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WYSTAWY „WILNU PRZYPISANI” I „ŚWIATŁA WILNA”.

Struktura i organizacja zgromadzonych w archiwach materiałów jest bardzo 
częstym powodem, dla którego uzyskanie szybkiej i prawidłowej informacji o za
wartości poszczególnych jednostek aktowych, jest utrudnione. Poszukiwane do
kumenty lub akty są ukryte wśród zespołów archiwalnych i tworzących je jed
nostek. Wystawy tematyczne stanowią okazję do prezentacji różnych rodzajów 
dokumentacji nagromadzonej w archiwach, właśnie na najniższym poziomie or
ganizacji zasobu.

Celem wystaw, opartych wyłącznie na zasobie przechowywanym w Archi
wum PAN, poświęconych wileńskiemu ośrodkowi naukowemu i kulturalnemu, 
było ukazanie różnorodności dokumentacji dotyczącej miasta, instytucji i ludzi. 
Eksponowane archiwalia pochodziły z zespołów prywatnych zgromadzonych 
w Archiwum. Placówka ta od początku istnienia zbiera materiały osób i instytu
cji aktywnych i twórczych w dziedzinie nauki. Zabezpieczenie przez uczonych 
i ich rodziny świadectw tej aktywności, przechowywanie ich, czasem także w trud
nych i niebezpiecznych okolicznościach, sprawiło, iż działalność kulturalna i na
ukowa jest bogato udokumentowana. Troska o materiały własne i najbliższej ro
dziny lub kręgu przyjaciół stała się w tym przypadku elementem starań o ochronę 
i ocalenie dziedzictwa narodowego.

Eksponowane materiały pochodziły z archiwów osobistych osób związanych 
z wileńskim środowiskiem naukowym i kulturalnym: Ludwika Chmaja, Henry
ka Elzenberga, Michała Federowskiego, Heleny Drege, Wacława i Władysława 
Dziewulskich, Józefa Herbaczewskiego, Ludwika Kolankowskiego, Mariana Mas- 
soniusa, Mariana Morelowskiego, Stefana Rygla, Wacława Staszewskiego, Szcze
pana Szczeniowskiego, Mariana Zdziechowskiego oraz kolekcji dokumentów do 
historii Uniwersytetu Wileńskiego powstałej na bazie zbiorów prywatnych.

Wśród zgromadzonych w Archiwum PAN materiałów znalazło się wiele do
kumentów istotnych dla dziejów nauki i kultury w Wilnie, a także w Polsce. Po
przez rolę Wilna w procesie symbiozy różnych kultur i narodowości archiwalia 
te istotne są również dla historii Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspozycje zo
stały zaplanowane na miesiąc listopad. Jest to czas, w którym częściej niż w in
nych okresach roku, wracają refleksje związane z przemijaniem. Na ich tle 
zwykle rodzą się pytania o trwałe, nieprzemijające wartości ludzkiego życia i ludz
kich dokonań. Organizacja wystaw poświęconych Wilnu stanowiła próbę 
włączenia się w nurt refleksji poszukujących trwałości i sensu w krótkim, ludz
kim bytowaniu. Aktywność na polu nauki i kultury, kreowanie instytucji nauko
wych i kulturalnych, wzbogacanie dorobku tych dziedzin stanowi jeden z istot
nych i trwałych elementów dorobku cywilizacyjnego. Pozostawione na tym po
lu ślady działalności poszczególnych jednostek posiadają zbliżoną rangę. Doro
bek w zakresie nauki i kultury stanowi jeden z istotnych elementów tej swoistej
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drogi do wieczności. Działający w Wilnie ludzie pozostawili po sobie wartościowe 
ślady wzbogacające historię miasta, kraju, regionu. Odbicie bogactwa i trwałości ich 
dorobku znalazło odzwierciedlenie w dokumentacji prezentowanej na wystawach.

Rola Wilna w tworzeniu świadomości i kultury narodowej była przedmiotem 
licznych prac naukowych i wystaw. Również instytucje naukowe i kulturalne te
go miasta doczekały się wielu prezentacji. Celem ekspozycji było więc pokaza
nie jeszcze jednego obrazu, jeszcze jednej wersji wydarzeń i zjawisk związa
nych z tym miastem -  ważnym centrum życia politycznego, ale jednocześnie 
kulturalnego i naukowego. Tym razem obraz ten oparty został o to, co było naj
cenniejsze dla ludzi związanych z nauką, kulturą, oświatą. Prezentuje zatem 
Wilno widziane przede wszystkim ich oczyma.

Zorganizowane zostały dwie wystawy oparte na archiwaliach dotyczących 
Wilna przechowywanych w różnych zespołach archiwalnych. Jedna z nich zaty
tułowana „Wilnu przypisani. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk” była eksponowana w Pałacu Staszica, w sali Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, w dniach 6-30 listopada 2001 r. Druga z wystaw „Światła Wil
na” była prezentowana w gmachu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dniach 
7 listopada -  3 grudnia 2001 r.

Hasła przewodnie, wokół których zgromadzono eksponaty na pierwszej z wy
staw stanowili ludzie i instytucje, których działalność była związana z tym ośrod
kiem. Wkład ich w dziedzictwo kulturowe był znaczący także w Polsce oraz Eu
ropie Środkowej. Ikonograficznymi motywami wprowadzającymi i przewodnimi 
na wystawie były reprodukcje portretów Stefana Batorego -  założyciela uczelni 
i Józefa Piłsudskiego -  jej restauratora w Polsce Niepodległej. Pochodziły one 
z albumu wydanego z okazji 350-lecia utworzenia Akademii. Autorem portretu 
Batorego był Józef Czajkowski, Piłsudskiego Ludomir Ślendziński.

W pierwszej części wystawy ukazane zostały dokumenty wiążące się z dzia
łalnością Akademii Wileńskiej i Uniwersytetu Wileńskiego. Znalazł się wśród 
nich m.in. dokument Stefana Batorego z 1580 r. dotyczący budynków Akademii. 
Został on wystawiony w języku ruskim -  języku urzędowym kancelarii Wielkie
go Księstwa Litewskiego. Został opatrzony pieczęcią papierową i podpisem 
królewskim. W kolejnej części znalazły się dwa dyplomy doktorskie. Pierwszy 
z nich wystawiony był w 1795 r., a więc w końcowym okresie istnienia Szkoły 
Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odbiorcą jego był ówczesny kano
nik warszawski -  Jan Paweł Woronicz. Dyplom posiada podpis ówczesnego rek
tora Szkoły -  Marcina Poczobuta. Drugi z dyplomów pochodzi z 1806 r., a więc 
z czasu funkcjonowania Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Został wysta
wiony dla Michała Kado, późniejszego architekta warszawskiego, znanego m.in. 
z projektowania budynków Uniwersytetu Warszawskiego. Ten dyplom został 
podpisany przez ówczesnego rektora -  Hieronima Stroynowskiego. W tej częś
ci znalazły się również materiały do historii szkolnictwa średniego zebrane
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przez Ludwika Chmaja. Były wśród nich m.in. „Tymczasowe prawidła 
porządkowe, przepisane dla gimnazjów i szkół w Wydziale Imperatorskiego 
Uniwersytetu Wileńskiego”. Ten druk podpisany przez ówczesnego rektora 
uczelni -  Szymona Malewskiego, pochodzi z 1819 r. Wśród tych materiałów 
znalazła się także ozdobna, kolorowa winieta „Pytań na doświadczenie uczniów 
4-ch klass wyższych lekcji nauczyciela fizyki i historii naturalnej dla szkół w Ży- 
rowie” (1811). Kolejne części wystawy poświęcone zostały profesorom Uniwer
sytetu Wileńskiego: Ignacemu Onacewiczowi (1780-1845) i Joachimowi Lele
welowi. Materiały dotyczące pierwszego z nich pochodziły z archiwum Janusza 
Iwaszkiewicza. Znalazły się wśród nich notatki z wykładów statystyki i dyplo
matyki, wygłaszanych przez Onacewicza, wykonane przez nieznanego studenta, 
datowane na 1827 r. Także wśród archiwaliów dotyczących najwybitniejszego 
historyka polskiego wieku XIX -  Joachima Lelewela znajdują się notatki z wy
kładów tego wybitnego uczonego z lat 1821-1822. Notatki te to zapewne rodzaj 
skryptu opracowanego i kopiowanego przez słuchaczy.

Kolejne części wystawy zostały poświęcone Wilnu drugiej połowy XIX w. 
a więc miastu funkcjonującemu bez zlikwidowanego w 1832 r. Uniwersytetu, 
w ramach represji po upadku powstania listopadowego. Zaprezentowano tu m.in. 
materiały dotyczące Jakuba Gieysztora, uczestnika powstania styczniowego, 
prezesa Komitetu Zarządzającego Prowincjami Litwy, Mikołaja Malinowskie
go, filarety, absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego, zasłużonego edytora źródeł, 
Romana Szwoynickiego, malarza, Tadeusza Wróblewskiego, bibliofila, Władys
ława Syrokomli, pisarza. Wśród eksponowanych archiwaliów znalazła się gru
pa XIX-wiecznych fotografii przedstawiających m.in. członków rodziny Giey
sztorów, uczestników powstania styczniowego na zesłaniu, nauczycieli gim
nazjów wileńskich. W tej części zaprezentowano też prasę powstania stycznio
wego oraz niepublikowany pamiętnik Jakuba Gieysztora z 1844 r.

W ostatniej części wystawy zaprezentowane zostały archiwalia dotyczące re
stytucji uczelni wileńskiej w 1919 r., jej działalności w okresie międzywojen
nym, osób związanych z wileńskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi 
oraz grupy placówek kulturalnych i oświatowych: Biblioteki im.Wróblewskich, 
gimnazjum i liceum ss. Nazaretanek, Państwowego Liceum im.J.J.Śniadeckich. 
Tę część materiałów otwierała dokumentacja dotycząca wznowienia działalnoś
ci uczelni w Wilnie. Wśród prezentowanych materiałów znalazły się m.in. list 
Wodza Naczelnego -  Józefa Piłsudskiego do Senatu USB w sprawie restytucji 
Uniwersytetu, pierwszy program wykładów oraz tymczasowy statut. Część do
kumentacji dotyczyła Józefa Piłsudskiego zaangażowanego w sprawy tej uczel
ni. Znalazł się tu m.in. list J.Piłudskiego pisany w Sulejówku 11 marca 1924 r. 
przekazujący miesięczne uposażenie na rzecz USB. Z tego samego roku pocho
dzi także relacja z rozmowy, jaką odbył Stefan Rygiel -  ówczesny dyrektor Bib
lioteki Uniwersytetu Wileńskiego z J.Piłsudskim, w sprawie m.in. przeznacze
nia sum ofiarowywanych przez Marszałka na Bibliotekę. Zaprezentowano także
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materiały dotyczące działalności uczonych związanych ze środowiskiem wileń
skim w okresie międzywojennym: Ludwika Kolankowskiego, Władysława i Wac
ława Dziewulskich w tym także archiwalia związane z Obserwatorium Astrono
micznym USB, Henryka Elzenberga, Ludwika Chmaja, Heleny Drege, Janusza 
Iwaszkiewicza, Mariana Morelowskiego, Jana Oko, Józefa Herbaczewskiego, 
Józefa Kallenbacha, Mariana Massoniusa, Stefana Rygla i Biblioteki 
im.Wróblewskich, Mariana Zdziechowskiego, Manfreda Kridla. W prezentowa
nej dokumentacji znalazła się duża grupa fotografii. Są wśród niej albumy zawie
rające fotografie z życia USB, Obserwatorium Astronomicznego uczelni oraz 
Biblioteki im.Wróblewskich. Duża grupa fotografii pochodziła także z bogatej 
kolekcji Wacława Staszewskiego, związanego z kręgami naukowymi i oświato
wymi miasta. Spośród archiwaliów Henryka Elzenberga wybrane zostały arty
kuły, odczyty i większe opracowania, które powstały w okresie wileńskim. Zna
lazł się wśród nich m.in. rękopis odczytu „Ocena przyjemności i przykrości 
w etyce perfekcjonistycznej” wygłoszonego w Towarzystwie Filozoficznym 
Wileńskim (1938) oraz rękopis wykładu „Zagadnienia osobistej dyscypliny 
etycznej” a także spisu wykładów „Aksjologia”. Z archiwum osobistego Ludwi
ka Chmaja wybrano m.in. wiersze pisane przez uczonego, w tym w okresie zes
łania do Kazachstanu (1944-1955). Spośród materiałów Heleny Drege, bibliofi
la, pracownicy Państwowej Biblioteki im.Wróblewskich, wybrano kolekcję ex- 
librisów oraz cegiełek wydawanych z okazji różnych akcji społecznych, w tym 
charytatywnych. Znalazły się m.in. wśród nich exlibris Biblioteki im.Wrólblew- 
skich, cegiełki na powstanie śląskie, na odbudowę kościoła Św. Ignacego, na po
wodzian, na mleko dla sierot, na kolonie letnie dla niezamożnych dzieci, na ce
le oświatowo -  kulturalne oraz inne. W grupie archiwaliów poświęconych Li
ceum im.J.J.Śniadeckich oraz gimnazjum ss.Nazaretanek znalazła się dokumen
tacja aktowa dotycząca działalności tych placówek oraz ikonografia. Zaprezen
towano fotografie uczniów poszczególnych klas licealnych oraz zdjęcia ilus
trujące życie kulturalne gimnazjum ss. Nazaretanek. Eksponowane były również 
opinie o kandydatach do eksperymentalnego Państwowego Liceum im.J.J.Śnia
deckich funkcjonującego przy USB, autorstwa W.Staszewskiego.

Wystawę kończył cykl materiałów dotyczących II wojny światowej oraz 
ewakuacji środowiska naukowego do Polski. Znalazła się tu grupa archiwaliów 
dotyczących przejęcia Uniwersytetu przez władze litewskie oraz karta ewakua
cyjna i fragmenty dziennika Władysława Dziewulskiego dotyczące podróży z Wil
na do Torunia.

Wystawa była bogato ilustrowana fotografiami nagrobków uczonych polskich
i innych wybitnych osobistości polskiego życia kulturalnego i politycznego Wilna 
wykonanymi przez D.Zamojską na cmentarzach wileńskich (na Rossie, antokol- 
skim, szawelskim i bernardyńskim) oraz warszawskich (Powązki, oba cmentarze 
ewangelickie). Stanowiły one istotne uzupełnienie prezentowanej dokumentacji 
aktowej. Były również istotnym elementem listopadowej atmosfery zaduszkowej.
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Obiekty na wystawę zostały przygotowane przez Iwonę Redzińską i Katarzynę 
Rdzanek. Scenografia została zaprojektowana i wykonana przez artystę plastyka 
Jerzego Derkacza. W nawiązaniu do jesiennych refleksji o przemijaniu została ona 
wzbogacona liśćmi opadłymi z drzew rozrzuconymi wśród gablot zawierających 
archiwalia. Scenariusz i katalog wystawy opracowały Dorota Zamojska i Alicja 
Kulecka. Katalog składa się ze spisu obiektów prezentowanych na wystawie, za
rysu historii wileńskich instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych stano
wiących przedmiot ekspozycji, not biograficznych osób związanych ze środowis
kiem wileńskim, publikacji źródłowych -  wiersza Ludwika Chmaja i relacji
S.Rygla „Audiencja u Marszałka”, reprodukcji archiwaliów i fotografii.

Celem wystawy „Światła Wilna” była prezentacja instytucji naukowych, oświa
towych i kulturalnych tego miasta. Przedmiotem ekspozycji były albumy fotogra
ficzne, wspomniane wcześniej, pochodzące z archiwów Władysława Dziewulskie
go i Stefana Rygla oraz kolekcja fotografii ze spuścizny Wacława Staszewskiego.

Pierwsza z serii fotografii pochodziła z albumu wydanego dla upamiętnienia 
350-rocznicy powstania Akademii Wileńskiej. Prezentowano w nim głównie po
stacie zasłużone dla założenia i rozwoju uczelni, insygnia, dokumentację ob
chodów rocznicowych -  imprez naukowych i uroczystości religijnych towa
rzyszących jubileuszowi.

Kolejna seria fotografii pochodziła z albumu poświęconego budowie nowego 
Obserwatorium USB. Pochodzą one z lat 1922-1936. Album był przechowywany 
w prywatnym archiwum Władysława Dziewulskiego. Wraz z nim trafił do Archi
wum PAN. Zawarte w nim fotografie dokumentują proces budowy Obserwato
rium USB w Lesie Zakretowym. Przedstawione na nich zostały kolejne etapy 
poszczególnych gmachów, przyrządy astronomiczne oraz ludzie związani z bu
dową tej placówki, wśród nich również Władysław Dziewulski i jego współpraco
wnicy, m.in. Wilhelmina Iwanowska., wizyta ministra wyznań religijnych i oświe
cenia publicznego -  Wojciecha Świętosławskiego w Obserwatorium w czasie ofi
cjalnego otwarcia obiektów (1936) połączonego z ich poświęceniem.

Następna seria zdjęć pochodziła z albumu pamiątkowego Biblioteki im  Wróblew
skich podarowanego Stefanowi Ryglowi przez jej pracowników w 1932 r. Zawarte 
w nim zostały m.in. fotografie starej siedziby Biblioteki mieszczącej się w miesz
kaniu prywatnym Tadeusza Wróblewskiego, nowej siedziby (od 1931 r.) w Pałacu 
Tyszkiewiczowskim, wyposażenia Biblioteki, ekspozycji stałych w jej gmachu.

Duża grupa fotografii pochodziła z kolekcji Wacława Staszewskiego. Właściciel 
jej związany był zarówno z Uniwersytetem jak i gimnazjum ss.Nazaretanek oraz 
Państwowym Liceum im.J.J.Śniadeckich. Fotografie te prezentowały środowisko 
uczonych, nauczycieli, studentów i uczniów w różnych okolicznościach -  podczas 
spotkań naukowych i towarzyskich. Ukazywały prowadzoną w placówkach oświa
towych działalność kulturalną m.in. przedstawienia teatralne realizowane przez 
uczennice oraz działalność społeczną m.in. o charakterze spółdzielczym.
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Plansze wystawy zostały zaprojektowane przez Jolantę Mincberg. Scena
riusz i spis obiektów wykonały Dorota Zamojska i Alicja Kulecka.

Wystawy ukazywały bogactwo i różnorodność wileńskiego życia naukowe
go, oświatowego i kulturalnego.

Alicja Kulecka 
AGAD 

Warszawa

TRZECIE SPOTKANIE STASZICOWSKIE W PILE

W dniu 21 września 2001 r. odbyło się w Pile trzecie Spotkanie Staszicow
skie, podczas którego przedstawiono kilka referatów i komunikatów wzboga
cających dotychczasowe ustalenia dotyczące Staszica.

Rozpoczął prof. Zbigniew Wójcik z warszawskiego Muzeum Ziemi PAN, 
który przedstawił informację o Nowych staszicianach ze zbiorów Biblioteki 
Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. Autor zwrócił uwagę na dwa 
rękopisy, będące tłumaczeniami na język francuski dwóch tekstów Staszica: O zie- 
miorodztwie gór dawniej Sarmacji a później Polski oraz O statystyce Polski. Ręko
pisy te znajdują się w zespole dokumentów Aleksandra Sapiehy, który -  według 
prof. Z. Wójcika -  jest autorem tych tłumaczeń. W owym zespole jest również ge
neralna plenipotencja Anny z Zamoyskich Sapieżyny dla Staszica. W lwowskiej 
bibliotece prof. Z. Wójcik znalazł również 5 listów Staszica z lat 1808-1820, do
tyczących spraw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie.

Prof. Jerzy Starnawski z Łodzi przygotował tekst o tym Jak lubelskie środo
wisko uczciło setną rocznicą śmierci Staszica. Przedstawiając dokonania edytor
skie Lubelskiego Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Zgonu Stanisława Staszi
ca (najpierw liczne artykuły w 17. numerze „Głosu Lubelskiego” z 1926 r., póź
niej zaś zawartość lubelskiej księgi zbiorowej wydanej w 1928 r.), autor refera
tu podniósł zasługi Zygmunta Kukulskiego, który w organizowaniu tego jubileu
szu odegrał podobną rolę jak dwadzieścia lat wcześniej, również w Lublinie, 
Hieronim Łopaciński.

Następnie prof. Andrzej Abramowicz z Łodzi zaprezentował komunikat pt. 
Mapa Staszica na kongresie w Bolonii w 1871 r. Mowa była o piątym Congrès 
International d ’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques, podczas którego 
jeden z polskich uczestników Kongresu -  Aleksander Przeździecki -  zaprezen
tował mapę geologiczną Staszica jako wzór do projektu międzynarodowych 
map archeologicznych.

W dalszej kolejności prof. Marian Skrzypek z Warszawy przedstawił referat nt. 
Naturalnej historii religii w „Rodzie ludzkim ” Staszica. Autor omówił Staszicow
ski wariant rozwoju religii, zwracając uwagę na jego oryginalność, oświadczając


