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Badania nad polonikami w Szwecji prze¿ywaj¹ ostatnio prawdziwy renesans.
Szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê zdobycze wojenne genera³a i marsza³-
ka Królestwa Szwecji, Carla Gustafa Wrangla (1613�1676). Zapisa³ siê on w hi-
storii jako utalentowany dowódca, który ws³awi³ siê w licznych podbojach na te-
renach Danii i Niemiec, a tak¿e Czech, Moraw i dawnej Rzeczypospolitej, gdzie
m.in. bra³ udzia³ w zdobywaniu i grabieniu nie tylko sto³ecznego miasta Warsza-
wy, ale i Zamku Królewskiego.

Carl Gustaf Wrangel pochodzi³ z zamo¿nej rodziny szlacheckiej. Szybko zro-
bi³ karierê wojskow¹, osi¹gaj¹c godno�æ Wielkiego Konstabla (Riksmarskalk)
Szwecji. W cieniu jego dokonañ wojskowych znalaz³y siê zainteresowania kultu-
r¹ europejsk¹, zw³aszcza sztuk¹ i literatur¹. �wietnie wykszta³cony na uniwersy-
tecie w Leiden, utrzymywa³ bliskie kontakty z osobisto�ciami kultury w podbija-
nych krajach, odwiedza³ aukcje ksi¹¿ek, kolekcjonowa³ literaturê na interesuj¹ce
go tematy, czêsto zakupuj¹c do swej biblioteki tê sam¹ ksi¹¿kê w kilku wersjach
jêzykowych. Wrangel poch³oniêty by³ tak¿e pasj¹ budowania: w Skokloster (70 km
od Sztokholmu) wzniós³ zamek, który mia³ byæ dla potomnych �wiadectwem w³a-
dzy, potêgi i s³awy swego pierwszego w³a�ciciela 1. W roku 1665 szwedzki gene-
ra³ sprowadzi³ do Skokloster ogromn¹ jak na owe czasy bibliotekê prywatn¹ (1400
woluminów, po jego �mierci zbiór osi¹gn¹³ liczbê 2400 woluminów), sk³adaj¹c¹
siê m.in. ze zdobyczy z krajów, z którymi Szwecja prowadzi³a d³ugie i grabie¿cze
wojny. Pochodzenia znacznej liczby polskich ksi¹¿ek do dzi� nie uda³o siê ustaliæ,
najprawdopodobniej jednak zrabowane zosta³y w Wielkopolsce: �wiadcz¹ o tym
zarówno ekslibrisy, jak i zapiski proweniencyjne przedstawicieli polskich rodzin
szlacheckich � g³ównie Ma³achowskich i Wituskich, a tak¿e pieczêcie diecezji
poznañskiej.

Biblioteka Wrangla przetrwa³a na zamku w Skokloster do dnia dzisiejszego
niemal w niezmienionej formie. Nigdy jej zbiory nie pad³y ofiar¹ po¿arów, nie

1 Zob. A.  L o s m a n, Carl Gustaf Wrangel och Europa: studier i kulturförbindelser kring en
1600-talsmagnat. Göteborg 1980.
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wyprzedawano ich na aukcjach ani te¿ nie oddano handlarzom na makulaturê 2.
Szwedzki magnat kilkakrotnie sporz¹dza³ inwentarze swych zbiorów bibliotecz-
nych (1650, 1660, 1665), chocia¿ by³y to jedynie tzw. rejestry skrócone: listy tytu-
³ów w ramach poszczególnych tematów. Ksi¹¿ki autorów polskich zamieszczano
w tych wykazach niezwykle rzadko, chyba ¿e napisane by³y w jêzyku niemieckim
lub po ³acinie.

Z biblioteki zamkowej nigdy nie usuwano ¿adnych tomów, przestrzegaj¹c �ci-
�le zasady, ¿e stan posiadania ksi¹¿nicy hrabiego Carla Gustafa Wrangla musi
pozostaæ nienaruszony. Do tej ostatniej woli w³a�ciciela rygorystycznie siê stoso-
wano. By³ wszak¿e jeden wyj¹tek: w roku 1892 hrabia Nils Brahe przekaza³ ma-
nuskrypty i czê�æ druków z ksiêgozbioru Wrangla (w tym tak¿e materia³y pol-
skie) w depozyt do Archiwum w Sztokholmie (dzi�: Riksarkivet, czyli Archiwum
Narodowe Szwecji). Odt¹d na zamku w Skokloster pozosta³y tylko druki oraz nie-
wielka liczba rêkopisów.

Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XX wieku zasoby biblioteki Wrangla nie-
spodziewanie siê powiêkszy³y: w najstarszych i rzadko odwiedzanych czê�ciach
biblioteki zamkowej przy przeprowadzaniu prac porz¹dkowych, zwi¹zanych
z przej�ciem zamku na w³asno�æ pañstwa szwedzkiego, znaleziono w drewnia-
nych skrzyniach polskie i ³aciñskie druki: Polonicasamlingen (Kolekcja poloni-
ków). Ksi¹¿ki zgodnie z dawnymi sygnaturami powróci³y na pó³ki, natomiast po-
zosta³e drobne druki spisano i z³o¿ono w pud³a biblioteczne (kapsel). Przy pierw-
szym, prowizorycznie sporz¹dzonym rejestrze okaza³o siê, ¿e by³ to niewielki
zbiorek, obejmuj¹cy oko³o 200 woluminów.

Chocia¿ od dawna by³o wiadomo, ¿e w zamku w Skokloster znajduj¹ siê bo-
gate polskie zbiory pochodz¹ce ze zdobyczy wojennych, polonika z biblioteki
Wrangla dosyæ pó�no sta³y siê przedmiotem badañ naukowych. Najprawdopo-
dobniej pierwszy rejestr polskich druków na zamku sporz¹dzi³ Jan Chrzciciel Al-
bertrandi (1731�1808), który przyjecha³ do Szwecji z polecenia króla Stanis³a-
wa Augusta Poniatowskiego w celu studiowania materia³ów na temat historii
Polski. Odwiedzi³ Skokloster i zapoznaj¹c siê z opracowaniami z dzia³u Histo-
rica polonica sporz¹dzi³ przy okazji listê napotkanych w bibliotece polskich dru-
ków i manuskryptów 3. Sporo uwagi zbiorom w Skokloster po�wiêci³ równie¿ dr
Isak Collijn (1875�1949), który pisz¹c na temat szwedzkich ³upów wojennych
stara³ siê ustaliæ, w jakich bibliotekach znajduj¹ siê polskie zbiory przywiezione
do Szwecji 4. On te¿ asystowa³ przy pracach Komisji Polskiej Akademii Umiejêt-
no�ci, która przyjecha³a do Szwecji w 1911 roku w sk³adzie: Euzebiusz Barwiñ-
ski, Ludwik Birkenmajer i Jan £o�. Przy pomocy Collijna polscy naukowcy w krót-
kim okresie dokonali gigantycznego dzie³a � kwerend w bibliotekach w Uppsali,
Sztokholmie, Linköpingu, Skokloster, Strängnäs, Västerås � i opracowali z cza-

2 Zob. O.  Wa l d e, Hur man sålde dupletter i forna tider. �Nordisk tidskrift för bok- och
biblioteksväsen� 2 (1915).

3 J. Ch. A l b e r t r a n d i, Rêkopisma z ksiêgarni grafa de Brahe, pierwszego szlachcica szwedz-
kiego w Skog-Kloster, mil trzy od Upslalu. W: Iter Suecicum. Bibl. Czartoryskich w Krakowie,
rkps 2418 IV.

4 I. C o l l i j n, Bericht über polnische Büchersammlungen in schwedischen Bibliotheken. �An-
zeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau, philologische Klasse, historisch-philosophische
Klasse� 1911 (wyd.: 1912).
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sem jedyny w swoim rodzaju katalog poloników Sprawozdanie z poszukiwañ w Szwe-
cyi [...] (1914) 5, obejmuj¹cy tak¿e kilkana�cie pozycji z ksi¹¿nicy zamkowej.

W latach 1918�1920 ukaza³a siê w Szwecji obszerna monografia Storhetsti-
dens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie (Literackie ³upy
wojenne z czasów mocarstwowo�ci Szwecji. Studium kulturowo-historyczno-bi-
bliograficzne) 6. Jej autor, Otto Walde, omówi³ zdobycze biblioteczne armii szwedz-
kiej na terenach dawnej Rzeczypospolitej oraz rozdzielenie ksi¹¿ek pomiêdzy
szwedzkie biblioteki i archiwa. Szczególnie du¿o uwagi po�wiêci³ zdobyczom
wojennym z Braniewa, Fromborka, Poznania, Warszawy... Odt¹d jego praca sta³a
siê w Szwecji podstaw¹ dalszych badañ nad polonikami. Siêga³ do niej czêsto
prof. Józef Trypuæko (1910�1983), który zainteresowa³ siê polonikami na zamku
Skokloster na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Poszukuj¹c ksi¹¿ek z Bi-
blioteki Jezuickiej z Braniewa w szwedzkich bibliotekach, Trypuæko postanowi³
sprawdziæ tak¿e ksiêgozbiór Wrangla. Odnalaz³ tam jedn¹ tylko pozycjê, ale prze-
gl¹daj¹c zbiory zamkowe, sporz¹dzi³ spis poloników z ró¿nych dzia³ów bibliote-
ki. Nie mo¿na odnale�æ tego nigdy nie publikowanego, preliminarnego rejestru,
z artyku³u profesora dowiadujemy siê jednak, ¿e zawiera³ oko³o 500 pozycji 7.

Prace nad skatalogowaniem druków polskich z biblioteki zamku w Skoklo-
ster wielokrotnie by³y rozpoczynane i przerywane: w rezultacie ksi¹¿nica do dzi-
siaj nie doczeka³a siê pe³nego spisu poloników. Niektóre tylko teksty, np. Pa³ac
Leszczyñski Samuela Twardowskiego, stawa³y siê przedmiotem rozpraw historycz-
noliterackich 8.

Sytuacja drugiej czê�ci zdobyczy wojennej Wrangla, spoczywaj¹cej w Rik-
sarkivet, by³a znacznie lepsza. Kolekcja nie tylko posiada³a, niepe³ne co prawda,
inwentarze szwedzkie 9, ale z uwagi na warto�æ materia³ów w badaniach polsko-
-rosyjskich stosunków politycznych z czasów wojen o Smoleñsk oraz ze wzglêdu
na liczne dokumenty, a tak¿e dzienniki i kroniki zawieraj¹ce zapisy o relacjach
polsko-moskiewskich z okresu panowania Dymitrów Samozwañców zbiór sta³ siê
czêstym obiektem badañ historycznych 10. Polonika w Riksarkivet by³y natomiast

  5 E. B a r w i ñ s k i, L.  B i r k e n m a j e r, J.  £ o �, Sprawozdanie z poszukiwañ w Szwe-
cyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejêtno�ci. Kraków 1914. Zob. te¿ Cz. P i l i c h o w s k i:
Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich XVII i XVIII wieku. Gdañsk 1960;
Nieznane polonika w bibliotekach szwedzkich. Gdañsk 1962.

  6 O. Wa l d e, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie.
T.  1�2. Uppsala 1918�1920.

  7 J. T r y p u æ k o: Polska klosterbibliotek såsom svenska krigsbyten. W zb.: Äldre svensk sla-
vistik. Bidrag till ett symposium hållet i Uppsala 3�4 februari 1983. Red. S. Gustavsson, L. Lönngren.
Uppsala 1984 (pojêcie �polonika� traktowa³ profesor bardzo szeroko); The Catalogue of the Book
Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Oprac.
M.  S p a n d o w s k i, S.  S z y l l e r. T. 1. Warszawa�Uppsala 2007, s. 16.

  8 R. K r z y w y, �Pa³ac Leszczyñski� Samuela Twardowskiego. O odnalezionym unikacie pierw-
szego wydania. �Barok� 2005, nr 2. (Po odbyciu kwerendy w zamku przekaza³am kopie utworu
R.  Krzywemu.)

  9 N. F.  H o l m, Skoklosterarkivet. Person-, släkt- och gårdsarkiv. Översiktsförteckning med
inventarielista. B.m., 1968 (E 8253 � E 8618). � E.  D i m i t r e v s k i j, P.M. rör Skoklostersamlin-
gens polska handlingar. Stockholm 1959 (notka: Riksarkivet 1960).

10 Zob. E.  Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, M.  W i c h o w a, M.  S t r a s z e w i c z, Bibliogra-
fia prac na temat poloników szwedzkich. W: E.  Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, A.  N o w i c k a -
- J e ¿ o w a, M.  S t r a s z e w i c z, M.  W i c h o w a, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego
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d³ugo w³a�ciwie zupe³nie nie dostrzegane przez polskich znawców literatury i kul-
tury czasów renesansu i baroku 11.

Stara³am siê zainspirowaæ do pracy badawczej nad spoczywaj¹c¹ w podzie-
miach Riksarkivet, niedok³adnie znan¹ czê�ci¹ kultury polskiej, zapraszanych do
Szwecji polonistów z kraju. Nie przynosi³o to jednak rezultatów do czasu, gdy
badania podjê³a prof. Alina Nowicka-Je¿owa po wstêpnym zapoznaniu siê ze Sko-
klostersamlingen (Kolekcj¹ Skokloster) w czasie wizyty na uniwersytecie w Sztok-
holmie w 2004 roku 12. Prace prowadzono w ramach projektu �Kultura polskiego
baroku w Europie XVII wieku�, finansowanego przez Fundacjê na rzecz Nauki
Polskiej w formie subsydium profesorskiego. Celem badañ ukierunkowanych na
zagadnienia historii kultury i historii literatury, nie za� na cele stricte bibliologiczne
i archiwistyczne, by³o wstêpne rozpoznanie dziejów zbioru, sporz¹dzenie bibliogra-
fii, przedstawienie charakterystyki kolekcji oraz wydanie krytyczne wybranych teks-
tów literackich. Prace realizowane w ramach projektu zosta³y sfinalizowane opu-
blikowaniem pod redakcj¹ Aliny Nowickiej-Je¿owej serii �Polonika w Zbiorach
Archiwum Narodowego Szwecji / Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen�.

Z uwagi na bogactwo materia³ów znajduj¹cych siê w Riksarkivet do edycji
krytycznych wybrano utwory interesuj¹ce pod wzglêdem literackim i kulturowym,
a niedostêpne lub trudno dostêpne (z powodu zniszczenia) w polskich zbiorach
archiwalnych. W ten sposób polonika ze zdobyczy wojennych genera³a Wrangla
na nowo mia³y zostaæ powo³ane do ¿ycia i w³¹czone w kr¹g studiów nad literatur¹
polskiego baroku.

Do dzisiaj w serii �Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji�
ukaza³y siê cztery tomy. Tom pierwszy, który wprowadza do Skoklostersamlingen,
zawiera artyku³y o historii, o stanie badañ i zawarto�ci zbioru, prezentuje tak¿e
inwentarz kolekcji 13. W pracach tych uczestniczy³am jako wspó³autorka, przygo-
towuj¹c tekst Z historii i wspó³czesno�ci zbioru Skoklostersamlingen oraz biblio-
grafiê na temat badañ nad polonikami w Szwecji 14.

Tom drugi, Sprawa smoleñska. Z literatury okoliczno�ciowej pierwszej po³o-
wy XVII wieku, opracowany edytorsko przez Martê Kacprzak, zawiera teksty lite-

Szwecji (Riksarkivet). Skoklostersamlingen. Warszawa 2006. �Polonika w Zbiorach Archiwum Na-
rodowego Szwecji. / Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen�. Red. nauk. A. Nowicka-Je¿o-
wa. T. 1. Zob. te¿ E.  Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, Polonica in the Swedish National Archives
� Riksarkivet. The Skokloster Collection. W zb.: Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolek-
cja Skokloster i inne zbiory / Polonica in the Swedish National Archives: The Skokloster Collection
and Other Materials. Red. A. Nowicka-Je¿owa, E.  Teodorowicz-Hellman. Stockholm 2007.

11 Chyba jedynym wyj¹tkiem jest tutaj tekst R.  Krzywego o zachowanym w Riksarkivet po-
czcie królów polskich A. K. Wolskiego. Ów jednostronicowy druczek opracowa³ on za moj¹ namo-
w¹, po otrzymaniu ode mnie kopii tego unikatowego utworu. Zob. R.  K r z y w y, �Reges et prin-
cipes Regni Poloniae� Adriana Kochana Wolskiego jako przyk³ad wierszowanego katalogu w³ad-
ców. �Acta Sueco-Polonica� 10/11 (2001�2002) (tekst odnaleziony w Riksarkivet przez Jadwigê
Wronicz).

12 Tygodniowe pobyty (2004, 2006, 2007) na moje zaproszenie by³y sponsorowane przez
Szwedzk¹ Akademiê Umiejêtno�ci (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien).

13 A. N o w i c k a - J e ¿ o w a, M.  S t r a s z e w i c z, M.  W i c h o w a, Przegl¹d zawarto�ci
kolekcji Skokloster. Rêkopisy E 8596 � E 8610 (1�2). W: Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, N o w i c-
k a - J e ¿ o w a, S t r a s z e w i c z, W i c h o w a, op. cit.

14 E. Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, Z historii i wspó³czesno�ci zbioru Skoklostersamlingen.
W: Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, N o w i c k a - J e ¿ o w a, S t r a s z e w i c z, W i c h o w a, op. cit.
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rackie � wiersze, przemowy dowódców, dzienniki � skupione wokó³ Smoleñska,
potê¿nej twierdzy obronnej na wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Teksty opi-
suj¹ Smoleñsk, opiewaj¹ dzielno�æ ¿o³nierzy, ukazuj¹ sytuacje z ¿ycia codzien-
nego 15.

Tom trzeci, Pami¹tka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów
przy ¿a³osnej �mierci Jana Karola Chodkiewicza, opracowany i wydany zosta³
przez Dariusza Chemperka. Poemat ten jest dla historyka �wiadectwem, jak naro-
dzi³a siê w kulturze polskiej legenda Jana Karola Chodkiewicza, literaturoznawcy
natomiast pozwala poznaæ epikê rycersk¹ reprezentatywn¹ dla kultury sarmackiej
pocz¹tku XVII wieku 16.

Tom czwarty, przygotowany do druku i opublikowany przez Romana Krzy-
wego, zawiera prowadzony przez Stanis³awa Niemojewskiego Diariusz drogi spi-
sanej i ró¿nych przypadków pociesznych i ¿a³osnych prowadz¹c córkê Jerzego
Mniszka, Marynê, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Tu cenna jest zarówno
sama warto�æ literacka utworu, jak funkcja kulturowa tych notatek z podró¿y, któ-
re przyczyni³y siê do utrwalenia w polskiej mentalno�ci negatywnego stereotypu
wschodniego s¹siada 17.

Do nowszych prac po�wiêconych polonikom ze zbiorów Wrangla zaliczyæ
nale¿y równie¿ wydany w Sztokholmie w roku 2007 tom Polonika w Archiwum
Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory / Polonika in the Swedish
National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, bêd¹cy pok³o-
siem zorganizowanej przeze mnie i przez Alinê Nowick¹-Je¿ow¹ konferencji
Polonika w Riksarkivet w Sztokholmie. Konferencja z udzia³em Ambasadora Rze-
czypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Pana Micha³a Czy¿a, polskich i szwedz-
kich naukowców, bibliotekarzy i archiwistów, a tak¿e studentów odby³a siê w In-
stytucie Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego 8�10 maja 2006 i mia³a za za-
danie podsumowanie pierwszego etapu prac badawczych na temat poloników
znajduj¹cych siê w Skoklostersamlingen w Riksarkivet. By³a równie¿ forum do
zaprezentowania innych prac nad polonikami przechowywanymi w szwedzkich
bibliotekach i archiwach. �rodki na zorganizowanie konferencji pochodzi³y przede
wszystkim z funduszy Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk oraz Uniwersyte-
tu Sztokholmskiego. Tom pokonferencyjny, pod redakcj¹ Aliny Nowickiej-Je¿o-
wej i moj¹, zosta³ wydany w serii �Stockholm Slavic Papers� przez Uniwersytet
Sztokholmski oraz Instytut Polski w Sztokholmie.

Naturaln¹ kontynuacj¹ prac nad polonikami po majowej konferencji w Sztok-
holmie by³o wprowadzenie w kr¹g badañ drugiej czê�ci zdobyczy wojennych Wran-

15 Sprawa smoleñska. Z literatury okoliczno�ciowej pierwszej po³owy XVII wieku. Ze zbiorów
Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen. Z rêkopisu wyd. M. M. K a c p r z a k.
Warszawa 2006. �Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. / Polonika w Riksarkivet.
Skoklostersamlingen�, t. 2.

16 Pami¹tka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy ¿a³osnej �mierci Ja-
na Karola Chodkiewicza. Ze zbiorów rêkopi�miennych poloników Archiwum Narodowego Szwecji.
Skoklostersamlingen. Wyd. D.  C h e m p e r e k. Warszawa 2006. �Polonika w Zbiorach Archiwum
Narodowego Szwecji. / Polonika w Riksarkivet. Skoklostersamlingen�, t. 3.

17 S. N i e m o j e w s k i, Diariusz drogi spisanej i ró¿nych przypadków pociesznych i ¿a³osnych
prowadz¹c córkê Jerzego Mniszka, Marynê, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wyd. R.  K r z y-
w y. Warszawa 2006. �Polonika w Zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. / Polonika w Riksar-
kivet. Skoklostersamlingen�, t. 4.



212 EWA  TEODOROWICZ-HELLMAN

gla, pozostaj¹cej nadal na zamku w Skokloster. Z powodu niemo¿no�ci odnalezie-
nia wspomnianego wcze�niej rejestru poloników prof. Józefa Trypuæki przedmio-
tem studiów sta³ siê nie tylko odkryty po wiekach w drewnianej skrzyni zbiór na-
zwany Polonicasamlingen, ale równie¿ polonika rozsiane po ró¿nych czê�ciach
zamkowej ksi¹¿nicy, w bibliotekach rodzin: Wrangel, Brahe, Bielke i Scheffer 18.
Z pomoc¹ kustosza zamku i bibliotekarza, Elisabethy Westin Berg, skompletowa-
³am materia³y potrzebne do opracowania tej kolekcji, po czym fotokopie i zdjêcia
cyfrowe przekaza³am po konsultacjach z prof. Nowick¹-Je¿ow¹ dr. Maciejowi
Ederowi z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie � celem ustalenia listy unikatów
i tekstów rzadkich. Po odbyciu kwerend w wiêkszych polskich bibliotekach i po
sprawdzeniu danych w Centralnym Katalogu Starych Druków Biblioteki Narodo-
wej w Warszawie dr Eder stwierdzi³, ¿e w kolekcji mieszcz¹ siê teksty unikatowe
i ¿e zawiera ona kilka interesuj¹cych utworów polskiej poezji okazjonalnej, które
zdecydowanie zas³uguj¹ na uwagê historyka literatury epoki baroku. Brak rejestru
poloników w poszczególnych czê�ciach biblioteki w Skokloster oraz wzglêdy natu-
ry praktycznej (niemo¿no�æ w³¹czenia nowo odkrytej po wiekach kolekcji do szwedz-
kiego systemu bibliotecznego �Libris�) sprawi³y, ¿e rozpoczêto prace najpierw nad
Polonicasamlingen w Skokloster. Opracowaniem katalogu zaj¹³ siê Maciej Eder.

Od roku 2007 badania nad polonikami w Skokloster toczy³y siê w dwóch pro-
jektach równocze�nie � szwedzkim: �Polonika na zamku Skokloster� (Ewa Teo-
dorowicz-Hellman, Elisabeth Westin Berg, Maciej Eder), oraz polskim, w zakre-
sie tematu �Polonika� (Dariusz Chemperek, Maciej Eder), realizowanego w za-
mawianym projekcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego �Humanizm. Nurty,
idee, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej�, kierowanym przez prof.
Nowick¹-Je¿ow¹. By³am uczestniczk¹ i konsultantk¹ prac prowadzonych dla pro-
jektu �Humanizm�. Strona szwedzka umo¿liwia³a kwerendy biblioteczne, finan-
sowa³a stypendia pobytowe oraz wydanie ksi¹¿ki �The Polonica Collection� from
Skokloster Castle, pozycji, która zwraca³a siê przede wszystkim do odbiorcy za-
granicznego, zw³aszcza do szwedzkich bibliotekarzy i archiwistów 19. Natomiast
ekipa badawcza rekrutowa³a siê z Polski, roczne badania naukowe, umo¿liwiaj¹ce
powstanie publikacji, jak równie¿ koszty konsultacji naukowych by³y finansowa-
ne przez stronê polsk¹.

Ostatecznym wynikiem badañ by³o sporz¹dzenie przez Macieja Edera katalo-
gu poloników z bibliotek Wrangla, Brahe, Bielke i Scheffera, wchodz¹cego w sk³ad
serii publikacji przygotowanych w projekcie �Humanizm�. Ksi¹¿ka Polonika ze
zbiorów Zamku Skokloster 20, opracowana pod opiek¹ naukow¹ bibliotekoznawcy,
prof. Marii Judy, sk³ada siê z obszernego wstêpu na temat historii i zawarto�ci
zbioru, z instrukcji pos³ugiwania siê katalogiem, katalogu, licznych rejestrów oraz

18 Zob. E. We s t i n  B e r g, Krigsbytesböcker i biblioteken på Skokloster. W zb.: Livrust-
kammaren: Krigsbyten i svenska samlingar. Rapport från seminarium, Livrustkammaren 28/3.3006.
Stockholm 2007.

19 Zob. M.  E d e r, �The Polonica Collection� from Skokloster Castle. Stockholm 2008. Zob.
te¿ E.  Te o d o r o w i c z - H e l l m a n, E.  We s t i n  B e r g, The Discovery of a Collection of Polo-
nica at Skokloster Castle and the Process of Cataloguing the Collection. W: E d e r, op. cit. Prace
te sponsorowane by³y przez Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond (Fundacjê im. Naczel-
nego Archiwisty Ingvara Anderssona).

20 M. E d e r, Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster. Warszawa 2008.



213POLONIKA  ZE  ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH  CARLA  GUSTAFA  WRANGLA

listy pozycji unikatowych, w�ród których znajdujemy kilka przyk³adów polskiej
poezji okazjonalnej. Najbardziej interesuj¹ce literacko i kulturowo teksty ze zbio-
rów zamku Skokloster s¹ ju¿ opracowane i zostan¹ wydane w kolejnym tomie
przygotowywanym do druku, równie¿ w zakresie tematu �Polonika�, prowadzo-
nego przez prof. Dariusza Chemperka. Publikacja ta bêdzie zawieraæ: Treny na-
grobne [...], Kolêdê [...], Erato weseln¹ [...] oraz Piotra Gorczyna ̄ a³osnego a mê¿-
nego z �wiatem po¿egnania [...] wizerunk [...] 21.

Badania nad polonikami ze zdobyczy wojennych Wrangla objê³y w ci¹gu ostat-
nich kilku lat parê podstawowych zagadnieñ: prace bibliograficzne i bibliologicz-
ne, edytorskie i historycznoliterackie, rejestracjê i katalogizacjê zbiorów, studia
nad histori¹ poloników z ksi¹¿nicy w Skokloster. W stosunkowo krótkim czasie
wydano inwentarze poloników ze zbioru Skokloster, trzy tomy edycji tekstów lite-
rackich ze zbiorów Riksarkivet, tom unikatowych tekstów poetyckich z zamku
w Skokloster oraz opublikowano kilkana�cie artyku³ów w Polsce i za granic¹ po
polsku, angielsku i szwedzku. W tym kontek�cie wymieniæ nale¿y równie¿ szwedz-
ko-polsk¹ konferencjê (Sztokholm 2006), prelekcje, wyk³ady i seminaria w szwedz-
kich uniwersytetach i w instytucjach przechowywuj¹cych polskie zbiory 22.

Badania nad zdobyczami bibliotecznymi genera³a i marsza³ka Carla Gustafa
Wrangla zaowocowa³y w ci¹gu ostatnich kilku lat licznymi rozprawami nauko-
wymi. Zespó³ polskich specjalistów w sk³adzie: Marta M. Kacprzak, Maria Wi-
chowa, Dariusz Chemperek, Roman Krzywy, Maciej Eder, pod kierunkiem prof.
Aliny Nowickiej-Je¿owej, przyst¹pi³ do badañ z gotowym ju¿ warsztatem nauko-
wym i przy odpowiednim przygotowaniu kwerend bibliotecznych przez stronê
szwedzk¹. W³¹czenie za� do wspó³pracy szwedzkich naukowców (Ewa Teodoro-
wicz-Hellman), bibliotekarzy i archiwistów (Elisabeth Westin Berg, Ewa Berndts-
son) sprawi³o, ¿e prace bibliograficzne i katalogowe, jak te¿ po�wiêcone historii
i stanowi badañ nad poszczególnymi zbiorami poloników w archiwach szwedz-
kich by³y efektywne, wydanie za� przynajmniej czê�ci publikacji tak¿e w jêzyku
angielskim i szwedzkim powodowa³o, ¿e rezultaty badañ nad zbiorem Wrangla
mog³y nie tylko trafiæ do szerszego grona odbiorców, ale równie¿ by³y od razu
wykorzystywane przez szwedzkich bibliotekarzy i archiwistów.

Maj¹c mo¿liwo�æ zabrania g³osu na ³amach tak cenionego pisma, jakim jest
�Pamiêtnik Literacki�, chcia³abym, jako reprezentant strony szwedzkiej, w imie-
niu w³asnym oraz Riksarkivet i Zamku Skokloster z³o¿yæ na rêce Pani Profesor
Aliny Nowickiej-Je¿owej wyrazy podziêkowania za przyjêcie wysuniêtej przeze
mnie propozycji badañ nad polonikami ze zbiorów Wrangla oraz za pozyskanie
odpowiednich �rodków na ich przeprowadzenie z udzia³em w³asnego zespo³u ba-
dawczego. Wyrazy podziêkowania chcê z tego miejsca skierowaæ równie¿ do ba-
daczy z krakowskiego oddzia³u Polskiej Akademii Nauk (doc. dr Jadwiga Wro-
nicz, dr Maciej Eder, prof. W³odzimierz Gruszczyñski), z Biblioteki Narodowej
(do zespo³u bibliologów i bibliotekoznawców pod kierunkiem dr. Micha³a Span-
dowskiego, z udzia³em wybitnej badaczki ksi¹¿ki dawnej prof. Pauliny Buchwald-

21 Polska siedemnastowieczna literatura okoliczno�ciowa ze zbiorów Zamku Skokloster. Red.
S. Baczewski, D. Chemperek, J. Grucha³a. Warszawa 2009.

22 Wyk³ady go�cinne Jadwigi Wronicz czy Aliny Nowickiej-Je¿owej mo¿liwe by³y dziêki sty-
pendiom Szwedzkiej Akademii Umiejêtno�ci i Fundacji Wenner-Grena. Seriê wyk³adów na temat
poloników w Szwecji wyg³osi³a równie¿ autorka tego tekstu.
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-Pelcowej), z Archiwum G³ównego Akt Dawnych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Pañstwowych (dyr. dr Hubert Wajs, dr Jacek Krochmal, dr Micha³ Kulecki), z uni-
wersytetów: Warszawskiego, Jagielloñskiego, Bia³ostockiego, z uczelni w Piotr-
kowie Trybunalskim i z innych jednostek badawczych (m.in. prof. Wojciech Kraw-
czuk, prof. Edward Mierzwa, dr Wojciech Walczak) � którzy podejmowali ró¿nego
rodzaju prace nad polonikami pozostaj¹cymi w szwedzkich archiwach i kontynu-
uj¹ je w chwili obecnej. Trzeba podkre�liæ, ¿e bez udzia³u polskich badaczy nie
by³oby w Szwecji mo¿liwo�ci opisania i skatalogowania polskich zbiorów. Na
szczególne podkre�lenie zas³uguje te¿ szerokie spektrum tych badañ. Obejmuj¹
one zarówno zagadnienia bibliologiczne, bibliotekoznawcze, archiwistyczne, do-
kumentacyjne (te zw³aszcza, które pozostaj¹ w gestii Biblioteki Narodowej i Archi-
wum G³ównego Akt Dawnych), jak problemy historyczno-kulturowe i historyczno-
literackie (zespó³ prof. Aliny Nowickiej-Je¿owej). Interdyscyplinarno�æ i pluralizm
zainicjowanych studiów wydaje siê najw³a�ciwsz¹ formu³¹ badañ nad polonikami
szwedzkimi.

Opracowane polonika z ksiêgozbioru Carla Gustafa Wrangla nie tylko zosta³y
na nowo w³¹czone do polskiego dziedzictwa kulturowego, ale tak¿e wzbudzi³y
w Szwecji zainteresowanie polskimi drukami i manuskryptami, przyczyniaj¹c siê
do podjêcia tam czynno�ci konserwatorskich, istotnych dla niektórych czê�ci tych
XVII-wiecznych zbiorów. Zabiegom takim poddaje siê obecnie Polonicasamlin-
gen na zamku Skokloster. Szeroko prowadzone badania nad polonikami sprawi³y
równie¿, ¿e z inicjatywy autorki artyku³u temat �Szwedzkie zdobycze bibliotecz-
ne z terenów dawnej Rzeczypospolitej� zosta³ w³¹czony do programów studiów
polonistycznych i kulturoznawczych na Uniwersytecie Sztokholmskim.
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POLISH DOCUMENTS
FROM THE CARL GUSTAF WRANGEL LIBRARY COLLECTION

AS A SUBJECT OF THE LATEST RESEARCH

For a few years researches have been carried out on war loot brought to Sweden by general Carl
Gustaf Wrangel during the Swedish Deludge. The documents, referring to Poland or Polish affairs,
are treasured in the Skokloster Castle (Skoklosters slott) where printed papers are held, and at the
Swedish National Archive (Riksarkivet) into which manuscripts from the castle library were deposi-
ted in 1892. The researches in question were carried out by Polish scholars, accompanied by Swedish
academics, librarians, and archivists. In effect, they issued editions of the most valuable (also
unique) literary texts and a number of studies as based on the prepared catalogues. Polish documents
of the Skokloster Castle are now being included into the Swedish library system �Libris�, and resto-
ration works are done to the collection Polonicasamlingen.


