
WSTĘP

Sagą nazwał wojenne losy pelplińskiego egzemplarza gutenbergowskiej 
Biblii amerykański bibliolog Don Cleveland Norman w swym dziele pod 
tytułem The 500-th Anniversary Pictorial Census of the Gutenberg Bible, wy-
danym z okazji 500. rocznicy zapoczątkowania przez Jana Gutenberga prac 
nad drukiem pełnego tekstu Pisma Świętego, czyli słynnej 42-wierszowej 
Biblii1. Autor tego obszernego i wspaniale wydanego dzieła, znany jako „naj-
większy w świecie specjalista od Gutenberga”2 i równocześnie jako ruchliwy 
i przedsiębiorczy wydawca m.in. Amerykańskiej Narodowej Encyklopedii, 
powziął śmiałe, jak sam wyznał, zadanie osobistego zinwentaryzowania 
wszystkich istniejących na całym świecie egzemplarzy gutenbergowskiego 
dzieła. W tym celu odbył trzy podróże w latach 1965–1968, docierając do 
wszystkich miejscowości tak w Ameryce, jak i w Europie, cieszących się po-
siadaniem tego najcenniejszego zabytku pierwocin sztuki drukarskiej. Każdy 
z egzemplarzy szczegółowo z autopsji opisał łącznie ze stanem zachowania 
i warunkami przechowywania oraz proweniencją, ubogacając całość licznymi 
fotografiami, ilustrującymi także obszerny, żywo spisany, „dziennik podróży”, 
pełen ciekawych spostrzeżeń, relacji z rozmów i osobistych przygód.

Dzięki wynikom jego badań wiemy dokładnie, ile egzemplarzy Bi-
blii zachowało się spośród wydrukowanych przez Gutenberga w latach 
1452–1455. Wysokość nakładu według najnowszych ustaleń wynosiła 
około 180 egzemplarzy, w tym 35 na pergaminie3. Obecny stan posiadania 

1 C. Norman, The 500-th Anniversary Pictorial Census of the Gutenberg Bible, Chicago 
1961; 984 numerowanych i przez autora podpisanych egzemplarzy formatu 42x29 cm 
z wprowadzeniem opracowanym przez dyrektora Muzeum Gutenberga w Moguncji, prof. 
Alojzego Ruppela o życiu i działalności Gutenberga. Str. XV + 263, 284 zdjęć dokumen-
talnych, 6 tablic kolorowych, 5 map.

2 J. Szab lowsk i, Odyseja Skarbów Narodowych, Kraków 1960 – cytat z artykułu 
Aleksandra Janty.

3 A. Ruppel, Wprowadzenie, w: C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 4; dane 
pokrywają się z wynikami obliczeń Schwenkego i Haeblera z wyjątkiem liczby 35 egzempla-
rzy zamiast 30; por. A. L iedtke, Biblia Gutenberga w Pelplinie, Toruń 1936, s. 6. W roku 
1975 znaleziono na poddaszu plebanii ewangelickiej parafii w Immenhausen (pow. 
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wynosi zaledwie 1/4 nakładu, czyli 47 egzemplarzy, w tym 12 na pergami-
nie zachowanych w całości i 35 na papierze, z których jedynie 17 stanowi 
komplety. W stosunku do stanu z lat przedwojennych liczba odnalezionych 
i zidentyfikowanych dzieł Gutenberga powiększyła się o dwa egzemplarze. 

Nieco odmiennie przedstawia się też obraz ilościowego ich rozmieszczenia 
pod względem geograficznym. Spośród przedwojennych posiadaczy jedynie 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej powiększyły swój stan posiadania, ma-
jąc obecnie 14 egzemplarzy (w tym 3 pergaminowe) zamiast 10 przed wojną4. 
Anglia posiada 8 (w tym 2 pergaminowe) zamiast 9; Republika Federalna 
Niemiec 7 (w tym 2 pergaminowe) i Niemiecka Republika Demokratyczna 4 
(w tym 3 pergaminowe) zamiast 6 (razem na terenie przedwojennej Rzeszy 
było 135); Francja zachowała przedwojenną ilość 4 (w tym 1 pergaminową), 
podobnie jak Watykan 2 (w tym 1 pergaminową) i Hiszpania 2 (ale jeden 
bez drugiego tomu) oraz po jednym egzemplarzu: Austria, Dania, Polska 
i Portugalia. Do nich dołączyły po jednym egzemplarzu Belgia i Szwajcaria, 
która nabyła swój egzemplarz drogą kupna z Biblioteki Leningradzkiej6. Do 
całości stanowiącej dzieło Gutenberga w postaci 42-wierszowej Biblii należą 
jeszcze zachowane i przez autora skatalogowane fragmenty i luźne karty 
w ilości blisko 400 kart, z których prawie 2/3 znajdują się w bibliotekach, 
muzeach i prywatnych zbiorach Ameryki Północnej7. 

Kassel) doskonale zachowany egzemplarz Biblii Gutenberga w oryginalnej XV-wiecznej 
oprawie. Przejęło go w formie tymczasowego depozytu Gutenberg Museum w Moguncji 
z ewentualnym przeznaczeniem dla Landesbibliothek Kassel. Por. Das Münster, „Zeitschrift 
für Christliche Kunst und Kunstwissenschaft”, München 1975, s. 256.

4 Z 14 egzemplarzy jeden będący własnością biblioteki seminarium episkopalnego 
w Nowym Jorku (papierowy wymieniony przez Normana pod Nr. 37, s. 124–126) zakupiony 
został w roku 1978 na aukcji za 2 200 000 dolarów dla Krajowego Muzeum w Stuttgarcie. 
Wiadomość o niespotykanej jak dotąd rekordowej cenie książki podała prawie cała prasa: 
por. m.in. „Kurier Polski” z 8/9 i 10.04.1978, „Ilustrowany Kurier Polski ” z 10.04., „Tygo-
dnik Powszechny” z 30.04., „Za i Przeciw” z 14.05. tegoż roku.

5 Spośród 4 zachowanych nie mógł C. Norman opisać z autopsji obu egzemplarzy na-
leżących do Biblioteki Uniwersyteckiej i do Muzeum Książki w Lipsku, ponieważ od czasu 
zakończenia II wojny światowej znajdują się zabezpieczone (in safekeeping) w Związku 
Radzieckim, gdzie podczas swej podróży w roku 1957 i 1958 do Leningradu i Moskwy 
również nie było możliwości dotarcia do nich, C. Norman, The 500-th Anniversary..., 
s. 74, 75, 212–214 i 232–233.

6 Por. tamże, s. 31 i 233.
7 Obecnie notowanych jest 48 egzemplarzy (36 na papierze, 12 na pergaminie), z czego 

20 kompletnych. W Niemczech – 12, w Stanach Zjednoczonych – 11, w Wielkiej Brytanii 
– 8, we Francji – 4, po 2 w Watykanie, Hiszpanii i Rosji, po jednym w Austrii, Danii, Polsce, 
Portugalii, Belgii, Szwajcarii i Japonii) [przypis od redakcji].
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JEDYNA W POLSCE

Pelpliński egzemplarz zamierzał Cleveland Norman zbadać w czasie 
swej pierwszej podróży do Europy w roku 1956. Za pośrednictwem ks. Jana 
O’Connella, profesora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Chicago 
zwrócił się do seminarium duchownego w Pelplinie z prośbą o umożliwienie 
mu dokonania zdjęć fotograficznych tak samej Biblii jak i jej właściciela, 
czyli Biblioteki Seminarium Duchownego. W odpowiedzi poinformowano 
go, że Biblia „zabezpieczona przed wybuchem wojny 1939 r. wywieziona 
została wraz z arrasami wawelskimi na czas trwania wojny do Kanady, 
skąd jeszcze nie wróciła do kraju”8. Wracając z drugiej podróży do Związ-
ku Radzieckiego zatrzymał się 27 października 1958 r. w Pelplinie, aby 
zwiedzić bibliotekę wraz z całą zabudową byłego opactwa cysterskiego, 
oczarowany wspaniałością architektury i bogactwem arcydzieł dawnej 
sztuki. Trudniej było dotrzeć do samej Biblii „uwięzionej” w Kanadzie. Jej 
wojennym dziejom oraz własnym przygodom, związanym z dotarciem 
do niej, poświęcił dziesięciostronicową „sagę”, mogącą posłużyć, jak sam 
napisał, za treść sensacyjnej powieści kryminalnej (a thrilling story).

Jednakże jego „saga” stanowi jedynie część powieści, obejmującą 
wojenne i powojenne przygody Biblii, i to w dodatku w niepełnym, czę-
ściowo jednostronnym naświetleniu. Ponadto liczne relacje w prasie przed- 
i powojennej, które nadały sprawie Biblii duży rozgłos, podawały często 
sprzeczne z sobą i nieprawdziwe, a nawet dla większej sensacji, zmyślone 
wiadomości. Stąd uzasadnionym wydaje się postulat źródłowego i cało-
ściowego przedstawienia dziejów Biblii, idąc po linii postulatu Stanisła-
wa Brzostowskiego, że „historia ratowania Narodowych Skarbów przed 
hitlerowskimi hordami podbijającymi nasz kraj we wrześniu 1939 roku, 
to barwna opowieść oczekująca szerszego opracowania”9. A dzieje Biblii, 
także w ich okresie przedwojennym obfitują w niezmiernie ciekawe, a na-
wet sensacyjne epizody. Nie bez przesady napisał m.in. R. Mazurkiewicz, 
że „Biblia Pelplińska posiada ciekawą historię mogącą posłużyć za treść 
sensacyjnej powieści lub filmu”10.

8 List ks. Zygmunta Jakubowskiego TJ z Chicago z 15 V 1956, w którym przekazuje 
prośbę ks. O’Connella, oraz odpowiedź z 4 VI – Akta Biblioteki Seminarium Duchownego, 
t. VII.

9 S. Brzos towsk i, Polskie skarby narodowe w Kanadzie, „Biuletyn informacyjny 
Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, 1959, nr 21, s. 69.

10 „Dziennik Bałtycki” (Rejsy) z 11/12 VII 1971.
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Jak wszystkie egzemplarze Biblii, tak i pelpliński zawiera łaciński tekst 
wszystkich ksiąg Pisma Świętego w tłumaczeniu św. Hieronima oraz jego 
komentarze i prologi, przejęte z obowiązującej wówczas Wulgaty. Całość 
obejmuje łącznie w obu tomach 641 kart in folio zadrukowanych obu-
stronnie w dwóch kolumnach (285x85 mm) odległych od siebie o 22 mm, 
a zawierających początkowo po 40 wierszy (tom I karty – 1–5r i 129–132r), 
następnie w fazie przejściowej wskutek zmniejszenia czcionki 41 wierszy 
(tom I karta 5v), a wreszcie po jej ostatecznym uformowaniu 42 wiersze. 
Poszczególne litery wzorowane są na piśmie XV-wiecznych rękopisów, 
zwłaszcza ksiąg liturgicznych, z których przejęto także sposób i charakter 
elementów dekoracyjnych w postaci barwnych, często bogato złoconych 
inicjałów, ornamentów marginalnych i miniatur oraz rubryk, wykonywanych 
przez artystów-grafików i tzw. rubrykatorów. Poszczególne egzemplarze są 
do siebie zasadniczo podobne, a różnią się jedynie wyglądem zewnętrznym, 
bogactwem ornamentów, oprawą i stanem zachowania. 

Pelpliński egzemplarz, drukowany na papierze, w dwóch tomach, 
oprawiony, zachował się stosunkowo dobrze, aczkolwiek ucierpiał nieco 
wskutek dawnej wilgoci, przez co skruszały zwłaszcza górne brzegi kart, 
a na niektórych zamazały się czerwone nagłówki. Druk wykazuje pierwotną 
świeżość i połysk lśniącej czerni, a mocny czerpany papier o żółtawo-szarym 
zabarwieniu i o czterech różnych znakach wodnych, zachował się bardzo 
dobrze. Z 641 kart (402x289 mm) brak jedynie ostatniej (317) w tomie II, 
zadrukowanej tekstem Apokalipsy, który urywa się na rozdziale XX wiersz 911. 
Pod względem bogactwa iluminacyjnego nasz egzemplarz należy do rzędu 
skromniejszych. Najpiękniejszym spośród 144 inicjałów jest pierwszy na 
pierwszej stronie I tomu w kształcie litery F o barwie niebieskiej wykłada-
ny złotem, o pięknym ornamencie marginalnym. Wszystkie dalsze inicjały 
są dwubarwne niebiesko-czerwone o delikatnym piórkowym ornamencie.

Mimo tej stosunkowo skromnej iluminacji Biblia pelplińska należy do 
najcenniejszych spośród zachowanych egzemplarzy i to z uwagi na charakter 
i sposób wykonania „rubryk”, czyli wpisania kolorem czerwonym objaśnień na 
początku i końcu prologów i ksiąg, a więc wszystkich incipit i explicit, czego 
nie wykonano w druku dla uniknięcia zbyt wysokich kosztów związanych 
z powtórnym nakładaniem arkuszy na prasę. Pracę tę pozostawiono spe-
cjalnym rubrykatorom, których zadaniem było uzupełnienie druku według 
wydrukowanego wykazu tychże rubryk (tzw. tabula rubricarum) dołączo-

11 Por. A. L iedtke, Biblia Gutenberga w Pelplinie.
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Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie, lata osiemdziesiąte XX wieku
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Ślad przewróconej czcionki na 46 karcie I tomu Biblii (na dole po lewej stronie)
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nego do każdego egzemplarza Biblii12. Anonimowy rubrykator pelplińskiej 
Biblii różni się od innych daleko posuniętą samodzielnością, tak że zachodzą 
w niej znaczne odchylenia od innych egzemplarzy, co tym samym podnosi 
jej dokumentalną wartość13. 

Tę wyjątkową wartość powiększa jeszcze bardziej drobny ale nie-
zmiernie cenny szczegół, który w postaci plamy (25x7 mm) znajduje się 
na marginesie pod lewą szpaltą na karcie 46r pierwszego tomu, a któremu 
nasza Biblia zawdzięcza swą unikalną pozycję w stosunku do wszystkich 
innych zachowanych egzemplarzy. Szczęśliwie zachowana plama stanowi 
odbicie kształtu czcionki, która niezawodnie wypadła w trakcie pracy z rąk 
zecera. Jej wartość polega szczególnie na tym, że umożliwia badaczom 
rekonstrukcję czcionki Gutenberga, co dla historii drukarstwa ma pierw-
szorzędne znaczenie. 

Ponadto egzemplarzowi pelplińskiemu dodaje wyjątkowej wartości 
oryginalna XV-wieczna oprawa, która spośród zaledwie kilku zachowanych 
z tego wieku wyróżnia się tym, że sygnowana jest imieniem i nazwiskiem 
introligatora, którym w naszym przypadku był słynny mistrz-artysta Hen-
ryk Coster z Lubeki14. Mocną nadzwyczaj oprawę stanowią dwie dębowe 
deseczki (435x295 mm) wylepione od wewnątrz skórą świńską, a od 
zewnątrz obciągnięte czerwoną, dziś już pociemniałą, skórą cielęcą, za-
opatrzone dla większej trwałości i ochrony w mosiężne guzy i narożne 
okucia oraz zawiasy i klamry umocowane na skórzanych pasach służących 
do zamknięcia Biblii15. Prawdziwe arcydzieło sztuki introligatorskiej sta-
nowi bogaty ornament zewnętrznych okładzin z wytłoczonymi w skórze 
licznymi motywami figuralnymi, zwierzęcymi i roślinnymi w pięknym 
układzie geometrycznym, którego czworobok środkowy o najpiękniejszym 
ornamencie sygnowany jest w górnym i dolnym pasie dwoma „firmowymi” 
tłokami z napisem na jednym: Henricus Coster a na drugim: bant dit., 

12 Zachowały się jedynie dwa egzemplarze wykazu, mianowicie w Biblii wiedeńskiej 
i monachijskiej.

13 Por. A. L iedtke, Zestawienie rubryk pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1937, 
gdzie podaje się nie tylko różnice w tekstach, ale także wszystkie opuszczenia, pomyłki, 
niedokładności itp.

14 Por. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, kol. 425. Drugim sygnowanym 
egzemplarzem oprawy z XV w. jest Biblia w Eton (Anglia), wykonanym przez nie mniej 
sławnego mistrza Jana Fogela.

15 Do dziś zachowały się jedynie fragmenty pasów w I tomie; przy drugim brak okuć 
klamrowych i guzów ochronnych.
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stanowiącymi autentyczne stwierdzenia autorstwa oprawy. Wszystkie te 
elementy składają się na szczególną jej wartość. Jeśli uważa się, że Biblia 
Gutenberga „jest obecnie najdroższą książką na świecie”16, to jej polski 
egzemplarz jest tego najlepszym przykładem.

Z LUBEKI DO PELPLINA

Do wyjątków należą egzemplarze Biblii, w których zachowały się znaki 
własnościowe pierwszych ich nabywców, którymi z reguły były bogate opac-
twa, kolegiaty i katedry biskupie. Znalazły się także w mniej zamożnych 
klasztorach, których nie stać było na kupno tak kosztownej księgi17, ale 

16 Encyklopedia wiedzy o książce, kol. 135. C. Norman, The 500-th Anniversary..., 
opisując kalifornijską Biblię z San Marino, przytacza m.in., że w r. 1911 George D. Smith 
zapłacił za nią 50 000 dolarów, czyli „sumę, jaka wówczas była najwyższa, jaką kiedykol-
wiek płacono za książkę” (s. 150).

17 Koszt egzemplarza papierowego (bez iluminacji) wynosił do 40 florenów, a perga-
minowy do 60 fl.

Pelplińska Biblia Gutenberga w oryginalnej XV-wiecznej oprawie
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nabywały je dzięki darowiznom hojnych fundatorów. Dzięki takim niewąt-
pliwie okolicznościom znalazł się i nasz egzemplarz w posiadaniu klasztoru 
franciszkanów-obserwantów w biskupim mieście Lubawie. O przynależ-
ności do ich konwentu świadczy późniejszy – może XVII-wieczny – mało 
już czytelny dopisek u dołu zewnętrznej strony pierwszej karty I tomu Pro 
loco lubaviensi18. Kiedy i jak Biblia znalazła się w polskim klasztorze, dziś 
trudno dociec. Najprawdopodobniej przypisać to należy zasłudze Mikołaja 
Chrapickiego, biskupa chełmińskiego (1496–1508), uchodzącego słusznie 
za „pierwszego humanistę wśród biskupów chełmińskich” dzięki swym 
zainteresowaniom nauką i sztuką oraz hojności na rzecz katedry, klaszto-
rów i różnych kościołów, które obdarzał cennymi dziełami sztuki a także 
kosztownymi, pięknie oprawionymi książkami19. Już jako młody student 
uniwersytetów w Kolonii i Krakowie bywał za granicą, a „wielką do ksiąg 
pałając miłością”, przywoził niechybnie stamtąd niejedne dzieła tak dla 
własnej biblioteki zamożnego patrycjusza toruńskiego, jak i dla spokrew-
nionego biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. A kiedy dzięki niemu 
został kanonikiem warmińskim (1488), ponownie wyjeżdżał za granicę 
w interesach biskupa, zwłaszcza do Rzymu, gdzie też później występował 
jako poseł króla Jana Olbrachta20.

Zostawszy z nominacji tegoż króla biskupem chełmińskim (1496), zapi-
sał się chlubnie w dziejach diecezji m.in. szeregiem dobroczynnych fundacji. 
Jedną z nich było założenie i wyposażenie klasztoru w miejsce dawnej 
kaplicy przy zamku biskupim w Lubawie, dokąd sprowadził w roku 1502 
franciszkanów-obserwantów z Saalfeld w Saksonii21. W skład takiego wypo-
sażenia wchodziły także niezbędne dla zakonników książki, wśród których 
nie powinno zabraknąć Biblii, a którymi ich obdarzył z własnych zbiorów 
znajdujących się w zamku biskupim, „gdzie bywała Biblioteka starodawna 

18 Z XVII-wiecznego charakteru tego dopisku wywnioskował, być może, ks. Kamil 
Kantak, Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933, s. 302, że „Biblię tę w wieku XVII dostał 
konwent lubawski”. Na innych inkunabułach pochodzących z tego klasztoru, a znajdują-
cych się w bibliotece pelplińskiego seminarium duchownego dopiski mają wyłącznie formę 
drugiego przypadku Loci Lubaviensis, a charakter pisowni wczesnego XVI wieku. 

19 Por. A. L iedtke, Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, 34(1971), 
s. 81; T. Chrzanowski, M. Korneck i, Mecenat artystyczny biskupa chełmińskiego Miko-
łaja III Crapitza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 34(1872), s. 7–22.

20 Por. A. Mańkowski, Chrapicki Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny, t. 3, Kraków 
1937, s. 435. 

21 Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 2, wyd. C.P. Woelky, Danzig 1887, s. 651 (nr 789, 
dokument z 25 XI 1510 potwierdzający fundację). 
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z wielo Xięgami”22. Jednym z zachowanych szczęśliwie dowodów książkowej 
darowizny biskupa jest pięknie oprawiony inkunabuł „Vocabularius utriu-
sque iuris...” z roku 1490 z napisem w ozdobnej kursywie humanistycznej: 
„Hunc librum donavit R.p. Nocilaus Eppus Culmensis pro novo Conventu 
Lubaviensi fratrum minorum de observantia Anno dni MCCCCCIV. Et de-
votus lector oret pro anima eiusce”23. 

Niemniej szczodrym na rzecz biblioteki klasztornej był współczesny 
biskupowi rodowity lubawiak Krzysztof Kuppener (1466–1519), który 
„skromnym młodzieńcem z mieszczańskiej rodziny wyruszywszy w świat”, 
stał się wnet po studiach w Lipsku i Bolonii słynnym prawnikiem wyróżnio-
nym przez samego cesarza Maksymiliana I (który pasował go na rycerza 
na sejmie w Wormacji 1495), piastując wysokie urzędy m.in. syndyka 
Brunszwiku, kanclerza Uniwersytetu Lipskiego, dorobił się także znacznego 
majątku24. Idąc za przykładem biskupa ustanowił szereg fundacji, m.in. 
w samej Lubawie prepozyturę św. Jerzego i szpital dla ubogich, a na rzecz 
klasztoru przekazał testamentem wszystkie swoje książki25.

Darowane przez obu fundatorów książki przetrwały w znacznej części 
pomimo różnych wojen i kataklizmów, jakie w ciągu wieków nawiedzały 
Lubawę, do końca istnienia klasztoru, stanowiąc łącznie z późniejszymi 
nabytkami poważny zespół w liczbie 2046 tomów dzieł wydrukowanych, 
w tym 148 inkunabułów26. Przejęcie skasowanego (19 II 1821) klasztoru 
i kościoła przez władze pruskie odbyło się wśród gwałtownych sprzeciwów 
wzburzonej ludności polskiej 29 i 30 marca 1821 r. Decyzję dotyczącą losów 
biblioteki zastrzegł sobie nadprezes regencji pruskiej Schoen – podobnie 

22 Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614 z uwzględnieniem późniejszych do 
r. 1759 inwentarzy, wyd. A. Mańkowski, Toruń 1927 (Fontes, t. 22) .

23 Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie, Inc. Qu. 259–260.
24 Obszerny życiorys podaje G. L iek, Die Stadt Loebau in Westpreussen mit Berück-

sichtigung des Landes Loebau, Marienwerder 1892, s. 535–538; por. też A. Mańkowski, 
Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy od założenia kapituły do naszych czasów, „Roczniki 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 33(1929), s. 106–107 oraz Ch. Kro l lmann , Alt-
preusische Biographie, Band 1, Koenigsberg 1941, s. 376.

25 Visitationes Episcopatus Culmensis Andrea Olszowski episcopo A. 1667–72 factae, 
wyd. B. Czapla, Toruń 1902–1906, s. 368–369 (Fontes, t. 6–10) – „Primarius benefactor 
[...] eques, patriota Lubaviensis [...] Donata deinde bibliotheca sua patribus ord. s. Fran-
cisci de Observantia conventus Lubaviensis, fundat praeposituram s. Georgii et hospitale”. 
Tekst dokumentu por. Urkundenbuch des Bisthums Culm, t. 2, s. 634–639 i 651–652 (nr 775 
i 789); por. G. L iek, Die Stadt Loebau..., s. 599–600.

26 Zestawienie w oparciu o katalog z roku 1730, G. L iek, Die Stadt Loebau..., s. 400–463. 
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zresztą jak odnośnie do bibliotek innych klasztorów, które uległy kasacie, 
a z których najlepszą część książek wcielono do bibliotek państwowych. 
Na jego polecenie dokonano w dniach 23–30 czerwca 1821 r. spisu książek 
i zabezpieczono je w zakrystii klasztornej. Po długotrwałych pertraktacjach 
administrator diecezji chełmińskiej oficjał Jan Wojciech Krieger uzyskał 
decyzję rządu przekazania książek do biblioteki seminarium duchownego 
w Pelplinie, co nastąpiło dopiero 30 VIII 1833 roku27. W ten sposób nasza 
Biblia dostała się do Pelplina, figurując w spisie w dziale starych druków 
pod literą C i numerem 19 jako „Biblia sacra in partes II” z zaznaczeniem 
braku ostatnich kart28.

Ponieważ Gutenberg nie zaopatrzył swego największego dzieła w datę 
wydrukowania, nie można dziwić się dokonującym w roku 1821 spisu 
książek, że zaszeregowali ją wśród inkunabułów in folio po Biblii wydru-
kowanej w Norymberdze w roku 1483, a jako najstarszy druk in quarto 
podali „Exposito hymnorum interpretatio. Cracov. 1465”29. I w Pelplinie 
pozostała nierozpoznana, czego najlepszym dowodem jest umieszczenie jej 
w nowym katalogu z roku 1849 w dwóch odrębnych działach, co równo-
cześnie świadczy o wielkim pośpiechu i powierzchowności w pracy, skoro 
nie wniknięto w treść dzieła. Pierwszy tom włączono bowiem do działu 
patrystycznego (III, C, c, 3) jako „S. Hieronimi Epistola ad Paulinum de 
omnibus divinae historiae libris”, czyli przyjęto treść wstępnej „rubryki” 
do ksiąg Pisma Świętego za treść całego dzieła. Drugi tom włączono do 
działu egzegetycznego (I, E, f, 2) jako „Biblia ss. Pars II (cont. V. T. a prov. 
Salom usque ad libros Machab et N. Test.)”. Autor katalogu, ówczesny 
bibliotekarz ks. lic. Jan Hasse, o ile tom pierwszy uznał za inkunabuł, to 
co do tomu drugiego nie miał pewności30. Dopiero w roku 1897 odkrył 
ją zasłużony dla dziejów drukarstwa dyrektor biblioteki uniwersyteckiej 
w Królewcu dr Paweł Schwenke, który przeprowadzał systematyczne ba-

27 Przewiózł je do Pelplina kleryk Andrzej Dziadek, G. L iek, Die Stadt Loebau..., s. 460.
28 Odnosi się to do brakujących w drugim tomie dwóch kart niezadrukowanych oraz 

ostatniej zadrukowanej, por. przypis 10.
29 G. L i ek, Die Stadt Loebau..., s. 462–463 – gdzie powtórzono, że „z wszyst-

kich wymienionych w katalogu książek najstarszy druk pochodzi z 1465 r.”, czyli ten 
rzekomy druk krakowski, co jest oczywistą pomyłką wobec faktu, że najwcześniejszy 
druk krakowski pochodzi z siedemdziesiątych lat XV wieku, a mianowicie Kalendarz 
astronomiczny na rok 1474 przypisywany Kasprowi Straubemu, por. Encyklopedia wiedzy 
o książce, kol. 2243. 

30 To wynika z dodatku 7 „ohne nähere Angabe, wohl eine Incunabel”.
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dania w starych bibliotekach nad drukami XV-wiecznymi, a szczególnie 
nad dziełami Gutenberga. Stwierdziwszy, że oba tomy lubawskiej Biblii są 
autentyczną 42-wierszową Biblią Gutenberga, przeprowadził szczegółowe 
badania porównawcze w latach 1899–1900 w Berlinie, dokąd przeszedł 
jako dyrektor Biblioteki Królewskiej i gdzie ogłosił drukiem pierwszą pra-
cę o największym skarbie pelplińskiej biblioteki, którego wartość wycenił 
wówczas na 20 000 złotych marek31. Od tego czasu przechowywano ją 
w specjalnie zainstalowanym pancernym zamknięciu, wewnątrz oszklonym, 
razem z najcenniejszymi rękopisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY

Wyjątkowa wartość poszczególnych egzemplarzy Biblii, wyceniona już 
w roku 1911 na sumę 50 000 dolarów32, miała okazać się dla naszego eg-
zemplarza poważnym niebezpieczeństwem. Groziła mu bowiem sprzedaż za 
granicę, co byłoby niepowetowaną stratą dla polskiej kultury. Bezpośrednią 
przyczyną zamiaru sprzedaży były trudności finansowe, z jakimi „wskutek 
ogólnego ciężkiego położenia gospodarczego” borykała się Kuria Biskupia 
w związku z rozbudową gmachu Seminarium Duchownego rozpoczętą 
w roku 1927 a podyktowaną „przedłużeniem studiów teologicznych oraz 
corocznym wielkim napływem alumnów”33, a także unowocześnieniem 
gimnazjum biskupiego Collegium Marianum po uzyskaniu pełnych praw 
państwowych34. Ponadto biskup Okoniewski oprócz dokonywanych równo-
cześnie remontów pokrzyżackiego zamku w Bierzgłowie, przeznaczonego 
na diecezjalny dom rekolekcyjny i wypoczynkowy dla kleryków35, plano-

31 Dawne akta Biblioteki w Archiwum Kurii Biskupiej, vol. IV, k. 56; P. Schwenke, 
Untersuchungen zur Geschichte der ersten Buchdrucks, w: Festschrift zur Gutenbergfeier, 
Berlin 1900; tenże, Die Gutenbergbibel Zwieundvierzigzeilige Bibel. Ergänzungsband zur 
Faksymile-Ausgabe, Leipzig 1923. 

32 C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 150. Cena ta dotyczy egzemplarza, który 
George D. Smith kupił dla biblioteki w San Marino (Kalifornia), por. przypis 16.

33 Por. Odezwa biskupa Okoniewskiego z 15 IV 1928 r. w sprawie nadzwyczajnej kolekty 
na seminarium duchowne, „Orędownik Kościelny”, 71(1928), nr 6, s. 83 oraz Odezwa z 10 I 
1930 r. w sprawie kolekty na Collegium Marianum, „Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 
2(1930), s. 40.

34 P. Czaplewsk i, Collegium Marianum 1836–1936, Pelplin 1936, s. 47.
35 A. L iedtke, Zamek pokrzyżacki w Bierzgłowie obecnie letnisko kleryków i dom re-

kolekcyjny diecezji chełmińskiej, Pelplin 1937.
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wał także wybudowanie osobnego gmachu dla archiwum diecezjalnego 
i biblioteki seminarium duchownego36. Wobec zachowanych jedynie frag-
mentarycznie przekazów źródłowych trudno dziś ustalić, komu należało-
by przypisać pomysł sprzedaży Biblii, zważywszy, że biskup, od którego 
zależała ostateczna decyzja, był znanym i cenionym bibliofilem37. Najbar-
dziej zainteresowanym zdobyciem potrzebnych funduszy był niewątpliwie 
ówczesny prokurator seminarium duchownego ks. Konrad Wojewoda38, 
były hospitant Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, wspaniały 
organizator i zaradny gospodarz, który w Biblii widział nie tyle bezcenny 
skarb kultury, ile przede wszystkim wartość miliona złotych, potrzebnych 
do zrealizowania zamierzonych inwestycji. O ile dziwić się zbytnio nie 
można takiej postawie prokuratora, o tyle trudno nie mieć zastrzeżeń co 
do słuszności decyzji biskupa. 

Celem zorientowania się w możliwościach sprzedaży nawiązano kon-
takt ze znanym gdańskim antykwariatem, którego właściciel, Żyd Feliks 
Bruckstein przybył do Pelplina, aby osobiście zapewnić biskupa, że jako 
pośrednik postara się o możliwie najlepszego wśród swoich zagranicz-
nych klientów nabywcę powierzonego sobie skarbu39. Sprzedaż Biblii 
za granicę wymagała jednak, z uwagi na jej wartość zabytkową, zgody 
władz państwowych w myśl artykułu 21 i 40 Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami. Ponadto 
ze względu na jej wysoką wartość materialną konieczna była także zgoda 
Stolicy Apostolskiej40. Wobec braku odnośnego przekazu nie wiadomo, 
czy biskup starał się w Rzymie o pożądaną aprobatę, ale być może, że 
postarał się o nią osobiście w czasie swego pobytu w Rzymie. Sprawę 
ewentualnego uzyskania zgody polskich władz państwowych omówił bi-
skup z wojewodą pomorskim po myśli artykułu 5 Rozporządzenia o opiece 
nad zabytkami, korzystając z okazji jego udziału w konferencji prasowej 
dla duchowieństwa, jaką biskup na prośbę wojewody zwołał do Pelplina 

36 N. C ieszyńsk i, Roczniki katolickie, Poznań 1929, s. 353; A. L iedtke, Archiwa 
kościelne na Pomorzu, ich stan i potrzeby, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 
11(1939–1945), nr 5–12, s. 125.

37 Tenże, Biskup-bibliofil na stolicy chełmińskiej, „Silva Rerum”, 1(1938), z. 2, s. 3–6.
38 Zmarł 1 IV 1933 r. Por. F. Manthey, Sto lat Seminarium Duchownego w Pelplinie, 

„Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 86(1949), s. 395. 
39 Z Feliksem Brucksteinem spotkałem się dwukrotnie w czasie wojny w Madrycie: 

10 II 1943 i 6 I 1944, o czym niżej.
40 Kodeks prawa kanonicznego, kan. 534 i 1532.
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na dzień 18 października 1929 r., a której celem było pozyskanie kleru 
dla współpracy z blokiem rządowym tzw. sanacją41. Ówczesny wojewoda 
Wiktor Lamot zgodził się na sprzedaż Biblii za granicę, zalecając pożąda-
ną transakcję w piśmie Prezydium do Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, jak o tym świadczy notatka w piśmie Prezydium 
Rady Bibliofilskiej z 1 grudnia 1929 r. do zarządu Towarzystwa Bibliofilów 
im. Joachima Lelewela w Toruniu42.

Doszłoby może do sprzedaży Biblii, gdyby sprawa pertraktacji nie 
znalazła się na łamach prasy, bijącej na alarm wobec grożącej utraty tak 
wielkiego skarbu ogólnoświatowej kultury. Już 15 listopada ukazała się 
pierwsza notatka w toruńskim „Słowie Pomorskim” pod tytułem Pogłoski 
o Biblii pelplińskiej, z powołaniem się na Urzędową Agencję Telegraficzną, 
która „rozesłała do prasy stołecznej wiadomość, jakoby Kapituła Katedralna 
diecezji chełmińskiej w Pelplinie, która – jak wiadomo – jest w posiadaniu 
rzadkiego egzemplarza Biblii Gutenberga, otrzymała z zagranicy propo-
zycję sprzedania jej za 100 000 dolarów”. Podaje dalej, że „P.A.T. donosi, 
że gdyby udało się Biblię sprzedać, uzyskano by sumę potrzebną do od-
nowienia katedry”. Od siebie zaznacza redakcja, że „podając tę pogłoskę 
z obowiązku dziennikarskiego, wyrażamy przekonanie, że w niepokojącej 
kwestii zabierze niewątpliwie głos czynnik miarodajny, a więc Kapituła 
pelplińska i wyjaśni całą sprawę”43. Komunikat P.A.T. nadał zatem całej 
sprawie ogólnego rozgłosu, przyczyniając się przede wszystkim – co było 
najważniejsze – do stanowczego zajęcia się losem Biblii ze strony towarzystw 
bibliofilskich. Największą aktywność w jej obronie wykazało Towarzystwo 
Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, które 22 listopada na zebraniu 
w trakcie ożywionej dyskusji powzięło uchwałę, że „Towarzystwo Bibliofilów 
w Toruniu jako jedyne tego rodzaju towarzystwo nie powinno dopuścić 
do sprzedaży tego cennego unikatu za granicę i poczynić odpowiednie 
kroki zdążające do zwrócenia uwagi społeczeństwa polskiego na wartość 
i znaczenie tego jedynego w swoim rodzaju zabytku sztuki drukarskiej 
w Polsce. Postanowiono bądź to przez artykuły w prasie bądź też przez 
komunikaty, skierowane do wszystkich polskich towarzystw bibliofilskich, 

41 Por. „Słowo Pomorskie” z 20 X 1929 r., s. 13; „Pielgrzym” (Peplin) z 22 X 1929 r., 
s. 4 o przebiegu głośnej konferencji pelplińskiej.

42 Zbiór dokumentów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, t. 1, 
k. 50/29.

43 „Słowo Pomorskie” z 15 XI 1929 r., nr 264, s. 1.
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przeciwdziałać zamierzonemu wyzbyciu się Biblii Gutenberga, będącej dla 
nas tak cennym i rzadkim białym krukiem. Przeprowadzenie powyższej 
akcji polecono Zarządowi”44. Treść powyższej uchwały przekazał zarząd 
Prezydium Rady Bibliofilskiej w Warszawie pismem z 25 listopada, prosząc 
o „odwrotną odpowiedź w jakim stanie znajduje się obecnie sprawa i czy 
taka akcja jest w danej fazie sprawy potrzebna” i dodając, że jeśli nie nadej-
dzie odpowiedź do 2 grudnia, zarząd będzie musiał „wykonać włożony na 
nas obowiązek”45. W dołączonym do pisma obszernym uzasadnieniu zarząd 
z naciskiem podkreśla konieczność „wszczęcia odpowiedniej akcji w celu 
uświadomienia czynników miarodajnych i społeczeństwa, jak wielką stratą 
naukową i kulturalną byłaby sprzedaż egzemplarza jedynego w Polsce owej 
Biblii”. W oparciu o pracę ks. Tadeusza Glemmy o Bibliotece Seminarium 
Duchownego w Pelplinie46 podaje zarząd krótką historię pelplińskiej Biblii 
zaznaczając, że „z historii tego egzemplarza wynika, że znajdowanie się 
jego w Polsce nie jest przypadkowe, jak to mogłoby mieć miejsce w wypad-
ku nabycia egzemplarza przez bibliofila z zagranicy w nowszych czasach. 
Wchodzi on w liczbę tych inkunabułów, które zostały nabyte w epoce ich 
ukazania się jako istotny wyraz potrzeb ówczesnych duchownych naszego 
Kraju. Chlubnie świadczy o wysokiej kulturze naszego XV wieku. Przetrwał 
najgorsze czasy szczęśliwie i dziś miałby być usunięty? Strata jego byłaby 
niewątpliwie dotkliwą i do niepowetowania”47.

O zajętym w tej sprawie stanowisku przez Radę Bibliofilską powia-
domił prezesa Zygmunta Mocarskiego sekretarz Prezydium Rady Edward 
Chwalewik pismem z 1 grudnia, donosząc o tym, co „dotychczas podjęło 
Prezydium [...] w celu przeciwdziałania sprzedaży pelplińskiej Biblii Gu-
tenberga za granicę”. Najlepiej odda to dosłowny tekst pisma: „Przeszło 
dwa tygodnie temu po otrzymaniu poufnej informacji o tym haniebnym 
[podkr. A.L.] zamiarze Prezydium za pośrednictwem swego prezesa podjęło 
akcję zapobiegawczą w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 

44 Podpisali: Mocarski prezes i Pietrykowski sekretarz. Protokół 31 zebrania z 22 XI 
1929 r., w: Księga protokołów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu 
założona 1926, s. 80–81. 

45 Zbiór dokumentów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, 
t. 1, k. 47/29.

46 T. G lemma, Biblioteka biskupstwa chełmińskiego w Pelplinie, w: Biblioteki wielko-
polskie i pomorskie, red. S. Wierzbowski, Poznań 1929, s. 289–294.

47 Zbiór dokumentów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, t. 1, 
k. 46/29. Za zarząd podpisali prezes Mocarski i sekretarz Pietrykowski.
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Publicznego, aby w należyty sposób oświetlić niezgodne z kulturą polską 
pismo wojewody pomorskiego zalecające tę sprzedaż. Czynniki miarodajne 
przychyliły się do zajętego przez bibliofilstwo polskie stanowiska. Ponadto 
od razu wystosowaliśmy pismo do ks. biskupa Okoniewskiego, któremu, 
zwalając całą winę nieświadomości tego czynu na Kapitułę pelplińską, 
zwróciliśmy uwagę ks. biskupa na hańbę, jaką okryłaby się za tego rodzaju 
wyprzedaż Kapituła, odwołując się do patriotyzmu ks. biskupa Okoniew-
skiego i wielkiej jego miłości do zabytków naszej kultury, poprosiliśmy go 
o przeciwdziałanie zamiarom Kapituły i o nadesłanie nam odpowiedzi. 
Odpowiedź, jak dotąd, nie nadeszła. O ile w ciągu najbliższych dni jej 
nie otrzymamy, odpis listu naszego roześlemy wszystkim towarzystwom 
bibliofilskim w celu dalszej akcji już na wielką skalę w całej prasie naszej. 
Aczkolwiek mamy zapewnienie sfer miarodajnych, że w drodze legalnej 
nie będzie mogła dojść do skutku ta sprzedaż, tj. że M.W.R.iO.P. nie poprze 
wniosku wojewody pomorskiego, jednakże będziemy wdzięczni Towarzy-
stwu Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu, gdyby w razie zamiaru jakiegoś 
wywozu pota jemnego mogło nas o tem uprzedzić”48.

Wspomniane pismo do biskupa Okoniewskiego z 11 listopada podpisa-
ne przez prezesa Stefana Demby’ego, wiceprezesa Zygmunta Łazarskiego 
i sekretarza Edwarda Chwalewika, ujęte jest „dyplomatycznie” w formie 
skargi pod adresem kapituły oraz prośby o stanowcze przeciwstawienie się 
jej zamiarom sprzedaży Biblii. Dla lepszej dokumentacji warto przytoczyć 
dosłowne brzmienie całego pisma o następującej treści: „Doszło do naszej 
wiadomości, że Kapituła chełmińska nosi się z zamiarem sprzedania za 
granicę jedynego na ziemiach polskich egzemplarza Biblii Gutenberga, 
znajdującego się w Bibliotece Seminaryjnej w Pelplinie. Wiadomo prawdo-
podobnie Waszej Ekscelencji jako wybitnemu bibliofilowi, że egzemplarz 
ten już w XV wieku znajdował się w Polsce w bibliotece bernardyńskiej 
w Lubawie i świadczył o wysokiej ówczesnej kulturze polskiej. Jako wyjąt-
kowo piękny49 egzemplarz był opisywany przez bibliografów niemieckich 
Schwenkego i Kaufmanna, którzy akcentowali fakt znajdowania się takiego 
egzemplarza na ziemiach polskich.

Barbarzyńska Rosja w osobie cara Mikołaja I-go w połowie XIX wieku 
czyniła usilne starania o zdobycie dla Cesarskiej Biblioteki Petersburskiej 

48 Zbiór dokumentów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, 
t. 1, k. 50/29.

49 Winno być raczej „jako wyjątkowo cenny”.
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egzemplarza Biblii Gutenberga, które po długich poszukiwaniach zostały 
uwieńczone pomyślnym rezultatem i dzisiejsza nawet bolszewicka Ro-
sja, pozbywająca się złota i brylantów, z pietyzmem zachowuje Biblię 
Gutenberga50.

Czyżby Polska, przechowująca w ciągu pięciu wieków tę bezcenną 
książkę nawet za czasów biskupów niemieckich, mogła po swem odrodze-
niu i zdobyciu niepodległości pozbyć się jej z lekkim sercem? Znane nam 
wszystkim bibliofilom polskim zamiłowanie Waszej Ekscelencji do pięk-
nej i cennej książki w ogóle, a do zabytkowej w szczególności, daje nam 
rękojmię, że Wasza Ekscelencja z całą stanowczością oprze się zamiarom 
Kapituły, która przez swój postępek zapisałaby się ujemnie w dziejach 
kultury polskiej. 

W celu uspokojenia wzburzonych umysłów jedenastu organizacji 
bibliofilskich zrzeszonych w naszej Radzie (Warszawa, Kraków, Lwów, 
Poznań, Wilno, Łódź, Paryż, Lublin, Kalisz, Toruń, Zamość) prosimy Waszą 
Ekscelencję o odwrotną odpowiedź, która, jesteśmy przekonani, rozwieje 
nasze niepokoje.

Ze swej strony możemy zapewnić Waszą Ekscelencję, że dołożymy 
wszelkich starań, aby Biblia Gutenberga pozostała w Polsce, choćby na-
wet przyszło apelować do wielkiego miłośnika książek, który zasiada na 
Stolicy Apostolskiej51. Liczymy również na współdziałanie w tej sprawie 
Waszej Ekscelencji”52.

Odpis tego pisma przesłał prezes Demby do wiadomości zarządowi 
Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu pod datą 
3 grudnia, pisząc wprost o zamiarze już nie kapituły, a „ks. Okoniewskiego 
biskupa chełmińskiego sprzedania do Ameryki Biblii Gutenberga”, dodając 
w zakończeniu, że „odpowiedzi na to pismo dotąd Rada Bibliofilska nie 

50 Została sprzedana z początkiem 1932 r. do Anglii za 30 000 funtów, co równało się 
450 000 marek. C. Norman, który poszukiwał tego egzemplarza w czasie swej podróży do 
Związku Radzieckiego, podaje, że został sprzedany „we wczesnych latach trzydziestych 
dla uzyskania pomocy finansowej w związku z pierwszym planem pięcioletnim”, podaje 
też, że sprzedano ją w roku 1931 do Londynu, skąd nabyto ją dla Biblioteki Boderiana 
w Genewie za 2336 guldenów. C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 31 i 233. Por Akta 
Ordynariatu Biskupiego w Pelplinie dot. Biblii Gutenberga, Pismo-oferta antykwariatu Max 
Perl z Berlina z 1 VIII 1932 r. 

51 Pius XI, przedtem Achilles Ratti, przez 25 lat był prefektem słynnej Biblioteki Am-
brozjańskiej w Mediolanie, a następnie Watykańskiej w latach 1914–1918.

52 Zbiór dokumentów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, 
t. 1, k. 51/29.
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otrzymała”53. Pismo Rady Bibliofilskiej przyjęto w Toruniu z żywym zado-
woleniem, czemu dano wyraz na zebraniu Towarzystwa w dniu 18 grudnia, 
uchwalając specjalne podziękowanie dla prezesa Rady za „szybką i skuteczną 
akcję zapobiegawczą” poprzez pismo do biskupa o „wpłynięcie na Kapitułę 
pelplińską, by odstąpiła od sprzedaży Biblii za granicę”54.

Dzięki notatkom w prasie sprawa zamierzonej sprzedaży Biblii nabierała 
coraz większego rozgłosu w społeczeństwie, na czym też zależało czynni-
kom bibliofilskim w przekonaniu, że przyczynią się walnie do uratowania 
Biblii. Podawane w różnych gazetach notatki zawierały sporo nieścisłości 
i sprzecznych z sobą wiadomości o różnym też „wydźwięku”, zależnym od 
politycznej orientacji danej gazety, ale wszystkie podkreślały jej bezcenną 
wartość zabytkową, a jej ewentualną utratę jako niepowetowaną szkodę 
dla kultury polskiej.

Niemożliwością jest przytoczyć wszystkie wypowiedzi. Dla orientacji 
niech wystarczy chociażby kilka cytatów. I tak np. w krakowskim „Ilustro-
wanym Kurierze Codziennym” w nr. 348 z 20 grudnia 1929 r. ukazała 
się obszerna notatka pod nagłówkiem tłustym drukiem w majuskułach: 
„Jedyna w Polsce Biblia Gutenberga ma być sprzedana do Ameryki”, 
a w podtytule: „Protest Rady Bibliofilskiej przeciwko wywiezieniu tak 
cennego zabytku, którego wartość wynosi 1 milion złotych”. W tekście 
oprócz mylnej informacji, że egzemplarzy Biblii „znajduje się na świecie 
kilkanaście” i że egzemplarz pelpliński „ma być sprzedany jednej z biblio-
tek amerykańskich”, podkreśla się, że jego sprzedaż „byłaby niewątpliwie 
umniejszeniem naszych materialnych dóbr kulturalnych, o które każdy 
naród jest tak bardzo zazdrosny, a w które nie jesteśmy zbyt bogaci”. Donosi 
też, że Rada Bibliofilska wysłała protest na ręce biskupa Okoniewskiego, 
powtarzając dosłowny tekst jej pisma z 11 listopada i dodając od siebie, 
że „należy oczekiwać iż do transakcji tej nie dojdzie, bo jakkolwiek suma 
uzyskana za Biblię mogłaby być przeznaczona na cele bardzo pożyteczne, 
to jednak wyższym jest wzgląd tak dosadnie wyłożony w piśmie Rady”.

Tymczasem w nr. 10 z 11 stycznia 1930 r. ogłoszono „Oryginalny 
telegram Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z alarmującym nagłów-
kiem: „Biblia Gutenberga w Pelplinie została sprzedana”, i to w oparciu 
o komunikat agencji bydgoskiej z 9 stycznia: „Sławna Biblia Gutenberga 

53 Tamże.
54 Protokół z 32 zebrania Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, 

Księga protokołów, s. 83–84.
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jedyna w Polsce [...] została ostatecznie sprzedana wczoraj za sumę mi-
liona złotych do Ameryki”. Wiadomość ta była całkowicie bezpodstawna, 
tak jak i mylną była powtórzona informacja, że Biblia pelplińska jest „jed-
ną z dziewięciu unikatów znajdujących się jeszcze na świecie”. W końcu 
„telegramu” przypomina się, że „przeciw tej sprzedaży wniosła protest 
Rada Bibliofilska” i dodaje się, że „protest nie da prawdopodobnie rezul-
tatu”. Tę samą wiadomość o rzekomej sprzedaży wydrukowało wielkimi 
literami na pierwszej stronicy „Słowo Pomorskie” w nr. 8 z 11 stycznia 
1930 r. pod tytułem: „Pelplińska Biblia Gutenberga sprzedana?! Prosimy 
Kurię Biskupią o wyjaśnienia”, powołując się na telefon z Warszawy, że 
„w prasie stołecznej ukazały się pogłoski, że znajdujący się w bibliotece 
diecezjalnej w Pelplinie egzemplarz Biblii Gutenberga (jedyny w Polsce) 
został sprzedany Amerykanom za 1 200 000 złotych. Związek Bibliofilów 
Polskich – wedle tych pogłosek – wystąpił z racji tej sprzedaży z prote-
stem, który przesłał na ręce J.E. Ks. Biskupa Wojciecha Okoniewskiego”. 
Od siebie dodała redakcja w nawiasie, że „jest to już druga niepokojąca 
pogłoska o sprzedaży cennej Biblii. Notując ją – i tym razem z obowiązku 
dziennikarskiego – wyrażamy przypuszczenie, iż Kuria Biskupia diecezji 
chełmińskiej udzieli społeczeństwu wyczerpujących wyjaśnień”.

Na wiadomość podaną w „endeckim” „Słowie Pomorskim” zareagował 
wychodzący również w Toruniu „sanacyjny” „Dzień Pomorski” już 12 stycz-
nia w nr. 9, drukując na stronie 3 pod nagłówkiem wielkimi literami: „Biblia 
Gutenberga nie została sprzedana. Po co budzić niepokój?”, komunikat: 
„Wczorajsze Słowo Pomorskie przyniosło niepokojącą wiadomość, zaopa-
trzoną w wykrzykniki i znaki zapytania o sprzedaży Biblii Gutenberga 
znajdującej się w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. Celem sprawdzenia 
tej wiadomości zwróciliśmy się do Kurii Biskupiej z prośbą o wyjaśnienia. 
W imieniu J.E. Ks. Biskupa Okoniewskiego oświadczono nam, że istotnie 
zagranica czyniła starania o kupno jedynego w Polsce egzemplarza Biblii 
Gutenberga, znajdującego się w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie, jednak 
Ekscelencja Ksiądz Biskup Okoniewski, jako też Kapituła postanowili Biblii 
nie sprzedawać”.

W odpowiedzi „Słowo Pomorskie” umieściło w nr. 10 z 14 stycznia dłuż-
szy artykuł polemiczny pod tytułem: „Sprawa Biblii Gutenberga”, w którym 
zarzuca „Dniowi Pomorskiemu”, nazywając go organem „lokajskim”, że 
wiadomość „o zamiarze względnie już dokonanym fakcie sprzedania Biblii 
Gutenberga [...] a podana za prasą warszawską wywołała niezadowolenie, 
i że „na powyższy temat zamieszcza zgryźliwe uwagi pod naszym adresem 
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i dodaje oświadczenie, pochodzące rzekomo z kurii biskupiej, jakoby za-
miar sprzedania Biblii nie istniał wobec czego niepotrzebnie budzi prasa 
niepokój”. I pisze dalej: „Wobec tego oświadczenia nie od rzeczy będzie 
szczegół, że Biblia Gutenberga już mniej więcej od pół roku znajduje się 
u jednego z gdańskich antykwariuszy z poleceniem ewentualnej sprzedaży55. 
Według pogłosek zdecydowały się czynniki pelplińskie z ciężkim sercem 
na sprzedaż, przy czem suma (1 200 000 zł) jaką zaofiarowano za biblię, 
miała być zużyta na rozszerzenie i odnowienie seminarium duchownego 
w Pelplinie. Istnieje również pewien żal, że dopiero teraz zdecydowano się 
na ewentualną sprzedaż Biblii, bowiem przed niejakim czasem, gdy jeszcze 
Niemcy nie rzucili na rynek amerykański jednej ze swoich Biblii Gutenber-
ga, można było uzyskać za Biblię pelplińską daleko korzystniejszą cenę”56. 

Pisząc o Biblii samej, że „posiada jedno manco, mianowicie brak jednej 
karty i to drugiej”, dodaje, że „natomiast podnosi jej wartość to, że posiada 
współczesną drukowi oprawę, co jest prawdziwym unikatem w tych eg-
zemplarzach”. Jedno i drugie jest mylne, podobnie jak i następne zdanie, 
że „Biblia drukowana jest na papierze, a nie na pergaminie, co według 
niektórych podnosi wartość Biblii ze względu na rzadkość ówczesnych 
Biblii na papierze”57. W końcu zaznacza autor, że „wobec powyższych 
danych, które otrzymaliśmy ze strony poważnej i jak widać dobrze poin-
formowanej, pogłoska zamieszczona na łamach «Dnia Pomorskiego» nie 
może być uważana za wystarczające wyjaśnienie kwestii i nie przyczyni 
się też do uspokojenia umysłów. Byłoby bardzo pożądane, aby czynniki 
odnośne sprawę wyjaśniły urzędowo”.

Takie „urzędowe wyjaśnienie”, pokrywające się z notatką z „Dnia Po-
morskiego”, umieścił m.in. poznański „Nowy Kurier” w nr. 10, donosząc 
pod nagłówkiem „Biblja Gutenberga nie sprzedana” według komunikatu 

55 Dotyczy Feliksa Brucksteina.
56 To jest oczywisty „chwyt” dziennikarski bez pokrycia w faktach, ponieważ w tamtych 

latach Niemcy nie „rzucili na rynek amerykański” żadnej ze „swoich Biblii Gutenberga”, 
o czym przekonać się nietrudno na podstawie statystyk w dziele C. Normana. 

57 W rzeczywistości brak jednej karty, a mianowicie ostatniej zadrukowanej tekstem 
zakończenia Apokalipsy oraz dwóch kart pustych (w tomie II); co do współczesnej druko-
wi oprawy, to egzemplarz pelpliński jest rzeczywiście unikatem, ale nie dla samej oprawy 
(bo taką posiada kilka egzemplarzy), tylko dlatego, że jako jedyny ma oprawę sygnowaną 
imieniem i nazwiskiem introligatora Henryka Costera. Już samo zestawienie ilościowe wy-
kazuje, że na papierze wydrukowano 2/3 więcej w stosunku do pergaminowych, a wśród 
zachowanych istnieją 35 egzemplarzy papierowych w stosunku do 12 pergaminowych, 
których wartość pojedyncza przekracza dziesięciokrotnie każdy egzemplarz papierowy.
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P.A.T. z 13 stycznia, że „w związku z podaniem przez prasę całej Polski58 
niepokojącej wiadomości o sprzedaży Biblii Gutenberga kupcom zagra-
nicznym przedstawiciel P.A.T. zwrócił się telefonicznie do Kurii Biskupiej 
w Pelplinie z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Na zapytanie, ile prawdy 
mieści się w krążącej o sprzedaży Biblii Gutenberga pogłosce, Kuria Biskupia 
zakomunikowała, że istotnie zagranica czyniła zabiegi o kupno jedynego 
w Polsce egzemplarza Biblii Gutenberga, jednakże ks. biskup Okoniewski 
postanowił, iż Biblia ta pozostanie w kraju”59. 

Tę swoją decyzję potwierdził biskup w rozmowie z poznańskimi 
dziennikarzami, którzy dla zorientowania się na miejscu o prawdziwo-
ści pogłosek o sprzedaży Biblii wybrali się w lutym 1930 r. do Pelplina. 
Wynikiem wizyty był obszerny, rzeczowo napisany i pięknie ilustrowany 
artykuł o Biblii, jej wyglądzie, jej dziejach i stanie zachowania pod tytułem 
„Pelplińska Biblia Gutenberga – książka wartości miljona złotych” – wy-
drukowany w nr. 21 poznańskiego czasopisma „Wielkopolska Ilustracja”60. 
Z uwagi na wyjątkową wartość tego dzieła, „łatwo zrozumieć”, pisze autor, 
że „taka rzadka gratka od dawna wzbudzała apetyty zbieraczy, toteż od 
czasu do czasu pojawiają się propozycje jej kupna. Ostatnio pewna wielka 
niemiecka firma antykwaryczna z Kolonii ubiegała się o jej kupno, dając 
pół miliona marek niemieckich w gotówce”61. Dalej dodaje autor: „Oczy-
wiście ksiądz biskup podkreślał to nieraz w rozmowach, że nie może być 
mowy o sprzedaniu cennego dzieła w obce ręce. Jedynie jakaś odpowied-
nia instytucja polska byłaby upoważnioną do kupienia Biblii, co może dla 
stolicy biskupiej Pomorza miałoby o tyle wartość, że ściągnęłoby poważną 
sumę i pozwoliłoby rozbudować seminarium pelplińskie, co od dawna już 
się projektuje. Jak dotąd, Biblia pozostaje w każdym razie w najbardziej 
odpowiednich rękach”.

58 Okazuje się, że nie we wszystkich gazetach pojawiły się notatki na ten temat. Zna-
mienny jest zwłaszcza brak jakiejkolwiek wzmianki w wychodzącym w Pelplinie „Pielgrzy-
mie” o profilu „endeckim”, który „na żywo” podawał wydarzenia z dziedziny kościelnej. 
Widocznie naczelny redaktor ks. J. Chudziński wolał nie angażować się w tej sprawie 
z uwagi na zależność w pewnym stopniu od Kurii Biskupiej.

59 Ten sam komunikat podał m.in. w nr. 10 także „Dziennik Poznański”, który w nr. 9 
powtórzył za wyżej wspomnianym „oryginalnym telegramem Ilustrowanego Kuriera Co-
dziennego” z 11 stycznia alarmującą wiadomość pod tytułem „Sprzedana Biblia Gutenberga”.

60 Strony 4–6 i 10; sygnowany kryptonimem (Kaw).
61 Chodzi niewątpliwie o antykwariat Hans Rotschild, który jeszcze 10 VIII 1932 

oferował 700 000 marek. Akta Ordynariatu Biskupiego w Pelplinie dot. Biblii Gutenberga, 
s. 14–17.
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Mówiąc o „odpowiedniej instytucji polskiej”, miał biskup na myśli 
świeżo utworzoną Bibliotekę Narodową w Warszawie, jak to wynika z re-
lacji o odnośnych staraniach w Ministerstwie W.R.iO.P. W rozmowie na 
ten temat z ministrem Sławomirem Czerwińskim i dyrektorem Stefanem 
Dembym dowiedział się biskup, że skarb państwa nie dysponuje tak ol-
brzymią sumą na zakup Biblii, skoro brak nawet dostatecznych funduszy 
na sfinansowanie wykupu z zagranicy innych wartościowych, a bardziej 
z polską kulturą związanych zabytków, jak np. Psałterza Floriańskiego. 
Ostatecznie minister był skłonny zezwolić na sprzedaż Biblii za granicę 
pod warunkiem, że 25% uzyskanej sumy wpłynie do skarbu państwa62. 

Z tej propozycji biskup ostatecznie nie skorzystał pomimo napływa-
jących w dalszym ciągu z zagranicy coraz poważniejszych ofert, których 
kilkanaście z krótkiego czasu od lipca 1932 do lutego 1933 zachowało 
się szczęśliwie w aktach Kurii Biskupiej63. Słusznie napisał po wojnie 
A. Męclewski, że „Biblia Gutenberga interesowała biblioteki, antykwa-
riaty i zbieraczy na całym świecie, a przed wybuchem wojny o jej kupno 
ubiegały się Szwajcaria, Niemcy, Francja i Anglia. Oferowano za nią sumę 
na owe czasy zawrotną – milion osiemset tysięcy złotych64. Z ofert tych 
wynika, jak bardzo ścigały się najgłośniejsze antykwariaty o nabycie Biblii 
dla swoich „poważnych i zasobnych”, ale anonimowych klientów. Z drugiej 
strony związana z nimi korespondencja, którą z polecenia biskupa prowa-
dziłem częściowo w charakterze jego kapelana, dowodzi, że Biblia nadal 
był zagrożoną, skoro biskup podtrzymywał możliwość sprzedaży, i to za 
możliwie najwyższą cenę. M.in. na pismo Gutenberg Museum w Moguncji 
z 5 lipca 1932 r., skierowane do seminarium duchownego, biskup polecił 
odpowiedzieć 13 tegoż miesiąca, że Biblię „istotnie zamierza się sprze-
dać” i że „najwyższa dotychczas oferowana cena wynosi 650 000 marek”. 
Podobną odpowiedź otrzymał słynny antykwariat Max Perl w Berlinie 
tegoż 13 lipca, którego pełnomocnik Georg Rosenberg w liście z 1 sierp-
nia podtrzymuje zamiar kupna, dodając jednak, że suma 650 000 marek 
„wydaje mu się dość wygórowaną, skoro również kompletny papierowy 
egzemplarz osiągnął na wielkiej aukcji w Nowym Jorku sumę 120 000 
dolarów” i prosi o odpowiedź do końca sierpnia z podaniem ostatecznej 

62 Z relacji ks. prałata W. Preisa o rozmowie z biskupem Dominikiem.
63 Akta Ordynariatu Biskupiego dot. Biblii Gutenberga, s. 14–17.
64 A. Męc lewsk i, Pelplińska jesień, Gdynia 1971, s. 55 – za którym (nie cytując) 

powtórzyli różni autorzy w ówczesnej prasie.
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kwoty „przy bezpośrednim wypłaceniu w gotówce w ustalonej walucie”. Na 
to otrzymał odpowiedź, że „ostatnio jedna z poważnych firm szwajcarskich 
oferowała 850 000 franków szwajcarskich, ale oczekujemy korzystniejszej 
jeszcze oferty”. W ponownym piśmie z 5 sierpnia prosi Rosenberg, aby „nie 
zawierać umowy z inną firmą, ponieważ ma bardzo poważnego klienta 
i będzie mógł zapłacić najwyższą do przyjęcia cenę”. Oprócz tego 8 sierpnia 
przyjechał na rozmowę ze mną do Pelplina, aby obejrzeć Biblię i prosić 
o kilka zdjęć dla tego klienta.

W tym czasie wpłynęło już kilka dalszych ofert, m.in. od firmy R. Er-
hard ze Stuttgartu, który z początkiem lipca 1932 r. przybył do Pelplina 
i pod nieobecność biskupa, obejrzawszy Biblię, konferował ze mną na 
temat ewentualnego kupna, proponując 750 000 franków szwajcarskich, 
„zdeponowanych w Banku Szwajcarskim”, prosząc o zarezerwowanie dla 
niego przywileju pierwokupu, na co biskup kazał odpowiedzieć mu od-
mownie i zaznaczyć, że „najwyższa jak dotąd oferta wynosi już 900 000 
franków szwajcarskich”.

Antykwariat J. Halle z Monachium chciał również nabyć Biblię „za 
umiarkowaną cenę” dla „zamożnego” klienta, w związku z czym prosił 
o zdjęcia oprawy oraz pierwszej i ostatniej strony każdego tomu. Kiedy 
w odpowiedzi dowiedział się, że „pewna poważna firma oferowała 700 000 
marek”, wyraził w liście z 11 października 1932 r. przypuszczenie, że tak 
wysoka oferta pochodzi chyba sprzed dość dłuższego czasu, kiedy sytuacja 
na międzynarodowym, a zwłaszcza amerykańskim, rynku antykwarskim 
była inna niż dzisiaj i jest przekonany, że obecnie owa firma „nie byłaby 
w możności podtrzymania tej oferty”. O sobie zaś pisze, że „jest upoważ-
niony ze strony całkowicie poważnej oferować wyjątkowo, jak na dzisiejsze 
warunki, wysoką cenę 500 000 marek”.

Za wspomnianą kwotę 700 000 marek gotów był kupić Biblię antykwa-
riusz Hans Rotschild z Kolonii, który przybył do Pelplina, aby osobiście ją 
obejrzeć celem stwierdzenia, czy pelpliński egzemplarz odpowiada szcze-
gółom podanym przez Schwenkego i Ricciego. Ofertę swoją podtrzymał 
w piśmie z 10 sierpnia 1932 r., skierowanym do mnie, dołączając przygo-
towany już tekst ewentualnej umowy kupna-sprzedaży, do której jednak 
szczęśliwie nie doszło. Ciekawe światło na „kulisy” kupieckich zabiegów 
rzuca list z 19 grudnia 1932 r., skierowany do biskupa przez emerytowa-
nego majora kawalerii Adolfa d’Hengehiere z Monachium, który donosząc, 
że został upoważniony przez „bardzo poważnego kupca zagranicznego” 
do nabycia Biblii za 700 000 marek, ostrzega biskupa przed „szeregiem 

Saga Pelplińskiej Biblii Gutenberga |  37  |



niepoważnych pośredników i nieuczciwych elementów”, chcących, jak 
jemu wiadomo, Biblię przehandlować, a dla upewnienia biskupa o własnej 
uczciwości i dobrej woli dołączył list polecający od biskupa Eichstaedtu 
hr. Preysinga i dalej pisze, że według ostatnio otrzymanych informacji Rząd 
polski nie chce pozwolić na sprzedaż Biblii za granicę, ale mimo to prosi, 
aby biskup, jeśli nadal nosi się z zamiarem sprzedaży, zatrzymał Biblię do 
jego dyspozycji do 1 lutego w przekonaniu, że do tego czasu uzyska zgodę 
tak państwa polskiego jak i Watykanu. W odpowiedzi z 11 lutego 1933 r. 
biskup polecił odesłać list polecający biskupa Preysinga i powiadomić, że 
„chwilowo nie ma mowy o sprzedaży Biblii”.

W nawiązaniu do wzmianki o „chwilowej niesprzedaży” ponowił 
monachijski major w liście do kapelana biskupiego ks. Zygfryda Kowal-
skiego z 21 lutego 1933 r. swoją ofertę kupna Biblii za „wyjątkowo wysoką 
cenę”, ale bez bliższego jej określenia, i to w porozumieniu z „dwoma 
zagranicznymi interesantami, którzy chcieliby Biblię podarować jakiemuś 
muzeum”. I tym razem przestrzega przed „nieuczciwymi elementami chcą-
cymi kupno z chciwości wykorzystać dla swoich handlowych interesów”. 
Na wypadek uzyskania zgody na sprzedaż Biblii prosi, aby wyłącznie jego 
o tym powiadomiono.

W tym czasie pertraktacje w Ministerstwie W.R.iO.P., jak już wyżej 
wspomniano, nie dały spodziewanego wyniku i Kuria Biskupia 29 lutego 
1933 r. przesłała do Katolickiej Agencji Prasowej komunikat następują-
cej treści: „O Biblii Gutenberga z roku 1452, znajdującej się w Pelplinie, 
pojawiają się w prasie raz po raz pogłoski niesprawdzone. W ostatnim 
czasie obiegła znowu niektóre dzienniki wieść, jakoby Biblię sprzedano 
i wywieziono za granicę. Nie zadano sobie nawet trudu, aby sprawdzić, 
czy wiadomość ta zgadza się z prawdą, zadowolono się raczej tylko po-
głoskami i plotkami, rzucając na Kurię Biskupią niczem nieuzasadnione 
podejrzenie. Zamiast pomóc akcją zbiorową, aby Biblia za odpowiednim 
wynagrodzeniem przeszła na rzecz Warszawskiej Biblioteki Narodowej 
i stała się własnością całego narodu, poucza się Kurię Biskupią o dobrze 
jej znanych obowiązkach, a nie przychodzi się jej z pomocą. Kuria Biskupia 
pragnie Biblię dla kraju zachować mimo że zagranica ofiarowuje jej już 
blisko 1 800 000 złotych”65.

Rozgłos, jaki zyskała Biblia na skutek notatek w prasie i rozchodzących 
się wieści o niej przez odwiedzających Pelplin nie tylko zagranicznych, ale 

65 Akta Ordynariatu Biskupiego w Pelplinie dot. Biblii Gutenberga, s. 28.
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także i krajowych turystów i reporterów, skłonił mnie do podjęcia zamiaru 
opracowania jej monografii, co spotkało się z aprobatą i zachętą ze strony 
biskupa, zwłaszcza z uwagi na to, że znana była pelplińska Biblia jedynie 
w bibliografii niemieckiej66. Wydanie drukiem gotowej pracy pod tytułem 
Biblia Gutenberga w Pelplinie doszło do skutku z inicjatywy Komitetu 
Organizacyjnego IV Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Warszawie w roku 
1936, do czego przyczynił się głównie sekretarz generalny tegoż Komitetu 
mgr Ksawery Świerkowski. Publikacja o charakterze bibliofilskim in folio 
z kilkoma podobiznami kart Biblii ukazała się nakładem Towarzystwa Bi-
bliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu z zasiłkami Funduszu Kultury 
Narodowej i biskupa Okoniewskiego, wydrukowana w 500 egzemplarzach 
w warszawskiej Szkole Przemysłu Graficznego pod opieką Kazimierza 
Piekarskiego. W czasie obrad Zjazdu, któremu została dedykowana, wy-
łożona była na czołowym miejscu wśród licznych innych wydawnictw, 
wzbudzając żywe zainteresowanie uczestników Zjazdu. Najwięcej powodów 
do satysfakcji z uratowania dla Polski Biblii, tego „najbielszego z białych 
kruków”, mieli przede wszystkim polscy bibliofile. Dali temu wyraz m.in. 
z okazji wręczenia biskupowi Okoniewskiemu insygniów Orderu Białego 
Kruka w Pelplinie w dniu 11 grudnia 1938 r., podkreślając jego „miłość do 
ksiąg” i dziękując za „opiekę nad bezcennym, jedynym w Polsce skarbem 
wyczarowanym w Gutenbergowskiej oficynie”67, a który też „z wzruszeniem 
obejrzeli” wszyscy w przyległej sali pałacu. 

NOWE ZAGROŻENIE

Po 10 latach zawisło nad Biblią nowe zagrożenie w obliczu nieuchron-
nej wojny, jaką narzuciły Polsce hitlerowskie Niemcy w tragicznym roku 
1939. Nakazem chwili była konieczność zabezpieczenia dóbr kultury 
przed niebezpieczeństwem zniszczenia i grabieży. Do ogólnokrajowej akcji 
zabezpieczania najcenniejszych zbiorów, zarządzonej przez Ministerstwo 

66 Por. przypis 31.
67 Z przemówienia Franciszka Biesiadeckiego, Wielkiego Mistrza Zakonu Białego Kruka 

w „Silva Rerum”, nr 3, s. 63. Podobnie zasługi biskupa podkreślali Stefan Demby naczelnik 
Wydziału Ministerstwa W.R.iO.P. i Kazimierz Piekarski, który w latach 1936–1938 opraco-
wał katalog blisko tysiąca inkunabułów biblioteki seminarium duchownego w Pelplinie, 
a rękopis katalogu kilkunastu inkunabułów prywatnej biblioteki biskupa wręczył mu z tej 
okazji. Por. też „Dziennik Poznański” z 23 VII 1939 r.
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W.R.iO.P. oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych68, włączyła się czynnie 
także diecezja chełmińska. W połowie czerwca ówczesny wojewódzki 
konserwator zabytków mgr Jerzy Chyczewski przekazał z Torunia Kurii 
Biskupiej tekst instrukcji skierowanej przez Ministerstwo W.R.iO.P. do 
wojewodów, sugerując wywiezienie najcenniejszych zbiorów w głąb 
Polski względnie zabezpieczenie ich na miejscu przez zamurowanie, 
zakopanie lub też przechowanie w domach zaufanych ludzi. Niełatwo 
było ordynariuszowi diecezji biskupowi Okoniewskiemu powziąć osta-
teczną decyzję, biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualną stratę 
najcenniejszych zabytków diecezji, tym bardziej, że napotkał na sprze-
ciwy wysuwane w czasie narad w Kurii, zwłaszcza z uwagi na trudności 
techniczne i wysokie koszty. 

Dopiero po uzyskaniu zapewnienia ze strony wojewody Władysława 
Raczkiewicza oraz dowódcy O.K. generała Michała Karasiewicza-Tokarzew-
skiego co do gwarancji bezpieczeństwa depozytów „na prawach MOB”, 
biskup zwołał do Pelplina wszystkich dziekanów na specjalną konferencję 
w dniu 11 lipca, na której „w nerwowej gorącej atmosferze”69 wypowiedzia-
no się za koniecznością ewakuacji najcenniejszych zabytków. Całościowy 
plan tej ewakuacji uzgodniono na posiedzeniu komisji mieszanej 14 lipca 
według wytycznych przedłożonych przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Realizację jego zlecił biskup mnie z tytułu zajmowanego stano-
wiska konserwatora diecezjalnego i równocześnie kierownika biblioteki 
seminarium duchownego i archiwum diecezjalnego. Wspólnie z wojewódz-
kim konserwatorem opracowaliśmy szczegółową instrukcję technicznego 
przygotowania dzieł do transportu względnie zabezpieczenia na miejscu. 
Instrukcję tę dostarczono za pośrednictwem księży dziekanów odnośnym 

68 Mylną informację podał S. Brzostowski, że „nie było niestety instrukcji lub zaleceń jak 
należy ratować bezcenne skarby narodowe”, przy czym w przypisku dodaje, że „było zalecenie 
aby n ie  pakować zabytków [podkr. A.L.] z racji nie czynienia paniki”. S. Brzos tow-
sk i, Polskie skarby narodowe w Kanadzie, s. 69. Powołując się na list dr. Świerz-Zaleskiego 
z dnia 1 II 1951 r. Alodia Kawecka-Gryczowa podaje, że Ministerstwo W.R.iO.P. zarządziło 
akcję zabezpieczania w całej Polsce, a wszystkie starania w tym kierunku należało przede 
wszystkim uzgodnić z Ministerstwem Spraw Wojskowych”, A. Kawecka-Gr yczowa, 
Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, w: Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, 
t. 1, red. S. Lorentz, Warszawa 1970.

69 Nie mylił się F. Kącki pisząc, że „po długich naradach pełnych dramatycznego napięcia 
biskup Okoniewski polecił ks. Liedtkemu zorganizowanie transportu skarbca diecezjalnego, 
dzieł sztuki i bezcennych starodruków w głąb Polski”. F. Kąck i, Biblia Gutenberga znów 
w Pelplinie, „Za i Przeciw. Tygodnik Ilustrowany”, 1959, nr 14 z 5 IV.
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proboszczom z zaleceniem także, by wytypowane obiekty sfotografowano, 
opisano i sygnowano dla ułatwienia ich odzyskania po wojnie. 

Akcją tą objęto najcenniejsze dzieła rzeźby, malarstwa i rzemiosła 
artystycznego. Jako pierwszy etap ewakuacyjny i punkt zborny wyzna-
czono Toruń, gdzie generał Karasiewicz-Tokarzewski „zapewnił wszelką 
pomoc techniczną”, a na miejsce czasowego przechowywania wyznaczył 
sutereny koszar baonu balonowego przy ulicy Sienkiewicza, skąd dalszą 
ewakuację miało przejąć na siebie wojsko. Starannie opakowane przesyłki 
kierowane były na adres proboszcza parafii św. Jakuba, ks. kanonika Leona 
Kozłowskiego, który z ramienia Kurii Biskupiej miał pośredniczyć w prze-
kazaniu ich do wojskowego schronu, gdzie ich rozmieszczeniem zajął się 
z urzędu wojewódzki konserwator zabytków. Z samego Pelplina, gdzie od 
poniedziałku, 16 lipca, kilku zaufanych pracowników z firmy budowlanej 
Alojzego Lisewskiego przygotowywało pod moim nadzorem odpowied-
nie opakowania, wywieziono w dwóch wagonach 18 olbrzymich skrzyń, 
a mianowicie 13 z obrazami i rzeźbami z Muzeum Diecezjalnego, miesz-
czącego się wówczas w pałacu biskupim, 2 z najcenniejszymi naczyniami 
liturgicznymi ze skarbca katedralnego oraz 3 z pergaminami i najstarszymi 
aktami z archiwum kapitulnego.

Okazało się, że w chwili wybuchu wojny, wobec błyskawicznego za-
skoczenia i ogólnego zamieszania ani wojsko, ani inne władze nie miały 
żadnych możliwości ewakuowania powierzonych sobie skarbów, a gdań-
skie komando Sicherheitsdienst, które po zajęciu Pelplina przejęło całą 
dokumentację w postaci wtórników listów przewozowych, rachunków 
i kwitów, miało ułatwione zadanie zawładnięcia całym depozytem. Według 
relacji naocznego świadka, ks. infułata dr. Franciszka Janka, ówczesnego 
proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu70, depozyt z woj-
skowych schronów przetransportowano na przechowanie do kościoła 
ewangelickiego na Starym Rynku, skąd część dzięki interwencji niemiec-
kiego konserwatora państwowego Ericha Volmara odesłano w roku 1940 
do odnośnych parafii. Znaczną jednak część, a w tym zabytki pelplińskie, 
„zabezpieczono” do dalszej ewakuacji w głąb Rzeszy. Potwierdza to relacja 
zawarta w szczęśliwie zachowanym źródłowym przekazie sprawozdania, 
jakie w tej sprawie „Untersturmführer SS. Dettenberg, Generaltreuhänder 
dla zabezpieczenia niemieckich dóbr kultury w wcielonych terytoriach 

70 Por. Akta Kurii Biskupiej, W sprawie ewakuowanych zabytków i dzieł sztuki ko-
ścielnej Diecezji Chełmińskiej. Sprawozdanie ks. F. Janka z 12 X 1945 r., Miscellania I 31.
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wschodnich z siedzibą służbową dla Prus Zachodnich w Gdańsku” wysłał 
z Torunia 6 marca 1941 r. do Generaltreuhändera Obersturmführera dr Krau-
ta w Berlin-Dahlem Ruhlandallee 7–11”71. Zawarte w nim spisy wymieniają 
oprócz ww. skrzyń z Pelplina także 33 skrzynie z 14 parafii72 z podaniem 
dokładnych wymiarów i z zaznaczeniem, że zawierają „przedmioty sakralne 
bardzo starannie i fachowo opakowane”. Osobno wymienia się „wyjątkowo 
cenny gotycko-renesansowy kielich”, pochodzący z zabytkowego kościoła 
w Lisewie, który z uwagi na jego wysoką wartość wyłączono z przechowalni 
Treuhändera dr. Droeschera i przekazano dyrektorowi Schwambergerowi 
do „tymczasowego przechowania w Muzeum Miejskim w Toruniu”73. Do 
tegoż muzeum przeniesiono też na pewien czas dla „gruntownego odno-
wienia i uzupełnienia uszkodzeń”74 kamienną rzeźbę „Pięknej Madonny” 
z bazyliki św. Jana. Pozostawieniu jej na stałe w muzeum, co proponowali 
prof. Drost i dyr. Schwamberger, sprzeciwił się stanowczo Generalny Kon-
serwator dr E. Volmar, uzasadniając swój sprzeciw „ścisłym, liczącym setki 
lat, związkiem z kościołem św. Jana”.

Skrzynie zawierające zabytki z Pelplina zostały zaraz po „Polenfel-
dzug” skonfiskowane przez Sicherheitsdienst i wysłane do Berlina bez 
wiedzy nawet samego Konserwatora Generalnego na adres Sturmbann-
führera Hartle w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa (Reichssicherheits 
Hauptamt) II B 3 Wilhelmstrasse 102. Bliższe relacje o przejęciu skarbów 
pelplińskich zachowały się w drugim bardzo cennym przekazie, który sta-
nowią odpisy akt z tegoż Głównego Urzędu Bezpieczeństwa pod tytułem: 
Kirchenschätze Pelplin II B 36 Sachakten II 1131 b275. Dowiadujemy się 
z nich pod datą 14 września 1939 r., że „Führer des SD-Unterabschnittes 
Danzig” (bez podania nazwiska), który doniósł o przejęciu kluczy szafy 

71 Akta Kurii Biskupiej Gdańsk-Oliwa, IX/12, t. 1, s. 134–302. Odpisy korespondencji 
z akt „Museumpflege” z Muzeum Miejskiego w Gdańsku, które prof. Drost z Tybingi prze-
kazał ks. dr. Edmundowi Winklerowi w Rzymie. 

72 Brodnica, Chełmno, Chełmża, Chojnice, Klonówka, Kruszyny, Nowe Miasto Lubaw-
skie, Obozin, Puck, Sianowo, Starogard, Swarzewo, Wejherowo i Żarnowiec.

73 Po wojnie starano się o jego zwrot do kościoła w Lisewie, z którym związany jest 
historycznie jako wotum fundacyjne starosty Stanisława Kostki (por. Diecezja Chełmińska. 
Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 149–150). Odzyskano go dopiero w toku 
akcji rewindykacyjnej dzieł sztuki na podstawie decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki Za-
rząd Muzeów i Ochrony Zabytków, L.dz. MOZ-I-Inw. Muz./23/81 z dnia 20 lipca 1981 r.

74 Dołączono też szczegółowy opis uszkodzeń z podaniem ich sprawców, którego to 
opisu dokonano na specjalne polecenie z Berlina.

75 Karty 1–19 to Zbiór akt Konserwatora Diecezjalnego, skoroszyt 5, s. 53–72.
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pancernej oraz „szkiców miejsc, gdzie wszędzie na rozkaz biskupa Oko-
niewskiego zakopano kościelne dzieła sztuki i wartościowe przedmioty”, 
otrzymał polecenie natychmiastowego ich zabezpieczenia. Z raportu zaś 
12 grudnia 1939 r. wynika, że „większość skarbów katedralnych, które 
biskup Okoniewski jeszcze przed rozpoczęciem wojny w różnych miej-
scach ukrył, udało się zabezpieczyć i dostarczyć Głównemu Urzędowi 
Bezpieczeństwa”. Są to „przedmioty z złota i srebra ze skarbca katedry 
oraz obrazy i rzeźby z ordynariatu biskupiego [...] a także pewna ilość 
starych rękopisów”76. W piśmie z 9 stycznia 1940 r. donosi się Szefowi 
Kancelarii Rzeszy, ministrowi Lammersowi, że „większość ukrytych na 
polecenie biskupa skarbów została dzięki szczegółowym dochodzeniom 
i śledztwu odnaleziona i [...] przekazana do Berlina”. Znamienne przy 
tym jest twierdzenie, że „ponieważ polskie ordynariaty biskupie Pelplin 
i Poznań (relacja obejmuje także skarby katedry poznańskiej) na skutek 
włączenia do nowego Reichsgau w żadnym wypadku nie zostaną wzno-
wione, skarby te przepadają na rzecz Rzeszy”.

O dalszych losach zdecydował sam Hitler, któremu dr Lammers osobiście 
całą sprawę zreferował, a który jego decyzję przekazał pismem z 5 lutego 
1940 r. szefowi policji i służby bezpieczeństwa SS Gruppenführerowi Hey-
drichowi, że obrazy i rzeźby, które przedstawiają większą wartość, należy 
przekazać niemieckim muzeom, a naczynia kościelne zwrócić Kościołowi 
i to na ręce katolickiego biskupa w Gdańsku-Oliwie jako tymczasowo 
właściwemu biskupowi dla diecezji chełmińskiej. Ponieważ, jak wynika 
z pisma z 21 maja 1940 r. w sprawie „Kirchenschätze von Pelplin”77, 
gdański Gauleiter Forster domagał się natarczywie przekazania skarbów 
biskupowi gdańskiemu, a SS Reichsführer (bez wymienienia nazwiska) „nie 
ma ochoty obecnie podczas wojny bić się o nie z Gauleiterem, Oberführer 
Müller otrzymał instrukcję, aby zgodnie z pisemnym zarządzeniem Füh-
rera profesor Speer wybrał odnośne dzieła sztuki dla muzeum, a czysto 
kościelne przedmioty kultu przekazał biskupowi gdańskiemu”. Wydzielone 
przez Speera najważniejsze dzieła sztuki przeznaczono dla Kaiser-Frie-
drichs-Museum, a resztę dla muzeum w Poznaniu lub Gdańsku. Ze spisu 
z 24 maja 1940 r. wynika, że prof. Speer przekazał do berlińskiego Muzeum 
zawartość pelplińskich skrzyń w postaci 16 rzeźb i 24 obrazów, a biskupowi 
Splettowi 70 różnych metalowych obiektów liturgicznych oraz jeden obraz 

76 Chodzi o pergaminy i kodeksy z Archiwum Kapitulnego.
77 Karty 1–19, por. przypis 75.
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i 38 paramentów z 69 przynależnymi częściami zabranymi bezpośrednio 
z pelplińskiej katedry. Równocześnie powiadomiono biskupa Spletta o za-
rządzeniu Hitlera, że dzieła sztuki, „będące świadkami sztuki niemieckiej”, 
będą czasowo przechowywane w muzeum berlińskim dopóki pełnomocnik 
Führera nie zadecyduje, w którym muzeum mają być wystawione ostatecz-
nie do oglądania szerszej publiczności „naszych niemieckich wschodnich 
obszarów”, a resztę przedmiotów kultowych wyśle 25 maja biskupowi 
jako „tymczasowemu rządcy byłej diecezji chełmińskiej” firma spedycyjna 
Schulze z Berlina. Pismem z 31 sierpnia 1941 r. Kaiser-Friedrichs-Museum 
powiadomiło Sturmbannführera Hartla w Głównym Urzędzie Bezpieczeń-
stwa, że przekazane w dniu 30 sierpnia dzieła rzemiosła artystycznego 
z Pelplina i Trzemeszna zostały umieszczone w Kunstgewerbe-Museum 
Berlin C 2 Schloss, którego dyrektor prof. Robert Schmidt gwarantuje im 
stosowniejszą opiekę. Obrazy zaś i rzeźby pozostają w Kaiser-Friedrichs-
-Museum z tym, że najcenniejsze dzieła umieszczono w schronie przeciw-
lotniczym. Na tym urywa się korespondencja, ale wiadomo że pelplińskie 
zabytki przekazano na wystawę do Muzeum Miejskiego w Gdańsku, co 
wynika z pisma prof. Drosta do burmistrza Pelplina z 2 lipca 1941 r., 
w którym pisze, że na rozkaz Forstera całość „odzyskanych” skarbów Pel-
plina łącznie z tymi, które stamtąd zabrano 16 września 1940 r. (w tym 
6 kielichów) pozostanie zabezpieczoną w Muzeum Miejskim. Do pisma 
dołączył „dla porządku” pełny spis zabranych obiektów”78. 

O ile dzięki zapewnieniom ze strony polskich władz wojskowych nie 
trzeba było zabiegać o miejsce schronienia dla zabytkowych dzieł z dziedziny 
plastyki i rzemiosła artystycznego, o tyle poważnym bardzo problemem 
była sprawa zabezpieczenia najcenniejszych zbiorów Biblioteki Seminarium 
Duchownego i Archiwum Diecezjalnego, tak z uwagi na trudność dokonania 
wyboru spośród tysięcy pozycji jak i uzyskania bezpiecznego miejsca na ich 

78 Nie wszystkie wróciły. O ile chodzi o obrazy i rzeźby, wywiezione w związku z nalota-
mi na Gdańsk do różnych miejscowości na Nizinach Gdańskich i do odleglejszych powiatów 
na Kaszubach, częściowo przepadły, a spośród odnalezionych niektóre nie wróciły do swego 
właściciela, jak np. dwa słynne obrazy pasyjne z XV wieku: Biczowanie Chrystusa i Zdjęcie 
z Krzyża, pochodzące z bazyliki św. Jana w Toruniu, które do dziś znajdują się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie pomimo kilkukrotnych interwencji o ich zwrot. Podobnie 
i w Muzeum Narodowym w Gdańsku przetrzymywana była XIV-wieczna rzeźba Chrystusa 
Ukrzyżowanego, pochodząca z kościoła św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, a która 
od roku 1928 znajdowała się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Wróciła do 
niego dopiero po 40 latach bezskutecznych interwencji 7 XII 1987 r. na podstawie decyzji 
Ministerstwa Kultury i Sztuki z 20 XI 1987 r. Nr ZOMZ/XII/6240/91/87.
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ukrycie. Z fachową radą i życzliwą a skuteczną pomocą przyszedł dr Ka-
zimierz Piekarski z Warszawy, który dokładnie poznał zasoby pelplińskiej 
biblioteki, pracując w niej w latach 1936–1938 w związku z badaniami nad 
starodrukami, a zwłaszcza nad inkunabułami, które szczegółowo opracował 
dla Centralnego Katalogu79. Zgodnie z jego wskazówkami wysegregowa-
no 600 tomów samych inkunabułów, 707 poloników XVI-wiecznych oraz 
411 rękopisów, do których dołączono rękopiśmienny kilkusetstronicowy ich 
katalog, opracowany w latach 1880–1914 przez ówczesnego bibliotekarza 
ks. kanonika Antoniego Neubauera. Cały ten bezcenny skarb umieszczono 
w 24 skrzyniach, do których dołączono jeszcze 4 dalsze skrzynie zawierające 
najstarsze akta z Archiwum Diecezjalnego oraz 2 skrzynie „Akt Hozjań-
skich”, czyli odpisów listów Stanisława Hozjusza z kodeksów Biblioteki 
Jagiellońskiej, opracowanych przez ks. prof. dr. Józefa Smoczyńskiego dla 
procesu beatyfikacyjnego.

Niełatwo było znaleźć miejsce w „głębi Polski”, gdzie mogłyby bez-
piecznie przetrwać lata wojny. Kiedy z końcem lipca byłem w Warszawie 
dla omówienia z Kazimierzem Piekarskim całokształtu ewakuacji zbiorów, 
sugerował ich wywiezienie do Lublina i umieszczenie w kryptach kościoła 
św. Piotra należącego do jezuitów. Z wypowiedzi jednak o. Jana Rostwo-
rowskiego, do którego zwróciliśmy się o poradę, wynikało, że wyprzedziły 
nas inne biblioteki, m.in. ojców jezuitów w Poznaniu. Pomyślniej wypadły 
starania w Zamościu, gdzie wiele zrozumienia wykazał prepozyt kolegiaty 
ks. infułat Wincenty Hartmann, do którego wybrałem się zaopatrzony 
w list polecający ze strony Kurii Biskupiej oraz w zaświadczenie podpisane 
18 sierpnia 1939 r. przez ówczesnego wikariusza generalnego biskupa 
Konstantyna Dominika, że jestem dyrektorem Biblioteki Seminarium 
Duchownego i Archiwum Diecezjalnego80. Ks. Hartmann, który przyjął 
mnie z prawdziwie staropolską gościnnością, po chwili wahania wyraził 
zgodę na udzielenie schronu w kolegiacie, aczkolwiek nie był przekona-
ny o tym, że w Zamościu zbiory te będą bezpieczne przed hitlerowskimi 
grabieżcami.

Odpowiednio przygotowane skrzynie, wysłane koleją, dotarły szczęśli-
wie do Zamościa, gdzie osobiście dopilnowałem złożenia ich w kaplicy pod 

79 Katalog ten spłonął razem z innymi jego pracami w czasie powstania warszawskiego. 
Por. Encyklopedia wiedzy o książce, kol. 1835/6.

80 Z podaniem dat nominacji na dyrektora Biblioteki: 14 XI 1935 r. (L.dz. 2190/35/0) 
i Archiwum: 3 IV 1936 r. (L.dz. 2817/36/0). Por. Akta personalne, nr 13.
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chórem przepięknej renesansowej kolegiaty. Nie mylił się ks. Hartmann, 
bo już we wrześniu „kilka dni po wkroczeniu do Zamościa Niemcy zainte-
resowali się zbiorami”, o których według relacji Mieczysława Grosmana, 
organisty kolegiaty, a naocznego świadka rozmowy gestapo z obłożnie już 
chorym ks. Hartmannem „mieli szczegółowe dane”81, o co rzeczywiście 
nietrudno było wobec przejętego już w Pelplinie listu przewozowego. Inną 
relację naocznego również świadka otrzymałem już w Londynie, gdzie 
20 czerwca 1945 r. spotkałem się z dziekanem Polskich Sił Zbrojnych, 
ks. pułkownikiem dr. Ludwikiem Bombasem, który służył jako tłumacz 
w rozmowie gestapo z ks. Hartmannem, który nie umiał, a może nie chciał 
rozmawiać po niemiecku, na temat „książek zrabowanych z Pelplina przez 
ks. dr. Antoniego Liedtkego”82.

Z Zamościa wywieźli je Niemcy do Gdańska i włączyli do zbiorów 
Biblioteki Miejskiej83, a następnie w wyniku zagrożenia miasta nalotami 
aliantów ewakuowali w największej części do Malborka celem zabezpie-
czenia „przed grabieżą przez hordy bolszewickich żołdaków”. W wyniku 
rewindykacji, którą rozpocząłem zaraz po powrocie do Kraju w roku 1946, 
udało się dzięki życzliwemu poparciu ze strony odnośnych Czynników 
Państwowych odzyskać ponad 1/3 wywiezionych do Zamościa skarbów. 
W zakresie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych straty wojenne były naj-
większe. Okupant bowiem pozostałe w Pelplinie księgozbiory seminarium 
duchownego (we wszystkich działach ponad 50 000 tomów), Collegium 
Marianum (ok. 3000) i pałacu biskupiego (ok. 10 000) oraz z mieszkań 
profesorów (łącznie ponad 10 000) wywiózł do Gdańska i innych miast 

81 Z listu ks. Jacka Żórawskiego, ówczesnego prepozyta kolegiaty (1976–1994) do 
autora z 11 XI 1979 r. Mylnie podaje L. Bystrzycki, że „dokumenty te zdołano ukrywać aż 
do 1943 r.” – L. Bys t rzyck i, Grabież mienia związków wyznaniowych na ziemiach polskich 
wcielonych do Rzeszy w okresie hitlerowskiej okupacji (1939–1945), w: Kościół katolicki na 
ziemiach polskich w czasie II wojny światowej, t. 8, z. 8: Materiały i studia, red. F. Stopniak, 
Warszawa 1979, s. 74.

82 Pamiętnik wojenny, zeszyt 24, pod datą 20 VI 1945 r. oraz Akta Biblioteki Semina-
rium Duchownego, Korespondencja, t. 1.

83 Statystyka podana przez L. Bystrzyckiego daleko odbiega od pełnego obrazu „zagra-
bionych zbiorów bibliotecznych w okręgu Gdańsk-Prusy” (czyli 77 690), skoro z samego 
Pelplina straty wynoszą ponad 80 000 tomów. To samo dotyczy wykazu strat archiwaliów 
(tabela 5) na s. 45, skoro z samego tylko Archiwum Diecezjalnego oprócz setek „akt 
dawnych” zabrali Niemcy ok. 15 000 fascykułów „akt bieżących” i 2500 tak zwanych „akt 
regencyjnych”, a z archiwów parafialnych samych ksiąg metrykalnych ponad 1200 tomów. 
Por. L. Bys t rzyck i, Grabież mienia związków wyznaniowych...
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względnie w głąb Rzeszy, a częściowo zniszczył paląc w miejscowej cu-
krowni. Zostawiono jedynie kilkaset książek dotyczących historii Prus i Za-
konu Krzyżackiego, które wcielono do „Bücherei der Schutzpolizei Schule 
Pelplin” z siedzibą w gmachu seminarium duchownego, a znaczną ilość 
tomów „złożono na stosach na kamiennej posadzce kaplicy gimnazjalnej, 
gdzie leżały przez cały czas okupacji niezabezpieczone od wilgoci, kurzu 
i robactwa”84. To samo dotyczy archiwaliów, spośród których odzyskano 
3/4 jedynie z tych, które były wywiezione do Zamościa i Torunia. Natomiast 
pozostałe w Pelplinie zespoły działów „Akta Regencyjne” (2500 fascyku-
łów), „Akta Bieżące” (ok. 15 000) oraz cały dział kartograficzny okupant 
wywiózł do Gdańska, gdzie z końcem wojny spaliły się razem z gmachem 
Archiwum Miejskiego w roku 1945. Skonfiskowane z poszczególnych 
archiwów parafialnych i w głąb Rzeszy wywieziono „Księgi metrykalne” 
(ok. 1200 tomów), mające wielką wartość źródłową, znajdują się do dziś 
w archiwach niemieckich, pomimo zabiegów o ich zwrot ze strony Kurii 
Biskupiej85.

Habent sua fata libelli! (Książki mają swoje losy!) Jakżeż bardzo spraw-
dza się powiedzenie starożytnego pisarza o ciekawych, dziwnych a nawet 
dramatycznych losach książek.

„UKRADZIONA”

Jeśli powiedzenie Terencjusza odnieść można bez przesady do wy-
wiezionych skarbów biblioteczno-archiwalnych, to w większym jeszcze 
stopniu zastosować je można do wojennych losów największego skarbu, 

84 W miejscowej cukrowni spalili hitlerowcy ok. 10 000 tomów z działu naukowego 
oraz cały księgozbiór tzw. Polskiej Biblioteki Kleryków, liczący kilka tysięcy tomów polskich 
książek. Por. A. L iedtke, Biblioteka Seminarium Duchownego. Referat na I ogólnopolskim 
zjeździe historyków Pomorza i Prus, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 13(1947), 
z. 1–4, s. 89–92.

85 Por. tenże, Archiwa diecezji chełmińskiej, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toru-
niu”, 13(1947), z. 1–4, s. 101–102. Księgi te znajdowały się w Bischöfliches Zentralarchiv, 
Regensburg, Postfach 240.

Na mocy porozumienia Episkopatów Niemiec i Polski w 2001 r. zostały zwrócone 
10 polskim diecezjom (w tym do diecezji pelplińskiej) księgi metrykalne zrabowane przez 
hitlerowców i odnalezione przez wojska alianckie w kopalni soli w Górach Harzu, które 
przekazały je Kościołowi katolickiemu w Niemczech, a następnie zostały złożone w Archi-
wum Diecezjalnym w Ratyzbonie (Regensburg) – [dop. red.].
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owego „najbielszego z białych kruków”, do Biblii Gutenberga, której dzieje 
od roku 1939 stanowią „szczególnie pasjonujący okres”86 jej „zadziwiają-
cych i burzliwych losów”87, tworzących kanwę do „sensacyjnej i prawie 
niewiarygodnej opowieści Clevelanda Normana”88. Z uwagi na światowy 
rozgłos, jakiego nabrała w przedwojennym dziesięcioleciu oraz z uwagi 
na swoją wyjątkową wartość materialną była Biblia najbardziej zagrożona 
spośród wszystkich innych najcenniejszych zabytków pelplińskiego księgo-
zbioru. Nakazem chwili było znalezienie dla niej odpowiedniego miejsca 
ukrycia gwarantującego najwyższy stopień bezpieczeństwa. Znalazł je 
niezawodny K. Piekarski, uzyskując zgodę naczelnego dyrektora Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, generała Michała Góreckiego, 
na przechowanie Biblii w podziemnym skarbcu, gdzie wśród przejętych 
już bezcennych depozytów państwowych znalazły się „dwa kuferki wy-
pełnione największymi cymeliami [...] jak np. Kazanie Świętokrzyskie 
i Psałterz Floriański”, które „złożyli w banku z zachowaniem wszelkich 
formalności przedstawiciele Biblioteki Narodowej dr Piotr Bańkowski 
oraz dr Piekarski”89.

Upoważniony przez biskupa ordynariusza do zabezpieczenia Biblii 
przygotowałem dla niej odpowiednią na podróż oprawę w postaci spe-
cjalnie zamówionej w ścisłej tajemnicy u miejscowego rymarza T. Gut-
kowskiego mocnej skórzanej walizy, w której oprócz obu tomów Biblii 
umieściłem także najcenniejszy spośród rękopisów, bogato iluminowany 
„Psałterz” szkoły czeskiej z początku XVI wieku oraz egzemplarz mej 
pracy Biblia Gutenberga w Pelplinie wydanej w Toruniu w 1936 roku i to 
z myślą o ułatwieniu jej identyfikacji. Ciężką walizę wywiozłem 1 sierp-
nia w towarzystwie ks. profesora dr. Józefa Smoczyńskiego taksówką do 
Tczewa, a stamtąd już sam pociągiem pośpiesznym Hel – Warszawa do 
stolicy, gdzie zdeponowałem ją w „Romie” przy ul. Nowogrodzkiej 49. 
Następnego dnia razem z p. Piekarskim, którego odszukałem w Biblio-
tece Narodowej, zawieźliśmy ją do Banku. Z wielkim zaciekawieniem 
oglądali Biblię wtajemniczeni urzędnicy razem z naczelnym dyrektorem, 

86 F. Kąck i, Biblia Gutenberga w Pelplinie, „Hejnał Mariacki”, 1976, n. 8/306. Por. 
też przypis 69.

87 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, s. 186. Por. też: 
M. Starzyńska, Wyrok na książkę, „Wrocławski Tygodnik Katolicki”, nr 31 z 1 VIII 1976 r.

88 C. Norman, The 500-th Anniversary Pictorial... – thrilling story, s. 111, almost 
unbelievable saga, s. 243.

89 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, s. 186.
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zanim spisano odnośny protokół zdawczo-odbiorczy, gwarantujący zwrot 
depozytu prawowitemu właścicielowi90. Oprócz mojego podpisu jako dy-
rektora Biblioteki Seminarium Duchownego gen. Górecki zażądał także 
podpisu biskupa ordynariusza. Ponieważ biskup wyjechał z końcem lipca 
na kurację do Krynicy, wysłałem tam oba egzemplarze, a następnie jeden 
z podpisanych przez biskupa egzemplarzy posłałem ekspresowym listem 
wartościowym do Banku, skąd już 7 sierpnia otrzymałem potwierdzenie 
odbioru. „Nikt z nas wtenczas nie wyobrażał sobie, jakie będą dalsze jej 
losy i że uciekać będzie musiała z Warszawy”, powiedziałem w radiore-
portażu o Biblii z 31 stycznia 1959 r.91 „Nikt w całej ówczesnej Polsce nie 
wyobrażał sobie w najmniejszej mierze”, napisze potem w cytowanych 
już „Wspomnieniach” w roku 1959 Alodia Kawecka-Gryczowa, „jak zadzi-
wiające i burzliwe losy miały spotkać omawiane tu kuferki (z Biblioteki 
Narodowej) i walizę pelplińską”92.

Po zajęciu Pelplina przez wojska niemieckie jednym z pierwszych zadań 
gestapo było „zaopiekowanie się” skarbcem katedralnym i biblioteką semi-
narium, a przede wszystkim jej największym skarbem – Biblią Gutenberga. 
Nietrudno wyobrazić sobie ich wściekłość, kiedy zastali skarbiec i bibliotekę 
bez pożądanych najcenniejszych eksponatów, a zwłaszcza Biblii. Pierwszą 
ofiarą ich furii był ks. kanonik dr Maksymilian Raszeja, profesor teologii 
moralnej i socjologii w seminarium duchownym, a w Kapitule pełniący 
obowiązki skarbnika, którego 12 września 1939 r. aresztował osławiony 
oprawca Gustaw Hogenfeld, zamykając go w gmachu seminarium93. Prze-
słuchiwał go osobiście komendant grupy Oberleutnant SS Helmut Richter, 
chcąc uzyskać bliższe dane o okolicznościach i osobach winnych „wykra-
dzenia” cennych ksiąg i dzieł sztuki. Dane te znalazł bez trudu w pancernej 
kasie Kurii Biskupiej, gdzie złożono całą dokumentację wywiezionych dzieł 
łącznie z kluczykiem od walizy z Biblią94. Toruń i Zamość nie stanowiły 

90 F. Kąck i, Biblia Gutenberga w Pelplinie, oraz A. Szomańsk i, W XX rocznicę po-
wrotu skarbów narodowych (II). Znów na Wawelu, „Za i Przeciw. Tygodnik Ilustrowany”, 
nr 6(1142) z 11 II 1979, s. 20.

91 Por. „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 1959, s. 26–28; S. P ie t ras, Biblia Guten-
berga wraca do Pelplina, „Przewodnik Katolicki”, 49(1959), 15 III 1959 r.

92 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, s. 186.
93 Por. A. Męc lewsk i, Pelplińska jesień, s. 56. Mylnie jednak podaje na s. 78, że od 

trzech tygodni (czyli od 19 X) był pensjonariuszem seminarium”, z czego wynikałoby, że 
aresztowany był najwcześniej 28 IX, a nie, jak to stwierdza naoczny świadek p. Teodor 
Krajewski, 12 IX, co też odpowiada rzeczywistości z uwagi na znalezienie dokumentacji.

94 Por. przypis 70.
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już problemu, ale pozostała sprawa najważniejsza, jaką było odzyskanie 
„skradzionej” Biblii.

DAREMNY POŚCIG

O ile depozyty zamojskie stały się łatwym łupem gestapo, o tyle po-
ścig za Biblią okazał się bezskutecznym pomimo wytężonych rozpaczli-
wych wysiłków zakrojonych na szeroką skalę. Po przejęciu dokumentacji 
wiedzieli, że Biblię wywieziono na polecenie biskupa Okoniewskiego 
do Warszawy, deponując ją w Banku Gospodarstwa Krajowego, ale nie 
wiedzieli, czy przypadkiem w międzyczasie nie zabrano jej stamtąd dla 
ukrycia w innym miejscu. „Akcja Biblia”, o której wspomina A. Męclewski, 
że „została w Pelplinie rozpoczęta”95, weszła odtąd w nowy etap gorącz-
kowych poszukiwań. Chodziło obecnie o wyśledzenie, gdzie ukrywać 
się mogą biskup Okoniewski i ks. Liedtke. M.in. świadek Stefan Rataj, 
były kamerdyner biskupa, a potem kościelny parafii Świętego Krzyża 
w Tczewie, nie bez wzruszenia i goryczy wspominał koszmar przesłuchań 
prowadzonych przez Richtera w towarzystwie Hogenfelda, który nie 
szczędził mu batów swym nieodłącznym pejczem, aby dowiedzieć się 
od niego, kiedy biskup i ks. Liedtke opuścili Pelplin, „jak przebiegały ich 
przygotowania do podróży, jaką trasę wybrali, co zawierały ich bagaże, 
czy zabrali ze sobą Biblię Gutenberga [...] kto ją pakował, gdzie może 
przebywać złodziej” itp.96

Gestapowcy „zajmując później miasta i miasteczka Pomorza”, jak pi-
sze L. Gocel, „wszędzie robili rewizje po kościołach i plebaniach, mając na 

95 A. Męc lewsk i, Pelplińska jesień, s. 56.
96 Wywiad z p. Stefanem Ratajem z 16 IX 1979 r.; por.: A. Męc lewsk i, Pelplińska 

jesień, s. 76. Zeznania Rataja potwierdzają wypowiedzi dwóch dalszych naocznych świad-
ków, mianowicie ww. Teodora Krajewskiego, który wówczas był pracownikiem (portierem) 
w seminarium oraz ks. Władysława Szulty, który od połowy czerwca 1939 r. (dwa tygodnie 
przed święceniami) był wikariuszem katedralnym zamieszkałym w Collegium Marianum. 
Krajewskiego przesłuchiwali Hogenfeld i żandarm Hahn, grożąc rozstrzelaniem, „jeśli wie, 
a nie powie, gdzie jest Bibia”. Z trudem udało mu się uniknąć dalszych dotkliwych indagacji. 
Por. Akta Ordynariatu Biskupiego w Pelplinie dot. Biblii Gutenberga, list do autora z 8 VI 
1980 r. Ks. Szultę przesłuchiwał w podobny sposób sam Richter w sprawie wywiezienia 
Biblii, którą według niego „ukradł także biskup jak tyle innych rzeczy, którą jednak odzy-
skamy tak jak odzyskaliśmy już skrzynie z zabytkami z skarbca katedralnego”. Por. Akta 
Ordynariatu Biskupiego w Pelplinie dot. Biblii Gutenberga, list do autora z 13 VI 1980 r.
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celu odnalezienie cennej księgi, przy czym pierwsze ich słowa były: „Czy 
nie ma tu tego złodzieja Liedtkego, który ukradł Biblię Gutenberga”97. 
„W czasie przesłuchań stale padały pytania: Wo ist Liedtke? Wo ist der 
Bischof”98, w ciągłej jeszcze nadziei, że uda się im Biblię odzyskać. Brali, 
być może, na serio różne pogłoski krążące na Pomorzu na temat Biblii 
i biskupa Okoniewskiego, że biskup uratował Biblię uciekając z nią przed 
hitlerowcami”99, że „wywiózł ją za granicę, aby tam ją sprzedać, by mieć 
z czego żyć na tułaczce100 itp.

Wobec braku źródłowych przekazów trudno dziś stwierdzić, ilu księży 
naszej diecezji było indagowanych przez gestapo na temat Biblii. Znany mi 
jest jeden tylko przypadek stwierdzony źródłowo, aczkolwiek pochodzący 
dopiero z 5 września 1941 roku, a mianowicie protokół z przesłuchań 
ks. Wilmara Bannacha w Koronowie101. Sprawa dotyczyła zaginięcia kroniki 
parafialnej rzekomo „ważnej dla historii niemieckości Koronowa” i innych 
rękopisów, o co posądzono biskupa Okoniewskiego, „znanego jako zachłanny 
zbieracz starych druków i ksiąg kościelnych”. „Mówi się o nim”, zeznaje 
ks. Bannach, że „chciał sprzedać bardzo cenną Biblię Gutenberga, która 
miała być rzekomo jego prywatną własnością, za którą ofiarowano mu 
większą sumę pieniędzy z Ameryki, dokąd w tej sprawie miał się osobiście 
udać. Wiadomo mi, – zeznaje dalej ks. Bannach – że by ły [podkr. A.L.] 
polski antyniemiecki biskup chełmiński [...] przed wybuchem polskiej wojny 
wysłał profesora seminarium duchownego w Pelplinie Liedtkego z Biblią 
do Rumunii celem, jak przypuszczam, sprzedaży. Czy została sprzedana, 
tego nie wiem [...] ale już kilka lat przed polską wojną były pogłoski, że 
Amerykanie oferowali biskupowi milion dolarów. Wówczas jednak biskup 
Biblii nie sprzedał”. 

97 Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki, opr. L. Gocel, Wrocław 1963, s. 190 (Książki 
o książce).

98 F. Kąck i, Biblia Gutenberga w Pelplinie, s. 10–11.
99 W. Ziółkowski, artykuł o dr. Zygmuncie Klukowskim, „Słowo Powszechne” z 21 VII 

1959 r. Całkiem też mylną relację podał Stanisław Podlewski, „że biskup Okoniewski i ks. dr 
Antoni Liedtke [...] wieźli w samochodzie bezcenny, unikalny egzemplarz Biblii Gutenberga”. 
S. Podlewsk i, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość 
Polski w czasie II wojny światowej, Warszawa 1971, s. 144.

100 Taka pogłoska dotarła nawet do obozu koncentracyjnego w Dachau. Por. List 
ks. A. Kropidłowskiego z 8 III 1959 r. (w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie).

101 Odpis z akt W.A.P. Bydgoszcz, Zespół Reichsarchiv Danzig Zweigstelle Bromberg 
Nr 27. Akten betr. Ablieferung und Hinterlegung nichtstaatlicher Archivalien von Kirchen, 
usw. I B 2 b.
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Większość takich pogłosek o wywiezieniu Biblii przez biskupa Oko-
niewskiego, które powtarzały się w prasie różnych odcieni zwłaszcza 
z okazji „afery kanadyjskiej”, nie jest zgodna z prawdą, a raczej oparta 
na plotkach o charakterze sensacyjnym. Jaskrawym tego przykładem 
jest „informacja” ks. Bronisława Millera, proboszcza Krostkowa (obecnie 
diecezja bydgoska), który „W sprawie Biblii Gutenbergowskiej” skierował 
w roku 1955 obszerny „memoriał” do Centralnego Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki102, którym „pragnie 
zwrócić uwagę zarówno Rządu jak i Partii oraz poszczególnych resortów 
ministerialnych, zwłaszcza Ministra Kultury i Sztuki i Ministra Spraw 
Zagranicznych”, ponieważ „czuje się do tego upoważniony jako każdy 
współodpowiedzialny Polak za losy naszych pamiątek oraz za olbrzymią 
szkodę społeczną i kulturalną, jaka by mogła wyniknąć dla Narodu Polskie-
go z faktu zaginięcia Biblii Gutenberga, gdybym o tym nie zasygnalizował 
tam gdzie trzeba. Toteż dzisiaj kiedy skarby kulturalne są własnością całego 
narodu polskiego i gdzie z takim pietyzmem gromadzi się rozproszone 
pomniki naszej kultury i zabytków, należałoby w niezwłocznym tempie 
wyśledzić miejsce pobytu Biblii Gutenberga pozostawionej przez biskupa 
Okoniewskiego na ziemi portugalskiej i sprowadzić Biblię do kraju, ażeby 
nie zaginęła na dobre”.

Na temat samego wywiezienia Biblii donosi m.in. dosłownie: „Opusz-
czając w pamiętne dni wrześniowe Polskę na zawsze biskup Okoniew-
ski w os ta tn ie j  chwi l i  przed  wy jazdem przypomnia ł  sob ie 
[podkr. A.L.] o Biblii Gutenberga. Ponieważ miał mało miejsca w walizce, 
powyrzuca ł  z  n ie j  część  sza t  b i skupich ,  a  nawet  insygnia 
b i skupie ,  k tóre  wpadły  potem w ręce  ges tapo [podkr. A.L.], 
a na ich miejsce ulokował Biblię. W ten sposób Biblia Gutenbergowska 
dostała się w r. 1939 zagranicę i w walizce biskupa przewędrowała 
znaczną część Europy, aby dotrzeć do Portugalii, gdzie biskup Okoniew-
ski zakończył swe życie, nie doczekawszy się powrotu do oswobodzonej 
ojczyzny. Należy się spodziewać, że Biblia Gutenbergowska w Portugalii 
się jeszcze znajduje, o ile jej tam kto nie wykradł albo nie wyszabrował”. 
O ile na uznanie zasługuje poczucie współodpowiedzialności patrioty za 
losy pamiątek narodowych, o tyle trudno usprawiedliwić posługiwanie 

102 Odpis „memoriału” i wymiana korespondencji z Autorem i Ministerstwem w aktach 
Biblioteki Seminarium Duchownego, Korespondencja, t. 7. Skrót „memoriału” wydrukowało 
„Słowo Powszechne” z 13/14 VIII 1955 r.
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się zmyślonymi „faktami”, tworząc legendę, którą, rzecz jasna, „między 
bajki włożyć należy”. 

Dopóki z Ministerstwa Kultury i Sztuki nie otrzymałem pisma z 18 wrze-
śnia 1956 r. (Nr MOZ-IV 92 (11) z zaproszeniem „dla bliższego omówie-
nia sprawy”, artykuł ks. Millera, umieszczony w „Słowie Powszechnym” 
z 13/14 sierpnia 1955 roku, chciałem pozostawić bez sprostowania, myśląc, 
że „i ta bajka o Biblii przejdzie bez echa jak tyle innych kaczek dziennikar-
skich”. Ponieważ jednak okazało się, że Ministerstwo Kultury i Sztuki wzięło 
na serio wiadomości zawarte w „memoriale”, poczułem się w obowiązku 
poinformowania tak Autora jak i Ministerstwo o faktycznym stanie rzeczy. 
Oprócz „bajki” o wywiezieniu Biblii i pozostawieniu jej w Portugalii zarzucił 
Autor, że Biblia jest „zapomnianym pomnikiem literatury światowej” i że 
o niej „nie pisze się w prasie, kiedy na szeroką skalę w prasie ogólnopolskiej 
i na drodze wysiłków dyplomatycznych została podjęta akcja rewindykacyjna 
Rządu Polskiego, jeśli chodzi o sławne arrasy wawelskie”. Autor czytając 
prasę, nie dostrzegł, widać, wiadomości, że Biblia znajduje się razem z in-
nymi skarbami w sejfie Banku of Montreal w Ottawie, a nie w Portugalii103, 
o czym mógłby się dowiedzieć – skoro zainteresował się Biblią – chociażby 
z publikacji Jana Muszkowskiego104 czy Klemensa Kęplicza105. Otrzymawszy 
z Ministerstwa Kultury i sztuki do wiadomości odpis „memoriału”, napisałem 
obszerne sprostowanie, którego kopię posłałem Autorowi, a osobiście złożyłem 
w Centralnym Zarządzie Muzeów i Zabytków w Warszawie dnia 18 paź-
dziernika 1956 roku z okazji zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wyprzedziwszy tą dygresją tok opowiadania należy wspomnieć jeszcze 
o dalszych wysiłkach gestapo poszukującego Biblii nie tylko na Pomorzu, 
ale także w głębi Kraju. Brak bliższych danych dla pełnego prześledzenia 
tzw. Aktion Bibel. Wiadomo, że poszukiwano jej w Lublinie, o czym świad-
czy zachowana notatka z 8 października 1939 r. jednej z sióstr pasterek 
z Wiktoryna w Lublinie, a mianowicie, że „biskup Góral był przesłuchiwany 
przez gestapowców m.in. w sprawie Biblii Gutenberga, która została za-
brana z Pelplina”. Potwierdził to sam biskup następnego dnia w refektarzu 
seminarium duchownego w czasie kolacji, że „był przesłuchiwany w sprawie 

103 Wywiad z dr. Fiderkiewiczem, posłem PRL w Kanadzie. Por. „Express Wieczorny” 
z 12 II 1947 r. lub „Przekrój” z 31 VIII 1947 r. z listem tegoż dr. Fiderkiewicza.

104 J. Muszkowsk i , Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej, Warszawa 1948, 
s. 22.

105 K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, Warszawa 1955, s. 45.

Saga Pelplińskiej Biblii Gutenberga |  53  |



Biblii Gutenberga i innych rzeczy przewożonych przez Lublin”106. Po zajęciu 
Warszawy „dopytywali się hitlerowcy m.in. o inkunabuły [...] rozpoczęli 
też (23 listopada) gwałtowne poszukiwania rękopisów Chopina i innych 
zabytków złożonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, wściekli z powo-
du braku cennych zdobyczy”107 w postaci owych ww. kuferków i walizy 
z Biblią, których już w Warszawie nie było.

OCALONA

„W nocy z 5/6 września 1939 r. wywieziono Biblię z Warszawy w kie-
runku Łucka, dokąd na pewno dotarła”, napisał nadburmistrz Gdańska 
11 grudnia 1941 roku do ministra Rzeszy dr. Lammersa dodając: „toteż 
skoro zakończymy zwycięsko wojnę z Rosją, odbijemy też i Biblię, o ile 
nie została już sprzedana do Ameryki”. Napisał tak nadburmistrz, aby „za-
wczasu upomnieć się o prawa b ib l io tek i  gdańsk ie j” [podkr. A.L.], 
do której wcielono zrabowane zbiory pelplińskie108. 

Przedwcześnie pewny zwycięstwa burmistrz nie był, jak widać, dosta-
tecznie poinformowany przez agentów wywiadu o dalszych losach Biblii. 
Jeśli data ta odpowiada rzeczywistości, byłaby jedyną datą określającą 
bliżej czas ewakuacji Biblii z Warszawy, jako że w innych na ten temat 
informacjach podaje się różne bliżej nieokreślone terminy. Tak np. według 
Alodii Kaweckiej-Gryczowej „już w czasie oblężenia Warszawy skarbiec 
B.G.K. ewakuowano do Kołomyi, 16 września wywieziono go z Kosowa, 
skąd poprzez Rumunię po dziewięciu dniach dotarł on do Paryża. Kufry 
i walizę przechowała na razie tam Biblioteka Polska”109.

Wynikałoby z tego, że w Paryżu znalazła się Biblia 26 września 
(w 10 dni od daty wywiezienia z Kosowa 16 IX). Tymczasem według 
K. Kęplicza wspomniane kufry, złożone w B.G.K. „w przeddzień wojny, 
następnie ewakuowane z Warszawy wraz z innym mieniem Banku spotkały 

106 Z listu ks. biskupa dr. Edmunda Ilcewicza do autora z 29 X 1977 r. (w aktach Kurii 
Biskupiej dotyczących Biblii Gutenberga). Por. też jego artykuł o śp. biskupie Władysławie 
Góralu, który zmarł w obozie koncentracyjnym, Więzień nr 5605 obozu w Sachsenhausen, 
„Tygodnik Powszechny”, 19 III 1978 r., Nr 12/1521, s. 3

107 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, s. 186.
108 Akta gdańskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Odpis w Aktach Biblioteki Seminarium 

Duchownego, t. 1 oraz Archiwum Konserwatora Diecezjalnego, tom „Rewindykacja”.
109 A. Kawecka-Gryczowa, Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, s. 186.
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się w Rumunii ze zbiorami wawelskimi [...], gdzie pozostały do drugiej 
połowy listopada 1939 r. [...] a dnia 22 listopada odpłynęły z Constanzy na 
statku «Ardeal»110. Jeszcze inną wersję podał C. Norman, powołując się na 
relację inż. Józefa Polkowskiego (zatrudnionego przed wojną na Wawelu), 
z którym spotkał się w marcu 1958 r., a mianowicie, że „do Paryża (ale bez 
podania dat) przywiózł mu Biblię z Polski specjalny kurier, którego nazwi-
ska nie pamięta [...] że podziwu godnym był to wyczyn przeszmuglować 
ciężkie i nieporadne tomiska Biblii przez terytorium należące do wroga 
i w ciągłym niebezpieczeństwie dostania się w jego ręce [...] co będzie 
zawsze wspomniane jako fascynujący fragment w opowieści o Biblii”111.

Wobec rozbieżnych relacji zwróciłem się 23 lipca 1976 r. do profesora 
dr. Karola Estreichera w Krakowie z prośbą o wypowiedź w tej sprawie. 
Wiedziałem bowiem, że jako kierujący w Paryżu „urzędem do odzyskania 
dzieł sztuki”112, osobiście zaopiekował się bezpośrednio także Biblią, czego 
namacalnym dowodem jego współudziału w dziele ocalenia Biblii jest jego 
własnoręcznie ołówkiem na wewnętrznej stronie okładki pierwszego tomu 
wpisana notatka o następującym dosłownym brzemieniu: „Niniejszy egzem-
plarz Biblii Gutenberga wywieziony przed inwazją niemiecką w sierpniu 
1939 z Warszawy do Paryża113, złożony został w Bibliotece Polskiej w Pa-
ryżu. W chwili gdy Paryż został w maju 1940 przez ofensywę niemiecką114 
Biblia niniejsza zostaje wywieziona przez Rząd Polski do Angers. Dr Karol 
Estreicher, 22 V 1940. Biblia stanowi własność Kapituły Pelplińskiej”115.

W odpowiedzi na moją prośbę przysłał Profesor obszerny list z 28 lip-
ca116, donosząc m.in. że „sprawę Biblii Gutenberga dobrze zna i pamięta 

110 K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 32, 44.
111 C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 244.
112 K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 51.
113 Raczej do Warszawy, a we wrześniu z Warszawy do Paryża.
114 Brak orzeczenia, co było niewątpliwie wynikiem pośpiechu, pewnie miało być 

„zagrożony”.
115 Z prof. Estreicherem byłem w czasie mego pobytu w Hiszpanii w kontakcie kore-

spondencyjnym; m.in. na jego ręce wysłałem z Madrytu 20 VI 1944 r. obszerny „Memo-
riał w sprawie rewindykacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych diecezji 
chełmińskiej”, przeznaczony dla Międzynarodowego Komitetu Rewindykacyjnego Dóbr 
Kultury i Sztuki. Osobiście spotkałem się z nim 5 V 1945 r. w Londynie. Na pytanie o los 
Biblii powiedział mi wówczas, że „Biblia jest uratowana, ale nie chce powiedzieć, gdzie 
się znajduje” (zapisek w „Pamiętniku wojennym” pod tą datą, gdzie odnotowałem też jego 
prośbę o odprawienie Mszy św. w intencji pomyślnego odnalezienia ołtarza Wita Stwosza. 
Wręczył mi też tekst modlitwy, jaką sam w tej sprawie ułożył).

116 Archiwum Diecezji, Acta Varia, „Biblia Gutenberga”.
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[...], że notatkę wpisał w pośpiechu dla zaznaczenia prawa własności 
w momencie gdy w roku 1940 trzeba było ryzykować i decydować, co 
z zabytkiem uczynić w dramatycznych dniach upadku Francji [...] Biblia 
znalazła się w Paryżu w Bibliotece Polskiej razem z cennymi kodeksami 
i rękopisami zdeponowanymi przez Bibliotekę Narodową w Warszawie 
w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego. O ile się nie mylę, została 
stamtąd przewieziona do Paryża we wrześniu 1939 r. przez  dyrektorów 
tegoż  Banku [podkr. A.L.] Góreckiego i Domaniewskiego i po naradzie 
w ambasadzie złożona w Bibliotece Polskiej przy Quai d’Orléans [...] Nie 
wiem, w jaki sposób powstała legendarna opowieść o losach Biblii (ma tu 
na myśli „sagę” C. Normana). Być może na tle wywozu Biblii z Paryża [...] 
Nie brakło przy tym przygód, wysoce nerwowych napięć, oporów a nawet 
intryg różnych osób, które nie chciały uznać, że tylko wywiezienie z powa-
lonej Francji jest w stanie ocalić Biblię Gutenberga jak zresztą i inne nasze 
skarby kultury we Francji [...] O żadnym szmuglu Biblii wśród romantycz-
nych okoliczności nic mi nie wiadomo i nie sądzę, aby tak było. Natomiast 
Biblię Gutenberga trzeba było z Paryża wywieźć dyskretnie, wśród paniki 
i chaosu, jakie tam zapanowały od chwili, gdy Niemcy rozpoczęły swoją 
potężną ofensywę. Być może na tym tle powstały fantastyczne opowieści”.

Pomijam relację o rozwoju sytuacji w Paryżu w miarę posuwania się 
wojsk niemieckich i o coraz groźniejszym położeniu, wobec którego „stało 
się jasne”, cytuję dalej list profesora, że „trzeba było natychmiast przystą-
pić do ewakuacji naszych zabytków kultury i sztuki z Paryża i z Francji117. 
Sikorski zgodził się, abym (nieco samozwańczo) zajął się tym. Po telefonie 
do Fr. Pułaskiego (dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu) umówiłem się 
z nim na rozmowę. Pułaski przeczuwał, że nie będzie to rozmowa, lecz 
odbiór  Bib l i i  Gutenberga [podkr. A.L.] i innych cennych przedmiotów. 
W notatniku moim zapisałem pod wtorkiem 21 maja 1940: «Przygotowuję 
się do wyjazdu jutro. Niestety w Bibliotece Polskiej trzeba myśleć o cennym 
depozycie Biblii Pelplińskiej Gutenberga, Psałterzu Floriańskim i innych 
naszych rękopisach. Co z tym zrobić? Jak zabezpieczyć? We środę dnia 
22 maja widać było, że Paryż opustoszał. Pod wieczór byłem w Bibliotece 
Polskiej przy Quai d’Orléans i jako „Delegat Rządu” odebrałem Biblię Gu-

117 Akcję ewakuacyjną potrafił zorganizować pomimo rozlicznych trudności i oporów 
zwłaszcza ze strony sfer wojskowych, uzyskując zgodę gen. Sikorskiego, i przeprowadzić ją 
z wielkim poświęceniem i podziwu godnym zaangażowaniem, jak to szczegółowo opisuje 
K. Kęplicz. Por. K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 53n.
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tenberga i Psałterz Floriański od dwóch dyrektorów Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Biblia Gutenberga (2 tomy) znajdowała się w walizie doskonale 
zabezpieczona118. Odbiór tych bezcennych ksiąg nie był chętnie widziany. 
Pułaski miał wątpliwości, czy należy z Francji przez morza wywozić tak 
cenne rzeczy, czy nie lepiej ukryć je gdzieś głęboko na prowincji francuskiej, 
gdzie by ich Niemcy nie znaleźli. Reprezentowałem stanowczo pogląd, że 
tylko ewakuacja zdoła ocalić owe skarby przed chciwością niemieckich 
uczonych. Wtedy to – pamiętam – późnym wieczorem ołówkiem zapisa-
łem pośpiesznie na okładce Biblii kilka zdań wyjaśniających. Pamiętam, 
że pisałem te słowa w wielkim zdenerwowaniu, po prostu dla pamięci, bo 
czy wiedziałem, jaki będzie dalszy los bezcennego zabytku?

Dnia 23 maja, w czwartek, owe skarby polskie z Biblioteki Polskiej, 
m.in. i Biblia Gutenberga wyjechały do Angers119. Tu złożono je w naszym 
Ministerstwie Skarbu przy Bld Roi René. Dyspozycja należała do mnie. 
Równocześnie zacząłem przygotowania do wywozu z Aubusson arrasów 
i skarbów wawelskich. Oficjalnie (wobec władz francuskich) mówiło się 
o przygotowaniu w Ameryce wystawy Biblii Gutenberga i rękopisów pol-
skich. Był to oczywiście pozór. Równocześnie w Angers spisywałem i szaco-
wałem klejnoty F.O.N.120, które postanowiono dołączyć do złota polskiego. 
Ofensywa na Paryż posuwała się ciągle naprzód. Paryż ogłoszono miastem 
otwartym. W sobotę 8 czerwca zapadła nareszcie decyzja Rządu o wywie-
zieniu z Francji naszych skarbów kulturalnych. Nikt nie chciał podjąć się 
tego zadania ani wziąć na siebie odpowiedzialności. Nareszcie otrzymałem 
na ten cel 150 tysięcy franków gotówką i zgodę do działania na własną 
rękę. Radca Ministerstwa Skarbu Bądzyński zajął się tymczasem wywozem 
skrzyń F.O.N. i złączeniem ich ze złotem Banku Polskiego znajdującym się 
w Bretanii. Złoto zostało w ostatnich dniach upadku Francji wywiezione 
do Afryki. W piątek 14 czerwca przygotowałem wyjazd z Angers razem 
z cennymi rękopisami i Biblią Gutenberga. Prywatnym niewielkim samo-
chodem, z moją siostrą i szwagrem, ruszyliśmy w nocy na południe do 
Limoges a stamtąd do Aubusson. Jechaliśmy w nocy z piątku na sobotę. 
Z nami razem walizy z rękopisami i Biblią Gutenberga. Równo po dwunastu 
godzinach jazdy zajechaliśmy do Aubusson. Tu w manufakturze gobelinów 

118 W tej samej walizie, którą uszył pelpliński rymarz Gutkowski i w której Autor 
wywiózł Biblię do Warszawy.

119 Siedziba polskiego Rządu Emigracyjnego.
120 Fundusz Obrony Narodowej.
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złożone były w magazynach arrasy wawelskie oraz skarbiec wawelski (m.in. 
ze Szczerbcem). Dyrektor fabryki gobelinów i administrator złożonych tu 
zbiorów Jeanneau miał daleko idące wątpliwości co do wywozu polskich 
arrasów. Na miejscu w Aubusson był dr Stanisław Świerz oraz inż. Po-
lkowski. Zapakowaliśmy razem z nimi arrasy. Siostra moja Ewa Grodzicka 
pomagała je obszyć w płótno. Zrobiliśmy spisy. Do przedmiotów wawelskich 
dołączyłem przywiezione rękopisy i Biblię Gutenberga. Pamiętam, że za 
każdym razem sprawdzałem zawartość walizy, obawiając się, czy w czasie 
transportu nie nastąpiło jakieś uszkodzenie»”.

Następnie opisuje Profesor dalszą pełną dramatycznych przygód wy-
prawę wśród „kolosalnej wokół paniki”, aby na zakupionym z największym 
trudem samochodzie bagażowym wywieźć skarby z Aubusson przez Libo-
urne do Bordeaux, gdzie w polskiej agencji konsularnej spotkał kapitana 
statku „Chorzów” Zygmunta Górę, który zgodził się przyjąć skarby na 
pokład statku i przewieźć do Anglii. W poniedziałek 17 czerwca udało 
się podjechać pod „Chorzów” i przeładować ładunek. „Wieczorem” pisze 
dalej Profesor, „dokonałem przeglądu złożonych rzeczy. Wyłączyłem z nich 
walizę z Biblią Gutenberga oraz Szczerbiec, który opakowany przywiąza-
łem do deski i zaopatrzyłem odpowiednim napisem umieszczonym we 
flaszce. Wyprawa na „Chorzowie” stanowiła bowiem ryzyko, że niewielki 
statek handlowy może być zbombardowanym przez samoloty niemieckie. 
Na „Chorzowie”, który ruszył dopiero dnia 18 czerwca we wtorek o go-
dzinie czwartej po południu ku Anglii, znalazły się oddziały polskie oraz 
wiele wybitnych osób cywilnych121. W nocy miał miejsce pierwszy nalot 
niemiecki na port w Bordeaux. Płynęliśmy. Pamiętam, że opierałem się 
o kufer z Biblią Gutenberga”.

„W sobotę 22 czerwca statek «Chorzów» przybił do brzegów Anglii 
w porcie Falmouth”. Stamtąd „skarby kultury polskiej w ilości 74 pak” prze-
wieziono koleją do Londynu, gdzie złożone zostały chwilowo w ambasadzie 
polskiej. „Kufer z Biblią Gutenberga umieszczono wśród najcenniejszych 
pak [...] Dnia 25 czerwca 1940 roku zapadła decyzja za moją radą, aby 
skarby wawelskie ewakuować z Anglii do Kanady. Dowiedziałem się, że 
«Batory» będzie wiózł część złota Anglii konwojowany przez dwa okręty 
wojenne. Była to jedyna okazja przewozu naszych skarbów kulturalnych 
w bezpieczny sposób do Ameryki [...] Wieczorem dnia 2 lipca dr Świerz 
i inż. Polkowski odjechali wraz z cennymi skarbami do Glasgow, by tam 

121 M.in. Antoni Słonimski, Mieczysław Grydzewski, Herman Liebermann.
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załadować się na pokład «Batorego» i ostatecznie znaleźć bezpieczeństwo 
w Kanadzie [...] Ostatni raz widziałem Biblię Gutenberga w roku 1942 
w Ottawie w tamtejszym archiwum, gdzie razem z innymi naszymi skarba-
mi była przechowywana. Pamiętam, jak przeglądałem jej bezcenne karty. 
Potem podzieliła los skarbów wawelskich. Jeszcze w roku 1957 byłem drugi 
raz w Ottawie i namawiałem inż. Polkowskiego do powrotu do kraju wraz 
ze skarbami, których los był bezpieczny. Wtedy też władze kanadyjskie 
postanowiły, że owe skarby wrócą do Polski. Reszta poszła już gładko”.

UWIĘZIONA

Zanim „reszta poszła już gładko”, skarby narodowe, które z taką pie-
czołowitością ratował profesor Estreicher, ewakuując je z Francji, musiały 
przetrwać niejeden jeszcze trudny, niebezpieczny i skandaliczny epizod 
w dziejach swego kilkunastoletniego wpierw azylu, a następnie uwięzienia, 
dostarczając sensacyjnej treści do „kryminalnej szpiegowskiej powieści”122. 
Sprawa zabezpieczenia depozytu w Kanadzie była załatwiona na drodze 
dyplomatycznej. „Dnia 11 lipca 1940 r. na prośbę ówczesnego polskiego 
konsula generalnego w Ottawie Wiktora Podoskiego rząd kanadyjski zgodził 
się dopuścić bez cła polskie zabytki i dzieła sztuki jako własność Państwa 
Polskiego („as Polish Property”), a kanadyjskie Ministerstwo Robót Publicz-
nych oddało do dyspozycji władz polskich pomieszczenie na rządowej farmie 
doświadczalnej, czyli w budynku Archiwum Administracji Państwowej123. 
Tu znalazły się w jak najlepszych warunkach, a opiekujący się nimi nadal 
oficjalnie Świerz-Zaleski i Polkowski mogli bez przeszkód wykonywać 
czynności związane z ich konserwacją. Tutaj też w roku 1942 oglądał je 
prof. Estreicher i, jak pisze, „ostatni raz widział Biblię Gutenberga”.

Stosunkowo spokojny żywot tych skarbów został nagle zakłócony, 
kiedy 16 lipca 1945 r. „wybuchła bomba dyplomatyczna”. Wielka Brytania 
i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej uznały bezwarunkowo w ślad za 
„wszystkimi niemal państwami cywilizowanymi” polski Rząd Jedności 
Narodowej. „Z tą chwilą cofnięto zatem automatycznie uznanie rządowi 

122 Spy thrilling story (według Normana, s . 245), którym prasa kanadyjska poświę-
cała całe szpalty. Por. S. Nahl ik, Grabież dzieł sztuki, rodowód zbrodni międzynarodowej, 
Wrocław – Kraków 1958, s. 60 (przyp. 144) i 62 oraz K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 78.

123 S. Nahl ik, Grabież dzieł sztuki..., s. 61.
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emigracyjnemu w Londynie”, wobec czego i poseł tego rządu w Kanadzie 
Wacław Babiński pozbawiony został charakteru oficjalnego przedstawicie-
la Polski. Przewidując taką sytuację, postanowił zawczasu „zabezpieczyć 
polskie skarby narodowe w trosce, by nie wpadły w ręce... Sowietów”124. 
Odtąd zaczyna się najbardziej sensacyjna część „kryminalnej opowieści”. 
Rząd emigracyjny nadal podtrzymywał, że jest „jedynym prawowitym rzą-
dem polskim” i że jego przedstawiciele, aczkolwiek oficjalnie nieuznawani, 
mają prawo do działania w jego imieniu.

Argumentem „konieczności ratowania skarbów przed zagarnięciem ich 
przez bezbożnych komunistów” udało się Babińskiemu uzyskać poparcie ze 
strony sfer kościelnych i przy ich pomocy większą część depozytu, głównie 
arrasy, ukryć w maju 1945 r. w dwóch klasztorach. Polecenie Babińskiego 
wykonali z zachowaniem ścisłej tajemnicy Świerz-Zaleski i Polkowski, któ-
rzy już wcześniej, bo 2 marca, zdeponowali w ottawskim oddziale Bank of 
Montreal dwa kufry zawierające ponad sto bezcennych skarbów, zastrzegając 
sobie wyłączne prawo dysponowania depozytem. Znajdowały się w nich 
m.in. „Szczerbiec”, insygnia koronacyjne, buławy marszałkowskie, szable 
[...] a wśród kodeksów Psałterz Floriański, Kazania Świętokrzyskie [...] 
oraz rękopisy Chopina i [...] Biblia Gutenberga125.

Kiedy w maju 1946 r. przybył do Kanady jako pierwszy poseł Polski 
Ludowej dr Alfred Fiderkiewicz, urzędnicy nowego poselstwa wysłani na 
farmę doświadczalną, z bogatego zespołu zabytków znaleźli tam znikomą 
ich część i to mniej wartościowych przedmiotów, które rząd kanadyjski 
przekazał poselstwu, a które we wrześniu 1948 wróciły do Polski126. 
W wyniku interwencji dyplomatycznej rząd kanadyjski wszczął poszuki-
wania „zaginionych” skarbów, których część odnaleziono w... podziem-
nym skarbcu oddziału Bank of Montreal w Ottawie. W uzyskaniu jednak 
dostępu do nich napotkano na trudności z uwagi na klauzulę, że jedynie 
obaj depozytorzy, czyli Świerz-Zaleski i Polkowski, i to łącznie, mogli nimi 
dysponować. Trzeba było pokonać szereg „karkołomnych przeszkód”, aby 
wreszcie 20 sierpnia 1946 r. dr Fiderkiewicz mógł uzyskać zgodę dyrekcji 

124 Por. C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 245; S. Nah l ik, Grabież dzieł 
sztuki..., s. 61; K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 65.

125 L. Bys t rzyck i, Grabież mienia związków wyznaniowych..., s. 75, powtarza nie-
ścisłą informację jakoby także i Biblię umieszczono wraz z wawelskimi arrasami w dwóch 
klasztorach katolickich w prowincji Quebec (n.b. tylko jeden, mianowicie redemptorystów, 
bo drugi „Najświętszej Krwi Chrystusa” znajduje się w samej Ottawie).

126 S. Nahl ik, Grabież dzieł sztuki..., s. 61.
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banku na przejrzenie zawartości zdeponowanych kufrów. Tegoż dnia po 
zinwentaryzowaniu zabytków przez Świerz-Zaleskiego i attaché kultural-
nego poselstwa Edmunda Semila, złożono je z powrotem do kufrów, które 
opieczętowano pieczęcią Poselstwa Polskiego w Ottawie127. Od tego też 
dnia, stwierdza ze smutkiem Cleveland Norman, Biblia była niedostępna, 
trwając „uwięziona w sejfie banku” do 23 grudnia 1958 r.

Wykaz zawartości kufra Nr 2 nadesłało Ministerstwo Oświaty do 
Biblioteki Seminarium Duchownego pismem z 19 kwietnia 1947 r. (Nr 
NDB-898/47) donosząc, że „wśród zabytków wywiezionych w r. 1940 do 
Kanady znajdują się cymelia ze zbiorów Seminarium Duchownego w Pel-
plinie. Ministerstwo załącza wykaz tych zabytków celem ustalenia, które 
z nich są własnością Seminarium. Podpis: Naczelna Dyrekcja Bibliotek, 
dr J. Grycz”.

W wykazie wśród 26 rękopisów (XI–XV w.) pod Nr. 336 figurowały 
dwa tomy Biblii Gutenberga z dopiskiem: „Biblioteka Narodowa”, a pod 
Nr 337 Psałterz z XVI w.: „Pelplin”. Odsyłając wykaz 26 kwietnia tegoż 
roku, zaznaczyłem, że obydwie pozycje stanowią własność Biblioteki i że 
oba te dzieła wywiozłem w specjalnie uszytej walizie do Warszawy przed 
wybuchem wojny w roku 1939 celem przechowania ich w sejfie Banku 
Gospodarstwa Krajowego, gdzie też zostały złożone a następnie ewaku-
owane razem z innymi skarbami128. 

W międzyczasie sprawa innych zaginionych skarbów polskich a zwłasz-
cza arrasów wawelskich przybierała coraz bardziej sensacyjny obrót, 
kompromitujący tak wysłanników rządu emigracyjnego, jak i władze 
kanadyjskie. Po raz drugi wykradzione przez ludzi Babińskiego i ukryte 
(1948) w klasztorze sióstr Miłosierdzia w samym mieście Quebec, gdzie 
odnalezione przez policję, obłożone zostały „sekwestrem” przez premiera 
prowincji Maurice’a Duplessisa i na jego polecenie przeniesione do piwnic 
Muzeum Prowicjonalnego w Quebec. Machinacje dookoła skarbów nabrały 
olbrzymiego rozgłosu o charakterze „skandalu międzynarodowego i kultu-

127 S. Brzos towsk i, Polskie skarby narodowe w Kanadzie, s. 72; por. wywiad z dr. Fi-
derkiewiczem w „Expressie Wieczornym” z 12 II 1947 r. z cytatem z kanadyjskiego „Evening 
Citizen”, który „w przeglądzie największych sensacji dziennikarskich zamieszcza sprawę 
polskich skarbów kulturalnych wykradzionych przez byłych urzędników polskiego posel-
stwa rządu emigracyjnego w Kanadzie”. Tu znalazła się też pierwsza wzmianka o Biblii 
w powojennej prasie polskiej, drugą podał „Przekrój”, Nr 125 z 31 VIII 1947 r., drukując 
list dr. Fiderkiewicza.

128 Akta Biblioteki Seminarium Duchownego: Korespondencja I.
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ralnego”. Większość prasy kanadyjskiej rozpisywała się całymi szpaltami 
na temat „sensacyjnej afery wykradania polskich skarbów narodowych”. 
Ponieważ także i w polskiej prasie pisano dość obszernie o całej tej aferze129, 
pomijam omówienie szczegółów, wracając do dalszych dziejów Biblii. Autor 
jej „sagi” Cleveland Norman, śledząc w prasie amerykańskiej wiadomości 
dotyczące afery z polskimi skarbami kultury, był przekonany, że i oba 
kufry złożone w oddziale Banku of Montreal w Ottawie zmieniły miejsce 
„uwięzienia” i że tym samym i Biblia znalazła się „pod opieką” premiera 
Duplessisa. W listopadzie 1956 r. wyleciał z Chicago z fotoreporterem 
magazynu „Life” do Quebec, gdzie przez cały dzień szukał bezskutecznie 
Biblii w Muzeum. Dopiero z końcem roku 1957 udało mu się stwierdzić, że 
Biblia nadal znajduje się w Banku of Montreal w Ottawie. Nie uzyskał jed-
nak dostępu do niej pomimo kilkukrotnych pisemnych wniosków i usilnych 
starań popartych przez szereg wpływowych osobistości. Dyrekcja banku 
stanowczo odmówiła pokazania depozytu, stwierdzając we wrześniu 1958 r., 

129 Por. K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 83n; S. Nahl ik, Grabież dzieł sztuki..., s. 63; 
S. Brzos towsk i, Polskie skarby narodowe w Kanadzie, s. 73.

Kufry, w których przechowywano Skarby Wawelskie oraz Biblię w skarbcu Banku of Montreal 
w Ottawie (Clev. Norman fig. 279)
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że jedynie sąd jest w tej sprawie kompetentny130. Biblię mógł dopiero zo-
baczyć po upływie 18 lat jej „wywiezienia z warszawskiego banku, a 13 lat 
uwięzienia w odległym o blisko 5000 mil kanadyjskim banku w Ottawie”, 
i to z okazji uroczystego otwarcia kufrów, jakie dokonało się 23 grudnia 
1958 r. wobec oficjalnej delegacji Rządu PRL w Banku of Montreal131. 

W wyniku uwięzienia Biblii uniemożliwiono badawczą pracę nad nią 
nie tylko Normanowi, ale także innym uczonym specjalistom. Tak np. już 
12 czerwca 1940 r., kiedy Biblia znajdowała sie w drodze do Angers, Willy 
Graf z Herzögliche Anstalten für Kunst und Wissenschaft in Gotha wysłał 
pismo na adres „Wielkiej Biblioteki Seminarium Duchownego” w Pelplinie, 
donosząc, że w swojej pracy o Biblii Gutenberga zwrócił uwagę na odbicie 
czcionki na stronie 46 pierwszego tomu egzemplarza pelplińskiego i prosi 
o przesłanie fotokopii tego fragmentu, kończąc „najlepszymi życzeniami 
dla Biblioteki i pozdrowieniem «Heil Hitler»”. Z Gdańskiej Kurii Biskupiej 
otrzymał odpowiedź z 18 czerwca, że „niestety mogą mu jedynie donieść, 
że dotychczas jeszcze nie wiadomo, gdzie Biblia się znajduje [...] a chętnie 
spełnią jego życzenie” skoro tylko Biblia znajdzie się znowu w naszym 
posiadaniu132.

Pismem z 22 grudnia 1953 r. zwrócił się do mnie Frederick Goff 
z Biblioteki Kongresowej w Waszyngtonie z prośbą o przekazanie danych 
dotyczących pewnych różnic typograficznych między egzemplarzem wa-
szyngtońskim i ewentualnie pelplińskim, które chciałby uwzględnić w swojej 
pracy pt. „A variant page in the Gutenberg Bible”. W odpowiedzi doniosłem 
8 stycznia 1954 r., że nie mogę spełnić jego życzenia, ponieważ Biblia 
nie wróciła jeszcze do Pelplina. Wobec tego w swojej pracy pod pozycją: 
Poland-Pelplin-Biblioteka Seminarium Duchownego zaznaczył w nawia-
sach: „removed during the war; not avaible for examination”133. Z redakcji 
tygodnika „The Specialist Book Trade” z Newark (New Jersey) wpłynęła 
prośba z 11 listopada 1955 r. w związku z zamierzonym nowym wydaniem 
„Katalogu Biblii Gutenberga” o podanie „zmian, poprawek, uzupełnień” 
w stosunku do „Katalogu” z 1950 r. Ponieważ w „katalogu” tym podane były 
nazwy w języku niemieckim, w odpowiedzi wysłałem 26 tegoż miesiąca 
poprawne brzmienie w języku polskim łącznie z tłumaczeniem na angielski 

130 Z listu por. przypis 7 oraz C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 243.
131 Tamże, s. 248.
132 Akta Kurii Biskupiej Chełmińskiej: „Biblia Gutenberga”.
133 Korespondencja, jak w przypisie 128.
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oraz sprostowanie dotyczące klasztoru w Lubawie, że Biblia znajdowała 
się w klasztorze franciszkanów a nie benedyktynów. Ponadto uzupełniłem 
bibliografię podając własne opracowania z lat 1936 i 1937. Inny jeszcze 
badacz Biblii Gutenberga Leland I. Arms z San Francisco nadesłał we 
wrześniu 1957 r. pismo-ankietę z prośbą o dostarczenie szczegółowych 
danych potrzebnych mu do pracy o Gutenbergu i jego bibliach. Nie dys-
ponując na miejscu naszym egzemplarzem, odesłałem go w odpowiedzi 
z 3 października do odnośnej literatury134.

Całkowicie odmiennym rodzajem zainteresowań Biblią kierowali 
się antykwariusze i księgarze, widząc w niej przede wszystkim obiekt 
o wyjątkowej wartości pieniężnej. W aktach Kurii Biskupiej zachowało 
się z czasu wojny m.in. pismo firmy Müller u. Erhard ze Stuttgartu, któ-
ra przed wojną w latach 1932–1936 ubiegała się o jej nabycie. Pismem 
z 12 kwietnia 1940 r. zwróciła się do „Biskupa w Pelplinie”, powołując się 
na przedwojenne bezskuteczne starania o kupno Biblii, podkreślając, że 
„obecnie, kiedy Pelplin należy do Niemieckiej Rzeszy, odpadną niewątpliwie 
warunki utrudniające. Biorąc to pod uwagę jesteśmy przekonani, że sprze-
daż jest możliwa”. Ponadto proszą biskupa, aby „zagwarantował im prawo 
pierwokupu z zapewnieniem natychmiastowej zapłaty w gotówce” (bez 
wymienienia kwoty). Odpowiedź Gdańskiej Kurii Biskupiej z 20 kwietnia 
brzmiała krótko: „Sprzedaż Biblii nie wchodzi w rachubę”135.

Kiedy byłem jeszcze w Madrycie, odszukał mnie 10 lutego 1943 r. 
w domu ojców misjonarzy przy ulicy Fernandez de la Hoz 21, gdzie 
mieszkałem, Felix Bruckstein, syn przedwojennego właściciela księgar-
ni-antykwariatu „Bruckstein u. Co” w Gdańsku, o którym mowa powy-
żej w rozdziale „Niebezpieczeństwo utraty”, aby przypomnieć mi swoje 
przedwojenne „usługi w pośrednictwie sprzedaży Biblii”, a właściwie aby 
prosić o pomoc, „od której zależy całe szczęście jego rodziny”. Chodziło 
mianowicie o pomoc sfinansowania wyjazdu syna do Palestyny136. Po 4 la-
tach otrzymałem od tegoż Felixa Brucksteina z Toronto w Kanadzie list 
z 23 lutego 1948 r., w którym pisze, że „w 1929 roku biskup Okoniewski 
sprawił mu zaszczyt oferowania Biblii na sprzedaż [...] i był szczęśliwy, 
że znalazł kupca gotowego płacić żądaną cenę. Niestety w ostatniej chwili 

134 Artykuł Goffa wydrukowany w „Gutenberg Jahrbuch” z 1955 r., s. 43–48. Oba 
pisma w aktach biblioteki Seminarium Duchownego – Korespondencja.

135 Akta Kurii Biskupiej Chełmińskiej: „Biblia Gutenberga”.
136 „Pamiętnik wojenny”, zeszyt 15 i 19 z dołączonym listem z 6 I 1944 r.
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Rząd Polski zabronił wywozu Biblii [...] Urządziłem się w Kanadzie i na 
nowo znalazłem bardzo poważnego kupca Biblii lub innych obiektów jak 
inkunabuły, pergaminy z miniaturami itp.”. W końcu prosi o informację, 
czy „Biblia jeszcze istnieje i czy jesteśmy teraz skłonni ją sprzedać i za jaką 
cenę”. Odpowiedziałem 24 marca 1948 r., że Biblia znajduje się w Kanadzie 
i nie ma mowy o możliwości sprzedaży137.

Wprost natrętnie narzucał się właściciel antykwariatu w Londynie 
Bernard Quaritch, donosząc 7 października 1954 r., że „ma kupca, który 
gotów jest nabyć Biblię za znaczną sumę” (considerable sum). Pomimo 
otrzymanej odpowiedzi z 9 listopada, że „nie zamierzamy sprzedać Biblii”, 
ponownie napisał, żeby „zastanowić się, bo niełatwo znaleźć nabywcę, 
który byłby gotów wydać tak wielką sumę na kupno Biblii [...], a jak dotąd 
takiego właśnie nabywcę posiada”. Tym razem pismo pozostało bez odpo-
wiedzi138. Bez odpowiedzi pozostało też pismo antykwariatu londyńskiego 
A. Rosenthal i Otto Haas z 28 stycznia 1958 r., w którym donosi, że „jeden 
z bardzo bogatych ich klientów, zbieracz cennych ksiąg i rękopisów, wyra-
ził gotowość kupienia Biblii, płacąc w szterlingach, dolarach lub frankach 
szwajcarskich”139.

ODZYSKANA

Zanim do skutku doszło wspomniane wyżej uroczyste otwarcie kufrów 
w ottawskim oddziale Banku of Montreal, trzeba było stoczyć 13-letnią 
batalię dla odzyskania „uwięzionych” skarbów, i to na dwa „fronty” rów-
nocześnie, tak z dywersyjną kampanią Polaków nasłanych przez londyński 
rząd emigracyjny, jak i z niezrozumiałym z punktu widzenia prawa mię-
dzynarodowego jednostronnym i negatywnym nastawieniem władz kana-
dyjskich. Zaraz po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w roku 1946 
z Kanadą pierwszy poseł Polski Ludowej dr Alfred Fiderkiewicz w maju 
tegoż roku wszczął starania o odzyskanie tych skarbów, napotykając od 
samego początku na niebywałe trudności ze strony władz kanadyjskich. 
Wysyłane także przez Rząd Polski kilkakrotne noty dyplomatyczne nie 
dały pożądanego wyniku. Władze kanadyjskie uchylały się od ich zwro-

137 Akta Kurii Biskupiej Chełmińskiej: „Biblia Gutenberga”.
138 Akta Biblioteki Seminarium Duchownego – Korespondencja.
139 Tamże.
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tu pod różnymi pretekstami, posługując się m.in. argumentem istnienia 
sporu o prawo własności, inspirowanym przez pewne czynniki emigracji 
londyńskiej, które, jak się okazało, zamierzały sprzedać polskie mienie 
narodowe140. Sprawa skarbów wawelskich nabrała olbrzymiego rozgłosu, 
do czego przyczyniła się zagraniczna prasa, poświęcając jej całe szpalty 
zwłaszcza w związku z rozpatrywaniem jej na konferencji UNESCO w li-
stopadzie 1947 r., a następnie na plenarnej sesji ONZ w kwietniu 1949 r., 
na których wypowiedziano wprawdzie wiele słów sympatii dla Polski, ale 
nic nie uczyniono, aby nakłonić rząd kanadyjski do bezwarunkowego wy-
dania Polsce jej skarbów. Negatywne w dalszym ciągu stanowisko Kanady, 
napiętnowane słusznie jako „skandal międzynarodowy i światowy skandal 
kulturalny”141, spotkało się z powszechnym oburzeniem społeczeństwa 
polskiego, które wszelkimi sposobami starało się poprzeć wysiłki Rządu, 
piętnując niegodziwe zamiary pozbawienia Polski jej najcenniejszych 
pamiątek historycznych. Z płomiennymi i rzeczowo uzasadnionymi ape-
lami zwróciły się wszystkie polskie instytucje naukowe i kulturalne, m.in. 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, do całego kulturalnego świata o pomoc 
w ich odzyskaniu.

Wielką przysługę sprawie rewindykacji skarbów narodowych oddał 
Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński, który na prośbę profesora 
Drzewieckiego, prezesa Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, interwenio-
wał w sprawie udostępnienia rękopisów Chopina m.in. pismem do rektora 
Uniwersytetu Katolickiego w Montrealu z 28 lipca 1958 r. Zapoznawszy 
się szczegółowo z całokształtem sprawy w oparciu, jak sam napisał w liście 
do kardynała P.E. Legera, arcybiskupa Montrealu, z 6 listopada tegoż roku, 
o „konsultacje z licznymi osobistościami tak w Polsce, jak i za granicą”, przed-
stawił temuż kardynałowi „racje, dla których Skarby Narodowe winny wrócić 
do kraju i to jak najprędzej”. W sposób przekonywujący wykazał, że „cały 
naród z niecierpliwością wyczekuje odzyskania swych Skarbów, i że nie ma 
żadnych obaw, by nie miały wrócić na swoje miejsce do swoich właścicieli, 
tak jak do kościoła Mariackiego wrócił słynny ołtarz Wita Stwosza, starannie 
na koszt Państwa odnowiony i poddany drobiazgowej konserwacji”142.

140 K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 101.
141 Tamże, s. 102.
142 Cztery pisma w sprawie rękopisów Chopina oraz pismo do kard. Legera w aktach 

Sekretariatu Prymasa Polski „Starania Hierarchii Rzymsko-katolickiej w Polsce o powrót 
skarbów wawelskich 1961”. Uwaga dotycząca „obaw, by nie miały wrócić na swoje miej-
sce” jest nawiązaniem do argumentu wysuwanego przez Babińskiego wobec kanadyjskiej 
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Wobec tego, że dzięki licznym artykułom w polskiej prasie wszystkich 
odłamów z lat 1946 do 1959 oraz dzięki kilku specjalnym publikacjom143 
sprawa odzyskania skarbów wawelskich i innych pamiątek narodowych 
jest powszechnie znana, nie ma potrzeby szczegółowego odtwarzania jej 
przebiegu. W doskonałym skrócie, a przy tym rzeczowo i barwnie, cało-
kształt ewakuacji skarbów z Polski i ich rewindykacji z Kanady przedstawił 
dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu prof. dr Jerzy Szablowski 
w pracy pt. Odyseja Skarbów Narodowych144, opisując ich „zmienne, pełne 
przygód i niebezpieczeństw koleje losu”, także na ziemi kanadyjskiej, 
gdzie „rozpoczął się czwarty okres ich Odysei”, obejmujący wspomniane 
wyżej perypetie.

Osobnego jednak omówienia wymagają okoliczności związane z re-
windykacją samej Biblii jako jedynej pozycji niepochodzącej ze zbiorów 
państwowych. W trakcie pertraktacji rewindykacyjnych rząd kanadyjski 
posługiwał się m.in. także rzekomym argumentem kwestionowania tytułu 
własności, co w wielkiej mierze opóźniało decyzję przekazania skarbów 

hierarchii kościelnej o „niebezpieczeństwie zagarnięcia skarbów przez Związek Radziecki” 
(por. K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 76). Podobnie w sprawie rewindykacji arrasów wa-
welskich prymas Polski kilkukrotnie interweniował w latach 1959 i 1960. Pisał nie tylko 
do arcybiskupa Quebec Maurycego Roy’a (16 IX 1959), ale nawiązał także korespondencję 
z Sekretarzem Stanu kard. Dominikiem Tardinim, który pismem z 4 XI 1959 r. doniósł, że 
premier prowincji Quebec Paul Sauve jest skłonny przekazać skarby, o ile z takim wnioskiem 
wystąpi Konferencja Biskupów Kanady. Wobec tego ks. Prymas, powołując się na pismo 
kard. Tardiniego, wystosował do przewodniczącego tejże Konferencji, arcybiskupa Paula 
Berniera, poufne pismo z 30 III 1960 r. z obszernym uzasadnieniem konieczności zwrotu 
Polsce jej narodowej własności, powołując się na rozmowę z kardynałem Legerem w czasie 
konklawe i prosząc o poparcie u premiera. W odpowiedzi zapewnił arcybiskup Bernier, że 
„uczyni wszystko, by dla sprawy pozyskać nowego premiera Antoniego Barrette’a”.

Swoje stanowisko i całego Episkopatu Polski w sprawie Skarbów Wawelskich wypo-
wiedział ks. Prymas publicznie z okazji odpustu św. Wojciecha w Gnieźnie 24 IV 1960 r., 
dzięki czemu poprzez rozgłośnie zagraniczne „cała Polonia otrzymała wyraźnie określone 
stanowisko Prymasa i Hierarchii polskiej, wypowiadające się za powrotem Skarbca do 
Ojczyzny”. Ostatnim aktem tej sprawy było „Aide Memoire: Les Trésors Polonais au Cana-
da”, skierowane przez ambasadę Kanady w Warszawie do Prymasa Polski pod datą 7 XI 
1960 r. W dokumencie tym sformułowane zostało m.in. zapytanie co do stanowiska Pry-
masa Polski. Odpowiedź w tej sprawie miała być przekazana przez Prymasa na ręce kard. 
E. Legera w Montrealu. Odpowiedź na te pytania dał ks. Prymas w piśmie z 9 XI 1960 r. 
do kard. Legera, że „Skarby powinny wrócić na Wawel – przekazanie ich może nastąpić 
przedstawicielom Muzeum Narodowego na Wawelu bez udziału przedstawiciela Prymasa 
z tym, by obecny był przedstawiciel Kościoła katolickiego w Kanadzie”.

143 Pełna bibliografia: K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 409–430.
144 Por. J. Szab lowsk i, Skarby Wawelskie. Skarby Kultury Narodowej, Kraków 1960.
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„prawowitemu właścicielowi”145. Wyłoniła się konieczność dostarczenia na 
wszelki wypadek odnośnej dokumentacji dla udowodnienia, że Biblia jest 
własnością Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Inicjatywa 
w tym kierunku wyszła od dr. Stanisława Nahlika z Centralnego Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, który pismem 
z 13 grudnia 1956 r. prosił o spotkanie ze mną celem „omówienia cało-
kształtu sprawy Biblii Gutenberga”. Na spotkaniu, które odbyło się w Mini-
sterstwie 18 lutego 1957 r. zobowiązałem się dostarczyć ustalone wspólnie 
materiały dla udowodnienia tytułu własności Biblii, i to tak w oryginałach 
jak i odpisach notarialnie uwierzytelnionych lub fotografiach również po-
świadczonych notarialnie, wraz z odnośnym oświadczeniem zredagowa-
nym według podyktowanego przez dr. Nahlika schematu o następującym 
dosłownym brzmieniu: 

Biblioteka 
Seminarium Duchownego Pelplin, dnia 23 lipca 1957 r.
Pelplin – Pomorze
L.dz. 317/VII/57

OŚWIADCZENIE

Ja, ksiądz Antoni Augustyn Liedtke, syn Józefa i Elżbiety, urodzony 
w Chwaszczynie powiat Morski, dyrektor Biblioteki Seminarium Duchowne-
go w Pelplinie, oświadczam niniejszym, że spośród przedmiotów, złożonych 
w depozyt w Bank of Montreal Ottava Ontario dnia 2 marca 1945 roku 
przez Stanisława Świerz-Zaleskiego, ówczesnego kustosza Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu, własność biblioteki Seminarium Duchownego 
w Pelplinie stanowią następujące przedmioty:
1) Biblia Gutenberga w dwóch tomach.
2) „Psałterz Dawida” iluminowany rękopis.

W dowód powyższego przedkładam:
a) notarialny wyciąg z inwentarzy – katalog Biblioteki Seminarium Du-

chownego w Pelplinie, w których umieszczono katalogowe brzmienie 
obydwóch tomów Biblii Gutenberga wraz z ich sygnaturami;

145 K. Kęp l i cz, Miecz i kobierce, s. 82, 98, 100n; S. Nahl ik, Grabież dzieł sztuki..., 
s. 64, 304n; S. Brzos towsk i, Polskie skarby narodowe w Kanadzie, s. 74.
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b) fotografie kart tytułowych oraz ich strony inwentarzy – katalogów, na 
których znajdują się zapiski tychże obydwóch tomów Biblii Gutenberga 
(razem 4)146;

c) fotografie „Psałterza Dawida” karty tytułowej i jednego z wewnętrznych 
ornamentów marginesowych (razem 2) i fotografie Biblii cfr załączoną 
pracę: Ks. Profesor Dr Antoni Liedtke, Biblia Gutenberga w Pelplinie, 
Toruń 1936 str. 8, 9, 12 i 13;

d) oryginalne egzemplarze publikacji drukowanych przed wojną, w któ-
rych wyżej wymienione pozycje określone są jako własność Biblioteki 
Seminarium Duchownego w Pelplinie, mianowicie:
– Ks. Prof. Dr Antoni Liedtke, Biblia Gutenberga w Pelplinie, Toruń 

1936 (wyd. Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu);
– Ks. Antoni Liedtke, Zestawienie rubryk pelplińskiej Biblii Gutenberga 

(„Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej”, 80(1937), nr 8 s. 666–691);
– z powojennych: Ks. dr Antoni Liedtke, Biblioteka Seminarium Du-

chownego w Pelplinie (Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
Tom XII, zeszyt 1–4 Rok 1947 str. 80–92);

– Jan Mroczkowski, Jan Gutenberg i wynalezienie druku, Warszawa 
1948, gdzie mowa o egzemplarzu pelplińskim na str. 22;

e) fotografie kart tytułowych oraz odnośnych stron następujących publikacji:
– Paul Schwenke, Johannes Gutenbergs 42-zeilige Bibel. Ergänzungs-

band zur Faksimile-Ausgabe, Leipzig 1923. Anhang: Die Gutenberg 
Bibel – dwie karty tytułowe i strona 11-ta tekstu;

– „Gutenberg Jahrbuch” 1935 (Sonderdruck), wyd. The Library of 
Congress Washington (praca R. Frederick, A. Goff, Variant Page in 
the Gutenberg Bible) – karta tytułowa i strona 45;

– Edward Chwalewik, Zbiory polskie, t. 2, Warszawa 1927, karta ty-
tułowa i strona 49;

– Romuald Frydrychowicz, Geschichte der Cistercienser Abtei Pelplin, 
Düsseldorf 1905 – karta tytułowa i strona 162

– Ks. Tadeusz Glemma, Biblioteka Biskupstwa Chełmińskiego (praca 
zbiorowa pod redakcją Stefana Wierczyńskiego pt. Biblioteki wiel-
kopolskie i pomorskie, Toruń 1929) – karta tytułowa i strona 294;

146 Wszystkie fotografie wykonał Zakład Fotograficzny Wiktor Borkowski, Starogard 
Gdański, rachunek (896 zł) uregulował Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 
11 IX 1957. 1 komplet znajduje się w aktach Biblioteki Seminarium Tom VI razem z uwie-
rzytelnionymi notarialnie odpisami.
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– „Wielkopolska Ilustracja”, Poznań, 23 II 1930, Nr 21 str. 4–6 i 10: 
reportaż pt. Pelplińska Biblia Gutenberga;

– Ks. Bolesław Makowski, Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki, 
Toruń 1932 – karta tytułowa i strona 56 (o „Psałterzu”);

f) Statut Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie: najstarszy jak 
i przedwojenny polski (za biskupa Okoniewskiego) nie zachowały się, 
ponieważ „Akta” fasc. I i V przepadły w czasie wojny, uchował się je-
dynie stary „regulamin wewnętrzny” pt. Reglement für die Verwaltung 
der Bibliothek des Bischöflichen Stuhles von Culm zu Pelplin z 3 lu-
tego 1853 (Akta fasc. II s. 123 i 124) – cfr załączony odpis notarialny 
i fotografie;

g) uwierzytelniony odpis mojej nominacji na dyrektora Biblioteki Semi-
narium Duchownego w Pelplinie z 30 sierpnia 1946 r. (przedwojenna 
z r. 1935 przepadła razem z innymi aktami w czasie wojny).
Będąc jedynie i wyłącznie uprawionym do podjęcia z depozytu nale-

żących do Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie przedmiotów, 
znajdujących się obecnie w Banku of Montreal Ottava Ontario, proszę 
o ułatwienie mi tego.

Po odbiór zgłoszę się osobiście bądź przez osoby, które zaopatrzę 
w odpowiednie pełnomocnictwo.

Podpis
pieczęć okrągła Ks. Profesor Dr Antoni Liedtke

Numer repertorium 1417 na rok 1957

Dnia dwudziestego czwartego lipca tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego 
siódmego roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Tczewie stawił się 
Ksiądz Profesor Dr Antoni Augustyn Liedtke zamieszkały w Pelplinie Plac 
Mariacki 5 i własnoręcznie w obecności notariusza złożył swój podpis. 
Tożsamość jego osoby oraz stałe miejsce zamieszkania w Pelplinie Plac 
Mariacki 5 notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego Nr BCW 
148830. Opłatę skarbową po myśli poz. 3 litera b tabeli opłat skarbowych 
w kwocie 6,00 złotych oraz opłatę notarialną po myśli 21 rozporządzenia 
o tych opłatach w kwocie 5,00 złotych pobrano.

Franciszek Połtowski
Pieczątka okrągła          Notariusz
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Nawet odpisy nominacji na dyrektora Biblioteki, mimo że „zgodność 
z oryginałem” potwierdził ks. biskup Bernard Czapliński jako Wikariusz 
Generalny i zaopatrzył w urzędową pieczęć, musiały być „superlegalizo-
wane” przez Notariusza (Repertoria Nr 1412, 1414). To samo dotyczyło 
wypisu z inwentarza – katalogu i regulaminu, co do którego nie wystarczyła 
fotografia, lecz trzeba było dokonać odpisu uwierzytelnionego notarialnie 
(Nr Repertorium 1424 i 1428). Wszystkie tak przygotowane materiały 
dowodowe wysłałem w odpowiedzi na telegram z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki z 23 lipca 1957 r. listem wartościowym na adres Polskiego Instytutu 
Spraw Zagranicznych w Warszawie (ul. Warecka 1a) dla dr. Stanisława Na-
hlika. Potwierdzenie odbioru otrzymałem z Ministerstwa dopiero 2 grudnia 
1957 r. (Nr MOZ-Vb-38/40/57). Satysfakcją dla mnie było stwierdzenie, 
że mój „memoriał był najkompletniej opracowany”147, z czego wnioskuję, 
że i inne instytucje otrzymały podobne polecenie udokumentowania tytułu 
własności przetrzymywanych w Kanadzie depozytów.

W międzyczasie dzięki patriotycznej postawie olbrzymiej większo-
ści organizacji polonijnych domagających się stanowczo zwrotu Polsce 
Skarbów Narodowych w sprawie ich rewindykacji, zaczęło zaznaczać się 
pewne odprężenie148. Toteż Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL podjęło 
inicjatywę wysłania do Kanady „grupy rzeczoznawców polskich w celu 
przeprowadzenia oględzin części zabytków znajdujących się w depozycie 
w ottawskim oddziale Bank of Montreal. Kierownictwo grupy powierzono 
prof. dr. Jerzemu Szablowskiemu jako Dyrektorowi Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu149. W związku z tym otrzymałem 18 listopada 1958 r. 
wiadomość telefoniczną od mgr Anny Godzickiej z Wawelu, że wybiera się 
do Pelplina z dyrektorem Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Minister-
stwie Kultury i Sztuki Mieczysławem Ptaśnikiem oraz naczelnikiem w tymże 
Zarządzie Jerzym Bydlińskim w „ważnej sprawie, o której nie może mówić 
przez telefon”. Kiedy następnego dnia przyjechali samochodem, okazało 
się, że przywieźli przygotowany przez dr. Nahlika tekst pełnomocnictwa, 
upoważniający dyrektora Szablowskiego do przejrzenia i ewentualnego 
odbioru Biblii i Psałterza.

Poważną trudność nastręczało uzyskanie uwierzytelnienia notarialnego 
z uwagi na późną już porę i nieobecność notariusza Połtowskiego w Tcze-

147 Z listu ks. prof. dr. Janusza Pasierba z 3 X 1957 r. z relacją ze spotkania z dr. Nahlikiem.
148 Por. J. Szab lowsk i, Skarby Wawelskie. Skarby Kultury Narodowej, Kraków 1960.
149 Tamże.
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wie. Sytuację uratował ks. kanonik Paweł Szarowski, proboszcz parafii 
św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, dzięki któremu uzyskaliśmy tegoż 
jeszcze wieczora potrzebne uwierzytelnienie przez tamtejszego notariusza 
Franciszka Wyborskiego pełnomocnictwa o następującej treści: „Ja, ksiądz 
Antoni Augustyn Liedtke, Doktór teologii Profesor Katolickiego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, syn Józefa i Elżbiety, urodzony dnia 20 września 
1904 roku w miejscowości Chwaszczyno, pow. Wejherowo, zamieszkały 
w Pelplinie, Plac Mariacki 5, działając w charakterze Dyrektora Biblioteki 
Katolickiego Seminarium Duchownego w Pelplinie upoważniam niniejszym 
Dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w Krakowie, Profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Doktora Filozofii Jerzego Sza-
blowskiego, do wzięcia udziału w otwarciu depozytu, przechowywanego 
w dwóch kufrach, złożonych w dniu 2 marca 1945 roku w Bank of Montreal 
w Ottawie, oraz o dokonanie szczegółowych oględzin dwóch przedmiotów 
tego depozytu, stanowiących własność Biblioteki Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, a mianowicie:

1. Biblia Gutenberga – dwa tomy
2. Psałterz Dawida – rękopis łaciński

podpis
Ks. Dr Antoni Liedtke

Nr Repertorium 2415–17 na rok 1958... Państwowe Biuro Notarialne, 
Starogard 19 listopada 1958 roku.

pieczęć okrągła Podpis: Franciszek Wyborski

Powyższe pełnomocnictwo, jak widać z tekstu, dotyczyło jedynie „dokona-
nia szczegółowych oględzin” bez wzmianki o odbiorze depozytów. Na wszelki 
wypadek jednak przygotowano i drugi tekst upoważnienia o tym samym 
brzmieniu ze zmianą jedynie drugiej części ostatniego zdania, a mianowicie, 
że „upoważniam Profesora... Szablowskiego do odebrania i przewiezienia 
do Polski dwóch przedmiotów stanowiących własność Biblioteki...”

Nr Repertorium 2418–20 na rok 1958

podpis jak wyżej.
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Odbiór ten miał nastąpić po powrocie komisji ekspertów, z tym że 
udział w wyjeździe mieli wziąć także dyrektorzy Biblioteki Narodowej 
w Warszawie dr Bogdan Horodyski i Biblioteki Seminarium Duchownego 
w Pelplinie ks. Liedtke jako „właściciele” depozytów150. Tak się jednak 
szczęśliwie złożyło, że drugi wyjazd okazał się niepotrzebny, co niewątpli-
wie przypisać należy ofiarnemu zaangażowaniu oraz wysokiemu autory-
tetowi naukowemu członków polskiej komisji ekspertów, którymi oprócz 
prof. Szablowskiego byli profesorowie Marian Morelowski z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Zbigniew Drzewiecki z Wyższej Szkoły Muzycznej i prezes 
Instytutu im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Bohdan Marconi z Aka-
demii Sztuk Pięknych i równocześnie konserwator i kierownik Głównego 
Laboratorium Pracowni Konserwacji Zabytków w Warszawie. Niezmiernie 
wielką przysługę oddał sprawie rewindykacji cieszący się światową sławą 
pianista Witold Małcużyński. Niemniej przez całe trzy tygodnie, jak pisze 
prof. Szablowski, trwały ożywione pertraktacje z dyrekcją Banku, która 
wysuwała różne trudności formalno-prawne, zanim uzyskano zgodę na 
otwarcie kufrów i dokonanie przeglądu ich zawartości, co nastąpiło do-
piero 23 grudnia w obecności „grona Polaków, którzy po kilku tygodniach 
trudnych rozmów i delikatnych negocjacji dopuszczeni zostali nareszcie 
aby na własne oczy przekonać się o stanie narodowych pamiątek” cytuje 
prof. Szablowski artykuł uczestnika aktu otwarcia Aleksandra Janty, wy-
drukowany w prasie emigracyjnej, w którym żywo opisał „przebieg odpo-
wiedzialnych prac oraz nastroje panujące wśród obecnych”151.

Jednym z 15 obecnych był, cytuję za Aleksandrem Jantą, „największy 
w świecie specjalista od Gutenberga, przybyły umyślnie152 z Chicago, aby 
zobaczyć dwa spore tomy pelplińskiego egzemplarza, który z kolei wydobyty 
został z czeluści kufra, pastor Don Cleveland Norman [...], który wszyst-
kie gutenbergowskie biblie na świecie widział, badał i opisał”. Nietrudno 
wyobrazić sobie, jak ten uczony badacz po kilkunastu latach uciążliwych 
i bezskutecznych wysiłków przeżywał to osobiste spotkanie z Biblią, którą 
dotychczas znał jedynie z literatury, a jej wojenne losy, będące treścią tej 
„sagi” z opowiadań postronnych ludzi. Dzień 23 grudnia określił jako „nie-
zapomniany, wprost cudowny, który obdarzył go przywilejem obejrzenia 

150 Z listu A. Godzickiej z 24 XI 1958 r., Akta Biblioteki, tom VII.
151 Por. J. Szab lowsk i, Skarby Wawelskie. Skarby Kultury Narodowej.
152 Powiadomiony telegraficznie przez Żurowskiego (następcę Babińskiego), por. 

C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 250.
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Biblii”153. Tak się też szczęśliwie złożyło, że kiedy „przy kawie i sandwiczach” 
eksperci ustalili program oględzin, urzędnik banku pokazał wycinek z jego 
(tzn. Normana) artykułu w porannym numerze „Montreal Gazette” o bada-
niach nad Bibliami Gutenberga w świecie, wzbudził ogólne zaciekawienie 
obecnych, co posłużyło autorowi „sagi” nie tylko do wykazania wyjątkowej 
wartości egzemplarza pelplińskiego, ale także do wyrażenia opinii, że winien 
jak najprędzej i bezpiecznie wrócić do prawowitego właściciela. Z największą 
pieczołowitością dokonał drobiazgowych oględzin obu tomów „tej sławnej 
Biblii”, sfotografował i szczegółowo opisał, stwierdzając m.in. że „długi swój 
areszt przeżyła wprawdzie bez większych uszkodzeń”, ale mimo to „wyma-
ga troskliwych zabiegów, by powstrzymać proces kruszenia się papieru na 
skutek niewłaściwych warunków, w jakich przez całe 13 lat znajdowała się 
w zamkniętym kufrze w podziemnym skarbcu bankowym”154.

Także odnośnie do innych „bezcennych Skarbów Polskiej Kultury” 
stwierdzono jednomyślnie w protokóle spisanym po dokonaniu oględzin, 
iż „warunki klimatyczne w sejfie bankowym są sprzeczne z najbardziej 
elementarnymi zasadami przechowywania zbiorów muzealnych [...] toteż 
dalsze pozostawienie ich w takich warunkach naraża je na niebezpieczeń-
stwo postępującego zniszczenia”155. Uświadomienie sobie tego niebez-
pieczeństwa służyło m.in. jako walny argument w podjętych staraniach 
o powrót Skarbów do Kraju. Odnośna decyzja przekazania całego depozytu 
bankowego „na ręce profesora Szablowskiego jako pełnomocnika zaintere-
sowanych instytucji krajowych, w tym i Biblioteki Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, zapadła 5 stycznia 1959 roku”, a w trzy dni później podpisano 
odpowiednie dokumenty zdawczo-odbiorcze.

Wiadomość o pozytywnym wyniku pertraktacji podana w prasie wywo-
łała wśród społeczeństwa polskiego powszechną radość. Osobiście dzieliłem 
ją z wszystkimi w sposób szczególnie żywy, oczekując powrotu Biblii, cze-
mu dałem już wyraz w audycji Polskiego Radia dnia 31 stycznia 1959 r.156 
Dnia 18 stycznia odzyskane Skarby rozpoczęły „tryumfalny powrót” do 
Polski, eskortowane przez Królewską Kanadyjską Konną Policję (RCMP) 
do samej granicy Kanady, następnie przez amerykańską straż kolejową do 

153 List z 28 XII 1959 r., Akta Biblioteki, tom VII.
154 C. Norman, The 500-th Anniversary, s. 250.
155 J. Szab lowsk i, Skarby Wawelskie. Skarby Kultury Narodowej.
156 „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 10(1959), s. 26–28; „Przewodnik Katolicki” 

z 15 XII 1959 r.
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Nowego Jorku, skąd statkiem linii szwedzko-amerykańskiej „Sztokholm”, 
ubezpieczone na 100 milionów dolarów157 do Kopenhagi pod stałą opieką 
towarzyszących im ekspertów i kurierów dyplomatycznych, a w końcu 
wagonem-salonką przybyły do Warszawy w dniu 3 lutego entuzjastycznie 
witane przez mieszkańców Stolicy.

W KRAJU

W związku z oczekiwanym przyjęciem Skarbów minister Kultury 
i Sztuki Tadeusz Galiński powołał dwie specjalne komisje, jedną „Przejęcia 
Dóbr Kultury Narodowej rewindykowanych z Ottawy” i drugą „Konser-
watorską Zdawczo-Odbiorczą”. W skład pierwszej, której przewodniczył 
sam minister, weszli: Józef Winiewicz wiceminister Spraw Zagranicznych, 
Zygmunt Garstecki wiceminister Kultury i Sztuki, prof. dr Wiktor Boniec-
ki prezydent miasta Krakowa, Zygmunt Dworakowski prezydent miasta 
Warszawy, prof. Zbigniew Drzewiecki prezes Towarzystwa im. Fryderyka 
Chopina, dr Karol Estreicher profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, docent 
dr Bogdan Horodyski dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, poseł 
Marian Kubicki członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL, ks. prof. 
dr Antoni Liedtke dyrektor Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie, 
prof. dr Stanisław Lorentz dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, 
docent dr Kazimierz Malinowski dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów 
i Ochrony Zabytków w Warszawie, profesor Bohdan Marconi kierownik 
Głównego Laboratorium PKZ w Warszawie, dr Marian Morelowski profesor 
Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr Jerzy Szablowski dyrektor Państwo-
wych Zbiorów Sztuki na Wawelu, poseł Jan Karol Wende przewodniczący 
Komisji Kultury i Sztuki Sejmu PRL.

Do tej komisji powołany zostałem zarządzeniem Ministra Kultury 
i Sztuki z 31 stycznia 1959 r. (L.dz. MOZ-I-48/9/59) następującej treści: 
„Uprzejmie zawiadamiam, że zarządzeniem Nr 18 z dnia 31 stycznia 1959 
roku Ministra Kultury i Sztuki został Obywatel powołany w charakterze 
członka do Komisji przejęcia Dóbr Kultury Narodowej rewindykowanych 
z Ottawy, zadaniem której jest stwierdzenie zgodności przejętych przez 
Komisję Konserwatorską Zdawczo-Odbiorczą Dóbr rewindykowanych z Ot-

157 C. Norman, The 500-th Anniversary..., s. 251; według „Życia Warszawy” z 3 II 
1959 r. na „400 milionów koron”.
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tawy, oraz stwierdzenie tytułu przynależności do odpowiednich instytucji 
poszczególnych Dóbr Kultury.

Uprzejmie proszę o przybycie na posiedzenie Komisji, które odbędzie 
się w Muzeum Narodowym w Warszawie dnia 3 lutego br. o godzinie 13-ej. 

Podpis nieczytelny
Minister”.

Powyższe pismo, nadane jako „Express B. pilne”, otrzymałem 2 lu-
tego, a tegoż dnia nadszedł telegram z tegoż Ministerstwa podpisany 
przez dyr. Ptaśnika z prośbą o przybycie już na godzinę 11. Obie Komisje 
w pełnym składzie oraz zaproszeni goście, fotoreporterzy i dziennikarze 
obecni przy uroczystym akcie otwarcia kufrów z wielką uwagą wysłuchali 
przemówienia ministra Tadeusza Galińskiego i z większym jeszcze zacie-
kawieniem referatu prof. Jerzego Szablowskiego, który w sposób żywy 
opowiadał o przebiegu pertraktacji w Ottawie, naświetlając okoliczności 
uzyskania dostępu do Skarbów, ich przejęcia i powrotnej drogi do Polski. 
Wzruszenie, z jakim opowiadał o chwili otwarcia kufrów w ottawskim 
banku, udzieliło się nam wszystkim, kiedy oczom naszym ukazały się sta-
rannie i wprost z pietyzmem wyjmowane z kufrów Skarby Narodowe, obok 
insygniów koronacyjnych królów polskich z „Szczerbcem” Piastowskim, 
najstarsze pomniki piśmiennictwa polskiego z „Kazaniami Świętokrzyski-
mi” i „Psałterzem Floriańskim”, pamiątki po Chopinie i... wspaniałe tomy 
Biblii Gutenberga. Radość moja na jej widok po 20 latach, jakie upłynęły 
od zdeponowania jej w warszawskim Banku Gospodarstwa Krajowego 
była na pewno wielokrotnie większa od radości, z jaką przeżył spotkanie 
z nią Don Cleveland Norman w ottawskim oddziale Banku of Montreal. 
Z bibliofilskim wzruszeniem i czułą troskliwością dokonałem jej oględzin, 
ciesząc się, że bez znaczniejszych uszkodzeń przetrwała wojenną tułaczkę. 

Po odczytaniu przez dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony 
Zabytków doc. dr. Kazimierza Malinowskiego spisu odzyskanych Skarbów 
oraz uzasadnieniu przydziału poszczególnych obiektów wedle tytułów wła-
sności powzięto po krótkiej rzeczowej dyskusji decyzję urządzenia dwóch 
wystaw celem udostępnienia odzyskanych Skarbów szerszej publiczności, 
tak bardzo przecież zainteresowanej ich losami i przebiegiem ich odzyskania, 
o których informowała na bieżąco prasa wszystkich odłamów. Ustalono, że 
w Warszawie czynna będzie wystawa w Muzeum Narodowym od 7 do 12 lu-
tego, a następnie na Wawelu od 16 do 22 tegoż miesiąca. Na zakończenie 
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konferencji minister Galiński w serdecznych słowach podziękował w imieniu 
Rządu PRL wszystkim, którzy współpracowali w dziele rewindykacji Skarbów, 
a szczególnie profesorom Szablowskiemu, Morelowskiemu, Marconiemu, 
Drzewieckiemu i Mieczysławowi Sieradzkiemu chargé d'affaires w Ottawie158.

W miłym nastroju kontynuowano następnie wymianę wrażeń podczas 
obiadu, na który w imieniu ministra Galińskiego zaprosił członków Komisji 
wiceminister Zygmunt Garstecki do Klubu Dziennikarzy przy ul. Foksal 4. 
W czasie trwania obiadu wygłoszono szereg przemówień, wśród których nie 
zabrakło i mojej wypowiedzi, w której dałem wyraz swej radości i podzięko-
wałem za złożone mi gratulacje i dowody uznania za „troskę o uratowanie 
przed hitlerowską grabieżą Biblii Gutenberga, tego najcenniejszego pomnika 
sztuki drukarskiej”. Po krótkim wspomnieniu pamiętnego aktu zdepono-
wania w sierpniu 1939 r. pelplińskich skarbów w BGK i w nawiązaniu do 
wyzwolenia po 20 latach z Banku of Montreal, wyraziłem przekonanie, że 
„w niedalekiej przyszłości powróci do kraju także i reszta naszych Skarbów 
Narodowych, dziś jeszcze znajdujących się w kanadyjskiej niewoli”159.

Nadzwyczaj uroczyście odbyło się otwarcie wystawy w Muzeum Naro-
dowym w sobotę 7 lutego wobec licznie zebranych przedstawicieli Rządu, 
świata nauki i sztuki, placówek dyplomatycznych i członków Komisji. Po 
przywitaniu przez dyrektora Muzeum prof. Stanisława Lorentza minister 
Galiński dokonał otwarcia, podkreślając m.in. doniosłość odzyskania 
Skarbów Narodowych, „składając gorące podziękowanie wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do ich powrotu”160. Wspaniale przygotowana wystawa 
cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem publiczności. W samą tylko nie-
dzielę, jak podała prasa, kilkanaście tysięcy mieszkańców stolicy zwiedziło 
wystawę. Nic dziwnego, bo była to wyjątkowa okazja obejrzenia z bliska 
najcenniejszych Skarbów Narodowych w tak wyjątkowej i zwartej ekspo-
zycji w wyjątkowo podniosłym nastroju powagi, radości i... kontemplacji 
nad świetnością narodowej przeszłości i bogactwem jej kultury.

Obok najcenniejszych rękopisów, wyłożonych w sali Matejkowskiej, 
niemałe zaciekawienie budziła Biblia Gutenberga, wyłożona w ten sposób, 
że w pierwszym tomie otwartym na stronie 46 można było obejrzeć wy-

158 „Życie Warszawy” z 4 II 1959 r.
159 „Trybuna Ludu” z 5 II 1959 r. Reszta, czyli arrasy wawelskie, wróciły 16 I 1961 r.
160 „Głos Pracy” z 10 II 1959 r.; „Słowo Powszechne” z tegoż dnia; por. obszerny opis 

uroczystości otwarcia w „Żołnierzu Wolności”, Nr 34/2679; relacje z wystawy ukazały się 
we wszystkich prawie gazetach stołecznych i prowincjonalnych.
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raźnie na marginesie odciśnięty ślad czcionki drukarskiej, która zapewne 
wypadła z rąk drukarza w czasie pracy, czym Biblia pelplińska wyróżnia 
się spośród wszystkich zachowanych egzemplarzy. Chętnie udzielałem 
objaśnień wszystkim – a było ich bardzo dużo – którzy bliżej interesowali 
się losami i wartością Biblii, m.in. ministrom Szkolnictwa Wyższego Ste-
fanowi Żółkiewskiemu, Kultury i Sztuki Tadeuszowi Galińskiemu oraz 
dyrektorowi Muzeum Stanisławowi Lorentzowi161. Przez cały czas trwania 
wystawy zwiedzały ją codziennie liczne wycieczki z całej Polski. Podobnym 
powodzeniem cieszyła się także druga wystawa Skarbów na Wawelu, którą 
w dniach od 16 do 22 lutego obejrzało ponad 80 000 osób162, i jak opiewa 
napis pod fotografią zgromadzonego na dziedzińcu wawelskim tłumu 
czekających, że „już dawno Wawel nie widział takich tłumów [...] Ludzie 
czekali godzinami, aby móc się dostać do sal wystawowych. Z całego kraju 
przybywały wycieczki młodzieży szkolnej”163.

W podniosłym nastroju podobnie jak w Warszawie przebiegła uro-
czystość otwarcia wystawy, którego dokonał wiceminister Kultury i Sztuki 
Kazimierz Rusinek. Wieczorem tegoż 16 lutego uświetnił uroczystość 
wspaniałym recitalem chopinowskim Witold Małcużyński, który, jak wspo-
mniano, zasłużył się wybitnie sprawie odzyskania Skarbów i który też 
cały dochód z koncertu przeznaczył na „Fundusz Towarzystwa Przyjaciół 
Wawelu przeznaczony na odbudowę i urządzenie wnętrz Zamku Królew-
skiego na Wawelu”164. Pomimo ciągłego napływu zwiedzających trzeba było 
zamknąć wystawę, ponieważ, jak oświadczył dyr. Szablowski, „zaważyło na 
tej decyzji przede wszystkim dobro przywiezionych do kraju skarbów [...] 
wymagających jak najszybszego przystąpienia do prac konserwatorskich 
zabezpieczających bezcenne pamiątki narodowe przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem”165. Ocena stanu zachowania poszczególnych obiektów była 
zadaniem mianowanej przez Ministra Kultury i Sztuki specjalnej komisji kon-
serwatorskiej, która też zaleciła zabiegi, jakie należy przedsięwziąć dla ich 
zabezpieczenia. Szczegółowe dane i ustalenia zawiera protokół z posiedzenia 
Komisji odbytego na Wawelu dnia 23 lutego, w którym udział wzięli: prof. 
Szablowski jako przewodniczący, prof. dr Zbigniew Bocheński wicedyrektor 

161 Por. fotografię przy gablocie w „Chłopskiej Drodze” z 5 II 1959 r.
162 „Trybuna Ludu” z 25 II 1959 r.
163 J. Szab lowsk i, Skarby Wawelskie. Skarby Kultury Narodowej.
164 Z tekstu na „zaproszeniach” z Wawelu.
165 „Trybuna Ludu” z 25 II 1959 r.
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Muzeum Narodowego w Krakowie, konserwator Rudolf Kozłowski Główny 
Konserwator Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, prof. Kazimierz 
Kwiatkowski starszy konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie, prof. 
Bohdan Marconi i prof. Jan Robel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jeśli chodzi o ocenę stanu zachowania obiektów, Komisja stwierdziła 
zgodność ze stanem faktycznym oceny dokonanej przez polską delegację 
w Ottawie przy otwarciu kufrów w dniach 23 i 24 grudnia 1958 r. Od-
nośnie Biblii zapis w protokóle delegacji pod pozycją 19 brzmi: „BIBLIA 
GUTENBERGA. Dwa woluminy. Druk na papierze czerpanym z odręcznie 
malowanymi inicjałami. Tom I, kart 324. Oprawa współczesna obciągnięta 
skorą tłoczona i nabijana 10 guzami na obu połowach. Klamer brak. For-
mat folio. Tom II, kart 316, oprawa współczesna drewniana obciągnięta 
skórą tłoczoną, klamer i guzów brak. Format folio. Pochodzi z Biblioteki 
Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Stwierdzono w tomie I na skutek dawniejszego zamoczenia na papierze 
ślady przypuszczalnie zapleśnienia. Górne krawędzie kart w dużej mierze 

Ks. Alojzy Kowalkowski, ks. Antoni Liedtke i prof. Bohdan Marconi oglądają odzyskane Skarby
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zbutwiałe. W tomie drugim mniejsze stopnie zniszczenia, lecz ostatnie 
strony wykazują te same zbutwienia”166.

Treścią pozycji 29 jest: „Psalterium z początku XVI wieku. Rękopis 
łaciński pergaminowany z 15 inicjałami (pierwszy inicjał Król Dawid gra-
jący na harfie). Kart 110. Oprawa z datą 1613 pergaminowa z tłoczonym 
superexlibrisem I.P.M.D. poniżej data 1613. Wymaga kontroli i dezynsekcji. 
Spękanie złota”.

Co do konserwacji Komisja zaleciła odnośne metody „dostosować indy-
widualnie do charakteru zniszczeń poszczególnych obiektów po poddaniu 
ich szczególnie dokładnym badaniom i obserwacji [...] a po dokonaniu 
zabiegów konserwatorskich szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie prze-
chowywanie obiektów z zachowaniem właściwych warunków atmosferycz-
nych [...] W rękopisach i starodrukach stosować zabiegi: 1) zahamowanie 
procesu łuszczenia farb i złota (bez prób rekonstrukcji partii zniszczonych) 
2) poddanie zagrożonych ksiąg dezynsekcji i dezynfekcji w porozumieniu 
z członkiem Komisji doc. Romualdem Kowalikiem [...] Odnośnie do Biblii 
i Psałterza – ponieważ Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie 
nie posiada, jak inne instytucje, które przejmują swoje zabytki, własnej 
pracowni konserwatorskiej, Komisja zaleca zwrócenie się o przeprowa-
dzenie konserwacji Biblii Gutenberga i Psałterza do jednego z wybitnych 
konserwatorów w Polsce według wyboru właściciela obiektu”167.

Prace Komisji stanowiły przygotowanie do ostatniego aktu rewindykacji 
Skarbów, czyli do przekazania ich prawowitym właścicielom, co dokonało się 
następnego dnia w wawelskich salach „Świty” i „Szarej Sieni”. Otrzymawszy 
z Wawelu zaproszenie z dnia 20 lutego 1959 r. (L.dz. XI-35/8/59), aby przy-
być „w dniu 24 lutego 1959 r. na uroczyste przekazanie rewindykowanych 
z Ottawy obiektów zabytkowych stanowiących własność tamtejszej Instytucji, 
które odbędzie się o godzinie 11-ej w baszcie Senatorskiej”, wybrałem się do 

166 W swojej pracy Biblia Gutenberga w Pelplinie z 1936 roku, na stronie 6, podałem, 
że „ucierpiała wskutek dawnej wilgoci, przez co skruszały zwłaszcza górne brzegi poszcze-
gólnych kart, a w pierwszym tomie zamazały się nieco czerwone nagłówki, a ostatnie 
karty II tomu uszkodziły także robaki. Są to jednak drobne usterki”. Na wzmiankowane 
w protokóle zbutwienia wpłynęły w pewnym stopniu niewłaściwe warunki przechowywania 
w bankowym sejfie.

167 Prowizorycznego zabezpieczenia dokonano według wskazówek prof. Bohdana Mar-
coniego. Własną pracownię konserwatorską będzie miał Pelplin – mam nadzieję – w nowo 
zbudowanym gmachu Muzeum Diecezjalnego [obecnie Muzeum Diecezjalne w Pelplinie 
posiada pracownię konserwatorską – dop. red.].
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Krakowa razem z kustoszem Biblioteki ks. prof. mgr. Alojzym Kowalkowskim, 
aby wspólnie uczestniczyć w tak radosnym, a w dziejach Biblioteki donio-
słym, wydarzeniu. I rzeczywiście akt przekazania miał oprawę nadzwyczaj 
uroczystą. Wyłożone Skarby już swoim zewnętrznym wyglądem radowały 
nasze oczy tym bardziej, że oba tomy Biblii oraz Psałterz leżały na pierwszym 
miejscu wśród najcenniejszych i okazałych eksponatów.

Uroczystości, w której oprócz członków komisji i przedstawicieli in-
stytucji – właścicieli uczestniczyło kilkunastu gości, dziennikarzy i fotore-
porterów, przewodniczył prof. Szablowski, który na wstępie odczytał spis 
rewindykatorów dla odnośnych instytucji oraz protokół Komisji Konserwa-
torskiej. Przekazując w imieniu Władz Państwowych, reprezentowanych 
przez prof. Malinowskiego z Ministerstwa Kultury i Sztuki, poszczególne 
obiekty, nakreślił w kilku pięknych zwartych zdaniach ich charakterystykę 
i dziejowe losy. Pelplińskim skarbom poświęcił bardzo serdeczne wspomnie-
nie, dziękując mi za uratowanie ich przed grabieżą oraz za otrzymane ode 
mnie pełnomocnictwo do ich odbioru w Ottawie, a także za dostarczoną 
dokumentację uzasadniającą pełne do nich prawa Biblioteki Seminarium 
Duchownego. Dla mnie ta chwila przejmowania ich z rąk Dyrektora Pań-
stwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu była niewątpliwie wielkim przeżyciem, 

Zaproszenie na Wawel na uroczyste przekazanie rewindykowanych Skarbów
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czemu też dałem wyraz w swym krótkim przemówieniu dziękczynnym. 
Na pewno nie przesadził w swej relacji redaktor F. Kącki, pisząc m.in., że 
„nie potrzebujemy informować, z jaką radością i wzruszeniem przejmował 
ks. prof. Liedtke na Wawelu z rąk członków Komisji Ministerialnej (jako jej 
członek) najcenniejsze skarby diecezji chełmińskiej”168.

W niezmiernie miłym nastroju przebiegała cała uroczystość przeka-
zania skarbów, które po oficjalnym zakończeniu mieliśmy sposobność po 
raz pierwszy – z małymi wyjątkami – zobaczyć z bliska, wziąć do ręki 
i podziwiać, a korzystając z wyjątkowej okazji zasięgnąć porady w zakre-
sie ich konserwacji. Pod tym względem bardzo owocną była zwłaszcza 
konsultacja z prof. Marconim na temat stanu zachowania Biblii i Psałterza 
oraz zabiegów konserwacyjnych, jakie zalecił.

Oficjalnym zakończeniem uroczystości było spisanie odnośnych pro-
tokołów zdawczo-odbiorczych. Tekst dotyczący pelplińskich skarbów miał 
następujące brzmienie: „Protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 24 lutego 
1959 roku na Wawelu w Krakowie w sprawie przekazania Dóbr Kultury Na-
rodowej rewindykowanych z Ottawy przez Dyrekcję Państwowych Zbiorów 

168 „Za i Przeciw” z 5 IV 1959 r.

Przekazanie Skarbów Narodowych ich właścicielom po zamknięciu wystawy na Wawelu. 
Dokument odczytuje dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu prof. dr Jerzy Szablowski
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Sztuki na Wawelu Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie. Protokół 
niniejszy podpisują: z ramienia Dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki na 
Wawelu prof. dr Jerzy Szablowski, z ramienia Biblioteki Seminarium Du-
chownego w Pelplinie dyrektor Biblioteki Ksiądz Prałat dr Antoni Liedtke.

§ 1
Na podstawie protokołu Komisji Przejęcia Dóbr Kultury Narodowej re-

windykowanych z Ottawy z dnia 3 lutego 1959 roku, Dyrekcja Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu oddaje Bibliotece Seminarium Duchownego 
w Pelplinie następujące zabytki:

1. Biblia Gutenberga 2 tomy, nr inw. 336.
2. Psałterz (pocz. XVI w.).

§ 2
Stan zachowania w/w zabytków określony jest osobnym protokółem 

Komisji Konserwatorskiej z dnia 23 lutego 1959 roku, zawierającym po-
nadto wytyczne konserwacji.

§ 3
Protokół niniejszy sporządzono w 5-ciu egzemplarzach jednobrzmią-

cych i podpisano przez obie strony.

Kraków, dnia 24 lutego 1959 r.

Oddaje:
podpis: Jerzy Szablowski

POWRÓT DO PELPLINA

Przejęta na Wawelu Biblia wraz z Psałterzem, pieczołowicie umieszczo-
na w specjalnej solidnie przez pracowników Wawelu wykonanej drewnianej 
skrzynce, zabezpieczonej opieczętowaną taśmą, zaczęła tegoż jeszcze wie-
czora 24 lutego swoją po 20 latach powrotną drogę do Pelplina. W jakżeż 
odmiennych warunkach! W roku 1939 wywieziona ukradkiem w nastroju 
niepewności i troski o jej losy, by ją ratować przed grabieżą przez hitlerow-
skiego okupanta. Po 20 latach tułaczki, uratowana i odzyskana, wraca do 
swojej biblioteki, mając zapewnione pełne bezpieczeństwo.

Przyjmuje:
podpis: Ks. Liedtke
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Z Wawelu na Główny Dworzec towarzyszył nam w samochodzie oprócz 
pracownika Wawelu także funkcjonariusz MO. Pomógł nam umieścić 
skrzynkę w wagonie sypialnym, w którym zarezerwowany był przedział 
II klasy na 3 osoby. Konduktora wagonu niezmiernie zaintrygował ten 
„trzeci pasażer” w towarzystwie dwóch księży w dodatku „pod ochroną 
Milicji”. Chciał koniecznie dowiedzieć się, co też zawiera ta wawelska 
skrzynia, a ponieważ wiozą ją księża, przypuszczał, że „pewnie są w niej 
kielichy, a może i... relikwie”. Zapytany, czy nie czytał w prasie względnie 
nie słyszał w radio o Skarbach Wawelskich przywiezionych z Kanady i ich 
wystawie na Wawelu, oświadczył, że owszem czytał i że nawet był na 
wystawie, ale z powodu tłoku nie wszystko mógł zobaczyć. 

Z biletów wiedział, że jedziemy do Pelplina, co pomogło mu do trafnego 
rozwiązania zagadki, jako że przypominał sobie, że w „Życiu Warszawy” 
czytał o tych skarbach, wśród których wymieniono „jakąś wyjątkowo cenną 
Biblię niejakiego Gutenberga”. Trzeba było opowiedzieć mu obszernie tak 
o samej Biblii jak i o Gutenbergu jako wynalazcy sztuki drukarskiej w Mo-
guncji w XV wieku, że pisane dotychczas ręcznie księgi Pisma Świętego 
po raz pierwszy wydrukował, o wysokości nakładu i zachowanych do dziś 
nielicznych egzemplarzach, z których jeden znajduje się w Polsce i to wła-
śnie w Pelplinie. Opowieści tej słuchał z wielkim zaciekawieniem, a kiedy 
na pytanie o wartość takiej Biblii usłyszał, że oceniono ją w Kanadzie na 
przeszło milion dolarów, „osłupiał z podziwu”, że taki skarb wieziemy.

Dojechaliśmy szczęśliwie do Pelplina, udając się z Biblią wprost do 
pałacu biskupiego, gdzie odbyła się uroczystość przejęcia odzyskanych 
skarbów. Wzięli w niej udział obydwaj księża biskupi, ordynariusz Kazi-
mierz Józef Kowalski i sufragan Bernard Czapliński oraz przedstawiciele 
Kapituły i Seminarium Duchownego. W pięknych i serdecznych słowach 
biskup ordynariusz dał wyraz swojej radości z powrotu cennych pamiątek 
narodowych oraz wdzięczności dyrektorowi Biblioteki za ich uratowanie 
i odzyskanie dla diecezji, polecając jak najtroskliwszej opiece169.

Po dokonaniu niezbędnych zabiegów konserwatorskich oba zabytki 
złożone zostały czasowo w sejfie Kurii Biskupiej, a następnie w wykonanej 
specjalnie bibliotecznej szafie pancernej o szklanych drzwiach wewnętrz-
nych, w której przechowała się do czasu umieszczenia w nowo wybudo-
wanym gmachu Muzeum Diecezjalnego doskonale eksponowana razem 
z szeregiem najcenniejszych rękopisów i najrzadszych inkunabułów.

169 Por. „Słowo Powszechne” z 28 II/1 III 1959 r. oraz „Za i Przeciw” z 5 IV 1959 r.
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Ekspozycja cymeliów stanowi obok wspaniałej architektury katedry 
i całego pocysterskiego zespołu klasztornego, obok bezcennych zabyt-
ków rzeźby i malarstwa dawnych wieków, najbardziej atrakcyjny obiekt, 
oglądany corocznie przez tysiące wycieczkowiczów i turystów z kraju 
i z zagranicy, chcących zobaczyć ten „największy skarb bibliograficzny, 
jaki posiada Polska”170. Oprócz artykułów w prasie z okazji rewindykacji 
Skarbów Narodowych z Kanady cała Polska miała okazję zobaczyć wspa-
niałość pelplińskich eksponatów także w pięknym kolorowym filmie, jaki 
nadała Telewizja Polska w pierwszym ogólnokrajowym programie w dniu 
16 marca 1977 r. i powtórnie 12 kwietnia 1982 r. pt. „Polski egzemplarz 
Biblii Gutenberga”, wykonanym przez wytwórnię „Czołówka” w reżyserii 
Edmunda Zbigniewa Szaniawskiego. Malowniczy ten film, którego kopię 
oglądać można z okazji zwiedzania Pelplina, nie tylko doskonale oddaje 
piękno zabytków, ale stanowi, jak by to powiedział Cleveland Norman, 
„wspaniałe zakończenie tej sensacyjnej nowoczesnej sagi”171.

170 K. Kantak, Bernardyni polscy, s. 302.
171 The quiet and wonderful conclusion to a thrilling, modern saga – C. Norman, The 

500-th Anniversary..., s. 252.

Pelplińska Biblia Gutenberga
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Faksymile Pelplińskiej Biblii Gutenberga w katedrze w Pelplinie
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