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1 W. B e r b e l i c k i, Dary dla Biblioteki Jagiello!skiej w latach 1868�1909, �Biuletyn Biblioteki Jagiel-
lo!skiej� XI, 1959, z. 1/2, s. 74. 

2 W"adys"aw Wis"ocki (1841�1900) � w latach 1869�1874 kustosz Biblioteki Zak"adu Narodowego 
Ossoli!skich we Lwowie, od 1874 roku kustosz Biblioteki Jagiello!skiej, wybitny bibliotekarz, bibliograf 
i edytor, autor m.in. Katalogu r"kopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiello!skiego, Kraków 1877�1881 oraz 
Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Cracovienis, Kraków 1900, od 1878 a# do $mierci pro-
wadzi" �Przewodnik Bibliograficzny�, w którym oprócz bie#%cej rejestracji polskiej produkcji wydawniczej 
publikowa" informacje z zakresu bibliofilstwa, bibliotekarstwa i ksi&goznawstwa.

3 Wzorem by" tu edycja: J. I. K r a s z e w s k i, Listy do rodziny 1820�1863, oprac. W. D a n e k, Kraków 
1982.

KORESPONDENCJA 
JÓZEFA  IGNACEGO  KRASZEWSKIEGO 

Z  W'ADYS'AWEM  WIS'OCKIM 
ZE  ZBIORÓW  R*KOPI+MIENNYCH  BIBLIOTEKI  JAGIELLO�SKIEJ

Opracowa"a Monika Jaglarz

W zbiorach Biblioteki Jagiello!skiej znajduje si& ogromna korespondencja Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, przekazana jako legat pisarza w 1888 roku1 i uznawana po-
wszechnie za znakomite ;ród"o do dziejów kultury polskiej w XIX wieku. W$ród setek 
osób pisz%cych do Kraszewskiego odnale;< mo#na tak#e kustosza Biblioteki Jagiello!-
skiej W"adys"awa Wis"ockiego, wybitnego naukowca, twórc& pionierskich katalogów 
r&kopisów i inkunabu"ów Biblioteki Jagiello!skiej, autora pierwszej polskiej bibliogra-
fii bie#%cej2. Jego z kolei listy do Kraszewskiego wpisano do akcesji Oddzia"u R&kopi-
sów BJ w 1981 roku. Te kilkana$cie listów pisanych na przestrzeni 15 lat nie stanowi 
ca"o$ci ich korespondencji, wynika to jasno z lektury, lecz daje $wiadectwo wspólnych 
zainteresowa! i planów, przede wszystkim edytorskich.

W opublikowanych poni#ej listach starano si& zachowa< specyficzny dla obydwu 
autorów j&zyk, uwspó"cze$niaj%c ortografi& i interpunkcj& dla "atwiejszej lektury3.

===
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1. W!adys!aw Wis!ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego4

Wielmo"ny Panie#

Wyczytawszy w N[ume]rze 9 �Tygodnia� z d. 26 lutego b.r. wiadomo$% o zamierzo-

nym przez Wielmo"nego Pana Dobrodzieja Wydawnictwie Przedruków polskich z XVI�

�XVIII5, o$mielam si& ofiarowa% mu niniejszym pomoc swoj' w przeprowadzeniu tego 

zamiaru, pewny, "e cho% nieznany Szanownemu Panu bli"ej, nie $ci'gn& na siebie zarzu-

tu natr&ctwa. Jako skryptor literacki przy Zak!adzie Imienia Ossoli(skich i maj'c w do-

datku powierzon' sobie wy!'cznie stra" nad sam' bibliotek', jestem w po!o"eniu i mo"-

no$ci by% Mu w zamierzonym wydawnictwie bardziej us!u"nym i pomocnym ni" kto-

kolwiek inny. Nadmieniam zreszt', "e chcia!bym pozosta% ca!kiem bezinteresownym, 

i o tyle tylko domaga% si& od Wielmo"nego Pana zwrotu kosztów, o ile takowe potrzeb-

ne b&d' na wynagrodzenie przepisywania i przesy!ki pocztowej. Na razie nie o$mielam 

si& tak"e wyst&pywa% z propozycj', "eby$ Wielmo"ny Pan Dobrodziej to lub owo w �Prze-

druki� przyj'% raczy!, ale oczekuj& rozkazów, które z najwi&ksz' $cis!o$ci' wykona% przy-

rzekam. Przy tym niech mi wolno b&dzie przes!a% Szanownemu Panu niektóre próbki 

nieudolnego mojego, ale prosz& mi wierza%, szczerymi ch&ciami o"ywionego pióra.

Z najg!&bszym szacunkiem

W!adys!aw Wis!ocki

Lwów, 6go marca 1871 r.

2. W!adys!aw Wis!ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego6

Wielmo"ny Panie#

Z najwi&ksza gotowo$ci' posy!am WPanu ca!kowit' kopi' tak �Snu majowego�, 

jak �Rozmowy dwóch baranów�7, i jestem WPanu bardzo wdzi&czny, "e$ mi niniejszym 

poda! sposobno$% zrobienia mu tej przys!ugi. Tak jedn', jak drug' satyr& otrzyma!em by! 

z �biblioteki Okie(skiej�8 zaledwie na dwa tygodni[#], i obydwie w!asn' r&k' w ca!o$ci 

4 Autograf, Biblioteka Jagiello(ska )dalej: BJ*, sygn. rkps 6540 k. 523.
5 W czasopi$mie �Tydzie( Polityczny, Naukowy, Literacki i Artystyczny� redagowanym przez Kraszew-

skiego w Dre+nie ukaza!o si& 26 II 1871 nast&puj'ce og!oszenie: �Przedruki. Pod tym ogólnym tytu!em 

zamierzamy wydawa% rzadkie pisma polskie z XVI�XVIII wieku [�] Znale+li$my ju" !askawe poparcie 

my$li tej od zarz'du Biblioteki ksi'"'t Czartoryskich w Sieniawie [�], odzywamy si& z pro$b' o podobn' 

uczynno$% dla dobra ogó!u, do w!a$cicieli i zarz'dzaj'cych bibliotekami polskiemi w Krakowie, we Lwowie, 

w Warszawie, w Kórniku i t.p. prosz'c o czynny wspó!udzia! w sprawie tem wa"niejszej dzisiaj, im j&zyk 

nasz dawny, i duch wiej'cy ze(, coraz mniej nowym pokoleniom dost&pne. J.I. Kraszewski�.
6 Autograf, BJ, sygn. rkps 6540 k. 524.
7 M. B i e l s k i, Sen majowy pod gajem jednego pustelnika, Kraków 1566/1567 oraz Rozmowa nowych 

proroków, dwu baranów o jednej g�owie, Kraków 1566/1567.
8 Kolekcja prywatna Miko!aja Udalryka Cie(skiego )1790�1872* mie$ci!a si& w jego miejscowo$ci Ok-
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przepisa em.!Czas!krótki!nie!dozwoli !mi!uskuteczni"!odpisu!z!zachowaniem!ortografii,!

która!zreszt#,!jak!we!wszystkich!ówczesnych!drukach,!jest!nadzwyczaj!niejednostajna!

i!ba amutna,!i!przepisa em!je!dlatego!ortografi#!dzisiejsz#,!nie!naruszaj#c!jednakowo$!

w!niczym!form!gramatycznych.!Karty!tytu owe!da em!przy!tym!na!pr%dce!odfotografo-

wa"!(obydwie!fotografie!za #czam!tak$e)!i!mia em!zamiar!obydwie!te!rzadko&ci!umie-

&ci"!w!ca o&ci!w!�Przedrukach�!dzie !rzadkich,!na!które!nak adcy!szuka em.!Na!pierw-

szy!pocz#tek!mia y!pój&"!w!te!�Przedruki�!(tomik!Iszy,!proza)!Glicznera!Ksi��ki o wy-

chowaniu dzieci!z!r.!15589,!i!(tomik!IIgi,!poezja)!Bielskiego!Sen majowy!i!Rozmowa!

dwóch baranów10.!Zamiar!mój!jednakowo$!spe z !na!razie!na!niczym,!gdy$!ksi%garz!

Wild11,!który!rad!by!by !podobne!wydawnictwo!rozpocz#",!zaniecha"!go!musia !dla!z e-

go!stanu!finansów,!z!innymi!za&!ksi%garzami!tutejszymi!nie!rozpoczyna em!nawet!$ad-

nych!uk adów,!gdy$!to!pro&ci!kramarze!tylko!i!do!takiego!wydawnictwa!zmys u!nie!maj#.

Obydwie!satyry!posy am!WPanu!do!dowolnego!u$ytku,!i!tylko!bym!prosi !o! aska-

wy!zwrot!r%kopisu,!gdy!go!WPan!potrzebowa"!ju$!nie!b%dzie.!O&mielam!si%!tak$e!zwró-

ci"!uwag%!na!to,!$e!ksi%garz!Wild!da !nak ad!na!odbitk%!mojej!rozprawki!z!�Przewodni-

ka�12,!a!w a&ciwie!zap aci !za!druk!i!papier!i!osobno!20!z r![�]!za!odlitografowanie!kart!

tytu owych,!bo!redakcja!�Gazety!Lwowskiej�!funduszu!na!to!nie!mia a.!Odbi"!jej!wpraw-

dzie!kaza !tylko!200!egzemplarzy,!ale!pono&!ma!ich!jeszcze!dosy"!na!sk adzie.!S#dz%!

jednakowo$,!$e!forma,!w!jakiej!WPan!obydwie!te!satyry!w!ca o&ci!wydasz!nie!b%dzie!

bardzo!przeszkadza"!nak adowi!Wilda,!i!jedno!wydawnictwo!obok!drugiego!w!handlu!

kursowa"!b%dzie!mog o.!Zreszt#!nie!jest!to!tak!bardzo!rzecz#!moj#!i!dotyczy!raczej!inte-

resu!Wilda,!którego!finanse,!jak!powiadam,!s#!bardzo!op akane,!a!który!b#d'!co!b#d'!na!

wszelkie!uwzgl%dnienie!zas uguje.

Przy!tej!sposobno&ci!o&mielam!si%!tak$e!za #czy"!dla!W.!Pana!po!exemplarzowi[*]!

niektórych!publikacji!z!pro&b#,!by&!je! askawie!przyj#"!raczy :

1.!Kochowskiego!Rubus incombustus;

2. R!kopisy i ciekawsze druki bibl. im. Ossol. z r. 1870;

3. Dwie rzadko"ci bibliograficzne;

4.!Niemcewicza!Dziennik 2giej podró�y do Ameryki13.

no,!a!pochodz#ce!z!tej!kolekcji!r%kopisy!i!druki!opatrzone!by y!piecz#tk#!�Ksi%gozbiór!Okie+ski!Cie+skiego�.!

Wis ocki!wypo$yczy !obydwa!stare!druki!z!tego!ksi%gozbioru!za!po&rednictwem!Antoniego!Ma eckiego.
9!A.!G!l!i!c!z!n!e!r,!Ksi��ki o wychowaniu dzieci barzo dobre, po�yteczne i potrzebne, z których rodzicy 

ku wychowaniu dzieci swych nauk! do#o�n� wyczerpn�$ mog�,!Kraków!1558.
10!Ostatecznie!dwa!te!dialogi!Bielskiego!zosta y!wydane!przez!Wis ockiego!w!Bibliotece Pisarzów Pol-

skich,!t.!4:!M.!B!i!e!l!s!k!i!Satyry,!Kraków!1889.
11!Karol!Kazimierz!Wild!(1824�1885)!�!ksi%garz,!nak adca!dzia aj#cy!we!Lwowie,!jeden!z!najpowa$-

niejszych!wydawców!ksi#$ek!naukowych!i!literatury!pi%knej,!dzia acz!o&wiatowy.
12!W.!W!i!s! !o!c!k!i,!Dwie rzadko"ci bibliograficzne Marcina Bielskiego: Sen majowy jednego pustelnika 

i Rozmowa dwóch baranów o jednej g#owie,!�Przewodnik!Naukowy!i!Literacki�.!Dodatek!do!�Gazety!Lwow-

skiej�!R.!I,!1873,!s.!198�209,!259�275!i!odb.
13!S#!to!egzemplarze!publikacji!Wis ockiego:!Wespazjana z Kochowa Kochowskiego Rubus incombustus,!

Lwów!1873;!R!kopisy i ciekawsze druki biblioteki Zak#adu Narodowego im. Ossoli%skich, nabyte w r. 1870,
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Dzi kuj!c"jeszcze"raz"za"#askawe"danie"mi"sposobno$ci"zrobienia"mu"przys#ugi,

zostaje"z"najg# bszym"szacunkiem.

W#ad[ys#aw]"Wis#ocki

Lwów,"5/I"[18]74"r.

3."W#adys#aw"Wis#ocki"do"Józefa"Ignacego"Kraszewskiego14

Wielmo%ny"Panie&

W"styczniu"r."1874"pos#a#em"WPanu"ze"Lwowa"dwie"satyry"Marcina"Bielskiego"

w"odpisie:"1)"�Sen"majowy"jednego"pustelnika�;"2)"�Rozmowa"dwóch"baranów"o"jednej"

g#owie�."Obecnie"s!"mnie"obydwie"bardzo"potrzebne"i"o$mielam"si "niniejszym"upra-

sza'"WPana"Dobrodzieja"uni%enie"o"#askawy"zwrot"takowych."By#bym"WPanu"bardzo"

zobowi!zany,"gdybym"obydwa"odpisy"móg#"otrzyma'"w"krótkim"czasie,"a"przyrzekam"

ze"swojej"strony,"ka%dej"chwili,"skoro"tylko"WPan"Dobrodziej"ich"zapotrzebujesz,"pos#a'"

je"pod"wskazanym"adresem.

Polecaj!c"si "#askawej"pami ci"i"wzgl dom,

zostaje"z"najg# bszym"szacunkiem

W#adys#aw"Wis#ocki

kustosz"biblioteki"Jagiello(skiej

Kraków,"28/"X"[18]75

4."W#adys#aw"Wis#ocki"do"Józefa"Ignacego"Kraszewskiego15

Wielmo%ny"Panie&

Za"odpowied*"#askaw!"z"d."30/X"sk#adam"szczere"podzi kowanie."Po"up#ywie"tylu"

miesi cy"zdawa#o"mi"si ,"%e"WPan"Dobrodziej"odst!pi#"od"zamiaru"swego,"wydania"zbio-

rowego"Satyr polskich16,"i"dlatego"o$mieli#em"si "przypomnie'"o"Bielskiego."Spowodo-

wa#a"mnie"do"tego"i"ta"okoliczno$',"%e"z"ksi garzem"tutejszym"Friedleinem17"umówi#em"

si "ju%"stanowczo"o"wydanie"serii"przedruków"rzadko$ci"bibliograficznych."Z"pocz!t-

odb."z"�Rocznika"dla"Archeologów,"Numizmatyków"i"Bibliografów"Polskich�"na"rok"1870"+1873),"s."169�

�206,"Kraków"1872;"Dwie rzadko!ci bibliograficzne Marcina Bielskiego�;"J."U."N"i"e"m"c"e"w"i"c"z,"Pami�t-

niki. 1804�1807. Dziennik drugiej podró#y do Ameryki,"odb."z"�Przegl!du"Lwowskiego�,"Lwów"1873.
14"Autograf,"BJ,"sygn."rkps"6540"k."525�526.
15"Tam%e"k."527�528.
16"W"og#oszeniu"z"26"II"1871"+zob."przypis"5)"Kraszewski"zapowiada#"opublikowanie"tomu"Przedruków"

pt."Satyr na twarz Rzeczypospolitej.
17"Józef"Edward"Friedlein"+1831�1917)"�"przedstawiciel"zas#u%onej"krakowskiej"firmy"wydawniczo-

-ksi garskiej,"specjalizuj!cej"si "m.in."w"publikacjach"naukowych.
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kiem grudnia rozpoczynamy druk i puszczamy na razie: 1) Hymny Bart!omieja Zimoro-

wicza z r. 1640, nieznane dotychczas nawet z tytu�u; 2) Glicznera Ksi !ki"o wychowaniu"

dzieci z r. 155818. Rocznie umówili"my si# wydawa$ 25 arkuszy druku, ale bez progra-

mów, spokojnie, i w porz%dku, w jakim si# tego rodzaju rzadko"ci, zas�uguj%ce w rzeczy 

samej na przedrukowanie, nasuwa$ b#d%.

List WPana Dobrodzieja ka&e mi si# domy"la$, &e WPan Dobrodziej od zamiaru 

swego nie odst%pi�e", i dla tego uwa&am sobie za obowi%zek nie tylko nie sprawia$ Mu 

trudno"ci, lecz owszem, u�atwi$ Mu zadanie wedle si� swoich. Zdrowie WPana Dobro-

dzieja jest dla mnie tak&e, prosz# wierzy$ temu, bardzo drogie i z tych powodów je&eli 

WPan Dobrodziej zamierzasz w rzeczy samej w nied�ugim czasie og�osi$ obydwie saty-

ry w ca�o"ci, nie nalegam wcale na zwrot ich odpisów. Nie móg�bym nawet nic mie$ 

przeciw temu, gdyby" je WPan Dobrodziej kaza� drukarzowi sk�ada$ wprost z mego od-

pisu, byle tylko oszcz#dzi$ WPanu Dobrodziejowi trudu odpisywania, i bylem tylko po-

tem odpis swój, cho$by w stanie zbrukanym, móg� na powrót otrzyma$.

Ja z mojej strony musz# naturalnie "ród takich okoliczno"ci zrzec si# przyjemno"ci 

og�oszenia tych satyr w �Rzadko"ciach bibliograficznych�. Z r%k WPana Dobrodzieja 

wyjd% one w szacie odpowiedniejszej i w towarzystwie bardziej dobranym. W zamian 

jednak za to o"mielam si# bardzo uni&enie uprasza$ o �askawe wskazówki co do zamie-

rzonego w�a"nie przeze mnie i przez ksi#garza Friedleina przedsi#wzi#cia. WPan Dobro-

dziej nosi� si# przed laty, za redakcji �Tygodnia�19, z podobnym zamiarem i musia� nie-

jedn% rzecz mie$, je&eli jeszcze do druku nieprzygotowan%, to przynajmniej napi#t% i, &e 

si# tak wyra&#, na oku. Wszelkie wi#c wskazówki w tej mierze by�yby dla mnie bardzo 

po&%dane i do stokrotnej dzi#ki by�bym za nie dla WPana Dobrodzieja zobowi%zany.

Polecaj%c si# �askawej pami#ci i wzgl#dom

zostaj# z najg�#bszym szacunkiem

W�ad[ys�aw] Wis�ocki

Kraków, 3/ XI [18]75 r.

5. Józef Ignacy Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego20

Drezno, d. 5 listopada 1875

Szanowny i �askawy Panie'

W�a"nie ostatni% 19t% stronic# Snu Majowego ko(czy�em przepisywa$, gdy mnie 

doszed� list Jego. Najszczersze sk�adam dzi#ki za tak wzgl#dne dla mnie wyrazy listu 

i niezrównan% uprzejmo"$ Pa(sk%. R#kopisma oba jutro wysy�am z podzi#kowaniem za 

18 S% to edycje Wis�ockiego: J. B. Z i m o r o w i c z, Hymny"na"uroczyste"#wi$ta"Bogarodzicy, Kraków 

1876, Biblioteka"Przedruków 1 oraz A. G l i c z n e r, Ksi !ki"o"wychowaniu"dzieci, Kraków 1876, Bibliote-

ka"Przedruków 2.
19 Zob. przypis 5.
20 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
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udzielenie ich. Sen Majowy rozpocz�wszy ju" przepisywa#, doko�czy%em wprawdzie, 
ale z niego u"ytku nie zrobi�. Rozmow� tylko dwóch baranów radbym w zbiorku Satyr 
umie'ci#. Sen Majowy, bli"ej si� w nim rozpatrzywszy, chocia" zajmuj�cy jest dla glos-
satora, dla gramatyka, cho# obfituje w ciekawe formy archaiczne, dla historii obyczaju 
ma%o lub nic nie przynosi. Jest to rzecz polityczna, jakich w owych czasach wydawano 
i pisano wiele, chyba historykowi do obja'nienia ówczesnych idei i zapatrywania si� na 
stosunki mi�dzynarodowe przydatna.

Nadzwyczaj jestem uradowany, mog� powiedzie# uszcz�'liwiony t� my'l� wydaw-
nictwa rzadkich pomników j�zyka naszego i literatury, które WPan Dobr[odziej] podej-
mujesz. Znakomita to b�dzie przys%uga dla literatury � bo to co dotychczas probowano 
na tej drodze zrobi#, najskromniejszym nawet wymaganiom nie odpowiada%o�. Zaso-
bów do takich przedruków mnóstwo, bo nawet to, co ju" niedawno przedrukowano mniej 
dok%adnie, jak Wójcicki w Bibliotece21, jak w moich pomnikach do hist[orii] obyczaju 
(Warsz. Orgelbr)22 � trzeba powtórzy# z ca%� 'cis%o'ci�, której odpisy pa�skie najlep-
szym s� wzorem. Maj�c niegdy drukarni� w%asn�, pali%em si� do tej my'li. Dzi' mi na 
my'l ju" nie przychodzi � co by%o przysposobione � ale powoli przypomn� i znajd� no-
tatki. Wymieni� tylko: Baryki Z ch�opa król23 (odpis u mnie i udziel� go ch�tnie � ale 
niedok%adny jest) St. Karli�skiego o osuszaniu zamków 1599 r.24 dalej Reja ów poemat, 
którego dwa wydania s� w Krakowie i Lwowie25. Dramatów kilka jeszcze jest u mnie; 
broszur, poezji mnóstwo si� znajdzie. *eby'my te" do tej pory na zupe%ny zbiór dzie% 
M. Reja zdoby# si� nie mogli+ Zupe%ny tak, aby obj�% nawet postylle z Bullingera prze-
robion�26. Tyle pisano o Reju, a nikt go ca%ego przestudiowa# nawet nie móg% porz�d-
nie+

Rozpocznijcie tylko, Szanowny Panie� rozpocznijcie od broszur i od XVI w. mia-
nowicie, uczynicie rzecz nies%ychanej wagi i ceny; a nikt nad Was tego nie potrafi lepiej 
dokona#. To co ja mam z broszur, na us%ugi Jego, ale Biblioteki Ossoli�skich i Uniwer-
sytecka Krak[owska] maj� materia%u ogrom.

21 Kazimierz W%adys%aw Wójcicki publikowa% od lat 40. XIX wieku pomniki do dziejów literatury pol-

skiej na %amach �Gazety Warszawskiej�, a tak"e w osobnych publikacjach: m.in. w Teatrze staro�ytnym w Pol-
sce, t. 1�2, Warszawa 1841 czy te" w Bibliotece staro�ytnej pisarzy polskich, t. 1�6, Warszawa 1843�1844.

22 Pomniki do historii obyczajów Polsce z XVI i XVII wieku. Wydane z rzadkich druków przez J.I. Kra-
szewskiego, Warszawa 1843.

23 P. B a r y k a, Z ch�opa król. Komedia dworska, Kraków 1637.
24 Jest to Spraw y post�pków Rycerskich, y przewagi opisanie krotkie, z naukami w tey zacnej zabawie 

potrzebnemi, Lwów 1599. Autorstwo ksi�"ki, zawieraj�cej dedykacj� Stanis%awa Karli�skiego, przypisuje 

Estreicher Stanis%awowi /askiemu, a w bibliografii za%�cza szczegó%owy jej opis. Zob. (Bibliografia polska, 

t. 21, Kraków 1906, s. 90�93).
25 M. R e j, $wierciad�o albo kszta�t, w którym ka�dy stan snadnie si� mo�e swym sprawam jako we zwier-

ciadle przypatrzy%, Kraków 1567�1568. Chodzi zapewne o fragmenty tego utworu wydawane przez A. G r a-

-b o w s k i e g o.
26 M. R e j, &wi�tych s�ów a spraw Pa�skich� Kronika albo postylla, polskim j�zykiem a prostym wyk�a-

dem krótce uczyniona, Kraków 1557.
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Ja z mojego stanowiska by�bym za tym szczególniej, co najbardziej zaniedbane 

u nas, histori" obyczaju, ducha, #ywota wewn$trznego kraju, obchodu[?] � ale i to, co do 

glossarium, tak koniecznie potrzebnego nam, pos!ugiwa% mo#e, co j$zyk dawny w chwi-

li tworzenia si$ jego i wyrabiania � poka#e nam i ods!oni, wszystko mo#e i powinno 

wej&% do zbioru. Jestem przekonany, #e i ogó! si$ tym zajmie� Pozostaje mi tylko #y-

czy%, abym co rychlej owoc tej pracy Jego móg! ogl"da%.

R$kopisma jutro wysy!am, a chwytam t$ zr$czno&%, abym Panu Dobr[odziejowi] 

jeszcze raz ca!" moj" wdzi$czno&% wyrazi! i wysoki szacunek z jakim mi!o mi zostawa%

Jego s!ug" najszczerszym.

J.I. Kraszewski

[Do listu doklejony fragment koperty z adresem: Wielmo#ny Pan Dr. W!ad[ys!aw] Wi-

s!ocki. Kustosz Biblioteki Jagiello'skiej WPan y Dobrodziej w Krakowie Bibl[ioteka] 

Uniwersyt[ecka]

6. W!adys!aw Wis!ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego27

Czcigodny Jubilacie(28

W odpowiedzi na list !askawy z 6 b.m. odpisuj$, co nast$puje:

1.

W zbiorze r$kopisów biblioteki Jagiello'skiej znajduj" si$ nast$puj"ce Dialogi pol-

skie:

Nr 182, tom spory in fol[io] z r. 1711/26: Dialogi grywane u Jezuitów w Kaliszu.

Nr 2384, tom spory w 4ce z lat 1690�1750: tak#e Dialogi jezuickie, grywane w Kaliszu, 

Lublinie, Lwowie it.p.

Nr 2543, w 4ce: Dyalog przedstawiony u Jezuitów w Gda'sku r. 1728.

Nr 3318, w 8ce z w. XVI, w którym na k. 53�66: Dialog bez tytu!u, wierszem, z uwag" 

na ko'cu: Sebastianus Tuliskovius, Strelnae 14 Februarii 1573.

Nr 3361, w 8ce z r. XVII: Dialogus pro festo Nativitatis Christi, po polsku.

Nr 3526, tomik spory w 8ce z w. XVII: Dialogi polskie, w znacznej cz$&ci uszkodzone.

Wszystkie te r$kopisy )wystarczy nazwa% je cyframi i powo!a% si$ na drukowany 

�Katalog�29* nale#a!oby, zdaniem moim, przejrze% szczegó!owo, zw!aszcza #eby je bi-

blioteka z przyjemno&ci" pos!a!a do Drezna, gdyby si$ tylko Czcigodny Jubilat uda! w tej 

sprawie wprost do Estreichera, gdy# o ile zauwa#y!em, sprawia mu to przykro&%, gdy si$ 

kto w takich razach zamiast do niego udaje do mnie, z pomini$ciem jego osoby.

27 Autograf, BJ, sygn. rkps 6540 k. 529�530.
28 Jubileusz 50-lecia pracy Kraszewskiego mia! miejsce w 1879 roku w Krakowie. Wis!ocki by! cz!on-

kiem komitetu organizacyjnego, a w opublikowanej w 1881 Ksi�dze pami�tkowej ukaza!a si$ bibliografia 

obchodu uroczysto&ci jubileuszowych Kraszewskiego, zestawiona przez Wis!ockiego.
29 W. W i s ! o c k i, Katalog r�kopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiello!skiego, Kraków 1877�1881.
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2.

Przed kilkoma dniami dor!czy" mi O. Kolberg30 odpis kilku dialogów z w. XVII, 
skopiowanych wiernie z uszkodzonego r!kopisu, który jest obecnie w posiadaniu Ta-
deusza Konopki w Mogilanach pod Krakowem31. Zamierza je Kolberg wydrukowa# 
w IIIcim tomie �Archiwum do dziejów literatury i o$wiaty w Polsce�32, którego druk 
wszak%e Akademia nie tak pr!dko rozpocznie. Dialogi s& krótkie, pisane wierszem po 
polsku, i nosz& w odpisie Kolberga tytu"y: 1) Dyalogus de passione d[omi]ni nostri Je-
su Christi pro Dominica Palmarum a.d. 1627; 2) Trzey Stryszy y Balwierz; 3) Dziwy; 
4) Dialogus in Nativitate Christi33.

3.
Równie% przed kilkoma dniami naby"a tutejsza biblioteka im. Czartoryskich kart! 

tytu"ow& i ma"y fragment jakiego$ dialogu polskiego z r. 1549(?)34 dotychczas niezna-
nego, o którym 'egota Pauli35 przypuszcza, %e b!dzie jednym z zaginionych dialogów 
Reja. Sam fragmentu tego nie ogl&da"em jeszcze i nic te% dalszego o nim powiedzie# nie 
umiem.

Przy tej sposobno$ci prosz! darowa# "askawie, %e si! o$mielam podzi!kowa# ser-
decznie za "askawe opiekowanie si! moimi pracami w pismach warszawskich, a poleca-
j&c i siebie i swoje nieudolno$ci, tak%e nadal "askawej pami!ci i wzgl!dom czcigodnego 
Jubilata

zostaj!
z najg"!bszym szacunkiem.

W"ad[ys"aw] Wis"ocki

Kraków, 8/II 1882 r.

30 Oskar Kolberg (1814�1890) � etnograf, etnolog i kompozytor, autor m.in. monumentalnego wydaw-

nictwa Lud. Jego zwyczaje, sposób �ycia, mowa, podania, przys�owia, obrz�dy, gus�a, zabawy, pie�ni, muzy-
ka i ta�ce, t. 1�23, Warszawa�Kraków 1857�1890.

31 Zbiór prywatny zgromadzony przez Stanis"awa Konopk! (1783�1850) w maj&tku Mogilany k. Wado-

wic, ok. 1893 roku zbiór zosta" w"&czony przez spadkobierców do biblioteki Konopków w Tomaszowicach. 

Kolberg by" blisko zaprzyja*niony z Józefem Konopk& i przez lata rezydowa" w dworze w Mogilanach.
32 Ostatecznie w 3 tomie tego wydawnictwa, opublikowanym w 1884 roku, ukaza" si! Katalog r�kopi-

sów kapitulnych katedry krakowskiej Ignacego Polkowskiego.
33 Informacj! o dialogach przepisanych przez Kolberga przedstawi" Wis"ocki na posiedzeniu Komisji J!-

zykowej Akademii Umiej!tno$ci 18 IV 1882 roku (�Rozprawy i Sprawozdania z Posiedze+ Wydzia"u Filo-

logicznego AU�, t. 10, 1884, s. III).
34 Zob. przypis 38.
35 'egota Pauli (1814�1895) � historyk, bibliotekarz i bibliograf, w latach 1875�1895 pracownik Biblio-

teki Jagiello+skiej, uwa%any z jednego z najwybitniejszych bibliotekarz i bibliologów.
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7. W�adys�aw Wis�ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego36

Czcigodny Jubilacie!

W dwa dni po otrzymaniu ostatniego listu, tak �askawego dla mnie niezas�u�onego, 
pyta�em dra Estreichera, jak i kiedy poszlemy potrzebne dla Czcigodnego Jubilata r�ko-
pisy, na co otrzyma�em odpowied�, �e swego czasu b�d� pos�ane drog� urz�dow�37. Od-
t�d w tej sprawie z drem Estreicherem nie mówi�em, a dzisiaj uwa�am sobie za obowi�-
zek donie�" Czcigodnemu Jubilatowi, co nast�puje:

Tytu� dialogu z r. 1552, jak go na karteczce otrzyma�em, umie�ci�em w ostatnim n[u-
me]rze �Przewodnika bibliograficznego� na str. 5338. Ale dzisiaj rano #. Pauli, który dia-
log o ile si� zachowa�, odczyta� i ma wynotowane wszystkie wyst�puj�ce w nim osoby, 
zwróci� uwag� moj� na Jungmana Histori� literatury czeskiej39, str. 141 wydania z r. 1849. 
Jungmann opisuje tak jak�� �Komedy� o �ebracich�, t�umaczon� z polskiego na j�zyk 
czeski i r. 1573 drukowan�, a osoby w tej komedii, jak mnie zapewni� Pauli, w zupe�no-
�ci si� zgadzaj� z osobami w dialogu polskim z r. 1552.

Przyszed�szy do domu, przypomnia�em sobie dodatkowo, �e r. 1877[!] Jego Eksce-
lencja dr. J. Jire$ek przys�a� mi by� wydany przez siebie zbiór dialogów z w. XVI, i �e 
mie�ci�o si� w nim tak�e co� t�umaczonego z j�zyka polskiego. Ksi��eczk� w szafce od-
szuka�em, nosi ona napis �Staro"eske divadelní hry� (Praha, 1878), a w niej na str. 73�
�108 znajduje si� ��ebrak%v s kupcem hádaní, pod sp%sobem tragedie spravené, z &e$i 
polské p&elo�oné�, przedrukowane przez Jire$ka w�a�nie z wydania r. 1573 pod�ug eg-
zemplarza bez karty tytu�owej, który opisa� by� swego czasu Jungman.

Tak wi�c nasza �Tragedya �ebracza� z r. 1552, nabyta dla biblioteki Czartoryskich, 
i czeski przek�ad wspomniany przez Jungmana, a przedrukowany przez Jire$ka, b�dzie 
jedno i to samo prawdopodobnie.

Z odkrycia tego zrobi� male'k� notatk� do przysz�ego n[ume]ru �Kroniki� w mo-
im pisemku, ale uwa�a�em sobie za obowi�zek ju� dzisiaj da" zna" o tym Czcigodnemu 

36 Autograf, BJ, sygn. rkps 6540 k. 531.
37 W tej sprawie odpowiedzia� K. Estreicher w li�cie do J.I. Kraszewskiego z 12 II 1882 roku:

Kochany Panie Józefie !
Co si� tyczy wypo�yczenia dyalogów, tych mi pod �adnym pozorem nie wolno wypo�ycza" za granic�. 

Jest na to ustawa bardzo ostra. Od niej uchyla" si� nie mo�ebna. Jednakowo� �atwo przepisowi zado�" uczy-
ni". Za��czam Ci niemieck� odpowied�. T� po�lij do Poselstwa Saskiego w Wiedniu lub wprost zwró" si� 
do Ministerstwa f. Cultus und Unterricht; wska�, �e masz zezwolenie dyrekcji Biblioteki i pro� aby bezpo-
�rednio dali pozwolenie Dyrekcji Biblioteki. Ministerstwo nie odmawia nikomu, gdy jest z mej strony przy-
chylna rezolucja. Tym sposobem jeszcze w marcu mo�esz mie" i manuskrypta, i drukowane dialogi. Tych 
nie wiele mamy. [�], BJ, sygn. rkps 6500 k. 265�266.

38 W �Przewodniku Bibliograficznym� (R. V, 1882 s. 53) ukaza�a si� nast�puj�ca notatka: �Bia�y kruk 
nabyty dla biblioteki im. Czartoryskich w Krakowie: Thragedyja !ebracza, novo vczyniona, Wybiyano w Kra-
kowie przez Lazarza Andrysowica, 1552, w 8ce karty 3 i strz�pki z czwartej. Jeden z zaginionych dialogów 
M. Reja?�

39 J. J u n g m a n n, Historie literatury "eské, Praga 1849.
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Jubilatowi. Dzie�ko Jire"ka mam w swojej biblioteczce, i je�eli go Czcigodny Jubilat nie 

zna, prosz� mnie uwiadomi� korespondentk�, a odwrotn� poczt� s�u�y� nim b�d�.

Polecaj�c si� i nadal �askawej pami�ci, i wzgl�dom Czcigodnego Jubilata,

zostaj� z najg��bszym szacunkiem.

W�ad[ys�aw] Wis�ocki

Kraków, 2/III [18]82

8. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego40

d. 6 marca 1882. Drezno 31 Nord[strasse]

Naj�askawszy Panie. Dzi�kuj� najserdeczniej za list i wiadomo�ci o Dialogu 1552 r. 

Czeskie t�umaczenie wypisa�em sobie z Pragi. Rzecz ciekawa.

Co si� tyczy mojej sprawy z bibliotek�, odpowiedzia� mi p. Rozbierski41, �e trzeba 

pozwolenia Ministerium, a o to ma si� stara� Poselstwo Saskie. Napisa�em do poselstwa. 

Odpowiedzia�o mi ono, �e nie mo�e, chyba mu to Saskie Ministerium Spraw Zagranicz-

nych poleci. Pisa�em wi�c do Ministra, ten mi da� odpowied(, �e poleci� poprze� moje 

��danie. I na tym rzecz stan��a. Co dalej b�dzie, nie wiem � czekam. Utrapienie wielkie, 

ale có� robi�. �Przewodnika� pilnie czytam i �asce a pami�ci WM[o�n]ej polecam,

wdzi�czny s�uga Wasz

J.I. Kraszewski.

[Na odwrocie doklejony fragment kopert z adresem: S. Hochvollgeborene Herrn Doctor 

W. Wis�ocki, Krakau, Universitäts-Bibliothek]

9. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego42

d. 23 kwietnia 1882

Drezno, 31 Nordstr[asse]

Czcigodny Panie. S�ysz�, �e Sacher-Masoch w wydawanym przez siebie pi�mie 

�Auf d[er] Höhe�43 drukuje rzekomo pami�tniki ojca, zawieraj�ce jakie� okropno�ci 

o stanie Galicji. Pisma tego nie mam i nie czytam, nie maj�c ani czasu, ani ochoty do 

tegom.

40 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
41 Rozbierski, tj. Karol Estreicher, który po uzyskaniu szlachectwa austriackiego doda� do nazwiska Es-

treicher przydomek Rozbierski )zob. przypis 37*.
42 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
43 �Auf der Höhe: internationale Revue�, czasopismo wydawane w Lipsku w latach 1881�1885 przez 

Leopolda von Sacher-Masoch.
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Wy, Szanowny doktorze, musicie wszystko przegl!da" i rozpatrywa", poddaj� wi�c 

WM[o$]nemu sprawdzenie domys� mój � czy w dodatku do potwarzy nie jest to plagiat 

(tak wnosz� z tego, co s�ysza�em) i czy Sacher-Masoch nie wypisuje i nie przerabia wprost 

Krastera Briefe über die itzigen Zustand von Galizien. Leipzig 1786??44

Nie &miem twierdzi" tego � ale mo$e zechcecie sprawdzi"?'

z najg��bszym szacunkiem s�uga obowi!zany

J.I. Kraszewski

[P.S.] Ani s�ychu o rezolucji z Wiednia co do pro&by mojej.

[Na odwrocie doklejony fragment kopert z adresem: S. Hochvollgeborene Herrn Doctor 

V�. Wis�ocki, Krakau, Universitäts-Bibliothek]

10. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego45

d. 6 stycznia 1883. 

Drezno 31 Nordstr[asse]

Szanowny i �askawy Panie,

Winienem Mu podzi�kowa" z serca za kopi� dialogu udzielon! mi przez p. Kolber-

ga46, gdy$ wiem, $e Jemu j! zawdzi�czam: prosz� przyjmijcie i wyrazy wdzi�czno&ci 

i $yczenia najlepsze na Rok Nowy.

Przy tym nie we*miecie mi za z�e pytania:

W ksi!$ce wydanej w r. 1773 u XX Pijarów: Satyr przeciwko zdaniom y zgorszeniom 

wieku naszego. Tom 1. Za powodem Satyra Jana Kochanowskiego?47 na str. 124 czytam 

w przypisku �Dyalog Cz�stochowski: ksi!$ka wydana z dawnego szparga�u y przedru-

kowana kosztem p. Mitzlera trzeci rok temu (zatem oko�o 1770 r.?). Dzie�o to musi by" 

od kogo& fabrykowane, od kogo& dla rozrywki y &miechu ludzkiego z krzywd! tamtej-

szemu zgromadzeniu. Jest ten Dyalog o Zmartwychwstaniu Pa+skiem, wchodzi w nie-

go blisko sto osób. Drukowane jest in 4to na pi�knym papierze z Argumentem i nota-

mi itd.�

Otó$ tego Dialogu, który przecie istnie" musi, nie tylko mi si� nie zdarzy�o nigdzie 

spotka", ale nawet s�ysze" o nim.

44 F. K r a t t e r, Briefe über den itzigen Zustand von Galizien, Lipsk 1776, t. 1�2.
45 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81, na karcie adnotacja Wis�ockiego: �odp. 10/I [18]82�.
46 W li&cie O. Kolberga do J.I. Kraszewskiego z 28 XI 1882 (BJ, sygn. rkps 6510 k. 252�253) czytamy:

Szanowny Panie Józefie Dobrodzieju'

Przy niniejszym li&cie za�!czam cztery dialogi przepisane przeze mnie przed kilku laty ze starego r�ko-

pisu. O dialogach tych Szanowny Pan zapewne czyta�e& w sprawozdaniach z posiedze+ Komissyi j�zyko-

wej naszej Akademii. Kopij� moj! przed�o$y� jej by� w swojem czasie p. Wis�ocki, a dzi& widz!c jak gor!co 

zajmujesz si� Pan starym naszym teatrem, mam upowa$nienie odst!pi" Mu j! do w�a&ciwego u$ytku [�].
47 G. P i o t r o w s k i, Satyr przeciwko zdaniom y zgorszeniom wieku naszego, Warszawa 1773.
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Udaje si! do Pana Dobr[odzieja] z pro"b# o obja"nienie, czy jest Mu znanym i czy 

nie ma go Bibl[ioteka] Jagiello$ska.

Z najwy%szym szacunkiem

wdzi!czny s&uga

J.I. Kraszewski

[Doklejona fragment kopert z adresem: S. Hochvollgeborene Herrn Doktor Wis&ocki (Uni-

versitäts-Bibliothek) Krakau.]

11. W&adys&aw Wis&ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego48

Czcigodny Jubilacie'

�Dyalogu Cz!stochowskiego�, który przytacza w swoim �Satyrze� Pijar Piotrow-

ski, nie ma niestety ani w bibliotece Jagiello$skiej, ani w bibliotece Akademii Umiej!t-

no"ci, gdzie tak%e za nim szuka&em.

Gdyby Czcigodny Jubilat nie mia& nic przeciwko temu, spróbowa&bym rzadkiej tej 

ksi#%ki poszuka* w najbli%szym n[ume]rze �Przewodnika Bibliograficznego�49. Mo%e j# 

posiada która z publicznych lub prywatnych naszych bibliotek.

Polecaj#c si! i nadal Jego &askawej pami!ci i wzgl!dom,

zostaj! z najg&!bszym szacunkiem.

W&ad[ys&aw] Wis&ocki

Kraków, 10/I [18]83

12. J.I. Kraszewski do W&adys&awa Wis&ockiego50

Szanowny doktorze'

Je%eli &aska�i owszem, prosz! o og&oszenie o Dialogu, gdy� warto by by�o prze-

kona� si�, co to jest � a nie znajduj� nigdzie �ladu, aby go kto mia� w r�ku.

Bardzo b�d� wdzi�czen.

Z najg��bszym szacunkiem

obowi�zany s�uga 

J.I. Kraszewski

d. 12 stycznia 1883

Drezno

48 Autograf, BJ, sygn. rkps 6540 k. 532.
49 Og�oszenie ukaza�o si� w �Przewodniku Bibliograficznym� 1 II 1883 roku (R. VI, s. 34).
50 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
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[Na odwrocie doklejony fragment koperty z adresem: S. Hochvollgeborene Herrn Do-

ctor W. Wis�ocki, Krakau, Universitäts-Bibliothek]

13. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego51

Verehrter Herr Doctor.

Ueber Jeremias Falck und seine Aufenthalt und artistische Tätigkeit in Schweden 

ist neulich eine Broschure erschienen � als Manuskript gedruckt. Wenn Sie, Verehrster 

Herr Docktor, keine Nachricht davon haben, schicke ich Ihnen für die Bibliographischen 

Nachrichten eine kurze Notizchen.

Titel.

Jeremias Falck Drottning Christinas Hofkopparstickare, med reskrifwande förteckning 

pa Falcks Svenska Stick � Ett konstdisteriskt Bidrung af Gustat Upmark Intendent vid 

nationalen uscum. Stockholm. Ivar Heggströms Bocktruckeri. 1884.Gr. 8

(Luxus-Ausgabe � 30 Seiten. Titel- und Namens-Register � zwei Blätter)52

(Gedruckt nur in 25 Exemplare. Der meine ist No 13). Es sind einige neue über Falck 
Nachrichten.

Hochachtungsvoll
ergebener

J.I. Kraszewski

Magdeburg, 10 Aug[ust] 1884

[Na odwrocie doklejony fragment koperty z adresem: S. Hochvollgeborene Herrn Do-
ctor W. Wis�ocki, Krakau, Universit[äts]-Bibliothek]

T�umaczenie:

Szanowny Panie Doktorze

Ukaza!a si" w!a#nie nowa broszura (na prawach r"kopisu) o Jeremiaszu Falku i je-

go bytno#ci oraz dzia!alno#ci artystycznej w Szwecji. Je#li nie ma Pan, Szanowny Panie 

Doktorze, informacji na ten temat, do Pa$skich wiadomo#ci bibliograficznych przesy-

!am Panu krótk% notk". 

Tytu!. 

Jeremias Falck Drottning Christinas Hofkopparstickare, med reskrifwande förteckning 

pa Falcks Svenska Stick � Ett konstdisteriskt Bidrung af Gustat Upmark Intendent vid 

nationalen uscum. Stockholm. Ivar Heggströms Bocktruckeri. 1884. 8°.

(Wydanie luksusowe. 30 stron. Indeks tytu!ów i nazw � dwie karty).

51 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81
52 G. U p m a r k, Jeremias Falck Drottning Christinas Hofkopparstickare, med reskrifwande förteck-

ning pa Falcks Svenska Stiuk, Stockholm 1884.
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(Ukaza o!si"!tylko!25!egzemplarzy,!mój!nosi!numer!13).!S#!te$!nowe!wiadomo%ci!o!Falc-

ku.

Z!wyrazami!szacunku!

oddany!J.I.!Kraszewski.

Magdeburg,!10!sierpnia!1884!r.

14.!J.I.!Kraszewski!do!W adys awa!Wis ockiego53

Verehrter!Herr!Doctor.

Für!Ihre!Bibliographie!erlaube!ich!mich!Ihnen!eine!Notiz!zuschicken!�!Die!Büchle-

in!ist!mit!eben!gekommen.

Ulana.!Novella!original!de!Jose!Ignacio!Kraszewski!traducida!del!polaco!por!Francisco!

de!Mas!y!Otzet.!Madrid.

F.!Bueno!y!Compania.!Editores.!1885.!16°!213pp.

Derselbe!Uebersetzer!soll!auch!andere!Erzählungen!spanisch!erschienen!lassen.

Hochachtungsvoll

ergebener

J.I.!Kraszewski

[Magdeburg,!3!maja!1885]

[Na!odwrocie!doklejony!fragment!koperty!z!adresem:!S.!Hochvollgeborene!Herrn!Doc-

tor!Vladislav!Wis ocki,!Mitglied!d.!K.K.!Academie!d[er!Wissenschaften]!Krakau,!Uni-

versitäts-Bibliothek.]

T�umaczenie:

Szanowny!Panie!Doktorze.

Pozwalam!sobie!przes a&!Panu!notk"!dla!Pa'skiej!bibliografii!�!w a%nie!nadesz a!

ksi#$eczka:

Ulana.!Novella!original!de!Jose!Ignacio!Kraszewski!traducida!del!polaco!por!Francisco!

de!Mas!y!Otzet.!Madrid.

F.!Bueno!y!Compania.!Editores.!1885.!16°!213pp.

T umacz!przygotowuje!do!druku!tak$e!inne!opowiadania!w!wersji!hiszpa'skiej.

Z!wyrazami!szacunku!

oddany

J.I.!Kraszewski

53!Autograf,!BJ,!sygn.!rkps!Przyb.!300/81.
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15. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego54

San Remo. Villa Verny. 22 lutego 1886

Zwracam uwag� Pa�sk� na Suplement Katalogu (No 4) ksi�garni Eredi Grazziani 
(G. Dotti) Fi[r]enze. Battaglia di Lepanto (No 42).
Racconto sincero e distinto de concigli et operationi tanto delli armi Imperiali e Polac-

che, qanto degli assediati di Vienna, contra le formidabili forze Ottomane col raggu-

aglio della Liberatione de Vienna, vittoria di Barkan, acquisto di Strigon etc. Venezia. 
Bosio 1683. in 4. fig., cart. Ediz. in 5 incisioni in rame, rarissime atrovarii e con una ag-
giunta di notizie curiose55.

Wszystko to naby! mo"na za 20 lir[ów]. Czy mam to kupi!, czy znane, czy warte?

O odpowied# prosz� na kartce jak moja, ale spieszn�.

Bardzo chory Dr J.I. Kraszewski, s�uga Wasz56.

16. W�adys�aw Wis�ocki do Józefa Ignacego Kraszewskiego57

Czcigodny Jubilacie$

Publikacji z r. 1683 pt. �Raconto sincero��, o któr� Czcigodny jubilat �askawie 

zapytuje, nie posiada ani biblioteka Jag[iello�ska], ani im. Czartoryskich, ani, o ile mi 

wiadomo, "adna inna. Cena 20 lir[ów] nie zdaje mi si� by! za wysok�. Polecaj�c drogie 

ca�emu narodowi zdrowie Twoje �asce Wszechmog�cego, zostaj�

z najg��bszym szacunkiem.

W�ad[ys�aw Wis�ocki]

Kraków, 26/II [18]86

54 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
55 Sincero, e distinto racconto delli Consigli, & Operationi, tanto dell�Armi Imperiali, e Polacche, quan-

to de gl�assediati di Vienna, contro le formidabili forze Ottomane. Con perfetto Ragguaglio dal principio 

dell�Assedio, sino alla presente Vittoria, e suoi Progressi, Brescia 1683, 4°.
56 Kraszewski by� doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiello�skiego; u"ycie tego tytu�u komentuje 

nast�puj�co W. Danek: �Tytu�u doktorskiego [...] u"ywa� w listach z wi�zienia ze wzgl�du na w�adze pruskie. 

Wszelkie tytu�y, zw�aszcza rodowe, by�y tam w wielkiej cenie [...]�. Zob. J. I. K r a s z e w s k i, Listy do 

Adama i Joanny Mi�oszaszewskich, rodziny Langie, Walerego Eliasza Radzikowskiego, oprac. W. D a n e k, 

Wroc�aw�Warszawa�Kraków 1966, s. 120.
57 Autograf, BJ, sygn. rkps 6540 k. 533.
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17. J.I. Kraszewski do W�adys�awa Wis�ockiego58

d. 27 lutego 1886 San Remo. Villa Verny.

Je"eli nieznany, posy!am tytu! pierwszego t!umaczenia powie#ci mojej �Jak si$ Pan 
Pawe! "eni!� na j$zyk w$gierski59.
Hogyan Häzasodotott meg Pal Ur? Elbeszeles irta Kraszewski Jozsef Ignacz. Forditotta 
Lövey Klara. Jogositottt Magyar Forditas, Budapest, Pallas Reszronytar sasag Nyomda-
ia 1886. 8° stronic 14760.

Z najg!$bszym szacunkiem

Dr J.I. Kraszewski

[P.S.] Jest to mi pierwsze znane t!um[aczenie] na ten j$zyk.

LETTERS  OF  JÓZEF  IGNACY  KRASZEWSKI  AND  W%ADYS%AW  WIS%OCKI 
IN  THE  MANUSCRIPT  COLLECTION  OF  THE  JAGIELLONIAN  LIBRARY

SUMMARY

This article presents the exchange of letters between J. I. Kraszewski (1812�1887), one 
of the most popular Polish writers of the nineteenth century, and W. Wis!ocki (1841�1900), the 
curator of the Jagiellonian Library since 1874, an outstanding librarian, bibliographer, publisher 
and the chief editor of the �Bibliographical Guide�. The present edition comprises letters from 
the collection of the Jagiellonian Library, that is, nine letters written by Kraszewski between 1879 
and 1886 and eight letters written by Wis!ocki between 1871 and 1886, whose autographs are sto-
red under the shelfmarks 6540 and Przyb. 300/81.

58 Autograf, BJ, sygn. rkps Przyb. 300/81.
59 J. I. K r a s z e w s k i, Hogyan Hazasodott meg Pal ur?, w t!umaczeniu K. L ö v e y, Budapeszt 1886.
60 Informacj$ te opublikowa! w ca!o#ci Wis!ocki w �Przewodniku Bibliograficznym� R. IX, nr 4, s. 65.


