druku ... podane.

Roku 1789 w Lublinie w drukarni JKM-ci XX Trynitarzów”.

    Częstą okazją do wygłaszania mów i kazań było otwarcie i zamknięcie sesji

trybunalskich lub otwarcie roku czy też popisy uczniów szkół lubelskich.

    W dziedzinie prawa płodny był okres prac Sejmu Czteroletniego. Ukazały się

wówczas: “Zbiór praw anno 1789 przez Stany ustanowionych ...” /1790 r./; “Excerpt

wyięty z Konstytucyi pod tytułem: Kommissye Porządkowe, Cywilno-Woyskowe

Województw, ziem y Powiatów w Koronie, w Lublinie 1791”, “Dyariusz seymików

województwa Lubelskiego w Lublinie 1792” oraz pozycja najpoważniejsza “Prawo

Polityczne narodu polskiego, czyli układ rządu Rzeczypospolitey”, księga 1 i 2 w 1792

roku.

________________
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    Z literatury pięknej szczególnie interesujące są trzy pozycje, przy których opisie

Estreicher podaje jedynie miejsce druku - Lublin. Ukazały się one zaraz w pierwszym

roku działalności drukarskiej trynitarzy. Ponieważ jednak drukarnię przejęli oni pod

koniec roku przypuszczać można, że druk ich został przygotowany już przedtem, za

rządów KEN. Są to: J.J. Rouseau “Królowa dziwak” - powieść wydana w 1781 roku.

Treść powieści - jak informuje Estreicher – “swywolna”. Dwa dalsze druki, to powieść

Voltaire'a “Dobry bramin czyli niechcący być uszczęśliwionym fanatykiem” oraz

“Mądry Memmon” w tłumaczeniu Jacka Przybylskiego - jednak bez podania w druku

nazwiska tłumacza

12

. Po ukończeniu druku cały nakład obydwu powieści został

skonfiskowany przez władzę duchowną.

    Zaraz w następnym roku ukazał się antywolteriański druczek pod barokowym

tytułem “Santon rozumny zbytnią niniejszego wieku światłością oślepionych

braminów czyli nieuważnie wszystko bramujących filozofów”. Nieznany autor

przedstawił się jako “gorliwy katolik, stary rodowity Polak”.

    Z innych pozycji literackich na uwagę zasługują dwukrotnie - w 1785 i 1787 roku -

wznawiane “Nocy” Younga, napisany białym wierszem sentymentalny poemat o

przeżyciach związanych ze śmiercią żony autora oraz jej dzieci z pierwszego

małżeństwa. Utwór grafomański, który cieszył się wówczas dość dużą popularnością.

    Również dwukrotnie w 1786 i 1789 roku wznowione były “Helikoniki” Ksawerego

Zubowskiego, zawierające między innymi “Pentesileę” Szymona Szymonowicza.

Zbiorek moralizatorskich wierszy nieznanego autora “Świat zepsuty przez kawalera

młodego wychodzącego na świat napisany” jest jednocześnie świadectwem

problemów obyczajowych swego czasu. Najwięcej ciekawych i różnorodnych pozycji

znajdujemy w grupie dzieł różnych.

    Z rozpoczęciem działalności Komisji Dobrego Porządku w 1780 roku wiążą się

niewątpliwie dwa druki: “Lublin podług ustaw medyki uważany w iedney dyssertacyi

przez Mich. Bergonzoni filozofii i medycyny doktora” oraz “Opussulum impedimenta

guacdam sanitatis communia exhibene” Jana Nepmucena Herrmanna, nadwornego

lekarza Stanisława Augusta. Obydwie prace wyszły w roku 1792. Bergonzoni daje w

swoim dziełku przerażający obraz stanu sanitarnego Lublina. Znajdujące się w

Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie “Opusculum” .... Herrmanna

oprawione jest razem z dysertacją Borgonzoniego, a na jego karcie tytułowej

nieznana ręka wypisała “Walitia invidi Germani honestum Italum” /”Złośliwość

zawistnego Niemca przeciw czcigodnemu Włochowi”/. Istotnie dziełko Herrmanna w

pewnym fragmencie zdaje się być repliką na wywody Bergonzoniego. Mianowicie

znajduje się w nim opis Lublina z punktu widzenia jego zdrowotności.

_________________

12
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    Jeszcze jedna pozycja poświęcona Lublinowi wyszła wówczas z drukarni trynitarzy.

Jest to “Zbiór krótki wiadomości szczególniejsze wzglądem dawności założenia

miasta JKM Lublina ... w sobie zawierający napisany przez Kajetana Skarszewskiego,

podstolnego urzędowskiego i pisarza grodzkiego lubelskiego”. Praca podaje między



innymi wykazy wojewodów, kasztelanów i starostów lubelskich. Przy nazwisku

ostatniego w kolejności wojewody Kajetana Hryniewickiego - obszerna notatka

podnosząca jego zasługi dla miasta w ramach reform Komisji Dobrego Porządku.

    Stosunkowo duża jest ilość dzieł dydaktyczno-moralnych mających służyć

naprawie obyczajów “zepsutego wieku”. A więc: dwukrotnie wydane “Listy moralne”

Edwarda Younga w 1783 i 1787 roku, “Dzieła X Bandory dla szlachetney młodzieży

wielce użyteczne do odkrycia i wydoskonalenia przymiotów im potrzebnych ...” w

1785 roku, “Powinności dla osób szlachetnie urodzonych przez Remigiusza

Ładowskiego” w 1788 roku, Aleksandra Pope’a “Dociekania o człowieku czyli

początki obyczajności” w 1789 roku i wreszcie “Powinności życia rodzinnego

napisane po francusku od iednego gospodarza”, przetłumaczone w roku 1784 przez

Adama Rostowskiego, a w Lublinie wydrukowane w roku 1793 po raz siódmy z kolei

13

, co świadczy o wielkiej poczytności tego praktycznego poradnika etycznego.

    Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie pozycje: “List X Michała Byliny kanonika

inflackiego .... do X. Antoniego Kuryłowicza, dziekana ruskiego chełmskiego .... RP

1787” oraz “Opis X. Antoniego Kuryłowicza .... dany .... roku 1788”. Dotyczą one

nabrzmiałej kwestii pobierania dziesięcin przez duchowieństwo katolickie od parafii

obrządku greckiego. O zainteresowaniu sprawą dziesięcin świadczy wydany w 1788

roku przez ks. Jana Polanowskiego zbiorek pt. “Dokumenta do spraw dziesięcinnych

w Polsce”.

    Gdy chodzi o przenikanie zaszczepionych już przecież w Polsce idei Oświecenia

spotykamy u trynitarzy jedynie dziełka polemiczne, zwalczające zwłaszcza poglądy

Voltaire'a i Rousceau, jak wspomniany już “Santon rozumny” z roku 1783 lub “List

uczniów filozofii oświeconey do nauczycielów swoich, obiaśnienia i załatwienia

niektórych wątpliwości dopraszaiący się ...” z roku 1788, czy też “Kopia responsu na

list przyjaciela rewolucji zagraniczney roku 1792”, gdzie dyskutowane są hasła

rewolucji francuskiej.

    Sześć lat jakie nastąpiły po drugim rozbiorze Polski były dla trynitarzy lubelskich

okresem pogłębiających się trudności. Od 1795 roku polityka zaborcy austriackiego

doprowadziła zgromadzenie lubelskie do stanu ostatecznego upadku

14

. W 1797 roku

tyło tylko siedmiu trynitarzy. Kościół i klasztor popadły w ruinę. W tej sytuacji

produkcja oficyny bardzo się obniżyła. Ogółem wydrukowano 14 pozycji, a więc

średnio nieco ponad dwie pozycje rocznie.

__________________
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    W 1794 roku ukazało się “Prawo o sejmikach ... na Seymie Grodzieńskim

uchwalone Roku Pańskiego 1793”. Z insurekcją kościuszkowską wiążą się dwa

druczki: “Kazanie .... w kollegiacie lubelskiej przez ... X. Antoniego Stanisława

Lewkowicza ... miane, przed którym Xiąże Sapieha imieniem Naczelnika i

powtórzeniem słów jego, które on do Kapłana wyrzekł w dzień swoiey przysięgi,

zaprosił Duchowieństwo aby przemówić raczyła do Ludu”, oraz “Pieśń na



dziękczynienie Opatrzoności za wybicie się Warszawy z pod przemocy

moskiewskiey”. Obydwa druczki pochodzą z 1794 roku. Poza tym wydawano

czterokrotnie zbiory kazań ks. Lisikiewicza, trzy razy “Divectorium divini officii” na

rok 1795, 1797, 1799 oraz w roku 1798 raz jeszcze “Nocy” Younga. W ostatnim roku

stulecia wychodzi już tylko jedna pozycja i wspomniane “Divectorium” na ten rok.

    Do całości produkcji osiemnastowiecznej trynitarzy należy jeszcze dodać 8

druków, które Estreicher podaje w spisie dzieł wydrukowanych bez podania roku oraz

52 druki bez uwidocznionej nazwy drukarni, w tym 26 popisów szkół lubelskich, 14

mów wygłoszonych w związku z działalnością lubelskiego trybunału, wreszcie 12

dzieł różnych; między innymi trzy omówione powieści oraz “Kazanie o potrzebie

kraiowego woyska y iego podległości ... przez X. Józefa Męcińskiego ... kaznodzieią

Święto-Duskiego lubelskiego ... Roku 1790”.

    W XIX w. drukarnia trynitarzy była jeszcze czynna pod tą nazwą do roku 1817,

właściwie jednak poza datą 1808 Estreicher wymienia tylko dwa druki trynitarskie.

    Natomiast do tego roku ukazało się 13 pozycji wytłoczonych przez “Drukarnię

JCKM XX Trynitarzów” oraz trzy bez podania drukarni i wznowione po raz czwarty

“Nocy” Younga /1800 r./, “Mowy i listy sławnych Polaków” ... zebrane przez Mariana

Błażowskiego, Łukasza Górnickiego ... /1806 r./ oraz “Kazanie na dzień imienin

Najjaśn. Franciszka II rzymsko-niemieckiego Cesarza” ks. Kuroszy Henryka /1802 r./.

    Ogólnie biorąc nieciekawy to dorobek. Spotykamy w nim oprócz “Elementarza” ks.

Charczyńskiego i “Gramatyki łacińskiego języka” S. Kadlińskiego trzy praktyczne

poradniki jak np. “O budowaniu pieców cegielnianych ...” z 1804 roku, trzy dziełka

religijne i pięć mów lub wierszy panegirycznych.

    W przełomowym roku 1809 ukazały się w Lublinie cztery druki: wznowione już po

raz piąty “Nocy” Younga i tegoż autora “Listy moralne”, na których widnieje tylko

nazwisko nakładcy Kazimierza Szczepańskiego, lubelskiego księgarza oraz “Rozkaz

dzienny gen. Kajetana Hebdowskiego” i “Oda na cześć urodzin Napoleona Wielkiego

...” autorstwa lubelskiego poety, Kazimierza Jaworskiego - obydwa druki bez

uwidocznienia drukarza.

    W roku 1810 wyszedł “Zbiór wierszy i bajek przełożonych z różnych autorów

obcych” również z nazwiskiem Kazimierza Szczepańskiego. Prócz tego, bez nazwiska

drukarza “Mowa na cześć uroczystego obchodu przyłączenia Galicji do Księstwa

Warszawskiego ...” Pawła Nesterowicza.

    Nazwisko Jana Karola Pruskiego, któremu oddano w dzierżawę drukarnię

trynitarzy, pojawia się po raz pierwszy w roku 1811 na druczku “Spostrzeżenia,

uwagi i myśli obywatela w zaciszu domowym przyszłemu sejmowi podane” przez

Joachima Owidzkiego. Druga pozycja tego drukarza to “Pieśni na codziennym

nabożeństwie przez uczniów szkół departamentowych lubelskich śpiewane” z roku

1812.

    Według informacji L. Zalewskiego w roku 1813 Pruski założył własną drukarnią. W

tymże roku na Popisie szkół lubelskich powraca dawna nazwa – “Drukarnia XX



Trynitarzy”. Pojawiła się ona raz jeszcze, również w Popisie z 1816 roku. W tym

czasie lubelskie zgromadzenie trynitarzy liczy już tylko trzech zakonników. Nie byli

oni zdolni do wykonywania przyjętych zobowiązań, zwłaszcza wobec coraz

trudniejszych warunków materialnych. Kiedy stwierdzono, że trynitarze nie

wywiązują się ze swoich zobowiązań, powstał zamiar zajęcia całego majątku

trynitarskiego na rzecz Skarbu. Nie chcąc do tego dopuścić biskup Skarszewski w

1814 roku mianował zastępcą majątku trynitarzy świeckiego księdza Pawła

Bernackiego, który usiłował ożywić działalność tłoczni odnawiając skład drukarski za

500 zł. Jednak i to nie pomogło. Trynitarze mieszkali u bonifratów naprzeciw

klasztoru kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu, kiedy Komisja Rządowa

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 22 lipca 1817 roku postanowiła

przenieść ich do klasztoru trynitarzy w Warszawie

15

.

    W 1817 roku wraz z przeniesieniem ostatnich trynitarzy do Warszawy ustała

również działalność drukarni pod dawną nazwą. Popis z 1817 roku drukowała już

Drukarnia Rządowa, zarządzana przez Lubelską Komisją Wojewódzką, która objęła w

dzierżawę dawną drukarnię trynitarzy.

    W ciągu 36 lat istnienia oficyna trynitarzy lubelskich wytłoczyła około 130 druków

opatrzonych jej nazwą. Do tej liczby należałoby dodać około 60 druków bez podanej

nazwy drukarni oraz 5 wydanych pod nazwiskiem K. Szczepańskiego i J. K. Pruskiego.

    Powyższe dane mają jedynie wartość orientacyjną, gdyż oparte są na

chronologicznym wykazie druków “Bibliografii Polskiej” Estreicherów i na zasobach

Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, która posiada między innymi, cztery druki

trynitarskie nieznane Estreicherowi: są to “Officia sanetorum” dziełko religijne ks.

Szymona Majchrowicza z 1794 roku oraz dwie ordynacje sądowe na rok 1790 i 1792.

    Oceniając wielkość produkcji i jej różnorodność tematyczną należy podkreślić, że

przewyższała ona w dużym stopniu dorobek jezuitów. Szczególnie aktywna

działalność drukarni pod zarządem trynitarzy przypadła na okres do drugiego

rozbioru Polski w 1793 roku. Oczywiście wielką rolę odegrały tu próby odnowy życia

społecznego i politycznego podejmowane przez Sejm Czteroletni, Komisję Edukacji

Narodowej i Komisję Dobrego Porządku. Również ważne dla narodu momenty

dziejowe znajdowały szybkie i dodatnie odzwierciedlenie w wydawnictwach oficyny.

Dużą wartość przedstawiają popisy szkolne jako świadectwo systematycznie

podnoszącego się poziomu oświaty i poziomu umysłowego społeczeństwa w ogóle.

Brak wprawdzie w tym dorobku podręczników szkolnych; te jednak drukowane były

niejako “centralnie” pod troskliwą opieką Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.

    A zatem skromny i ubogi zakon trynitarzy, mimo pewnych oporów wobec idei

filozofów wieku oświeconego, w praktyce dobrze przysłużył się sprawie kształtowania

nowego społeczeństwa oświeconego.

_______________
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DZIAŁALNOŚĆ DRUKARNI W LATACH 1817 – 1829



 

     Wraz z przeniesieniem ostatnich trynitarzy w 1817 roku do Warszawy ustała

działalność drukarni pod dawną nazwą, czyli “Serenissimi Regis Majestat! et Rei

Publicae”

16

. Od tej chwili drukarnia była zarządzana przez Lubelską Komisją

Wojewódzką

17

, która to zmieniła jej nazwę z Drukarni Rzeczypospolitej i Komisji

Edukacji Narodowej na Drukarnię Rządową.

    Do 1822 roku drukarnia mieściła się w dawnych posiadłościach trynitarzy.

Wiadomość o tym znajdujemy na karcie pierwszej inwentarza sporządzonego 21

marca 1822 r.

18

, w którym czytamy, że “szafa iako i stół pozostała w murach

poiezuickich gdzie dawni drukarnia była lokowana”.

    Nadzór nad Drukarnią Rządową sprawował od 1820 r. do 1 kwietnia 1824 r. hrabia

Boczarski, świadczy o tym pismo Szabsy Gutfelda z 8.03.1828 r. do Komisji

Województwa Lubelskiego o ponowne przyznanie mu koncesji na założenie drukarni

w Lublinie. W podaniu do Komisji Województwa Lubelskiego pisał: “... w 1820 roku na

rządanie Boczarskiego - adiunkta przy Komisji Województwa Lubelskiego podówczas

Dyrektora Drukarni Rządowej przybył i wtedy przez ciąg czasu roku iednego i

miesięcy pięciu zostawał”

19

Potwierdzają ten fakt również inne dokumenty, a

mianowicie: “Protokół odebrania drukarni Rządowej od WP. Boczarskiego a oddania

takowey Wysockiemu znaczy reskrypta Komisji w Lublinie pod dniem 29 marca

wydanego”

20

oraz zarządzenie Komisji Województwa Lubelskiego przesłane do

Urzędu Municypalnego: “W następstwie reskryptu z dnia 23 b. miesiąca którym

poleciła oszacowanie drukarni Rządowej w Lublinie, a co natychmiast dopełnił Urząd

Municypalny jest obowiązany - poleca niniejszym aby w dniu 1 kwietnia r.b. z rana

przystąpił do protokularnego odebrania tej drukarni od hr. Boczarskiego a oddał hr.

Wysokiemu”

21

. 

    Brak jest danych, które by świadczyły o tym, że w okresie od 1817 r., do 1820 r.

dyrektorem Drukarni Rządowej był hr. Boczarski, ponieważ w piśmie wysłanym

7.04.1829 roku przez Komisję Województwa Lubelskiego do ks. Biernackiego

/zarządcy majątku trynitarzy w końcowym okresie ich działalności w Lublinie/

znajdujemy wzmiankę, że 6 marca 1829 r. w Ratuszu Miejskim, gdzie mieściła się

Drukarnia Rządowa, wybuchł pożar, który zniszczył akta tyczące się działalności

Drukarni Rządowej

22

. Pożar pochłonął więc akta, które są niezbędne, by odtworzyć

działalność Drukarni Rządowej w Lublinie w latach 1817 - 1829. Zachowały się

jedynie szczątkowe informacje dotyczące dzierżawców drukarni i jej wyposażenia.

__________________
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WAP Lublin. Zespół: MML Trynitarze w Lublinie od 1817. k 3. sygn. 2395.

    W tym też okresie dwukrotnie sporządzano inwentarz Drukarni Rządowej. Pierwszy

z inwentarzy został sporządzony 21 marca 1822 roku “z mocy dyspozycyi J. W.

Prezesa Komisji Województwa Lubelskiego z dnia 16 lutego wydaney”

23

. W celu

przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji “delegowano do tey czynności Jana

Kozdrowicza i Jakuba Rybieńskiego jako że od kilkunastu lat obowiązek Presserów

przy tey drukarni sprawowali”. Nadzór nad sporządzeniem inwentarza powierzono

Wincentemu Borzęckiemu, pracownikowi Komisji Województwa Lubelskiego.

Drukarze oświadczyli: “... iż co się tyczy liter nie wiedzą jaka ich ilość była - co się zaś

tyczy wszelkich sprzętów drukarskich ilość tych pamiętają y wiedzą”. Sporządzony

więc został przez preserów protokół. Wymienili oni z pamięci jaki sprzęt drukarski

znajdował się w Drukarni Rządowej w 1817 roku. Protokół sporządzony przez

drukarzy został potwierdzony 16. 06.1823 r. w Warszawie przez Komisję Rządową

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i został włączony do księgi

inwentarzowej

24

. 

    Po pamięciowym wyliczeniu sprzętu drukarskiego Drukarni Rządowej przystąpiono

do faktycznego sporządzania inwentarza, ale już w samej drukarni. Po sporządzeniu

inwentarza okazało się, że preserzy posiadali wyśmienitą pamięć. Sprzęt drukarski

jaki był wyliczony w inwentarzu sporządzonym w drukarni zgadzał się idealnie ze

sprzętem drukarskim w protokole. Na pierwszej i drugiej karcie inwentarza był

sporządzony protokół preserów, natomiast począwszy od karty trzeciej zaczynał się

faktyczny spis narzędzi, przedmiotów i czcionek jakie znajdowały się w Drukarni

Rządowej. Inwentarz ten został przesłany przez Wydział Administracyjny Komisji

Województwa Lubelskiego do Urzędu Municypalnego w celu detaksacji

25

.

    Drugi inwentarz został sporządzony w 1824 roku na wniosek Wysockiego, który

zamierzał przejąć w dzierżawę Drukarnią Rządową. W tym celu poczyniono pewne

prace związane z przekazaniem drukarni nowemu zarządcy, a mianowicie; 16 lutego

1824 r. został sporządzony protokół zdawczy Drukarni Rządowej przez hr.

Boczarskiego

26

, a trzy dni później Komisja Województwa Lubelskiego wysłała pismo

do trzech taksatorów, którzy ”... z polecenia Prezydenta mają się stawić na dzień 20

lutego na 9°° rano”

27

w celu oszacowania wartości Drukarni Rządowej. 26.03, 1824

roku Urząd Municypalny zwrócił się do K. Szczepańskiego, by ten “... jako biegły

przeważył i przeliczył utensylia Drukarni Rządowej ...”. Inwentarz z 1824 roku był

zgodny z inwentarzem z roku 1822, świadczy to o tym, że majątek drukarni w ciągu

tego okresu nie uległ zmianie.

    Oszacowanie drukarni oraz sporządzenie inwentarza było podyktowane tym, iż

drukarnię miał przejąć w dzierżawą hr. Wysocki, co też uczynił 1 kwietnia 1824 roku.

Do naszych czasów zachował się “Protokół odebrania drukarni Rządowej od WP,

Boczarskiego a oddania takowey Wysockiemu ...”

28

. Kajetan Wawrzyniec Ignacy

Wysocki dzierżawił Drukarnię Rządową do 5 czerwca 1829 r. roku, a więc do chwili

swej śmierci

29

. Od tego czasu drukarnią kierowała jego żona - Marianna Wysocka do



23 sierpnia 1833 roku

30

.

___________________
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    Dzierżawa Drukarni Rządowej nie była zbyt intratnym przedsięwzięciem dla hr.,

Wysockiego, skoro 22 marca 1829 roku Komisja Województwa Lubelskiego w piśmie

do niego stwierdza, że zalega “… za nieopłacenie jednej raty zł. - 1013 gr. 12 z

dzierżawy Drukarni za rok 1825”

31

.

    W latach 1817 - 1829 nie została wydana nakładem Drukarni Rządowej żadna

pozycja książkowa. Rokrocznie Komisja Województwa Lubelskiego zwracała się do hr.

Wysockiego, by dokonywał spisu wydanych książek. W piśmie z 7 września 1826

roku do Urzędu Municypalnego Wysocki stwierdza, że ... “oprócz Druków Rządowych

i Programów dla Szkół Wojewódzkich żadnych dzieł i Pism Politycznych nie

drukowano”

32

. Również w raporcie nr 784 z 11 lutego 1829 r. pisał, że “Przez cały

Rok 1828 żadnych Dzieł w Drukarni Rządowej niedrukowano”. Po jego śmierci, kiedy

dzierżawę drukarni przejęła żona - Marianna nie drukowano żadnych książek.

Stwierdza to raport Komisarza Cyrkułu I z 10.05.1830 r.

33

.

    Częstokroć między dzierżawczynią Drukarni Rządowej, a drukarzem Szabsą

Gutfeldem, który posiadał w Lublinie drukarnię książek hebrajskich i polskich

34

dochodziło do nieporozumień, ponieważ Szabsa Gutfeld drukował “w swojej Drukarni

Druki dla Kas Ekonomicznych i takowe pokątnie sprzedawał, gdy Druki o których

nowa tylko w Rządowej Drukarni powinny być robione, a to podług Kontraktu

pomiędzy Dzierżawcą a Komisyą Wojewódzką”

35

.

    Z tego też powodu cofnięto Szabsie Gutfeldowi koncesję na drukarnię pism

hebrajskich i polskich w Lublinie. Po otrzymaniu ponownej koncesji na drukarnię

Szabsa Gutfeld otrzymał od Urzędu Miejskiego Miasta Wojewódzkiego Lublina pismo,

w którym Urząd Miejski “poleca ażeby podobnych Druków uskuteczniać nie ważył

się”

36

.

    Z Drukarni Rządowej wychodziły druki urzędowe, chociaż i te na wniosek Komisji

Województwa Lubelskiego od stycznia 1823 roku “Urzędowi Municypalnemu

potrzebne nie w Drukarni Rządowej, lecz w Drukarni P. Barzykowskiej drukować

kazał”

37

. Dopiero w chwili, gdy dzierżawcą drukarni został hr. Wysocki przywrócono



drukowanie ich w Drukarni Rządowej.

    Z oficyny rządowej wychodziły “Popisy Szkoły Wojewódzkiej”. Ukazywały się one

corocznie w latach 1817-1829 i zawierały sprawozdanie z działalności szkoły,

omówienie programu nauczania, wykaz uczniów i publikacje będące dorobkiem

naukowym nauczycieli.

__________________
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WAP Lublin. Zespół: MML Acta specialia tyczące się Drukarni Rządowej po jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem stanu y inwentarzem oraz i innych. 1823-1846. k. 91.
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WAP Lublin. Zespół: MML Akta tyczące się drukarni rewizyi k. 45.
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Tamże, s. 150-151.
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WAP Lublin. Zespół: MML Acta specialia tyczące się Drukarni Rządowej po jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem stanu y inwentarzem oraz i innych 1823-1846. k. 45.
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Tamże: k. 107.
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Tamże, k. 109.
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Tamże, k. 1.

PRODUKCJA WYDAWNICZA DRUKARNI W OKRESIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

 

    Kiedy w listopadzie 1830 roku nastąpił zryw narodowowyzwoleńczy Polaków, w

Drukarni Rządowej drukowany był “Kuryer Lubelski”. Zawierał on artykuły o

charakterze patriotycznym i postępowym. Do naszych czasów nie dochował się

komplet numerów tego dziennika. Stąd może tyle mylnych lub niepełnych informacji

o tym tytule Nie wspomniał o nim w swojej bardzo interesującej pracy Witold

Giełżyński /Prasa warszawska 1661-1914/, choć wymienia inne tytuły terenowe. Jerzy

Łojek omawiając prasę powstania listopadowego w monumentalnym dziele pt. “Prasa

polska” - 1661-1864” doliczył się tylko kilku numerów Kuriera Lubelskiego, a Marek

Ruszczyc w ciekawych publikacjach prasowych przez pewien czas utrzymywał, że

pismo to było jedynie mutacją Kuriera Polskiego wychodzącego w Warszawie.

    “Kuryer Lubelski” ukazywał się od 9.12.1830 r. do 5.02.1831 r.

38

. Jego redaktorem

był Jan Czyński

39

, adwokat lubelski, człowiek głęboko zaangażowany w ruch

narodowowyzwoleńczy. Prawdopodobnie pierwszy numer ukazał się 9 grudnia 1830

roku.

    Jednak nie wszystkie numery zachowały się do naszych czasów. W Polsce oprócz

Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie tylko Ossolineum posiada numery tego

pisma. Żywot Kuriera był krótki. Nadciągające wojska rosyjskie uniemożliwiły dalsze

wydawanie dziennika. Ukazywał się on codziennie z wyjątkiem sobót na papierze

czerpanym bardzo złej jakości, bez podania ilości nakładu i oficyny wydawniczej.

Niekiedy występowały błędy drukarskie. Szata graficzna była bardzo uboga.

     “Kuryer Lubelski” składał się z dwu stron. Na pierwszej szpalcie u góry widniał

tytuł dziennika. Pod tytułem po lewej stronie wzmianka, że prenumeratę “na

prowincji po wszystkich “Pocztamtach” przyimuie się po zp. 4 na miesiąc”. Natomiast

po prawej stronie – “Prenumerata w Lublinie u P. Streibla wynosi zp, 3 na miesiąc”

40

.



Pod tą adnotacją podany był dzień tygodnia, miesiąc i rok, a pod tytułem na środku

strony kolejny numer. Następnie podawane były wiadomości z kraju lub z zagranicy

zaznaczone jedynie akapitem, a sporadycznie większym stopniem czcionki:

“Wiadomości Zagraniczne” czy “Wiadomość Urzędowa”, która niekiedy, była

drukowana na początku dziennika, jak np: z 17.01.1831 r. “Hr Jezierski powróciwszy

z Petersburga, przywiózł z sobą expedycye od Jenerała Grabowskiego i Xcia

Lubeckiego do Dyrektora oraz protokuły mianych z Cessarzem rozmów i inne pisma,

które obeymuią odpowiedź cessarską, na tych samych głównych zasadach co i

manifest do Polaków wydany, opartą. Pisma te nadchodzącemu Seymowi obiawione

zostaną”

41

. 

    Przeważały jednak wiadomości z kraju. W numerze 20 z 24.01.1831 r. czytamy:

“W dniu wczorayszym nastąpiło otwarcie seymu …”. Co się zaś tyczy wiadomości z

zagranicy to w numerze 17 z 20.01.1831 r. jest wydrukowana odezwa uczniów szkół

paryskich do młodzieży warszawskiej – “Uczniowie Warszawscy! Mężowie wolni!

bracia nasi! Serca nasze przeięła radość gdyśmy się dowiedzieli o powstaniu Polski

...”

42

. Zazwyczaj wiadomości z kraju i zagranicy jak również odezwy zajmowały

pierwszą stronę Kuriera, ale nie było to regułą.

_________________
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H. Wolska: Czasopisma lubelskie w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie /1805-1904/. “Bibliotekarz Lubelski” 1906-1909 s. 9.
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Jan Czyński urodził się 20.1.1801 r. na Pradze. Z pochodzenia był Żydem. Po skończeniu prawa na Uniwersytecie Warszawskim w 1822 r. i odbyciu praktyki w Warszawie, wyjechał do Lublina, gdzie zatrudnił się jako patron w Trybunale Cywilnym. Po wybuchu powstania listopadowego przystąpił do wydawania “Kuriera lubelskiego” i był prezesem Resursy Obywatelskiej. Po przeniesieniu do Warszawy pracował jako referendarz w Ministerium Wojny. Będąc z przekonań rewolucjonistą, przystąpił do Towarzystwa Patriotycznego i został wybrany jego wiceprezesem, wszedł też do redakcji “Nowej Polski”. Po upadku powstania przebywał na emigracji w Paryżu i występował jako agent Komitetu Lelewela, a następnie zapisał się do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Wydalony z Francji za działalność polityczną, udał się do Anglii i tu założył Towarzystwo Pracowników Polskich. Zmarł w Londynie 31 I 1867 r. J. Frejlich, biogram Jana Czyńskiego, Polski słownik biograficzny, t. IV, Kraków 1938,

s. 374.
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“Kuryer Lubelski” nr 12 z 21 XII 1830 r. s. 1.

41

 “Kuryer Lubelski” nr 14 z 21.1.1831 r. s. 1.

42

 
Kuryer Lubelski” nr 17 z 20.1.1831 r. s. 1.

    Na następnej stronie dziennika drukowano fragmenty pamiętników czy książek,

które opiewały czyny wojenna, np. Chłopickiego. Zamieszczano również odezwy, jak

w numerze 17 z 20.01.1831 r.: “Odezwa do przybywaiących Galicyanów”.

    Począwszy od połowy drugiej szpalty zamieszczano wiersze i pieśni patriotyczne

np.: “Jeszcze Polska nie zginęła”

43

, “Mazur powszechnie lubiany”

44

. Drukowane były

również fraszki, np. “Gadzina i Pszczoła”

45

:

“Na iedney łące i z iednego ziółka

Ssały pokarm gad i pszczółka;

Lecz się ich soki zmieniły w godzinie,

W pszczółce stały się miodem, a iadem w gadzinie.

Tak z iednych źródeł czerpiąc różni charakterem,

Jeden był Wasyngtonem, drugi Robespierem”.

 

    Często w dzienniku ukazywały się ogłoszenia nowo wydanych książek czy odezw.

W numerze 20 z 24 stycznia 1831 roku czytamy: “Wyszła z druku Odezwa do

Polaków. Przedaie się w Xsięgarni P. Streibla, Uprasza się Szanowney Publiczności,

aby była łaskawa zgłosiła się po rozkupienie”. Drukowano także ogłoszenia typu

“kupno – sprzedaż” np. “trzy konie piękne zdatne pod siodło i koczyk bardzo ładny,

są do sprzedania”. Przy końcu drugiej szpalty zamieszczano wykaz darów na rzecz

powstania i tak: “Xsiądz Karol Szczepański, proboszcz z Życzyna ofiarował złp. 50”

46

.



“P. Bibinek były sierżant Woltyżerów z batalionu piechoty, nie mogąc teraz weyść do

szeregów dla słabości z odniesionych ran, cały swóy Maiątek to jest: 2 dukaty złotem

i konia ofiarował na potrzebę kraiu - Jak wielką i jak przyiemną iest taka ofiara”

47

. Na

samym dole szpalty był napis: “Jutro wyydzie następny Numer”. Jedynie w

piątkowych wydaniach dziennika napis ten był zmieniony i brzmiał: “Następny

Numer wyydzie w Niedzielę”.

    Jeden z pierwszych numerów dziennika jaki zachował się do naszych czasów

znajduje się w Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Oznaczony jest numerem

12, wydany pod datą: “wtorek 21 grudnia 1830 r”.

    Gdy powstanie upadło redaktor Kuriera musiał emigrować z kraju, ponieważ pismo

to, jak wynikało z jego treści, było dziennikiem o wyraźnie propowstaniowym

charakterze. Dlatego też po upadku powstania dzierżawczyni Drukarni Rządowej

nakazano, by “nie ważyła się kazać Drukować w tey że Drukarni żadnych Dzieł bez

Cenzora podpisanego”

48

. Być może obawiając się represji Wysocka złożyła

oświadczenie, że “Kuryier Lubelski któren wychodził w Roku 1831 nie w mey

Drukarni był Drukowany, na co własno Ręcznie podpisuie Dnia 5 kwietnia 1832 r.”

49

.

Jednak redaktor L.Gzella twierdzi, że “Kuryer lubelski” wychodził z oficyny rządowej

50

.

    Porównując działalność Drukarni Rządowej w latach 1817-1832 z okresem, kiedy

drukarnią zarządzali księża trynitarze dochodzimy do wniosku, ze produkcja

wydawnicza wyraźnie obniżyła się. Działalność drukarni ograniczyła się w głównej

mierze do wydawania druków urzędowych, popisów dla szkół i do wydawania

“Kuryera Lubelskiego”.

_________________
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 "Kuryer Lubelski” nr 4 z 5.1.1831 r. s. 2.
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 "Kuryer Lubelski” nr 6 z 7.I.1831 r. s. 2.
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"Kuryer Lubelski” nr 18 z 21.1.1831 r. s. 2.
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 "Kuryer Lubelski” nr 13 z 15.1.1831 r. s. 2.
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 Tamże, s. 2.
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 WAP Lublin. Zespół: ML Acta specialla tyczące się Drukarni Rządowej po jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem stanu y inwentarzem oraz i innych. 1823-1846. k. 115.
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 Tamże, k. 116.
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 “Kurier lubelski” 1957 nr 1. s. 1.

ZASÓB TYPOGRAFICZNY OFICYNY

 

    Drukarnia Rządowa pracowała przy wykorzystaniu starych urządzeń. Prasy w

Drukarni Rządowej pochodziły z 1657 roku

51

.

    Z całą pewnością możemy stwierdzić, ze oficyna lubelska posiadała zecernię i



drukarnię. Zatrudniała dwóch preserów

52

i nie więcej jak dwóch zecerów. Teksty

składano ręcznie, a po ich złożeniu skład odbijano na ręcznej prasie dociskowej.

    W ostatnich latach wieku XVIII stan posiadania drukarni prezentował się całkiem

okazale. Z racji wizyty kanoniczej biskupa Skarszewskiego w 1799 r. zostaje

sporządzony inwentarz, który stwierdza, że w drukarni znajduje się: prasa wielka,

rygałowa, dwie mniejsze, prasa do pakowania, do kopersztychów, pisma różnego

gatunku, kamieni 120, kaszt do pisania 24”, duża ilość rozmaitych blach i herbów

oraz wiele innego sprzętu. Jakie czcionki zawierał skład drukarski oficyny można by

stwierdzić na podstawie wymienionego przez Estreichara “Wzoru pisma nowo

odlanego w Drukarni XX Trynitarzów w Lublinie Roku łacińskiego 1782”, w 1814 roku

u schyłku egzystencji lubelskiego zgromadzenia trynitarzy

53

oraz w 1817 roku kiedy

to ks. Biernacki dodał drukarni pięćdziesiąt siedem funtów liter w różnym gatunku

54

. 

ESTETYKA DRUKÓW

 

    Drukarnia Rządowa nie należała do nowocześnie wyposażonych oficyn.

Niewątpliwie zasób typograficzny ma wpływ na poziom estetyczny druków, jednak w

przypadku Drukarni Rządowej mimo korzystania ze starych maszyn i urządzeń

drukarskich poziom estetyczny książek stał raczej na wysokim poziomie.

    Zauważamy staranność przy opracowaniu graficznym układu kolumn. Niewątpliwie

przyczynia się do tego także utrzymanie jednolitego kroju pisma w całych książkach,

a przy tytułach poprawne posługiwanie się zarówno wielkością pisma jak i światłem.

Niekiedy poziom edytorski obniża użycie złej jakości papieru czy farb. Zdarzają się

też druki ze sporą ilością błędów drukarskich na przykład Jana Nepomucena Hermana

“Opusculum impedimenta guaedam sanitatis communia exhibens” wydana w 1782

roku. Na ogół jednak druk w książkach wydawanych przez Drukarnie Rządową jest

czysty, chociaż czcionki często wykazują znaczny stopień zużycia. Wydawnictwa nie

były bogato zdobione. Najczęściej mamy do czynienia z wykorzystaniem zdobników

typograficznych - różnego rodzaju ramek i przerywników branych wprost ze składu

drukarskiego.

    W ogólnej ilości produkcji można ustalić charakterystyczny styl układu

graficznego. Karty tytułowe skomponowane są czytelnie, bez przeładowania, z

użyciem czcionek różnej wielkości. U góry kolumny stosowane są zazwyczaj

delikatne ozdoby lub linie na początku i końcu tekstu winietki.

_________________
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WAP Lublin. Zespół: MML Acta specialia tyczące się Drukarni Rządowej po jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem stanu y inwentarzem oraz i innymi 1823-1846. k. 18.

52

 
Tamże, k. 13.
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L. Zalewski: Drukarnia jezuitów w Lublinie, /w:/ IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 1936 r. Referaty cz. 2. s. 112.
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WAP Lublin. Zespół: MML Acta specialia tyczące się Drukarni Rządowej po jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem stanu y inwentarzem oraz i innych. 1823-1846. k. 14.

ANEKS



    1. Inwentarz Drukarni Rządowej w Lublinie sporządzony w marcu 1822 roku.

    “Przy zrewidowaniu Utensyliów i przeważeniu charakterów w miesiącu Marcu 1822

znajduje się w Drukarni Po Jezuickiey w Lublinie jak następuie:

Nr Wyszczególnienie gatunków Waga

  Rozdział I Centary Funty

  Znajdujących się charakterów czyli liter i z potrzebnymi do tych leniami i Perlikami  

1. Sercyi antikwa 1 76

2. Percyi kursywa   60

3. Mitel antikwa 5 88

4. Mitel kursiwa   86

5. Scholastyka antikwa 4 90

6. Scholastyka kursiwa   54

7. Garmond antikwa 1 90

8. Garmond kursiwa   75

9. Dubelt Garmond   7

10. Wersetów dużych do Tyfodów   30

11. Dubeld Mitel   9

12. Sztok Lenii   20

13. Połsztok Lenii   15

14. Perlików   27

15. Połperlików   10

  Razem: 18 43

16. Do tego dodaje się różnych liter nieużywanych i niezdatnych do przelania    

  Summa 18 63

 

    Wyraźnie cetnarów osmnaście funtów sześćdziesiąt trzy teraźniejszej wagi

rachując na cetnar po funtów sto.

Dalszy ciąg spisania Utensyliów Drukarni po Jezuickiey

 

Nr Wyszczególnienie gatunków Sztuki

  Rozdział II  

  Opisanie pras Drukarskich i Rekwizytów do tych należących.  

1. Pras do drukowania z śrubami Tyglami i Fondamentami mosiężnymi Dwie Dodaje tu, iż zrobione były jak wybity na nich rok 1657 w Skaznie. Dla dawności wiele reperacji potrzebują. 2



2. Wózków do tych pras ze wszystkiemi i potrzebami i śróbami żelaznymi dwa 2

3. Ram żelaznych przy prasach sztuk dwie 2

4. Ram mniejszych żelaznych do zatrzymania papieru sztuk trzy 3

5. Punktów do przykleiania papieru par 4 4

  Rozdział III  

  Wszelkich utensyliów Drukarskich  

1. Biłek par dwie 4

2. Szufla drewniana nowa do składania liter jedna 1

3. Szufel drewnianych starych trzy 3

4. Rygałów, na których karty z Literami stoją sztuk cztery 4

5. Karatów drewnienych zdatnych sztuk cztery 4

6. Karatów drewnianych zdezelowanych sztuk trzynaście 13

7. Żylbetów drewnianych sztuk dwadzieścia 20

8. Stołków przy prasach sztuk dwie 2

9. Stołków do stawiania pisma sztuk dwie 2

10. Rygalików małych do stawiania pisma sztuk pięć 5

11. Kałamarzy do zrobienia farby sztuk dwie 2

12. Kamieni marmurowych do przyciskania papierów sztuk dwie 2

13. Klucz żelazny do śróby przy prasach popsuty jeden 1

14. Młotek do przybijania liter jeden 1

 

    Niniejszy inwentarz z mocy Dyspozycyi JW Prezesa Wydanego 26 lutego No 3263

przez podpisanego Renianta z Magazynu formularzy spisany Doń w Lublinie dnia 18

marca 1822 Roku.

Wincenty Borzęcki 

KOMMISYA RZĄDOWA 

Inwentarz ten znajduje się w aktach Wojewódzkiego

Archiwum Państwowego w Lublinie. Zespół: Magistrat Miasta Lublina. Acta specialia

tyczące się Drukarni Rządowej po Jezuickiey oddanie P. Wysockiemu z opisanem

stanu y inwentarzem oraz i innych. 1822 - 1846. /sygn. 2151/



DZIERŻAWCY DRUKARNI RZĄDOWEJ W LATACH 1833-1864

 

    Po upadku powstania listopadowego w życiu gospodarczym, społecznym i

kulturalnym Królestwa Polskiego zaszły istotne zmiany.

    Drukarnia Rządowa dawniej należąca do funduszu edukacyjnego, stąd często

zwana pojezuicką lub stypendialną, znalazła się pod bezpośrednim zarządem

Wydziału Skarbu. Wraz z połączonym z nią przedsiębiorstwem drukowania

“Dziennika Gubernialnego” tworzyła placówkę zaopatrującą w druki Rząd

Gubernialny i podległe mu urzędy. Drogą publicznych licytacji Drukarnia Rządowa

była oddawana w dzierżawę miejscowym drukarzom, którzy spełniali odpowiednie

warunki: posiadali konsens drukarza oraz dysponowali funduszem na opłacenie

wadium.

    Pierwsza w interesującym nas okresie zmiana dzierżawcy nastąpiła w 1833 roku.

Pozostająca dotąd pod zarządem Marianny Wysokiej

1

drukarnia została przekazana

Szabsie Gutfeldowi i Szai Ledermanowi, którzy w sierpniu 1833 roku zawarli kontrakt

z Rządem Gubernialnym

2

. Nowi dzierżawcy nie przejęli się chyba zbytnio swoimi

obowiązkami, skoro w kilka miesięcy później nie zgłosili się jeszcze do objęcia

dzierżawy i jak ustalono tuż po podpisaniu kontraktu wyjechali do Warszawy

3

Gutfeldowi i Ledermanowi zagrożono ogłoszeniem na ich koszt nowej licytacji i

obarczeniem odpowiedzialnością za wszelkie straty wynikłe z niewywiązania się z

objętych kontraktem obowiązków, W aktach nie ma informacji jak przebiegała

dzierżawa Gutfelda i Ledennana, brak jednak innych danych na ten temat pozwala

przypuszczać, że po powrocie do Lublina oni właśnie zarządzali Drukarnią Rządową.

    W 1833 roku Lederman przedłużył kontrakt do r. 1839

4

. Roczny czynsz dzierżawny

rozłożony na kwartalne raty wynosił 2600 złp

5

. Dwa lata zarządu Ledermana upłynęło

bez echa. Dopiero w 1838 roku niewywiązanie się z opłat dzierżawnych spowodowało

liczne monity wzywające do uiszczenia zaległych z trzech kwartałów rat

6

. Częściowo

pokrył należność starozakonny Szmul Lederman, cesjonariusz dzierżawcy, wpłacając

sumę otrzymaną za dostarczone druki. Brakującą kwotę ściągnięto od dłużnika

7

.

Ratę roczną na lata 1838-1839 podwyższono o 200 złp. Komisja Rządowa Spraw

Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego zgodziła się aby Szaia

Lederman został utrzymany przy dzierżawie przez rok 1840

8

. Ostatecznie jednak,

zapewne na prośbę Fiszla Handelsmana, wspólnie z nim miał dzierżawić Drukarnię

Rządową

9

. Prawdopodobnie wskutek nieopłacenia kaucji Lederman został odsunięty

od dzierżawy

10

 i do końca 1840 roku drukarnia była w rękach Handelsmana.

________________

1

 
Akta Magistratu Miasta Lublina /dalej: MML/ 1809-1874 sygn. 2151 s.115. W 1824 r. dzierżawcą drukarni rządowej został W. Wysocki. Po jego śmierci obowiązki przejęła żona Marianna.



2

 
Tamże, s. 129.

3

 Tamże, s. 125, 126.

4

 Tamże, s. 141, 142.

5

 Tamże, s. 177.

6

 
Tamże, s. 175.

7

 Tamże, s. 181; protokół z 1839 roku informuje, że został zarekwirowany cały majątek Szai Ledermana, który był tak skromny, że pewnie wystarczył tylko na pokrycie reszty długu /WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2151 s. 189/.

8

 Tamże, s. 235, 236.

9

 
Tamże, s. 237, 238, 249.

10

 W aktach z 1840 roku wspomina się o Ledermanie jako o byłym dzierżawcy. /WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2151 s.256/.

    W grudniu 1840 roku została ogłoszona nowa licytacja. Warunki dzierżawy na lata

1841-1843 tak jak dotychczas obejmował obok dzierżawy samej drukarni również

drukowanie “Dziennika Gubernialnego” w ilości określonej przez Rząd Gubernialny

oraz druków rządowych

11

. Na licytacji utrzymali się: Józef Kossakowski i Mendel

Weintraub. Dzierżawa miała trwać trzy lata od roku 1841 do 1843

12

. W

rzeczywistości już w marcu 1841 roku, prawdopodobnie wskutek korzystnej oferty,

Rząd Gubernialny polecił powierzenie drukarni Handelsmanowi

13

. W listopadzie tego

samego roku wspólnie z Weintraubem podpisał on trzyletni kontrakt

14

. Drukarnię, na

którą dzierżawcy mieli obowiązek wynajmować lokal, umieszczono na ul. Zielonej

15

.

    Od 1838 r. zarządzał drukarnią Józef Kossakowski. W 1844 roku, nie rezygnując z

funkcji zarządcy, zajął miejsce Weintrauba i wspólnie z Handelamanem dzierżawił

Drukarnię Rządową

16

.

    W tym czasie funkcjonowała w Lublinie jedynie Drukarnia Rządowa. Jej zasięg

działania znacznie się zwiększył wskutek przyłączenia Guberni Podlaskiej do

Lubelskiej. Chętnie udzielano konsensów nowo przybyłym do Lublina drukarzom, aby

ci mogli konkurować do dzierżawy Drukarni Rządowej

17

.

    W styczniu 1847 roku w trzyletnią dzierżawę objął drukarnię Szabsa Gutfeld. Jak

sam pisał jego konkurencja prawie dwukrotnie powiększyła dochód z drukarni. W

pierwszym półroczu dokonał niezbędnych napraw utensyliów oraz sporządził czcionki

rosyjskie. Gutfeld zabiegał o przyznanie drukarni przywileju tłoczenia druków

miejskich, który dawniej do niej należał, a drukowanych przez Handelsmana.

Widocznie jego konkurencja pozbawiała Gutfelda dochodu

18

, który uzupełniał

własnym sprytem i zaradnością, przejmując zamówienia nadsyłane pod osobisty

adres do prywatnej drukarni Józefa Kossakowskiego

19

. Zainteresowanym tłumaczył,

że robi to w imieniu adresata, który jest jego wspólnikiem. Spowodowane to było

tym, że obie drukarnie: Rządowa i prywatna Kossakowskiego mieściły się w jednym

budynku przy ul. Jezuickiej 43

20

. Dzierżawa Szabsy Gutfelda trwała do 1849 roku.

    W następnych sześciu latach 1849-1850 Drukarnia Rządowa pozostawała w

rękach wspólników: Józefa Kossakowskiego i Szabsy Gutfelda. Nadal mieściła się w



lokalu przy ulicy Jezuickiej 43

21

. Dzierżawcy zobowiązali się przeprowadzić własnym

kosztem konieczne ulepszenia: zakupić nowy sprzęt oraz zatrudnić

wykwalifikowanych zecerów i preserów.

_______________

11

 WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2151 s.289.

12

 Tamże, s. 333-334.

13

 Tamże, s. 339-340.

14

 Tamże, s. 389-390.

15

 Tamże, s. 225.

16

 WAPL, Akta Rządu Gubernialnego Lubelskiego /dalej: RGL/ 1837-1866 sygn. Adm.1733 s. 4.

17

 Tamże, sygn. Adm. 763 s. 1.

18

 Tamże, sygn. Adm. 276.

19

 Od początku 1847 roku Józef Kossakowski prowadził własną drukarnię.

20

 WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2154 s. 305.

21

 Tamże, s. 518, 521.

    Istniejąca wówczas Litografia Rządowa, opłacana przez Rząd i wykonująca jego

zamówienia, przejmowała także część robót drukarni pomniejszając w ten sposób

dochód jej dzierżawców. Dotknięci tym Kossakowski i Gutfeld zwrócili się z prośbą do

Rządu Gubernialnego, aby albo ściślej kontrolował litografię, z której niesłusznie

ciągnie korzyści jej zarządca, albo oddał litografię dzierżawcom Drukarni Rządowej

za co otrzyma odpowiednio wyższy czynsz. Po połączeniu ustałaby również

rywalizacja

22

. Urzeczywistnienie tej propozycji będzie miało miejsce dopiero 14 lat

później.

     Tymczasem problem znalazł rozwiązanie, gdy dzierżawcą drukarni na lata

1856-1861 został zarządca Litografii Rządowej, drukarz i litograf Józef Nowaczyński.

Wartość drukarni oszacowano wówczas na 368 rubli, przy dochodzie z niej

wynoszącym ponad 1400 rubli plus znaczny procent z zamówień rządowych. W

podaniu do Gubernatora Cywilnego Nowaczyński pisał, że biorąc drukarnię w

dzierżawę miał “Cyrkularze Powiatu Lubelskiego, Radzyńskiego, Zamoyskiego i

innych, obecnie Gutfeld przez zaprowadzenie drukarni w Radzyniu i posiadanie w

Lublinie i Hrubieszowie już zupełnie zabiera dochód i pozbawia nawet nie tylko

utrzymania życia ludzi, ale nawet grozi upadkowi i nieczynności Drukarni Rządowej”

23

. Pismo Nowaczyńskiego zawiera zapewne wiele przesady, ale należy je tłumaczyć

toczoną od lat ostrą rywalizację między drukarzami, szczególnie jeśli w grę wchodzili

typografowie pochodzenia żydowskiego. Nowaczynski proponował nawet

przeniesienie jednej prasy do powiatu radzyńskiego, jeżeli jest konieczne odbijanie

cyrkularzy na miejscu. W rezultacie Rząd zabronił Gutfeldowi prowadzenia drukarni w

Radzeniu

24

, a Nowaczyńskiemu przeniesienia prasy.

Z powodu wygaśnięcia z końcem 1861 roku umowy o dzierżawę Drukarni Rządowej

została przeprowadzona nowa licytacja. Utrzymał się na niej na lata 1862-1864

Władysław Kossakowski, syn byłego dzierżawcy i zarządcy Józefa Kossakowskiego

25

.



Podobnie jak poprzednio dzierżawa obejmowała także entrepryzę drukowania i

dostawy “Dziennika Gubernialnego” oraz odciskania wszelkich druków rządowych.

Roczna opłata od dzierżawy wypłacana do kasy Powiatu Lubelskiego wynosiła 535

rubli. Kossakowski zobowiązał się dostarczać “Dzienniki” na własnym, dobrym,

białym, wodnym papierze po 1310 egzemplarzy płatnych dla prenumeratorów i 200

egzemplarzy bezpłatnych dla urzędów oraz wynająć na własny koszt lokal

usytuowany w pobliżu siedziby Rządu Gubernialnego w środowisku ludności

chrześcijańskiej. Dzierżawca i pracownicy mieli obowiązek zachowania tajemnicy w

sprawach podawanych do druku

26

.

    Tak pokrótce, zdeterminowane stanem zachowanych informacji, przedstawiają się

koleje dzierżaw Drukarni Rządowej w latach 1833-1864.

__________________

22

 WAPL, Akta RGL 1837-1866 sygn. Adm. 276.

23

 Tamże,

24

 Szabsa Gutfeld nie otrzymał pozwolenia na prowadzenie drukarni w Radzyniu a przepisy zabraniały prowadzenia drukarń w dwóch różnych miastach na jeden konsens.

25

 WAPL, Akta RGL 1837-1866 sygn. Adm. 1730 s. 11.

26

 Ibidem, s. 13-26.

WYPOSAŻENIE I PERSONEL

 

    Wiek XIX obfitował w duże zmiany w technice pracy i wyposażaniu drukarni. Nie

wiadomo jaki wpływ wywarły innowacje techniczne na stan wyposażenia Drukarni

Rządowej, niemniej w latach dwudziestych w Lublinie była ona ponoć najlepiej

zaopatrzona w materiał drukarski

27

.

    Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku Drukarnia Rządowa

posiadała dwie nie nadające się do użytku prasy, które ówczesny dzierżawca

Wysocki, a później jego żona zobowiązali się wyremontować i oddać do użytku

Rządu. Gdy mimo wygaśnięcia kontraktu prasy nie zostały zreperowane, aby

utrzymać ciągłość pracy drukarni, administracyjnie zajęto własne prasy Wysockiej.

Naprawy zdeklarował się dokonać następny po Wysockich dzierżawca Lederman.

Gdy i on nie dotrzymał zobowiązania, sporządzono przy pomocy “biegłego w sztuce”

Józefa Kossakowskiego wykaz kosztów, które miał pokryć dzierżawca za

wyremontowanie pras, tak by mogły one wykonywać druki wszelkiego formatu

28

.

Lederman wbrew umowie nie dokonał również melioracji czcionek, nie zakupił

nowych regałów i kaszt

29

. Nie ma w źródłach informacji o pozostałym wyposażeniu

Drukarni Rządowej.

    W 1846 roku tłocznia posiadała już siedem pras drukarskich, w tym pięć w ciągłym

użyciu, a dwie na składzie

30

. To nagłe zwiększenie stanu posiadania drukarni można

by wytłumaczyć połączeniem jej zasobów z powstałą w tym czasie prywatną

drukarnią Józefa Kossakowskiego. Brakuje jednak jednoznacznie potwierdzającego



ten fakt dokumentu.

    Jednym z warunków kontraktu na wydzierżawienie Drukarni Rządowej był

obowiązek przeprowadzania remontu i zakupu nowych urządzeń. W 1849 roku

Kossakowski i Gutfeld podjęli się dokonania własnym kosztem niezbędnej

modernizacji, nabycia koniecznych “do polepszenia stanu i ruchu drukarni”

utensyliów drukarskich, nowych czcionek i maszyn, które po wystąpieniu z dzierżawy

miały przejść na własność Drukarni Rządowej

31

.

    Według protokołu odbiorczego z 1856 roku Kossakowski i Gutfeld zakupili w

Warszawie m.in.: starą prasę jednocugową z żelaznym fundamentem, z.tyglem i

szynami, która w odróżnieniu od dwucugowej umożliwiała odbicie całego arkusza za

jędrnym pociągnięciem wózka. Oprócz prasy na liście zakupionych urządzeń znajdują

się: stoliki z walcem, 3 małe szufle w ramkach do kolumn, szufla do przenoszenia

form na prasy, szpadel do rozcierania farb, 2 deski do moczenia papieru, 2 żelazne

ramy do prasy, 4 ramki do dekli od pras, 2 walce do nadawania liter, 2 wierszowniki,

10 zetzbretów i inne pomocnicze narzędzia jak obcęgi i młotek. Kossakowski i

Gutfeld dokonali również przelania ze starego materiału czcionek polskich: 4 kaszt

garmondu antykwy i 1 kaszty garmondu kursywy. Oba gatunki zostały wykonane w

1850 roku, pięć lat później były już tak zniszczone, że wymagały ponownego

przelania

32

.

_________________
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 H, Wolska: Drukarstwo lubelskie pierwszej połowy XIX w. /1813-1864/ “Bibliotekarz lubelski” 1978 nr 2, s. 11.
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WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2151 s. 261-263.

29

 Tamże, s. 401.

30

 
Tamże, s. 480.

31

 WAPL, Akta RGL 18.37-1866 sygn. Adm. 276.

32

 Tamże.

    Wspomniany wyżej protokół wymienia obok urządzeń zakupionych przez ostatnich

dzierżawców także “utensylia drukarskie sprawione dawniej”. Przed 1850 rokiem

posiadała więc Drukarnia Rządowa dwie dębowe prasy z mosiężnymi śrubami

głównymi i mutrami, dębowymi tyglami i fundamentami. Każda zawierała żelazną

ramę do małego formatu. Jedna z pras była w użyciu, druga rozebrana, ale obie ze

względu na zniszczony postument drewniany wymagały odnowienia. Na stanie

Drukarni Rządowej znajdowały się również 2 żelazne walce w drewnianej oprawie

powleczonej klejem, służące do rozcierania i rozprowadzania masy drukarskiej, 3

ramy o mniejszym i większym formacie, 5 kaszt z dębowymi ramami w dobrym

stanie oraz 6 starych podniszczonych, 2 drewniane wierszowniki, 2 stoliki do

rozcierania tuszu, drewniane internakulum oraz 56 również drewnianych sztegów.

Oprócz tego szafa do składania liter, 4 stare szufle, sosnowe regały na których

ustawiano kaszty z literami, stołki, kamienie do przyciskania papieru.

    Wśród czcionek zakupionych przed 1850 rokiem znajdowały się pisma polskie i

rosyjskie. Na czcionki polskie składały się kwalifikujące się już tylko do przelania 2

kaszty cycero oraz kaszta kursywy cycero. Pismo rosyjskie, prawdopodobnie później



nabyte, było w znacznie lepszym stanie. Tworzyły je kaszta antykwy cycero i dwie

kaszty garmondu

33

. 

    Łączną wartość Drukarni Rządowej oceniono w 1856 roku na ok. 369 rubli. Stan

wyposażenia nie przedstawiał się imponująco toteż nowy dzierżawca Nowaczyński

zobowiązał się zakupić nowe czcionki różnych gatunków, czcionki do ozdobnych

tytułów w jeżyku polskim i rosyjskim, sprawić nową prasę drukarską wraz z

przyrządami do niej, linie tabelaryczne, justunki i interlinie

34

. Wśród czcionek miały

się znaleźć litery garmondu i cycero polskie i rosyjskie, które później miały przejść na

własność Drukarni Rządowej

35

. Źródła nie podają Informacji o realizacji tych

zamierzeń. Dopiero w 1864 roku w zmienionych warunkach kontraktowych, w celu

polepszenia jakości druków polecono wprowadzić większe i lepsze czcionki

36

.

    W sytuacji gdy w XIX wieku produkcja drukarska zaczęła przestawiać się ze sztuki

rękodzielniczej na mechanizację, zapoczątkowaną wynalezieniem prasy pospiesznej,

Drukarnię Rządową można określić jako prymitywnie wyposażony warsztat

rzemieślniczy. Usprawiedliwieniem tego stanu może być poniekąd brak motywacji

dzierżawców w łożeniu na zakupy nowych urządzeń, które po upływie kilkuletniej

dzierżawy stawały się własnością Drukarni Rządowej. Zainteresowanie ich skupiało

się na wyciągnięciu możliwie największych osobistych zysków. Widocznie jednak tak

wyposażona drukarnia była w stanie zaspokoić zapotrzebowanie Rządu

Gubernialnego.

_________________

33

 Tamże.

34

 Tamże.

35

 WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2152.

36

 WAPL, Akta RGL 1837-1866 sygn. Adm. 763.

    Niewiele mówią źródła na temat personelu Drukarni Rządowej. Jako zecerów i

preserów zatrudniano przede wszystkim chłopców żydowskich, nie mających

żadnego fachowego przygotowania i “żadnego o sztuce drukarskiej wyobrażenia”

37

.

    Jedynie raz pojawia się w aktach z 1852 roku nazwisko Michała Greima, który

wedle własnych słów miał być wykwalifikowanym, posiadającym patent zecerem

Drukarni Rządowej

38

. Należy przypuszczać, że zatrudnianie fachowców takich jak

Greim było sporadyczne i że były to bardzo rzadkie przypadki. Dominował element

najtaniej opłacany, młodzi starozakonni, którzy po wieloletniej praktyce wyrastali

często na doświadczonych typografów, poważnych rywali polskich drukarzy.

Dzierżawca Nowaczyński z powodu dużej konkurencji prywatnych drukarń wnosił

nawet prośbę do Rządu Gubernialnego, aby zabronił zakładania drukarń przez

starozakonnych

39

. 

PRODUKCJA WYDAWNICZA



 

    Istniejąca przy Rządzie Gubernialnym Drukarnia Rządowa miała dostosowany do

jego potrzeb urzędowy zakres działania.

    Kontynuując poczynania z lat przedpowstaniowych drukowano w tłoczni rządowej

sprawozdania szkolne. Zachowało się sprawozdanie szkoły z 1839 roku pt. Akt

uroczysty zakończenia rocznego biegu nauki w Gimnazjum Gubernialnym lubelskim

40

.

    W latach czterdziestych przygotowywano Popisy Szkoły Wojewódzkiej, które

zawierały: programy nauczania, wykazy uczniów oraz publikacje nauczycieli.

Odpowiednikami lubelskich Popisów były tłoczone w latach 1839-1843 /z wyjątkiem

roku 1840, gdy drukował je Szczepański/ Akty uroczyste zakończające rok szkolny w

Szkole Obwodowej Hrubieszowskiej

41

.

    Po stłumieniu powstania listopadowego cenzura rządowa uległa znacznemu

zaostrzeniu. Poleceniem Namiestnika Królestwa Polskiego z 1848 roku, żaden wyrób

drukarski nie mógł być brany pod prasę bez pozwolenia cenzury, ani wydany w

drukarni dopóki nie zostały na nim wyszczególnione miejsce i rok wydania oraz

pozwolenie cenzora. Wyjątek stanowiły: bilety inwitacyjne, obwieszczenia prywatne,

karty wizytowe “nlezawierające w sobie ani myśli ani żadnych rozbiorów”

42

. Protokół

zawiadamiający o tym podpisali dzierżawcy Drukarni Rządowej Kossakowski i Gutfeld

43

. Ci sami zobowiązali się również nie używać ozdób symbolicznych z wyjątkiem

ogłoszeń żałobnych, przy których odbijaniu dozwolono na czarną obwódkę

44

.

__________________
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 Tamże.
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 Tamże, sygn. Adm. 2?6.
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Tamże.
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 P. Gdula: Drukarstwo lubelskie, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sect. F, vol. VIII, 1953.

41

 Wolska: Drukarstwo..., s. 11.
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 WAPL, Akta MML 1809-1874 sygn. 2154 s. 471-472.

43

 Tamże, s. 473.

44

 Tamże, s. 479.

    Obowiązkiem drukarzy było sporządzanie wykazów wydawanych pism z

dołączeniem po jednym egzemplarzu, z wyjątkiem blankietów, cyrkularzy i

rozporządzeń rządowych, celem przedstawienia ich w Petersburskiej Cesarskiej

Bibliotece

45

. W związku z tym, że Drukarnia Rządowa tłoczyła tylko afisze teatralne,

kartki pogrzebowe, tabele ekonomiczne zatwierdzone przez cenzurę miejscową,

dzierżawcy zostali od tego obowiązku zwolnieni

46

.

    Drukarnia tłoczyła stałą listę druków sporządzanych na zamówienia urzędów i

instytucji m.in. były to druki na dzienniki podawcze

47

, druki do spisu wojskowego i



ksiąg ludności

48

, intytulacje do korespondencji rządowych, zestawienia cen na

artykuły spożywcze

49

, obwoluty do akt, dzienniki korespondencyjne i księgi kasowe

dla Urzędów Skarbowych, listy procesowe i defraudacyjne, stany służby, kwitariusze

transportowe, karty legitymacyjne wydawane mieszkańcom nadgranicznym do

przejścia granicy, rejestry depozytowe Urzędów Skarbowych itp

50

.

    Drukarnia przygotowywała także cyrkularze dla gmin i miast Guberni Lubelskiej.

Stanowiły one istotne źródło dochodu przy rocznej opłacie 4,50 rubla od każdego

wójta i magistratu.

51

    Drukarnia Rządowa byłą połączona z przedsiębiorstwem wydawniczym

czasopisma urzędowego. W latach 1818-1837 ukazywało się ono pod tytułem

“Dziennik Urzędowy Komisji Województwa Lubelskiego”, a od roku 1837, w związku z

podziałem kraju na gubernie, zmieniono tytuł na “Dziennik Urzędowy Guberni

Lubelskiej” 

52

.

    Na zawartość “Dziennika Gubernialnego” składały się wszelkiego rodzaju

zarządzenia i zawiadomienia podawane do druku przez władze i urzędy. Między

innymi ogłaszano w nim również terminy i warunki licytacji na wydzierżawienie

Drukarni Rządowej. Od 1845 roku zarządzeniem Komisji Rządowej Spraw

Wewnętrznych i Duchownych, celem podania do powszechnej wiadomości

umieszczano w “Dzienniku Gubernialnym” wszelkie ogłoszenia sądów karnych

wszystkich rodzajów w sprawach kryminalnych

53

. Zapewne aby zachęcić ludność do

współpracy, drukowano także w Dzienniku informacje o “okazywanej przez

mieszkańców gorliwości przy chwytaniu zbiegów i przestępców” oraz o udzielanych

im w związku z tym nagrodach

54

. W formie tabelek ogłaszano wykazy wynagrodzeń

za pożary i wypadki przyznawanych co miesiąc przez Dyrekcję Ubezpieczeń

55

. Za

opłatą drukowano także ogłoszenia prywatne. Tak więc zawartość treściowa

Dziennika Gubernialnego odpowiadała funkcji jaką spełniał informując społeczeństwo

o wszelkich zarządzeniach władz i urzędów.

_______________
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    Wbrew tytułowi “Dziennik Gubernialny” był tygodnikiem, z wyjątkiem lat

1847-1849, gdy ukazywał się dwa razy w tygodniu

56

. Drukowano go w sobotę tak, by

w poniedziałek był gotowy do rozsyłania. W praktyce często odbywało się to z

kilkudniową zwłoką, szczególnie gdy dzierżawcami Drukarni Rządowej byli

starozakonni, termin druku - sobota - pokrywał się ze świętem żydowskim. Zazwyczaj

wysyłano wtedy po dwa i więcej numerów pisma jednocześnie.

    Drukowano Dziennik na złym gatunkowo papierze. Wyjątek stanowiły egzemplarze

przygotowywane dla władz wyższych

57

. W piśmie do Rządu Gubernialnego Komisja

Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych nakazała naprawić zaniedbania co do

druku, papieru, redakcji oraz terminów wydawania. Nie najlepiej przebiegała również

korekta Dziennika Gubernialnego, mimo że przeznaczono na ten cel oddzielne

fundusze

58

.

    Obok egzemplarzy płatnych drukowano pewną ilość egzemplarzy bezpłatnych

przeznaczonych dla urzędów, m.in. jeden egzemplarz Dziennika Urzędowego był

doręczany kancelarii Marszałka Szlachty

59

. Od 1856 roku na żądanie Dyrektora

Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu przesyłano tej bibliotece egzemplarz

odbijany na lepszym papierze

60

. Rocznik czasopisma przeznaczony dla Biblioteki

Cesarskiej zawierał skorowidz rozporządzeń. Nie wiadomo, czy zaopatrzone w nie

były wszystkie egzemplarze, czy sporządzano je specjalnie dla Biblioteki w

Petersburgu

61

.

    Redakcją Dziennika oraz kontrolowaniem opłat z ogłoszeń prywatnych zajmował

się urzędnik Rządu Gubernialnego

62

.

    Rozsyłanie czasopisma nie przebiegało zbyt sprawnie. Najpierw wysyłano

Dzienniki burmistrzom miast, które wraz z korespondencją odsyłali prenumeratorom

63

. Przy tym sposobie rozsyłania Dziennik Gubernialny docierał do odbiorcy ze

znacznym opóźnieniem. Władysław Kossakowski zdeklarował się dostarczać go za

podwyższoną opłatą wprost prenumeratorom. Aby jednak nie zmieniać warunków

kontraktu dzierżawnego sprawa została odłożona do końca 1864 roku.

    W sumie produkcja wydawnicza Drukarni Rządowej nie przedstawiała się ciekawie.

Zadecydowały o tym głównie dwa fakty: niemal wyłączna dyspozycyjność wobec

Rządu Gubernialnego oraz ograniczająca swobodę druku surowa cenzura.

_________________

56

 WAPL, Akta RGL 1837-1866 sygn. Adm. 1733 s. 11, 12.

57

 Tamże, s. 10.

58

 Tamże, s. 24.

59

 Tamże, s.21, 22.

60

 Tamże, s. 25.

61

 Tamże, s. 16.

62

 Tamże, s. 7.



63

 Tamże, s. 30.

DRUKARNIA GUBERNIALNA

64

 1864-1918

 

    W związku z ekspiracją od 1864 roku dzierżawy Drukarni Rządowej, będącej

dotychczas pod zarządem Władysława Kossakowskiego, Wydział Skarbu Rządu

Gubernialnego zajął się przygotowaniem projektu warunków jej wydzierżawienia na

licytacji na lata 1865-1867. Warunki miały uwzględniać tylko jedną zmianę -

mianowicie rozsyłanie “Dziennika Urzędowego” bezpośrednio prenumeratorom

65

.

    Opóźnienie w przygotowaniu nowych warunków spowodowała prośba byłych

dzierżawców Władysława Kossakowskiego i Szabsy Gutfelda, skierowana do Komisji

Rządowej Przychodów i Skarbu, o możliwość dalszego wydzierżawniania Drukarni

Rządowej. Po uzyskaniu odpowiedzi na ich podania miały zostać sporządzone nowe

warunki licytacyjne

66

. Prośbę Kossakowskiego i Gutfelda potraktowano

prawdopodobnie odmownie gdyż na 29 listopada 1864 roku został oznaczony termin

licytacji na drukowanie, dostawę i rozsyłkę “Dziennika Gubernialnego” na 3 lata

1865-1867

67

. Ta i następne licytacje nie odbyły się z braku konkurentów. W tym

czasie aż do odbycia skutecznej licytacji powierzono drukarnie na dotychczasowych

warunkach Władysławowi Kossakowskiemu

68

.

    Jako przyczynę braku konkurentów Rząd Gubernialny Lubelski uznał zmowę

drukarzy z powodu wygórowanych warunków licytacji

69

. Dopiero w wyniku po raz

trzeci ogłoszonej licytacji utrzymał się Władysław Kossakowski

70

. Nie została ona

jednak zatwierdzona przez Komisje Rządową, która wydała polecenie odbycia w

skróconym terminie licytacji od korzystniejszej dla Skarbu oferty Mendla Gutfelda

71

.

Podjął się on dostawy “Dziennika Gubernialnego” po cenie nie funkcjonującej w

żadnej guberni tj. 1 rubel 55 kopiejek

72

.

    Gutfeld dość długo ociągał się z przystąpieniem do podpisania kontraktu i

wyjechał do Warszawy. Ponieważ nie można było wstrzymać wydania “Dziennika

Gubernialnego”, Rząd Gubernialny zmuszony był na koszt i odpowiedzialność

Gutfelda zająć się przez kwartał jego drukowaniem. Czynność tę powierzono

Władysławowi Kossakowskiemu na dawnych warunkach. Jednocześnie ogłoszono

nową licytację

73

. Nie doszła ona do skutku, gdyż 14 kwietnia 1865 roku Gutfeld

podpisał trzyletni kontrakt stosownie do złożonej przez siebie deklaracji i protokółu

licytacyjnego

74

.

__________________
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    Ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku wprowadzono nowy podział

administracyjny w Królestwie Polskim. 13 stycznia 1867 roku na miejsce istniejących

dotychczas pięciu guberni utworzono dziesięć. Z byłej Guberni lubelskiej powstała

Gubernia Lubelska i Siedlecka. W związku z tym Rada Administracyjna zarządziła

zaprowadzenie przy dziesięciu Rządach Gubernialnych nowych drukarń rządowych i

ustanowiła opłatę za prenumeratę “Dziennika Gubernialnego” za egzemplarz płatny

3 ruble 15 kopiejek

75

. Drukarnie miały być zaprowadzone z funduszu 3000 rubli dla

każdego rządu

76

.

    W związku z mającą powstać drukarnią Rząd Gubernialny lubelski zwrócił się do

Samuela Orgelbranda właściciela giserni w Warszawie o poradę w tej sprawie.

Orgelbrand proponował zakupić maszynę pospieszną za 2000 rubli, 2 prasy ręczne,

czcionki, utensylia na łączną sumę ok. 4300 rubli

77

. Gubernator lubelski zawarł z nim

umowę o dostarczenie czcionek

78

.

    W marcu 1867 roku Mendel Gutfeld skierował do Rządu Gubernialnego prośbę o

zwolnienie go z obowiązków wynikających z kontraktu, a więc druku “Wiadomości

Gubernialnych” oraz dzierżawy Drukarni Rządowej. Opierając się na złożonym

podaniu zupełnie przestał interesować się drukarnią. Druki wykonywane przez

Gutfelda tłoczone były niedbale i opuszczały drukarnię z dużym opóźnieniem

79

. Ze

względu na zbliżające się święto żydowskie, kierujący redakcją “Wiadomości

Gubernialnych” i kontrolujący pracę w drukarni, Władysław Piotrowski, aby uniknąć

zaniedbań i opóźnień w pracy zwrócił się do Rządu Gubernialnego z prośbą o

interwencję

80

. W rezultacie polecono Piotrowskiemu, architektowi Szamotowi oraz

urzędnikowi Kowalewskiemu przejąć drukarnię od Gutfelda do swego rozporządzenia

i zająć się drukowaniem w niej “Wiadomości Gubernialnych” zatrudniając w tym celu

potrzebną liczbę zecerów, zarządcę i zakupując niezbędne materiały

81

.

    Wydatki na utrzymanie drukarni, drukowanie w niej “Wiadomości Gubernialnych” i

wszystkich potrzebnych dla Rządu blankietów i cyrkułarzy oszacowano wówczas na

sumę 2824 rubli. Dochód z “Wiadomości Gubernialnych”, z ogłoszeń i zamówień

prywatnych oraz za formularze dla wydziałów Rządu Gubernialnego wynosił 2776

rubli

82

.

    W październiku 1867 roku funkcję redaktora “Wiadomości Gubernialnych” i



jednocześnie kontrolującego pracę w drukarni pełnił Warchocki

83

. W listopadzie jego

obowiązki przejął Gołow

84

. W międzyczasie dokonywano zakupu wyposażenia

przyszłej drukarni z dość skromnego funduszu 3000 rubli.

__________________
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    Przy nowo powstającej drukarni urządzono kancelarię

85

. W chwili jej powstania

prowadzone w niej były księgi prenumeratorów “Wiadomości Gubernialnych”, zeszyt

do potrzebnych materiałów drukarskich, książka zamówień płatnych i bezpłatnych

oraz przychodów i rozchodów materiałów drukarskich. Od 1869 roku wprowadzono

książkę zamówień na klepsydry oraz tablicę cen wydania Lubelskich Wiadomości

Gubernialnych

86

. W 1876 roku na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

miano jeszcze zaprowadzić księgę długów, opłat za drukowanie ogłoszeń,

przychodów i rozchodów za wydrukowane w określonym roku egzemplarze

“Wiadomości Gubernialnych”

87

.

    Brak w materiałach archiwalnych informacji jak przebiegało funkcjonowanie

Drukarni Gubernialnej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku nie

pozwala na zrelacjonowanie jej działalności w tym okresie.

    Redakcję “Wiadomości Gubernialnych” i drukarnię przejął w 1892 roku S. Kołosow.

Zatrudniał on dwu zecerów i pisarza. W kantorze pracowało ośmiu urzędników. Taki

stan zatrudnienia istniał do 1900 roku

88

.

    Pod koniec lat dziewięć dziesiątych Drukarnia Gubernialna znalazła się w bardzo

trudnej sytuacji finansowej. Deficyt sięgał 3000 rubli. Przyczyną było ogromne

zwiększenie wydatków na utrzymanie drukarni i redakcji, drogie codzienne wydanie

urzędowej części “Wiadomości Gubernialnych oraz mała wydajność typografii

spowodowana niedostatkiem zamówień prywatnych, których ceny wzrastały

proporcjonalnie do wzrostu ilości zamówień bezpłatnych. W ten sposób drukarnia

dążyła do wyrównania swoich wydatków. Ich zwiększenie było m.in. wynikiem

zatrudniania większej niż dotychczas ilości ludzi, przerwaniem wydawania “Gazety

Lubelskiej” dającej ponad 1000 rubli dochodu oraz drogim i nieterminowym

wykonaniem zamówień prywatnych, co wpływało na znaczne zmniejszenie ich ilości.

Proponowano więc m.in. zmniejszyć liczbę pracowników redakcji, skrócić wydanie



części urzędowej “Wiadomości” albo objętość numeru niedzielnego drukując go na

najtańszym papierze

89

.

    Z dniem 13 stycznia 1868 roku pod bezpośredni zarząd Rządu Gubernialnego

została przejęta Litografia Rządowa pomieszczona w jednym budynku z Drukarnią.

Rząd Gubernialny kupił w 1846 roku od właściciela litografii w Lublinie Koźmińskiego

całe wyposażenie litograficzne: prasy, maszyny, kamienie i inne urządzenia.

Robotami rządowymi i prywatnymi kierowano wówczas za pośrednictwem

oddelegowanego w tym celu jednego z urzędników, który nadzorował zarządcę

kancelarii. Wydatki na zaopatrzenie litografii w materiały były zaspokajane z

dochodów płynących z płatnych zamówień.

_________________
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    W litografii zatrudniano rysownika, trzech preserów /starszy, młodszy i pomocnik/,

W 1854 roku skład pracowników został zmniejszony o młodszego drukarza. Dochód z

litografii w ilości ok. 500 rubli przeznaczano do rozporządzenia Rządu Gubernialnego

jako zasiłki i nagrody dla urzędników. Urządzając własną litografię Rząd miał na

uwadze uniknięcie rocznego rozchodu ok. 1000 rubli na drukowanie blankietów i

cyrkularzy w drukarni prywatnej. W 1853 roku zgodnie z warunkami

przedstawionymi przez rysownika Nowaczyńskiego pozostawiono mu prawo do

korzystania z dochodu litografii z tym, że za bezpłatne pomieszczenie w budynku

rządowym oraz otrzymywane przez niego i preserów wynagrodzenie /510 rubli/

będzie bezpłatnie przygotowywał blankiety i cyrkularze dla Rządu Gubernialnego i

lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnego oraz dokonywał niezbędnych napraw

narzędzi litograficznych, zakupywał potrzebne materiały. W ten sposób Rząd pozbył

się trudu kierowania litografią

90

. Wywołało to sprzeciwy dzierżawców Drukarni

Rządowej Józefa Kossakowskiego i Szabsy Gutfelda, którym litografia opłacana przez

Rząd odbierała wiele zamówień

91

.

    Taki porządek utrzymywania litografii trwał do 1861 roku, kiedy Rząd uznał

niewygodę takiego stanu nie dającego mu żadnych korzyści. W czerwcu 1861 roku

postanowiono oddać litografie w dzierżawę. Dzierżawca miał obowiązek pokrywania

kosztów jej utrzymania i bezpłatnego wykonywania wszystkich druków dla rządu w

zamian za dochód. Prośbę o dzierżawę złożył Józef Nowaczyński pod warunkiem, aby

Rząd mianował go kancelistą Rządu Gubernialnego. W ten sposób miał możliwość

dalszego pobierania wynagrodzenia. Litografia Rządowa przygotowywała wówczas

formularze

92

. Na takich warunkach Nowaczyński dzierżawił litografię do 1867 roku.

Urządziwszy w międzyczasie prywatną drukarnię i litografię nie troszczył się zbytnio

o sprawne wykonywanie zamówień rządowych. W sytuacji, gdy przy Rządzie

Gubernialnym rozpoczęto urządzanie nowej drukarni postanowiono zwolnić



Nowaczyńskiego, a litografię przenieść do budynku zajmowanego przez drukarnię.

Połączenie litografii z drukarnią miało ułatwić doglądanie wykonywanych zamówień.

Kierowanie litografią powierzono redaktorowi “Wiadomości Gubernialnych” Gołowowi

i zarządcy drukarni. Rysownikiem mianowano ucznia Nowaczyńskiego Limata

93

.

    Odebranie litografii nastąpiło w styczniu 1868 roku. Przetransportowano wówczas

jej wyposażenie i umieszczono pod jednym dachem z drukarnią

94

. Od togo momentu

informacje o litografii, będącej na wspólnym rozrachunku z drukarnią, pojawiają się

rzadko.

    Pod koniec 1901 roku nowym redaktorem “Wiadomości” został K. Czerniecki.

Działalność drukarni i redakcję “Wiadomości Gubernialnych” kontrolował radca

Wydziału Administracyjnego Akałowski

95

. W 1905 roku z powodu choroby

Czerniackiego obowiązki redaktora przekazano Piaseckiemu. Zarządcą drukarni był w

tym czasie Aleksander Jagniątkowski

96

.

________________
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    W 1905 roku w czasie wojny rosyjsko-japońskiej organizacja partyjna PPS

prowadziła propagandę nawołując do sabotowania zarządzeń carskich i wydawała

ulotki i odezwy. Oprócz tajnej drakami przyczynili się do tego drukarze “Wiadomości

Gubernialnych”: Wyszogrodzki i Sociński, którzy wynosili z drukarni czcionki, za

pomocą których drukowali odezwy

97

. 

    W pierwszych dwu latach XX wieku funkcjonowanie drukarni uległo znacznej

poprawie, niemniej nadal tkwiła ona w długach. Głównym powodem był brak kapitału

obrotowego. W takich warunkach drukarnia mogła zawierać umowy z dostawcami

różnych potrzebnych materiałów tylko opierając się na swoim dochodzie.

Nieregularność zamówień wpływająca na stan dochodu sprawiała, że drukarnia nie

mogła rozliczać się z dostawcami

98

. W takim położeniu znalazła się Drukarnia

Gubernialna w 1904 roku, gdy jeden z jej głównych kredytorów, dostawca papieru

Rechtman zażądał wypłacenia należnych mu pieniędzy. Suma sięgała 15 tys. Rubli.

Redaktor Czerniecki wykorzystał wszelkie możliwe środki porozumienia z

Rechtmanem. Po wielu dyskusjach, skąd powinna zostać wypłacona wymagana

kwota, pokrycia długu dokonano, zapewne stopniowo, z dochodu drukarni w postaci

6000 rubli rocznie, który dotąd odstępowała Rządowi Gubernialnemu

99

.

    Mordko Rechtman był właścicielem Składu Materiałów Piśmienniczych w



Warszawie. W 1902 roku drukarnia zawarła z nim umowę. Specjalnie dla potrzeb

Drukarni Gubernialnej skład Rechtmana do 1906 roku znajdował się w Lublinie przy

składzie jego syna Pinkusia. Gatunki papieru, których nie posiadał Rechtman

sprowadzano z głównego składu z Warszawy

100

. Wedle informacji zawartych w

źródłach Rechtman był dostawcą papieru do 1909 roku

101

. W latach 1913-1914

zajmował się tym właściciel magazynu z Lublina Chaskiel Cukerfajn

102

.

    Na ciężkie położenie materialne drukarni w 1904 roku złożyło się również w

ostatnich latach rozszerzenie i poprawa nieurzędowej części “Wiadomości

Gubernialnych” wydawanych codziennie. W 1906 roku, kiedy po ogłoszeniu swobody

druku zaczęły się pojawiać inne periodyki, postanowiono systematycznie skracać

część nieurzędową “Wiadomości”, a w związku z tym i uszczuplano personel

redakcyjny. Przewidywano, że powinno to poprawić sytuację materialną drukarni

103

.

____________________
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    Przy drukarni był urządzony również skład papieru i formularzy dla urzędów

gminnych. Dla ich zapisywania prowadzono oddzielne księgi. Od 1908 roku obok

ksiąg zaprowadzonych dawniej wprowadzono książkę dłużników drukarni

104

.

    Trudna sytuacja finansowa tłoczni dała o sobie znać również w 1909 roku i

prawdopodobnie Drukarnia Gubernialna nie wybrnęła z niej do końca swego

funkcjonowania pod egidą Rządu Gubernialnego. We wspomnianym roku drukarnia

miała szczególnie dużo zamówień przede wszystkim rządowych, a więc bezpłatnych,

nie powiększających jej zasobów finansowych. 

    Ogrom pracy spowodował opóźnienia w wykonywaniu, na co wpłynęła również

nieodpowiednia ilość pracowników, których cześć zwolniono w momencie

kryzysowym, gdy brakowało zamówień. Jak wyjaśniał zarządca jego ludzie nie

szczędzili wysiłku i pracowali tak szybko, że maszyny nie nadążały aby w ciągu 12

godzin odbić to co złożyli zecerzy. Nie wystarczało czcionek i dochodziło do tego, że

zecerzy musieli czekać na wydrukowanie składów, aby je móc ponownie rozebrać, W

rzeczywistości więc brakowało nie ludzi, lecz maszyn i czcionek. Przy zadłużeniu

drukarni nabycia nowych maszyn nie uważano za rozsądne, ponieważ po

przejściowym nawale pracy okazałyby ale bezużyteczne. Konieczne jednak było

zakupienie nowych czcionek, ale nawet na to kasa drukarni nie posiadała funduszy

105

.



    W czasie wojny w 1915 roku za zgodą Rządu Gubernialnego tłoczono

prawdopodobnie na maszynach drukarni, po godzinach jej pracy tj. od 22-giej do

6-tej rano - prace Kancelarii Głównego Dowództwa Armii południowo-zachodniej

106

.

    Po wkroczeniu wojsk austriackich do Lublina w lipcu 1915 roku Drukarnia

Gubernialna znalazła się w rękach Austriaków. Władze austriackie zmodernizowały

drukarnie, a w 1913 roku rozpoczęła ona działalność jako Drukarnia Państwowa.

____________________
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WYPOSAŻENIE I PERSONEL

 

    Wkraczająca w XIX wieku do tradycyjnych oficyn drukarskich rewolucja mechaniki

pod koniec lat 60-tych objęła również pracę Drukarni Gubernialnej. Proces odnowy jej

zasobów i zakupu nowoczesnych urządzeń pozostawał w ścisłym związku z

zarządzeniem o powstaniu przy Rządzie nowej drukarni.

    Do tego czasu posiadała ona skromne wyposażenie. W 1865 roku wybór czcionek

znajdujących się w Drukarni Rządowej był bardzo ubogi, a te którymi się posługiwano

były niemal zupełnie zużyte. Wytłaczano nimi “Dziennik Gubernialny”, nic więc

dziwnego, że druk gazety był niewyraźny i trudny do odczytania

107

. W akcie

odbiorczym drukarni od Gutfelda czytamy: “maszyny, pisma i także wszystkie

ruchomości i przynależności drukarni przedstawione przez Gutfelda do zdania zastali

w stanie całkowitego zaniedbania, zepsucia i nieodpowiadającym celowi ich

przeznaczenia”

108

. Gutfeld zdał wówczas dwie maszyny drukarskie: jedną

uszkodzoną, nie nadającą się do użytku bez naprawy, drugą sprawną ale bez

żelaznej ramy, 13 kaszt, 3 wierszowniki: drewniany i 2 miedziane, drewniane

internakulum, 4 zetzbrety, 38 sztegów, deskę do moczenia papieru, walec, 26 pudów

różnego starego pisma, przeważnie zupełnie zużytego, szpadle, szufle, regały, stoły.

Zamiast brakującego wyposażenia Gutfeld przedstawił do zdania własne czcionki w

większości nadające się tylko na materiał do przelania

109

.

    Polecenie utworzenia przez Radę Administracyjną Królestwa nowej drukarni przy

Rządzie Gubernialnym w istotny sposób wpłynęło na przyszłe jej zasoby. Wprawdzie

przyznanie na ten cel 3000 rubli stanowiło sumę niewielką lecz wstępnie umożliwiało

urządzenie jej na dobrym poziomie. W związku z tym gubernator lubelski wszedł w

porozumienie z właścicielem giserni w Warszawie Samuelem Orgelbrandem i zawarł

z nim umowę na dostarczenie czcionek. Ponieważ wychodzące dotychczas

“Wiadomości Gubernialne” drukowane tylko w języku polskim miały być odbijane

również w języku rosyjskim, wiązał się z tym także zakup nowych czcionek rosyjskich

110

.



    Po wystąpieniu Gutfelda z dzierżawy sprawami drukarni zajmował się redaktor

“Wiadomości Gubernialnych” Władysław Piotrkowski: angażował pracowników,

dokonywał bieżących napraw narzędzi, zakupu papieru i tuszu i innych niezbędnych

do druku materiałów

111

. Później kierowanie tymi sprawami przechodziło na jego

zastępców.

    Nowopowstająca drukarnia urządzana była niemal od podstaw, na poziomie

ówczesnego stanu wyposażenia technicznego drukarń. Wyzbywano się pozostałych

po Gutfeldzie zasobów, “kilka maszyn z czcionkami, ale nie nadają się one do użycia

na obecne czasy, dlatego należy na nie przeprowadzić publiczną licytację”

112

.

Również przy zamawianiu czcionek u Orgelbranda podkreślano, by były nowoczesne i

w modnym gatunku.

_________________
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    Poczynając od października 1867 roku do końca roku 1868 na wyposażenie

drukarni otrzymał Rząd Gubernialny od Orgelbranda dużą ilość czcionek polskich i

rosyjskich: różnorodność ich krojów, gatunków bardzo kontrastowała z

dotychczasowymi zasobami Drukarni Rządowej. Wśród pism polskich znalazły się

litery garmondu antykwy, dubelt garmondu tytułowego, garmond z frakcją, czcionki

tercji, kursywy i antykwy cycero, cycero tekstowe, dubelt cycero, dubletmitel, petit z

frakcją. Ilościowo zamawiano więcej pisma rosyjskiego. 

    Zdeterminowane to było powszechnym używaniem języka rosyjskiego w urzędach,

dla których przeznaczono gros produkcji drukarni. Otrzymano od Orgelbranda

rosyjskie czcionki garmondu antykwy, dubelt garmondu, wersaliki tytułowe, dubelt

garmondu antykwy, tercji antykwy: tytułowe, tekstowe, grube i wersaliki tytułowe,

wreszcie kursywy i antykwy cycero, gruba antykwa i wersaliki cycero oraz petit i

dubeltmitel, ogółem 6 alfabetów każdego gatunku. Zamówiono również duże litery

afiszowe, justunek do poszczególnych rodzajów pism, cyfry garmondu antykwy oraz

kątowniki, interlinie, linie tabelaryczne, frakcje, winkielaki, zetzbrety, sztegi

metalowe, obwódki do klepsydr, a także 4 gotowe tytuły “Lubelskich Wiadomości

Gubernialnych” po rosyjsku. Ilość zamawianych pism podawano w pudach i funtach

113

.

   Z giserni Orgelbranda dostarczono Julianowi Liedke czcionki na drukowanie w

Drukarni Gubernialnej “Kuriera Lubelskiego”, czcionki polskie garmondu, garmondu

kursywy i petitu kursywy

114

.

    Za pośrednictwem lubelskiego kupca Rozenmana w 1868 roku Rząd Gubernialny

zakupił w fabryce Kleina, Forsta i Bohuna w Johannesbergu nad Renem maszynę



pośpieszną drukującą w ciągu godziny od 1000 do 1200 arkuszy. Wymagała ona do

obsługi dwóch robotników

115

.

    Z Warszawy sprowadzono dla zecerów trzy regały, każdy po dziewięć kaszt. Jedna

przeznaczona była na czcionki polskie, druga na rosyjskie, a trzecia na czcionki

tytułowe

116

. Zakupiono również szafę z 16 szufladami, 15 skrzynek z przegródkami

do przechowywania liter, drewniane stoły, prasę z dwoma nacięciami do kopert i

formularzy oraz maszynę do nacinania linii

117

.

    W okresie nasilających się trudności finansowych Drukarni Gubernialnej, na

początku XX wieku, planowano dla zwiększenia dochodu zakup jeszcze jednej

maszyny drukarskiej

118

. Nie ma w aktach informacji o urzeczywistnieniu tego

projektu.

________________

113

 Tamże, k. 63, 72, 75, 121, 127-8,162, 231, 232, 330.

114

 Tamże, k. 347.

115

 Tamże, k. 141-143.

116

 Tamże, k. 239.

117

 Tamże k. 155.

118

 WAPL, Akta RGL 1867-1918 sygn. RGL KP 1900:72 k. 39-40.

    W tym też czasie dla zwiększenia dochodu drukarni i zmniejszenia wydatków

nabyto motor gazowy, którego zastosowanie pozwoliło zwolnić ludzi dotąd

obsługujących /kręcących kołem/ maszyny drukarskie. W ten sposób znacznie

wzrosła wydajność maszyn, jedna z 600-700 arkuszy na godzinę, po zastosowaniu

motoru dawała 1200, wydajność drugiej z 700-900 wzrosła do 1800 arkuszy. Przy

maszynach drukarskich zamontowano hamulce automatyczne i także odbieralniki

odbitek. Dało to możliwość obsługiwania maszyny przez jedną osobę: nakładania

papieru, wprowadzania maszyny w ruch bez opuszczania stanowiska oraz równie

szybkiego jej zatrzymania

119

.

    Starano się także podnieść poziom estetyczny opuszczających drukarnię

wytworów. W 1903 roku zakupiono różnego rodzaju czcionki i zawarto umowę z

magazynami warszawskimi na dostawę najlepszych gatunków papieru

120

.

    W początkach 1905 roku specjalnie powołana komisja zbadała pomieszczenia

Drukarni Gubernialnej oraz gazowy motor. Stwierdzono wówczas, że z uszkodzonego

motoru ulatnia się gaz, który zatruwa powietrze i ze powinien on zostać wymieniony

na inny - niegazowy. Zdecydowano o konieczności wprowadzenia oświetlenia

elektrycznego. Zaproponowano zainstalowanie akumulatora typu “Tudor” o

natężeniu 198 amperogodzin

121

.

    Drukarnia Gubernialna pracowała wtedy na czcionkach już tak zużytych, ze

wymagany byłby zakup nowych, niestety kasa drukarni świeciła pustką

122

. Jak pisał w



raporcie redaktor “Wiadomości Gubernialnych” nawał zamówień latem i jesienią

1908 roku był tak duży, że pracy wystarczyłoby jeszcze dla jednej maszyny,

obawiano się jednak, że po oczekiwanym wprowadzeniu samorządu miejskiego i

ziemskiego zmniejszy się ilość zamówień, i mogłaby ona okazać się zbędna. Dopiero

źródła z 1915 roku informują, że wypisano czcionki na sumę 2000 rubli

123

.

    W końcu 1910 roku, po wyremontowaniu pomieszczenia, w drukarni zainstalowano

baterie akumulatorową. Od tej chwili maszyny były wprowadzane w ruch za pomocą

energii elektrycznej. Pozwoliło to zmniejszyć liczbę zatrudnionych dotychczas

pracowników

124

.

__________________
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    Redaktor Władysław Piotrowski, który po odebraniu drukarni od Gutfelda

praktycznie pełnił funkcje jej kierownika, otrzymał w 1867 roku polecenie najęcia

niezbędnej ilości pracowników do drukowania “Wiadomości Gubernialnych”.

Zatrudnił wówczas kierownika i zarządcę w jednej osobie, dwu zecerów, presera i

pomocnika presera

125

. Jeszcze tego samego roku, zapewne wskutek nabycia nowych

urządzeń, liczba zecerów wzrosła do sześciu, w tym jeden z nich był głównym,

zatrudniono maszynistę, dwóch robotników i dwóch chłopców

126

.

Zarządcą drukarni był wówczas Feliks Michalewski, zecerami m.in. Moszek

Handelsman i Lejbuś Duzman, redakcją kierował redaktor Warchocki

127

. Taki mniej

więcej skład ilościowy pracowników Drukarni Gubernialnej istniał do lat 90-tych XIX

wieku.

    W 1892 roku drukarnie przejął pod nadzór redaktor S. Kołosow. Być może ze

względu na wzrost prac dokumentacyjnych i buchalteryjnych prowadzonych przez

kancelarie zatrudnił on 8 urzędników w tym 4 do pracy w kantorze. Przyjął także

dwóch zecerów i pisarza. Taki stan trwał do roku 1900

128

. W tym trudnym dla

drukarni okresie zwiększenia jej wydatków upatrywano m.in. w nadmiernej ilości

zatrudnionych. Byli to: redaktor, korektor, specjalny preser, jego pomocnik, zarządca,

3 składaczy, dziennikarz i urzędnik kancelarii oraz trzy osoby przy składzie papieru i

formularzy. W raporcie z przeprowadzonej w drukarni kontroli porównywano ją z

warszawską Drukarnią Gubernialną, której wydajność sięgała 60 tys. arkuszy rocznie,

lubelskiej zaś tylko 25 tys., mimo, że w redakcji zatrudniono 5 osób /w tym tylko

jedną przy składzie/

129

. W związku z tym postanowiono zmniejszyć ilość pracowników

do 4 osób i redaktora. Zwolniono zarządcę Baranowskiego i przeniesiono do

kancelarii redakcji. Jego funkcję powierzono jednemu ze starszych zecerów

130

.



    W 1907 roku ze względu na ciężką sytuację finansową drukarni obniżono płace

robotników. Stan zatrudnienia przedstawiał się wówczas następująco: redaktor,

zarządca, kasjer i buchalter, korektor, dziennikarz, maszynista do spraw

elektryczności, starszy i młodszy maszynista drukarski, ekspedytor, ośmiu zecerów,

dwóch starszych i trzech młodszych uczniów, czterech nakładaczy, litograf, drukarz,

stróż, posłaniec, roznosiciel. Specjalnie dla robotników drukarni zatrudniano

opłacanego przez rząd lekarza

131

. Przyznać należy, te taki sztab ludzi daje pewne

świadectwo o rozmiarach samej drukarni. Nie mogło tu już być mowy o małym

warsztacie z pierwszej połowy XIX wieku.

    Prawdopodobnie na skutek nasilających się kłopotów finansowych i z braku

większej ilości zamówień część zatrudnionych osób zwolniono z pracy. Już w 1309

roku brakowało 4 zecerów w oddziale ogólnym drukarni oraz 2 w oddziale gazet.

Wtedy to, prawdopodobnie na miejsce Handelsmsna, rozpoczął służbę Gawriłow,

pracujący jako zecer od 1898 roku

132

.

__________________
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    Od 1912 roku aż do końca funkcjonowania drukarni pod patronatem Rządu

Gubernialnego skład pracowników nie uległ już zmianie. Ogółem zatrudnionych było

30 osób, w tym 27 z wolnego najmu i 3 osoby z prawami służby państwowej. Pensja

zależnie od stanowiska wahała się w granicach od 5 do 55 rubli miesięcznie. Czas

trwania pracy - 9 godzin, od 8-ej do 19-tej, z dwugodzinną przerwą od 13-tej do

15-tej, a w soboty i wigilie świąt do 13-tej. Za prace w dni świąteczne i po godzinach

wypłacano dodatkowe wynagrodzenie. Zecerzy i maszyniści oraz starsi uczniowie i

nakładacze po trzech latach pracy mieli prawo do dwutygodniowego urlopu

133

.

    Długoletnim stażem pracy mógł się pochwalić Moszek Handelsman

134

, który

przepracował w Drukarni Gubernialnej 47 lat, a także maszynista z 38-letnim stażem

Feliks Urban, który pracował w niej aż do śmierci w 1915 roku

135

. Wówczas to o

wakujące stanowisko ubiegał się Józef Nowakowski, wcześniej przez 17 lat

maszynista w drukarni Drue’go, ostatnio zatrudniony w drukarni Michaliny

Kossakowskiej

136

.

    Po połączeniu drukarni z Litografią Rządową cała jej wyposażenie, zlokalizowane w

pomieszczeniach Drukarni Gubernialnej, zostało przekazane pod nadzór redaktora

“Wiadomości Gubernialnych” i zarządcy drukarni. Przy odbiorze litografii od



Nowaczyńskiego w czerwcu 1868 roku w skład jej zasobów wchodziło: 8 wielkich

kamieni półarkuszowych, 3 mniejsze i 18 małych arkuszowych, 19 dużych kamieni

półarkuszowych, 19 małych ćwiartkowych i 10 uszkodzonych. Długie użytkowanie

kamieni sprawiło, że wymagały one remontu: oczyszczenia, odpolerowania i

wyrównania kantów. Oprócz kamieni, prasa korbowa z żelaznych deklem, stara nie

nadająca się do użycia, 2 prasy sztangowe z 2 deklami, 3 szafy z marmurowymi

flizami, 3 stoliki do tych pras, fliza półarkuszowa, prasa żelazna z 7 podkładami, 2

stare prasy drewniane, niecka do moczenia papieru, 16 dużych i małych desek do

gładzenia papieru, wałki do nadawania, żelazny śrubsztag. Inwentarz dodatkowy

stanowiły 2 nowe żelazne, francuskie prasy litograficzne, drewniane meble oraz

fajansowe spodki do rozcierania tuszu

137

.

    W celu wykonania prac w litografii w początkowym okresie urządzania zatrudniono

rysownika, presera i pomocnika presera. Rysownikiem mianowano ucznia Józefa

Nowaczyńskiego Limata. Aby zachęcić go do wysiłku obiecano mu pięcioprocentową

nagrodę od czystego dochodu.

    Wstępnie Rząd Gubernialny polecił zakupić w Lublinie i Warszawie niezbędne dla

litografii materiały na sumą ponad 150 rubli

138

.

___________________
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    W następnych latach informacje o litografii rozliczanej przez rząd wspólnie z

drukarnią są bardzo lakoniczne i dotyczą jej spraw finansowych. Wiadomo jedynie, że

w 1907 roku pracował w niej litograf Mikołaj Somiński

139

, a w 1914 roku Michał

Jałunin

140

.

    Po zajęciu Lublina przez Austriaków Drukarnia Gubernialna została ponoć przez

nich zmodernizowana. Na czym to unowocześnienie polegało - nie wiadomo.

    Porównanie stanu wyposażenia Drukarni Rządowej w latach 1833-1864 i

1864-1918 wypada zdecydowanie lepiej na korzyść drugiego okresu. Zastosowanie

ulepszonych maszyn drukarskich oraz nowych gatunków czcionek pozytywnie

wpłynęło na jakość opuszczających tłocznię druków. Mimo to poziomem wyposażenia

Drukarnia Gubernialna w dalszym ciągu znacznie odstawała od przodujących firm

tego okresu.

PRODUKCJA WYDAWNICZA

 



    Jednym ze skutków powstania styczniowego było zastosowanie przez carat

szeregu nakazów i zakazów administracyjno-policyjnych i politycznych. Do tych

poczynań należy reforma administracji i ustanowienie samorządu, opartego w dużym

stopniu na wzorach rosyjskich, W administracji gubernialnej i powiatowej polskich

urzędników zastępowano ludźmi sprowadzonymi z Rosji, zatrudniano “zasłużonych”

Polaków. Do administracji wprowadzono język rosyjski jako urzędowy, powstawały

nowe urzędy, zaznaczył się wzrost biurokracji ingerującej w najdrobniejsze przejawy

życia społecznego i publicznego. Nie ominęło to również Drukarni Gubernialnej.

    Do litografii nie mogło być przyjmowane żadna zamówienie bez uprzedniego

zezwolenia gubernatora, niezależnie od kontroli w samej litografii, zamawiane prace

były wnoszone do zatwierdzenia przez kontrolę zwierzchnią istniejącą przy kancelarii

rządu, której działalność co tydzień także była rewidowana

141

. Każdy nadsyłany do

drukarni tekst przechodził przez ręce cenzora, a tłoczone tu gazety w języku polskim

“Kurier Lubelski” i “Gazeta Lubelska” miały oddzielnych cenzorów, opłacanych przez

rząd.

    W porównaniu do okresu poprzedniego zasadniczy trzon produkcji wydawniczej

drukarni nie uległ zmianie, nadal pracowała na potrzeby rządu bezpłatnie tłocząc

jago zamówienia co często stawało się źródłem jej kłopotów finansowych. Duży

procent robót stanowiły bezpłatne zapotrzebowania urzędów miejskich, powiatowych

i wiejskich. Tylko z Lublina zaopatrywały się w Drukarni Gubernialnej: Urząd Akcyzy,

kancelaria Prokuratora Sądu Okręgowego, Izba Kontrolna, Oddział Banku

państwowego i Sądu Okręgowego

142

.

_________________
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    W 1869 roku drukarnia przygotowywała dla wszystkich urzędów miejskich i

gminnych Guberni Lubelskiej formularze na książkę do zapisywania doniesień przez

strażników ziemskich, po librze dla każdej gminy i magistratu

143

.

    Tegoż roku w litografii wykonano szczegółową mapę Guberni z podziałem na

powiaty z oznaczeniem głównych dróg, miast i gmin a także parafii prawosławnych,

grecko-uniatyckich i rzymsko-katolickich

144

.

    W roku 1872 na naczelników powiatowych nałożono obowiązek nabywania w

Drukarni Gubernialnej ujednoliconych formularzy do ksiąg i załatwiania interesów

biurowych urzędów powiatowych, miejskich i gminnych

145

.

    Kancelaria drukarni prowadziła księgi zamówień. Pod każdym numerem

zamówienia określonego urzędu kryło się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt różnych

form. W ten sposób obsługa 143 gmin, 152 kas gminnych i osadniczych, 14



magistratów, 10 rządów powiatowych i 2 więzień dawała około 71700 zamówień

rocznie

146

. Składały się na nie różnego rodzaju blankiety, cyrkularze, instrukcje,

broszury, ogłoszenia

147

. Oprócz tego drukowano listy płac dla kasy rządowej i

wydziałów rządu oraz ogłoszenia o poszukiwanych osobach

148

.

    Latam i jesienią 1908 roku wykonywano w Drukarni Gubernialnej instrukcje dla

strażników miejskich, katalog cen materiałów budowlanych oraz katalog Rosyjskiej

Biblioteki Publicznej w Lublinie

149

. W tym okresie nastąpił znaczny spadek ilości

zamówień prywatnych. Powodem były wygórowane ceny, o których informowano

klientów dopiero po wykonaniu zamówienia tak, by odpowiednio wykalkulowane

pokrywały również koszty zamówień bezpłatnych

150

.

    W początkach działań wojennych, jesienią 1914 roku, Drukarnia Gubernialna

tłoczyła bezpłatnie obowiązujące zamówienia władz wojennych i obywatelskich w

rozmiarach od 3000 do 5000 egzemplarzy każde. Ze względu na zniszczenia

wywołane działaniami wojennymi przygotowywała dla urzędów gminnych formularze,

księgi i druki kontrolne do rejestracji zaistniałych szkód

151

.

________________
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    W latach 1870-1914 drukarnia wydawała rocznik urzędowy pt. Pamjatnaja Kniżka

Ljublinskoj Guberni

152

. W 1904 roku Hieronim Łopaciński opublikował w niej artykuł o

swych badaniach fresków w kościele Św. Trójcy: “Po powodu otkrytja drewniej

ikonopii w kostiele Św. Trójcy w gorodie Lublinie”. Artykuł ten ukazał się po polsku w

“Gazecie Lubelskiej”

153

.

    W Drukarni Gubernialnej kontynuowano drukowanie “Dziennika Urzędowego”,

który przypuszczalnie na przełomie czerwca i września 1866 roku zmienił nazwę na

“Lublinskije Glubernjalnyje Wiedomosti”. Przez kilka lat prawdopodobnie 1865-1867,

dostarczano “Dziennik Gubernialny” oraz wszelkie druki dla rządów: radomskiego i

płockiego, z tego względu, że nie było tam drukarń państwowych, tylko prywatne

154

.

    W 1866 roku, wskutek podziału Guberni Lubelskiej na Lubelską i Siedlecką, uległa

zmianie liczba dotychczasowych drukowanych egzemplarzy

155

. Tłoczone w języku



polskim i rosyjskim “Wiadomości Gubernialne” składały się z dwóch części:

urzędowej i nieurzędowej. Część urzędową tworzyły rozporządzenia i obwieszczenia

rządowe, cyrkularze gubernatora lubelskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje o

charakterze oficjalnym. Składem tej części “Wiadomości” zajmował się zecer,

praktykant oraz dwaj uczniowie

156

. 

    Część nieurzędową tworzyły artykuły, felietony, różne informacje i ogłoszenia,

reklama. W początkach XX wieku część ta została rozszerzona i stała na dość

wysokim poziomie, zasługując na zaufanie takich solidnych gazet jak: “Dziennik

Warszawski”, “Kurier Warszawski”, “Kurier Codzienny”, które przedrukowywały

niektóre artykuły z “Wiadomości Gubernialnych”

157

. Podniesienie poziomu części

nieurzędowej “Wiadomości”, wydawanych wówczas codziennie jako jedyny w

guberni drukowany organ Rusi Chełmskiej, wpłynęło ujemnie na finansową sytuację

drukarni. W 1902 roku zamierzano zamknąć te część gazety, lecz projekt ten nie

został zrealizowany szczególnie pod naciskiem duchowieństwa prawosławnego, które

domagało się nie tylko zachowania ale i stopniowego rozszerzania organu

gubernialnego reprezentującego nacjonalizm rosyjski. Po ogłoszeniu jednak swobody

druku, kiedy zaczęły się pojawiać nowe wydawnictwa periodyczne, a w Chełmie

wydawano dwa czasopisma diecezjalne w języku rosyjskim, uznano, że część

nieurzędowa “Wiadomości Gubernialnych” nie jest już niezbędna. W tej sytuacji była

ona systematycznie skracana

158

.

    Przypuszczalnie do końca XIX wieku “Wiadomości” wychodziły raz na tydzień, w

soboty, później codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. Objętość poszczególnych

numerów także się zmieniała: od 4 stron do 10

159

.

_________________
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    Redaktorami “Wiadomości Gubernialnych” byli m.in.: Władysław Piotrowski, Józef

Warchocki, Gołow, Mieczysław Gajewski, S. Kołosow, K. Czerniecki, K. Piasecki, W. L.

Tymiński, I. Biełobryksin-Kolesnikow, Antoni Małkiewicz.

    Zamieszczane w “Wiadomościach” ogłoszenia rządowe podlegały także ustalonej

przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; ceny ogłoszeń prywatnych określał

redaktor

160

.

    Na prośbę Siedleckiej Rosyjskiej Biblioteki Publicznej redakcja bezpłatnie wysyłała



jej egzemplarz “Wiadomości Gubernialnych” oraz Pamiatnoj Kniżki Lubljnskoj

Gubernji na rok 1914

161

. 

    W 1866 roku ukazał się w Lublinie po polsku “Kurier Lubelski” wydawany przez

miejscowego kupca i literata Juliana Liadtke. Pismo to stanowiło kontynuację,

zamkniętego w 1831 roku, periodyku pod tą samą nazwą. Od początku Istnienia aż

do momentu wchłonięcia przez “Gazetę Lubelską” w 1879 roku tłoczono “Kurier” w

Drukarni Gubernialnej. Wyjątek stanowiły lata 1868-1869, gdy drukowany był w

drukarni pod firmą Władysława Jana Kossakowskiego

162

.

“Kurier Lubelski” zawierał głównie informacje miejscowe. Poruszał problemy rozwoju

handlu, przemysłu i usług, zajmował się propagowaniem roli i znaczenia rozwoju

kolejnictwa w związku a budową Kolei Nadwiślańskiej. Pismo popierało solidaryzm

klasowy właścicieli zakładów przemysłowych i robotników, ziemian i chłopów, nad

którymi ci pierwsi winni roztoczyć opiekę, by pomóc im w szybkim wydźwignięciu się

z ciemnoty i zacofania

163

.

Pod koniec 1867 roku, z powodów rodzinnych, Liedtke zmuszony został przekazać

redakcję “Kuriera” Ludwikowi Dembowskiemu

164

. Pełnił on funkcję redaktora gazety

zaledwie rok, bo już w 1869 roku na prośbę Dębowskiego naznaczono na jago

miejsce Antoniego Wdowińskiego /od nru 78 “Kuriera Lubelskiego”/

165

. Po jego

śmierci w 1875 roku redakcję powierzono Teofilowi Głębokiemu.

___________________
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    W tym czasie o zezwolenie na wydawanie pisma pod swoją redakcją ubiegał się

Leon Zaleski. Wysunął przy tym propozycję wcielenia “Kuriera” do mającej się

niebawem ukazać “Gazety Lubelskiej”

166

. Pomysł ten nie został na razie

zrealizowany, gdyż przedstawiwszy własny program wydawnictwa, redakcje

“Kuriera” przejął Głębocki. Jego pięciopunktowy program zawierał następujące

elementy: część urzędową, w której miały znaleźć miejsce najważniejsze

rozporządzenia i wiadomości rządowe władz miejscowych: wiadomości spoza

Guberni Lubelskiej w tym przedruki z gazet warszawskich i ważniejsze wydarzenia

polityczne: wiadomości miejscowe, w ramach których przewidywano publikowanie

informacji na temat przemysłu, handlu, wydarzeń w mieście, krytykę teatralną:

ogłoszenia prywatne oraz jako punkt ostatni felieton, a w nim m.in. biografie ludzi

pochodzenia miejscowego

167

. 

    Początkowo pismo ukazywało się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Redakcja



mieściła się w domu pod numerem 14 w Rynku naprzeciw Trybunału

168

. Od 1875

roku “Kurier” pod redakcją Głębockiego, aż do połączenia z “Gazetą Lubelską” w

1879 roku, wychodził trzy razy w tygodniu

169

. Nakład pisma wahał się w granicach

niespełna 100 egzemplarzy w 1868 roku, 166 w 1869 i 186 w 1870

170

. Od 1870 roku

na polecenie Kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego przesyłano po jednym

egzemplarzu “Kuriera Lubelskiego” do Warszawskiej Biblioteki Głównej

171

. Z dniem 1

stycznia 1879 roku został wchłonięty przez “Gazetę Lubelską”.

    We wrześniu 1875 roku pozwolenie na wydawanie w Lublinie gazety

rolniczo-przemysłowej i literackiej otrzymał Leon Zaleski

172

. Wedle programu treść

“Gazety Lubelskiej”, bo pod takim tytułem zaczęło się pismo ukazywać, miała się

składać z 4 części: wiadomości, rozporządzeń rządowych, części miejscowej i

zamiejscowej oraz ogłoszeń i doniesień. W części I planowano drukowanie uchwał i

postanowień Towarzystw Kredytowych i Bankowych, Stowarzyszeń Akcyjnych,

Dobroczynnych itp. instytucji, W części miejscowej - sprawozdania przemysłowe i

handlowe, informacje o produkcji rolnej, fabrykach, rękodziełach, kronika i różne

wiadomości miejscowe oraz statystyka i korespondencja z różnych miejsc Guberni

Lubelskiej. 

    W części zamiejscowej miały znaleźć miejsce sprawozdania i wiadomości

przemysłowe i handlowe spoza guberni, informacje o wynalazkach, odkryciach,

postępach w nauce i sztuce jak również wiadomości polityczne streszczone z gazet

wychodzących w kraju, korespondencje spoza Guberni Lubelskiej oraz kącik na

artykuły naukowe i literackie

173

. W praktyce jednak rzeczywista treść “Gazety

Lubelskiej” nie zawsze ściśle odpowiadała założeniom programowym.

________________
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    Inspiracją dla wielu problemów poruszanych przez gazetę były dyskusje

prowadzone na łamach Kuriera Lubelskiego m.in.: sprawa rozwoju handlu i

kupiectwa, budowy Kolei Nadwiślańskiej.

    Z nowych tematów podjętych przez gazetę wymienić należy przede wszystkim jej

walkę ze szkodliwym propagowaniem osadzania kolonistów niemieckich w

rozparcelowanych majątkach ziemskich i z coraz gwałtowniej postępującą zagładą

lasów sprzedawanych na wyrób krajowym i berlińskim spekulantom. W 1891 roku

przeprowadziła kampanię przeciw emigracji chłopskiej do Brazylii oraz walkę z



pijaństwem i lichwą, w 1877 roku poruszono zagadnienie romantyzmu polskiego i

jego odpowiedzialności za katastrofę powstania styczniowego.

    W dziedzinie literatury pięknej liczna przekłady poezji czeskiej, francuskiej,

rosyjskiej i ukraińskiej. Wystarczy wymienić nazwiska: Zoli, Maupassanta, Prance’a,

Dostojewskiego, Tołstoja, Wasyla Stefanyka

174

.

    Redakcja „Gazety Lubelskiej” mieściła się przy ulicy Królewskiej 207. Od 1876

roku drukowano pismo 4 razy w tygodniu, po wchłonięciu „Kuriera Lubelskiego” w

1879 roku, Zaleski otrzymał pozwolenie na wydawanie codzienne z wyjątkiem

niedziel i dni świątecznych

175

. W 1884 roku, z powodu choroby Leon Zaleski do

marca 1886 roku powierzył funkcję redaktora i wydawcy nauczycielowi Lubelskiego

Gimnazjum Męskiego Wincentemu Dawidowi, który w latach 1880-1884 był

redaktorem „Wędrowca” w Warszawie

176

. W roku 1886 redaktorem był Wiktor

Pstruszeński

177

. Ze względu na stan zdrowia Zaleskiego, jego zięć Bolesław Drue, 1

stycznia 1887 roku wydzierżawił „Gazetę lubelską”. W 1889 roku redaktorem z

ramienia rządu mianowano Zdzisława Piaseckiego. Po śmierci Zaleskiego Drue

zmuszony był płacić Piaseckiemu pensję sam praktycznie przygotowując gazetę do

druku

178

. W 1889 roku rząd powierzył mu funkcję redaktora, którą pełnił aż do końca

istnienia pisma w 1911 roku.

    W latach 1876-1898, z wyjątkiem dwu lat 1887-1888, gdy drukowana była w

drukarni Michaliny Kossakowskiej

179

, „Gazetę Lubelską” tłoczono w Drukarni

Gubernialnej.

Za druk pisma w nakładzie 500 egzemplarzy otrzymywała drukarnia od wydawcy 46

rubli miesięcznie. Drue był dla niej niewygodnym klientem, ponieważ dostarczał

numery gazety nieregularnie i naglił o pośpiech. Zarządca drukarni wyliczył, że przy

ówczesnych bardzo wysokich, według niego, cenach pracy nie opłaci mu się dalej

wiązać z wydawcą „Gazety”. Licząc, że wymusi on Drue’m nowe, dogodniejsze dla

siebie warunki, Drukarnia Gubernialna odmówiła przyjmowania do druku numerów

„Gazety Lubelskiej”. Drue zorientowawszy się, że żadna z drukarń prywatnych nie

posiada dostatecznej liczby czcionek, zdecydował się zatem na założenie własnej

drukarni

180

.

    Zamknięta w 1905 roku na czas trwania stanu wojennego, za szkodliwy kierunek,

„Gazeta” została wznowiona przez Drue’go z dniem 19 czerwca 1910 roku.

Drukowana była w jago drukarni przy ul. Pijarskiej 3

181

.

    Zasadniczy trzon produkcji wydawniczej Drukarni Gubernialnej w latach

1864-1918 nie uległ zmianie. Nadal dominowały druki rządowe oraz wydawanie

organu rządowego Lubelskich „Wiadomości Gubernialnych”. Na jej urozmaicenie

wpłynęło drukowanie gazet prywatnych: „Kuriera Lubelskiego” i „Gazety Lubelskiej”.

________________
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 Lech: Drukarze ..., s. 55-56.
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POWSTANIE I ROZWÓJ KSIĘGARNI SZCZEPAŃSKIEGO

 

    O osobie Kazimierza Szczepańskiego i jego życiu niewiele wiadomo. Na podstawie

rachowanych dokumentów udało się ustalić, że urodził się 1771 r. w Galicji

Zachodniej, w powiecie rzeszowskim, a zmarł 17 kwietnia 1854 r. mając 83 lata

1

.

Pochowany został na cmentarzu rzymsko-katolickim w Lublinie przy ulicy Lipowej

2

.

    Nie znany jest rok przybycia Szczepańskiego do Lublina. W oparciu o materiały

archiwalne można jedynie orientacyjnie określić, że miało to miejsce około 1800 r.

3.

Do Lublina Szczepański przybył wraz z żoną, Heleną z Zielińskich, z którą miał

czworo dzieci: dwóch synów Wincentego i Antoniego oraz dwie córki Karolinę i

Mariannę

4

. W Lublinie przebywał też przez jakiś czas brat Kazimierza

Szczepańskiego. Obydwaj prowadzili wspólnie drukarnie, ale wiadomości na ten

temat są nader skąpe

5

.

    2 lipca 1806 r. Kazimierz i Helena Szczepańscy nabyli w Lublinie istniejącą do dziś,

dwupiętrową kamienice na Rynku pod nr 19

6

. Tutaj miała swoją siedzibę księgarnia

sortymentowo-nakładowa, wypożyczalnia, a także przez jakiś czas drukarnia.

Jednocześnie Szczepański był właścicielem folwarku na Bielszczyźnie i wsi

Czechówka Górna, które wtedy należały do powiatu lubelskiego, Często wraz z

rodziną opuszczał miasto, nieraz nawet na kilka lat, i zamieszkiwał na wsi zajmując

się gospodarstwem. W 1840 r. zakupił od Grommana kamienice przy ul. Nowej 119,

w której umieścił swoją tłocznie

8

.

    Ogólnoasortymentowa, nakładowa księgarnia Kazimierza Szczepańskiego przez

cały czas istnienia miała swoją siedzibę w kamienicy przy Rynku 19

9

. Tutaj mieściła

się również wypożyczalnia książek. Koncesje na prowadzenie księgarni otrzymał

Szczepański 22 maja 1816 r.

10

. W księgarni, oprócz zatrudnionych subiektów,

pracowali również synowie księgarza

11

. Największy rozwój placówki przypadł na lata

dwudzieste i trzydzieste XIX wieku.

________________
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 Archiwum Parafialnego Urzędu Katedralnego w Lublinie /dalej jako APUK Lublin/, Księgi Zmarłych /1853-1855/, Akt zgonu nr 264, s. 169.

2

 
S. O. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie, Warszawa 1902, s. 32.

3

 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie /dalej jako WAP Lublin/, Akta miasta Lublina /dalej -jako AML/, Akta drukarni rewizji /1825-1840/ 2153, s. 251.
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APUK Lublin. Księgi Zmarłych ... ,
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 Druki z lat 1817-1818 były firmowane “K. F. Szczepańscy” lub “Braci Szczepańskich”.
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WAP Lublin, AML, Akta drukarni rewizji ..., s. 253.
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 Z. S. Sierpiński: Obraz miasta Lublina, Warszawa 1839, s. 35.
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 Ulica Nowa z pierwszej połowy XIX w. to, prawdopodobnie, obecna ulica Drobna.

9

 WAP Lublin, AML, Akta drukarni rewizji ..., s. 251.
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 WAP Lublin, AML, Akta drukarni i księgarni w Lublinie znajdujących się wykaz /1838-1846/ 2154, s. 21.

11

 WAP Lublin, AML, Akta drukarni rewizji ..., s.123.

    W r. 1321 ukazał się Katalog książek polskich znajdujących się w księgarni

Kazimierza Szczepańskiego w Lublinie, zawierający 1468 tytułów ułożonych w trzech

działach /alfabetyczny wykaz książek, teatralia, książki o treści religijnej/. Katalog

jest jedynym pełnym spisem książek, jakie posiadał na składzie Szczepański i na jego

podstawie został scharakteryzowany asortyment księgarni. Największy procent

księgozbioru stanowiła literatura piękna. Najliczniej reprezentowali ją autorzy

szesnato-, siedemnasto- i osiemnastowieczni. 

    Z wydawnictw autorów polskich można wymienić książki J. Kochanowskiego, A.

Naruszewicza, I. Konarskiego. Sporo było literatury zachodnioeuropejskiej w

przekładach, najwięcej z języka francuskiego, następnie angielskiego, niemieckiego i

włoskiego. Były też na składzie tłumaczenia dzieł Woltera, Monteskiusza, Younga, La

Pontaine'a. Nie brakowało również literatury antycznej, głównie w przekładach z

języka francuskiego i łaciny /Eneida Wergiliusza, Iliada Homera/. Dość bogato

prezentował się zbiór teatraliów, zawierający komedie i tragedie. Drugą grupę

stanowiły książki szkolne i elementarze, w języku polskim dwu- lub trzyjęzyczne:

podręczniki, gramatyka, rozmówki, słowniki. W odrębnym dziale prezentowane były

wydawnictwa religijne: kazania, żywoty świętych, popularne wydawnictwa do nauki

religii, książki do nabożeństwa, kantyczki, brewiarze, biblie, dzieła teologiczne. 

    Księgarnia Szczepańskiego była dobrze zaopatrzona w literaturę historyczną.

Posiadała kroniki, wydawnictwa z historii Polski i historii powszechnej, antycznej i

nowożytnej. Sporo było wydawnictw z literatury prawniczej: konstytucje, mowy

sądowe, najczęściej z XVIII w., zbiory praw i podręczniki z tego zakresu oraz z

literatury filozoficznej. Znajdowały się też książki z zakresu medycyny, weterynarii,

geografii, matematyki, wojskowości. Można było też znaleźć tam wydawnictwa

dotyczące przemysłu, budownictwa, książki kucharskie, poradniki i czasopisma.

Księgarnia Szczepańskiego była więc księgarnią ogólnoasortymentową. Posiadała

książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, ale uniwersalizm księgarski był

charakterystyczny także dla innych księgarni tego okresu

12

. Około trzech procent

asortymentu stanowiły książki w językach obcych: francuskim, niemieckim,

łacińskim.

    Ceny były bardzo zróżnicowane. Najtańsza książka kosztowała 12 groszy

/”Opisanie wojny żydowskiej”/, najdroższa zaś aż 160 złotych /”Dykcjonarz” Trotza/.

Przeważały jednak wydawnictwa tanie, po kilka czy kilkanaście złotych. Najtańsze

były książki szkolne i religijne.

    Księgarz utrzymywał kontakty z księgarniami nakładowymi i sortymentalnymi w

innych zaborach. Najwięcej miał książek wydanych w Warszawie, Wrocławiu i

Krakowie. Część książek pochodziła z mniejszych, prowincjonalnych drukarni: Kalisza,

Łowicza, a także Lublina. Na składzie były również druki z jego własnej oficyny. Miał

też kilka pozycji wydanych w Lipsku.



________________
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 M. Wełna-Adrianek: Początki bibliotekarstwa publicznego w Lublinie, “Roczniki Biblioteczne” R. 14: 1970, z. 3-4, s. 711.

    Księgarnia Kazimierza Szczepańskiego rozwijała swoją działalność starając się

zaspokoić potrzeby mieszkańców Lublina. Pracowała jako jedyna placówka tego typu

aż do 1828 r. Wartościowy księgozbiór był bezpłatnie lub za niewielką opłatą

udostępniany poprzez wypożyczalnie czynną od początku istnienia księgarni

13

.

    Pomyślny rozwój placówki zaczęły hamować rewizje. Pierwsza, która odbyła się w

1825 r. w celu odszukania przedruków, miała dosyć łagodny przebieg. Następna,

związana również z przedrukami, była bardziej ostra /1828 r./, zakończyła się

konfiskatą około dwustu pięćdziesięciu egzemplarzy. Od 1830 r. odbywały się we

wszystkich księgarniach lubelskich, a więc u Szczepańskiego także, stałe kwartalne

rewizje. Oprócz tego, od czasu do czasu kontrolowano księgozbiory sprawdzając, czy

znajdują się w nich “zakazane wydawnictwa”

14

. Księgozbiór Szczepańskiego kurczył

się coraz bardziej, aż w r. 1834 księgarnia w wyniku konfiskaty olbrzymiej ilości

książek przestała faktycznie istnieć. 

    W grudniu tego roku władze miejskie przeprowadziły we wszystkich księgarniach

Lublina bardzo ostrą rewizję. Największą liczbę książek zabrano z księgarni

Szczepańskiego, który zresztą już dawno stracił zaufanie władz

15

. Skonfiskowano

wtedy sto dziesięć tytułów książek i czasopism polskich i francuskich w około

pięciuset woluminach

16

. Szczepański na próżno dopominał się o zwrot chociaż części

książek. Jego księgarnia, funkcjonując praktycznie odtąd jako wypożyczalnia, którą

zorganizował z reszty książek, jakie pozostały na składzie po rewizji, nie cieszyła się

już taką popularnością jak dawniej

17

. Triumfy święciła duża firma Arctów. Mało kto

zaglądał do małej księgarenki - wypożyczalni. 

    Ostatnie lata istnienia księgarni Szczepańskiego opisał znany lubelski lekarz

Ignacy Baranowski: “Ciasny, sklepowy pokoik wypełniony był od sufitu książkami i

jeszcze ciaśniejszy, a w dodatku ciemny tylny podobnież. Księgarnia ta pamiętająca

dawne bardzo czasy, czy nie przedrozbiorowe jeszcze miała być kiedyś nakładową.

W sklepie, gdym przychodził, zastawałem jedynie chłopca młodego. Właściciela

staruszka, zdaje się, że raz widziałem. Jeżeli się zdarzyło, że owych 2 złp. p. Arctowi z

góry zapłacić - a zapłaty żądał z góry - nie mogłem, wtedy udawałem się do zawsze

pustej księgarenki Szczepańskiego, czy Szczepanowskiego i złożywszy jako kaucję

słownik łaciński Welkego, otrzymywałem na kredyt prawo brania książek, dowolnie

przez siebie wybranych, za opłatą z dołu 1 złp. miesięcznie. Po drabinie dostawałem

się do wyższych półek i bobrowałam czasami godzinami, poszukując powieści lub

romansu. Stamtąd pochodziła ta “Róża Tannenbergu” i inne, również w tłumaczeniu

polskim okazy literatury powieściowej, które zabierałem po kilka naraz do domu”

18

.

    Księgarnia została sprzedana w 1852 r., na krótko przed śmiercią Szczepańskiego.

Nabył ją Moszek Wagmajster

19

.

____________________
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Wełna-Adrianek: Początki bibliotekarstwa …, s. 711.

18 

J. Baranowski: Pamiętniki /1840-1862/, Poznań 1923, s. 48.

19 

Słownik Pracowników Książki Polskiej

, Warszawa-Łódź 1972, s. 871.

ZAŁOŻENIE I LOSY DRUKARNI

 

    Około 1808 r. Szczepański zakupił drukarnię, a także część giserni od sukcesorów

Piotra Zawadzkiego z Warszawy i sprowadził je do Lublina

20

. W roku 1812 sprzedał

gisernię lubelskiemu drukarzowi i wydawcy, Janowi Karolowi Pruskiemu

21

. Koncesję

na prowadzanie drukarni otrzymał 10 grudnia 1822 r., chociaż drukował już

wcześniej, bo od 1816 roku

22

.

    W latach 1809-1813 ukazały się w Lublinie druki sygnowane nazwiskiem

Kazimierza Szczepańskiego

23

. Nie pochodziły one jednak z jego drukarni

24

. Były to

nakłady Szczepańskiego drukowane przez Trynitarzy i Jana Karola Pruskiego.

Najwięcej druków z oficyny Kazimierza Szczepańskiego ukazało się w latach

1816-1830. Były to w większości bardzo staranne wydawnictwa. Druki z lat

1817-1818 były firmowane “K. F. Szczepańscy” lub “Braci Szczepańskich”, co

dowodzi, że przez kilka lat Kazimierz Szczepański prowadził drukarnię wraz ze swoim

bratem

25

. Pozostałe druki ukazywały się już tylko pod firmą Kazimierza

Szczepańskiego, Wydawnictwa z lat 1816-1830 nie posiadały adresu drukarni.

Pojawił się on dopiero w roku 1840, gdy drukarnia miała swoją siedzibę przy ul.

Nowej 119

26

.

    Rok 1825 zapoczątkował wieloletnie kłopoty drukarza z władzami. W tym roku

Szczepański został oskarżony o dokonywanie przedruków. Rozpoczęły się odtąd

częste rewizje w jego drukarni. Szczepański był stale wzywany na przesłuchania,

Urząd Municypalny miasta Lublina nakładał na niego coraz wyższe kary pieniężne.

Drukarz nie odpowiadał na wezwania władz, a chcąc uwolnić się od

odpowiedzialności przeniósł się w 1826 r. do swego majątku pod Lublinem. Drukarnię

wydzierżawił na siedem lat /do 1833 r./, dzierżawcy drukarni Rządowej, Kajetanowi

Wawrzyńcowi Wysockiemu. Wskutek śmierci Wysockiego /1829/ musiał przejąć

drukarnię w 1830 r. Wyprowadzanie się z miasta na cztery lata wcale nie zakończyło

sprawy przedruków, a jeszcze bardziej pogorszyło sytuację drukarza. 

    W roku 1828, pod nieobecność Szczepańskiego, przeprowadzono rewizję w jego

księgarni i drukarni w calu odnalezienia przedruków dzieł autorstwa Klementyny

Hoffmanowej. Rewizja zakończyła się konfiskatą znacznej ilości falsyfikatów

dokonanych przez Szczepańskiego. Znowu zaczęły mnożyć się wezwania, groźby



zamknięcia drukarni, nowe kary pieniężne. Szczepański nadal milczał, a w 1832 r.

bez żadnego porozumienia z władzami miasta przeniósł drukarnię do swego folwarku

na Bielszczyznę. Ten fakt jeszcze bardziej pogorszył sytuację drukarza. Jego osobą

zainteresowała się Komisja Śledcza. W wyniku jej prac, decyzją Naczelnika

wojennego, generała majora Hurki, 2 lipca 1833 r. drukarnia została opieczętowana.

Władze bezskutecznie usiłowały wymusić teraz na drukarzu przeniesienie warsztatu

do Lublina. 

________________
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F. Ząbkowski: Teoria sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki, Warszawa 1832 s. 15.
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 J. Ż. Wywiałkowski: Czcionkarnie istniejące w dzielnicach ziem polskich od pierwszych lat założenia aż do naszych czasów biegiem lat, Warszawa 1884, s. 23-24.
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 WAP Lublin, AML, Akta drukarni i księgarni ..., s. 135.
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E. Young: Nocy, Lublin 1809; E. Young: Listy moralne, Lublin 1809; Zbiór wierszy i bajek, Lublin 1810; Wieczory zabawne, czyli rozrywka dla dam i kawalerów, Lublin 1813.

25 

Wełna -Adrianek: Kazimierz Szczepański ..., s. 10; Słownik Pracowników Książki Polskiej, s. 871

26

 H. P. Ziegler: Honor kobiet, Lublin 1817; Ustawy dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk w województwie lubelskim. Lublin 1818.

27

 Programma aktu uroczystego zakończenia rocznego biegu nauk, Lublin 1840.

    Dopiero w styczniu 1836 r. zwrócił się Szczepański do Komisji Wojewódzkiej z

prośbą o odpieczętowanie drukarni, którą chciał wydzierżawić starozakonnemu Szai

Ledermanowi, dzierżawcy drukarni Rządowej. Już wcześniej Szczepański wypożyczył

mu trzy prasy drukarskie. Władze miasta dość długo zastanawiały się zanim podjęły

decyzję o odpieczętowaniu zakładu, ale wtedy drukarze nie doszli do porozumienia.

Umowa została rozwiązana, gdyż Szczepański nie chciał zapłacić zaległego podatku

za okres, gdy drukarnia była opieczętowana

27

.

    Drukarnia Szczepańskiego pozostała na Bielszczyźnie aż do 1840 r. Od stycznia

tego roku zaczęła znowu pracować. Mieściła się teraz w kamienicy przy ul. Nowej

119, którą Szczepańaki zakupił od Grommana

28

. Zakład przy ul. Nowej prowadził do

1854 r. W ciągu ostatnich lat istnienia firmy ukazało się niewiele druków z jego

drukarni. Warsztat Szczepańskiego nabył w 1855 roku Moszek Wagmajster od wdowy

po drukarzu

29

.

 

PROFIL WYDAWNICZY

 

    Pełna liczba wydawnictw Kazimierza Szczepańskiego nie jest znana. K. Estreicheir

30

rejestruje tylko czternaście tytułów sygnowanych jego nazwiskiem. Dwa nieznane

Estreicherowi wydawnictwa Szczepańskiego wymienia L. Zalewski w przewodniku po

wystawie druków lubelskich z 1939 r.

31

. W Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego w

Lublinie zostały odnalezione jeszcze cztery tytuły. Ogółem liczba wydawnictw

Kazimierza Szczepańskiego wynosi dwadzieścia jeden, w tym druków z jego drukarni

szesnaście i pięć nakładów. Jest to bardzo niewielka liczba, ale już na jej podstawie

można określić charakter produkcji wydawniczej tej firmy.



    Szczepański wydawał sporo literatury pięknej. Jego nakładam ukazało się trzecie

wydanie jednego z głównych dzieł europejskiego preromantyzmu, poemat

angielskiego poety Edwarda Younga pt. Nocy /1809/ w tłumaczeniu Fr. Ks.

Dmochowskiego

32

. Wtedy też wyszły Listy Younga /1809/. Szczepański finansował

również wydawnictwa przeznaczone dla szerszego kręgu odbiorców. Był wydawcą

zbioru wierszy, anegdot, zagadek zatytułowanych Wieczory zabawne, czyli rozrywka

dla dam i kawalerów w rozmaitych ciekawych i dowcipnych wierszach i anegdotach

/1813/, a także Zbioru wierszy i bajek przełożonych z różnych autorów obcych

/1820/.

__________________
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33

 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, Warszawa 1891, t. 23, s. 844-845.

    Wychodząc naprzeciw gustom publiczności czytającej, wydawał Szczepański

powieści popularnych pisarzy pierwszej połowy XIX w. Do nich należało na pewno

jedno z najpoczytniejszych dzieł znanej w tym czasie francuskiej pisarki, de Genlis,

Dwie matki jednego dziecięcia, czyli matki rywalki /1819/, a także napisana po łacinie

Podróż do krajów podziemnych Mikołaja Klimusza /1819/, dość znanego duńskiego

pisarza, Ludwika Holberga

34

. Seczepański wydawał również dramaty. Znane są tylko

dwa: Wójt sędzia prezydujący, czyli sprawa w Osieku /1824/, tłumaczony przez

znanego aktora, Jana Aśnikowskiego i Honor kobiet F. W. Zieglera

35

/1817/. Dramat

Zieglera wydał wspólnie z bratem.

    Poważne miejsce w jego działalności wydawniczej zajmowała literatura naukowa,

którą wydawał przy pomocy lubelskiego Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Do

wydawnictw z zakresu pedagogiki należą znane w całym kraju Uwagi nad

instytucjami pedagogicznymi Pestalocego i Fellenberga, tudzież metodami

Bel-Landkastrowskimi /1819/, autorstwa Jana Kantego Krzyżanowskiego, nauczyciela

chemii i fizyki, propagatora nowej, Bell-Landkastra, metody pedagogicznej

wzajemnego nauczania w szkołach elementarnych

36

. Szczepański wydał także,

opracowane przez Krzyżanowskiego, dzieło pedagogiczne francuskiego polityka,

literata i profesora, M. A. Julliena O potrzebie i sposobie porównywania edukacji

/1822/

37

. 

    Z wydawnictw naukowych należy wymienić jeszcze dzieła prawnicze: Rozprawa o

potrzebie prawa cywilnego i jego charakterystycznych przymiotach, napisana przez

polskiego prawnika J. Kłodzińskiego

38

, dzieła medyczne: drugie wydanie Urzędnika

zdrowia małżeńskiego /1823/, znanego chirurga A. Kuszanskiego

39

, dzieła z zakresu

fizyki, chemii, biologii: J. B. Tomickiego O przyczynie atrakcji i repulsji /1820/.



    Prawdopodobnie wydawał też Szczepański podręczniki. Znany jest dotąd tylko

jeden - Gramatyka łacińska /1817/

40

. Od 1818 roku drukował zamówienia

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie: ustawy Towarzystwa /1818/, katalog

książek, które znajdowały się w księgarni Towarzystwa /.../, a także odczyty

wygłaszane na zebraniach jego członków. Oda do natchnienia K. Puchały /1819/.

Wydawał również drobne druki: Odgłos przyjemności i najrzetelniejszego

przywiązania ... /1819/, Pieśni na codziennem nabożeństwie … /1821/. Po roku 1840

był wydawcą Dziennika Gubernialnego, tłoczył tylko drobne druki urzędowe i afisze.

W 1840 roku wydał Akty uroczyste zakończenia roku szkolnego.

________________
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PRZEDRUKI

 

    Częstym zjawiskiem na rynku księgarskim były przedruki, które stanowiły

dodatkowe źródło dochodu dla drukarzy i księgarzy. Przedrukowane dzieła

sprzedawane były w księgarniach lub rozprowadzane przez handlarzy książek.

Falsyfikaty robiono przede wszystkim z dzieł bardzo popularnych, chętnie czytanych

41

. Zjawisko to nasiliło się szczególnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Często zdarzały

się przypadki przedrukowywania dzieł, na które pierwsi wydawcy posiadali prawo

wyłączności nakładów. Drukarze chcąc temu zapobiec uciekali się do różnych

sposobów i tak np. Michał Groll przy swoich książkach załączał wezwanie do

“przedrukiwaczy”, w którym przypominał i komentował przykazanie “Nie kradnij”

42

.

Autorom przedrukowywanych dzieł pozostawała tylko droga sądowa. Nie chroniło ich

jeszcze wtedy prawo autorskie.

    Ten nielegalny proceder uprawiał również Kazimierz Szczepański. Przedruki

robione przez niego nie zostały dotychczas odnalezione

43

. Dlatego nie wiadomo, w

jaki sposób drukował falsyfikaty. Były to albo tzw. “kontrefatki” czyli przedruki

naśladowcze z wiernie odtworzonym składem drukarskim, zachowaną kompozycją

typograficzną karty tytułowej, łącznie z miejscem wydania i nazwą drukarni albo też

przedruki, które nie posiadały adresu drukarni, nazwiska drukarza lub podszywały się

pod obcą firmę

44

. Pierwsze przedruki dokonane przez Szczepańskiego pochodziły z

1824 roku. Była to książka kucharska, Kucharka miejska i wiejska, i bardzo popularne

pismo satyryczne Alojzego Żółkowskiego Momus.

    Szczepański podejrzany był również o dokonanie przedruków powieści znanej



pisarki XIX w. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej pt. “Powieści moralne” t. I i

“Amelia matka” t. III. Rewizja przeprowadzona w 1825 r. w jego księgarni wykazała,

że Szczepański nie miał na składzie tych tytułów. Bardzo możliwe, że przeniósł

egzemplarze tych dzieł w inne miejsce lub zdążył je sprzedać.

    W 1825 roku Klementyna Hoffmanowa oskarżyła Szczepańskiego o dokonanie

bezprawnych przedruków jej książek dla dzieci: Pamiątka po dobrej matce i Wiązanie

Helenki

45

. Obydwa tytuły należały do najpopularniejszych w pierwszej połowie XIX w.,

Wiązanie Helenki, które ukazało się po raz pierwszy w 1823 r., do r. 1898 doczekało

się dwudziestu kilku wydań

46

. Wskutek skargi Tańskiej w 1828 r. przeprowadzono w

księgarni Szczepańskiego rewizję, która zakończyła się opieczętowaniem dwustu

czterdziestu siedmiu egzemplarzy dzieł. Przedruki Wiązania Helenki miały tytuł

zmieniony na Wiązanie Elżbietki.

    Szczepański sprzedawał przedrukowano tytuły u siebie w księgarni, a także

utrzymywał kontakty z handlarzami książek, którzy rozprowadzali je poza Lublinem.

Wiązanie Elżbietki sprzedawał warszawski handlarz książek Łukasz Harasiński.

Dowodem na to są jego zeznania złożone w 1826 r., w których oświadczył, że

sprzedał dwanaście egzemplarzy tego dzieła, i że pochodziły one na pewno z

księgarni Kazimierza Szczepańskiego

47

. Prawdopodobnie drukarz lubelski

współpracował też z wędrownymi księgarzami, którzy rozprowadzali bezprawne

wydania dzieł Tańskiej

48

.

    Szczepański przyznał się, po wielokrotnych interwencjach władz, że przedrukował

Momusa

49

. Nie wyjaśnił natomiast pochodzenia pozostałych przedruków.

________________
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KŁOPOTY Z CENZURĄ

 

    Lublin w 1809 roku wszedł w granice Królestwa Kongresowego i objęty został

rządową cenzurą rosyjską. Pierwsze przepisy cenzuralne dla księgarzy i drukarzy

pojawiły się w 1816 roku

50

. Mówiły one o obowiązku oddawania do cenzury

wszystkich nowych druków. W r. 1826 Komisja Województwa lubelskiego otrzymała



nowe rozporządzenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

nakazujące dokonywania, w styczniu i czerwcu każdego roku spisu wszystkich nowo

wytłoczonych druków w oficynach lubelskich

51

. Po roku 1830 cenzura znowu

zaostrzyła się. Lublin, podobnie jak inne miasta Królestwa Polskiego, miał nakaz

spisania wszystkich książek, pism periodycznych, drobnych broszur, listów, nut

muzycznych i rycin wydanych w czasie powstania listopadowego

52

. Od roku 1830 do

1834 miejscowa policja przeprowadzała we wszystkich lubelskich księgarniach i

drukarniach, stałe kwartalne rewizje, podczas których konfiskowano druki

zawierające w swej treści “wyrażenia niestosowne i niezgodne z widokami Rządu”

53

.

    Z raportów składanych przez przeprowadzających rewizja komisarzy cyrkułowych

z lat 1830-1834 wynika, że Szczepański nie miał na składzie w księgarni, ani też nie

drukował żadnych “buntowniczych” książek. Do grudnia 1834 r. nie

zakwestionowano ze względów cenzuralnych w jego księgarni czy drukarni większej

ilości książek. Dopiero 14 grudnia 1834 r. zabrano mu około pięciuset woluminów

książek, co przesądziło o losach księgarni. Ta pamiętna dla Szczepańskiego rewizja

należała do najbardziej ostrych kontroli, jakie w ogóle odbyły się w Lublinie. Do

przeprowadzenia tej rewizji zostali oddelegowani komisarze cyrkułowi. Do

Szczepańskiego skierowano komisarza W. Czapskiego

54

. W związku z tym, że

drukarnia Szczepańskiego była w tym czasie nieczynna, rewizja odbyła się tylko w

księgarni.

    Wśród stu dziesięciu tytułów zarekwirowanych książek i czasopism polskich i

francuskich tylko niewielka część miała swoje uzasadnienie. I tak “bez cenzury i

świadectwa komory” znaleziono w księgarni Szczepańskiego tylko piętnaście tytułów

m.in.: Bajki J. U. Niemcewicza, /Warszawa 1820/, Duch wiary chrześcijańskiej

/Wrocław 1816/, Pieśni studenckie /Lublin 1821/, Dzieła Trembeckiego /Wrocław

1828/, Historię Polski W. Kadłubka /Łowicz 1803/. Przy niektórych tytułach

zamieszczone zostały uwagi przeprowadzających rewizję, które wyjaśniały, dlaczego

zakwestionowano te wydawnictwa. Poezje A. Mickiewicza /Warszawa 1833/, chociaż

mają pozwolenie cenzury na drukowanie niektóre wiersze w t. 2 i 3 delegowani uznali

za przeciwne Rządowi, Podobnie Noworoczniki dla dzieci z r.1831 zakwestionowano

dlatego, że “zawierają druki poświęcone pamięci powstania narodowego”, Melytele

wydawany przez Odyńca z 1830 r. “zakwestionowany dlatego, że są zamieszczono

wiersze Mickiewicza i Woronicza, nie odpowiadające widokom Rządu”, Rocznik teatru

polskiego /1818-1823/ “zakwestionowany dla zamieszczonych niektórych piosenek

nie odpowiadającym Rządowi”. 

55

_________________

50

 J. Riabinin: Fragmenty z dziejów cenzury lubelskiej 1831-1864, “Pamiętnik Lubelski” 1 1927/30 s. 39.

51 

WAP Lublin, AML, Akta drukarni rewizji ..., s. 33.

52 

Riabinin: Fragmenty ..., s. 41.

53 

WAP Lublin, AML, Akta drukarni i księgarni …, s. 41.

54 

J. Struga: Z działalności cenzury rosyjskiej w Polsce, “Rok Polski

”,
 1918 nr 1 s. 65.

55

 Riabinin: Fragmenty …, s. 39.



    Nie wiadomo właściwie dlaczego zostały zakwestionowane takie tytuły jak: List

Sandomierzanki do Podolanki /Kraków 1784/, Nauki dogmatyczne i moralne

/Warszawa 1792/, dramat Rzym oswobodzony /Warszawa 1811/, Historia podróży

Beniowskiego /Warszawa 1806/, czasopisma: “Momus”, “Wanda”, “Tygodnik

Nadwiślański”. Prawdopodobnie chciano doprowadzić tym do zamknięcia księgarni

Kazimierza Szczepańskiego, który już od dłuższego czasu miał zatargi z władzami

miasta. Cel został osiągnięty - księgarnia Szczepańskiego właściwie już nie istniała.

    Przepisy cenzuralne zaostrzały się z roku na rok. W 1836 roku do cenzury należało

oddawać oprócz pism i druków także medale, rysunki, sztychy, litografie, rzeźby,

wycinki, odlewy, emblematy produkowane w kraju i sprowadzane z zagranicy

56

. Do

Komisji Wojewódzkiej w Lublinie nadchodziły stale nakazy przeprowadzania rewizji w

drukarniach, księgarniach, litografiach.

 

OPIS WYDAWNICTW KAZIMIERZA SZCZEPAŃSKIEGO

Tomicki Jan Bazyli:

O przyczynie atrakcji i repulsji, czyli Rzut Uwag do ogólnej zasady

przyrodownictwa.

Część 1. Lublin 1820 K. Szczepański 16° s. 100, 3 nlb..

 

    Przykład wydawnictwa naukowego - opis zjawisk fizycznych, chemicznych,

astronomicznych i medycznych. Na pierwszej stronie karty tytułowej umieszczone

dwie winiety przerywnikowe. Na drugiej, między dwoma ozdobnymi liniami,

pozwolenie na druk: “Pozwolono drukować dnia 1 lipca 1820 r. X. S. Chmielewski

Cenzor w Lublinie”. Dwie następne strony zawierają przedmowę autora

przedrukowaną z Pamiętnika Naukowego Warszawskiego /1819.t.1. s.13/.

Przedmowa informuje o zawartości treściowej poszczególnych części dzieła. Cześć

pierwsza składa się z trzech rozpraw. Wyraźnie zaznaczone zostały kolejne rozprawy

i ich podrozdziały. Po zasadniczym tekście pierwszej rozprawy umieszczone zostały

przypisy wyjaśniające. Tekst główny kończy winieta roślinna /finalik/. Trzy ostatnie

strony stanowią erratę. 

    Całość tłoczona jest na cienkim papierze o barwie kremowej. Druk staranny i

równy, marginesy szerokie. Jest sporo pomyłek. Niedokładnie tłoczone są numery

kolejnych stron tekstu: zamiast strony 22 - 20, po stronie 63 następuje strona 67,

zamiast 93 - 39, zamiast 100 - 91. Również dość nieprecyzyjnie i niejednolicie

wyjaśnione są pomyłki w tekście /errata/. Przy niektórych błędnych wyrazach skrót

“czyt.” wyjaśnia poprawne brzmienie, przy innych występuje cały wyraz “czytaj”, a

jeszcze inne wyrazy wyjaśnione są poprzez oddzielenie od błędnych myślnikiem. Jest

także w erracie pojęcie pozostawione bez wyjaśnienia. Okładki oryginalnej brak.

______________
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Prograrama aktu uroczystego zakończenia rocznego biegu nauk w

Gimnazjum Gubernialnem Lubelskiem. Mającego się odbyć dnia 19-31

lipca 1840 roku, o godzinie 10 rano.

Lublin 1640 K. Ssczepański 4° s. 11.

 

    Program, drukowany z okazji zakończenia roku szkolnego 1839/40 w języku

polskim i rosyjskim, zawiera: porządek aktu uroczystego, wykaz urzędników i

nauczycieli gimnazjum, spis zbiorów naukowych znajdujących się w bibliotece i

gabinetach, wykaz uczniów w poszczególnych klasach, rejestr prymusów i

rozporządzenie zwierzchności gimnazjalnej do wiadomości rodziców i opiekunów. Na

karcie tytułowej winieta roślinna. Druk tłoczony na białym grubszym papierze.

Wydany starannie.

Pieśni na codziennem nabożeństwie przez uczniów szkół wojewódzkich

lubelskich śpiewane.

Lublin 1821 K. Szczepański 16° s. 26.

 

    Zbiór pieśni, psalmów, hymnów, polskich i łacińskich, drukowany bardzo starannie

przez J. K. Pruskiego, na grubszym kremowym papierze. Na karcie tytułowej winieta z

ptakiem. Okładek brak.

Wieczory zabawne czyli Rozrywka dla dam i kawalerów w rozmaitych

ciekawych i dowcipnych wierszach i anegdotach.

Z przyłączeniem sto i oko zagadek.

Lublin 1813 K. Szczepański 16° s. 157, 3 nlb,.

 

    Zbiór humorystycznych, wierszy, anegdot i zagadek. Między krótkimi utworami,

takimi jak, “Modlitwa panien żądających męża”, “Szaleństwo na starość”, “Czy lepiej

damy chwalić, czy ganić”, znajdują się utwory Woltera i La Fontaine'a. Wydawnictwo

przeznaczone dla szerszego kręgu odbiorców, drukowane na dość grubym papierze o

odcieniu jasnoniebieskim. Na karcie tytułowej wytłoczona winieta w postaci putta.

Strona druga zawiera krótką odę do dam: “Płci piękna, której wszyscy poddani,

składają serca najczulsze w dani, na Której uśmiech i pałasz pęka, przed którą mężny

Herkules klęka. F. M.” Przed spisem treści znajdują się odpowiedzi na zagadki

umieszczone w tekście. Na ostatnich stronach drukarz /J. K. Pruski/ zamieścił Katalog

drukowanych książek w Lublinie ułożony alfabetycznie z podaną ceną katalogową. W

egzemplarzu, który znajduje się w Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie,

zachowała się tylko jedna strona katalogu. Całość tłoczona dość starannie i

przejrzyście. Okładka typowa dla XIX w. - cienka papierowa jasnoniebieska z

wydrukowanym skróconym tytułem i winietą.

Genlis Stephanie Felicte du Crest de Saint-Aubin de:



Dwie matki jednego dziecięcia, czyli Matki rywalki przez panią … po

francusku napisane. Tłum. Jakub Adamczewski

Lublin 1819 K. Szczepańeki 8° t. 1, s. 6 nlb,

339 t. 2 s. 343 t. 3 s. 2 nlb, 308

 

    Jedna z najpoczytniejszych powieści pani de Genlis. Typowe dziewiętnastowieczne

wydawnictwo popularne dla szerszego odbiorcy, nastawione przede wszystkim na

zysk /lichy papier, brak tłumacza, wyraźnie zaznaczone nazwisko znanej

powszechnie pisarki, podany tytuł dzieła/. Druk tłoczony “Za pozwoleniem

Zwierzchności”. Wszystkie trzy tomy mają dwie karty tytułowe. Pierwsza zawiera

skrócony tytuł i numer tomu. Druga - pełny tytuł, nazwisko autora, miejsce i rok

wydania, drukarnię i numer tomu. Na odwrocie karty tytułowej sekwencja Woltera

wydrukowana po francusku, a na stronic trzeciej typowa dla XIX w. dedykacja od

tłumacza: “Do Jaśnie Oświeconej Xsiężny Jeymci Izabelll z Hrabiów Flemingów

Czartoryskiey Generałowej Ziem Podolskich”. Na pierwszej liczbowanej stronie tekstu

po raz trzeci powtórzony tytuł i numer tomu. Całość tłoczono na grubszym popierze

równo, ale dość niewyraźnie. Marginesy wąskie. Brak winiet, kilka ozdobnych linii.

Pomyłki przy stronicowaniu: po stronie 336 /t.1/ następuje strona 321 i kolejno aż do

końca tj. do strony 339. Brak oryginalnej okładki.

Holberg Ludwik:

Podróż do krajów podziemnych Mikołaja Klimusza.

Powieść norwergska. Tłum. z łacińskiego przez Wincentego

Stoińskiego.

Lublin K. Szczepański, 1819 16° t. 1 s.10 nlb, 290

 

    Bardzo popularna w XIX w. powieść wydrukowana “Za pozwoleniem

Zwierzchności” na białym grubszym papierze. Druk posiada dwie karty tytułowe. Na

pierwszej jest tylko skrócony tytuł, na drugiej - pełny tytuł dzieła, nazwiska: autora i

tłumacza, miejsce i rok wydania, numer tomu. Na odwrocie tej karty notatka

drukarza: “Stosownie do Postanowienia Nayjasnieyszego Alexandra I Cesarza

Wszech Rossyi Króla Polskiego. Drukarnia składa trzy Exemplarze Dzieła tego, jeden

do Biblioteki Rady Stanu, Drugi do Biblioteki Publicznej przy Królewsko Warszawskim

Uniwersytecie, Trzeci do Biblioteki Królewsko Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół

Nauk”. Następne sześć stron zajmuje przedmowa tłumacza. Pod tekstem przypisy

zaznaczone kolejnymi małymi literami alfabetu. Każdy pierwszy przypis rozdziału to

gwiazdka /*/, dopiero następny to małe /a/. Tekst odbity równo, w niektórych

miejscach niewyraźnie. Marginesy dosyć wąskie. Okładka miękka.

Jullien Marc Antoine:

O potrzebie i sposobie porównywania edukacji.

Podług ... przez Jana Krzyżanowskiego.

Lublin 1822 K. Szczepański 16° s. 40

 



    Krótki tekst napisany w formie pytań, poruszający problem organizacji “edukacji

podstawowej, wyższej i naukowej”. Na karcie tytułowej umieszczona

charakterystyczna dla Szczepańskiego winieta roślinna. Strony 3-7 zawierają krótki

wstęp znanego pedagoga J. K. Krzyżanowskiego. Tekst wydrukowany na cienkim

szarym papierze, dość niestarannie /odbity nierówno i niewyraźnie/, bardzo wąskie

marginesy. Okładko oryginalna miękka z cienkiego jasnoniebieskiego papieru.

Zbiór wierzy i bajek. Przełożonych a różnych autorów

obcych. Dla powszechnej zabawy powtórnie wydrukowany.

Lublin 1810 K. Szczepański 16° s. 108, 4 nlb

/Brak s. 1 - 14/

 

    Zebrane króciótkie humorystyczne opowiadania, wiersze, anegdoty, bajki. Jeden z

wcześniejszych nakładów Szczepańskiego drukowany u Trynitarzy. Karta tytułowa

bardzo skromna z tylko jedną ozdobną linią. Druk posiada zezwolenie na tłoczenie, W

tekście, niektóre wyrazy mniej znane, tłumaczone. Przypisy pod tekstem. Na końcu

spis treści. Wydanie dość staranne, na grubszym papierze. Okładek oryginalnych

brak.

Ziegler Friedrich Wilhelm:

Honor kobiet. Tragedia w pięciu aktach. W niem. języku przez ...

napisana,

a na polski przez Jana Brzezińskiego przełożona.

Lublin 1817 Druk Braci Szczepańskich 16° s. 4 nlb, 128

 

    Mało znany dziewiętnastowieczny dramat. Na karcie tytułowej charakterystyczna

winieta roślinna. /W egzemplarzu znajdującym się w Bibliotece im. Łopacińskiego w

Lublinie zaklejona/. Na stronie trzeciej wytłoczona dedykacja: “Jaśnie Wielmożnemu

Domańskiemu różnych orderów Kawalerowi, Komisji Województwa lubelskiego

Prezesowi”. Tekst wydrukowany przejrzyście i równo na białym cienkim papierze.

Wyraźnie oddzielone są poszczególne akty, sceny, sekwencje poprzez zastosowanie

różnej czcionki i interlinii. Didaskalia umieszczone w nawiasach. W niektórych

miejscach tekst odbity bardzo niedokładnie /s. 68, 69, 63, 54 .../. Brak oryginalnej

okładki.

Katalog książek polskich znajdujących się w Księgarni

Kazimierza Szczepańskiego w Lublinie.

Lublin 1821 8° s. 148

 

    Typowy katalog księgarski z pierwszej połowy XIX w. - dość niestaranne wydanie

na grubym papierze z licznymi błędami drukarskimi, bardzo niejednolity i

niedokładny opis wydawnictw, miękka jasnoniebieska okładka.



Aśnikowski Jan:

Wójt sędzia prezydujący, czyli sprawa w Osieku.

Krotofila ze śpiewami w 1 akcie. Myśl wzięta z francuskiego.

Lublin K. Szczepański 1824 16° s. 90, 5 nlb

 

    Dosyć dobrze znana w pierwszej połowie XIX w. jednoaktówka francuska,

tłumaczona przez Jana Aśnikowskiego. Druk posiada pozwolenie na s. 4: “Wolno

drukować Lublin 1 1824 r. Komisarz Wydziału Wojenno - Policyjnego Taczanowski”.

Utwór zawiera dedykacje /s.5/ od tłumacza. Na karcie tytułowej wytłoczona winieta

roślinna. Cały tekst drukowany starannie na cienkim białym papierze. Didaskalia

umieszczone w nawiasach, wystąpienie poszczególnych osób wyraźnie zaznaczone

poprzez stosowanie interlinii. Brak oryginalnej okładki. Liczne skreślenia w tekście

/sceny, sekwencje/, imiona przy wykazie osób odtwarzających poszczególne role

świadczą o tym, że w pewnym okresie czasu właścicielem tego druku był człowiek

związany z teatrem, najprawdopodobniej reżyser sztuki.

Young Edward:

 Nocy ... z angielskiego i francuskiego z dołączeniem listów jego,

na polski język przetłumaczone

prozą przez Franciszka Ksawerego Dmochowskiego.

Edycja trzecia, poprawna. Lublin 1809 K. Szczepański

16° t. 1 s. 52 nlb, 387, 1 nlb t. 2 s. 2 nlb, 376, 1 nlb

 

    Znany prekursoski utwór preromantyczny, jeden z pierwszych nakładów

Szczepańskiego drukowany u Trynitarzy “za pozwoleniem Zwierzchności”. Na karcie

tytułowej łacińska sentencja Wergiliusza: “Sunt lacrimae rerum, mentem mortalis

tangunt. Virgilins”. Wytłoczona również ozdobna winieta. Utwór poprzedza

przedmowa tłumacza, która zawiera krótki życiorys E. Younga i zarys jego

działalności literackiej. W tekście umieszczone liczne przypisy. Na końcu spis treści.

Całość tłoczona starannie na cienkim białym papierze. Tom drugi zawiera też Listy E.

Younga. Okładki oryginalne skórzane.

Ustawy dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk w województwie

lubelskim zawiązanego w Radzie Wojewódzkiej w dniu 23 Maja r. 1818.

Lublin 1818 K. P. Szczepańscy 16° s. 23

 

    Strony 3-4 zawierają wypis z reskryptu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i

Oświecenia Publicznego. Na stronach 19-23 wytłoczone: wykaz członków czynnych i

honorowych tegoż Towarzystwa. Całość drukowana na białym grubszym papierze.

Tekst odbity niezbyt wyraźnie. Egzemplarz z Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego

był własnością Hr. Władysława Tarnowskiego członka czynnego Towarzystwa

Przyjaciół Nauk w Lublinie.



JAN KAROL PRUSKI DRUKARZ I SPOŁECZNIK

 

    Osoba Jana Karola Pruskiego znajdowała się w centrum życia wydawniczego i

kulturalnego Lublina pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku. Pruski był drukarzem,

wydawcą, interesował się działalnością społeczną i kulturalną środowiska

lubelskiego.

    Pojawił się w Lublinie przed 1811 rokiem. Przybył z Siedlec, gdzie posiadał

drukarnię. Po przeniesieniu się do Lublina wziął w dzierżawę drukarnię trynitarzy i

wydał w niej kilka druków pod swoim nazwiskiem. Jednocześnie zachował w

Siedlcach zakład, w którym zamierzał drukować wyłącznie materiały rządowe.

Istnieje jednak pewna wątpliwość co do działania w tym czasie drukarni siedleckiej.

Nasuwa ją prośba Pruskiego “typografa y obywatela miasta Lublina” o pozwolenie na

założenie drukarni w Siedlcach, w której miały być tłoczono druki rządowe. Prośba

datowania jest dniem 17 lutego 1812 r. w Siedlcach. Można więc sądzić, że Pruski

przed przybyciem do Lublina zlikwidował drukarnię w Siedlcach i dopiero później

postanowił ponownie założyć oficynę w tym mieście. Przypuszcza się, że jego

krewnym był Stanisław Pruski, drukarz siedlecki, który podczas powstania

listopadowego wytłoczył w grudniu 1830 roku numer 1 czasopisma powstańczego

“Patriota Podlaski”. 

    W 1813 roku Jan Karol Pruski założył w Lublinie własną drukarnię. Drukarnia

Pruskiego dbała o krój czcionek i układ graficzny, o ilustrowanie wydawnictw

drzeworytami. Pruski był twórcą pierwszych czasopism, które ukazywały się w

Lublinie, a mianowicie “Dostrzegacza Ekonomicznego i Politycznego Lubelskiego” i

“Pamiętnika Gospodarczego i Naukowego Lubelskiego”. Czasopisma te nie utrzymały

się długo ze względu na brak prenumeratorów i współpracowników, ale dowiodły

chęci nowych inicjatyw w środowisku wydawniczym Lublina. Najciekawszą pozycją,

która wyszła z tłoczni Pruskiego był “Almanach Lubelski na rok 1615, dla Amatorów

Literatury Ojczystej”, rezultat współpracy braci Urmowskich i Pruskiego. 

    W latach 1815-1823 drukarz ten tłoczył “Polski, Ruski i

Astronomiczno-Gospodarski Kalendarz”. Poza tym Pruski wydał kilkanaście druków

“przygodnych”, kilka broszur i podręczników. Początkowo współpracował z

Kazimierzem Szczepańskim, finansującym niektóre jego druki

1

. W okresie

późniejszym drukarz ten zajął się też działalnością wydawniczą, dbając o wysoki

poziom swoich wydawnictw. Zmarł, bezdzietny, w Lublinie dnia 3 kwietnia 1823 roku

w wieku 45 lat

2

.

    Pruski będąc aktywnym wydawcą, jednocześnie brał czynny udział w życiu

kulturalnym miasta oraz działał społecznie.

_______________

1

 Wieczory zabawne czyli rozrywka dla dam i kawalerów w rozmaitych ciekawych i dowcipnych wierszach i anegdotach. Nakładem K. Szczepańskiego w Lublinie, 1813, drukiem J. K. Pruskiego.



2 

Kancelaria Katedralna w Lublinie, Księga Akt Cywilnych Zejścia w Parafii Kollegiaty Lubelskiego, 1823 r. Numer aktu 194, kasta 69.

    W tym okresie znaczną rolę w życiu umysłowym Lublina odegrali wolnomularze

lubelscy. W latach 1811-22 działały w Lublinie 3 loże masońskie: utworzona w 1611

roku Wolność Odzyskana, powstała w 1816 r. Świątynia Równości oraz niższa

kapituła loży Prawdziwa Jedność /1818 rok/. Najliczniejsza Wolność Odzyskana

grupowała między innymi Waleriana Łukasińskiego, przyszłego twórcę

Wolnomularstwa Narodowego 1819 roku oraz komediopisarza Aleksandra Fredrę. 

    Lubelska loża w składzie swoich członków posiadała najczynniejsze jednostki

ówczesnego życia kulturalnego miasta z sędzią Klemensem Urmowskim i rektorem

Szkoły Departamentowej Andrzejem Smolikowskim na czele

3

. Wolność Odzyskana

pogłębiała patriotyzm i ofiarność dla sprawy narodowej. Ze zrozumiałych względów

loża starała się mieć w swoim gronie właściciela drukarni, przyjęła więc w swoja

szeregi Pruskiego, a ten bezpłatnie drukował dla niej spisy członków i przemówienia

4

.

Pruski tłoczył też pisma urzędowe powstałego w 1815 r. Towarzystwa

Dobroczynności, którego był członkiem założycielem

5

.

    W 1812 roku w Lublinie założony został Instytut Bibliopoliczny. Była to instytucja

pomyślana jako towarzystwo akcyjne. Nabywca akcji składał swój udział w gotówce

lub książkach. Instytut założyli ludzie, którym zależało na kształceniu młodzieży i

podniesieniu kultury umysłowej społeczeństwa. W następnym roku księgozbiór

Instytutu Bibliopolicznego oddano do biblioteki szkolnej w Szkole Departamentowej

Lubelskiej na użytek młodzieży. Wzbogacił on księgozbiór już istniejący

zorganizowany dzięki dotacjom rządowym, opłatom uczniowskim, a przede

wszystkim ofiarom społeczeństwa. Pruski, znany ze swej społecznej postawy,

przekazywał gimnazjum lubelskiemu bezpłatnie wszystkie druki ze swojej oficyny

6

.

SUKCESOROWIE DRUKARNI

 

Po śmierci Pruskiego, drukarnia przeszła na własność jego żony Joanny. W 1824 roku

wdowa wydała Kalendarz Polski, Ruski, Żydowski, kontynuując jego poprzednie

wydania. W tym samym roku Pruska wyszła ponownie za mąż za Walentego

Wincentego Józefa Mierzejewskiego, byłego porucznika wojsk austriackich i

leśniczego. W 1624 roku stał się on właścicielem odziedziczonej przez Joannę

drukarni po J. K. Pruskim w Lublinie. Nie posiadając konsensu na prowadzenie

zakładu Mierzejewski tył zmuszony oddać go w dzierżawę szwagrowi żony,

Kajetanowi Wawrzyńcowi Ignacemu Wysokiemu. Uzyskawszy konsens w 1835 roku

Mierzejewski urządził drukarnię w domu pod numerem 101 /później ul. Podwale 28,

dom dziś nieistniejący/. W 1841 roku nabył drugą drukarnię od wdowy po Wysokim

7

.

Działały one jednak krótko pod nadzorem Mierzejewskiego. W 1843 roku jedna z

dwóch drukarni przeszła w ręce Wysokiej, druga w trzy lata później została

sprzedana J. Kossakowskiemu.

__________________



3

 
Klemens Urmowski, sędzia trybunału cywilnego departamentu lubelskiego, późniejszy sędzia Uniwersytetu Warszawskiego, brat Leona, autora sztychów do “Almanachu Lubelskiego...”.

4

 S. Małachowski-Łempicki: Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie 1811-22, Lublin 1933, s. 19.

5 

Wezwanie, ustawy i raporta Towarzystwa Dobroczynności w Departamencie Lubelskim w Lublinie, w Drukarni J. K. Pruskiego b.w.r. /1815/.

- Wezwanie do łączenia się w powstające Towarzystwo Dobroczynności z 2 lutego 1815 r. k. 4 nlb.

- Akt zebrania się Tow. Dobroczynności w Departamencie Lubelskim z 12 lutego 1815 k.2, nlb.

- Wiadomość o działaniu Tow. Dobroczynności w pierwszych 2 miesiącach z 29 marca 1815 r. k.2, nlb.

6

 
M. Wełna-Adrianek: Początki bibliotekarstwa w Lublinie, Roczniki Biblioteczne, R. 14, 197O, Z. 3-4, s. 704.

7

 
Dzieje Lubelszczyzny, red, T. Mencel, T. I, s. 525.

CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ PRUSKIEGO

 

    Z wydawnictw periodycznych Pruskiego wymienić należy przede wszystkim

pierwsze na terenie Lublina czasopismo “Dostrzegacz Ekonomiczny i Polityczny

Lubelski”, które wychodziło od kwietnia do września 1816 roku dwa razy na tydzień,

w poniedziałek i czwartek. Z braku prenumeratorów i odpowiedniego poparcia,

czasopismo przestało się ukazywać po wydrukowaniu 47 numerów o zawartości 585

stron dwuszpaltowego druku. Obok rozpraw rolniczych i gospodarczych każdy numer

zawierał wiadomości miejscowe, krajowe i zagraniczne. W ostatnim 47 numerze

znajdowało się na końcu “Obwieszczenie” od Redakcji, iż 1 grudnia wyjdzie

“Pamiętnik Gospodarczy i Naukowy”. Następnie zamieszczono ogłoszenie od

wydawcy, że 24 b.m. /września/ wyjdzie Polski, Ruski, Żydowski Astronomiczny i

Gospodarski Kalendarz na rok Pański 1817, cena zł. pol. 12; Lublin, dnia 17 września

r. 1816, J. K. Pruski, właściciel Drukarń Departamentowych w Lublinie i Siedlcach.

    Zgodnie z zapowiedzią Pruskiego, w następnym roku wyszedł z jego drukarni

“Pamiętnik Gospodarczy i Naukowy Lubelski”. Była to jeszcze jedna próba wydawcy,

która przyniosła gorszy wynik od poprzedniej. Wyszedł tylko jeden numer tego

miesięcznika, który należy do najdawniejszych polskich czasopism fachowych.

Pierwszy i jedyny numer “Pamiętnika ...” liczył 64 stronice, wydany w 8-ce, nie

posiadał karty tytułowej, a tytuł wypisany był na pierwszej stronie. Dalej na 8-miu

stronicach następuje “Doniesienie o stanie Dostrzegacza Ekonomicznego i

Politycznego Lubelskiego od jego zawiązku do dnia dzisiejszego”, podpisane d. 10

lutego 1817 w Lublinie przez Pruskiego.

    Z “Doniesienia” dowiadujemy się, że myśl wydania “w Lublinie, jako pierwszym po

Warszawie mieście w Królestwie” pisma periodycznego, gospodarczego poddał

Pruskiemu. Klemens Urmowski, sędzia w Trybunale Cywilnym Lubelskim. Ponieważ

wówczas żadnego czasopisma rolniczego w kraju nie było, nie zważając na to, że

przed kilku laty Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze Warszawskie musiało z braku

poparcia zawiesić wydawany przez siebie “Pamiętnik gospodarczo-rolniczy”, Pruski

rozpoczął wydawanie “Dostrzegacza”. Liczył przy tym na szczególną pomoc ks.

Adama Czartoryskiego, hr. Jacka Małachowskiego i generała Michała Sokolnickiego.

Na redaktora uprosił jednego z profesorów tutejszych szkół

8

.

    W chwili wydania pierwszego numeru liczba prenumeratorów wynosiła 30 osób.

Zawiodły również nadzieje na udział współpracowników, co spowodowało, że



redaktor z konieczności stał się autorem całego dzieła. Prenumeratorów nie

przybywało. Wydawca naraził się na wielkie straty, które jednak nie odwiodły go od

zamiaru wydawania przyszłego miesięcznika. W pierwszym numerze Pruski nakreślił

krótki program pisma.

_______________

8 

Obowiązki redaktora powierzył Pruski nauczycielowi szkoły wojewódzkiej Franciszkowi Kuberskiemu, który jednocześnie był autorem większości artykułów. Podaje to “Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny” str. 168.

    Miesięcznik miał obejmować rozprawy rolnicze, wiadomości bieżące z dziedziny

gospodarstwa wiejskiego, informacje o służbie, ekonomach, leśniczych oraz

“wszelkie naukowe podania wierszem lub prozą, jakie pamiętniki mają w swoim

zwyczaju obejmować”. Prenumerata roczna miała wynosić 30 zł. pol., z opłatą

pocztową. Te chwalebne i godne zainteresowania zamiary wydawcy spełzły na

niczym. Pruski, widząc brak zainteresowania jego pracą i nikły procent

prenumeratorów, na ostatniej stronie pierwszego numeru “Pamiętnika” zawiadamia

publiczność, że “mimo uczynionego na wstępie projektu względem dalszego

wydawania tego dzieła, od zamiaru swego całkiem odchodzi”. Następuje data 23

czerwca 1817 roku i podpis wydawcy. 

    Tak więc “Dostrzegacz Ekonomiczny i Polityczny Lubelski” oraz “Pamiętnik

Gospodarczy i Naukowy Lubelski” upadły ze względu na brak zainteresowania i

prenumeratorów wśród szlachty, dla której oba pisma były przeznaczone. Na treść

dalszej części pierwszego numeru “Pamiętnika” złożyły się następujące artykuły:

obszerna rzecz o tytoniu pt. “Tytuń Bakun Nicotiana Tabacum”, str. 9-32, drugi

artykuł “O łąkach”, str. 32-45 zawiera wskazówki o ich uprawie. Po drobnych

artykulikach, zawierających różne rady praktyczne, np.: “o lekarstwie na chorobę

płuc bydła”, znajduje się sprawozdanie z dwóch posiedzeń nowo wtedy założonego

Towarzystwa Rolniczego Województwa Lubelskiego. Czasopismo kończy artykuł o

wyce, gryce i rzepaku, który został zaczerpnięty z dzieła Antoniego Trębickiege o

“gospodarstwie w ugorze” /strona 61-64/.

ALMANACH LUBELSKI NA ROK 1815

 

    Jeden z ładniejszych lubelskich druków XIX-wiecznych, a na pewno najokazalszy,

jaki wyszedł z drukarni Pruskiego, to Almanach Lubelski na rok 1815 dla Amatorów

Literatury Ojczystej. Dziełko to było rezultatem współpracy braci Urmowskioh i

Pruskiego. Klemens Urmowski go redagował, Leon Urmowski ilustrowały zaś Pruski

drukował

9

. Niewielka, bo 135 stronicowa książeczka drukowana była ładną czcionką

na papierze czerpanym ręcznie, z dobrze rozmieszczoną kolumną na stronicy druku

oraz prawidłowymi proporcjami marginesów. Chociaż opuściła drukarnię po 1800

roku posiadała wszelkie cechy starodruku. 

    Oprócz tego, że był drukowany na papierze czerpanym Almanach odznacza się

także dawnym sposobem numerowania arkuszy oraz użyciem kustoszy. Ozdobiony

został rycinami Leona Ormowskiego. Przed stroną tytułową umieszczono miedzioryt:

“Ruiny zamku Firlejów w Dąbrowicy pod Lublinem”

10

. Na rycinie widnieją dwie



baszty, resztki murów, dookoła ruin krajobraz wiejski, a w nim kilka postaci na

pierwszym planie. Poniżej tytułu znajduje się winietka, przedstawiająca projekt

pomnika księcia Józefa Poniatowskiego nad brzegiem Elstery. Klemens Urmowski

pisze w przedmowie, iż brat przygotowywał jeszcze inne prace dla ozdobienia

“Almanachu”, ale nagłe pogorszenie się stanu zdrowia stanęło mu na przeszkodzie w

urzeczywistnieniu zamiaru. Ponadto tylko część nakładu posiada winietę z projektem

pomnika. Winieta na pozostałych egzemplarzach przedstawia nierozpoznany zamek

z basztami i mostem nad fosą, wykonany inną techniką graficzną.

_________________

9 

Leon Ormowski, brat Klemensa, rysownik i grafik; tematy jego prac związane głównie z Lublinem: wykonał 2 wersje Zamku, Bramę Krakowską, widok z okolic Lublina oraz z kompanią 1812 roku: m.in. Gen. H. Dąbrowski z adiutantem. Zmarł w wieku 20 lat na gruźlicę płuc.

10 

Zamek ten był wtedy własnością rodziny Lingenau, teściów Klemensa Urmowskiego.

    Na treść Almanachu złożyły się: Pisma Józefa Sygierta, wcześnie zmarłego

profesora gimnazjum lubelskiego, zajmującego się poezją i literaturą, a w nich

przekłady wierszy poety greckiego Tyrteusza i dzieła najwybitniejszego polskiego

poety piszącego w języku łacińskim Klemensa Janickiego, Franciszka Morawskiego

Oda na przybycie Wojska Polskiego dnia 8 września 1814 roku, Elegia z powodu

oprowadzenia zwłok księcia Józefa Poniatowskiego pióra poety legionowego

Kanterberego Tymowskiego oraz wiersz Kazimierza Puchały pt. Rozwaliny, o ruinach

zamku Firlejów w Dąbrowscy. Zwraca także uwagę, skreślony przez K. Puchałę Opis

historyczno-malarski departamentu lubelskiego. Pod względem literackim

wydawnictwo to śmiało współzawodniczy z ówczesnymi i późniejszymi almanachami

i noworocznikami

11

. Można tylko żałować, że nie znalazło ono później naśladowców.

Almanach stanowił chwalebny wyjątek, wśród panujących i wydawanych chętnie

kalendarzy XIX-wiecznych, które drukowane dla podniesienia budżetu wydawcy, nie

mogły poszczycić się wysokim poziomem artystycznym i literackim.

KALENDARZ GOSPODARSKI NA ROK 1821

 

    W latach 1815-1823 Pruski wydawał w swojej drukarni kalendarze. Nie wyróżniały

się one wartościami literackimi czy artystycznymi, stanowiły natomiast pewnego

rodzaju dowód zainteresowań czytelniczych tego okresu. Pruski wydawał je celem

poprawienia swojego budżetu. Kalendarze wychodziły naprzeciw zainteresowaniom

odbiorców; zawierały takie treści, które chętnie znajdywały nabywców.

    Jednym z kalendarzy tłoczonych przez Pruskiego był “Kalendarz Gospodarski na

rok pański 1821, który jest rokiem pospolitym mającym dni 365. W którym to

znajdują się święta Ruskie i Żydowskie. Zawierający w sobie bieg planet, odmiany

powietrza, zaćmienia, technologiczne, rolnicze i wiele użytecznych i zabawnych

wiadomości”. Taki oto rozwinięty tytuł znajduje się na pierwszej karcie kalendarza.

Poniżej tytułu znajduje się notatka, stwierdzająca, że ten druk został wydany “za

pozwoleniem zwierzchności, Nakładem i ułożeniem Fr. Kuberskiego P.S.W.L. w

Lublinie w Drukami Jana Karola Pruskiego”

12

.

    Cały kalendarz liczy 32 strony, drukowany jest na papierze czerpanym, nie



najlepszej jakości. Na pierwszych 13 stronicach znajduje się kalendarium, które

poprzedza “Wyrachowanie świąt ruchomych na rok 1821”, “Wykład znaków

kalendarza”, oraz “Wypis dni galowych i uroczystości”

13

. Tu następuje lista imienin i

urodzin cesarza Aleksandra i członków jego rodziny. Na stronie 14 wydrukowany

został “Kalendarz Żydowski” na rok 5581 od stworzenia świata. Niżej cztery krótkie

informacje na temat: O zaćmieniach roku 1821; O czterech porach roku /zima,

wiosna, lato, jesień/; O urodzajach; O liczeniu czasu. Druga część zawiera:

Wiadomości użyteczne dla gospodarzy i gospodyń oraz różne ciekawe powieści,

Wyjątki z katechizmu gospodarskiego przez Otto. Wiadomości mieszczą się w

“oddziałach” o różnej tematyce, np.: rolnictwo, urodzenia dzieci, i inne. Dalej

następują różnego rodzaju porady jak na leczenie “chorego bydła”, “świerzbu”, “na

ratowanie ludzi zatrutych Gruszpanem”

14

. Znajdujemy tutaj nawet sposób na

wybielenia Murzyna podany w humorystycznej formie. Strona 31 podaje ponadto

listę z datami jarmarków w Królestwie i za granicą. Strona ostatnia zawiera

“Wyrachowanie wschodu i zachodu słońca, przybycia i ubycia i długości co piąty

dzień dnia, na Horyzont lubelski…”. Treść kalendarza wskazuje na to, że był on

wydawany dla określonego, niewybrednego pod względem wartości literackich

odbiorcy, był na pewno chętnie kupowany, na co wskazują ilość wydanych przez

Pruskiego tego rodzaju kalendarzy. Drukował je przecież przez 8 lat i można rzec bez

przesady, że zawsze ratowały jego budżet, mocno podupadły po kolejnych,

ambitnych próbach wydawniczych.

______________

11

 R. Lubicz /Hieronim Łopacinski/: Wydawnictwa periodyczne w Lublinie, Kalendarz Lubelski 1891, s. 310.

12

 Kalendarz Gospodarski na rok pański 1821. Nakładem i ułożeniem F. Kuberskiego P.S.W.L. w Lublinie w Drukarni Jana Karola Pruskiego, s. 1.

13

 Tamże, s. 2.

14 

Tamże, s. 16.



STANISŁAW ARCT I JEGO FIRMA

 

    Stanisław Samuel Arct

1

syn Michała i Judyty urodził się 18.IV.1818 r. w Lublinie,

zmarł 31.XII.1900 r. w Warszawie, gdzie został pochowany na cmentarzu

ewangelicko-reformowanym (2). Ojciec Stanisława był lekarzem cieszącym się w

Lublinie znaczną popularnością

3

.

    W latach 1827-1834 /z przerwą w czasie powstania listopadowego/ Stanisław

uczęszczał do miejscowego gimnazjum. Zachowały się ślady jego pobytu w lubelskiej

szkole w postaci oceny jego uzdolnień i sprawowania. W dniu 28 lipca 1834 r. uzyskał

świadectwo ukończenia piątej klasy gimnazjum, do którego już więcej nie wrócił

4

.

Prawdopodobnie rozpoczął praktykę w warszawskich lub zagranicznych księgarniach

5

. Praktyka miała być podstawą do rozpoczęcia własnej działalności księgarskiej. 15

kwietnia 1838 r. Stanisław Arct zwrócił się do Rządu Gubernialnego Lubelskiego z

prośbą o udzielenie konsensu na prowadzenie handlu księgarskiego. Prośbę jego

poparł urzędnik Wydziału Skarbu, do którego wniesione zostało podanie

6

.

    W wykazie drukarni, litografii, tudzież handlu księgarskiego z dnia 31 maja 1838

roku figurowało nazwisko Arcta wraz z notatką, że “towary do założenia handlu

księgarskiego zgromadza, a o konsens do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych

Duchownych i Oświecenia Publicznego podał pod datą 7 maja 1838 roku”

7

.

    Rząd Gubernialny lubelski 22 grudnia 1838 r. wydał reskrypt, na mocy którego

Stanisław Arct mógł bez ingerencji policji zajmować się handlem księgarskim

8

. Dnia

11 marca 1839 roku Arct podpisał deklarację, w której stwierdzał: “Niżej podpisany

księgarz utrzymujący magazyn ksiąg w różnych językach własnego i obcego nakładu,

krajowych lub z zagranicy sprowadzonych w mieście Lublinie przy ul. Krakowskie

Przedmieście 132. Składam niniejszą deklarację przez którą obowiązuje się pod

odpowiedzialnością: 

    1. Że żadnych książek przez cenzurę zakazanych i od rządu za szkodliwą uznanych

nie tylko drogą zwyczajną księgarską nabytych i od zwykłych rewizji wydziału

cenzury jakim bądź sposobem uchylonych w handlu moim utrzymywać nie będę, ani

też nie kupie żadnych takich dzieł ubocznym sposobem nie będą ich sprzedawał.

    2. Że porządne katalogi w księgarni mojej będę utrzymywał tak, ażeby w każdym

razie z łatwością przez komisję handlu księgarskiego mogły być przejrzane i stan

obecny magazynu mojego był wiadomy.

    3. Jako żadnych książek nie będę utrzymywał w handlu moim któreby nie były

wpisane do katalogu dla sprawdzenia w każdym przypadku co się znajduje i

sprzedaje w mojej księgarni, na co się podpisuję”

9

.



__________________

1 

Pierwotne brzmienie nazwiska: Samuel Arzt. Wojewódzkie Archiwum Państwowe /dalej WAP/ Lublin. Kancelaria Gubernatora Lubelskiego /dalej KGL/ 252, s. 1, 31, 33, używano także – Samuel Artzt. Tamże, s. 21, oraz Samuel Art.. Tamże, s. 225. Podpisy na dokumentach oraz adresowanie dokumentów przez władze wskazują na stosowanie tych form wymiennie do roku 1865.

2 

J. Kasprzak: S. Arct, “Książka” 1901, nr 1, s. 27; J. Muszkowski: Stulecie firmy M. Arcta, “Przegląd Księgarski” 1937, nr 5, s. 31; M. Mieses: Polacy - chrześcijanie polskiego pochodzenia, Warszawa 1938. T.1, s. 2; S. Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 19/20, s. 397; M. Wełna-Adrianek: Historia księgarni Arctów w Lublinie, “Księgarz” 1970, nr 2, s. 44; J. Kasprzak: Arct Stanisław, Słownik Pracowników Książki Polskiej. Warszawa 1972, s. 14; A. Szargan: Arctowie, “Sztandar Ludu” 1977, nr 154, s. 6.

3

 Wełna-Adrianek: Historia księgarni …, s. 44.

4 

Tamże, s. 44.

5

 
Tamże, s. 44.

6 

WAP Lublin KGL: 252, s. 1.

7 

WAP Lublin KGL: 252, s. 21.

8

 
WAP Lublin KGL: 252, s. 31, 33.

9

 WAP Lublin KGL: 252, s. 50.

    Wymienione dokumenty świadczą, iż działalność księgarska Stanisława Arcta nie

mogła być prowadzona przed rokiem 1838, istniały bowiem przepisy likwidujące

wszelką działalność handlową bez ważnego konsensu lub wyraźnego zezwolenia

władz. Przepisy te były bardzo przestrzegane, tym ostrzej, gdy chodziło o handel

księgarski. Powszechne jednak było przekonanie, iż księgarnia Arcta została założona

w 1836 r. Data ta nie budziła zastrzeżeń. Ustalili ją i podali do publicznej wiadomości

właściciele firmy, sankcjonując obchodzonym w 1936 r., a więc w stulecie firmy,

jubileuszem

10

.

    Być może Arctowie podawali taką datę na podstawie wpisu do księgi adresowej

księgarskiej lipskiej firmy Brockhausów, gdzie przy nazwisku Arcta figurował rok

1836 jako początek jego działalności

11

. Nasuwać się może wniosek, iż Stanisław Arct

będąc na praktyce już od 1336 roku zabiegał w Lipsku o nowości wydawnicze

niemieckie i angielskie dla swojej księgarni, którą zamierzał otworzyć w Lublinie.

Innych dokumentów potwierdzających rok 1836 Arctowie nie posiadali. Swoje

ustalania opierali na pamięci

12

.

    Jan Muszkowski wyciągnął wniosek o powstaniu firmy Arcta w 1836 r. na

podstawie ogłoszenia księgarskiego, powtórzonego kilkakrotnie w Kurierze

Warszawskim z 1836 r, W ogłoszeniu tym lubelski księgarz Stanisław Streibel

informował o znacznym rabacie na zakup książek w jego księgarni. Według Jana

Muszkowskiego, Streibel obawiał się konkurencji nowopowstałej firmy Arcta

13

. Jest to

jednak mało wiarygodne źródło dla ustalanie datacji początków firmy Arcta.

Wobec tego ostatecznie na podstawie źródeł archiwalnych i znajomości ówczesnych

przepisów należy przyjąć, że Stanisław Arct założył księgarnię w 1838 roku,

natomiast konsens uzyskał dopiero w roku 1840

14

.

    Nigdzie nie spotyka się wzmianki, skąd wziął pieniądze na rozpoczęcie działalności

handlowej. Prawdopodobnie

15

 otrzymał je od ojca, wziętego lekarza.

    Księgarnia Stanisława Arcta mimo młodego wieku właściciela bardzo szybko

zaczęła spełniać w Lublinie rolę pierwszoplanową. Możliwe to było dzięki

umiejętności współżycia z lubelską policją i cenzurą oraz zaspokajaniu potrzeb



miejscowych i przyjezdnych klientów. O księgarni pisano w urzędowych raportach, że

“jest w dobrym stanie i jest użyteczna”

16

.

__________________

10 

Wełna-Adrianek: Historia księgarni …, s. 44.

11 

S. Arct: Okruchy wspomnień. Warszawa 1962, s. 276.

12 

Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 1-2, s. 18-22.

13 

Muszkowski: Stulecie …, s. 32,

14

 
WAP KGL: 252, s. 63 “Posiada konsens przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych Drukowanych i Oświecenia Publicznego pod dniem 1/13 lipca 1840 r. Nr 2288 wydany”.

15 

Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 1-2, s. 19.

16 

WAP Lublin KGL: 252, s. 521.

    Zachowało się kilka liczb ilustrujących wysokość nakładów inwestycyjnych oraz

kwoty uzyskiwana ze sprzedaży książek w pierwszych latach działalności Księgarni.

W roku 1839 sprowa-dził Arct książek zakordonowych za 5782 złp., krajowych za

8739 złp., sprzedał na sumę 9242,15 złp. W roku 1840 sprowadził z zagranicy książki

za 5378,20 złp., krajowych za 8730 złp., uzyskał ze sprzedaży 9541 złp. W roku 1841

sprowadził z zagra-nicy książki za sumę 5325 złp., krajowych za 7613 złp., uzyskał ze

sprzedaży 7975 złp.

    Przytoczone liczby w porównaniu do analogicznych sum przeznaczonych na zakup

nowych wydawnictw i uzyskiwanych ze sprzedaży w księgarni Stanisława Streibla

były trzykrotnie, a nawet czterokrotnie większe

17

.

    Arct odznaczał się aktywnością w nawiązywaniu kontaktów handlowych z innymi

księgarzami, głównie warszawskimi. Nie ograniczał się wszakże do kontaktów z

księgarniami krajowymi. Jak już wspomniano był klientem lipskiej księgarni

Brockhausów

18

. Firma Brockhausów należała do Związku Giełdowego Księgarstwa

Niemieckiego, dzięki czemu mogła poprzez Centralę Związkową realizować

zamówienia Arctów i innych klientów. Towar wysyłano raz w tygodniu do jednej z

księgarń w Warszawie, skąd Arct zabierał przesyłkę do Lublina

19

.

    Stanisław Arct zajmował się także kolportowaniem tajnych druków, mimo że

proceder ten był związany z dużym ryzykiem.

    Policja dokonywała częstych rewizji zasobów księgarskich, jednakże nigdy nie

znaleziono u niego zakazanego towaru

20

.

    Równocześnie z rozpoczęciem działalności księgarskiej Arct uruchomił

wypożyczalnię

21

książek polskich i francuskich, a od 1877 r. wypożyczalnię dla dzieci

i młodzieży

22

.

    W 1858 roku przeniósł swoją księgarnię z kamienicy Rytza przy Krakowskim

Przedmieściu 132 do kamienicy Michaelisa przy Krakowskim Przedmieściu 135

23

.

Prawdopodobnie od tego czasu w związku z powiększeniem lokalu rozpoczęła



działalność introligatornia

24

. Oprawiano w niej książki, święte obrazki, sztychy,

litografie, a w 1864 roku nawet obrazy, które były w księgarni sprzedawane

25

. Arct

posiadał też bogaty dział antykwaryczny

26

. 

__________________
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 Wełna-Adrianek: Historia księgarni …, s. 46.
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Arct: Okruchy wspomnień …, s. 278.
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Tamże, s. 60-65, 278.
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Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 1-2, s. 20. Tenże: Okruchy wspomnień …, s. 33, 60; Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s. 46; W. Śladkowski: W okresie międzypowstaniowym, /w:/ Z Przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978, s. 215.

21 
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 Wełna-Adrianek: Początki bibliotekarstwa ..., s. 713.
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Taż: Historia księgarni ..., s. 48; Kasprzak: Arct Stanisław ..., s. 14; Szargan: Actowie, s.6.
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 Arct: Arctowie, “Księgarz”, 1958, nr 3-4, s. 67; Kacprzak: Arct Stanisław ..., s. 14; Szargan, Arctowie, s. 6.

25 

Arct: Okruchy wspomnień ..., s. 34.

26 

Tenże: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 67; Tenże: Okruchy wspomnień ..., s. 33; Kacprzak: Arct Stanisław ..., s.14; Szargan, Arctowie, s. 6.

    W latach pięćdziesiątych XIX wieku Arct zaczął skupować w całości lub częściowo

nakłady innych wydawców, a także sam zaangażował się w działalność nakładczą

27

.

Na początku bez wyraźnego planu wydawniczego, ale po roku 1872 współpracując z

Adamem Jeskem wydawał podręczniki do nauki domowej i szkolnej

28

.

    W 1855 roku uzyskał konsens na równoczesną z prowadzeniem księgarni w

Lublinie sprzedaż tego typu w Hrubieszowie

29

. Przy sklepie Towarzystwa Rolniczego

w Hrubieszowie urządził w 1855 r. dział księgarski, który funkcjonował do 1862 r.

30

.

    Arct był też czynnym uczestnikiem życia społeczno-kulturalnego i politycznego

Lublina. Przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności zorganizował tzw. “sklep dla

ubogich” i prowadził go sam przez kilka lat

31

. W 1866 r. otwarto z inicjatywy i dzięki

datkom lubelskich kupców i księgarzy Szkołę Niedzielno-Handlową. Wśród

fundatorów znajdował się również Stanisław Arct

32

. W 1844 roku współdziałał Arct w

założeniu imprezy teatralnej Marcelego Zenopolskiego w Lublinie

33

. Podczas

powstania styczniowego był delegatem Rządu Narodowego na Lublin

34

. Lokal jego

księgarni bywał miejscem zebrań spiskowców, a także punktem przesyłkowym

między Warszawą i Galicją. Stare księgi antykwariatu skutecznie służyły do

przechowywania tajnych dokumentów. Dzięki temu 1862 r. podczas rewizji policja

nie wykryła podejrzanych materiałów

35

.

    Po upadku powstania styczniowego i śmierci żony, Stanisław Arct wyjechał na 2

lata za granicę. Przebywał w Paryżu

36

. Księgarnię powierzył opiece swego bratanka

Michała Arcta, który od 1862 r. pełnił funkcję kierownika firmy

37

.

    Po powrocie do Lublina wspólnie z bratankiem prowadził firmę, a w 1881 r.



dopełniwszy formalności z przekazaniem jej na własność Michałowi, przeniósł się do

Warszawy

38

. Później wyjechał na kilka lat do Drezna, przebywał tez w Hamburgu,

Paryżu, może w Londynie

39

. Przez cały okres żywo interesował się poczynaniami

księgarsko-wydawniczymi Michała, czego dowodzi korespondencja z lat 1884-1886

40

.

________________
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 Muszkowski: Stulecie ..., s. 32; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4 s. 67; S. Sosnowski: Sygnety polskich wydawców i księgarzy, “Księgarz” 1958, nr 19-20, s. 391; Arct: Okruchy wspomnień ..., s. 72; Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s. 47; Kacprzak: Arct Stanisław …, s. 14; Szargan: Arctowie, s. 6.
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Muszkowski: Stulacie …, s. 32; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 68; Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s. 47; Kasprzak: Arct Stanisław ..., s. 141; Szargan, Arctowie s. 6; R. Gerlecka: Lata 1864-1905 /w:/ Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978, s. 286.
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WAP Lublin KGL 255, s. 51.
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Muszkowski: Stulecie ..., s. 31.

31 

Tamże, s. 31.

32 

Z. Bownik: Z dziejów Szkół im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Lublin 1958, s. 15; Tenże: Kupiectwo lubelskie 1317-1959, Lublin 1960, s. 130.

33 

Muszkowski: Stulecie ..., s. 31.

34 

Tamże, s. 31; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 69; Tenże: Okruchy wspomnień ..., s. 31.

35 

Arct: Okruchy wspomnień ..., s.33.

36 

Tamże, s. 34.

37 

Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 69; Tenże: Okruchy wspomnień ..., s. 31.

38 

Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 6, s. 138; Tenże: Okruchy wspomnień ..., s. 72.

39 

Muszkowski: Stulecie …, s. 32; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 6, s. 138.

40 

Muszkowaki: Stulecie ..., s. 32.

    Przebywając w Niemczech doglądał druku wydawanych tam książeczek

obrazkowych dla dzieci. Opiekował się synem Michała - Zygmuntem uczącym się w

handlowej szkole w Dreźnie

41

. Od czasu utraty jedynej córki traktował dzieci

bratanka jak własne. Zrzekł się części swej renty przeznaczając ją na kształcenie

córek Michała

42

.

    Jak widać z korespondencji, Stanisław uważał za pożądane przeniesienie firmy do

Warszawy. W związku z tym wymieniał w listach nazwiska Maleszewskiego,

Gregorowicza i Skiwskiego

43

. W 1887 roku Michał nabył księgarnię A. W.

Gruszeckiego, wydawcy i redaktora tygodnika “Wędrowiec” przy ul. Mazowieckiej nr

14

44

. Michał w dalszym ciągu prowadził księgarnie lubelską, choć od 1887 r. mieszkał

w Warszawie

45

.

    Po powrocie do kraju od 1886 r.

46

Stanisław przebywał w Warszawie, gdzie oprócz

rodziny miał także przyjaciół. Do końca życia czynnie interesował się działalnością

księgarsko-wydawniczą firmy, którą założył.

ROZWÓJ FIRMY W LATACH 1881-1900

 

    W roku 1881

47

Stanisław Arct przekazał lubelską firmę księgarsko-wydawniczą na



własność Michałowi Arctowi. Nowy właściciel zapewniał stryjowi dożywocie w

wysokości 200 rubli miesięcznie. Później, na prośbę Stanisława, sumę tę zmniejszono

do połowy

48

. Ponieważ przekazania firmy na własność bratankowi łączyło się z

dopełnieniem szeregu formalności urzędowych, Stanisław Arct zwrócił się do

Gubernatora Lubelskiego z następującą prośbą: “Znajdującą się w mieście Lublinie

moją księgarnię z czytelnią, składem nut i map przekazuję swojemu kuzynowi

Michałowi Arctowi, który pracował jako kierownik przez 12 lat w księgarni oraz

zajmował się wszystkimi innymi sprawami związanymi z księgarnią. O tym uważam

za swój obowiązek zawiadomić Waszą Wysokość ponieważ kuzyn mój Michał Arct ma

zamiar wraz z tym dokumentem prosić Waszą Wysokość o pozwolenie mu prowadzić

tą księgarnię w dalszym ciągu, ale pod jego własnym, nazwiskiem. Do chwili

otrzymania pozwolenia na prowadzenie przez Michała Arcta wymienionej księgarni

na jego nazwisko, odpowiedzialność spoczywa na mnie”

49

.

    Podobnej treści podanie do Gubernatora złożył Michał Arct informując, że “zna

obowiązujące prawa z dziedziny drukarskiej”

50

.

    Władze udzieliły Michałowi zgody

51

na dalszą działalność księgarską firmowaną

jego nazwiskiem, ale przedtem sprawdzono, czy nie był zamieszany w działalność

polityczną

52

. Nie dostrzeżono żadnych uchybień w tym względzie, toteż od 1883 r. w

raportach urzędowych wymieniano już nowego właściciele księgarni i czytelni

53

.

________________
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45

 Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 6, s. 138.
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Tenże: Okruchy wspomnień …, s. 75-76.
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Muszkowski: Stulecie ..., s. 32; Arct: Okruchy wspomnień ..., s. 74.
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Tamże, s.74.
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 WAP Lublin KGL 1882: 11, s. 90.
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WAP Lublin KGL 1882: 11, s. 91.
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WAP Lublin KGL 1882: 11, s. 94, dokument nr 13796.

52 

WAP Lublin KGL 1882: 11, s. 92, 93.

53

 WAP Lublin KGL 1883: 15, s. 88.

    Od 1883 r. Lublin przestał wystarczać Arctom. Wiele spraw załatwiano w stolicy,

toteż zdecydowano się na kupienie księgarni Artura Gruszeckiego. Od 1887 roku

główny nurt działalności firmy przeniósł się do Warszawy.

    Nie było to bez wpływu na pozostawioną w Lublinie księgarnię macierzystą.

Zaopatrywaną ją we wszystkie nowości sprowadzane z Warszawy, toteż ani na chwilę

nie utraciła swojej wiodącej roli w Lublinie

54

. A że była miastu potrzebna świadczy



choćby zawiadomienie z 1889 r. Michała Arcta w miejscowej prasie Pisał on: “Od

jakiegoś czasu obiegają pogłoski jakobym sprzedawał księgarnię moją w Lublinie.

Niniejszym zawiadamiam, że wieści, te są nieprawdziwe gdyż nie tylko, że księgarni

mojej nikomu nie odstąpiłem ale i sprzedać nie mam zamiaru. Przeciwnie, księgarnie

moją istniejącą w Lublinie od 1836 r. jak dotychczas tak i nadal sam prowadzić będę i

głównym steraniem mojem będzie zaopatrywanie jej we wszystkie płody literatury i

muzyki, tak aby się Sz. Publiczność miejscowa i zamiejscowa mogła czuć zawsze i we

wszystkich swoich potrzebach księgarskich i muzykalnych najzupełniej zadowoloną.

Posiadając zaś własną księgarnię w Warszawie mogę tym prędzej zaopatrywać

tutejszą we wszystkie nowości książkowe i muzyczne i tem prędzej spełniać wszelkie

zamówienia”

55

. Zawiadomienie to było ważne do 1900 r.

    1 czerwca 1900 roku Michał Arct sprzedał lubelską księgarnię wraz z: zapasem

książek, nut, map, materiałów piśmienniczych przeznaczonych do sprzedaży,

zawartością czytelni polsko-francuskiej, pianinem, uposażeniem magazynu, to jest:

szafami, stołami i innymi przedmiotami przynależącymi do księgarni

56

. Nowym

właścicielem został Wiktor Kiesewetter, który zapłacił Arctowi 15 tys. rubli. Do 1904

roku miał prawo posługiwać się nazwą “Księgarnia p.f. M. Arcta”, a później własnym

nazwiskiem

57

.

    Być może Arct nie sprzedawałby lubelskiej księgarni, ale w tym czasie bardziej

była mu potrzebna własna drukarnia, na założenie której brakowało większej sumy

pieniędzy. Inną przyczyną mogły być trudności etatowe związane z rozrastającą się

pod względem wydawniczym warszawską firmą, wymagającą większej uwagi.

    Przez wiele lat od chwili wyjazdu Arctów do Warszawy lubelską księgarnią

zajmowała się siostra Michała - Teofila Arct

58

. Od 1890 do 1894 roku funkcję

kierownika pełnił Franciszek Raczkowski

59

.

__________________
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Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s. 48.

59 

Tamże, s. 48.

SORTYMENT I WYPOSAŻENIE KSIĘGARNI

 

    Założona przez Stanisława Arcta w 1838 r. księgarnia mieściła się do 1858 r. przy

Krakowskim Przedmieściu 132 w domu Fryzta. Nie ma opisu wyglądu lokalu. Musiały

tam być niewielkie pomieszczenia skoro w 1858 r. Arct przeniósł się do kamienicy

Michaelisa przy Krakowskim Przedmieściu 135 /obecnie 17/.



    Księgarnia była usytuowana w dogodnym punkcie miasta, co gwarantowało jej

dobry rynek zbytu. Trzon klienteli stanowili chłopi, ziemiaństwo i koloniści niemieccy

z okolicznych wsi. Klienci miejscowi to przechodnie “Krakowskiego Przedmieścia”,

kupujący drobne przedmioty oraz intelektualiści, urzędnicy, uczniowie lubelskich

szkół

60

. Księgarnia zajmowała połowę frontu kamienicy. Jej wygląd uzależniony był od

zakresu działalności prowadzonej przez Stanisława, a później Michała Arctów.

    Lokal był wąski, długi, posiadał jedno duże okno wystawowe i oszklone podwójne

drzwi, w połowie zawieszone matami, z szyldem na całą szerokość. Po obu ich

stronach znajdowały się gabloty z książkami. Wewnątrz po lewej stronie od wejścia

stały oszklone płaskie szafy na cenniejsze oprawne książki. Za nimi przejście do

dalszych pomieszczeń. Po prawej stronie kasa, a za nią lada na całą długość sklepu.

Za ladą - półki. Kontuar łamał się pod kątem prostym i kończył wystawką na nowości.

Za wystawką znajdowały się okute drzwi do bramy, a obok niej wnęka o powierzchni

2 m

2

służąca za gabinet, jadalnie itp. Po obu końcach kontuaru stały biurka

księgarskie tj. pulpity z szufladami, wewnątrz których przechowywano zamówienia,

rachunki, korespondencję bieżącą, lepsze ołówki, gumki oraz różne druczki bardziej

lub mniej zakazane.

    Na szafach wisiały różańce, chrzcielniczki, krzyżyki. Nad ladami obrazy, sztychy,

druki. W przejściu do drugiego pokoiku stała szafka zamykana na klucz, a w niej

droższe książki do nabożeństwa, oprawne w skórę, kość słoniową, safian. Za

przejściem ciemny korytarzyk prowadził do składu i introligatorni, czyli dwóch izb w

amfiladzie. Z korytarzyka po dwóch schodkach wchodziło się do pokoiku, w którym

mieścił się antykwariat i biuro wydawnicze

61

.

    Sortyment księgarni jak widać z opisu jej wyglądu był różnorodny. Arctowie

handlowali książkami o różnej treści dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w

językach: polskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim

62

. Jak już wcześniej

wspomniano mogli posiadać nowości dzięki kontaktom z warszawskimi i

zagranicznymi księgarzami. Książki były dostarczane z Warszawy w pierwszym

okresie dyliżansami, później koleją

63

.

    Sprowadzano także czasopisma polskie i obce, szczególnie po powrocie Stanisława

Arcta z Paryża /1864 r./.

__________________
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62 

Taki sortyment wymieniany był w wykazach urzędowych np.: WAP Lublin KGL: 252, s. 521; WAP Lublin KGL 1870: 189, s. 49.
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Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 1-2, s. 22; Tenże: Okruchy wspomnień ..., s. 65-67.

    Klienci mogli zaopatrywać się w księgarni bezpośrednio lub drogą wysyłkową

64

.

Arctowie stwarzali szereg udogodnień, dostarczając nawet nielegalnej literatury,

dzięki czemu cieszyli się zainteresowaniem miejscowej i zamiejscowej publiczności

65

.



    W księgarni można było nabyć oprócz książek i czasopism: dewocjonalia,

materiały piśmiennicze, pocztówki, reprodukcje, litografie, ryciny, obrazy, ramy,

mapy, globusy, atlasy, nuty. Szczególnie dbano o szeroki wybór wydawnictw

nutowych

66

. W ogłoszeniach księgarskich zamieszczanych w prasie tytułowano firmę

jako: “Księgarnia, skład nut muzycznych, map Stanisława Arcta w Lublinie”

67

, a od

roku 1882 Michała Arcta

68

.

    Arctowie handlowali według cen katalogowych ustalonych dla księgarń

warszawskich. Nie doliczali za transport, a w przypadku kupowania za większą sumę

pieniędzy, udzielali rabatu

69

. Od momentu zapoczątkowania działalności

wydawniczej skupiali w swoim ręku obie funkcje jednocześnie. Zapewniało to im

wpływ pieniędzy bez konieczności pośredniczenia w sprzedaży prowadzonej przez

inne księgarnie

70

.

PRACOWNICY LUBELSKIEJ FIRMY

 

    Lubelska księgarnia Stanisława Arcta w pierwszym okresie nie zatrudniała

dodatkowych osób. Stanisław spełniał w niej wszystkie funkcje

71

. W miarę rozrastania

się firmy istniała konieczność zwiększania liczby pracowników. Zatrudniano więc

wykwalifikowanego księgarza, kasjerkę i praktykantów

72

.

    Praktyka w księgarni Arctów trwała pięć do sześciu lat. Uczeń przechodził

wszystkie stadia nauki, od funkcji gońca do fachowego sprzedawcy, od woźnego do

znawcy bibliografii, opanowywał wiadomości o obrocie czasopism i nut. Poznawał

działy dewocjonalii i materiałów piśmienniczych

73

. Pierwszym praktykantem był

późniejszy właściciel księgarni Michał Arct

74

, syn Franciszka. Urodził się on

31.XII.1840 r. w Lublinie, zmarł 15.II.1916 r. w Warszawie, Rodzice jego wcześniej

zmarli i wychowaniem sieroty zajął się najpierw dziadek - Michał Arct, później stryj

Stanisław.

________________
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73 

Tamże, s. 70.
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 Tamże, s. 69.



    Michał uczęszczał do lubelskiego gimnazjum, które ukończył w 1856 r. Przez dwa

lata praktykował w księgarni stryja, a następnie przez cztery lata w firmie Behr und

Bock w Berlinie. Uczył się tam drukarstwa, głównie tłoczenia nut, księgarstwa oraz

zaznajomił się z wydawaniem dzieł. Wszystko to zaowocowało w pracy

księgarsko-wydawniczej w Lublinie i Warszawie. Po powrocie do Lublina w 1862 r.

został kierownikiem księgarni stryja. Funkcję tę pełnił przez 12 lat

75

.

    W 1868 r. ożenił się z Marią Gałecką

76

. Żona Michała wniosła w posagu 20 tys.

rubli. Za część tej sumy kupiono posesję przy ulicy Poczętkowskiej w pobliżu

Krakowskiego Przedmieścia

77

. Była to dobra lokata kapitału, która w 1900 roku dała

obok pieniędzy ze sprzedaży lubelskiej księgarni fundusz na założenie drukarni w

Warszawie

78

. Michał Arct został właścicielem lubelskiej firmy księgarsko-wydawniczej

w 1881 r. Zamierzenia wydawnicze sprawiły, że Arctowie kupując w 1887 roku

księgarnię Artura Gruszeckiego przenieśli się do Warszawy.

    Lubelska filia pozostała pod opieką Teofili Arct i działała do 1900 roku. Jakkolwiek

Michał interesował się lubelską księgarnią, to jednakże poświęcił się głównie

działalności handlowo-wydawniczej w Warszawie

79

. Rozwinął na szeroką skalę

zapoczątkowane jeszcze w Lublinie wydawanie dzieł pedagogiczno-naukowych,

nutowych, literatury dla młodzieży i serie książeczek dla dzieci

80

. Dzieła słownikowe,

encyklopedyczne, przyrodnicze stanowiły istotny punkt zainteresowania Michała,

który sam był autorem Słownika wyrazów obcych

81

.

    Umiejętność zdobywania autorów, konsekwentna linia wydawnicza oraz

dokładność i rzetelność z wykonywaniu wszelkich obowiązków sprawiały, że Michał

Arct stał się znanym i cenionym księgarzem i wydawcą.

    W latach 1881 lub 1882 do 1887 pracował u Michała przybyły z Warszawy

Kazimierz Sokołowski

82

. Zatrudniony był jako wykwalifikowany księgarz, a w ostatnim

roku nawet kierownik tej księgami

83

. W 1887 roku musiał opuścić firmę Arcta,

ponieważ właściciel przenosił się do Warszawy. Kazimierz Sokołowski starał się o

konsens na założenie własnej księgarni, lecz władze odmówiły wydania tego

dokumentu

84

.

    Przez długie lata pracował w firmie Michała Arcta Zbigniew Kamiński /ur. 1847, zm.

1915/

85

w literaturze wymieniany jeszcze jako pracownik księgarni lubelskiej. Nie ma

żadnych informacji szczegółowych dotyczących tego okresu, W Warszawie pracował

przy wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych firmy.

______________
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 Tamże, s. 53.

    Drugim wymienionym w literaturze praktykantem księgarni lubelskiej był Juliusz

Goźliński

86

. Pracę swą rozpoczął 1 lipca 1887 r. praktyką w księgarni Michała Arcta w

Lublinie oraz dokształcaniem się w zakresie: historii, geografii, języka polskiego,

literatury. Po sześcioletniej praktyce w Lublinie, czyli w roku 1893 został

pomocnikiem księgarskim i firma przeniosła go do centrali w Warszawie

87

.

    W latach 1890-1894 pracował w lubelskiej filii Franciszek Raczkowski

88

.

    Teofila Arct

89

opiekowała się lubelską księgarnią od 1887 roku do 1900 r. Pełniła z

przerwami funkcje: kierownika oraz kasjerki. Była ona siostrą Michała. Po śmierci

rodziców wychowywali ją dziadek Michał Arct i stryj Stanisław Arct.

DZIAŁALNOŚĆ CZYTELNI

 

    W XIX wieku księgarnie oprócz swej funkcji handlowej spełniały rolę bibliotek.

Uruchamiały wypożyczalnie zwane czytelniami, w których udostępniano książki w

celach dochodowych.

    W Lublinie tego rodzaju działalność zapoczątkował Kazimierz Szczepański,

podobnie wypożyczał Stanisław Streibel. Istniało zapotrzebowanie społeczne na

udostępnianie przez księgarzy literatury, toteż wypożyczalnię książek otworzył

również Stanisław Arct

90

. W pierwszym okresie była to czytelnia zawierająca książki

wyłącznie w języku polskim, później także w języku francuskim

91

, a od 1877 r. książki

dla dzieci

92

. Wypożyczalnia dziecięca należała do nowości w tych czasach nie tylko w

Lublinie. Stanisław Arct zapewniał czytelnikom nowości wydawnicze, o których

informował w ogłoszeniach księgarskich i katalogach czytelni.

    Można zatem powiedzieć, że czytelnia Arctów mimo iż nie posiadała specjalnego

pomieszczenia pełniła role biblioteki publicznej. Tak też rozumiały jej działalność

władze

93

, które w raporcie z 1883 roku informowały o istnieniu jedynej biblioteki

prowadzonej przez Michała Arcta w Lublinie.

Kto zatem korzystał ze zbiorów? Na podstawie regulaminu czytelni

94

wiadomo o

istnieniu spisu czytelników. Nie zachował się on jednakże do czasów dzisiejszych i



dlatego informacji o publiczności można szukać tylko u źródeł pośrednich. Do nich

zaliczyć można pamiętniki Ignacego Boranowskiego. Ówczesny uczeń gimnazjum

skarżył się na wysokie opłaty w czytelni Arcta i dogodniejsze zaopatrywanie się w

pustej księgarnii Szczepańskiego

95

. Można przypuszczać, iż młodzież szkolna

poszukująca poza własną biblioteką literatury korzystała z usług Arctów. Zwróciło to

nawet uwagę władz szkolnych, które w 1840 roku postanowiły, aby księgarze Arct i

Streibel dokonali spisu uczniów korzystających z ich czytelni, a także wykazu

literatury jaką im pożyczali

96

.

_________________
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 Wełna-Adrianek: Początki bibliotekarstwa ..., s. 713.

    W 1842 roku Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego polecił zwierzchnikom

szkół na terenie całego Królestwa Polskiego, aby uczniowie pożyczali u księgarzy

książki, na które dano pozwolenie

97

. Miało to zabezpieczyć przed szkodliwym

wpływem romansów i innych niepotrzebnych książek na obyczaje młodzieży szkolnej.

Chodziło pewnie o książki pisane w duchu patriotyczno-narodowym wycofane z

obiegu księgarskiego. Choć, jak wiadomo z innych źródeł, Arct takie książki posiadał.

    Z pewnością uczniowie i nauczyciele oraz pozostała część inteligencji Lublina

stanowili tylko pewien procent korzystających z wypożyczalni.

    W jednym z punktów regulaminu była wzmianka o warunkach pożyczania osobom

z prowincji, co przemawiałoby za dołączeniem ziemiaństwa do grupy czytelników.

Nie można ograniczać się tylko do wymienionych grup, bo mogła pożyczać przecież

każda osoba umiejąca czytać i mogąca sobie pozwolić na zapłacenie abonamentu.

Zainteresowanych musiało być dużo, skoro Arctowie poszerzali ilość książek

dochodząc w 1888 r. do ponad 6 tys. w języku polskim i 2 tys. w języku francuskim

98

.

    Jaką zatem literaturę proponowali czytelnikom? W katalogach wydawniczych dla

celów, wypożyczalni można prześledzić zakres treściowy dzieł.

    “Katalog książek polskich do abonowania w księgarni Stanisława Arzta w Lublinie

przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 132”, drukowany u Orgelbranda w Warszawie w

roku 1848 zawierał 717 pozycji. Książki wymieniano alfabetycznie według autora lub

tytułu dzieła. Niektóre tytuły występują w większej ilości egzemplarzy - od dwóch do

pięciu. Na zestaw złożyła się literatura polskich i obcych autorów. Literaturę

zagraniczną reprezentował George Byron, Francois-Rene Chateaubriand, Alexandre

Dumas, Victor Hugo, Walter Scott, Voltaire, William Shakespeare, Jean de la

Foataine, Michał Lermontow, Aleksander Puszkin i inni. Literatura polska

reprezentowana była przez Józefa Ignacego Kraszewskiego /aż 38 tytułów/, Józefa

Korzeniowskiego, Ignacego Chodźkę, Aleksandra Fredrę, Jakuba Jasińskiego,

Antoniego Edwarda Odyńca, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Kazimierza Władysława

Wójcickiego, Wincentego Pola, Marcelego Skotnickiego, Paulinę Wilkońską. 



    Nie wymieniono dzieł romantyków polskich. Z pewnością czytelnia takie książki

posiadała, ale wypożyczano je po kryjomu.

    Następny “Katalog Czytelni Polskiej Stanisława Arzta” /Lublin 1860/ podobnie jak

pierwszy był ułożony alfabetycznie według autora lub tytułu dzieła. Czasami

podawano obok tytułu miejsce i rok wydania. Katalog zawierał dzieła polskie i obce.

Ilościowo przeważały przekłady literatury francuskiej, chód znajdowało się dużo

pozycji autorów polskich, Najbogaciej reprezentowany był Józef Ignacy Kraszewski

/aż 60 tytułów/, obok niego Józef Korzeniowski, Władysław Syrokomla, Ignacy

Chodźko, Jerzy Samuel Bandtkie, Paulina Wilkońska i inni. Z literatury obcej

wymieniany był Alexandre Dumas ojciec i syn, Walter Scott, Eugene Sue, William

Shakespeare, Nikołaj Gogol i inni. Katalog ten wymieniał przeważnie pozycje łatwe,

rozrywkowe. Oczywiście znajdowały się także dzieła wartościowe. Taki dobór

najwidoczniej łączył się z zapotrzebowaniem czytelniczym. I w tym katalogu nie

wymieniano dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Dopiero w 1872 r. w

Katalogu Czytelni Polskiej przy Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie pojawiły się

utwory tych poetów.

________________
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 Tamże, s. 713-714.
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 “Kalendarz Lubelski”, Lublin 1888, dodatek bez numeracji stron.

    Katalog z 1872 roku sprawił Arctom sporo kłopotu. Cenzura zakwestionowała w

rękopisie przesłanym za pośrednictwem Jana Jaworskiego /u którego katalog

wydrukowano/ 112 książek: część z nich w całości, a część wymagała zmian w

tekście

99

. Warszawski Komitet Cenzury wystosował, do Gubernatora Lubelskiego

pismo

100

, w którym prosił o zbadania, skąd Arct posiadał. zakazaną literaturę, jakimi

drogami ją zdobywał, a także zasugerował konieczność ukarania księgarza za

łamania przepisów o cenzurze. Lubelskie władze odebrały Arctowi część książek

wymienionych w spisie Warszawskiego Komitetu Cenzury

101

i przesłały wraz z

wyjaśnieniem urzędnika

102

oraz Michała Arcta

103

do Warszawy, Aby pokazać w jaki

sposób władze lubelskie traktowały Arcta można przytoczyć fragment pisma

wysłanego przez Gubernatora Lubelskiego do Warszawskiego Komitetu Cenzury z

dnia 21 lipca 1872 r.:

    “... Mam honor zawiadomić, że według mnie byłoby niesprawiedliwie pociągnąć do

odpowiedzialności prawnej lubelskiego księgarza Stanisława Arcta za 4 wymienione

w piśmie dzieła, które okazały się zakazanymi przez cenzurę. Ponieważ Arct tych

książek nie ukrywał i przedstawił je sam nie znając, że są zakazane. Nie posiadał

katalogu książek zakazanych, a o zakazanych dziełach dowiedział się przy odbiorze

swojego katalogu znajdującego się w mojej kancelarii ...”

104

.

    W odpowiedzi

105

Warszawski Komitet Cenzury stwierdził, że księgarz lubelski

podlega bezpośrednio Gubernatorowi Lubelskiemu, który wie jak należy postąpić z

kupcem działającym na jego terenie

106

.



    Te cztery dzieła ze 112 książek, jakie na początku wydawały się zakazane

warszawskim urzędnikom to:

107

1/ Gawędy warsztatowe dla rzemieślników w dwóch egzemplarzach

2/ O położeniu obecnem włościan ziemskich

3/ Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich w trzech egzemplarzach

4/ Szczere życzenie Antoniewicza.

 

    Jak wynika z dokumentów archiwalnych władze lubelskie nie ukarały Arcta

uważając, że dopełniał wszelkich formalności i nie posiadał podczas przeglądania

jego księgozbioru zakazanej literatury.

_________________
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106

 WAP Lublin KGL 1872: 84, s. 77.
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 Tytuły wymienionych utworów zaczerpnięto z dokumentu WAP Lublin KGL 1872: 84, s. 77. Nie dało się ustalić pozostałych danych bibliograficznych.

     Katalog z 1872 roku ułożony był także alfabetycznie według autora lub tytułu

dzieła. W porównaniu do katalogu z 1860 r. zawierał literaturę ambitniejszą. Oprócz

romansów, powieści historycznych i obyczajowych były dramaty romantyczne, dzieła

filozoficzne, historyczne. Z autorów polskich, jak już wspomniano, znajdowały się

dzieła Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, przy czym więcej utworów

Słowackiego, Podobnie zaś jak w poprzednich edycjach były także dzieła

Kraszewskiego, Korzeniowskiego, Syrokomli, Śniadeckiego. Literaturę obcą

reprezentowali.: Dumas, Hugo, Shakespeare, Walter, Goethe, Sofokles.

    Jak widać z przytoczonych przykładów zakres treściowy dzieł był różnorodny - od

romansów, kalendarzy do dzieł filozoficznych arcydzieł światowej oraz polskiej

literatury. Stąd wniosek, że Arctowie dbali o zaspokojenie różnorodnych gustów

czytelniczych, a swojej działalności nadali zorganizowane formy. Wypracowali

regulamin czytelni określając jakie warunki należało spełniać, aby można było

korzystać z wypożyczalni

108

.

    W pierwszym rzędzie czytelnik musiał wpłacić kaucje, którą oddawano gdy

rezygnował z tego typu usług. Za czytanie książek należało wpłacić określoną sumę

za miesiąc z góry. Korzystanie z polskich i francuskich książek łącznie wymagało

zwiększonej opłaty. Każdy posiadający abonament wypisywał z katalogu większą

ilość książek, jakie chciałby przeczytać, a jednorazowo otrzymywał 4 tomy, przy



czym wartość wypożyczanych książek nie mogła przewyższać złożonego zastawu.

Jeśli czytelnik zniszczył lub zgubił książkę potrącano mu równowartość z kaucji.

Zamieszczano także prośbę o szanowanie wypożyczanych książek. W regulaminie

znalazł się punkt określający kiedy można dokonywać wypożyczeń.

    Wszystkie zabiegi Arctów, aby czytelnia spełniała założone warunki spotkały się z

aprobatą czytelników, a Bolesław Prus

109

stwierdził, iż posiada role pierwszoplanową

nie tylko w Lublinie, ale nawet w porównaniu z czytelniami w Warszawie.

    W 1900 roku Wiktor Kiesewetter przejął czytelnię Arctów wraz z całą księgarnią.

Nowy właściciel starał się dorównywać, a nawet rozszerzyć działalność czytelni

110

.

_________________
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KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ ARCTÓW

 

    Księgarnia Stanisława Arcta miała początkowo charakter wyłącznie sortymentowy

111

. Rozpoczęcie działalności wydawniczej nie daje się dokładnie oznaczyć. Estreicher

112

podał rok 1845 - datę wydania staraniem Michała Arcta książeczki dla dzieci pt.:

“Gwiazdka dla małych moich przyjaciół” autorstwa Jadwigi Warnkówny. Była to

mylna informacja, ponieważ Michał Arct w tym czasie miał 5 lat. Przypuszczać należy

na podstawia ogólnego rozeznania w tematyce druków wydawanych przez Michała

Arcta w Warszawie, że ten tytuł musiał wyjść między 1888 a 1900 rokiem

113

.

Najdawniejszy znany nakład Stanisława Arcta pochodził z roku 1855

114

. Były nim

dwie powieści Pauliny Wilkońskiej pt.: “Helena” i “Wróżka”. O wydawnictwie tym

informował w Kurierze Warszawskim w roku 1855. Byś może istniały jakieś nakłady w

latach wcześniejszych, ale nie można obecnie natrafić" na ich ślad. Od 1852 roku

Stanisław Arct wykupował nakłady innych wydawców

115

, sygnował je własnym

znakiem

116

i sprzedawał jako własne wydania. Takim sposobem stał się właścicielem

wydawnictw K. Bersteina z Warszawy: “Powszechnie ziemiaństwo”, F. W. Hoffmana

/1853/ i “Biblioteka Popularna Nauk Przyrodzonych” t. 1-12 /1858-60/ oraz od

Lewińskiego nabył “Historię literatury powszechnej” F. H. Lewestama t. 1-4

/1863-67/. 

    Stanisław Arct, a później Michał Arct wykorzystywali swoje zdolności handlowe i

jeszcze wielokrotnie korzystali z wykupywanych obcych nakładów, którymi

zaopatrywali lubelski rynek oraz rozprowadzali po całym kraju

117

.

    Ceny wydawnictw były zniżane nawet o połowę, dzięki czemu zdobywali

nabywców. Prasa lubelska z aprobatą wyrażała się o takim sposobie handlu

118

.



Arctom zaś oprócz reklamy przysparzało to dochodów na własne potrzeby

wydawnicze.

    Arct w pierwszym okresie nie miał określonego profilu wydawniczego

119

. Wydawał

Dzieje Starego i Nowego Testamentu /wydania w latach 1862, 1863, 1865/ oraz

książeczki dla dzieci. Począwszy od 1872 roku na plan pierwszy wysunęły się

wydawnictwa pedagogiczne i szkolne, które kontynuowali Arctowie do całkowitej

likwidacji fimy już w połowie XX wieku

120

. Arct znał rynek zbytu. Wiedział, że

literatura tego typu ubogo reprezentowana ze względów politycznych będzie miała

powodzenie wśród odbiorców nie tylko w Lublinie. W tym czasie nie było

podręczników do nauki dla dzieci. Nawiązał więc kontakt z Augustem Jeske, który

miał opracować systematyczny kurs nauk do pomocy w wychowaniu domowym i

szkolnym

121

.

__________________
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 Taż: Historia księgarni Arctów w Lublinie, “Księgarz” 1970, nr 2, s. 46.
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 K. Estreicher: Bibliografia Polska XIX Stulecia cz. I: T.1 wyd. I, Kraków 1872, T. 2 wyd. I, Kraków 1874, T. 3, wyd. I, Kraków 1876.
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 Estreicher: Bibliografia Polska XIX Stulecia lata 1881-1900. Cz. IV T. 1-4: T. 1, Kraków 1906, T. 2, Kraków 1907, T. 3, Kraków 1911, T. 4, Kraków 1916; “Gazeta Lubelska” 1899, nr 275, s. 4; Katalog Michała Arcta, Wydawnictwa Michała Arcta w Warszawie Nowy Świat 53, Książki na podarki gwiazdkowe odznaczone na wystawach złotym medalem, dyplomem honorowym i dyplomem uznania. Warszawa 1901, s. 16.

114

 “Kurier Warszawski” 1855, nr 18, s. 86; Muszkowski: Stulecie firmy M. Arct, “Przegląd Księgarski” 1937, nr 5, s. 31; Arct: Arctowie, Kartka z dziejów rodziny księgarskiej. “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 67; Tamże, nr 6, s. 139; R. Karaś: Arctowie wyszli z Lublina, “Kurier Lubelski” 1961, nr 112, s. 3; Arct: Okruchy wspomnień ..., s, 80; A, Klimowicz: Sześćset lat w służbie książki 1364-1964, Warszawa 1964, s. 13; Kacprzak: Arct Stanisław, /w:/ Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972, s. 14; S. Dippel: O księgarzach, którzy przeminęli, Wrocław 1976, s. 11; Szargan: Arctowie, s. 6.
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 “Biesiada Literacka” 1916, nr 1, s. 142-143; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 67; Tamże, nr 6, s. 138; Tenże: Okruchy wspomnień …, s. 72; Kasprzak: Arct Stanisław ..., s. 14.
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 Pierwszym znakiem firmowym były dwie złączone męskie ręce, a hasło “prawdą a pracą” zaczerpnięto z dzieła: Joannis Długossi, Historia Polonica, In officina Joannis Szeligae 1615. Z. Arct: Dziwne historie książki, Warszawa 1972, s. 35. Istniały jeszcze inne znaki firmowe Stanisława i Michała Arctów. S. Lam: Polskie znaki księgarskie, Warszawa 1921, s. 12, 16; “Przegląd Księgarski” 1933, nr 25, s. 221; Tamże 1937, nr 5, s. 32; “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 67; Tamże, nr 19-20, s. 391-392; Arct: Okruchy wspomnień ..., s. 72; Arct: Gawędy o księgarzach ..., s. 24; Kacprzak: Arct Stanisław ..., s. 14; H. Dubownik: Dzieje książki i bibliotek. Bydgoszcz 1976, s. 90; Szargan, Arctowie ..., s. 6.
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 Arct: Okruchy wspomnień …, s. 72.

118 

“Kurier lubelski” 1868, nr 106, s. 422.
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 Muszkowski, Stulecie ..., s. 31; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 67; Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s. 46.
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 Księgarz – Obywatel: “Kurier Warszawski” 1916, nr 51; Śp. Michał Arct: “Tygodnik Ilustrowany” 1916, I, s. 107; “Przegląd Księgarski” 1933, nr 25, s. 211; F. Pieczątkowski: Zgon Zygmunta Arcta, Tamże 1935, nr 11/12, s. 72; Arcta. “Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 1/2, s. 112; Mieses: Polacy - chrześcijanie …, T. 1, s. 2-4; Michał Arct. /w:/ Słownik Muzyków Polskich, Kraków 1964, T. 1, s.17; Klimowicz, Sześćset ..., s. 12-13; S. Arct: Arctowie. /w:/ Encyklopedia Wiedzy o Książce, Wrocław 1971, s. 70-73; J. Grycz, A. Gryczowa: Historia książki i bibliotek w zarysie, Wyd. IV, Warszawa 1972, s. 18; Dubownik, Dzieje ..., s. 90; Szargan, Arctowie, s. 6.
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 Przewodnik Bibliograficzny, Kraków 1886, s. 34; “Kalendarz lubelski” 1898, s.9; Kacprzak: S. Arct ..., s. 27; “Przegląd Księgarski” 1933, nr 25, s. 221; Arcta. “Przyjaciel Szkoły” 1937, nr 1/2, s. 112; Muszkowski, Stulecie..., s. 31; Mieses, Polacy - chrześcijanie ..., s. 3; Klimowicz, Sześćset ..., s. 12-13; Wełna-Adrianak, Historia księgarni ..., s. 46; Arct: Arctowie /w:/ EWOK s. 70-73; Kasprzak: Arct Stanisław ..., s. 14; Szargan, Arctowie, s. 6; Gerlecka. Lata 1864-1905 ..., s. 286.

    We wstępie do swego katalogu pt. “Wydawnictwo Pedagogiczno-Szkolne Księgarni

Stanisława Arcta w Lublinie, Augusta Jeskego Systematyczny Kurs Nauk

przeznaczony do pomocy w wychowaniu domowym dla dzieci od l. 3 do 15” Arct

pisał: “Powyższe książki stanowią Kurs Nauk obejmujący mniej więcej całą dziedzinę

przedmiotów elementarnych, wyłożonych krótko treściwie w myśl jednego planu i

jednego systemu tak, że sobie wszystkie odpowiadają i pomagają wzajemnie. Autor

korzystał ze wszystkich źródeł i ulepszeń jakie nauka i postęp wprowadziły w

ostatnich czasach do zakresu szkoły i wychowania; główną atoli podstawą kursu jest

jego systematyczność szkolna i jak najściślejsza równowaga pomiędzy osobnemi

przedmiotami ażeby uczeń mógł być jednocześnie na jednej linii postępów we

wszystkich swoich przedmiotach. Nauczyciel znajdzie w tych podręcznikach wykład

dążący do celu drogą ściśle naukową, uczeń do wieku i potrzeb”

122

.

    Wydawnictwo podzielono na 3 osobne działy:

I Peryod przedelementarny

II Peryod elementarny /niższy/

III Peryod elementarny /wyższy/.



 

    Całość miała obejmować 28 książek różnej objętości

123

. August Jeske z

zamierzonych prac w ciągu trzech lat zdołał wykonać 12

124

. Przedwczesna śmierć

autora przekreśliła plany wydawnicze

125

. Wartość wykonane pracy Jeskego może

określić wielokrotność wznowień w XIX, a nawet w pierwszych latach XX wieku.

    Za te wydawnictwa otrzymał Stanisław Arct dyplom uznania 2 klasy na Wystawie

Higienicznej w Warszawie

126

.

    Literatura dla dzieci i młodzieży oraz pedagogiczna wydawana przez Stanisława

Arcta sporadycznie w początkach jego pracy nakładczej była kontynuowana po

śmierci Jeskego

127

. W 1881 roku wydał m.in. Metodyczną gramatykę języka polskiego

wraz ze Stylistyką oraz Wychowania dziecka włącznie do lat 6-ciu H. Wernica.

Rozszerzył również produkcję nut głównie dla potrzeb dydaktycznych

128

.

    Szczególne miejsce w działalności wydawniczej stanowiły prace przyrodnicze

129

.

Oprócz przejętych 12 tomów “Biblioteki przyrodniczej” oraz dzieł: A. Bernsteina,

“Zwierzęta słynne w historii” oraz “Historii naturalnej” Zwierzchowskiego - znany

nauczyciel przyrody A. Slósarski opracował na zamówienie Arctów Atlas

przyrodniczo-geograficzny Schneidera /1885/

130

. Druk i sprzedaż wydawnictw

przyrodniczych i geograficznych rozwijali Arctowie w późniejszym okresie już w

Warszawie

131

.

________________
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 Wydawnictwo Pedagogiczno-Szkolne Księgarni S. Arcta w Lublinie, Augusta Jeskego Systematyczny Kurs Nauk, Warszawa 1974, s. 2; Tamże, wyd. II Warszawa 1975, s. 2.
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 Tamże, wyd. I i II.

124

 J. Radwan: Z kwarantanny, “Księgarz” 1926, nr 1, s. 28; Arcta. Przyjaciel Szkoły 1937, nr 1/2, s. 112; Muszkowski, Stulecie ..., s. 31; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 68; Kacprzak: Arct Stanisław ..., s. 14; Gerlecka, Lata ..., s. 286.
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 August Adam Jeske /1836-1875/, Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 3-4, s. 68.

126

 Wełna-Adrianek: Historia księgarni ..., s,46.

127

 Muszkowski: Stulecie ..., s. 32; Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 11, s. 260; Wełna-Adrianek, Historia księgarni ..., s. 47.

128 

Kacprzak: Arct Stanisław …, s. 14.

129

 Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 11, s. 260.

130

 Tamże, s. 260.

131 

Tamże, s. 260.

    Obok Stanisława Arcta zaangażowany był w prace wydawnicze bardziej

przedsiębiorczy bratanek Michał Arct

132

. Ugruntował i poszerzył działalność

wydawniczą stryja. Zainteresowany wydawnictwami słownikowymi jeszcze w Lublinie

współuczestniczył w opracowywaniu i wydaniu Słownika wyrazów obcych H. Wernica

i J. Glińskiego /1885/

133

. Należy wspomnieć, że już drugie wydanie /1893/ było

autorstwa samego Michała Arcta, który poszerzył zasób słów z 8 do 10 tys., a w

wydaniu trzecim już w wieku XX do 33 tys. słów

134

.



    Oprócz wspomnianych wydawnictw Stanisław Arct wydał: Plan miasta Lublina

/1875/ litorofowany u Czempińskiego w Lublinie

135

. Plan w skali 1:20000 zawierał 32

ponumerowane punkty miasta, papier listowy z 8 widoczkami Lublina

136

. Michał Arct

reklamował Plan miasta Lublina w Gazecie Lubelskiej wymieniając poszczególne

widoczki i ich cenę.

    Należy wspomnień o tanich kolorowych książeczkach dla dzieci. Do tych nakładów

potrzebna była współpraca z litografami polskimi i obcymi

137

. Arctowie

wykorzystywali swoje znajomości handlowe z wydawcami niemieckimi, którzy pierwsi

rozwinęli na szeroką skalę druk książek dla dzieci oraz przyrodniczych wielobarwnych

atlasów. Korzystali oni z umiejętności artystów malarzy, rysowników i grafików całej

Europy. Arctowie mieli dobre stosunki z bawarskimi litografami, dzięki czemu wydali

kilka litografowanych książek. Teksty do niemieckich litografii pisali autorzy polscy

bądź były to tłumaczenia, ale druk odbywał się w Niemczech. Na książki przy

przewozie nie nakładano cła. Przykładem prac wydanych w okresie lubelskim są dwie

książeczki dla dzieci: Władysława Ludzka Anczyca: “Zwierzęta mówiące” i

“Książeczka dla dzieci wiejskich, które już elementarz skończyły”

138

.

    Estetyka wydanych nakładów oraz niska cena książeczek dla dzieci zachęcały

klientów do ich nabywania

139

.

    Arctowie drukowali swoje nakłady przeważnie w Warszawie, nakład nie przekraczał

2 tys. egzemplarzy

140

. Należy wymienić oficyny Samuela Orgelbranda, J.

Glucksberga, Jana Psurskiego, Jana Jaworskiego, J. Sikorskiego, Emila Skiwskiego,

Ignacego Zawiszewskiego, Noskowskiego. Przy czym w okresie lubelskim najczęściej

korzystali z usług Jana Jaworskiego i Emila Skiwskiego.

__________________
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 Arct: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 11, s. 260.
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 Tamże, s. 260.
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 Plan miasta Lublina nakładem S. Arcta. Lublin 1875.

136

 “Gazeta Lubelska” 1887, nr 108, s. 1.
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 Arct: Okruchy wspomnień ..., s. 148.

138

 Tamże, s. 148-149.

139

 Tamże, s. 132.

140 

Tamże, s.148; Tenże: Arctowie, “Księgarz” 1958, nr 6, s. 141.

    Stanisław i Michał Arctowie wydali katalogi reklamujące ich działalność księgarską

oraz wydawniczą. O katalogach księgarskich zachowanych do chwili obecnej w

Bibliotece Łopacińskiego już wcześniej wspomniano. Jeśli zaś chodzi o katalogi

wydawnicze

141

, to zachowały się dwa w Bibliotece Jagiellońskiej. Reklamowały one

“Systematyczny Kurs Nauk” Augusta Jeskego. Wyszły z oficyny drukarskiej Jana

Jaworskiego w końcu roku 1874 oraz w roku 1875. Katalog późniejszy posiadał

dodatkowo trzy strony: Wyciąg Dzieł Nakładowych Księgarni Stanisława Arcta w



Lublinie oraz adnotacja o pozycjach znajdujących się już w handlu księgarskim. W

katalogu z roku 1874 były tylko anonsy o książkach, które się miały ukazać. Katalog

ten nie podawał adresu oficyny drukarskiej ani roku wydania. Analiza formalna i

treściowa pozwoliła określić, że pochodził z tego samego źródła co późniejszy czyli z

drukarni Jana Jaworskiego, a wydrukowany został w roku 1874.

    Nie tylko katalogi były reklamą dla lubelskiej firmy Arctów. Wykorzystywali oni

prasę lubelską i warszawską. Pochlebne opinie o ich pracy w stołecznej prasie

zapewniały im znaczną sławę i po przeniesieniu firmy do Warszawa umożliwiły udany

start.

________________
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Wydawnictwo Pedagogiczno-Szkolne Księgarni S. Arcta w Lublinie. Augusta Jeskego Systematyczny Kurs Nauk przeznaczony do pomocy w wychowaniu domowem dla dzieci od lat 3 do 15, Warszawa 1874; oraz wyd. II, Warszawa 1875.



PIERWSZE LATA DZIAŁALNOŚCI OFICYNY

 

    Józef Kossakowski urodził się 15 marca 1807 roku we wsi Kalinówka-Wielobory w

powiecie łomżyńskim, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. W latach trzydziestych

przebywał w Warszawie, gdzie terminował i pracował jako drukarz, prawdopodobnie

w oficynie Antoniego Gałęzowskiego. Od 1830 roku był stałym mieszkańcem Lublina.

W latach 1840-1856 dzierżawił, przy zmieniających się wspólnikach /Weintraub,

Fiszel Handelsman, Szabsa Gutfeld/, Drukarnię Rządową w Lublinie

1

. 

    Jednocześnie, w latach 1849-1853, wspólnie z Szabsą i Mendlem Gutfeldami

dzierżawił drukarnię powiatową w Hrubieszowie

2

. W 1846 roku nabył od Marianny

Wysockiej wyposażenie dawnego zakładu Karola Pruskiego. W czerwcu tego roku

podjął starania o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie własnego zakładu. Otzymał

je w listopadzie tego roku

3

, dzięki czemu 1 stycznia 1847 roku drukarnia oficjalnie

rozpoczęła swą pracę. Jak podają źródła

4

, mieściła się ona przy ulicy Jezuickiej 43

/obecnie. Trybunalska/ w tym samym lokalu, w którym pracowała wówczas Drukarnia

Rządowa. 

    Można zatem przypuszczać, że Józef Kossakowski jako dzierżawca Drukarni

Rządowej umieścił w jej lokalu własne maszyny drukarskie. Nie zachowały się

niestety informacje co do wyposażenia technicznego drukarni Kossakowskiego i ilości

zatrudnionych w niej pracowników. Najpewniej początkowo była to jedna z wielu,

charakterystycznych dla tego okresu, małych drukarenek akcydensowych

zatrudniających 2-3 pracowników. W przeważającej mierze tłoczyła ona drobne druki

urzędowe, intytulacje do pism rządowych, tabele ekonomiczne, nekrologi, afisze

teatralne

5

. Niekiedy drukowano tu też cyrkularze powiatowe. Pierwszym

objętościowo poważniejszym przedsięwzięciem tej drukarni były drukowane tu w

latach 1851-1854 dwa wydawnictwa diecezji lubelskiej: “Ordo Divini” i “Catalogus

Universi Cleni”. Największym jej osiągnięciem wydawniczym był druk książki Zofii

Ścisłowskiej pt. Powieści dla dzieci, na tle miejscowych zdarzeń osnute, zawierającej

zbiór opowiadań ilustrowanych litografiami Lublina. Ukazała się ona w 1854 roku.

    Dalszy rozwój oficyny obserwujemy w latach następnych, gdy po śmierci Józefa w

1857 roku drukarnię przejął jego syn Władysław Jan urodzony w 1833 roku. Pracował

on dotychczas w drukarni ojca jako zecer. Koncesje na samodzielne prowadzenie

zakładu uzyskał dopiero we wrześniu 1860 roku

6

. Pierwszym ważniejszym

posunięciem Władysława Kossakowskiego było przeniesienie drukarni do

samodzielnego lokalu, znajdującego się w domu Jana Tymińskiego przy ulicy

Krakowskie Przedmieście 194 /obecnie 8/. Obok drukarni prowadził tu Kossakowski

Skład Materiałów Piśmiennych

7

.

_______________



1

 M. Grabowska, biogram Józefa Kossakowskiego, Polski słownik biograficzny, t. XIV, Wrocław 1969, s. 278.

2 

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie /dalej jako WAP Lublin/; Rząd Gubernialny Lubelski /dalej RGL/, sygn. Adm. 276, s. 33.

3

 WAP Lublin, Magistrat miasto Lublina /dalej jako MML/, sygn. 2154, s. 403.

4

 
WAP Lublin, RGL, sygn. Adm. 763, s. 7.

5

 WAP Lublin, MML, sygn. 2154, s. 513, 468.

6

 
WAP Lublin, RGL, sygn. Adm. 276, s. 207

7

 
Z. Piaseczki: Hołd pamięci. “Kalendarz Lubelski” R. 46, 1914, s. 33-35.

    Wyposażenie drukarni stanowiła wówczas maszyna zwana w ogłoszeniach

reklamowych pośpieszną. Była to maszyna płaska na koło i korbę ręczną, o średnich

rozmiarach, wyprodukowana w berlińskiej Fabryce Singla. Obok tego znajdowały się

tu dwie prasy, tzw. polna i polska

8

. Wśród zatrudnionych wówczas drukarzy

znajdowali się ludzie zasłużeni dla drukarstwa lubelskiego. W latach 1868-1872

zecerem tej oficyny był Moszko Hernhurt

9

, później właściciel drukarni w Zamościu.

Do roku 1879 drugim zecerem był Jędrzej Rozdoba

10

, późniejszy właściciel drukarni w

Chełmie i Lublinie. W tym okresie rozpoczął pracę w drukarni Kossakowskich Józef

Kisiel, który przez wiele lat był jej kierownikiem.

    Nowy właściciel rozszerzył znacznie produkcję wydawniczą. Obok wydawanych tu

wcześniej drobnych druków urzędowych, rozpoczął tłoczenie druków o charakterze

handlowym, takich jak nalepki i etykiety na zamówienia lubelskich przemysłowców i

rzemieślników

11

. Jednocześnie drukował książki o charakterze religijnym, podręczniki

szkolne, a także drobne utwory z literatury pięknej pióra miejscowych literatów.

KURIER LUBELSKI

 

    Pierwszym poważniejszym wydarzeniem w produkcji wydawniczej oficyny

Kossakowskich był druk “Kuriera Lubelskiego” w latach 1866-1869. Pismo o takim

tytule pojawiło się po raz pierwszy w Lublinie w czasie powstania listopadowego. Jego

redaktorem był Jan Czyński. Ukazywało się ono do chwili zajęcia Lublina przez wojska

carskie

12

.

    Po trzydziestu pięciu latach do inicjatywy Czyńskiego nawiązał lubelski literat

Julian Liedtke, który z datą 18 grudnia 1865 roku wydał 1 numer nowego “Kuriera

lubelskiego”. Pismo to posiadało wówczas format 4° i liczyło 4 strony druku w

układzie dwuszpaltowym. Taki kształt zachowało przez cały okres wydawania go w

drukarni Władysława Kossakowskiego. Redaktorem i wydawcą pisma był początkowo

jego założyciel Julian Liedtke. W latach 1868-1869 wydawcą pisma był Władysław

Kossakowski

13

, a funkcję redaktora pełnili kolejno: Lucjan Dębowski i Władysław

Wdowiński. W pierwszym roku swego istnienia pismo ukazywało się dwa razy w

tygodniu: w środy i soboty. W latach następnych wychodziło trzy razy w tygodniu: we

wtorki, czwartki i soboty.
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    Na kartach “Kuriera” z tego okresu znaleźć można było wiele informacji. Część z

nich zamykała się w stałych rubrykach. Zamieszczana na pierwszej stronie “Część

Urzędowa” przynosiła informacje o różnych zarządzeniach administracyjnych. O

niektórych wydarzeniach w Lublinie i na Lubelszczyźnie, a czasami także w

większych miastach Królestwa Polskiego, donosiły “Wiadomości Miejscowe”. Nie

brakowało tu też wieści ze świata, zawartych w rubryce “Wiadomości Zagraniczne”.

Skrót wiadomości o ostatnich wydarzeniach w kraju i poza jego granicami przynosiła

rubryka “Wiadomości telegraficzne”. 

    Ostatnią stronę każdego numeru zajmowały różnego typu ogłoszenia. Obok

pojawiających się na tej stronie reklam różnych firm rzemieślniczych czy ogłoszeń

donoszących o zgubach, możliwościach kupna i sprzedaży, występowały tu też stałe

pozycje. Do tych ostatnich należało odnotowywanie przyjazdu lub wyjazdu z Lublina

różnych znanych osobistości. Często pojawiały się też dane o ostatnim kursie giełdy

warszawskiej i ceny targowe niektórych produktów. 

    Stałą pozycją był kalendarz i wiadomości meteorologiczne na nadchodzące dni.

Nierzadko można było tu odnaleźć informacje o działalności poczty, takie jak

przewidywany termin odejścia lub przybycia przesyłek do Lublina, czy notatki o

niewłaściwie zaadresowanych listach. Drukowano też na tej stronie aktualny program

teatru lubelskiego. Obok tych czysto kronikarskich notatek stanowiących główny

trzon pisma, jego twórcy starali się dostarczyć swoim czytelnikom wielu cennych

wiadomości z dziedziny historii i ekonomii, umieszczając tu artykuły dotyczące

przeszłości Lublina i Lubelszczyzny lub poruszające różne kwestie

ekonomiczno-społeczne. 

    W roku 1867 na łamach “Kuriera” często drukowano artykuły kilku autorów pod

wspólnym tytułem: “Kartki z Lubelskiego”. W ramach tego cyklu, w trzecim kwartale

1867 roku, zamieszczono tu artykuły Władysława Ciesielskiego, przedstawiające

historie niektórych budowli Lublina. Opisowi Lublina i jego problemów poświęcone

były artykuły Aleksandra Wejnerta pod wspólnym tytułem “Wrażenia z podróży do

Lublina” drukowane m.in. w drugim kwartale 1867 roku. Artykuły tyczące się

przeszłości Lublina zamieszczał tu też Józef Detmerski /m.in. o klasztorze

franciszkanów i kirkucie żydowskim/. Wszystkie te treści “Kuriera” przeplatane były

często drobnymi utworami poetyckimi i prozatorskimi autorstwa lubelskich literatów.

    Do roku 1876, tj. do chwili ukazania się w Lublinie “Gazety Lubelskiej”, był

“Kurier” jedynym pismem codziennym na tym terenie

14

. Dzisiaj stanowi on ważne

źródło poznania codziennego życia w ówczesnym Lublinie.



_________________
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SYTUACJA DRUKARNI PO ROKU 1870

 

    Z chwilą śmierci Władysława Kossakowskiego w 1870 roku, w dziejach

interesującej nas oficyny rozpoczął się nowy, bogaty w wydarzenia okres. Objął on

lata 1870-1914, w czasie których drukarnią zarządzała wdowa po Władysławie,

Michalina Kossakowska, a potem jej córki: Pelagia Ostachiewicz i Karolina Rogowska.

W historii drukarstwa polskiego nie były to lata łatwe. Od roku 1869 do 1905

funkcjonowała bowiem w Królestwie Polskim cenzura prewencyjne, która

oddziaływała hamująco na rozwój ruchu wydawniczego. Ostrze tej cenzury

najdotkliwiej godziło w druki zwarte, a zwłaszcza w wydawnictwa prasowe, W

mniejszym stopniu uderzało w druki akcydensowe

15

.

    W takich właśnie warunkach, w listopadzie 1870 roku, oficynę Kossakowskich

przejęła i poprowadziła Michalina Kossakowska

16

. Do 1883 roku drukarnia pracowała

jeszcze pod firmą Władysława, a dopiero później pod firmą Michaliny. Zakład ten

nadal znajdował się w wynajmowanym lokalu przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr

194.

    W roku 1877 przy jednej ręcznej maszynie zatrudnionych tu było 8 pracownikowi i

maszynista, 4 zecerów, 2 uczniów zecerskich i 1 nakładacz

17

. Pracami drukarni

kierował w tym okresie zecer Józef Kisiel. W marcu 1888 roku Michalina

Kossakowska, chcąc wzbogacić wyposażenie techniczne drukarni, rozpoczęła

starania o zakup dwóch nowych ręcznych maszyn drukarskich

18

. Jak wykazała rewizja

z maja tego roku, w zakładzie Kossakowskiej znajdowały się dwie nowe maszyny,

nabyte bez wymaganego zezwolenia. Jedną z nich, przystosowaną do druku kart

biletowych, kupiła Kossakowska w Warszawie, drugą, z przeznaczeniem do

wytłaczania monogramów na papierze listowym, nabyła w Lublinie

19

. Powiększona w

ten sposób baza maszynowa pozwoliła na dalsze rozszerzenie asortymentu

wydawniczego oficyny Kossakowskich.

    Jednocześnie, w czasie wspomnianej wyżej rewizji, wśród wytworów drukarni

wykryto afisze teatralne drukowane bez wymaganego zezwolenia, W następstwie

tego, w czerwcu 1888 roku, Kossakowska została administracyjnie ukarana

20

. Ale i w

późniejszych latach inspektorzy nadzoru cenzury w Lublinie kilkakrotnie donosili o

fakcie drukowania w oficynie “M. Kossakowskiej” afiszy dla lubelskich spektakli, bez

koniecznego zezwolenia.

    Wśród druków wychodzących tu ze zgodą miejscowych władz przeważały pozycje

o charakterze kościelnym i religijnym. Drukowano tu też wówczas różne

wydawnictwa lubelskich organizacji społecznych. Wiele druków Michaliny

Kossakowskiej było kontynuacją inicjatyw wydawniczych Władysława



Kossakowskiego, Znaczne ożywienia w działalności wydawniczej drukarni, jakie dało

się zauważyć w latach, gdy drukarnią zarządzała Michalina Kossakowska, osłabło

nieco z chwilą śmierci Michaliny w 1894 roku. Zasługą Kossakowskiej, jako

kontynuatorki poczynań męża, było ugruntowanie pozycji tej oficyny wśród innych

drukarni lubelskich. W ciągu 24 lat swojej pracy, pomimo wielu trudności

wynikających z polityki zaborcy, potrafiła utrzymać prace drukarni na stałym

poziomie.

___________________
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    Kontynuacji dzieła Michaliny Kossakowskiej podjęła się w październiku 1894 roku

córka Władysława i Michaliny, Pelagia

21

. Zakład nadal miał swą siedzibę w domu

Wojciecha Tymińskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 195 i zajmował tam 5

izb. Funkcję kierownika drukarni pełnił wówczas Józef Kisiel. Pelagia, podobnie jak jej

poprzedniczka, szczególną uwagę zwróciła na modernizację zakładu, W październiku

1896 roku zakupiła nową maszynę pośpieszną, o rozmiarach 60x80 cm,

wyprodukowaną w berlińskiej firmie Eichele i Bachman

22

.

    Zajęła ona miejsce starej, całkowicie już zdezelowanej, którą Pelagia odsprzedała

drukarzowi warszawskiemu Emilowi Skowrońskiemu

23

. W marcu 1898 roku nabyła

dla swej drukarni ręczny warsztat korektorski o rozmiarach 47x80 cm, wytwór fabryki

E. Kahlego

24

. Zakład zatrudniał w tym czasie 6 pracowników

25

. Mimo zmiany

właściciela drukarni w 1894 roku zakład ten nadal pracował pod firmą Michaliny

Kossakowskiej. I taki stan rzeczy utrzymał się do końca istnienia firmy t j, do roku

1949.

    W porównaniu do okresu, gdy działalnością zakładu kierowała Michalina

Kossakowska, oficyna Pelagii Ostachiewicz, mimo jej wysiłków zmierzających do

modernizacji drukarni, odgrywała już nieco mniejszą rolę w życiu drukarstwa

lubelskiego tego okresu. Główną tego przyczyną było pojawienie się w Lublinie

nowych oficyn drukarskich. Podczas gdy zakład Michaliny był jednym z pięciu

działających na terenia Lublina, to obok oficyny prowadzonej przez Pelagie działało

już 10 innych

26

. Wiele z nich dorównywało oficynie “M. Kossakowskiej”

wyposażeniem i ilością zatrudnionych pracowników, a niektóre, jak np. drukarnia

Pietrzykowskiego, wyprzedzały ją pod względem dynamiki produkcji i jakości

wyposażenia technicznego.

    Po śmierci Pelagii Ostachiewicz w 1907 roku, drukarnie przejęła jej siostra Karolina

z Kossakowskich Rogowska mieszkająca stale w Warszawie

27

. Zarządzała drukarnią



przez okres 7 lat do roku 1914, kiedy z pomocą pośpieszył jej zięć, lubelski kupiec

Tadeusz Korwin Wierzbicki. Zakład mieścił się nadal w tym samym lokalu. W 1908

roku zatrudniał 7 pracowników

28

. W czasie gdy oficyną zarządzała Karolina

Rogowska, w jej wyposażeniu technicznym nie zanotowano żadnych zmian. W

produkcji wydawniczej z tego okresu mniej jest książek o treści religijnej i kościelnej,

przeważają natomiast treści o charakterze społecznym i gospodarczym. Wśród

wychodzących tu wcześniej periodyków pojawiają się nowe.

_________________
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KALENDARZ LUBELSKI

 

    Spośród druków oficyny Kossakowskich na Szczególną uwagę zasługuje

“Kalendarz Lubelski”, wychodzący w latach 1869-1924. Był on jednym z

największych osiągnięć wydawniczych tej drukarni. Władysław Kossakowski wydając

w latach 1866-1869 ówczesny “Kurier Lubelski” powziął myśl wydawania rocznika,

który wychodząc stale, byłby do pewnego stopnia organem życia literackiego Lublina

i jego okolic, a poza swą zawartością literacką posiadałby także ładunek

informacyjny

29

. Efektem realizacji jego zamiarów był “Kalendarz Lubelski na rok

zwyczajny 1869. Rok pierwszy. Nakładem i drukiem Władysława Kossakowskiego w

Lublinie. Skład główny w Lublinie u nakładcy, ul. Krakowskie Przedmieście nr 194”

    Pierwszym jego redaktorem był Julian Liedtke, który nadał pismu charakter

almanachu wiedzy historycznej i literackiej, a przede wszystkim informatora o

ówczesnym Lublinie i Lubelszczyźnie

30

. Po śmierci Władysława Kossakowskiego

wydawnictwo to kontynuowała wdowa Michalina Kossakowska przy pomocy nowego

redaktora, profesora miejscowego gimnazjum Wincentego Dawida. W latach 1882 i

1883 “Kalendarz” został zredagowany przez Jakuba Goldszmita, a w latach

następnych znowu, przez W. Dawida. Po przeniesieniu się tego ostatniego do

Warszawy jego miejsce zajął Dominik Rogowski, zięć Michaliny

31

.

    Każdy kolejny tom “Kalendarza”, drukowany w formie książki o formacie 8°,

obejmował w pierwszych latach około 100 stron druku. W następnych latach jego

objętość uległa powiększeniu i obejmowała przeciętnie 150 - 200 stron. Składał się

on z trzech części: z kalendarium, poprzedzonego tabelą świąt domu cesarskiego, a

zakończonego wykazem terminów odpustów, z działu literackiego i części



informacyjnej. Obok tych trzech części stanowiących właściwą treść “Kalendarza”,

corocznie zawierał on znaczną ilość ogłoszeń i reklam firm lubelskich, głównie

rzemieślniczych, przemysłowych i handlowych. Między innymi drukowano tu Katalog

książek i nut Muzycznych Nakładem S. Arcta w Lublinie wydanych lub na własność

nabytych. Kolejni redaktorzy “Kalendarza”, wspólnie ze swymi współpracownikami,

dokładali wszelkich starań by powierzony ich pieczy rocznik uczynić jak najbardziej

poczytnym. W tym celu rozszerzali istniejące działy, wprowadzali nowe; urozmaicali

treść grupując wokół tego wydawnictwa coraz szersze kręgi literatów.

    Samo kalendarium, zdobione drzeworytowanymi rysunkami Franciszka

Kostrzewskiego, początkowo było potrójne tzn. zawierało wykaz dni danego miesiąca

ze świętymi Kościoła rzymsko-katolickiego, Kościoła prawosławnego i świętymi

według kalendarza juliańskiego. Poniżej kalendarium podawane były święta wyznania

mojżeszowego. Na odwrocie tej strony lub na stronie sąsiedniej wymieniany był znak

zodiaku w jaki wstępowało słońce w danym miesiącu. Od 1870 roku z informacjami o

zodiaku sąsiadowały daty świąt wyznania mojżeszowego. Poniżej umieszczono dane

o fazach księżyca, godzinach wschodu i zachodu słońca w poszczególnych dniach

miesiąca oraz o długości tych dni.

________________
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    Od 1879 roku informacje o porach wschodu i zachodu Słońca umieszczane były w

całostronicowej tabeli obejmującej dane na cały rok. Taki był kształt kalendarium do

roku 1893, gdy w miejsce drzeworytów Kostrzewskiego pojawiły się odbitki rysunków

Kazimierza Broniewskiego. Zmienił się też wówczas układ kalendarium, które od tego

roku składało się z dwóch kolumn: wykazu świąt prawosławnych, drukowanych w

języku rosyjskim i świąt Kościoła rzymsko-katolickiego w języku polskim. Od tego

roku kalendarium poprzedzane było kilkoma wolnymi stronami przeznaczonymi na

notatki. W zakończeniu tego działu znalazła wówczas miejsce całostronicowa tabela

mająca pomagać w regulowaniu zegarów. Zawierała ona całoroczny wykaz

wskazujący która powinna być godzina na zegarze, gdy na kompasie jest godzina

12°°. 

    W roku 1914 na krótko powrócił znowu potrójny wykaz świąt. Od roku 1916

kalendarz podawał już tylko świętych wyznania rzymsko-katolickiego, co zajmowało

jedną kolumnę druku, druga pozostawała niezadrukowana jako miejsce na notatki, W

części towarzyszącej kalendarium, rocznik z 1916 roku nie zawierał już informacji o

dworze cesarskim. Kolejna, ostatnia zmiana w tym dziale to powrócenie do rysunków

Kostrzewskiego w roku 1918.

    Zmianom polegającym na aktualizacji danych, a także na włączaniu nowych

rubryk, podlegała też część informacyjna, a w niej: terminowy wykaz jarmarków w

Cesarstwie i Guberni Lubelskiej oraz lista właścicieli domów w mieście Lublinie z

podaniem adresu posesji i nazwiskiem właściciela. Inną pozycją, stale aktualizowaną,

były informacje dotyczące obsady różnych stanowisk w administracji miasta i



władzach Guberni, a także adresy różnych instytucji i zakładów na terenie Lublina.

Dalej podawano adresy niektórych urzędników i lekarzy. Obok tego drukowano tu

zestawienie wag i miar krajowych i europejskich, informacje dotyczące

rozprowadzania poczty w Lublinie oraz wiadomości o aktualnych przepisach

pocztowych. 

    W 1880 roku w ramach tego działu wydrukowany został wykaz odległości między

niektórymi stacjami Kolei Nadwiślańskiej. Kolejne nowe pozycje pojawiły się tutaj w

roku 1913. Rocznik ten zawierał dane dotyczące taksy dorożek w Lublinie, taksy

posłańców Związku Lubelskiego oraz informacje o cenach, wynajmu breka do

Kraśnika i Janowa. Obok obsady władz rządowych zamieszczono tu, pod nagłówkiem

“Dział Kościelny”, informacje dotyczące obsady stanowisk kościelnych w Guberni

Lubelskiej. Istotnym przejawem aktualizacji treści było wydrukowanie w 1918 roku

danych o obsadzie urzędów w Magistracie i Radzie Miejskiej Lublina. Zajęły one

miejsce podawanych tu dotychczas informacji o rządzie gubernialnym. Od 1919 roku

zaczęto tu zamieszczać adresy lubelskich szkół i zakładów naukowych oraz polskich

instytucji społecznych, kulturalnych i finansowych, działających na terenia Lublina. W

1920 roku obok wszystkich tych adresów lubelskich wydrukowano także podobne

informacje dotyczące Siedlec i Chełma.

    Najobszerniejszy i najbogatszy w treści był dział literacki, zawierający utwory

poetyckie i prozatorskie oraz artykuły o różnorodnym charakterze. Jedną ze stałych

pozycji tego działu były artykuły historyczne dotyczące przeszłości Lublina, dziejów i

obyczajów dawnej Polski. Już w pierwszych numerach znajdowały się artykuły

opisujące przeszłość i teraźniejszość Lublina i Lubelszczyzny. Często zamieszczane tu

były artykuły prezentujące zabytkowe budowle Lublina i regionu. Autorami tych

ostatnich byli między innymi Józef Detmerski /”O dawnym klasztorze XX

Franciszkanów i o dawnym kirkucie żydowskim w Lublinie”/, Wincenty Dawid /”Dwie

kamienice w Rynku Lubelskim”/. Najwięcej tego typu artykułów zamieścił tu

Władysław Zieliński opisując miedzy innymi katedrę lubelską /nr 12/, kościół św.

Ducha /nr 13/, dzieje teatru w Lublinie /nr 18/, zamek lubelski /nr 30/ i wiele innych.

O obyczajach polskich pisała tu Zofia Ścisłowska opisując dawne zaloty /nr 3/, dawne

uczty /nr 4/, zwyczaje związane z weselami staropolskimi /nr 5/.

    Dla celów poznawczych publikowano tu notatki przedstawiające sylwetki

wybitnych jednostek z przeszłości polskiego życia kulturalnego i politycznego,

Zaprezentowano tu np. sylwetki pisarzy polskich i obcych, takich jak Sebastian

Klonowicz, Zofia Ścisłowska, Edward Znatowicz, Maria Kamińska, Mikołaj Gogol;

przedstawicieli świata nauki z Mikołajem Kopernikiem i Stanisławem Staszicem na

czele. Notatkom tym towarzyszyły często podobizny tych osób.

    Przedstawianiu życia codziennego Lublina i jego problemom służyły zamieszczane

w “Kalendarzu” “Kroniki Lubelskie”. Pierwszą ich próbę, pióra Józefa Detmerskiego,

napotykamy w roku 1875. Później pisywał je Jakub Goldszmit. Początkowo ukazywały

się one nieregularnie, by następnie gościć w każdym niemal roczniku “Kalendarza”.

Od 1889 roku do 1898 pisywał je stale Antoni Prawdzic. Od 1900 roku autorami

“Kroniki Lubelskiej” byli kolejno: Zdzisław Piasecki i Jan Pignan. Inną formą

informowania o tym, co działo się na terenie Lubelszczyzny w II połowie XIX wieku,

była statystyka Guberni Lubelskiej zamieszczona w “Kalendarzu” z 1899 roku.



    Dopełnieniem obrazu Lublina i Lubelszczyzny w okresie ukazywania się

“Kalendarza” były drukowane tu artykuły o charakterze publicystyki społecznej.

Wśród nich znalazł się artykuł pt. “Kwestia żebractwa ulicznego w Lublinie”

poruszający problemy biedoty miejskiej. Podobny charakter miały artykuły pt. “O sali

ochrony małych dzieci w Lublinie”, zamieszczony w “Kalendarzu” z 1873 roku, a

także informacje o Radzie Gubernialnej Opieki Publicznej w Lublinie, wydrukowane tu

w 1875 roku. Obok tych artykułów nie zabrakło na łamach “Kalendarza” prac

poruszających sprawy narodowościowe społeczeństwa Królestwa Polskiego. Jedną z

nich była praca Jana Jeleńskiego zatytułowana “Biorą bo im dajemy”, zamieszczona

w 14 roczniku “Kalendarza”, a poruszająca kwestie żydowską ze szczególnym

uwypukleniem pozycji Żydów w życiu gospodarczym Królestwa.

    W obrębie działu literackiego, obok wyżej wymienionych pozycji, występowały

także utwory literatury pięknej. Przeważały tu oczywiście dzieła autorów lubelskich,

choć często spotkać tu można było utwory literatów warszawskich, a także przekłady

z literatury obcej. Wśród drobnych utworów poetyckich przeważały poezje Józefa

Detmerskiego, Juliana Liedtke, Edmunda Znatowicza, J. Zygmunta, Spośród utworów

poetów warszawskich drukowano tu poezje Mariana Bohusza, Mariana Gawalewicza,

Stanisława Grudzińskiego, Heleny Rogozińskiej 1 Antoniego Pileckiego. Spotkać tu

też można było utwory poetów czeskich w przekładzie Konrada Zaleskiego. Gościły

na łamach “Kalendarza” również utwory dramatyczne, jak np. komedia w 1 akcie pt.

“Po ślubie” autorstwa Juliana Liedtke, zamieszczona w pierwszym roczniku

“Kalendarza”, czy dramat w 4 aktach pt. “Rodzina Bobruckich” Bolesława Ejlenfelda,

wydrukowany w czwartym numerze.

    Spośród utworów prozatorskich przeważały nowele i krótkie powiastki takich

pisarzy, jak Klemes Junosza Szaniawski, Karolina Szaniawska, Paweł Kośmiński,

Franciszka Arnsztajnowa, Zofia Ścisłowska czy Władysław Rogowski. Różnorodność

gatunków literackich tego działu powiększały drukowane tu często anegdoty i

humoreski. Nie zabrakło tu też różnych przysłów i złotych myśli, która przez wiele lat

przygotowywał do druku Józef Detmerski. Celom oświatowym służyły drukowane tu

niekiedy ciekawostki ze świata, czy wiadomości z filozofii. Te ostatnie redagowane

były w formie pytań i odpowiedzi. Całość działu literackiego zamykała rubryka

zatytułowana “Rady Gospodarskie”, a zawierająca najczęściej różne wskazówki dla

gospodyń domowych.

    W przedstawionym wyżej kształcie ukazywał się “Kalendarz Lubelski” przez okres

56 lat tj. do roku 1924 i stanowił najpoważniejsze osiągnięcie wydawnicze wśród

periodyków drukowanych w oficynie Kossakowskich. Dla ogółu swoich czytelników z

terenu Lubelszczyzny stanowił ważne źródło informacji przydatnych, w codziennym

życiu, jak też poszerzających wiedzę ogólną. Dla współczesnego badacza dziejów

Lublina jest on ważnym dokumentem historii tego miasta w latach 1870-1924,

stanowiącym źródło wiedzy o stanie oświaty, przemysłu i handlu w tym okresie.

INNE WYDAWNICTWA OFICYNY KOSSAKOWSKICH Z LAT 1870 – 1914

 

    Lata 1870-1914 zapisały się w dziejach drukarni Kossakowskich jako okres



dalszego rozszerzania produkcji wydawniczej, zarówno pod względem jej rozmiarów

jak i różnorodności tłoczonych tu druków. Podstawę egzystencji zakładu stanowiło

nadal tłoczenie druków urzędowych, afiszy /głównie teatralnych/ i nekrologów.

Nowością wśród drobnych druków ulotnych było podjęcie druku kart biletowych i kart

z wytłaczanym monogramem. 

    Spośród wydawnictw broszurowych i książkowych opuszczających tę oficynę w II

połowie XIX wieku przeważały wydawnictwa o treści religijnej. Ukazywały się tu też

kolejne wydania podręczników szkolnych. W czasach, gdy drukarnia pozostawała pod

zarządem córek Michaliny Kossakowskiej, zaczęto drukować więcej prac o

charakterze świeckim. W latach 90-tych ukazało się tu między innymi kilka prac

Hieronima Łopacińskiego, lubelskiego pisarza i miłośnika książek. Były drukowane

także wydawnictwa lubelskich organizacji społecznych, kulturalnych i

ekonomicznych, takich jak Lubelskie Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Muzyczne,

Towarzystwo Dobroczynności i Resursa Kupiecka. Wśród wydawnictw książkowych

zaczęto też wówczas drukować dzieła oświatowe z zakresu rolnictwa i gospodarstwa

domowego, oraz szkice o tematyce społecznej i historycznej dotyczące Lublina i

Lubelszczyzny.

    Ważne miejsce w produkcji wydawniczej oficyny Kossakowskich tego okresu

zajmował druk niektórych periodyków lubelskich. Jak już wyżej wspomniano

Michalina Kossakowska w swych przedsięwzięciach wydawniczych niejednokrotnie

nawiązywała do poczynań Władysława Kossakowskiego. Przejawem tego było między

innymi drukowanie codziennej prasy lubelskiej. Wydawnictwem podobnym do

drukowanego tu wcześniej “Kuriera Lubelskiego” była “Gazeta Lubelska” tłoczona w

latach 1876-1878. Pierwszy jej numer ukazał się 3 stycznia 1876 roku i nosił tytuł

“Gazeta Lubelska. Pismo Rolniczo-Przemysłowo-Handlowe i Literackie”. Jej

redaktorem i wydawcą był Leon Zaleski, ziemianin z lubelskiego

32

. W słowie

wstępnym do 1 numeru przedstawił on swój program, wyjaśniając cel wydawania

tego pisma. Zaznaczył, że jego gazeta ma “rozjaśniać drogi po których rozwój

ekonomiczny kroczyć winien” i pragnie stać się “pełnym wyrazom prowincji”

33

. I

faktycznie, zgodnie z zapowiedzią zawartą w samym tytule, w treści “Gazety”

najwięcej miejsca zajmowały informacje z dziedziny rolnictwa, przemysłu i handlu.

Obok tego niemal stałą pozycją był druk drobnych utworów literackich. 

    Do stałych rubryk tej gazety należały “Wiadomości Bieżące”, które zawierały

przegląd najnowszych wydarzeń z życia społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny.

Informacje o życiu politycznym kraju przynosiły “Wiadomości Polityczne”. W innym

stałym dziale, zatytułowanym “Korespondencja Gazety Lubelskiej”, prezentowane

były niektóre problemy i mniej znane wydarzenia z różnych miejscowości

Lubelszczyzny, nierzadko także z innych regionów kraju. Często podawano tu też

informacje dotyczące kursu giełdy warszawskiej, rozporządzeń rządowych, programu

teatru lubelskiego, a także warunków prenumeraty tego pisma. Na ostatniej stronie

w rubryce “Rozmaitości” drukowano różne miejscowe ogłoszenia i ciekawostki.

Wszystkie te Informacje przeplatane bywały drobnymi utworami poetyckimi, jak

również nowelami i powiastkami zamieszczanymi w odcinkach. 

________________
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    Przy tworzeniu takiego kształtu “Gazety lubelskiej” z jej redaktorem

współpracowało grono lubelskich literatów i działaczy kulturalnych, a wśród nich

Józef Detmerski, Julian Liedtke, Teresa Prażmowska-Wołowska oraz Zofia Horach.

Swymi utworami zasilali ją często Klemes Junosza Szaniawski i jego żona Karolina.

Recenzji dzieł literackich i pedagogicznych dostarczał “Gazecie” Wincenty Dawid

34

.

“Gazeta Lubelska” Leona Zaleskiego, podobnie jak “Kurier Lubelski” Juliana Liedtke,

ukazywała się 3 razy w tygodniu. Wydawana była w formacie 2°. Każdy kolejny

numer obejmował 4 strony druku w układzie trzyszpaltowym.

    Kolejnym periodykiem w typie “Kuriera Lubelskiego” i “Gazety Lubelskiej”,

wydawanym w oficynie pod firmą “M. Kossakowskiej” był “Głos Lubelski”, którego

pierwszy numer ukazał się 29 marca 1913 roku. Wydawcą i redaktorem

odpowiedzialnym był Feliks Moskalewski, drugim redaktorem i zarazem kierownikiem

literackim był Władysław Rogowski

35

. Pełny tytuł tego pisma brzmiał ”Głos Lubelski.

Pismo Tygodniowe”, i jak informował tytuł, początkowo ukazywało się ono jako

tygodnik. Częstotliwość ta utrzymywała się do 1 grudnia 1913 roku, kiedy to “Głos”

stał się pismem codziennym. Z taką częstotliwością drukowany był w zakładzie “M.

Kossakowskiej” do marca 1914 roku, gdy druk jego przeniesiono do oficyny

Stanisława Dżała

36

. 

    W miesiącach, w których był on drukowany w zakładzie “M. Kossakowskiej”

ukazywał się on w formacie 4°, a każdy kolejny numer obejmował przeciętnie 12

stron druku w układzie trzyszpaltowym. 36 pierwszych numerów tego pisma, w

czasie gdy było ono jeszcze tygodnikiem, objęło w sumie 572 strony druku.

Jednorazowy nakład wynosił wówczas 800 egzemplarzy

37

. 

    Na treść “Głosu” składały się artykuły ekonomiczne, socjalne i polityczne, artykuły

i utwory literackie, kronika życia lubelskiego, listy korespondentów, telegramy o

ważniejszych wydarzeniach politycznych i społecznych. Efektem łączności redakcji

“Głosu” z jego czytelnikami były drukowane tu niektóre listy czytelników i

odpowiedzi na te listy. Osobne miejsce zajmował kącik humorystyczny, zawierający

różnego rodzaju anegdoty. Obok wyżej wymienionych treści drukowano także

nekrologi, informacje o niektórych najnowszych wydawnictwach książkowych, oraz.

przegląd prasy lubelskiej i krajowej. 

    Dużo uwagi poświęcano też sytuacji na giełdach i sprawozdaniom z dziedziny

handlu i przemysłu. Informacje z tych dwóch ostatnich dziedzin znajdowały się też na

wewnętrznej stronie okładki “Głosu Lubelskiego”, gdzie drukowane były reklamy

różnych firm lubelskich. Na zewnętrznej stronie tej okładki, w 3 pierwszych numerach

“Głosu”, znajdowała się litografia według rysunku K. Kietlicza, wykonana w zakładzie

Adama Jarzyńskiego. Od nr 4 okładkę tego pisma zdobiła już litografia według

projektu W. Kościanowskiego. Przy tworzeniu pisma współpracowała z redaktorem

grupa literatów lubelskich. Swoje utwory poetyckie zamieszczali tu tacy pisarze jak:

Józef Puzyna, Maria Morozowiczówna, Anna Dembińska i Klemens Biegański. Spośród

drobnych utworów prozatorskich drukowane tu były dzieła Zofii Guzowskiej, Karoliny



Łozińskiej, Józefa Puzyny i Bohdana Humanieckiego.

_________________
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    Odmienny, katolicko-społeczny charakter, miało inne drukowane w zakładzie “M.

Kossakowskiej” tygodniowe pismo obrazkowe w języku polskim zatytułowane “Nowa

Jutrzenka”. Jego redaktorem i wydawcą był ksiądz Antoni Kwiatkowski, mieszkający i

pracujący w Bychawie

38

. Pierwszy numer pisma ukazał się 2 kwietnia 1908 roku. Jego

zadaniem miało być “zatroszczenie się o dobro ludu polskiego, żeby jego

przedstawiciele posiedli wszystko to, co posiadać powinien każdy człowiek: podstawy

edukacji i dostateczną doskonałość moralną i znośną zamożność”. Powyższemu

programowi służyły drukowane tu artykuły o charakterze popularno-naukowym, takie

jak np. cykl felietonów Antoniego Flosa zamieszczony w I roczniku pisma, a

poświęcony matkom znanych osobistości. Zamierzeniem tego cyklu było

wskazywanie, jak należy wychowywać dzieci na prawdziwych chrześcijan. 

    Szerzeniu oświaty wśród ludu służyły krótkie notatki i artykuły przedstawiające

sylwetki wybitnych Polaków; do takich należały M. Rejtera: “Stanisław Staszic” /R. I:

1908, nr 21, 22/, Józefa Płomyka: “Hugo Kołłątaj” /R. VI: 1913, nr 10/, czy W. Wójcika:

“Rocznica” /R. VI: 1913, nr 43/. Ten ostatni poświęcony był postaci księcia Józefa

Poniatowskiego. Oświecaniu i doskonaleniu moralnemu ludu służyły artykuły księdza

Kwiatkowskiego zamieszczone w V roczniku “Nowej Jutrzenki”, a posiadające

charakter teoretycznych rozważań nad tym, jak należy rozumieć takie pojęcia jak

sprawiedliwość /nr 13 i 14/, bezstronność /nr 16 i 17/, odwaga /nr 42/. W swoich

rozważaniach poruszał on też problemy stosunków między ludem, a

duchowieństwem /R. V: 1912, nr 12 i 19/ i ludem a inteligencją /R. V: 1912, nr 21/.

    W omawianym roczniku próbował też Kwiatkowski wyjaśnić swoim czytelnikom

takie pojęcia jak lud /nr 23/ i człowiek /nr 24/, Zastanawiał się też nad rolą pracy w

życiu człowieka /nr 36/. Ludności wiejskiej służyły drukowane na łamach “Nowej

Jutrzenki” artykuły i notatki zawierające różne wskazania dla rolników. Przykładem

tych niech będą tu artykuły Kazimierza Mieczyńskiego “Starania około trzody

chlewnej” /R. I: 1908, nr 4 i 5/ i Stanisława Leśniewskiego “O nawożeniu roli” /R. I, nr

21 i 22/. Charakter doradczy w rozstrzyganiu kłopotów dnia codziennego ludności

wiejskiej, a często także charakter pouczający czy informujący, miały drukowane tu

artykuły Józefa Płomyka. Znaleźć też można było prace przybliżające polskiemu

rolnictwu problemy czy osiągnięcia innych krajów w tej dziedzinie. I tak na przykład

artykuł Antoniego Flosa pt. “Walka z piaskami” /R. I, nr 21/ ukazywał proces

zagospodarowywania nieużytków w Danii. Artykuł Józefa Płomyka pt. “Murzyni w

Ameryce” /R.I, nr 22/ poruszał położenie społeczne tej grupy etnicznej na terenie

Stanów Zjednoczonych. 

    Wśród treści popularyzatorskich o charakterze klerykalnym na uwagę zasługuje

cykl “Legend o Matce Boskiej'” w opracowaniu Mariana Gawalewicza, zamieszczony



w I roczniku “Nowej Jutrzenki”. W grupie notatek o charakterze kronikarskim

drukowano tu listy czytelników, w których zawarte były informacje o różnych

wydarzeniach z terenu Lubelszczyzny. Obok tego drukowano wiadomości

telegraficzne, nekrologi, dane o aktualnych cenach produktów rolnych

obowiązujących w domach handlowych. Nie zabrakło tez w “Nowej Jutrzence”

utworów poetyckich takich autorów jak Ludwik Kondratowicz, Wacław Wolski,

Kazimiera Brodziński.

________________
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    “Nowa Jutrzenka” /1908-1917/ drukowana była w zakładzie “M. Kossakowskiej” w

formacje 4° /300 x 215/, a każdy numer obejmował przeciętnie 8 stron druku w

układzie dwuszpaltowym. Rocznie ukazało się około 50 numerów tego tygodnika.

Numeracja stron poszczególnych numerów była ciągła i dawała rocznie w sumie 420

- 440 stron. Jednorazowy nakład tego pisma: wahał się w granicach 300 - 400

egzemplarzy

39

. Zmieniała się też szata graficzna. W pierwszych latach istnienia

“Nowej Jutrzenki” jej strona tytułowa zdobiona była półstronicowymi rycinami,

posiadającymi często charakter religijny. Z biegiem lat zanikły ilustracje na stronie

tytułowej, a pojawiły się wśród tekstu. Inny był też ich charakter. Najczęściej

przedstawiały one obrazki z pracy wiejskiej, a także rysunki różnych kościołów

Lubelszczyzny, czy widoki ukazujące niektóre miejscowości tego regionu. I tak na

przykład rocznik V z 1912 roku bogaty był w widoki Nałęczowa.

    Nieco inny, sprawozdawczy charakter posiadały trzy inne drukowane tu periodyki,

które były organami organizacji i instytucji społecznych i kościelnych z terenu

Lubelszczyzny.

    Pierwszy z nich, “Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności” był organem

sprawozdawczym organizacji powołanej do życia 12 lutego 1815 roku, a mającej na

celu organizowanie pomocy socjalnej dla biedoty z terenu Lublina

40

. “Rocznik” ten

zaczął się ukazywać w 1852 roku i początkowo nosił tytuł “Zdanie Sprawy z Działań

Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności”. Zmiana tytułu nastąpiła w 1870 roku. W

pierwszych latach swego istnienia “Rocznik” drukowany był w oficynie

Nowaczyńskiego, a w latach 1866-1906 w zakładzie Kossakowskich. Ukazywał się on

wówczas w formacie 8°. 

    W latach 1866-1889 każdy “Rocznik” obejmował przeciętnie około 40 stron druku.

W latach następnych objętość jego zwiększała się i od roku 1890 do 1900 wynosiła

około 100 stron, a w pierwszych latach XX wieku wzrosła do 140 stron. Tekst

kolejnych numerów “Rocznika” drukowany był w języku polskim i rosyjskim. W latach

1866-1889 kolejne strony “Rocznika” zawierały te same informacje wydrukowane po

lewej stronie w języku rosyjskim, a po prawej w języku polskim. Od 1890 roku kolejne

numery “Rocznika” zawierały najpierw tekst w języku rosyjskim, a potem te same

treści podane w języku polskim. 

    W latach 1903-1906 treść kolejnych numerów “Rocznika” zaczynała się od

krótkiego wprowadzenia o charakterze kronikarskim, zawierającego przegląd



wydarzeń z poprzedniego roku. Po takim wprowadzeniu następowała relacja z

działalności Towarzystwa, którego organem był “Rocznik”. Na relację składało się

sprawozdanie ze stanu zakładów Towarzystwa Dobroczynności i instytucji

znajdujących się pod zwierzchnictwem Towarzystwa. Dalej występowały informacje o

majątku Towarzystwa w mijającym roku /tj. stan kasy i wartość majątku

nieruchomego/ i dane o zapisach na rzecz Towarzystwa zakończone podziękowaniem

ofiarodawcom. Całości dopełniała lista członków rzeczywistych i ofiarodawców. Obok

wymienionych stałych treści “Rocznika” zamieszczano tu często, w formie dodatków,

projekty dochodów i wydatków na lata następne i protokóły Komisji Rewizyjnej

Towarzystwa. W latach 1900-1906 wśród dodatków zaczęto podawać sprawozdania

Domu Zarobkowego w Lublinie.

________________
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 Od Redakcji, “Zdanie Sprawy z Działań Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności” 1852, s.5.

    Dwa następne periodyki wydawała Kuria Biskupia. Były to “Catalogus Universi

Cleni” i “Directoriura Divini officii”, drukowane w oficynie Kossakowskich już

wcześniej, bo w latach 1851-1854 i w roku 1865. Oba te periodyki były rocznikami.

    “Catalogus” stanowił wykaz kościołów i duchowieństwa diecezji lubelskiej.

Zawierał informacje dotyczące obsady stanowisk kościelnych i klasztornych w tej

diecezji, z nazwiskami prałatów i kanoników lubelskiej kapituły katedralnej na czele.

Całości dopełniał alfabetyczny spis duchowieństwa diecezji lubelskiej. Obok tego

znajdowały się tu wykazy parafii według dekanatów tego terenu. Nie zabrakło też

informacji o lubelskim seminarium duchownym z wyszczególnieniem nazwisk jego

wykładowców i uczniów. Zamieszczono tu również tabele z wykazami świąt

państwowych i świąt dworu cesarskiego, z podaniem tekstu modlitw za panujących.

Wszystko to zakończone było informacjami astronomicznymi, takimi jak dane o

fazach księżyca i tabele wschodów i zachodów słońca na dany rok. 

    W latach 1874-1915 drukowano tu także aktualne wykazy nazwisk

administratorów poszczególnych diecezji rzymsko-katolickich w Cesarstwie

Rosyjskim i Królestwie Polskim. Inną nowością w treści katalogu po 1870 roku były

drukowane krótkie rysy historyczne diecezji lubelskiej i chełmskiej, z podaniem

różnych faktów z życia kościelnego tych terenów na przestrzeni wieków, a także

przedstawienie sytuacji współczesnej. Na pierwszych stronach katalogu często

można było znaleźć informacje biograficzne o aktualnym papieżu i niektóre dane

dotycząca biskupów lubelskich. Przez cały okres ukazywania się katalogu często

pojawiały się nekrologi duchownych z terenu diecezji lubelskiej. Dużą wartość

przedstawiały zamieszczane dane statystyczne dotyczące diecezji. Wszystkie te

treści ukazywały się w niemal stałym kształcie wydawniczym. 

    Katalog wychodził w formacie różnej wielkości 16°. Wahaniom podlegała też jego

objętość. W latach 1870-1914 oscylowała ona w granicach 100 - 200 stron druku.

Zmiany objętości powodowane były tym, że bardzo często jeden rocznik zawierał te

same informacje w języku łacińskim z fragmentami w języku polskim i dalej to samo

w całości lub w skrócie w języku rosyjskim. Zmianom ulegał sam tytuł katalogu. O ile



w 1851 roku jego tytuł brzmiał “Elenchus Universi Cleri Saecularis Dioecesis

Lublinensie” to w wydaniach po 1870 roku nosił on tytuł “Catalogus Universi Cleri

Saecularis et Regularis Dioecesis Lublineneis”, a od roku 1896 “Catalogus

Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam Saecularis quam Regularis Dioecesis Lublinensis”.

    Drugim, drukowanym u Kossakowskich organem Kurii Biskupiej, było wydawnictwo

noszące od 1870 roku tytuł “Directorium Divini Officii In usum Universi Cleri

Saeculoris Dioecesis Lublinensis”. W 1872 roku pierwszy człon tytułu został

poszerzony i brzmiał: “Directorium Divini Officii et Missarum”. Zasadniczą treść tego

rocznika stanowił wykaz nabożeństw kościoła rzymskokatolickiego na poszczególne

dni danego roku. Wykaz ten bywał poprzedzony przypomnieniem ważniejszych dat z

historii Kościoła i aktualnymi datami świąt ruchomych. Karta tytułowa dostarczała

informacji o aktualnym biskupie lubelskim. 

    Od 1870 roku w treści “Directorium Divini” pojawiły się informacje o terminach

planowanych i już odbytych wizyt duszpasterskich biskupa lubelskiego w podległych

mu parafiach. Obok dat świąt kościelnych i państwowych przypominano tu o

świętach episkopatu i świętach papieskich. W niektórych rocznikach z lat 1890-1913

zamieszczano także dane o rocznicach urodzin członków rodziny cesarskiej.

Większość roczników “Directorium Divini” drukowana była w formacie 16

o

. Ich

objętość wahała się w granicach około 120 stron, z których większość drukowana

była w języku łacińskim, a tylko drobne uwagi i teksty modlitw drukowane były

równocześnie w języku polskim i rosyjskim. Całość zawartych tu informacji

przeznaczona była do użytku duchownych diecezji lubelskiej, a od roku 1908 także i

diecezji podlaskiej.

DZIAŁALNOŚĆ OFICYNY “M. KOSSAKOWSKIEJ” W LATACH 1914-1939

 

    Przez okres I wojny światowej i pierwsze dziesięciolecie lat międzywojennych

zakład “M. Kossakowskiej” nadal mieścił się w dawnym lokalu przy ulicy Krakowskie

Przedmieście nr 10. Nie zachowały się żadne wzmianki na temat zmian w

wyposażeniu technicznym drukarni; najpewniej pracowała wiec ona na bazie maszyn

zakupionych przez Pelagię Ostachiewicz przy końcu XIX wieku. Po zakończeniu I

wojny światowej prawo własności drukarni “M. Kossakowskiej” zostało przez Karolinę

Rogowską przekazane Jadwidze i Tadeuszowi Wierzbickim

41

. Dzięki energii

Wierzbickiego, zakład ten charakteryzował się dużą dynamiką i różnorodnością

produkcji wydawniczej nie ustępując Drukarni Państwowej czy Zakładom Graficznym

Pietrzykowskiego. 

    Ten stan rzeczy utrzymał się w oficynie “M. Kossakowskiej” do roku 1930, gdy po

śmierci Tadeusza Wierzbickiego właścicielka firmy Jadwiga Wierzbicka obowiązki

zarządzania drukarnią powierzyła dotychczasowemu kierownikowi technicznemu

zakładu Janowi Jóźwiakowskiemu, który z energią zaczął je wypełniać

42

. Pierwszym

jeno posunięciem było przeniesienie zakładu do lokalu przy ulicy Bernardyńskiej 24

/obecnie Dąbrowskiego/. Dążąc do odnowienia bazy technicznej drukarni zakupił on

komplet nowych czcionek, przez co zakład pozyskał nowych klientów, a wśród



wytworów drukarni pojawiły się nowe rodzaje druków.

    W kwietniu 1939 roku prawa własności zakładu nabył jej dotychczasowy kierownik

Jan Jóźwiakowski

43

. Z chwilą wkroczenia do Lublina Niemców zakład został

zamknięty, a następnie skonfiskowany. Jego wyposażenie przeniesiono na ulicę

Wieniawską 8 gdzie prowadził zakład gestapowiec Bojda

44

. Po wyzwoleniu Lublina w

1944 roku drukowano tu “Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”. W lipcu 1945

roku Jóźwiakowski wznowił działalność zakładu w lokalu przy ulicy Bernardyńskiej 20.

Drukarnia nadal działała pod firmą “M. Kossakowskiej”. Sytuacja taka trwała do roku

1949 tj. do chwili upaństwowienia zakładu i włączenia go do Lubelskich Zakładów

Graficznych

45

.

    Nowa sytuacja polityczno-ekonomiczna, jaką wytworzyły lata I wojny światowej,

nie zahamowała działalności wydawniczej drukarni “M. Kossakowskiej”. Nadal

kontynuowano tu druk wielu wcześniejszych wydawnictw, powracano do starych.

Nieprzerwanie ukazywały się wówczas spod pras zakładu Kossakowskich takie

wydawnictwa jak “Rocznik Towarzystwa Dobroczynności”, kolejne numery

“Kalendarza Lubelskiego”, czy oba wydawane tu wcześniej druki Kurii Biskupiej.

_______________
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    Obok tego pojawiły się tu kolejne numery wznowionego w 1914 roku “Kuriera

Lubelskiego”, który do czerwca 1915 roku był drukowany w zakładzie

Pietrzykowskiego

46

. Po 6-miesiecznej przerwie, dzięki staraniom Wandy Papiewskiej,

pismo to znowu trafiło do swoich czytelników, tym razem wychodziło spod pras

drukarni “M. Kossakowskiej”. Jego pełny tytuł brzmiał wówczas: “Kurier Lubelski.

Tygodnik społeczno-ekonomiczny, popularno-naukowy i literacki”. Było ono organem

socjalistów lubelskich. Do dnia dzisiejszego, jako najstarszy, przetrwał 3 numer tego

pisma z dnia 1 stycznia 1916 roku. Posiadało ono format 4° i obejmowało 8 stron

druku w układzie dwuszpaltowym.

    Od numeru 12 “Kurier” wychodził w formacie 2°. Jako tygodnik dotrwał on do

chwili, gdy w Warszawie powstał inny organ socjalistów “Głos Robotniczy”, który

ukazywał się co dwa tygodnie i bez trudu docierał do Lublina

47

. Od tej chwili tj. od

października 1916 roku “Kurier” ukazywał się jeszcze przez pewien czas, ale już

nieregularnie. W sumie tygodniowych numerów “Kuriera” ukazało się 40, wszystkie

tłoczone były w zakładzie “M. Kossakowskiej”. W ciągu tak krótkiego czasu zmieniali

się redaktorzy tego pisma. Redaktorem i wydawcą pierwszych 13 numerów była

Wanda Papiewska. Numery od 14 do 20 redagował Henryk Biernacki. Potem, do

numeru 37, kontynuował to wydawnictwo Tadeusz Malewski. Ostatnie 3 numery

ukazały się dzięki staraniom Wacława Drzewińskiego.



    W treści “Kurier” wyrażał klasowy pogląd na społeczeństwo

48

. Przykładem niech

będzie tu artykuł J. Wiejskiego, zamieszczony w 23 numerze, omawiający sprawę

nieporozumień między robotnikami a innymi grupami społecznymi wchodzącymi w

skład Komitetów Obywatelskich, jakie powstawały wśród Polaków w czasie działań

wojennych. Wiejski skrytykował tu niedocenianie robotników, ich lekceważenie przez

inne klasy. Najwięcej miejsca poświęcono w “Kurierze” sprawom obcej i polskiej

klasy robotniczej, a w tym także partiom robotniczym. Służył temu artykuł

poświęcony sytuacji łódzkiej klasy robotniczej zamieszczony w 2 numerze tej gazety.

Temu tez poświęcony był, drukowany od 13 numeru, cykl artykułów zatytułowany

“Życie robotnicze”. 

    Sprawom partyjnym poświęcone było sprawozdanie o kongresie socjalistów

francuskich /nr 5/ i artykuł Jurkowskiego dotyczący sytuacji w Niemieckiej Partii

Socjal-Demokratycznej /nr 13/. W treści “Kuriera” nie zabrakło też informacji o

sytuacji na froncie i rozważań nad skutkami wojny. Obok publikacji o charakterze

informacyjnym zawierał “Kurier” drobne utwory literackie, drukowane w odcinkach.

Od numeru 7 drukowano na przykład nowele Tadeusza Głodowskiego zatytułowaną

“Mieniący się kamyk”. Obok drobnych utworów prozatorskich nie zabrakło tu

utworów poetyckich. W numerze 21 zamieszczono wiersz Witolda

Gozdawy-Godlewskiego pt. “Zbudź się Heloto!”, a w numerze 23 “Dzień dzisiejszy”

Leopolda Staffa.

    Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wśród druków

oficyny pod firmą “M. Kossakowskiej” obok kontynuacji starych wydawnictw, których

przykładem jest “Kalendarz Lubelski”, pojawiły się nowe tytuły, nowe rodzaje

druków, będące odzwierciedleniem nowej rzeczywistości politycznej w życiu Polaków.

Wśród druków, tłoczonych w tej oficynie w okresie międzywojennym, na uwagę

zasługują dokumenty życia społecznego i gospodarczego Lublina w postaci

roczników i sprawozdań różnych organizacji społecznych i ekonomicznych.

_________________
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    Jednym z nich był “Rocznik Lubelskiego Stowarzyszenia Spożywców”, który zaczął

się ukazywać w 1913 roku. W oficynie “M. Kossakowskiej” wydrukowano numer 8 i 9

za lata 1920 i 1921. Ich roczny nakład wynosił wówczas 2 tysiące egzemplarzy

49

.

“Roczniki” te posiadały format 8° i obejmowały 60 stron druku każdy. Informowały

one członków tego stowarzyszenia o zasadach jego pracy, a także zdawały relację z

działalności tej organizacji i podległych jej zakładów, Prezentowały również stosunek

Stowarzyszenia do różnych kwestii społecznych i politycznych z tycia kraju.

    Innym tego rodzaju wydawnictwem, drukowanym w oficynie “M. Kossakowskiej” w

tym okresie był “Rocznik Spółdzielczego Stowarzyszenia Pracowników Kolejowych w

Lublinie”. Pierwszy numer ukazał się w 1920 roku i przynosił sprawozdanie za

pierwszy rok działalności tego Stowarzyszenia tj. za rok 1919. W bibliotekach

lubelskich zachował się 2 numer “Rocznika” dotyczący działalności tej organizacji w



roku 1920. Posiadał format 8° i obejmował 28 stron druku.

    Kolejnym tego typu wydawnictwem, którego pierwsze roczniki drukowane były w

zakładzie Kossakowskich, są “Sprawozdania Okręgowego Związku Stowarzyszeń

Spożywców w Lubartowie” wydawane tu w latach 1920-1922. Ukazywały się one w

formacie 8° i obejmowały przeciętnie około 20 stron druku.

    W roku 1932 wydrukowano w zakładzie “M. Kossakowskiej”

“

Sprawozdanie Kasy

Przemysłowców i Rolników Lubelskich za rok 1931” oraz “Sprawozdanie Kasy

Przemysłowców i Rolników Lubelskich za rok 1932”. Pisma te miały format 8° i liczyły

8 stron.

    W grupie tych wszystkich wydawnictw sprawozdawczych, drukowanych w

zakładzie “M. Kossakowakiej” w okresie międzywojennym, znalazły się też

“Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie” drukowane tu od rocznika 5

z 1933 roku do rocznika 10 z 1938 roku. Miały one format dużej 8°, a każdy z tych

roczników obejmował przeciętnie około 200 stron. 

    Treść “Sprawozdań” dzieliła się na kilka zasadniczych części. Pierwszą stanowiło

sprawozdanie o stanie gospodarczym okręgu podlegającego Izbie tj. terenom

województwa lubelskiego i wołyńskiego. Część następną stanowiło sprawozdanie z

działalności Izby. Treść ilustrowana była tabelami. Dalej zamieszczony był dodatkowy

zbiór tabel odnoszących się do sprawozdania o stanie gospodarczym okręgu. W 5 i 6

roczniku dodatkowo zamieszczono jeszcze przegląd ustawodawstwa gospodarczego

ogłoszonego w danym roku. W treści wszystkich omawianych tu roczników

“Sprawozdań” nie zabrakło też nekrologów, zdobionych często fotografiami

zmarłych.

_______________
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“Rocznik Lubelskiego Stowarzyszania Spożywców”, R. 9: 1921, s. 1.

    Inną grupą wydawnictw periodycznych drukowanych w oficynie “M.

Kossakowskiej” przez cały okres międzywojenny były druki o charakterze

kościelnym. Wśród tych możemy wyliczyć takie, które były drukowane tu już

wcześniej, jak również takie, które pojawiły się dopiero w okrasie międzywojennym.

Do tych pierwszych należały dwa wydawnictwa Kurii Biskupiej w Lublinie:

“Catalogus” i “Ordo Divini”, które w omawianym okresie ulegały różnorodnym

zmianom. Zmieniały się ich tytuły i zawartość treściowa. Katalog z 1920 roku ukazał

się pt. “Catalogus Omnium Ecclesiarum et Cleni”, a w latach 1921-1929 jego tytuł

brzmiał już “Catalogus Ecclesiarum et Cleni”. W roku 1930 uległ on spolszczeniu i od

tej chwili nosił tytuł “Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Lubelskiej”. W

miejsce drukowanego tu wcześniej wykazu administratorów poszczególnych diecezji

rzymsko-katolickich z terenu Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Polskiego, od 1919

roku zaczęto zamieszczać tu nazwiska duchownych piastujących ważniejsze urzędy

w hierarchii kościelnej na terenie Polski, ze szczegółowymi danymi dotyczącymi

diecezji lubelskiej. 

    Nowością w treści “Katalogu” z okresu międzywojennego była duża ilość informacji



dotyczących Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I tak dla przykładu w roku 1919

zamieszczono tu nazwiska rektora i wykładowców tej uczelni, a także nazwiska

studiujących duchownych. Przy tych ostatnich podano też informacje z jakich diecezji

pochodzą. Dane o władzach tej uczelni i jej studentach przyniósł też “Katalog” z roku

1930. W wielu rocznikach tego wydawnictwa wydrukowano też nazwiska kapłanów

emerytów i duchownych przebywających w danym roku poza diecezją. Zmianom

uległa też objętość “Katalogu”. W roku 1920 obejmował on 304 strony druku i

posiadał format 16

o

. W roku następnym przy tym samym formacie objętość równała

się 120 stronom. Najmniejszą objętość bo 80 stron posiadał on w latach 1925-1926,

a jego nakład wynosił wówczas 400 - 500 egzemplarzy rocznie. W drukarni “M.

Kossakowskiej” “Katalog” był drukowany do 1933 roku włącznie.

     Dłużej, bo do 1939 roku, był tu drukowany “Ordo Divini”, w którym zmianom

ulegała treść i objętość. W latach 1921-1928 na pierwszych stronach zamieszczano

skrót różnych rozporządzeń i decyzji dotyczących diecezji lubelskiej. Od roku 1926 na

16 pierwszych stronach o numeracji rzymskiej podawano kolejność mszy i kalendarz

na dany rok oraz skrócony kalendarz na rok następny. Obok dat świąt papieskich i

świąt episkopatu polskiego pojawił się wówczas tekst modlitwy za Polskę i jej

obrońców. Drukowano tu także programy egzaminów proboszczowskich. Większość

tych roczników wydawana była w formacie 16°, a tylko w latach 1917-1919 ukazały

się one w formacie 8°. Ich objętość wahała się w granicach około 120 stron. Po roku

1920 powiększyła się do 170 stron. 

    Tekst “Ordo Divini” w większości drukowany był w języku łacińskimi; w języku

polskim drukowano tu drobne uwagi i teksty modlitw. Obok nich pojawiły się dwa

inne wydawnictwa kościelna drukowane w oficynie “M. Kossakowskiej”. W latach

1925-1939 drukowano tu “Kronikę Muzyczną”, organ Kollegium Organistów Okręgu

Lubelskiego. Przez okres tych 15 lat corocznie ukazywały się 2-3 numery “Kroniki”,

co w sumie dało 37 numerów. Jednorazowy nakład tego pisma wynosił 300

egzemplarzy

50

. Posiadało ono format 4

o

, a objętość poszczególnych numerów

wynosiła 16 - 24 strony. Redaktorem pierwszych siedmiu numerów był Wit

Tyszkowski, później redagował je Podobiński. 

______________
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    Zamierzeniem twórców “Kroniki” było pośredniczenie między garstką organistów

diecezji lubelskiej, a szerszym światem muzycznym

51

. W rubryce zatytułowanej “Z

Ruchu Muzycznego” zamieszczano różne informacje z życia muzycznego w kraju i za

granicą, Znalazły też miejsce w “Kronice” artykuły poświęcone kompozytorom

zasłużonym dla muzyki organowej jak Bach /nr 5/ czy Palestrini /nr 4/. “Kronika”

informowała również o sprawach fachowych. Służyły temu drukowane tu wskazówki

dla kierowników amatorskich zespołów muzycznych. Pismo to pełniło też funkcję

łącznika między jego czytelnikami, a zarządem Stowarzyszenia Organistów. W

rubryce zatytułowanej “Z naszych spraw” zamieszczono między innymi

sprawozdania z działalności tego Stowarzyszenia. Ostatnie strony zawierały nekrologi

informujące o zgonach organistów diecezji lubelskiej oraz różne ogłoszenia związane

z życiem Kościoła.



    Nieco później niż “Kronikę” zaczęto w zakładzie “M. Kossakowskiej” drukować inne

czasopismo kościelne: “Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”. Był to miesięcznik Kurii

Biskupiej w Lublinie, wychodzący już od 1919 roku. Początkowo był on drukowany w

zakładzie A. Rozdoby, a następnie w Zakładach Graficznych Pietrzykowskiego. We

wrześniu 1929 roku miesięcznik trafił do oficyny “M. Kossakowskiej”, gdzie

drukowano go do roku 1934, kiedy to zaczęto go składać w zakładzie drukarskim

“Głosu Lubelskiego”. Rocznie ukazywało się 10 numerów tego pisma - miesiące

letnie łączone były podwójnie. “Wiadomości” miały format 8°, objętość jednego

rocznika obejmowała około 360 stron. Jednorazowy nakład wynosił w 1929 roku 600

egzemplarzy

52

. 

    Treść pisma miała charakter informacyjny. Pierwsze 10 stron zajmowała rubryka

“Akta Stolicy Apostolskiej”. Znajdowały się tu dane o postanowieniach i

zarządzeniach papieskich oraz informacje o niektórych wydarzeniach z życia stolicy

apostolskiej. Kolejny dział “Wiadomości” zatytułowany “Z Kurii Biskupiej” dotyczył

życia i pracy Lubelskiej Kurii Biskupiej i całej diecezji lubelskiej. Zamieszczono tu

dane dotyczące planów wizytacji biskupów lubelskich, informacje o zmianach na

stanowiskach kościelnych oraz teksty rozporządzeń dla proboszczów i wskazania dla

wiernych. Najbardziej zróżnicowana pod względem treści była trzecia część

“Wiadomości”. Można tu było spotkać informacje i rozważania teoretyczne dotyczące

pozycji prawnej Kościoła w Polsce /R. 13: nr 6/. Poruszono tu też różne sprawy

związane z misjami i pielgrzymkami. Obok tego zamieszczano drobne artykuły

publicystyczne o charakterze oświatowym. Do takich należały: artykuł nawołujący do

większej dbałości o zdrowie /R.13: nr 6/, czy przestrzegający przed negatywnymi

skutkami niektórych nałogów /R.12: nr 1/. Na ostatnich stronach znajdował się skrót

najważniejszych wydarzeń, ogłoszenia oraz wykaz literatury zalecanej do

przeczytania. Całości dopełniał spis treści.

    Powielano tu także rozporządzenia Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczane w

“Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”. Wśród druków o charakterze

informacyjnym ukazał się w 1927 roku “Informator podatkowy dla instytucji

handlowych” autorstwa Henryka Paprockiego. Między wydawnictwami książkowymi

drukowanymi w oficynie “M. Kossakowskiej” w okresie międzywojennym spotykamy

między innymi: w 1922 roku Gabrieli Zapolskiej “Kaśkę Kariatydę”, a w roku 1925

Wacława Gąsiorowskiego “Panią Wawelską”. Nie zabrakło też dzieł literatów

lubelskich. Przykładem niech będzie wydanie poezji Adama Bocheńskiego w 1920

roku. Jakościowo nowym rodzajem druków świadczącym o wysokiej pozycji zakładu

“M. Kossakowskiej” w drukarstwie lubelskim, były drukowane tu po 1931 roku prace

Towarzystwa Naukowego KUL.

______________
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 Od Redakcji, “Kronika Muzyczna”, R. 1: 1925, nr 1, s. 1.
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 WAP Lublin, UWL, sygn. 565 /1929/, s. 139, 155.



SYLWETKA NOWACZYŃSKIEGO

 

    Józef Cezariusz Nowaczyński urodził się 27.VIII.1820 r. w miasteczku Kamieńsk, w

powiecie radomskim, w województwie kaliskim

1

. Jego ojciec Jan pełnił obowiązki

Rewizora Obwodu Piotrkowskiego przy dzierżawie plantacji tytoniowych, matka zaś,

Gertruda z Komorowskich zajmowała się gospodarstwem domowym. Wykształcenie

ogólne Józefa ograniczyło się do ukończenia czteroklasowej szkoły powiatowej w

Wieluniu. Następnie przez kilka lat pomagał on podupadłemu na zdrowiu ojcu w

czynnościach urzędowych. W 1841 r., po śmierci ojca, wyjechał do Warszawy na

praktykę grawersko-litograficzną w nowo otwartym zakładzie Henryka Hirszla

2

.

    Hirszel zwiedził “najcelniejsze zakłady stolic zagranicznych, aby wykształcić się w

swojej sztuce. Między innymi praktykował u słynnego Kriegera w Berlinie”. Uczył się

także w ośrodku szkolenia litografów przy zakładzie Banku Polskiego

3

. Posiadając

zdolności artystyczne i organizacyjne prowadził pokazy malarstwa. Zorganizował też

przyzakładowy punkt sprzedaży produktów litografii. Front domu, w którym

znajdowała się firma ozdobiony był - własnoręcznie przez Hirzsla wykonanym,

rzucającym się w oczy - rokokowym szyldem. W 1841 r. na zorganizowanej w

Warszawie litograficznej wystawie zaprezentowawszy dwa portrety oraz “Adresa i

próby”, uzyskał srebrny medal oraz wiele pochlebnych recenzji. 

    Do 1845 r. Hirszel wielokrotnie brał udział w różnych pokazach i wystawach,

litograficznych

4

. Zakład był bardzo czuły na zmieniający się konwenans i modę. Obok

wielu okolicznościowych druków powstały tu ilustracje do dzieła K. W. Wójcickiego:

Żywoty znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach

5

. Drutowano też

partytury muzyczne. 

    W skład wyposażenia zakładu wchodziły: sztemprasa, dwie prasy sztangowe z

trzema walcami i innymi potrzebnymi rekwizytami, prasa do glansowania biletów z

trzema blachami, trzy stoły litograficzne, stół do szlifowania kamieni z wszelkimi

rekwizytami, stół do preparowania kamieni, prasa do prasowania papieru, prasa

sztycharska, aparat do sztychowania nut, trzydzieści cztery kamienie arkuszowe,

pięćdziesiąt osiem kamieni półarkuszowych, czterdzieści osiem kamieni

ćwiartkowych w dużym formacie, dwadzieścia pięć sztuk takich samych w formacie

małym, siedem kamieni bardzo małych

6

. 

    Wśród zidentyfikowanych współpracowników zakładu są malarz i litograf Józef

Głowacki, oraz J. Helfe, autor widoku dworca kolei warszawsko-wileńskiej. Na prasach

Hirszla próbowali swoich sił także malarze Wojciech Gerson oraz Tytus Byczkowski.

Obok Józefa Nowaczyńskiego odbywał tu praktyką Juliusz Dutsche

7

.

_______________
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Wypis Wierzytelny aktu urodzenia J. Nowaczyńskiego, z dn. 22 lipca 1848 r., ze zbiorów Kazimierza Rosiaka w następnych przypisach: ze zb. K. Rosiaka.

2

 J. Nowaczyński: Pamiętnik, bez paginacji, ze zb. K. Rosiaka.

3 

I. Tessaro-Kosimowa: Litografia warszawska, Warszawa 1973, s. 61.

4

 
Tamże, s. 51, 100.

5

 
K. W. Wójcicki: Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach, t. 1-2, Warszawa 1850-1851.

6 

Tessaro-Kosimowa, Litografia ..., s. 202.

7

 Tamże, s. 245.

    Nowaczyński rozpoczął terminarz jako dojrzały dwudziestoletni mężczyzna /na

praktykę przyjmowano zwykle chłopców w wieku od trzynastu do piętnastu lat/.

Pracował dziennie po 10 godzin, zarabiając tygodniowo 3 ruble. Suma ta ledwo

starczała na utrzymanie, jednak okres warszawski wspominał zawsze bardzo ciepło,

stwierdzając, że jest: “zadowolnionym i wdzięcznym Mu /Hirszlowi/ za dany mi

sposób do życia”

8

. Hirszel zaś wystawiając swemu praktykantowi świadectwo zapisał,

że Nowaczyński przez 3 lata i 3 miesiące “w tym trudnym zawodzie artystycznym

uczynił postęp znaczny, tak że śmiało pełnić może obowiązki Grawera /.../. Każdemu

z właścicieli Litografii zalecam wyżej wymienionego Nowaczyńskiego, jako zdolnego i

dobrze sprawiającego się artystę”

9

.

    W 1843 r. Nowaczyński ożenił się z Anną Fiałkowską, pracującą w domu państwa

Frej w Warszawie, jako służąca z dziennym zarobkiem 6 kop. /36 zł. p. kwartalnie/.

Praca u państwa Frej była ciężka, źle wynagradzana. Anna mogła bardzo rzadko

korzystać z wychodnego. Z tego powodu, chociaż znali się z Józefem prawie trzy lata,

nie widywali się zbyt często. Oboje nie wnieśli do małżeństwa żadnego majątku.

    Szczupła pensja praktykanta nie starczała na utrzymanie żony i urodzonego w

1846 r. syna. Musiał więc Nowaczyński dorabiać grawerując nocami i w dni

świąteczne kamienie litograficzne dla różnych zakładów. Praktykę skończył w

styczniu 1845 r.

10

.

    O zatrudnienie w Warszawie w tym czasie było coraz trudniej na skutek obniżenia

się zapotrzebowania na produkty zakładów drukarskich i litograficznych. Wiele firm

zamknięto.

    W tej sytuacji Nowaczyńscy przenieśli się do Lublina 24 marca 1847 r. Józef

rozpoczął pracę w Litografii Rządu Gubernialnego Lubelskiego

11

.

    Pensja za zarządzanie litografią nie zaspokajała potrzeb rodziny. Od 1849 r., przez

15 lat, utrzymywał też Nowaczyński litografię przy biurze powiatu w Krasnymstawie,

drukującą wszelkie cyrkularze i inne materiały dla “Burmistrzów, Wójtów Gmin i osób

prywatnych”

12

. Podobny zakład posiadał w Opatowie. Od 1855 r. podjął się

sześcioletniej dzierżawy Drukarni Rządu Gubernialnego Lubelskiego

13

. Dzierżawa ta

nie przyniosła spodziewanych korzyści. Drukarnia była Zaniedbana i

zdekompletowana; brakowało sprzętu, a ten który był nie nadawał się do użytku.

Niezbędny okazał się zakup prasy, walców i nowych zestawów czcionek

14

.



_________________
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 Nowaczyński: Pamiętnik.

9

 
Świadectwo ukończenia terminażu litograficznego, ze zb. K. Rosiaka.

10 

Nowaczyński: Pamiętnik.

11 

Tamże.
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Naczelnik Powiatu Krasnystawskiego do Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Rapport, z dn. 30 kwietnia 1865 r.

 
WAP Lublin, RGL, adm. 1730, s. 111.

13

 Kontrakt między Rządem Gubernialnym Lubelskim ..., a Józefem Nowaczyńskim ... z dnia 20 grudnia 1855 r., ze zb. K. Rosiaka.

14

 Prośba Nowaczyńskiego Dzierżawcy Drukarni do Wysokiego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, z dn. 30 grudnia 1856 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276, s. 67; Józef Nowaczyński do Jaśnie Wielmożnego Radcy Stanu Gubernialnego Cywilnego Guberni Lubelskiej, z dn. 14 lutego 1857 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276, s. 80.

    24 kwietnia 1860 r. otrzymał Nowaczyński konsens na utrzymywanie w Lublinie

drukarni i litografii

15

. Początkowo prowadził zakład do spółki z Moszkiem

Wagmajstrem, który w 1855 r. nabył drukarnię od Heleny Szczepańskiej, wdowy po

drukarzu Kazimierzu Szczepańskim

16

.

    Produkcja całej firmy zaspokajała potrzeby nie tylko Lublina i powiatu lubelskiego,

ale także powiatów: krasnystawskiego, opatowskiego i radzyńskiego. Za rzetelną

pracę władze gubernialne wyróżniły litografa w 1850 r. specjalną nagrodą

17

. W

dziesięć lat później, kiedy czynił starania o uzyskanie konsensu na utrzymywanie

litografii i drukarni, przedstawiono go Kuratorowi Okręgu Naukowego Warszawskiego

jako rzemieślnika prowadzącego się moralnie i gorliwie wykonującego swoje

obowiązki

18

.

    1 lutego 1861 r. Nowaczyński otrzymał też konsens na “handel częściowy papieru

prostego i materiałów piśmiennych w Mieście Lublinie”

19

. Jego działalność handlową

potwierdza także przystąpienie 12 września 1874 r. do Zgromadzenia kupców

Okręgu Lublin. Warunkiem członkostwa w zgromadzeniu była wpłata 30 r. s., co

stanowiło niemałą sumę

20

.

    Wybuch powstania styczniowego spowodował stagnację działalności firm

drukarsko-litograficznych, zaś jego klęska przyniosła falę kontroli i rewizji. Drukarzy,

którym udowodniono powielanie nielegalnych pozycji aresztowano, a ich zakłady

uległy konfiskacie. Od stycznia do marca 1863 r. Nowaczyński był więziony na

Zamku lubelskim i w koszarach. Przyczyną aresztowania było wydrukowanie w

trzydziestu arkuszach wydawnictwa zwanego “Mową księdza w Sandomierzu”. Po

trzech miesiącach litografa zwolniono, ponieważ główny ciężar winy spoczął na

sekretarzu Kancelarni Rządu Gubernialnego Lubelskiego Michalewskim, który był

odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia

21

. 

    W rok później policja znalazła w drukarni Nowaczyńskiego kilkaset Wezwań od

imienia Ojca i Św. Kościoła dla Bractw Trzeźwości i Wstrzemięźliwości. Powyższe

wezwanie z uwagi na treść uznano za rewolucyjne

22

. I tym razem udało się

litografowi wyjść cało z opresji. 6 lutego 1864 r. decyzją Rządu Gubernialnego

Lubelskiego mianowano go nawet “Urzędnikiem do pisma Biura Rządu

Gubernialnego”

23

. Spokój nie trwał jednak długo. Represje popowstaniowe, nowy



porządek administracyjny i intrygi ze strony różnych urzędników doprowadziły do

utraty posady przy Rządzie Gubernialnym oraz prac we wszystkich czterech

powiatach. W 1868 r. przyłączono litografię do drukarni rządowej, a nad całością

sprawował pieczę redaktor Gajewski. Nowaczyński po 22 latach pracy na stanowisku

zarządzającego litografią został pozbawiony swojej funkcji

24

.

__________________
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Konsens dla Józefa Nowaczyńskiego na utrzymywanie w Mieście Lublinie Drukarni i Litografii, z dn. 24 kwietnia 1860 r., ze zb. K. Rosiaka.
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Moszek Wagmajster Do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, z dn. 21 września 1855 r., WAP Lublin, RGL, adm. 763, s. 20.
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 Rząd Gubernialny Lubelski do Pana Nowaczyńskiego Rysownika Litografii Rządu Gubernialnego Lubelskiego z dn. 4 czerwca 1850 r., ze zb. K. Rosiaka.
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 Poświadczenie zapisu J. Nowaczyńskiego do Zgromadzenia Kupców, z dn. 12 września 1874 r., ze zb. K. Rosiaka.
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 J. Nowaczyński: Pamiętnik.
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 Generał Policmajster Do Lubelskiego Gubernatora, Rapport, z dn. 23 września 1864 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276.

23

 Nominacya na Urząd Urzędnika do pisma Biura Rządu Gubernialnego dla Pana Józefa Nowaczyńskiego, z dn. 6 lutego 1864 r., ze zb. K. Rosiaka.

24 

Nowaczyński: Pamiętnik.

    W tym czasie był on już jedynym właścicielem drukarni wcześniej zakupionej przez

Moszka Wagmajstra od Heleny Szczepańskiej. Zakład został przestawiony na

produkcję litograficzną. Maszyny drukarskie były używane rzadko. Firma nosiła

nazwę: “Zakład Artystyczno-litograficzny i Drukarnia Józefa Nowaczyńskiego”.

Oficjalnie została zarejestrowana 6 kwietnia 1865 r.

25

. Mieściła się w Domu

Lubelskiego Magistratu przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 176, róg ul.

Gubernatorskiej /dzisiejszej ul. Kościuszki/

26

.

    W tym samym domu znajdował się też zakład fotograficzny prowadzony przez

Aleksandra Nowaczyńskiego, syna litografa. Konsens na jego utrzymywanie uzyskał

Aleksander 29 kwietnia 1866 r.

27

. Efektem współpracy obu firm był ścienny

“Kalendarz fotograficzny Nowaczyńskiego na rok 1871”

28

. Wkrótce jednak chory na

gruźlicę dwudziestoośmioletni fotograf zmarł

29

. Także żona litografa zapadła na

zdrowiu. Bezskutecznie pomagali jej różni lekarze i doradcy. Nowaczyński sprowadzał

nawet zagraniczne lekarstwa. W 1880 r. lecząc przewlekły reumatyzm specjalnymi

wodami zapisanymi przez doktora Ciechońskiego przeziębiła się, ogólny stan zdrowia

pogarszał się z dnia na dzień. Zmarła 30 maja 1881 r.

30

.

    Lata 80-te charakteryzowały się pewną stagnacją w działalności firmy. Po śmierci

syna i później żony litograf był wyraźnie przygnębiony. Nie posiadał już tyle energii

co dawniej, a i jemu coraz częściej dokuczały różne dolegliwości. Bywało, że

zastępowali go w zakładzie najbardziej doświadczeni pracownicy: Feliks Zastawski i

Adam Szymankiewicz. W 1886 r. czuł się szczególnie źle. 13 kwietnia przyjechała z

Warszawy bratanica Waleria

31

. Być może opiekowała się słabnącym stryjem.

    W ostatnich latach życia Nowaczyński napisał pamiętnik. Na kilkunastu stronach,



wykaligrafowanych z wielką dokładnością przedstawił życie swoje oraz rodziny, pracę

w litografiach i drukarniach. W skrócie opisał swoje młode lata ograniczając się do

podania kilku najważniejszych dat. Kilkakrotnie wspomniał o terminowaniu w

zakładzie Hirszla, odnosząc się z wielką sympatią do mistrza. Praca w Litografii

Rządu Gubernialnego i w Drukarni Rządowej wiązała się z wieloma rozgoryczeniami;

musiał walczyć z rosnącą konkurencją, z urzędem, a także z niechętnymi mu

osobami. Pamiętnik napisany jest komunikatywnie, jednakże nie wszystkie fakty

zgadzają się ze sobą, są też opuszczenia w tekście. Ogólnie odczuwa się ton

zgorzkniały człowieka opuszczonego przez najbliższych

32

.

    3 października 1885 r. Nowaczyński w obecności notariusza sporządził testament.

Czuł się już bardzo osłabiony. Szybko pogarszał mu się wzrok. Zapisał Józefowi

Dzięgielewskiemu 2 tys. r. s., swemu bratu Bernardowi 4 tys. r. s., Feliksowi i Apolonii

Zastawskim r. s. 200, Walerii z Zastawskich Nowaczyńskiej i jej matce chorej

psychicznie 200 r. s., Marii Terleckiej r. s. 200, Adamowi Parzyńskiemu 1000 r. s.

Całą resztę otrzymała bratanica Waleria Nowaczyńska, mianowicie: pokapucyński

dom, zakład litograficzny, plac, wszelkie sprzęty domowe, meble, obrazy, garderobę,

sprzęt fachowy. W zamian 17-letnia Waleria została zobowiązana do opieki nad

chorym stryjem. Natomiast po jego śmierci miała przeznaczyć z dochodu firmy stałą

sumę dla szkolnego wsparcia niezamożnych dzieci zecerów, preserów i grawerów

pracujących w firmie Nowaczyńskiego

33

.
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Kopia testamentu Nowaczyńskiego, WAP Lublin, KGL, 1887: 24, s. 38.

    Nowaczyński zmarł w poniedziałek 11 sierpnia 1886 r.

34

. Jego zwłoki zostały

wyprowadzono w czwartek w południe z kościoła O.O. Kapucynów. Pochowano je w

rodzinnym grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej. Po nabożeństwie żałobnym

goszczący w Lublinie artyści teatru dramatycznego, ze współudziałem śpiewaka

opery warszawskiej Czernieckiego, wystąpili z programem poświęconym zmarłemu.

Exportacja odbyła się przy udziale wielu przedstawicieli duchowieństwa, bractw,

cechów, a także krewnych i znajomych. Zamieszczony w “Gazecie Lubelskiej”

nekrolog wspomina o Nowaczyńskim jako o dobrym obywatelu i rzemieślniku, który

“zasłużył sobie na pamięć i uczczenie ostatniej ziemskiej pielgrzymki”

35

.

PRACA W LITOGRAFII RZĄDU GUBERNIALNEGO



 

    Po przyjeździe do Lublina podjął Nowaczyński 24 marca 1847 roku pracę w

Litografii Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

    Od 1853 r., na mocy zawartej umowy, nie pobierając opłat, realizował wszystkie

rządowe zamówienia. Bezpłatnie drukował taż materiały Lubelskiego Towarzystwa

Dobroczynności. Do jego obowiązków należało także utrzymanie sprzętu w stanie

nadającym się do użytku. W zamian korzystał z rządowego lokalu, w którym mieścił

się zakład, otrzymywał stałą pensję /225 r. s. rocznie/ oraz mógł zatrudniać preserów

płacąc im z własnej kieszeni. W wolnych chwilach mógł przyjmować zlecenia

prywatne

36

. Zlecenia rządowe dostarczał mu zwykle woźny magistratu. Jeśli

opatrzone były one w zapisek: “zaraz” lub “natychmiast” litograf musiał realizować

je jak najszybciej, zwykle kosztem innych prac. W kilka godzin później woźny zabierał

gotowe egzemplarze. Były to najczęściej różne druki kancelaryjne, rozporządzenia,

okólniki, raporty, druki tabelaryczne, rejestry, kwitariusze.

    Prywatna działalność Nowaczyńskiego zaspokajała potrzeby Lublina i pobliskich

powiatów. Z reguły ograniczała się do powielania wszelkiego rodzaju biletów

wizytowych, blankietów kupieckich, etykiet, klepsydr, rysunków, szkiców, planów,

map, afiszy, zaproszeń

37

.

    W litografii rządowej pracowało kilka osób: rysownik, starszy preser, młodszy

preser i pomocnik. Jednym ze zdolniejszych pracowników był Lucjan Limat, doskonały

rysownik i kaligraf. Był on przez dłuższy czas “filarem” zakładu. Nowaczyński uczył

Limata od dziecka. Zapewniał mu mieszkanie i wyżywienie

38

.

__________________
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    Wyposażenie pracowni bazowało na urządzeniach zakupionych w 1846 r. przez

władze gubernialne od właściciela lubelskiej litografii Koźmińskiego. Zgromadzono

kamienie litograficzne, prasy i inne przybory. Brakujące urządzenia uzupełniał

Nowaczyński. Wymieniał także zużyty sprzęt na nowy, lub też dokonywał

niezbędnych napraw.

    Podczas zdawania litografii przez Nowaczyńskiego w czerwcu 1868 r.

wyszczególniono: 8 wielkich kamieni półarkuszowych, 3 mniejsze, 8 małych

arkuszowych, 19 dużych półarkuszowych, 19 małych ćwiartkowych, 10

uszkodzonych, dwie nowe, żelazne prasy francuskie, niesprawną prasę korbową z

żelaznym deklem, 2 prasy sztangowe z deklami, 3 szafy z marmurowymi flizami i 3

stoliki do nich, flizę półarkuszową, prasę żelazną z 7 podkładami, 2 stare prasy

drewniane, nieckę do moczenia papieru, 16 desek do gładzenia papieru, wałki do



nadawania, żelazny śrubosztag, drewniane meble, fajansowe spodki do rozcierania

tuszu. Ogólnie rzecz biorąc sprzęt był wyeksploatowany. Nowaczyński w drugiej

połowie lat sześćdziesiątych więcej uwagi zwracał na wyposażenie prywatnego

zakładu litograficznego, traktując pracę w firmie rządowej jako dodatkowe zajęcie

39

.

    Obowiązki zarządcy firmy wykonywał Nowaczyński starannie. 4 czerwca 1850 r.

otrzymał od Rządu Gubernialnego Lubelskiego nagrodę, ponieważ jak stwierdził

gubernator lubelski w specjalnie zredagowanym piśmie, wyróżnił się on: “gorliwą

pracą i poświęceniem się dla dobra służby, a w szczególności zaś w Miesiącu Maju r.

b. przed spodziewanym przyjazdem Najjaśniejszego Pana mając sobie poruczonym

wylitografowanie mappy Guberni tutejszej, robotę wykończył starannie i z powodu

krótkości czasu z wielkim dla siebie wysiłkiem i pośpiechem, przeto Rząd

Gubernialny pragnąc wynagrodzić Go za Jego pilność, postanowią udzielić Mu

tytułem gratyfikacji kwotę r. s. 30”

40

.

    W drugiej połowie lat pięćdziesiątych na skutek pojawienia się nowych zakładów

rozpoczęła się między nimi ostra rywalizacja. Nowaczyńskiemu szczególnie

utrudniała utrzymanie rynku rodzina Gutfeldów, otwierająca coraz to nowe zakłady.

W 1865 r. otrzymał litograf od gubernatora lubelskiego pozwolenie na druk

książeczek legitymacyjnych dla guberni lubelskiej. Cena r. s. 7 za każde 1000 sztuk

proponowana przez Nowaczyńskiego była korzystniejsza od ceny za jaką wykonywał

podobne książeczki legitymacyjne warszawski drukarz Orgelbrand. Kiedy tylko

pozwolenie zostało zatwierdzone przez Generał-Policmajstra Królestwa Polskiego,

dwaj inni drukarze lubelscy: Kossakowski i Gutfeld zadeklarowali się wykonać

wspomniane druki po cenach jeszcze niższych: pierwszy po 6 r. s. za każde 1000

egz., a drugi po 5,8 r. s.

41

.

___________________
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Gubernator Lubelski do Pana Nowaczyńskiego Drukarza i litografa w Lublinie, z dn. 1 lipca 1865 r., ze zb. K. Rosiaka.

    W czasie działań powstańczych sekretarz kancelarii Rządu Gubernialnego

Michalewski w asyście dwóch innych konspiratorów: Konstantynowicza i

Królikowskiego zwrócili się do Nowaczyńskiego z prośbą o powielenie już

przygotowanej do druku “Mowy księdza w Sandomierzu”. Po długotrwałych

namowach litograf zgodził się, z zastrzeżeniem, że robi to na odpowiedzialność

Michalewskiego, będącego z urzędu jego zwierzchnikiem. Sekretarz kancelarii

bowiem przydzielał prace litografii zarządzanej przez Nowaczyńskiego. 

    Władze odkryły niezgodny z prawem proceder. Przeprowadzono śledztwo, a

Michalewski, Nowaczyński i Konstantynowicz znaleźli się w areszcie. Trzymano ich na

Zamku lubelskim, a później w koszarach. Nowaczyński wzywany na przesłuchania

początkowo wypierał się wszystkiego, twierdząc, że o niczym nie pamięta. Kiedy

jednak przedstawiono mu zeznanie Michalewskiego, w którym ten, oczyszczając się z

winy, całą odpowiedzialnością obarczył litografa, zmienił taktykę. Dowiódł,

korzystając z zeznań Konstantynowiczn i swoich współpracowników jaką rolę



naprawdę pełnił Michalewski. Po trzech miesiącach litografa zwolniono, a

Michalewski został skazany na 3 lata zesłania na Syberię oraz pozbawiony praw.

Dzięki wstawiennictwu Nowaczyńskiego u prezydenta miasta Warszawy

Witkowskiego, z którym rodzina Nowaczyńskich utrzymywała dobre stosunki, kiedy

Witkowski pracował jeszcze w Sądzie Wojennym, Michalewskiemu przywrócono

wolność. Powyższe wydarzenie opisał litograf w swoim pamiętniku, trudno ocenić na

ile są one obiektywne

42

.

    W czasie kiedy zarządzający litograf przebywał w więzieniu pracami kierował jego

17-letni syn, wątły i chorowity. Pracował w dzień i w nocy, aby zrealizować wszystkie

zamówienia rządu i tym samym nie dać pretekstu do odebrania ojcu posady. Jego

wysiłki nie na wiele się zdały. Wprawdzie dzięki poparciu Kuratora Okręgu

Naukowego Warszawskiego Nowaczyński odzyskał utracone stanowisko, a 21

stycznia 1864 r. decyzją Rządu Gubernialnego Lubelskiego mianowano go

Urzędnikiem do pisma Biura Rządu Gubernialnego z roczną płacą 225 r. s.

43

. Już

jednak w 1868 r. do Drukarni Rządowej przyłączono litografię, a całością kierował

redaktor Gajewski, urzędnik przybyły z Janowa. Oficjalnym pretekstem nominacji

Gajewskiego była znajomość języka rosyjskiego. Nowaczyńskiemu nie tylko po 22

latach pracy odebrano dotychczasową posadę, ale także starano się uniemożliwić mu

otwarcie prywatnej firmy

44

.
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Naczelnik Powiatu Krasnystawskiego do Rządu Gubernislnego Lubelskiego. Rapport, z dn. 30 kwietnia 1865 r.

DZIAŁALNOŚĆ FILII LITOGRAFICZNEJ W KRASNYMSTAWIE

 

    Od 1849 r. przy biurze naczelnika powiatu Krasnystawskiego Nowaczyński przez

15 lat utrzymywał filię litograficzną, drukującą wszelkie cyrkularze i rozporządzenia

dla potrzeb urzędów miejskich i gminnych. Na mocy deklaracji z 1849 r., podpisanej

przez zainteresowane strony, wszyscy wójtowie gmin i burmistrzowie miast wypłacali

Nowaczyńskiemu stałą sumę za wykonywane prace

44

.

    Na początku lat sześćdziesiątych, pomiędzy Komisją Rządową Spraw

Wewnętrznych i Duchownych Wydziału Administracji Ogólnej w Warszawie i

naczelnikami powiatowymi Guberni Lubelskiej toczyła się długotrwała dyskusja w

sprawie utrzymania litografii przy biurach powiatowych. Ostatecznie Komisja

Rządowa zdecydowała, że utrzymywanie tych zakładów jest pożądane i przynosi

znaczne korzyści nie tylko naczelnikowi, burmistrzom i wójtom, ale i całej ludności.

Głównymi zaletami drukowanych okólników była prostota i szybkość komunikowania,

dobra jakość techniczna druku oraz brak błędów i zniekształceń w tekście

45

. 

     Naczelnik powiatu krasnystawskiego opisując w raporcie zalety nowego systemu



stwierdził: “… dziś przez utrzymanie litografii przy biurze powiatowym wszelkie

rozporządzenia każdemu Wójtowi Gminy oddzielnie są doręczane, a mieszkańcy

zwolnieni są od obowiązku dostarczania posłańców, którzy w zimie na

niebezpieczeństwa, a w porze uprawy gruntów i pilnych robót na umitrężenia

drogiego dla nich czasu byli narażeni. Z utrzymywanej litografii przy Powiecie nie

tylko odnoszą korzyści Wójci Gmin i Magistraty Miast, ale i Dozorcy Kościelni,

Parafianie, opiekunowie Szkół i w ogóle wszyscy mieszkańcy...”

46

. 

    W okresie od 1849 r. do 1865 r. każdy z urzędników magistratów czy gmin

powiatu krasnystawskiego otrzymywał rocznie od 80 do 100 egz. różnych okólników,

nie licząc szczegółowych i nadzwyczajnych rozporządzeń

47

. Koszty utrzymywania filii

litograficznej Nowaczyńskiego zostały obliczone przez naczelnika powiatu w stosunku

rocznym:

1/ pensja zarządzającego                        r. s. 300

2/ pensja posługiwacza

i pomocnika do maszyny                           r. s. 100

3/ koszty materiałowe /papier, tusz../   r. s. 50,50

4/ koszty lokalowe                                      r. s. 40

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

w sumie                                                r. s. 490,50

 

    Kwotę powyższą pokrywało 98 wójtów gmin i 11 burmistrzów pracujących w

powiecie krasnostawskim. Ostatecznie wypadało po 4,5 r. s. na osobę

48

.

    Kierownictwo pracami w filii litograficznej powierzył Nowaczyński Dąbrowskiemu.

Samo pomieszczenie zakładu było niewielkie. Znajdowała się tam jedna prasa

litograficzna, sprzęt pomocniczy i luźne materiały drukarsko-litograficzne

49

.
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 Naczelnik Powiatu Krasnystawskiego do Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Rapport, z dn. 28 sierpnia 1859 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276, s. 104.

DZIERŻAWA DRUKARNI RZĄDOWEJ

 

    W lipcu 1855 r. rozesłano obwieszczenie o odbyć się mającej 8 sierpnia licytacji:

“na dzierżawę drukarni po jezuickiej w Lublinie do funduszu edukacyjnego należącej,

a zostającej pod zarządzaniem skarbu wraz z obowiązkiem odciskania druków na



potrzebę Rządu Gubernialnego i podwładnych mu urzędów, tudzież obowiązkiem

dostawy Dziennika …”

50

. Kontrakt między Rządem Gubernialnym Lubelskim

działającym w imieniu Skarbu Królestwa z upoważnienia Komisji Rządowej

Przychodów i Skarbu z dnia 8 grudnia 1855 r., a Józefem Nowaczyńskim został

podpisany 22 grudnia 1855 r.

51

. Warunki umowy omówiono w 26 paragrafach, na 16

stronach rękopisu. Dzierżawca zobowiązał się do:

1/ dzierżawy drukarni stypendialnej z całym wyposażeniem;

2/ drukowania i dostaw “Dziennika Gubernialnego”;

3/ odciskania wszelkich, druków dla potrzeb RGL-go i podległych mu urzędów.

 

    W pierwszym roku dzierżawy miał zakupić na własny koszt jedną prasę francuską,

za co najmniej 90 r. s., szafę do rozcierania farb, dwa walce do nadawania liter oraz

potrzebny do papieru stolik. Cały ten sprzęt miał być wysokiej jakości z dobrego

drewna i metalu, według projektu rysunkowego. Ostatecznie zatwierdzić go miała

specjalnie powołana komisja, “Dziennik Gubernialny” miał być drukowany na

dobrym, białym, wodnym papierze dzierżawcy i dostarczany w nakładzie 1600

egzemplarzy w każdą sobotę rano, bez względu na objętość, tzn. obojętnie czy

będzie składał się z jednego czy więcej arkuszy. Wynagrodzenia roczne za całość

przedsięwzięcia wynosiło 2320 r. s. Dodatkowo zobowiązał się Nowaczyński do

bezpłatnego odciskania 200 egzemplarzy czasopisma dla urzędów. Nie mógł zaś

rozprowadzać samowolnie dziennika; za każdy nielegalnie sprzedany egzemplarz

groziła kara 15 r. s. Za drukowanie ogłoszeń pobierać miał opłatę 5 kp. od wiersza

/80 liter/, a należność wpłacać do kasy rządu. Ogłoszenia prywatne nie mogły być

publikowane, a tylko te, które były związane z interesami rządu. 

    Pod koniec każdego kwartału do obowiązków dzierżawcy należało sporządzenie

indeksu treściowego zamieszczonych obwieszczeń. Wymagano dobrego technicznie

druku, bez pomyłek. Za wszelkie uchybienia w tym względzie przewidziano karę: za

pierwszym razem 7 r. s. 50 kp., a za każdy raz następny suma miała podwajać się.

Gdyby drukarz zapomniał zamieścić obwieszczenia bądź dopuścił się pomyłki, która

pociągnęłaby za sobą straty dla rządu lub innej instytucji, byłby zmuszony te szkody

wyrównać wypłacając odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Pracownicy zatrudnieni w

zakładzie musieli, obok dobrego przygotowania fachowego, spełniać także warunek

lojalności wobec władz oraz posiadać dobrą opinię. Obowiązywała tajemnica

podejmowanych prac, z zagrożeniem eksmisji i wysokich kar pieniężnych. Wszystkie

zamówienia rządu miały być realizowane bez ociągania się, a w nagłych przypadkach

miały być gotowe w kilka godzin. Do obowiązków drukarza należało także oddawanie

wzorów poszczególnych druków do urzędowej korekty.

___________________
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Obwieszczenie Wydziału Skarbu Rządu Gubernialnego Lubelskiego, z dn. 17 lipca 1855 r., WAP Lublin, MML 2152
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51

 
Kontrakt między Rządem Gubernialnym Lubelskim …, a Józefem Nowaczyńskim.

    Obok Dziennika Gubernialnego powielano: dzienniki reprodukcyjne dla

archiwistów, dzienniki podawcze, obwoluty do akt, repertoria dla archiwistów, stany



służby, druki na kwitariusze ogniowe, karty legitymacyjne do przekraczania granicy,

kwitariusze transportowe, deklaracje wychodowe w ekspedyturze, dzienniki

korespondencyjne urzędów skarbowych, ekstrakty miesięczne z kar i konfiskat,

kontrole egzekucyjne spraw defraudacyjnych, kontrole kar egzekucyjnych, księgi

kasowe urzędów skarbowych, rejestry depozytowe urzędów skarbowych, rejestry

depozytowe rozchodu, rejestry procesów defraudacyjnych. Wynagrodzenie

uzależnione było od tego, na jakim papierze dany druk był odbity czy występował w

postaci tabel, czy też miał charakter druku ciągłego. Ogólnym miernikiem była ilość

wykorzystanych ryz papieru.

    Za sześcioletnią dzierżawę zobowiązał się Nowaczyński do wpłacenia na konto

Rządu Gubernialnego Lubelskiego w czterech ratach 1418 r. /Tytułem zaliczki wpłacił

4 XII 1855 r. 150 r. s. kwitami zastawnymi i 450 r. s. gotówką/. Podjął się też pokrycia

połowy należności /czyli następne 109 r. s./ w przeciągu 20 dni od momentu

zatwierdzenia kontraktu przez komisję Rządową Przychodu i Skarbu. Suma miała być

realizowana gotówką bądź w kwitach zastawnych Towarzystwa Kredytowego

Królestwa Polskiego, bądź w procentowych obligacjach skarbowych

52

.

    Nowaczyński miał objąć drukarnię 22 XII 1855 r., jednak dotychczasowi dzierżawcy

Józef Kossakowski i Szabsa Gutfeld nie śpieszyli się z jej zdaniem. Raport Komisji

Rządowej do Magistratu Lublina z dnia 27 grudnia 1855 r. donosi, że powyżsi

współdzierżawcy nie tylko nie przygotowali się do zdania drukarni, mimo, że o tym

zostali poinformowani, ale w ogóle nie byli obecni w zakładzie w wyznaczonym dniu.

Przyjęcie drukarni przesunięto na 27 XII

53

. Komisja stwierdziła powyższe ubytki i

szkody. W konsekwencji zakład nie nadawał się do podejmowania prac

typograficznych. Postanowiono, że tytułem odszkodowania Kossakowski i Gutfeld

zapłacą 277 r. s.

54

. Protokół odbiorczy w obecności nabywcy, komisji oraz

dotychczasowych dzierżawców został spisany 28 XII 1855 r.

55

.

    Sporządzono też spis sprzętu znajdującego się w drukarni. Były tam: dwie szafy

dębowe, dwie prasy, ale tylko jedna sprawna, dwa walce żelazne do rozcierania i

rozwadniania masy drukarskiej, szafa drewniana do składania liter, cztery zniszczone

szufle drewniane, dwa sosnowe regały na kaszty z literami, jedenaście kaszt na

litery, dwa stołki sosnowe do pras, dwa stołki sosnowe do stawiania pisma, dwa

rygliki do stawiania pisma, kałamarz, dwa kamienie do przyciskania papieru, klucz

żelazny do śruby przy prasach, dwa winkieliki drewniane ze śrubami żelaznymi, dwa

stoliki sosnowe do rozcierania tuszu. Józef Kossakowski i Szabsa Gutfeld w ciągu

swojej sześcioletniej dzierżawy zakupili prasę z mostkiem drewnianym, stolik

sosnowy z walcem do zacierania, szpadel do rozcierania farb, trzy małe szufle, dwie

deski do rozcierania papieru, szuflę dębową do spuszczania form, dwie ramy żelazna

do prasy, dwa walce do nadawania liter, młotek do zabijania klinów w formach,

obcęgi, piłkę.

________________
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Tamże.
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 Rząd Gubernialny Lubelski do Magistratu Miasta Lublina, z dn. 8 stycznia 1856 r., WAP Lublin, MML 2152.

54 

Tamże.



55 

Protokół Odbiorczy Drukarni Stypendialnej do fundusza Edukacyjnego należącej w Lublinie od dotychczasowych dzierżawców Józefa Kossakowskiego i Szabsy Gutfelda oraz zdania takowej ... nowemu dzierżawcy Józefowi Nowaczyńskiemu … z. dn. 9 stycznia 1656 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276, s. 78.

Czcionki znajdujące się w pracowni były zużyte, bądź niekompletne. Z polskich:

1/ scholastyka cycero - dwie kaszty;

2/ cycero kursywa - jedna karazta;

3/ garmont antykwa - cztery kaszty;

4/ garmont kursywa - jedna kaszta.

    Z rosyjskich:

1/ cycero antykwa - jedna kaszta;

2/ korpus garmond - dwie kaszty

56

.

 

    Dzierżawca w ciągu roku, zgodnie z umową, wpłacił na konto rządu 1418 r. s.

Również regularnie potrącał 25% od dochodów z prac wykonywanych dla Rządu

Gubernialnego. Zakupił też część niezbędnych czcionek, chociaż nadal potrzebne

były czcionki do ciągłego druku oraz do ozdobnych tytułów, lenci tabelaryczne,

justunki, interlinie. Z wielkim trudem doprowadził zakład do stanu użyteczności.

Poprawił się stan techniczny druków

57

.

    Realizacja zamówień rządowych nie mogła przynieść wystarczającego dochodu,

dlatego też podejmował Nowaczyński zamówienia prywatne. W 1857 r. działało już w

Guberni Lubelskiej pięć drukarń, oprócz Drukarni Rządowej, co w dużej mierze

ograniczało jej możliwości. Wzmagała się konkurencja. Nic wiec dziwnego, że

Nowaczyński sprzeciwiał się zakładaniu nowych zakładów drukarskich przez Szabsę

Gutfelda. Praktyka taka była niezgodna z istniejącymi przepisami i mogła

doprowadzić do upadku Drukarnię Rządową. Władze guberni rozwiązały powyższy

problem. Każdy drukarz mógł prowadzić tylko jedną firmę

58

. Nie zmieniło to jednak

sytuacji Nowaczyńskiego. Zakład nadal nie przynosił spodziewanych korzyści.

ZAKŁAD ARTYSTYCZNO-LITOGRAFICZNY i DRUKARNIA NOWACZYŃSKIEGO

 

    W 1860 roku właściciel jednej z lubelskich drukarń Szabsa Gutfeld zdecydował się

na przeniesienie firmy do Radzenia. Był to dla Nowaczyńskiego dogodny moment do

podjęcia starań o uzyskanie konsensu na prowadzenie prywatnej drukarni i litografii.

Zgromadziwszy potrzebne załączniku świadectwo ukończenia terminu,

zaświadczenie o stanie majątkowym, potrzebne opinie, złożył litograf 20 stycznia

1860 r. odpowiednią prośbę do władz lubelskich

59

. Władze zaopiniowawszy ją

pozytywnie przesłały oryginał do Warszawy. Kurator 29 marca 1860 r. odpowiedział

na prośbę przychylnie z zastrzeżeniem, aby na zarządcę zakładu przyjęto Bolesława

Kowalewskiego, bądź też innego drukarza o równie wysokich kwalifikacjach

60

. 



    Oficjalny konsens zredagowany przez Wydział Administracji Sekcji Wyznań i

Oświecenia Rządu Gubernialnego Lubelskiego otrzymał litograf 24 kwietnia 1860 r.

61

.

Udzielono mu pozwolenia na utrzymywanie w Lublinie drukarni i litografii, i

przypomniano o konieczności zachowania “wszelkich przepisów Administracyjnych,

Skarbowych i Policyjnych, tudzież zarządzeń względem trudniących się tem

przedsiębiorstwem wydanych i wydać się mających, a to pod utratę na zawsze tego

konsensu”

62

.

_________________
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Tamże.
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 Prośba Nowaczyńskiego Dzierżawcy Drukarni do Wysokiego Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Józef Nowaczyński do Jaśnie Wielmożnego Radcy Stanu Gubernatora Cywilnego Gubernii Lubelskiej.
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Postanowienie na skutek obustronnych reklamacji Starozakonnego Gutfelda i Nowaczyńskiego. WAP Lublin, RGL, adm. 276, s. 83.

59

 Rząd Gubernialny Lubelski do Jaśnie Wielmożnego Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, z dn. 29 stycznia 1860 r.
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Kurator Okręgu Naukowego Warszawskiego do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, z dn. 29 marca 1860 r., WAP Lublin, RGL, adm. 763, s. 58.

61

 Konsens dla Józefa Nowaczyńskiego na utrzymywanie w Mieście Lublinie Drukarni i Litografii.

62

 
Tamże.

    Nowaczyński posiadając rządowe uprawnienia przystąpił do spółki z Wagmajstrem,

lubelskim drukarzem, który w 1855 r. odkupił zakład od Heleny Szczepańskiej

64

.

Wagmajster od 1853 r. starał się o uzyskanie konsensu na prowadzenie drukarni,

władze jednakże odmawiały mu, zasłaniając się jego niedostateczną postawą

moralną. Tak więc Nowaczyński, posiadając dokument umożliwiający uruchomienie

zakładu, stał się właścicielem firmy Wagmajstra. A już najprawdopodobniej od marca

1864 r. był jedynym właścicielem drukarni

65

.

    “Zakład Artystyczno-litograficzny i Drukarnia Józefa Nowaczyńskiego”, bo taką

oficjalną nazwę firma przybrała, mieścił się w dogodnym miejscu, przy głównej ulicy,

Krakowskim Przedmieściu 172, w pokapucyńskim domu, należącym do lubelskiego

magistratu. Wejście znajdowało się od ul. Gubernatorskiej /dzisiejszej ul. Kościuszki/

66

.

    Był to pierwszy liczący się zakład litograficzny w Lublinie. Drugi z inicjatywy

Franciszka Zielińskiego rozpoczął działalność w 1873 r., by ją zakończyć w rok

później. Dopiero Witold Czempiński otwierając firmę w 1874 r. stał się dla

Nowaczyńskiego poważniejszym konkurentem. Następną litografię założył Henryk

Ożyński w 1884 r.

67

.

    Pomieszczenie “Zakładu Artystyczno-litograficznego i Drukarni Józefa

Nowaczyńskiego” było niezbyt duże. Składało się z dwóch pokoi: pracowni i

magazynu. W pracowni znajdowały się początkowo 4 warsztaty drukarskie, ale już

spis sprzętu dokonany w 1877 r. podczas rewizji przeprowadzonej w zakładzie mówi

tylko o dwóch warsztatach. Były one zresztą używane rzadko, głównie do druku

blankietów, rejestrów, zawiadomień, spisów, not, pisanych w języku polskim i

rosyjskim

68

. Po śmierci litografa zaniechano prac drukarskich, a warsztaty, oba

zepsute, stały: jeden w kącie pracowni, drugi w piwnicy

69

. Ponieważ podejmowano



się przede wszystkim prac litograficznych, poczesne miejsce zajmowało osiem

litograficznych warsztatów. 

    Zatrudnionych było kilka osób. Oficer przeprowadzający w 1877 r. rewizję

wymienia: zecera, dwóch uczniów i czterech ludzi obsługujących, prasy. W czasie

przeglądu zwrócono też uwagę na sznurowaną książkę inwentarzową, która już

dawno uległa dezaktualizacji i nie w pełni odzwierciedlała stan faktyczny pracowni.

Natomiast książka przyjmowanych zamówień była wypełniana niesystematycznie. W

zakładzie drukowano również okolicznościowe wierszyki bez zezwolenia cenzury.

Kiedy Nowaczyński usprawiedliwiał się, twierdząc, że o tych drukach nic nie wiedział,

zarzucano mu słaby nadzór i brak kontroli. W czasie zamieszania spowodowanego

niespodziewaną rewizją nie potrafił też litograf okazać konsensu na prowadzenie

zakładu

70

.

_________________
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Moszek Wagmajster do Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Prośba, z dn. 2 września 1855 r., WAP, Lublin, RGL, adm. 763, s. 18; Moszek Wagmajster do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, z dn. 21 września 1855 r.
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 Notatka urzędowa dotycząca założenia drukarni i litografii, WAP, Lublin, KGL, 1887: 24, s. 10; “Kurier Warszawski” 1866 nr 139; M. J. Lech: Drukarstwo i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych, Warszawa 1980, s. 40-41.
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 Gdula: Drukarstwo …, s. 70.
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 Lech: Drukarstwo i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych, s. 47-51.

68

 Pałkownik Szulc Naczalnik Ljublinskoj Gubernii, z dn. 30 grudnia 1877 r., WAP, Lublin, KGL, 1877: 306, s. 2.

69

 Czinownik osobnych poruczenii pri Ljublinskom Gubernatore, z dn. 15 grudnia 1897 r., WAP Lublin, KGL, 1897:42, s. 2, 200-201.

70

 Pałkownik Szulc Naczelniku Ljublinskoj Gubernii, op. cit.; Naczalnik Ziemskoj Straży Policmajstra g. Ljublina, z dn. 2 marca 1878 r., WAP, Lublin, KGL, 1877, 306, s. 7.

    Sprzęt drukarski znajdujący się w pracowni był, ogólnie mówiąc, przestarzały.

Przejmując zakład odebrał Nowaczyński jeden warsztat francuski z 1825 r., jeden

warsztat żelazny Siegla z Berlina z 1859 r. oraz dwa zepsute, sześć kaszt na pisma

tekstowe, szafę z 33 skrzynkami na czcionki tytułowe, szafę, z 44 skrzynkami na

czcionki tytułowe, jedną kasztę na gotowe formy, formę do odlewania walców, dwa

stoliki z kamiennymi deskami do kolorowania - stojące przy warsztatach. Stół do

moczenia papieru i 4 winkielhaki pochodziły z 1859 r. 

    W 1869 r. Nowaczyński sprowadził warsztat do papieru, 2 stoły do papieru

używane przy warsztatach, 6 desek, 2 przybory do papieru, 6 żelaznych ram na

formy, 6 lamp oświetleniowych i winkielhak do nabierania liter. Z 1882 r. pochodził

warsztat angielski do odbijania wizytówek. Na początku lat sześćdziesiątych zaczął

Nowaczyński kompletować w pracowni sprzęt litograficzny. W 1862 r. sprowadził 3

warsztaty ręczne, francuskie, w 1875 r. jeszcze jeden warsztat tego typu oraz jeden

ulepszony. Znajdowały się także w zakładzie: warsztat do liter suchych i litograficzny

warsztat sprowadzony z Paryża. 30 marca 1882 r. zakupił Nowaczyński prasę

litograficzną w Hamburgu. Była tez maszyna do cięcia papieru i urządzenie do

wycinania szlaków ozdobnych na papierze. 

    Wśród kamieni litograficznych zakupionych w 1862 r. były: 4 kamienie o formacie

20 x 26 cm, 4 kamienie o formacie 18 x 22 cm, 3 kamienie o formacie 13 x 20 cm, 7

kamieni o formacie 13 x 12 cm, 6 kamieni kartkowych; w 1863 roku sprowadził

litograf 33 kamienie połówkowe; w 1865 r. 5 ćwiartkowych - małych, 6 małych, 1

kartkowy; w 1866 r. 6 kamieni arkuszowych /18 x 24 cm/, 6 półarkuszowych, 10



wekslowych; w 1867 r. 15 półwekslowych; w 1868 r. 30 kamieni o formatach: 6 x 8

cm, 10 x 12 cm i 10 x 14 cm; w 1869 r. 3 arkuszowe, mniejszego formatu i 10

ćwiartkowych; w 1872 r. 6 arkuszowych /od Fajansa/; w 1873 r. 15 ćwiartkowych; w

1874 r. 3 arkuszowe /16 x 24 cm/ i 4 o formacie 14 x 18 cm; w 1880 r. 4 arkuszowe

/od Fajansa/, 60 wekslowych, 28 półwekslowych, 10 półarkuszowych, 24 małe

ćwiartki i 109 kamieni niespotykanych formatów; w 1882 r. 10 wekslowych; w 1884

r. 2 kamienie o formacie 14 x 18 cm

71

.

    Produkcja Zakładu Artystyczno-litograficznego i Drukarni Józefa Nowaczyńskiego

jakkolwiek licząca się na rynku lubelskim, zachowała się tylko w nielicznych

przykładach. Nowaczyński prowadząc kolejne firmy wypracował pewien profil

produkcji, realizujący przede wszystkim zapotrzebowania urzędu. Wydania

albumowe nie znajdowały odpowiedniego popytu w środowisku lubelskim, natomiast

litografowane portrety, widoki miasta i okolic, czy reprodukcje obrazów, coraz

częściej były wypierane przez mniej pracochłonną i efektywniejszą fotografię.

Powstawały więc w pracowni Nowaczyńskiego wszelkie druki kancelaryjne i

cyrkularze, różnorodne rejestry, repertoria, księgi kasowe i kontrolne, karty

legitymacyjne, dzienniki służące do korespondencji, dzienniki archiwalne,

kwitariusze. Zakład pełnił też drobne usługi dla ludności. Litografowano tu klepsydry,

etykiety, cenniki, druki tabelaryczne, bilety wizytowe, szkice, rysunki, wiersze

okolicznościowe, dedykacje i życzenia

72

.

____________________
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 Spis sprzętu będącego w litografii W. Nowaczyńskiej, z 1887 r., WAP, Lublin, KGL, 1887: 24, s. 24.
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 Nowaczyński: Pamiętnik; Kontrakt między Rządem Gubernialnym Lubelskim …, a Józefem Nowaczyńskim …; Naczelnik Powiatu Krasnystawskiego do Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Raport; Gubernator Lubelski do Pana Nowaczyńskiego Drukarza i litografa w Lublinie.

    Wśród innych druków na uwagę zasługuje wydany w 1860 r. Katalog trzeciej

Wystawy Rolniczej Królestwa Polskiego odbytej w Lublinie 1860 r.

73

. Książka ta

wydana jest w małym formacie /12 x 18 cm/, liczy 62 s. Lichy papier, mało

estetyczna tekturowa okładka, nierówne czcionki, świadczą o braku specjalizacji

firmy w tego rodzaju przedsięwzięciach. Dosyć często podejmował się Nowaczyński

drukowania książek o tematyce religijnej. Znajdowały one stały popyt w środowisku

lubelskim

74

. 

    W styczniu 1863 r. Nowaczyński został aresztowany za powielenie “Mowy Księdza

w Sandomierzu”

75

. Nie ma jednak bliższych wiadomości o tej pracy podobnie jak i o

Wezwaniu od imienia Ojca i Św. Kościoła dla Bractw Trzeźwości i Wstrzemięźliwości

76

. Wezwanie znalazła policja w pracowni litografa w nakładzie kilkuset egzemplarzy.

Były one rozprowadzane w pobliskim klasztorze Kapucyńskim oraz na prowincji.

Policja uznała je za rewolucyjne /sic/, popierając swój sąd fragmentem dzieła:

“Kochani słuchacze! wiadomo wam ze powodem upadku w raju Adama i Ewy był wąż

- Jeżeli życzycie wiedzieć tego węża, we dworze waszego pana przy gorzelni, w

obrazie pary spirytusowej sam czart wschodzi do waszych gardeł i pozbawiając was

zmysłów zabija wasze ciała i duszy …”

77

.

    Bliskie więzy Nowaczyńskiego z lubelskim Towarzystwem Dobroczynności



potwierdzają prace jakie dla tej organizacji wykonywał. W 1862 r. opuściło jego prasę

Zdanie sprawy z działań lubelskiego towarzystwa Dobroczynności za r. 1861

78

.

Podobne sprawozdania Nowaczyński wydrukował za 1864 i 1865 r.

79

. W 1871 r.

został powielony w niewielkim nakładzie Kalendarz fotograficzny Nbwaczyńskiego

80

.

Zasługę opracowania i wydania tej pracy przypisywano do tej pory Józefowi

Nowaczyńskiemu. Błędu tego nie uniknięto nawet w Encyklopedii Wiedzy o książce

81

.

W rzeczywistości autorem był syn litografa, Aleksander Nowaczyński, który w 1866 r.

w tym samym domu gdzie mieścił się zakład litograficzny, otworzył pracownię

fotograficzną

82

. 

    Pomysł na wykonanie kalendarza podsunął Aleksandrowi jeden ze znanych

lubelskich artystów plastyków. Miał on reklamować teatr lubelski. Całość złożona z

kalendarza właściwego oraz lubelskich widoków i portretów różnych osób i scenek

rodzajowych, wykonana została na arkuszu papieru fotograficznego /format 24 x 32

cm/. Posłużono się kolażem fotograficznym, składanym, modą owych czasów. Na

pryncypalnym miejscu znajduje się portret otyłego i wąsatego Ratajewicza,

długoletniego dyrektora sceny lubelskiej. Naprzeciw niego na nienaturalnie chudych

nogach, trzymając w ręku trąbkę podskakuje działacz teatralny Krzesiński. Miedzy

nimi nad budką suflerską widnieje popiersia właściciela teatru Romualda

Makowskiego. Z prawej strony rozmieszczone są medaliony z podobiznami 13

aktorów, z lewej z podobiznami 14 aktorek. Nad zespołem unoszą się recenzenci w

postaciach muchy, motyla i pająka. 

_________________
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Katalog trzeciej Wystawy Rolniczej Królestwa Polskiego odbytej w Lublinie 1860 r., Lublin, Druk Nowaczyńskiego.
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 Dzieszkowski Damian: Zbiór nabożeństwa ku czci Boga, najśw. Maryi Panny i Świętych pańskich, dla wygody wiernych Chrystusowych … przez exprowincyła zakonu, kaznodzieja ułożony. Wydanie szóste pomnożone. Lublin 1862 w drukarni i litogr. Józefa Nowaczyńskiego 8° s. XVI, 396 nlb. 4, 2 litogr.; Bractwo najświęt. i niepok. Serca Maryi. Lublin druk J. Nowaczyńskiego 8° s. 4; Wianeczek na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Lublin 1862 druk Józefa Nowaczyńskiego 8° s. 32; Ordo, ad usum dioeces lublinensis, Lublin 1868, druk J. Nowaczyńskiego 8° s. 53.
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 Nowaczyński: Pamiętnik.
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 Uprawlenije Ljublinskowo Wojennowo otdeła, z dn, 23 września 1864 r., WAP Lublin, RGL, adm. 276.
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 Tamże.
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Zdanie sprawy z działań lubelskiego towarzystwa Dobroczynności za r. 1861. Lublin 1862 druk Nowaczyńskiego 8°, s. 16.

79

 
“Kurier Warszawski” 1866 r. nr 139.

80

 Kalendarz fotograficzny Nowaczyńskiego na 1871 r. Pamiętnik Lubelski, ,t. 1, 1927-1930, s. 283.

81

 Encyklopedia Wiedzy o Książce.

82

 Konsens dla Pana Aleksandra Nowaczyńskiego na zakład fotograficzny w Mieście Lublinie.

    W części dolnej aktorzy w kostiumach i perukach prezentują sceny z dramatów,

komedii i operetek grywanych na lubelskiej scenie. Jeszcze dalej, pędzi konny

omnibus z napisem “Do Sławinka” powożony przez damę, wiozącą troje pasażerów.

Wśród innych postaci wyróżnia się redaktor “Kuriera lubelskiego”, Naczelnik Straży

Pożarnej i dwóch wójtów w sukmanach. Kalendarz ten nie zachował się w oryginale.

Znana jest tylko słaba reprodukcja z “Pamiętnika Lubelskiego” oraz opisy. Całość jest

bardzo pomysłowa, potraktowana z humorem; kompozycja i technika obrazu

dowodzą fachowości wykonania

83

.

    Józef Nowaczyński wykonywał również kalendarze ścienne. O jednym z nich mówi



Hieronim Łopaciński w artykule publikowanym w Kalendarzu lubelskim na 1869 r. Na

pierwszej stronie widnieje napis: “Z powinszowaniem Nowego Roku 1869”

84

.

    Nowaczyński litografował także plany. Pierwszy wykonał w 1850 r., za co władze

wyróżniły go specjalną nagrodą pieniężną. Jest to Plan Guberni Lubelskiej z

oznaczeniem dróg urządzać się mających przez Komitety Obywatelskie, z dnia 24

lutego 1850 r.

85

. Wykonany jest on czarną kreską w formacie 28,4 x 44,2 cm /skala

1:1092000/. W legendzie wyróżniane są twierdze, miasta gubernialne, powiatowe,

znakomitsze miasteczka, wsie kościelne, wsie mniejsze, stacje i urzędy pocztowe,

komory trzech rzędów, magazyny solne, granice powiatów, guberni, kraju, rzeki

wielkie, niniejsze i strumyki, trakty główne bite, pocztowe i drogi znakomitsze oraz

drogi mające powstać dzięki Komitetom Obywatelskim. Całość zaprojektował Inżynier

Gubernialny, I-szy, Biczyński. Plan wykonany jest na nienajlepszym papierze, z tego

względu najcieńsze linie nie są w pełni czytelne. 

    W okresie późniejszym /ok. 1880 r./ powstała Karta Ljublinskoj Gubernii s

pokazaniem nachodjaszczychsja w niej uczebnych zawiedenij ... opracowana przez

inżynierów: Rubleńskiego i Orłowskiego

86

. Całość wykonana jest w formacie 50 x

65.4 cm, w skali 1:426800. Tytuł wyróżniony jest ozdobnymi czcionkami, z wielką

starannością. Legenda wyróżnia: miasta gubernialne, osiedla, wsie, granice kraju,

gubernii, powiatów, szlaki kolejowe, drogi państwowe, drogi I klasy, trakty I i II klasy,

oraz szkoły jednoklasowe, dwuklasowe, szkoły uczące czytać i pisać, prywatne II i

III-go stopnia, gimnazja żeńskie, uczelnie ministerialne, szkoły cerkiewne-parafialne,

luterańskie i żydowskie. 

    Mapa ta wylitografowana jest na dobrym papierze, kreślona wyraźnie z dużą

starannością. Karta Biełgorajskiego ujezda została nakreślona na kartonie w formacie

53 x 65.5 cm

87

. Nie zaznaczona jest legenda, za to mapa ta wyróżnia się wielką

dokładnością. Oprócz miast, wsi, rzek, granic powiatu i gmin zaznaczone są kościoły,

folwarki, posterunki policji a nawet poszczególne zabudowania. Obszary leśne

wyróżniają się zielonym kolorem.

_________________
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WALERIA NOWACZYŃSKA  SPADKOBIERCZYNI FIRMY

 

    Po śmierci Nowaczyńskiego, zgodnie z zapisem dokonanym w testamencie, zakład

przejęła 17-letnia Waleria

88

. Jej ojciec Bernard Nowaczyński “człowiek starszy, ponad

60-letni i jak wiadomo do niczego niezdolny z powodu nałogu alkoholowego” nie



mógł pomóc w prowadzeniu firmy

89

. Ona sama zaś była za młoda i nie posiadała

odpowiednich ku temu kwalifikacji. Z tych też powodów faktycznie zarządzali

zakładem najbardziej doświadczeni pracownicy: Adam Szymankiewicz i Feliks

Zastawki

90

. 14 lutego 1887 r. właścicielka oficjalnie zdecydowała się na wybór

Szymankiewicza jako zarządzającego

91

. Naczelnik Guberni Lubelskiej nie udzielił

jednak zgody na tę kandydaturę

92

. Szymankiewicz posiadał wprawdzie długoletni

staż drukarski, ale nie pochodził z dostatecznie zamożnej rodziny, a jego majątek

stanowiło 150 r. s. otrzymane po śmierci mistrza. Wątpliwości budziły także jego

zapatrywania polityczne

93

.

    Waleria nie zrażona niepowodzeniem 3 marca ponownie zwróciła się do władz

guberni. Tym razem przedstawiła na kandydaturę Feliksa Zastawskiego

94

. Z zawodu

woźnica, pochodził z Lublina i był spokrewniony z Nowaczyńskim. Po śmierci ojca,

gdy miał osiem lat, wyruszył w dłuższą wędrówkę po kraju z trupą aktorów. Kiedy

ustatkował się i ożenił, nauczył się fachu litograficznego i podjął pracę w zakładzie

Nowaczyńskiego. Mieszkał z rodziną przy ul. Krakowskie Przedmieście w domu nr

359. Jego kontakty z Nowaczyńskimi uległy zacieśnieniu po śmierci litografa.

Zastawski pomagał Walerii w zarządzaniu firmą i w buchalterii. Kiedy właścicielka

poręczyła za jego lojalność i uczciwość całym swoim majątkiem, naczelnik wybór

zatwierdził

95

.

    Faktycznie Zastawski podjął się dzierżawy zakładu, płacąc Walerii 450 r. s. rocznie.

Był już jednak podeszłego wieku, pracował w firmie 35 lat. Po dwóch latach podupadł

znacznie na zdrowiu. Zmarł latem 1899 r.

96

. Jego miejsce nie na długo zajął

Szymankiewicz, z 18-letnim stażem grawerskim. W 1890 r. Waleria wyszła za mąż za

Józefata Pietrzykowskiego, fryzjera pracującego w jednym z zakładów przy

Krakowskim Przedmieściu. Pietrzykowski urodził się w 1863 r. wmieście Kaleń w pow.

rawskim, jako syn Marianny z Obodowskich i Wojciecha Pietrzykowskiego. Józefat

przejął firmę i dzięki uporowi i energii rozbudował ją, unowocześniając wyposażenie i

systematycznie zwiększając produkcję. W 1904 r. zainstalował maszynę drukarską, z

motorem na ropę. 

    W 1929 r. zakład dysponował już trzema maszynami i automatem dociskowym.

“Zakład Artystyczno-litograficzny i Drukarnia J. Pietrzykowskiego dawniej

Nowaczyńskiego” drukował postępowe pisma i wydawnictwa. Od 15 listopada 1914

r. do 27 czerwca 1915 r. powielano tu “Nowy Kurier Lubelski”, od 7 marca do 21

grudnia 1916 r. “Myśl Żydowską”, wydano tu także pracę działacza komunistycznego

Jana Hempla. W 1901 r. firma została wyróżniona brązowym medalem na wystawie

druków w Lublinie. Józefat Pietrzykowski zmarł 8 grudnia 1932 r. przekazując zakład

młodszemu synowi Stanisławowi

97

.

___________________
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POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI KSIĘGARSKIEJ FRANCISZKA RACZKOWSKIEGO

 

    Franciszek Raczkowski był księgarzem i bibliofilem. Pracy w zawodzie księgarza

poświęcił 64 lata swojego życia, w tym 50 lat przepracował w Lublinie. Urodził się 11

września 1871 r. we Włocławku. Rodzice jego, ojciec Józef i matka Marianna z

Kuźnickich, nie byli zamożni. Ojciec trudnił się rzemiosłem

1

. Franciszek osiągnął

wykształcenia dzięki wytrwałej pracy nad sobą będąc samoukiem. Pracę w zawodzie

księgarza rozpoczął mając 12 lat w rodzinnym mieście, w księgarni Stefana

Błędowskiego w 1833 r.

2

. Założona w 1882 r., a wiec jeszcze bardzo młoda

księgarnia posiadała mało książek, był to właściwie skład nut i materiałów

piśmienniczych. Błędowski nie zajmował się księgarnią, większość czasu poświęcał

drukarni. Księgarnię prowadził pomocnik Kochanowicz. Od niego zdobył Raczkowski

podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące pracy księgarza. W ciągu półrocznego

okresu próbnego musiał pracować bezpłatnie. Po upływie tego terminu otrzymał

pensję w wysokości 6 rubli miesięcznie.

    Raczkowski był sprzedawcą papieru i innych materiałów piśmienniczych. Pracy

czysto księgarskiej prawie nie było, kontynuacja pism niewielka, czytelnictwo słabo

rozwinięte. Praca trwała od 6 rano do 21 z jednogodzinną przerwą na obiad

3

.

    Już w księgarni Błędowskiego Raczkowski dał się poznać jako zdolny i sumienny

pracownik. Po dwu latach pracy został pomocnikiem szefa i wspólnie z nim prowadził

księgarnię. Zreorganizował księgarnię, powiększył księgozbiór i uzupełnił skład nut.

Dzięki niemu Błędowski wydał katalog księgarni

4

. W 1886 r. księgarnia posiadała 282

książki różnorodnej treści, począwszy od książek do nabożeństwa, aż po podręczniki

szkolne, nuty kompozytorów polskich i zagranicznych

5

.

    W 1886 r. Raczkowski przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę jako

młodszy pomocnik w księgarni Gabriela Centnerszwera. Prawdziwa księgarnia,

wysoka pensja /ok. 20 rubli miesięcznie/ i ukochana Warszawa, to trzy główne

elementy, które zadecydowały o rozpoczęciu pracy w tej firmie. We wspomnieniach

Raczkowski pisze: “To było prawdziwe środowisko księgarskie. Czysta księgarnia bez

materiałów piśmienniczych”

6

. Sortymentowo-nakładowa księgarnia była rzeczywiście

jedną z poważniejszych placówek, wydających literaturę popularną i ludową z

bogatym składem nut, papieru oraz wypożyczalnią polsko-francusko-niemiecką.

Pracowała tutaj wykwalifikowana kadra. Marymont, pomocnik Centnerszwera miał

nadzwyczajną pamięć, obejmował nią całość polskiego asortymentu książek i nut, był

przykładem dla młodego księgarza, udzielał niezbędnych wskazówek i informacji.

Kształceniem Raczkowskiego zajmował się sam Centnerszwer, który zawsze służył

radą i potrzebnymi lekturami: katalogami firm wydawniczych, przewodnikami

bibliograficznymi i literaturą polską. Praca Raczkowskiego w tej księgarni trwała rok

7

.



__________________
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 J. Raczkowski: Wspomnienie o Franciszku Raczkowskim, księgarzu i bibliofilu lubelskim, Lublin 1967, s. 7.

    Pragnąc pogłębić wiedzę księgarską i ogólną przeniósł się Raczkowski, dzięki

poparciu Centnerszwera, do pracy w firmie Michała Arcta. Była to placówka w pełni

nowoczesna, o bogatym asortymencie. Oprócz książek polskich był znaczny zbiór

książek francuskich i niemieckich, wybór krajowych i zagranicznych muzykaliów,

papierów nutowych i strun. Podobnie jak w poprzedniej księgarni personel był liczny,

wykwalifikowany i zdyscyplinowany. Michał Arct, który zarządzał firmą ukończył

studia w Lipsku, a jego pomocnicy: Frankowski, Kostrzeński, Medycki byli także

dobrymi fachowcami; wzorowo wywiązywali się z powierzonych obowiązków, dbali o

rozwój placówki.

    Praca Raczkowskiego w księgarni polegała na włączaniu niesprzedanych książek i

nut na swoje miejsce na półce oraz załatwianiu abonamentu nutowego. Częste

wybieranie nut z paczek na żądanie klienta oraz włączanie niesprzedanych,

połączone z każdorazowym odczytywaniem nazwiska kompozytora, tytułu utworu i

pierwszych słów pieśni, ćwiczyło pamięć praktykanta. Nowością dla Raczkowskiego

był katalog kartkowy wydawnictw prowadzony przez Kostrzewskiego. Młody księgarz

zapoznał się z nim i w swej późniejszej pracy, zawsze kładł duży nacisk na

prowadzenie takiego katalogu.

    Praca była ciężka i odpowiedzialna, a wynagrodzenie za nią bardzo niskie około 15

rubli miesięcznie

8

. Suma ta często nie wystarczała na zakup podstawowych

artykułów żywnościowych. We wspomnieniach Raczkowski pisał: “Musieliśmy żyć

bardzo oszczędnie. Zamiast zjeść obiad, rano, w południe i wieczór piło się herbatę z

dodatkiem suchego chleba. Raz na miesiąc tylko, tj. pierwszego urządzaliśmy sobie z

kolegą Kotschefedorfem ucztę u Wróbla, w restauracji przy ulicy Mazowieckiej w

Warszawie. Kotlet wieprzowy z kapustą, szklankę piwa za całe 5 kopiejek”

9

.

    Mimo ciężkich warunków materialnych Raczkowski pracował sumiennie i pogłębiał

swoją wiedzę. Po dziesięciu miesiącach pracy w centrali, szef firmy Michał Arct

polecił wykwalifikowanemu już księgarzowi niemal samodzielną pracę w oddziale

swojej księgarni w Lublinie, która istniała od 1836 r. przy ulicy Krakowskie

Przedmieście

10

. Zarząd księgarni spoczywał w owym czasie w rękach Teofili Arct,

siostry Michała, która pracowała na stanowisku kasjerki. Organizacja firmy była

prymitywna, książki ułożone alfabetycznie, brak jakichkolwiek katalogów. Raczkowski

zreorganizował księgarnię i wprowadził nowe metody pracy. Opracował cały

księgozbiór, podzielił go na dwa działy: historię i literaturę, a w nich książki ustawił

według alfabetu. W 1892 r. opracował kartkowy katalog nut do śpiewu

11

. 



    Był to katalog tytułowy pierwszych słów pieśni, z nazwiskiem kompozytora na

końcu, systematycznie ułożony w specjalnie na ten cel przeznaczonym pudełku.

Raczkowski sporządził także katalog nowości książkowych i dopełniał katalog nut.

Klientela miejscowa i zamiejscowa była dość liczna. Złe stosunki z panią Teofilą

powodowały, że nowy kierownik kilkakrotnie porzucał posadę i opuszczał Lublin. W

1894 r. ostatecznie zrezygnował i wyjechał do Warszawy

12

.

__________________
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Raczkowski: Życiorys Franciszka Raczkowskiego …, s. 12.

    Dzięki poparciu, kolegów księgarzy, Kotschefedorfa i Kostrzeńskiego uzyskał 7

lipca 1894 r. posadę w firmie Gebethner i Wolff, największym polskim

przedsiębiorstwie wydawniczo-księgarskim

13

. Firma ta dysponowała wówczas

kilkoma własnymi księgarniami w: Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wilnie, a także dwoma

czasopismami, dziennikiem “Kurier Warszawski” oraz “Tygodnikiem Ilustrowanym”.

Gebethner i Wolff byli wydawcami wszystkich dzieł Henryka Sienkiewicza i

Władysława Rejmonta. Wydali większość edycji książkowych Elizy Orzeszkowej,

Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego i Kazimierza

Przerwy-Tetmajera

14

.

    Raczkowski został zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika działu

komisowo-hurtowego. Hurtownia przyjmowała na skład wydawnictwa książkowe i

nutowa od firm wydawniczych, instytucji rządowych, społecznych, naukowych i od

osób prywatnych. Rozprowadzała ja następnie na terenie całej Rzeczpospolitej

15

.

    Szefowie firmy szybko spostrzegli i docenili umiejętności fachowe i organizatorskie

Raczkowskiego. Po kilku miesiącach pracy został kierownikiem działu

prowincjonalnego. W spółce “Gebethner-Wolff” pracował do 1900 r. W tym samym

roku otrzymał dyplom wzorowego księgarza, dający mu możliwość otwarcia własnej

placówki

16

.

POWSTANIE I ORGANIZACJA KSIĘGARNI W LUBLINIE W LATACH 1900-1908

 

    Raczkowski po ukończeniu praktyki u Gebethnera i Wolffa powrócił do Lublina.

Posag wniesiony przez żonę Mariannę z Szelążków, a także pomoc kredytowa

Gebethnera i Wolffa oraz Michała Arcta, pozwoliły mu założyć upragnioną księgarnię.

Zezwolenie na prowadzenie firmy otrzymał od gubernatora lubelskiego w grudniu

1399 r.

17

, natomiast księgarnia otwarta została dopiero 15 lipca 1900 r.

18

. Mieściła

się przy ulicy Krakowskie Przedmieście, w wynajętej u Domańskiego kamienicy pod



numerem 36, obecnie 34

19

. Zajmowała trzy pokoje, jeden obszerny, dwa mniejsze

położone wzdłuż oficyny

20

. Usytuowana była obok firm Wiktora i Władysława

Kiesewetterów oraz Elżbiety Zinger. W późniejszym okresie sąsiadowała i

współpracowała z księgarnią Witolda Cholewińskiego, która znajdowała się przy ulicy

Krakowskie Przedmieście pod numerem 38 oraz księgarnią Kotlarskiego pod

numerem 39

21

.

    Sytuacja finansowa nowo powstałej placówki była ciężka. Raczkowski zmuszony

był spłacać dług firmom warszawskim. Prowadzenie księgarni pociągało coraz to

nowe, wydatki, na które nie był przygotowany młody, bo zaledwie 29 lat liczący

właściciel. Mimo rozległej wiedzy fachowej i organizatorskiej Raczkowskiego, już po

kilku miesiącach firma przestała pracować.

_______________
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 Firma Gebethner i Wolff ….

14 

Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, s. 250.

15 

Firma Gebethner i Wolff /1857-1933/…, s. 227.
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 Słownik pracowników książki polskiej …, s. 250.

17

 Kancelaria Gubernatora Lubelskiego /dalej jako: KGL/ 1900 nr 12552, sygn. 93.
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 “Gazeta Lubelska” 1900 nr 211, s. 3.

19

 KGL 1914 nr 308, sygn. 2 st III.

20

 Raczkowski: Wspomnienie o Franciszku Raczkowskim …, s. 7.

21

 “Głos lubelski”, 1925 nr 61, s. 3.

    W 1901 roku Franciszek Raczkoweki utworzył spółkę z Edwardem Pliszczyńskim.

Dzięki temu przedsięwzięciu firma rozwinęła się i osiągnęła swoją świetność.

Pliszczyński powiększył asortyment do około tysiąca tomów i pozostawił go po

odejściu w lipcu 1901 r.

22

, co było bardzo korzystne dla Raczkowskiego. Poprawiła się

również sytuacja finansowa księgarni.

    Od 21 grudnia 1901 r. do 13 lipca 1902 r. współwłaścicielem księgarni i składu nut

był mieszkaniec Lublina Stanisław Ryszard Drzewulski

23

.

    Z Raczkowskim współpracował także Michał Michniewski, późniejszy prezes Izby

Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, który w podaniu do komisarza pisał: “Założenie i

prowadzenia księgarni, przy niej biblioteki z czytelnią wymaga znacznego kapitału,

dlatego między mną a Raczkowskim zawarta została umowa o współpracy. Proszę

wydać mi świadectwo na prawo prowadzenia wspólnie księgarni i biblioteki”

24

.

Przyczyną tworzenia tak częstych spółek był brak dostatecznych środków na

prowadzenie księgarni.

    Księgarnia czynna była codziennie, oprócz świąt i niedziel. Raczkowski pracował w

niej od wczesnego rana do późnego wieczora. Jego żona pełniła funkcję kasjerki. Było

również dwóch pomocników: jeden praktykant z 4-klasowym wykształceniem, drugi

zatrudniony na stanowisku lektora

25

. Ze wspomnień anonimowego nabywcy



dowiadujemy się, że “Cały personel był bardzo miły, szczególnie jednak państwo

Raczkowscy uprzejmi i życzliwi. Uroku księgarni dodawała kotka stale siedząca na

ławie obok pani Raczkowskiej”

26

.

    Księgarnia prowadziła sprzedaż detaliczną, tzn. bezpośrednio dostarczała

wydawnictwa klientom, z reguły w małych ilościach. Świadczą o tym zachowane

rachunki księgarskie jednego z jej klientów Hieronima Łopacińskiego. System

prenumeraty stosowany był także dla wydawnictw wielotomowych, zeszytowych i

wchodzących w skład serii. Prenumerator wpłacał z góry określone kwoty pieniężne

w ustalonych terminach, zapewniając sobie ciągłość w otrzymywaniu

zaprenumerowanego wydawnictwa. Ogólna cena wydawnictwa nabytego drogą

prenumeraty była niższa aniżeli w sprzedaży detalicznej. Należność z tytułu

prenumeraty rozłożona była na wpłaty tygodniowe, miesięczne lub kwartalne, w

zależności od pisma. Drogie książki można było nabyć na raty.

    “Najrzadsze druki - wspomina Feliks Araszkiewicz - wydawnictwa periodyczne

oddawał na spłatę ratami w nader dogodnych terminach”

27

. Często można było

otrzymać książkę w drodze wymiany, z której bardzo chętnie korzystali lubelscy

bibliofile.

    Raczkowski dokonywał transakcji z firmami stosując weksle. Pokrywając

zamówienia gotówką tylko w części, na resztę wystawiał weksel, który był spłacany

już ze sprzedaży zamówionych wydawnictw. Głównym dostawcą książek była firma

“Gebethner i Wolff”. W podręczniki i lektury szkolne zaopatrywał się w firmie Michała

Arcta w Warszawie

28

. Kupował także książki w wydawnictwach lwowskich.

__________________
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KGL 1901 nr 4972, sygn. 38.
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 KGL 1902 nr 5575, sygn. 22.
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KGL 1902 nr 5575, sygn. 170.
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 Raczkowski: Wspomnienie o Franciszku Raczkowskim …, s. 8.
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Podane wg listu W. H. do Jerzego Raczkowakiego.
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 F. Araszkiewicz: Hieronim Łopaciński 1860-1906, Lublin 1928, s. 33.
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 Wydawnictwa pedagogiczne i podręczniki szkolne do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w Lublinie, Warszawa 1906 s. 1.

    Najwyższe obroty i największą liczbę wydawnictw posiadała na składzie księgarnia

w latach 1904-1906. W tym okresie wyszły aż 4 katalogi firmy.

    Sytuacja pogorszyła się już w 1907 r., kiedy to doszło do poważnego zatargu

między Raczkowskim a częścią lubelskiego kleru. Ksiądz Kłopotowski, wybitny

działacz społeczny, zarzucił Raczkowskiemu, że poprzez księgarnię rozpowszechnia

wolnomyślicielskie pisma i broszury, które demoralizują młodzież. Żądano wydania i

spalenia na stosie m.in. broszury Młota “Worek Judaszów”. Wkrótce potem lublinianie

zaczęli bojkotować księgarnię

29

.

    Przy księgarni istniała wypożyczalnia książek. Jak podają źródła została ona



otwarta nieco później, a mianowicie 3 listopada 1901 r.

30

. Znajdowały się w niej

książki w czterech językach: rosyjskim, niemieckim, francuskim i polskim. Zbiory

biblioteki uzupełniane były z zasobów księgarni. Wypożyczalnia przynosiła znaczny

dochód i cieszyła się dużą popularnością, szczególnie wśród uczniów, nauczycieli,

urzędników, rzemieślników. W “Gazecie lubelskiej” czytamy “Niezamożni mieszkańcy

naszego miasta dotkliwie odczuwają brak czytelni miejskiej, z której mogliby

korzystać bezpłatnie. Istnieją tu trzy księgarnie, które wypożyczają książki za opłatą

5-ciu kopiejek od tomu lub po 50 kopiejek miesięcznie. Cena ta jest dla

niezamożnych ludzi zbyt wygórowana i pozbawia ich możności zaznajomienia się z

utworami najlepszych pisarzy”

31

. Można przypuszczać, że chodziło tutaj także o

wypożyczalnię Raczkowskiego. Brak źródeł nie pozwala jednak określić czasu jej

istnienia, ani dokładniej scharakteryzować grona jej czytelników.

ASORTMENT KSIĘGARNI

 

    Firma Raczkowskiego była typową księgarnią sortymentową końca XIX wieku.

Specjalizowała się w sprzedaży podręczników dla szkół ludowych oraz średnich w

zakresie gimnazjalnym. W większości były to podręczniki w języku rosyjskim.

Stosunkowo najwięcej podręczników i lektur w języku polskim było w księgarni w

latach 1906-1907, kiedy to wprowadzono język polski do szkolnictwa. Księgarnia

posiadała też na składzie komplet podręczników dla szkół początkowych

32

. W

sprzedaży były książki zarówno nowe jak i używane. Zwykle większe

zapotrzebowanie było na podręczniki używane, wiązało się to z ceną książki.

Używana kosztowała mniej więcej o 1/3 taniej niż nowa. Jeśli nowa kosztowała 3 zł.,

to stara 2 zł. Można było kupić podręczniki, które Ministerstwo Oświaty polecało lub

też zalecało. Lipiec i sierpień były miesiącami najintensywniejszej sprzedaży

podręczników.

    Książki uporządkowane były według działów. Zdecydowany prym w sortymencie

wiodła literatura piękna, w tym: poezja, romanse, dramaty, przekłady z literatury

obcej oraz prace z historii literatury. Można było nabyć “Ballady i romanse”, “Dziady”

cz. I, II, IV Adama Mickiewicza, “Balladynę” Juliusza Słowackiego, większość utworów

Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Ignacego Krasickiego, oraz bogaty zbiór

komedii Aleksandra Fredry. Z literatury światowej znajdowały się: “Hamlet”, “Romeo

i Julia” Wiliama Szekspira, “Faust” Jana Wolfganga Goethego, “Zbójcy” Fryderyka

Schillera, utwory Augusta Strindberga, Henryka Ibsena, Georga Byrona

33

.

_________________
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“Gazeta Lubelska” 1901, s. 2.
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Przewodnik Bibliograficzny 1906, s. 251.
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 Katalog książek polskich do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w Lublinie, Warszawa 1902.



    Obok literatury pięknej poważny dział stanowiły książki o treści religijnej, w

większości przeznaczone dla katolików. Były to: ewangelie, żywoty świętych, zbiory

kazań, homilie, biblia m.in. biblia w tłumaczeniu Jakuba Wujka. Uzupełnieniem tego

działu były modlitewniki, śpiewniki, kantyczki, litanie

34

.

    Dużą popularnością w księgarni cieszyły się informatory, podręczniki dla rolników

dotyczące hodowli zwierząt domowych, uprawy roślin i pszczelarstwa, jak np. “Uwagi

nad hodowlą krów mlecznych”, “Uprawa buraków cukrowych”, “Hodowla bydła”

35

.

    U Raczkowskiego można było zaopatrzyć się w poradniki dla młodych gospodyń i

poradniki lekarskie. Na uwagę zasługuje wydany przez Lisowską-Alberszt

“Samouczek, metody kroju, szycia bielizny damskiej i męskiej, dziecięcej i ubrań z

atlasem” oraz napisany przez Florentynę i Wandę “Kucharka polska czyli szkoła

gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów”

36

. Poradniki lekarskie to m.in.

“Pierwsza pomoc czyli wskazówki jak radzić sobie i innym w braku lekarza”.

    Książki rolnicze i poradniki były ciekawe, a oprócz tego bardzo pożyteczne dla

rolników i przynosiły księgarni znaczny dochód. Nakład ich był wysoki, mimo tego

szybko znikały z półek księgarni.

    Raczkowski posiadał na składzie żurnale, katalogi, ciekawe broszury, np.

“Narzekanie wody i mydła” A. Flosse.

    Inną grupą stanowiły książki historii, prawa oraz historii sztuki. Z tego działu

najwięcej było książek z zakresu prawa handlowego, karnego i cywilnego, z historii

prawa oraz dzieł o malarstwie. Księgarnia dysponowała też bogatym zbiorem

słowników i encyklopedii, natomiast posiadała bardzo mało książek z zakresu

filozofii, ekonomii politycznej, medycyny i geografii.

    Początkowo brakowało książek dla dzieci i młodzieży. Katalog książek polskich

wydany w 1902 r. wymienia tylko “Robinsona Kruzoe” Daniela Defoe. Z czasem

jednak liczba ich zwiększyła się, a w 1906 r. utworzono oddzielny dział tej literatury.

    Bogato reprezentowany był dział nut, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w

których dominowały utwory francuskie i niemieckie. Wśród nich utwory salonowe,

pieśni, wprawki na rozmaite instrumenty. Dopełniały ten dział liczne podręczniki

dotyczące muzyki

37

.

_________________
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 “Gazeta Lubelska” 1901 nr 245, s. 1.

37

 Katalog książek polskich do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w Lublinie, Warszawa 1902.

    Oprócz pism codziennych wychodzących w owym czasie takich jak “Gazeta

Lubelska” i “Głos Lubelski”, można było kupić u Raczkowskiego czasopisma krajowe i

zagraniczne. Na uwagę zasługują tygodniki redagowane przez Mieczysława



Brzezińskiego, Konrada Prószyńskiego, Maksymiliana Malinowskiego. Z czasopism o

treści społeczno-oświatowej najpopularniejsze były: “Gazeta świąteczna”, “Mucha”,

“Zorza”, “Zaranie”, “Tygodnik Ilustrowany”

38

. Prasa ta szerzyła wśród ludu

wiejskiego idee oświaty rolniczej, postępu społecznego i technicznego.

    Dużą popularnością wśród lubelskiej inteligencji cieszył się dział antykwaryczny.

Każdy bibliofil mógł w nim zawsze znaleźć coś ciekawego. Stare księgi służyły także

za miejsce przechowywania dokumentów. Znajdowały się tu najrzadsze druki,

najbardziej prześladowane przez cenzurę rosyjską książki lub wydawnictwa

periodyczne

39

. Można było nabyć m.in. niecenzurowane wydanie “Dziadów” Adama

Mickiewicza, utwory Juliusza Słowackiego. Jeśli cenzura powycinała kartki z pism

lwowskich lub krakowskich, to Raczkowski kupował wycięte kartki z rąk woźnych lub

Urzędu Cenzury, przechowywał w antykwarni i gratis doręczał je swym stałym

odbiorcom

40

.

    W księgarni oprócz książek był skład papieru i innych materiałów piśmienniczych.

Należy przypuszczać, że tak urozmaicony asortyment był wynikiem obawy ich

właściciela, że z samej książki nie zdoła utrzymać firmy.

REKLAMA I KLIENCI KSIĘGARNI

 

    Dużą rolę odgrywała reklama. O tym, co zostało wydane i co znajduje się w

księgarni, można było dowiedzieć się z ogłoszeń i notatek w prasie, jak też z

katalogów, które Raczkowski, mimo trudności finansowych często wydawał. Dość

trudno jest ustalić, ile właściwie katalogów wydał Raczkowski, znanych jest tylko

pięć. Są to typowo katalogi asortymentowe, w których mniej chodzi o dokładność

bibliograficzną, a więcej o poinformowanie kupujących o cenie książki, jej oprawie.

Zawierają one druki o różnej treści, różnej formie wydawniczej i piśmienniczej.

Pozycje są nienumerowane.

    Pierwszy katalog opublikowany zastał dwa lata po założeniu księgami w 1902 r.

Jest to “Katalog książek polskich do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w

Lublinie”, objętościowo największy, liczący 124 strony, w formacie 16°, zawierający

2230 pozycji. Ułożony jest alfabetycznie według nazwisk autorów, przy braku autora

według pierwszych wyrazów tytułu dzieła. Zawiera zasadniczo pięć elementów opisu:

imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz cenę. Przy niektórych

opisach podany jest format, oprawa, a nawet wydanie

41

. Sporządzone są ponadto

dodatkowe zestawienia, wyodrębniające serie wydawnicze: Biblioteka Mrówki,

Biblioteka Rolnicza, Biblioteka Ordynacji Krasińskich oraz Teatrów Amatorskich.

Katalog przedstawia się skromnie, wydrukowany na lichym papierze przez synów St.

Niemiry w Warszawie.

__________________
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Raczkowski: Wspomnienie …, s. 62.
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 Araszkiewicz: Hieronim Łopaciński 1860-1906. Lublin 1928, s. 46.
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Raczkowski: Wspomnienie …, s. 145.

41 Katalog książek polskich do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w Lublinie, Warszawa 1902, s. 16.

    Objętościowo mniejszy, ale ciekawszy jest “Katalog książek polskich i nut” wydany

w 1904 r. liczy 79 stron, w układzie działowym z rozbiciem na poddziały niektórych

obszerniejszych dziedzin. W obrębie działów i poddziałów zachowany jest układ

alfabetyczny według autorów. Przykładowo teologia dzieli się na: dzieła o treści

ogólnej, ascetyka, kazania i nauki, katechizmy, książki do nabożeństwa

42

. Oddzielnie

zgrupowane są: powieści, poezje, literatura naukowa, książki dla dzieci,

wydawnictwa albumowe. Na końcu wymienione zostały utwory muzyczne, z których

wyodrębnić można i utwory salonowe, tańce /kadryle, polki, walce, mazury/, utwory

do śpiewu, wyjątki z oper. Nuty mają opis skrócony, który podaje jedynie nazwisko

kompozytora, tytuł utworu wraz z jego formą, niekiedy opus oraz cenę. Często też

równolegle cenę zniżoną

43

. 

    Tytuły utworów obcych tłumaczone są na język polski i podawane w nawiasach.

Spotyka się pełniejsze opisy książek, uwzględniające kolejność wydania, objętość,

format. Są ponadto krótkie objaśnienia dotyczące treści poszczególnych książek,

często przytaczane opinie krytyków. Mała czcionka użyta jest do opisu książek dla

gospodyń, praktycznych poradników, gier i zabaw. Nieco większą opisano wszystkie

powieści i niektóre książki naukowe. Ciekawe pozycje są ozdobione i wzięte w ramki.

Np. “Juliusz Słowacki: Samuel Zborowski. Dramat w 5-ciu aktach. Wydanie z

autografem”

44

. Na ostatnich stronach zamieszczone są informacje o nowo

wychodzących pismach i ich krótka charakterystyka:. Ogłoszenia te finansowane

były przez redakcje czasopism, przez co koszty wydania katalogu były niższe.

Raczkowski bardzo chętnie współpracował z redakcjami i towarzystwami. Katalog z

1904 r. reklamuje czasopismo “Przyjaciel dzieci”, “Tygodnik mód”.

    Na uwagę zasługuje także katalog specjalistyczny opracowany przez

Raczkowskiego w 1906 r. pt. “Katalog wydawnictw pedagogicznych i podręczników

szkolnych”, wydany nakładem księgarni Michała Arcta w Warszawie. Podobnie jak

poprzedni jest działowy z rozbiciem na poddziały. Dział drugi jest największy i bardzo

ciekawie uporządkowany. Podręczniki do języka polskiego dzieli się na: elementarze,

książki do czytania, wypisy, wybory wierszy, gramatyki, stylistyki, pisownia,

materiały do ćwiczeń, literatura i wypisy do niej

45

. Opisy są skrócone, często jest

tylko nazwisko i imię autora, tytuł i cena. Gwiazdką oznaczone są nowe

wydawnictwa. Tytuły dzieł są podane tłustym drukiem. Na pierwszej stronie

wymienione są książki, które mogą się ukazać w najbliższym czasie.

    Wszystkie katalogi wykonane są bardzo starannie i ciekawie. Uderza w nich

różnorodność stosowanych układów. Na każdym egzemplarzu napisane jest

“dozwolieno cenzuroju”, data i miejsce kontroli druku.

    Katalogi wysyłane były bezpłatnie księgarniom, stałym indywidualnym klientom,

prenumeratorom wydań zbiorowych, organizacjom oświatowym i wszystkim osobom,

które wyraziły życzenie otrzymywania ich. W “Gazecie Lubelskiej” podane jest



ogłoszenie: “Księgarnia i skład nut Franciszka Raczkowskiego w Lublinie prospekty,

katalogi pism i książek dostarcza bezpłatnie i franco. Wysyłka uskutecznia się także

za zaliczeniem pocztowym”

46

.

________________
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 Katalog książek i nut do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego, Warszawa 1904, s. 21.
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 Tamże, s. 14.
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Wydawnictwa pedagogiczne i podręczniki szkolne do nabycia w księgarni Franciszka Raczkowskiego w Lublinie, Warszawa 1906.
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 “Gazeta Lubelska” 1900 nr 225, s. 1.

    W księgarni można było nabyć także katalogi innych firm i towarzystw naukowych.

Zachował się “Katalog dzieł wydanych w latach 1897-1905 nakładem Towarzystwa

Wydawniczego we Lwowie”. W 1931 roku nakładem Józefa Czechowicza i S-ki ukazał

się żartobliwy “Katalog regionalny najwybitniejszych autorów miejscowych”. Jest to

katalog prac, które nigdy nie zostały napisane. Na przykład “Franciszek Raczkowski:

O skutecznym strat sposobie”

47

. Katalog ten dostarczany był tylko grupie inteligencji

w Lublinie.

    Ogłoszenia Raczkowskiego ukazywały się w “Gazecie Lubelskiej”, “Głosie”,

“Kalendarzu Lubelskim”. Można je spotkać także w “Przewodniku Bibliograficznym”.

Były to najczęściej krótkie informacje o nowo ukazujących się wydawnictwach.

Reklama tego typu była dość kosztowna. Aby zmniejszyć koszty Raczkowski często

podawał ogłoszenia wspólnie z Michałem Arctem i Wiktorem Kiesewetterem.

Ogłoszenia powtarzały się w każdym numerze w ciągu całego roku. Zawiadomienie o

prenumeracie czasopism i dzienników występuje w “Gazecie Lubelskiej”, począwszy

od lipca 1900 r. do stycznia.1901 r. Istnieje stała formuła, zaczyna się od słów:

“Księgarnia i skład nut Franciszka Raczkowskiego …”. Dzięki odpowiedniej reklamie,

szkoły z terenu województwa lubelskiego mogły w odpowiednim czasie zaopatrzyć

się w podręczniki, a inni klienci nabyć odpowiednie książki.

KLIENTELA KSIĘGARNI

 

    Księgarnia posiadała najróżnorodniejszych nabywców. Raczkowski, inteligentny,

imponujący zarówno swą wiedzą jak i dobrą pamięcią szybko zyskał zaufanie wśród

mieszkańców Lublina, szczególnie gdy stał się dostawcą książki zakazanej.

    Stałymi gośćmi księgarni byli lubelscy uczeni: profesor Hieronim Łopaciński,

doktor Jaczewski, Jaworski, Biernacki, ks. Ludwik Zalewski, prawnicy, dziennikarze,

literaci, pedagodzy. Byli to nie tylko odbiorcy książek, ale i serdeczni przyjaciele

Raczkowskiego, którzy służyli pomocą gdy zbliżał się termin płatności weksli, a kasa

świeciła pustką. Bibliofile przychodzili tutaj, aby obejrzeć nowe książki, dowiedzieć

się co nowego wyszło, jakie wydawnictwa sprowadzono ostatnio z zagranicy. Do

późnych godzin nocnych dyskutowali i słuchali odczytów. Feliks Araszkiewicz pisał:



“Pan Raczkowski zaraz dał książeczkę do przejrzenia miejscowej inteligencji, dość

licznie jak zwykle wieczorami zebranej w jego gościnnej księgarni. Zaledwie któryś z

klientów odczytał półgłosem kilka rymów nastąpił wśród zebranych szalony wybuch

śmiechu. Po nowym ustępie, nowa salwa śmiechu”

48

. W ten sposób księgarnia

stanowiła swego rodzaju, salon.

    Raczkowski znał upodobania swoich klientów i często zamawiał książki mając na

wadze konkretnego odbiorcę. Doskonale znał bibliotekę Hieronima Łopacińskiego i

wiedział, w jakie książki należy ją jeszcze zaopatrzyć.

___________________
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Katalog regionalny najwybitniejszych autorów miejscowych, Lublin 1931, s. 13.
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 W kręgu H. Łopacińskiego, Lublin 1977, s. 9.

    Nauczyciele i uczniowie szkół lubelskich zaopatrywali się w podręczniki i materiały

piśmiennicze. Oprócz tego otrzymywali zza kordonu potajemnie za pośrednictwem

Raczkowskiego pełne teksty romantyków: Mickiewicza i Słowackiego

49

. Drzewiecki

pisze: “My już znamy i pamiętamy lata niewoli kiedy z pańskich rąk trafiało do nas

niezależne słowo, tajne, które budziło w nas bojową wolę buntu przeciwko najeźdźcy,

najszlachetniejszą tęsknotę za wyzwoleniem”

50

.

    Znaczną klientelę tworzyła okoliczna wieś, szczególnie ziemiaństwo, które

interesowało się życiem umysłowym i artystycznym, prenumerowało gazety i

czasopisma. Chłopi kupowali dewocjonalia i konieczne dla dzieci książki i

czasopisma, materiały piśmienne, książki religijne. Chłopi jednak nie byli częstymi

gośćmi w księgarni, gdyż nie mogli sobie pozwolić na kupno drogich w owym czasie

książek. Księgarnię odwiedzali także duchowni, którzy zawsze coś ciekawego dla

siebie mogli kupić. Dział teologiczny był wyposażony w różnorodne dzieła.

PRACA RACZKOWSKIEGO W KSIĘGARNI GEBETHNERA I WOLFFA.

 

    Księgarnia i skład nut Raczkowskiego nie mająca mocnych podstaw finansowych z

końcem grudnia 1908 r. przestała istnieć. Przejął ją główny wierzyciel, firma

“Gebethner i Wolff

51

. Zezwolenie na prowadzenie księgami otrzymała od

Gubernatora Lubelskiego 5 kwietnia 1909 r.

52

. Księgarnia została zakupiona wraz z

biblioteką i czytelnią. Początkowo mieściła się w tym samym budynku pod numerem

36. Warunki lokalowe nie były najlepsze, dlatego po kilku latach została przeniesiona

do nowego budynku. Od sierpnia 1914 r. zajmowała pomieszczenia w Hotelu

Europejskim pod numerem 31

53

. Na dyrektora swego oddziału lubelskiego firma

powołała poprzedniego właściciela Raczkowskiego. Zastępcą został Piotr

Hniedziewicz, który podobnie jak dyrektor odbywał praktykę u Gebethnera i Wolffa w

Warszawie. W filii lubelskiej pracował on od 1918 r.

54

.



    Księgarnia specjalizowała się dalej w sprzedaży podręczników, a oprócz tego

można było nabyć książki i czasopisma polskie i zagraniczne.

    Za prawidłowe funkcjonowanie księgarni odpowiedzialny był Raczkowski. Został

nie tylko kierownikiem, lecz również sprzedawcą i nauczycielem. Wychował i

przyuczył do wykonywania zawodu pięciu uczniów, którzy odbywali praktykę kolejno

we wszystkich działach księgarni

55

. Wychowankiem Raczkowskiego był Bolesław

Matyjewicz, późniejszy pracownik Księgarni Św. Wojciecha i sekretarz Koła Lubelskich

Księgarzy.

___________________
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 KGL 1910 nr 326, sygn. 3 st III.
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 KGL 1914 nr 308, sygn. 2 st III.
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 S. Dippel: “O księgarzach, którzy przeminęli. Warszawa 1976, s. 234.

55

 Raczkowski: Wspomnienie …, s. 62.

    Działalność księgarni przypadła na okres wojenny, kiedy to Lublin znalazł się w

zasięgu okupacji austriackiej, a Warszawa niemieckiej. Już w dniu 3 I 1916 r. firma

uzyskała od nowo powstałej C i K Komendy Obwodowej w Lublinie zezwolenie na

dalszą działalność

56

. Trudności w zaopatrzeniu księgarni we wszelkiego rodzaju

wydawnictwa nieporównanie wzrosły, jednak i to doświadczony księgarz potrafił

pokonać ku zadowoleniu zarówno swych szefów jak i własnych odbiorców.

    Do 1915 r. posiadał różne nielegalne wydawnictwa, czyli tzw. bibułę oraz ułatwiał

młodzieży odbywanie poufnych zebrań. Nie miał udziału w zyskach, otrzymywał tylko

miesięczne wynagrodzenie, mimo tego dbał o dochód Firmy. Występował w jej

obronie, jeśli narażona była na straty, często z tego powodu dochodziło do ostrych

konfliktów. Przykładem może być spór między Raczkowskim a inspektorem szkolnym

Kaczorowskim, który zmienił podręczniki szkolno nie mając do tego upoważnienia

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W okólniku Ministerstwa

były wymienione zupełnie inne książki niż w programie inspektora Kaczorowskiego.

Spis ten został wydany po wakacjach na kilka dni przed rozpoczęciem roku

szkolnego. Księgarze nie zostali wcześniej powiadomieni o zmianie podręczników. 

    Kaczorowski zawarł umowę z Cholewińskim, na mocy której uczniowie i

nauczyciele szkół powszechnych mogli dokonywać zakupu podręczników tylko w

księgarni Cholewińskiego, ten z kolei zobowiązał się 50% czystego zysku wpłacić na

rzecz organizacji nauczycielskich

57

. Na wielkie straty zostali narażeni księgarze

lubelscy, którzy nie mogli swoich podręczników sprzedać, rodzice dzieci nie byli

również przygotowani na tak nagłe i duże wydatki. Wychodząc z założenia, że

inspektor szkolny nie miał prawa wydać rozporządzenia zmieniającego podręczniki

szkolne, że zarówno społeczeństwu jak i księgarzom stała się wielka krzywda,

Franciszek Raczkowski, Kazimierz Kotlarski i Andrzej Bartowiewicz napisali list



otwarty do inspektora, który ogłosiły wszystkie pisma lubelskie

58

. 

    Kaczorowski poczuł się obrażony treścią listu. Prokurator występujący w obronie

inspektora, pociągnął trzech księgarzy do odpowiedzialności karnej za obrazę i

zniesławienie w druku urzędnika państwowego. Termin sprawy pierwotnie

wyznaczono na 27 grudnia 1926 r., jednak z powodu niestawienia się świadków,

sprawę odroczono. Rozprawa w drugim terminie odbyła się 11 marca 1927 r.

59

. Po

przesłuchaniu oskarżonych, i świadków, Sąd Okręgowy w Lublinie wydał następujący

wyrok: “Mieszkańców miasta Lublina Franciszka Raczkowskiego lat 55, Adama

Bartosiewicza lat 43 i Kazimierza Kotlarskiego lat 43 w zarzucie dokonania

przestępstwa, przewidzianego przez art. 51 na mocy art. 777, uniewinnia się, a

koszty sądowe kryje się z funduszów Skarbu Państwa”

60

.

    Dzięki Raczkowskiemu rodzice mogli kupować dzieciom książki w dowolnie

wybranej księgarni, a firma “Gebethner i Wolff” oraz inne nadal sprzedawały

podręczniki.

    Raczkowski pracował w księgarni Gebethnera i Wolffa około 18 lat. Pierwszego

stycznia 1927 r. zrezygnował z posady kierownika i wstąpił do księgarni Michała

Arcta i S-ki w Lublinie

61

. Firma “Gebethner i Wolff” pracowała odtąd pod

kierownictwem Lucjana Kąpickiego, osiągając nadal wysokie zyski i posiadała bogaty

asortyment.

__________________
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 Raczkowski: Wspomnienie …, s. 63.

RACZKOWSKI WSPÓŁWŁAŚCICIELEM KSIĘGARNI NAUCZYCIELSKIEJ W LUBLINIE

 

    W 1927 r. Raczkowski został kierownikiem Księgami Nauczycielskiej prowadzonej

pod dawną firmą “Michał Arct i S-ka” w Lublinie przy ulicy Krakowskie Przedmieście

15

62

. Był współwłaścicielem taj księgarni z 52% udziałów.

    Firmę, w której rozpoczął pracę, założył Michał Arct wspólnie z miejscowym

nauczycielstwem 15 lutego 1921 r.

63

. Kierowana była przez doświadczonych

księgarzy i znanych fachowcowi Jana Gniewkowskiego i Kazimierza Krogela, mimo to

nie rozwijała się pomyślnie. Okres wielkiego kryzysu gospodarczego odbił się na

interesach księgarni. Filie, a wśród nich również lubelska, stały się niekorzystne dla

Arcta. Pochłaniały kapitały przekraczające możliwości firmy. Każda z nich była



bowiem składem głównym wydawnictw, musiała więc posiadać większą ilość

egzemplarzy każdej książki i te dodatkowe tysiące trzeba było wyprodukować na

zapas, rozesłać i czekać, aż filie rozprzedadzą książki i ściągną należności od swoich

odbiorców, którym udzielali kredytów. Pieniądze zużywali księgarze przede

wszystkim na własne potrzeby, spłatę zaś wydawnictwa odkładali i przeciągali coraz

dłużej. Pomagali sobie wekslami, które wysyłali do Warszawy, z czasem jednak i tych

weksli filia nie spłacała w terminie

64

. Dodatkowy kłopot odczuła firma w latach

1924-25, kiedy Ministerstwo Oświaty zamówiło duże nakłady książki dziecięcej i

młodzieżowej, a potem zrezygnowało z zakupu z powodu ograniczenia kredytów

65

.

    W 1926 r. Arct odsprzedał swoje udziały Raczkowskiemu. Nowemu właścicielowi

tylko na bardzo krótki okres udało się wyciągnąć z kryzysu księgarnię. Już w 1928 r.

popadła ona w poważne kłopoty finansowe

66

. Ministerstwo Wyznań Religijnych i

Oświecenia Publicznego wprowadziło w tym okresie liczne i zupełnie niespodziewane

zmiany obowiązujących podręczników.

    W 1932 r. przeprowadzono reformę szkolną i obniżono cenę podręczników.

Prywatni wydawcy zaczęli oferować czytelnikom wydane przez siebie książki na

warunkach korzystniejszych niż wówczas, gdy dana pozycja została nabyta za

pośrednictwem księgarni. Trudności pogłębił światowy kryzys gospodarczy w latach

1923-32. Księgarnia w 1933 r. przestała istnieć. Raczkowski po raz drugi utracił

własny warsztat pracy

67

.

    Od 1 września otrzymał Raczkowski stałą pracę w dużej i pięknie urządzonej

Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha w Lublinie. Został zastępcą kierownika księgarni

Zygmunta Krakowskiego. Jerzy Raczkowski pisał: “Dla człowieka tak bardzo

czynnego w umiłowanym zawodzie otrzymanie taj pracy stało się nie tylko

wybawieniem od przymusowej bezczynności, lecz ponownie związało go z pracą dla

dobra książki”

68

. Raczkowski dbał o asortyment i dostosowywał go do potrzeb

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadził kolportaż książek, z innymi

pracownikami rozwożąc je po wsiach i miasteczkach nieraz bardzo odległych od

ośrodków kulturalnych.

__________________
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    Działalność księgarni przerwała II wojna światowa. Dziesiątego września 1939 r. w

czasie lotniczego bombardowania Lublina spłonął dom hotelu “Victoria”, w którym od

czasu założenia /23 sierpnia 1923 r./ mieściła się księgarnia. Zniszczone zostały

wówczas księgi handlowe, wyposażenie księgarni oraz większa część innych



materiałów

69

. Książki, które wydobył Raczkowski z płonącego budynku i gruzów,

zostały umieszczone w podziemiach klasztoru OO. Kapucynów. Po kilku miesiącach

przeniesiono je do odbudowanej części parterowej domu przy ulicy Kapucyńskiej nr

1. Dzięki ofiarnej pracy całego personelu utrzymano tu prowizoryczny ruch księgarski

70

. W 1941 r. Księgarnia Św. Wojciecha była jedyną polską placówką, gdzie można

było jeszcze swobodnie mówić po polsku, gdzie nie wisiała swastyka i portret

Fuhrera.

    W dniu 23 lipna 1944 r. księgarnia uległa całkowitemu zniszczeniu

71

. Raczkowski

utracił kolejne miejsce pracy. Z gruzów i popiołów wydobywał sam i przy pomocy

nielicznego personelu księgarni oraz przechodniów książki i czasopisma. Wspólnie z

Krankowskim uporządkowali uratowany księgozbiór, sporządzili remanent ocalałych

książek. Zaopatrzyli je ekslibrisem następującej treści: “strzeż skarbu polskiej książki.

Książka uszkodzona wydobyta z gruzów zniszczonej w działaniach wojennych

Księgarni Św. Wojciecha w Lublinie przy ulicy Kapucyńskiej”

72

.

    Po doznanych szkodach oddział lubelski najwcześniej zorganizował normalną

pracę. Już w 1945 r. zasilał w towary w miarę swoich skromnych możliwości centralę

w Poznaniu i Warszawie

73

. W księgarni tej pracował Raczkowski do 1947 r. Była to

ostatnia placówka, której poświęcił tyle pracy i czasu.

PRACA SPOŁECZNA I WYDAWNICZA RACZKOWSKIEGO

 

    Raczkowski był członkiem Związku Księgarzy Polskich i prezesem Koła Lubelskich

Księgarzy. Przyczynił się do zorganizowania wspomnianego już I Ogólnopolskiego

Zjazdu Księgarzy w Lublinie, który odbył się w dniach 4-6 sierpnia 1918 r. Brał

czynny udział w przygotowaniach do Zjazdu i jego obradach. Wygłosił ciekawy

referat “O księgarzu sortymentyście jego brakach i wymaganych od niego

warunkach”

74

. Zgłosił dwa wnioski: o sprawiedliwy podział wynagrodzeń pomiędzy

personel męski i żeński o jednakowych kwalifikacjach oraz jak najszybsze

zorganizowanie Domu Komisowego niezbędnego dla księgarzy prowincjonalnych

75

.

Dzięki usilnym staraniom Raczkowskiego, w czasie obrad w kuluarach ratusza

eksponowana była wystawa książek wydanych na całym obszarze ziem polskich w

ciągu trzech lat 1915 -1918. Zgromadzono na niej około 4000 tytułów

76

. Podobną

wystawę zorganizował Raczkowski we Lwowie w 1918 r.

__________________

69 

Żynda: Bibliografia Wydawnictw …, s. 35.

70

 Tamże, s. 37.

71

 Tamże, s. 39.

72

 Raczkowski, Wspomnienia własne …, s. 23.

73

 Żynda, Bibliografia Wydawnictw …, s. 42.

74

 “Głos Lubelski” 1918 nr 215, s. 4.



75
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 S. Arct: Okruchy wspomnień, Warszawa 1962, s. 502.

    Uczestniczył w zjazdach Związku Księgarzy i zebraniach Zarządu Głównego

Związku Księgarzy Polskich. Wspólnie z innymi księgarzami opracował nowy

regulamin, na mocy którego rabat mógł być udzielany jedynie i wyłącznie

księgarzom zarejestrowanym w Związku. W 1932 r. złożył 200 tys. marek na rzecz

wdów i sierot po członkach ZKP. Z ramienia tego Związku został wybrany radcą do

utworzonej w Lublinie w 1927 r. Izby Przemysłowo-Handlowej, która miała na celu

reprezentację interesów gospodarczych przemysłu i handlu

77

. Pracując w Izbie

Handlowej zabiegał o uprawnienia zawodowe dla 8-klasowej szkoły handlowej, która

po kilku latach zmieniła się na zakład naukowy.

    Na konto Stowarzyszenia Kupców Polskich złożył najpierw 100 tys. marek, później

200 tys., prawdopodobnie na kupno maszyny do pisania.

    W 1918 r. Raczkowski w szeregach miejskiej milicji obywatelskiej z bronią w ręku

ochraniał publiczne i prywatne mienie przed roztrwonieniem i grabieżą. Na wezwanie

Komitetu Odbudowy Skarbu Państwa, naród składał liczne ofiary w gotówce bądź

naturze. Państwo Raczkowscy ofiarowali złote obrączki ślubne i odtąd nosili żelazne z

wyrytym napisem “Złoto na Skarb Narodowy”

78

.

    Raczkowski pracował także w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Lublinie. Był

członkiem wspierającym Towarzystwo. Syn Jerzy wchodził w skład zarządu i był

skarbnikiem

79

.

    Działalność wydawniczą rozpoczął w 1903 r. Wydał wówczas pracę księdza

Ignacego Kłopotowskiego “Popierajmy handel i przemysł lubelski”

80

. Praca jest

wydrukowana na lichym papierze przez Bolesława Druego. Objętościowo niewielka,

liczy 57 stron. 

    W 1928 r. wydał wspólnie z Julianem Krzyżanowskim i Józefem Czechowiczem

Biblioteczkę Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Były to druki bibliofilskie:

“Gene Thelicon Najjaśniejszego Władysława Krolewica Polskiego i Szweckiego od

Joachima Bielskiego napisane w latach 1595-1928” w opracowaniu Ludwiga

Zaleskiego jako numer pierwszy oraz “Hieronim Łopaciński 1860-1906” w

opracowaniu Feliksa Araszkiewicza jako numer drugi. Obie pozycja zostały wydane w

500 egzemplarzach. Pozycje numerowane od 1 - 200 wydrukowano na pięknym

papierze mirkowskim. Przeznaczone one były dla bibliofilów uczestniczących w

zjeździe we Lwowie w 1928 r. Egzemplarze nienumerowane znalazły się w sprzedaży.

Druki wykonała w styczniu 1928 r. Drukarnia Państwowa w Lublinie. Wydania

zachowały się do dzisiaj, przedstawiają wysoką wartość bibliofilską i zaliczane są do

druków rzadkich. 

    Raczkowski pracował społecznie i zawodowo nieprzerwanie do końca życia. Zmarł

nagle 18 V 1947 r.

81

.



____________________
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WITOLD CHOLEWIŃSKI JAKO KSIĘGARZ I NAKŁADCA

 

    Witold Cholewiński urodzony 9 V 1869 roku w Rzeczycy Mińskiej

1

, pracował od

1903 roku w Lublinie jako technik ubezpieczeń

2

. W grudniu 1913 roku otworzył

księgarnię przy ulicy Początkowej 1. Jako księgarz rozwinął bardzo szybko

dynamiczną działalność, która w pełni została doceniona przez ówczesne środowisko

księgarskie, gdyż Cholewiński już na I Zjeździe Księgarzy Polskich, który odbył się w

1918 roku w Lublinie, został wybrany do komisji mającej no celu opracowanie

projektu “Regulaminu Stosunków Księgarskich”. W skład której obok Witolda

Cholewińskiego weszli: Alfred Altenberg, Zygmunt Arct, Roman Jasielski, Jan

Gebethner i Franciszek Raczkowski

3

. Na Zjeździe tym Cholewiński dał się poznać jako

aktywny i zaangażowany księgarz, zabierając kilkakrotnie głos w sprawach

poruszających problemy małych księgarń i księgarzy sortymentalistów

4

. Zjazd podjął

między innymi uchwałę o utworzeniu spółdzielczej instytucji kredytowej dla

księgarstwa polskiego mającej za zadanie udzielanie pożyczek na wydawnictwa lub

na zastaw gotowych książek, o założeniu pisma zawodowego i o utworzeniu dwóch

szkół zawodowych.

    Jako właściciel księgarni i składu materiałów piśmiennych odznaczał się

Cholewiński dużą zaradnością, jego firma posiadała na składzie najnowsze książkowe

wydawnictwa warszawskie

5

i lwowskie

6

, a jako jedyna na terenie miasta Lublina,

obok księgarni W. Poniatowskiego, posiadała w okresie po I wojnie światowej agencję

ze sprzedażą gazet i czasopism

7

. Zaradność ta nie wyszła jednak Cholewińskiemu na

dobre w roku 1925, kiedy to zawarł cichą umowę z inspektorem szkolnym na powiat

lubelski Bolesławem Kaczorowskim, członkiem Komitetu Organizacyjnego Księgarni

Nauczycielskiej. Ponieważ Komitet nie dysponował odpowiednimi funduszami,

umożliwiającymi założenie księgarni, wobec tego zawarł on z firmą Cholewińskiego

umowę, na mocy której zobowiązywała się ona wypłacić 50% czystego zysku na

rzecz księgarni nauczycielskiej w zamian za poparcie ze strony nauczycieli,

wyrażające się w zalecaniu przez nich młodzieży szkolnej dokonywania zakupów

podręczników w sklepie Cholewińskiego.

    Dotychczas corocznie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

wydawało spis podręczników, który już od kilku lat nie ulegał zmianie. W tym roku

jednakże Komitet Organizacyjny Księgarni Nauczycielskiej wydał odezwę do

nauczycieli, na odwrocie której zamieścił spis książek do użytku w szkołach

powszechnych, zmienionych w ogromnej większości przez inspektora

Kaczorowskiego na kilka dni przed wydaniem odezwy. W podręczniki te, jak się

później okazało, doskonale zaopatrzono była jedynie księgarnia Cholewińskiego.

__________________
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 Fotokopia dowodu osobistego Witolda Cholewińskiego. Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /nieopracowane/.
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Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie /dalej jako: WAP Lublin/. Akta miasta Lublina /dalej jako: AML/ 1915-1918. sygn. 101 /bez paginacji/. Spis księgarni i drukarni z 1915 roku.

    Taki obrót sprawy zaskoczył pozostałych księgarzy, którzy na zmianę listy

podręczników szkolnych nie byli bynajmniej przygotowani. Trzej z nich, Franciszek

Raczkowski, Kazimierz Kotlarski i Adam Bartoszewicz napisali do inspektora

Kaczorowskiego list otwarty, który ogłosiły wszystkie czasopisma lubelskie, a który

niezbyt pochlebnie określał zawieranie tego rodzaju spółek. Księgarze wprawdzie

główną winą obarczyli inspektora, jednakże należy przypuszczać, że incydent ten

zachwiał również poważnie pozycją Cholewińskiego w środowisku księgarskim, tym

bardziej, że jego echa odbiły się szeroko nie tylko w prasie lokalnej, ale również w

prasie o zasięgu ogólnokrajowym

8

. Pomimo tego przykrego incydentu i jego

ewentualnych konsekwencji Cholewiński i jego przedsiębiorstwo cieszyło się dużym

zaufaniem społeczeństwa miasta Lublina.

    Nie bez wpływu było tutaj zapewne społeczne zaangażowanie Cholewińskiego, jak

i znana powszechnie jego chęć do składania darów. Dla przykładu można podać, że

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej chcąc powiększyć ilość książek w swojej

bibliotece, zwrócił się w 1932 roku z prośbą o ofiarowanie pewnej ilości książek do

czterech firm lubelskich: Gebethnera i Wolffa, Arcta, Księgarni Św. Wojciecha i firmy

Cholewińskiego. Na apel odpowiedziały dwa z wymienionych przedsiębiorstw,

księgarnia Arcta ofiarowując dwadzieścia książek o drugorzędnej wartości literackiej i

księgarnia Cholewińskiego ofiarowując dziesięć pozycji atrakcyjnych i poszukiwanych

zapewne wówczas na rynku księgarskim, między innymi “Historię Literatury polskiej”

i wybór powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego

9

. Podobnie w sześć lat później, w

roku 1938 prasa lubelska doniosła, że Witold Cholewiński złożył 500 książek dla Akcji

Katolickiej, 300 książek dla dzieci na kresy wschodnie do dyspozycji Macierzy

Szkolnej i 200 książek dla biblioteki w Zwierzyńcu

10

, co razem etanowi księgozbiór

liczący 1000 pozycji; tak bogaty dar musiał być wiec poważnym obciążeniem dla

niewielkiego bądź co bądź przedsiębiorstwa.

    Działalność Witolda Cholewińskiego jako nakładcy związana była z jego

zainteresowaniem Lubelszczyzną i samym miastem Lublinem oraz jego działalnością

w Towarzystwie Krajoznawczym. Cholewiński był nakładcą wydawnictw

turystycznych i krajoznawczych, a nawet sam opracował “Przewodnik po Lublinie i

jego okolicach” oraz “Przewodnik po Nałęczowie”. Opracował również i wydał plany

tych miejscowości w różnych formatach. Nakładem jego firmy wychodziły drukowane

w Krakowie pocztówki z widokami Lublina i okolic w liczbie około 1000 do 5000 sztuk.

Na kartkach wymienieni są fotografowie Ludwik Hartwig z Lublina i Ryszard Wejtko z

Nałęczowa

11

. Był również Cholewiński nakładcą broszury Wandy Śliwiny, piszącej pod

pseudonimem Jagienka spod Lublina pt. “Lubelszczyzna w poezji”

12

. Z wydawnictw

jego firmy od tematyki krajoznawczej odbiegały jedynie broszury o charakterze



popularnym, historycznym i społecznym.

________________
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DZIAŁALNOŚĆ POZAKSIĘGARSKA WITOLDA CHOLEWIŃSKIEGO

 

    Drugim obok handlu księgarskiego zajęciem Cholewińskiego była praca w roli

technika ubezpieczeń asekurującego budowle w towarzystwach prywatnych,

sporządzającego różnego rodzaju plany i kosztorysy oraz obliczenia techniczne strat

spowodowanych przez pożary

13

. Pracą tą zajmował się na dziesięć lat przed

założeniom własnego składu księgarskiego i nie zrezygnował z niej jako księgarz,

gdyż od roku 1914 był agentem Towarzystwa Asekuracyjnego “Przezorność”

14

, a w

późniejszym czasie współwłaścicielem biura techniczno-handlowego Witold

Cholewiński i S-ka

15

. Swoje umiejętności wykorzystywał do sporządzania różnego

rodzaju map i planów miast Lubelszczyzny i regionów sąsiednich; odznaczają się one

dużą dokładnością i wysokim poziomem technicznym. Wydawane zaś były nakładem

jego księgarni.

    Bardzo istotną rolę w życiu Cholewińskiego odgrywała także jego działalność w

Stowarzyszeniu Kupców Polskich, w którym cieszył się dużym autorytetem pełniąc od

1932 roku funkcję przewodniczącego sekcji papierniczej

16

, a w roku 1933 po

reorganizacji Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 23

października zostając jego prezesem

17

.

    Stosunek Cholewińskiego do zadań stojących przed kupcem polskim w okresie

międzywojennym, do pracy społecznej w ogóle i do pracy w Stowarzyszeniu Kupców

Polskich w szczególności dobrze oddaje tekst przemówienia wygłoszonego przez

niego na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Kupców Polskich w

Lublinie w dniu 23 października 1938 roku

18

.

    “W dobie obecnej Kupiectwo Polskie ma doniosłą rolę do spełnienia. Obowiązkiem

jego jest rozbudowa polskiego handlu, który zapewni rozbudowę polskiego

przemysłu. W ten sposób ugruntujemy potęgę ekonomiczną Rzeczypospolitej. Kupiec

polski wyróżniać się musi inicjatywą, sumiennością i wiedzą fachową, ogarniać musi

wciąż nowe dziedziny handlu, zaskarbiać sobie zaufanie społeczeństwa. Stworzy on

siłę gdy będzie zorganizowany, gdy każdy kupiec należeć będzie do Stowarzyszenia

Kupców Polskich gdzie znajdzie radę, opiekę, pomoc, gdzie da cząstkę swojej pracy

na rzecz ogólnego dobra. Kadry młodzieży pochodzące ze szkół i liceów handlowych

pomnożą jego szeregi i dostarczą młodych pracowników i bojowników o niezależność



gospodarczą Polaków w Polsce”.

_________________
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    W ramach swojej działalności kupieckiej Cholewiński zaczął od roku 1921 na mocy

pozwolenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego prowadzić kursy

księgowości buchalteryjnej. Kursy te, na które mogli uczęszczać zarówno mężczyźni,

jak i kobiety, były prowadzone w systemie półrocznym obejmującym tylko

księgowość i w systemie rocznym, obejmującym obok księgowości korespondencję

handlową, arytmetykę handlową, prawoznawstwo, naukę o handlu, geografię

gospodarczą, ekonomię polityczną i towaroznawstwo

19

. Ogłoszenia o tych kursach

ukazują się w prasie lubelskiej na przestrzeni lat 1921-1924.

    Obok działalności w. Stowarzyszeniu Kupców Polskich Cholewiński rozwijał również

aktywną działalność w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, do zarządu którego

wszedł w 1913 r.

20

. Udział w pracach tej organizacji związany był z jego

zainteresowaniem Lubelszczyzną i wywarł poważny wpływ na działalność

Cholewińskiego jako księgarza i nakładcy.

    Należy również wspomnieć, że Cholewiński był aktywnym członkiem Lubelskiego

Oddziału Towarzystwa Dobroczynności

21

. Ofiarność i zakrojona na szeroką skalę

działalność społeczna przyczyniły się do tego, że stał się on popularnym obywatelem

miasta Lublina i pełnił różne odpowiedzialne funkcje. Wśród mieszkańców Lublina, a

nawet pobliskich miejscowości cieszył się dużym zaufaniem, o czym świadczy fakt,

że właściciele nieruchomości w Lublinie przy ulicy 3 Maja 12, czterej mieszkańcy

osady Bełżyce przelali na niego wszystkie uprawnienia związane z zarządzaniem

nieruchomością łącznie z wypuszczaniem jej w dzierżawę, wynajmowaniem lokali i

pobieraniem czynszu

22

.

    Cholewiński był również sędzią polubownym w sporze między dwiema firmami

lubelskimi, Robotniczą Hutą Szklaną, a Polską Spółką Drzewną. Obie ta firmy

zobowiązywały się poddać jego wyrokowi bezwarunkowo, zrzekając się prawa

zaskarżenia wyroku na drodze, apelacyjnej czy kasacyjnej

23

. Działalność społeczna

Cholewińskiego została również doceniona na szczeblu centralnym, w dniu 3 maja

1938 roku został bowiem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przy czym

zaznaczyć należy, że istnieje niezrozumiała sprzeczność między datą tego

odznaczenia zamieszczoną w “Przeglądzie Księgarskim”, który podaje, że odbyła się

ona dnia 3 maja 1937 roku

24

, a materiałami archiwalnymi, z których niezbicie

wynika, że fakt ten miał miejsca dokładnie w roku następnym - 1938

25

.
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WAP Lublin, UWL 1918-1939, Wydział Ogólny, sygn. 86, 111.

FIRMA WITOLDA I JADWIGI CHOLEWIŃSKICH

 

    Witold Cholewiński rozpoczął swoją działalność księgarską w sierpniu roku 1913

nabywszy na publicznej licytacji po Marii Kochanowskiej jej księgarnię działającą

dawniej pod firmą Michał Arct

26

. Księgarnia ta była przedsiębiorstwem dosyć dużym,

o rocznych obrotach handlowych wahających się w granicach 20000 rubli i

zatrudniającym w swoim czasie pięciu pracowników, w tym czterech kwalifikowanych

sprzedawców. Zajmowała jedno pomieszczenie wraz ze składem na książki, przy

ulicy Krakowskie Przedmieście 135. Maria Kochanowska była jej właścicielką od

stycznia 1911 roku

27

. Począwszy od sierpnia 1913 roku księgarnia działająca pod

firmą Cholewiński i Spółka prowadziła sprzedaż książek, przyborów szkolnych,

materiałów piśmiennych, nut, obrazów, zajmowała się prenumeratą pism, a

energiczny właściciel zorganizował przy niej czytelnię nowości

28

.

    Z bliżej nieznanych przyczyn Cholewiński szybko wycofał się ze spółki i już we

wrześniu 1913 roku zaczął czynić starania o pozwolenie na otwarcie własnej

księgami przy ulicy Początkowskiej 1. Pozwolenie to zostało wydane 21 września

przez Gubernatora Lubelskiego

29

, a księgarnia rozpoczęła swoją działalność w

grudniu tegoż 1913 roku w dwóch punktach Lublina, przy ulicy Krakowskie

Przedmieście 30 i Początkowskiej 1

30

, przy czym handel przy ulicy Początkowskiej

prowadził Witold Cholewiński, a przy ulicy Krakowskie Przedmieście jego żona

Jadwiga. W 1916 roku w lipcu Cholewiński przepisał całą firmę na żonę Jadwigę

31

.

Odtąd aż do roku 1922 firma nosiła nazwę Księgarni Jadwigi Cholewinskiej w Lublinie.

Na zlikwidowanie handlu przy ulicy Początkowskiej wpłynął zapewne wysoki czynsz,

wynoszący 700 rubli rocznie za jedno pomieszczenie, podczas gdy średnia wysokość

czynszów na tej ulicy wahała się w granicach 200 - 500 rubli na rok

32

.

    Od 1916 roku Cholewińscy prowadzą wspólnie - mimo, że prawnie firma należy do

żony Jadwigi - handel przy ulicy Krakowskie Przedmieście 30, jednakże zatargi z

właścicielką kamienicy Rywką Lothe spowodowane prawdopodobnie między innymi

wysokością czynszu, który w samym tylko roku 1917 wzrósł z 260 do 400 rubli

33

,

sprawiły, że firma w końcu roku 1918 lub na początku 1919 przeniosła się do lokalu

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 23, należącego do Liby Wajs i Rywki Goldberg

34

.



    Warunki lokalowe w tej kamienicy były niezbyt korzystne, połowę pomieszczenia

przeznaczonego na księgarnię zajmował bowiem sklep współlokatora Bencjana

Krugera

35

. Toteż nic dziwnego, że reklamy księgarni z roku 1923 informują, że

zmieniła ona ponownie adres i znajduje się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 38

36

.

Przeprowadzka nastąpiła prawdopodobnie w roku 1922 wraz ze zmianą nazwy firmy

na Witold i Jadwiga Cholewińscy w Lublinie

37

.

    Przedsiębiorstwo Cholewińskich rozwijało odtąd żywą działalność. W 1926 roku

powstała jego filia w Nałęczowie

38

, a od 1929 roku filia w Kazimierzu. W firmie

lubelskiej natomiast został znacznie rozbudowany dział antykwaryczny.

    Około roku 1935 firma Cholewińskich jeszcze raz zmienia adres przenosząc się do

pobliskiego lokalu przy ulicy Kapucyńskiej 2, w którym to lokalu pozostała do

wybuchu II wojny światowej. W tym czasie stała się ona bardziej wielobranżowym

przedsiębiorstwem handlowym niż księgarnią, sprzedawała bowiem obok książek i

artykułów piśmiennych również przedmioty mające z księgarstwem niewiele

wspólnego, miedzy innymi orzełki, chorągiewki, spinki a nawet palmy wileńskie na

Święta Wielkanocne, powstał też w tym czasie przy księgarni dział haftów oraz

przyborów do haftu

39

.

____________________
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ORGANIZACJA FIRMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

    W pierwszych latach po założeniu firma Cholewińskich była przede wszystkim

księgarnią, mającą na składzie obok dużego wyboru pozycji książkowych również

nuty, czasopisma oraz materiały piśmienne. Należy przy tym zauważyć, że agencję

ze sprzedażą gazet i czasopism, obok firmy Cholewińskiego przy ulicy Początkowskiej



1, posiadała w tym czasie na terenie Lublina jedynie księgarnia Poniatowskiego przy

ulicy Krakowskie Przedmieście 46

40

, przy czym punkt handlowy Cholewińskiego był

główną na rejon lubelski ekspedycją wydawnictw periodycznych takich jak “Życie

Polskie”, “Świat Kobiecy”, “Skarbnica Polska” i “Książka”

41

. W związku z tym bardzo

szybko powstała przy nim czytelnia czasopism i książek /była ona jedną z pięciu

istniejących wówczas w Lublinie

42

, a wkrótce potem przedsiębiorczy właściciel

zorganizował antykwariat szkolny skupujący stare podręczniki

43

. 

    Obie firmy, zarówno przy ulicy Początkowskiej 1 jak i przy Krakowskim

Przedmieściu 30 prowadziły w tym czasie sprzedaż uliczną gazet, tygodników i

materiałów piśmiennych oraz dostawę hurtową podręczników dla szkół

początkowych

44

. Obok tych ostatnich Księgarnie posiadały na składzie wszystkie

wydawnictwa firmy Wende i Spółka w Warszawie oraz innych księgarni warszawskich

45

, ponadto albumy, zeszyty, pocztówki i najnowsze wydawnictwa o różnej, nieraz

niezbyt wysokiej wartości literackiej - ogłoszenia z tego okresu wymieniają między

innymi takie pozycje jak “W rocznicę listopadową” księdza J. W., czy “Noc

listopadowa” i “U mogiły dziadunia” Marii Janiny

46

. W sklepach małżeństwa

Cholewińskich obok artykułów księgarskich można też było znaleźć gry umysłowe,

cyrkle, monety, obrazy, znaczki i wreszcie cały szeroki asortyment materiałów

piśmiennych. Z czasem ten właśnie ostatni dział rozbudowywał się a księgarnia

stawała się coraz bardziej sklepem wielobranżowym.

    Wielobranżowość firmy nie oznaczała wcale, że zaniedbany został jej podstawowy

trzon, jaki stanowiła księgarnia. Wprost przeciwnie, nawiązano w tym czasie obok

dawniejszych kontaktów z wydawcami warszawskimi nowe kontakty z

wydawnictwami we Lwowie, wskutek czego na składzie znalazły się wydawnictwa

Towarzystwa “Urania” i księgarni K. Jakubowskiego

47

, pojawiły się też w sprzedaży

pierwsze wydawnictwa własne - mapy, plany Lublina, widokówki, broszury.

    Księgarnia Cholewińskich dysponowała książkami o treści beletrystycznej,

historycznej, podróżniczej, książkami dla dzieci i młodzieży oraz naukowymi, głównie

z zakresu matematyki i ekonomii

48

. W dalszym okresie rozbudowywaniu i

powiększaniu podlegał przede wszystkim dział antykwaryczny, który zakupywał nie

tylko pojedyncze egzemplarze, ale również całe księgozbiory. Szczególnie chętnie

nabywano w nim ozdobne wydawnictwa bibliofilskie. Zaopatrzony był on ponadto w

albumy malarstwa i rzeźby, książki do nabożeństwa, stare mapy i atlasy

49

. Również

w dziale zajmującym się sprzedażą znaczków pocztowych kupowano i sprzedawano

je całymi seriami i albumami.

________________
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 W.Cholewińskis Przewodnik po Lublinie i jego okolicach, Lublin 1923, okładka.

    W dziale księgarskim w latach dwudziestych firma dysponowała, zgodnie z

tradycją, przede wszystkim podręcznikami szkolnymi nowymi i używanymi,

książkami przeznaczonymi dla bibliotek ludowych i szkolnych, książkami

beletrystycznymi i naukowymi, a wśród nich w jeżyku francuskim, niemieckim,

angielskim i włoskim. W sprzedaży był również duży wybór różnego typu kalendarzy

50

. W dziale naukowym znaleźć można było globusy, planigloby, tablice ścienne,

portrety sławnych ludzi, obrazy historyczne, cyrkle, linie, ekierki, przybory

rysunkowe, przeźrocza, kompasy, termometry i modele maszyn

51

. Zwiększyła się

również ilość wydawnictw własnych. Obok planów Lublina, map i widokówek pojawiły

się broszury o treści popularnej, historycznej i społecznej, albumy, a także dwa

wydania przewodników po Lublinie, z roku 1923 i 1929 oraz przewodnika po

Nałęczowie wydanego w roku 1938, których autorem był sam Witold Cholewiński.

Wyposażenie księgarni uzupełniał dział materiałów piśmiennych, w którym można

było nabyć zeszyty, ołówki, kredki, atrament, tusz, liczydła i wiele innych artykułów.

    Lata 1920-1935 stanowią okres największego rozkwitu firmy, który przejawił się w

bogatym i wszechstronnym jej wyposażeniu tak w książki jak i w pozostałe artykuły

księgarskie oraz w powstaniu jej filii w Nałęczowie i Kazimierzu.

    Po roku 1935 firma Cholewińskich znacznie podupadła, zaniedbany został dział

księgarski stanowiący do tego okresu podstawę jej działalności. Nad książkami i

artykułami księgarskimi dominowały w tym czasie różnego rodzaju drobiazgi, takie

jak zabawki, gry, bibułki, pudełka, figurki, ramki itp.

52

. Sytuację pogarszały również

warunki lokalowe, gdyż firma przeniosła się do skromnego pomieszczenia przy ulicy

Kapucyńskiej 2, w którym jak już wspomniano, mieściła się do wybuchu II wojny

światowej.

FILIE W KAZIMIERZU I NAŁĘCZOWIE

 

    Podobny charakter jak lubelska firma Witolda i Jadwigi Cholewińskich miały

również jej filie w Kazimierzu i Nałęczowie. Księgarnia “Kazimierzonka” w Kazimierzu

Dolnym nad Wisłą oprócz działu książek szkolnych, beletrystycznych i dziecinnych

miała również rozbudowane działy: sportowy, zabawkowy i malarski. Można w niej

również było nabyć materiały piśmienne, pomoce naukowe, galanterię biurową,

słodycze, wyroby tytoniowe i perfumeryjne, wyroby z drzewa, papeteterie i różnego

rodzaju pamiątki. Z wydawnictw własnych firmy przeważały widokówki oraz albumy

Kazimierza i okolic. Przy księgarni działała czytelnia czasopism, w której do

dyspozycji czytelników znajdowały się dzienniki i pisma tygodniowe

53

.



    Firma nałęczowska jest z punktu widzenia księgarskiego bardzo mało interesująca,

nie była to właściwie księgarnia lecz jak informują ogłoszenia, sklep galanteryjny.

Mieścił się on w parku, w willi zwanej Zakładową. Można tu było nabyć dosłownie

wszystko, począwszy od kostiumów kąpielowych poprzez perfumerię, galanterię,

papeterię, zabawki, gry towarzyskie i cukry, aż do książek, przeważnie o treści

beletrystycznej. Rozbudowany był również dział książek dla dzieci i młodzieży oraz

dział wydawnictw własnych, w których sprzedawano albumy i widokówki Nałęczowa.

Firma nałęczowska podobnie jak kazimierzowska posiadała czytelnię czasopism, w

której udostępniano czasopisma dzienne i tygodniowe

54

.

__________________
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FINANSE I REKLAMA

 

    Niewiele można powiedzieć o finansowej stronie działalności księgarni Witolda i

Jadwigi Cholewińskich. W materiałach archiwalnych nie zachował się żaden

dokument, który wymieniałby przynajmniej wartość jej rocznych obrotów

handlowych. Jedynym śladem dającym wgląd w majątek jakim dysponowała firma

jest akt, w którym Witold Cholewiński przepisuje ją na swoją żonę Jadwigę. Wynika z

niego, że w 1915 roku księgarnia posiadała majątek następującej wartości: książki

szkolne wyceniono na sumę 800 rubli, książki beletrystyczne na 200 rubli, książki

treści historycznej i podróżniczej na 100 rubli, książki dla dzieci i młodzieży, atlasy i

podręczniki na 400 rubli, zeszyty i pocztówki na 150 rubli, ołówki, pióra, farby, cyrkle,

gumy i inne na 200 rubli. W sumie wartość artykułów znaj dujących się w tym czasie

w księgarni wynosiła wiec, nie wliczając urządzeń sklepowych 2150 rubli

55

.

    Ponadto przypuszczać należy, że finanse firmy wydatnie wspomagała praca

Witolda Cholewińskiego w charakterze technika ubezpieczeń w Krajowym

Towarzystwie Ubezpieczeń “Przezorność”. Cholewiński był bowiem przez pewien czas

inspektorem na okręg lubelski tego towarzystwa

56

. Z drugiej strony pomocą

materialną księgarni służyła Jadwiga Cholewińska, która, była współwłaścicielką firmy

Roboty Ręczne - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, mającej siedzibę w

Lublinie przy ulicy Narutowicza 17. Cholewińska posiadała w tej firmie udziały,

których wartość w końcu lat dwudziestych zamykała się sumą 552 złotych

57

. Tak

więc księgarnia Cholewińskich nigdy nie była zdana na własne siły, ale zawsze w

razie niepowodzeń handlowych, mogła liczyć na pewne finansowe wsparcie.

    Finansowanie działalności księgarni z innych źródeł nie było zresztą

prawdopodobnie zbyt częste gdyż przedsiębiorczość właściciela gwarantowała jej,



pomimo pewnych gorszych i lepszych okresów, w miarę ustabilizowaną i wysoką

dochodowość. O przedsiębiorczości tej świadczy chociażby rozreklamowanie firmy,

które było naprawdę znakomite. Cholewiński należał bowiem do ludzi, o których

można powiedzieć, że nie tracą na darmo ani jednego centymetra kwadratowego

papieru, a swoją działalność jako technika ubezpieczeń i swoją księgarnię

reklamował wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, tak więc na przykład na wydanym

swoim nakładem w 1912 roku planie Lublina o wymiarach 45 x 61 cm zdołał

zamieścić 19 polsko-rosyjskich reklam wykorzystując jego odwrotną, czystą stronę

58

.

W podobny sposób zadrukowywał również reklamami obie strony miękkich

kartonowych okładek wydawanych przez siebie przewodników. 

    Przede wszystkim jednak reklamy księgarni Cholewińskich ukazywały się na

łamach regionalnych czasopism lubelskich: “Ziemi Lubelskiej”, “Głosu Lubelskiego”,

“Gazety Lubelskiej”, “Kalendarza Lubelskiego”. Najwięcej ukazywało się ich w

pierwszej z wymienionych gazet, na przestrzeni lat 1913-1925 “Ziemia Lubelska”

zamieszczała bowiem corocznie niejednokrotnie po kilka reklam tej księgarni. W

prasie o zasięgu ogólnokrajowym ukazała się natomiast jedna tylko reklama

księgarni Cholewińskich. Zamieszczono ją w “Przeglądzie Księgarskim” z okazji

dwudziestolecia istnienia firmy

59

. Strona artystyczna tych reklam nie zasługuje na

większą uwagę, nie były bowiem ozdobne. Zamieszczano je w różnych miejscach

czasopism bardzo często na pierwszych stronach, a w “Kalendarzu Lubelskim”

znaleźć je można na kilku ostatnich, kolorowych kartach tego wydawnictwa, w dziale

przeznaczonym specjalnie na reklamy i ogłoszenia.

________________
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SORTYMENT KSIĘGARNI

 

    W księgarni przeważały dzieła w języku polskim. Książek obcojęzycznych, w

językach: francuskim, angielskim, niemieckim było niewiele, a wśród nich

dominowały wydawnictwa rosyjskie pochodzące z Moskwy, Wilna, Petersburga,

Warszawy, między innymi pełne wydanie “Dzieł wszystkich” Dostojewskiego i

rosyjskie tłumaczenia prac polskiego historyka Kazimierza Waliszewskiego.

Stosunkowo niewiele było toż tłumaczeń literatury obcej, którą reprezentowały

jedynie arcydzieła klasyki światowej, a więc począwszy od Homera poprzez “Boską

Komedię” Dantego, kilka wydań włoskich i warszawskich “Dekameronu” Bocaccia,

“Raju utraconego” Miltona, “Don Kichota z Manche” Cervantesa, aż po

wspomnianego już Dostojewskiego.

    Przytłaczającą większość w księgarni Cholewińskich stanowiły książki autorów



polskich. Wśród nich przeważała literatura piękna, którą reprezentowały przede

wszystkim pisma największych jej twórców, a mianowicie “Żywot człowieka

poczciwego” Mikołaja Reja, “Dzieła wszystkie polskie” i “Elegie łacińskie” Jana

Kochanowskiego, z wcześniejszych pisarzy jedynie “Pamiętnik dla naprawy

Rzeczypospolitej” Jana Ostroroga. Z literatury barokowej natomiast na uwagę

zasługuje kilka wydań “Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. Wyjątkowo duży

wybór mieli ci z klientów, którzy interesowali się polską literaturą okresu oświecenia.

Na półkach bowiem znajdowało się wiele najcelniejszych dzieł jej przedstawicieli, a

między innymi: “Pamiętniki” Kajetana Koźmiana, “Dzieła poetyckie” Stanisława

Trembeckiego, “Dzieła” Franciszka Zabłockiego, “Głos wolny wolność

ubezpieczający” Stanisława Leszczyńskiego, “Śpiewy historyczne” i “Jan z Tęczyna”

Juliana Ursyna Niemcewicza i wreszcie “Dzieła” Ignacego Krasickiego, a z

pseudoklasyków “Pisma własne i przekładane” Antoniego Felińskiego.

    Literatura wieku XIX reprezentowana była przez romantyków - poezje Mickiewicza,

Norwida, Krasińskiego. Przeważają jednakże dzieła pisarzy tworzących później, a

przede wszystkim duża ilość utworów Wincentego Pola i Władysława Syrokomli,

następnie “Improwizacje” i “Branki w jasyrze” Jodrigi Łuszczewskiej, a na koniec

dzieła Orzeszkowej, Prusa i Sienkiewicza. Z pisarzy najmłodszych spotyka się

nazwisko Zofii Nałkowskiej i Andrzeja Struga.

    Drugi co do wielkości rozbudowany dział w księgarni Cholewińskich stanowiły

książki o tematyce historycznej dotyczące przede wszystkim historii Polski.

    Z dzieł wykraczających poza tematykę polską wymienić można niewiele, m.in.

“Kongres Wiedeński” Adolfa Thiersa, “Historię rzymską” Millota i “Żywy spadek po

Grecji i Rzymie” Tadeusza Sinki. Z wielkich polskich historyków pierwsze miejsce

zajmuje Joachim Lelewel /m.in. “Polska i dzieje rzeczy jej”, “Badanie starożytności

pod względem geograficznym”/, następnie dzieła Juliana Bartoszewicza, Karola

Szajnochy, Kaspra Niesieckiego i Feliksa Przysieckiego. Na uwagę zasługują też

dzieła traktujące o historii kultury polskiej a wśród nich “Opis obyczajów za

panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza, Władysława Łosińskiego “Życie polskie w

dawnych wiekach” oraz “Ubiory w dawnej Polsce” Jana Matejki. Wyjątkowo wiele było

książek zawierających biografie wielkich ludzi, tutaj można wymienić dla przykładu

“Wspomnienia o Stefanie Żeromskim” Migosińskiego, “Dwernickiego” Bronisława

Pawłowskiego, “Księcia Krzysztofa Zbaraskiego” Władysława Chomętowskiego i

“Żywot Mikołaja Kopernika” Ignacego Polkowskiego.

    Wśród literatury pamiętnikarskiej i korespondencyjnej natomiast, znaleźć było

można między innymi “Korespondencje” Stanisława Poniatowskiego oraz pamiętniki

Szymona Konopackiego, Marli Wołkońskiej i Jana Duklama Ochockiego.

    W związku z istniejącym przy księgarni działem numizmatycznym skupującym i

sprzedającym stare monety i ordery, liczba książek w księgarni dotyczących tego

zakresu prezentuje się dość okazale. Znalazły się tam między innymi: Mieczysława

Opałka – “Pamiątkowe odznaki i medale polskie z roku 1914/15”, “Katalog

numizmatów” wydany w Warszawie w 1892 roku, Rudolfa Mękickiego “Medale

Grunwaldzkie”, Stronczyńskiego “Dawne monety polskie”, Mossalskiego “Tablice

porównawcze monet, wag i miar”, Jerzego Samuela Bandtkiego “Numizmatyka



krajowa”, Ignacego Zagórskiego tablice do dzieła “O monetach dawnej Polski”,

Mariana Gumowskiego “Monety Sasko-polskie”, Jak widać z powyższych kilku jedynie

przykładów każdy numizmatyk mógł zaopatrzyć się w księgarni Cholewińskich w

dobry, podręczny księgozbiór.

    Trzeci wielki dział stanowiły książki o tematyce geograficznej i krajoznawczej, były

to więc przede wszystkim różnego rodzaju przewodniki po miastach polskich: Wilnie,

Lwowie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, a wśród nich przewodniki samego

Cholewińskiego po Nałęczowie i Lublinie. Niektóre z przewodników miały charakter

monografii, bądź to pojedynczego miasta, bądź to nawet jakiegoś ciekawszego

zabytku w tym mieście się znajdującego. W tej liczbie znalazły się również

przewodniki po miejscowościach uzdrowiskowych - Inowrocławiu, Iwoniczu, Busku

czy wspomniany już przewodnik po Nałęczowie. Były też dzieła poświęcone

poszczególnym regionom Polski np. Antoniego Macoszka “Przewodnik po Śląsku

Cieszyńskim” czy Ferdynanda Hoesicka “Tatry i Zakopane”, oraz poświęcone opisowi

całego kraju, takie jak chociażby Edwarda Rostawieckiego “Mappografia dawnej

Polski” czy Mieczysława Orłowicza “Literatura turystyczna Polski”. I wreszcie

pozostała niewielka już grupa książek o tematyce różnej, były to poradniki rolnicze,

domowe, medyczne, książki z dziedziny prawa, nauki o wojnie czy wreszcie, tak

zwane obecnie, bestsellery wydawnicze, jak chociażby osławiona “Sybilla”.

Tab.1. Książki polskie i obcojęzyczne w księgarni Cholewińskich

Książki w języku polskim Książki w języku rosyjskim Książki w języku francuskim Książki w języku niemieckim

95,5% 3% 1% 0,5%

 

Tab. 2. Zawartość tematyczna sortymentu firmy Cholewińskich

Literatura piękna Książki krajoznawcze i geograficzne Książki historyczne i biograficzne Inne

42% 21% 25% 12%

    Wśród firm krajowych dominowały firmy wydawnicze warszawskie, a więc

Gebethner i Wolff, Wende i Spółka, Samuel Orgelbrand, Mierzbach, “Biblioteka

Polska”. Na drugim miejscu znalazły się firmy krakowskie: Drukarnia Anczyca,

Drukarnia “Czas”, Biblioteka Polska, Krakowska Spółka Wydawnicza. Na trzecim

wydawnictwa wileńskie i lwowskie, z pierwszych przede wszystkim Józef Zawadzki,

Ruben Rafałowicz i Teofil Glucksberg, z drugich firmy: Herman Altenberg, Władysław

Gubrynowicz, K. Wilde, “Kultura i Sztuka”. Sporo było też wśród książek w księgarni

Cholewińskich wydawnictw poznańskich: Karola Rzepeckiego i Jana Żupańskiego. Na

półkach można też było znaleźć skromne wydawnictwa pochodzące z miast małych,

takich jak Leszno, Sanok, Puławy, Piotrków Trybunalski, Żytomierz czy wreszcie

wydawnictwa Feliksa Westa w Brodach.

    Na szczególną uwagę zasługują książki wydane na terenie miasta Lublina, w które

księgarnia była nieźle zaopatrzona. Znalazły się tu między innymi książki, które

wyszły nakładem Józefata Pietrzykowskiego, Drukarni Bolesława Druego, Drukarni

Rządowej, Drukarni Michaliny Kossakowskiej, Drukarni “Estetycznej”, Drukarni



Ziemiańskiej i wreszcie samej firmy Witolda i Jadwigi Cholewińskich. Jeśli chodzi o

czas wydania dzieł, były to w przeważającej części druki pochodzące z XIX i XX

wieku, rzadko trafiały się wśród nich książki wydane wcześniej. W spisie, na którym

oparto niniejszą charakterystykę, zawierającym 555 pozycji, 395 tytułów pochodzi z

XX wieku, 247 z wieku XIX, 10 zostało wydanych w wieku XVIII i 3 w wieku XVII.

Tab.3. Firmy wydawnicze dominujące na składzie księgarni

Józef

13% 14% 10% 12% 8% 9% 11%

WYDAWNICTWA WŁASNE

Przewodnik po Lublinie

 

    Przewodnik miał trzy wydania. Pierwsze ukazało się w Warszawie w 1901 roku
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.

Wydawnictwo objętościowo niewielkie, formatu 8°, liczące 32 strony liczbowane.

Wydane w oprawie miękkiej, kartonowej, jednakże bardzo staranne zarówno pod

względem estetycznym jak i typograficznym, okładka i strona tytułowa ozdobiona

gustownymi motywami kwiatów polnych w stylu młodopolskim, motywy roślinne

zdobią też ostatnią część przewodnika, w której zamieszczone są ogłoszenia.

Przewodnik składa się z trzech części. Wstępu, który jest jednocześnie krótkim

zarysem historii miasta Lublina, części opisowej zawierającej, opisy najciekawszych

zabytków miasta, a mianowicie 17 świątyń, 13 gmachów rządowych i miejskich, w

tym Zamku, Pałacu Gubernatorskigo /obecnie Radziwiłowskiego/, Bramy Grodzkiej i

Krakowskiej, 16 zabytkowych pałaców i kamienic. Ponadto część ta zawiera adresy

władz gubernialnych i miejskich, ceny dorożek obowiązujące w mieście, oraz

wspomniany już dział reklam różnego rodzaju przedsiębiorstw - aptek, cukierni,

księgarń, zakładów fryzjerskich itp. Przewodnik jako dodatek zawiera plan miasta.

Wydawnictwo jako całość ukazała się nakładem Witolda Cholewińskiego, a

drukowała je drukarnia Laskauer i Babicki w Lublinie.

    Wydanie drugie ukazało się w Lublinie w 1923 roku

61

. Zawiera - jak zaznacza w

przedmowie sam autor - wszystkie uzupełnienia i te fragmenty, które były przy

pierwszym wydaniu wykreślone przez cenzura rosyjską. Jako przykład tekstu, który

nie mógł ukazać się w wydaniu pierwszym można przytoczyć fragment ze strony

dziesiątej: “W 1813 roku wojska rosyjskie zajęły Lublin. Okres panowania rosyjskiego

zaznaczył się rusyfikacją, niszczeniem polskości, zniszczeniem dziesięciu świątyń,

zniesieniem piętnastu klasztorów, upadkiem wielu instytucji religijnych,

dobroczynnych i naukowych, zabieraniem wszelkich funduszów na skarb, stawieniem

cerkwi, tamowaniem wszelkich przejawów życia narodowego”

62

.

    W wydaniu drugim rozszerzona została przede wszystkim część stanowiąca zarys

historii miasta, zmieniono również część opisową, która nie stanowi już prostej



wyliczanki zabytków lecz jest napisana stylem bardziej literackim i ma sprawiać

wrażenie wyjaśnień przewodnika oprowadzającego po mieście grupę turystów. Przy

zmienionej formie treść pozostaje podobna, zawiera opis świątyń, pałaców,

kamienic, ogrodów, placów, cmentarzy, pomników i okolic miasta. Część

informacyjna została natomiast zredukowana, składa się właściwie z reklam kilku

księgarni, drukarni, zakładów gastronomicznych i handlowych. Wydawnictwo mniej

staranne niż poprzednie zarówno pod względem estetycznym jak i typograficzny,

okładka kartonowa, brak jakichkolwiek ozdób, gorsza jest też. jakość papieru.

Zawiera natomiast sześć ilustracji przedstawiających: ogólny widok Lublina, Bramę

Krakowską, Zamek Lubelski, Pomnik Unii Lubelskiej, jeden z kościołów i portret

Wacława Lasockiego, założyciela istniejącego na przełomie XIX i XX wieku w Lublinie

Muzeum Nałęczowskiego przyłączonego w 1922 do Muzeum Lubelskiego.

Wydawnictwo w formacie 8°, objętościowo tek jak i poprzednie niewielkie, zawiera

bez ogłoszeń i reklam 63 strony liczbowano. Wydane nakładem Witolda

Cholewińskiego, brak nazwy drukarni, na kartonowej okładce dwie reklamy firmy

Cholewińskich.

    Wydanie trzecie
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ukazało się w Lublinie w roku 1929, nakładem Witolda i Jadwigi

Cholewińskich, wykonane w Drukarni Udziałowej. Jest pod względem wydawniczym i

treściowym kopią wydania drugiego. Niewielkie zmiany dotyczą ilustracji, na okładce

i pierwszej stronie zdjęcia trębacza na tle Ratusza Lubelskiego, a na pierwszej

stronie ponadto zamieszczona jest fotografia autora. Na okładkach reklamy firmy

identyczne jak poprzednio, jest też dodatkowo reklama sklepu galanteryjnego

Jadwigi Cholewińskiej w Nałęczowie oraz księgarni “Kazimierzanka” w Kazimierzu

Dolnym będącej filią firmy Cholewińskich.

________________
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W. Cholewiński: Przewodnik po Lublinie z dodatkiem planu miasta, Warszawa 1901.
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W. Cholewiński: Przewodnik po Lublinie. /Wyd. 2 poprawione i uzupełnione/, Lublin 1923.
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Tamże, s.10.
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 W. Cholewiński: Przewodnik po Lublinie. Lublin 1929.

Przewodnik po Nałęczowie 
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    Wydawnictwo w miękkiej kartonowej oprawie zdobionej zgeometryzowanymi

motywami roślinnymi. Pierwsza część poświęcona historii Nałęczowa od wieku XV, w

tym wiele uwagi poświęca powstaniu zakładu leczniczego, jego założycielom i

kolejnym dyrektorom. Część druga poświęcona jest już tylko i wyłącznie samemu

zakładowi leczniczemu, zawiera opis jego topografii, klimatu oraz działalności

leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem wodolecznictwa. W części trzeciej autor

opisuje park nałęczowski wraz ze wszystkimi zabytkowymi budowlami jakie się w nim

znajdowały. W podobny sposób opisany jest również sam Nałęczów, przy czym dużą

uwagę zwraca Cholewiński na architekturę miasta.

     Przewodnik zawiera również opia działalności instytucji społecznych,



oświatowo-kulturalnych, rządowych, na terenie Nałęczowa, informacje o opłatach za

korzystanie z uzdrowiska, o jego przepisach sanitarno-porządkowych, opis

komunikacji miejskiej, adresy lekarzy, bibliotek, sklepów, zakładów rzemieślniczych.

Ostatni rozdział zawiera spis nałęczowskich willi i pałaców. Wydawnictwo o formacie

8° liczące 98 stron liczbowanych i 4 strony nieliczbowane przeznaczone na reklamę

nałęczowskich pensjonatów bardzo bogato ilustrowane, zawiera 36 fotografii, w tym

fotografie kolejnych właścicieli Nałęczowa począwszy od końca XIX wieku,

dyrektorów zakładu leczniczego i ludzi zasłużonych dla miasta, przeważają jednak

fotografie zabytkowych budowli i fotografie z widokami jego okolic. Do wydawnictwa

dołączona jest luzem mapa orientacyjna okolic Nałęczowa oraz plan samego miasta i

uzdrowiska, oba wykonane przez Witolda Cholewińskiego. Na odwrotnej stronie

kartonowej okładki reklama księgarni Cholewińskich w Lublinie.

Plany miasta Lublina

 

    Pierwszy wydany w 1927 roku w skali 1:10000. Wydawnictwo na sztywnym

kartonie o wymiarach 19 x 14 cm. Zaznaczone są nie tylko ulice lecz również grunty

należące do pobliskich folwarków. Zawiera objaśnienia dotyczące ważniejszych

budynków w mieście /sądów, klasztorów, kościołów, banków itd./ - w sumie 62

instytucje. Drugi, wydany w 1938 roku w Lublinie, ma format kwadratu o boku 30

cm, zawiera również objaśnienia odnośnie rozmieszczenia 92 najważniejszych

budynków i instytucji miejskich.

    Istnieje również plan miasta Lublina wykonany przez Witolda Cholewińskiego i

wydany jego nakładem jeszcze przed powstaniem księgarni. Wydawnictwo kolorowe,

bardzo staranne o formacie 45,5 x 61,8 cm wykonane w zakładzie litograficznym

Jarzyńskiego ukazało się w 1912 roku w Lublinie. Zawiera objaśnienia i jak

poprzednie wykaz najważniejszych budynków, instytucji i urzędów miejskich w

języku polskim i rosyjskim. U dołu planu zamieszczone reklamy lubelskich sklepów z

artykułami chemicznymi i elektrotechnicznymi, również w języku polskim i rosyjskim.

Podobne dwujęzyczne reklamy zapełniają całą odwrotną stronę planu.

_______________
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W. Cholewiński: Przewodnik po Nałęczowie …

Mapy

 

    Nakładem firmy Cholewińskich ukazały się dwie zachowane dotychczas i

odnalezione mapy, obie znajdują się w zbiorach specjalnych Biblioteki Publicznej im.

Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Pierwsza z nich to mapa obwodu kieleckiego i

radomskiego wykonana w zakładzie litograficzny Jarzyńskiego w skali 1:853600, o

formacie 44,7 z 37,8 cm. Mapa ma charakter administracyjny, jest bardzo dokładna,

zaznaczone są nawet małe osady i wsie. Dokładna jest również sieć dróg, która

obejmuje nie tylko drogi bite, ale również drogi polne. Nie zaznaczono natomiast

sieci wodnej, lasów, łąk, bagien itp. Druga to mapa obwodu lubelskiego wydana w



Lublinie około roku 1918, o formacie 49,5 x 36,3 cm. Wykonana jak pierwsza w

zakładzie litograficznym Jarzyńskiego i jak pierwsza ma charakter administracyjny.

Pocztówki

 

    Firma Cholewińskich wydawała również pocztówki z widokami Lublina, Nałęczowa,

Kazimierza Dolnego i okolic tych miast. Pocztówki były dziełem fotografowi Ludwika

Hartwiga i Ryszarda Wejtki, ukazywały się w nakładzie 1000 - 2000 sztuk. Są to

wszystko odbitki fotograficzne w kolorze czarno-białym. W zbiorach specjalnych

Biblioteki UMCS w Lublinie zachowały się następujące z tych pocztówek:

1. Kazimierz Dolny. Ruiny zamku. Nakład nieustalony.

2. Dworzec Lubelski w okresie I wojny światowej. Zdjęcie wykonane od strony

obecnego placu Mariana Wójtowicza. Nakład nieustalony.

3. Lublin. Krakowskie Przedmieście, w głębi ratusz i wieża katedry. Nakład 1000

sztuk.

4. Nałęczów. Park. Pomnik Stefana Żeromskiego. Nakład 2000 sztuk.

5. Kazimierz Dolny. Placyk przy wejściu do kościoła O.O. Reformatów. Nakład

1000 sztuk.

6. Nałęczów. Aleja koło stawu. Nakład 1000 sztuk.

7. Lublin. Wieża wodociągowa z 1927 roku. Nakład 1000 sztuk.

8. Kazimierz Dolny. Wejście do kościoła O.O. Reformatów. Nakład 1000 sztuk.

9. Lublin. Gimnazjum Rządowe im. Stanisława Staszica i Sąd Apelacyjny. Nakład

1000 sztuk.

10. Lublin. Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nakład

nieustalony.

11. Nałęczów. Sala balowa w pałacu Małachowskich. Nakład nieustalony.

12. Lublin. Gmach Lubelskiej Izby Skarbowej. Nakład nieustalony.

13. Lublin. Krakowskie Przedmieście. Nakład nieustalony.

 

    Poza wymienionymi zachowało się również sześć fotokopii pocztówek, których

tematyki nie udało się ustalić.
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