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 RĘKOPISY BIBLIOTECZNE 
W ARCHIWUM WARSZAWSKIM RADZIWIŁŁÓW

Początki biblioteki nieświeskiej sięgają XVI w. i są związane z pierwszym or-
dynatem Mikołajem Krzysztofem „Sierotką” Radziwiłłem (1549–1616), wojewodą 
wileńskim i jego bratem Jerzym (1556–1600), kardynałem i biskupem krakow-
skim. Według ostatnich badań, bibliotekę założył już ich ojciec Mikołaj „Czarny” 
Radziwiłł (1515–1565), kanclerz wielki litewski i wojewoda wileński1, a jego syn 
— „Sierotka” — tylko ją uporządkował2. Później dołączono doń domową biblio-
tekę Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej (1676–1746) z Białej3 oraz 
zbiory pozostałe po jej zięciu, Jakubie Henryku Flemmingu (1667–1728), mini-
strze saskim, pierwszym mężu Tekli Róży Radziwiłłówny (1703–1747)4. Księgo-
zbiór został znacznie pomnożony przez znaną z zamiłowań literackich Urszulę 

1 P. Buchwald-Pelcowa, Biblioteka Nieświeska Radziwiłłów. Fakty, wątpliwości, pytania, 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” (dalej: RBN), t. 41, 2011, s. 10–21.

2 T. Bernatowicz, „Biblioteka jest jedna ozdoba...” Mikołaj Radziwiłł Sierotka i książki [w:] Ba-
dania księgozbiorów Radziwiłłów. Materiały międzynarodowej sesji Olsztyn 6–7 paździer-
nika 1994 r., Warszawa 1995, s. 40–46, 48–49; tenże, Miles Christianus et Peregrinus. 
Fundacje Mikołaja Radziwiłła „Sierotki” w ordynacji nieświeskiej, „Historia Artium”. Prace 
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, t. 1, red. J. Chrościcki, A. Grzy-
bowski, M. Poprzęcki, Warszawa 1998, s. 151–155; T. Kempa, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
Sierotka (1549–1616) wojewoda wileński, Warszawa 2000, s. 194–196.

3 Więcej o bibliotece w Białej, zob. W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa 1676–
1746. Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000, s. 31, 92–107, aneksy 1–2; tejże, 
Biblioteka i archiwum Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, „Z badań nad Polskimi Księgozbiora-
mi Historycznymi: studia i materiały”, t. 16, red. J. Wojakowski, Warszawa 1995, s. 49–73.

4 Tekla Róża Radziwiłłowa (1703–1747), wdowa po Jakubie Henryku Flemmingu ofi arowała 
bibliotekę jako spadek po zmarłym synu Jakubie Karolu Flemmingu bratu Michałowi Ka-
rolowi Radziwiłłowi zw. „Rybeńko”, zapis z 22 XI 1745 r. (Krzemieniec), Archiwum Główne 
Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (dalej: AR), dz. XI, nr 128, 
s. 176–179; W. Karkucińska, Anna z Sanguszków, s. 93; T. Zielińska, Feldmarszałek Jakub 
Henryk Flemming w środowisku magnatów polskich [w:] Polska-Saksonia w czasach Unii 
(1697–1763). Próba nowego spojrzenia, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 116.
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z Wiśniowieckich Radziwiłłową (1705–1753)5, żonę Michała Kazimierza Radzi-
wiłła „Rybeńki” (1702–1762), hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileń-
skiego. W rezultacie stał się on podstawą do stworzenia jednej z największych 
ówczesnych bibliotek magnackich.

Archiwum6 i biblioteka w Nieświeżu, jak wynika z warunków „Postanowie-
nia” z 20 VII 1586 r., ustanawiającego ordynację, były nierozdzielone organiza-
cyjnie. Twórcy ordynacji stwierdzili, że powołali je po to, by „uczciwe nabycie 
[dóbr] przodków naszych i nas samych, całe i zupełnie w domu naszym Radzi-
wiłłowskim zostawało”, w domyśle — i archiwalia z nimi powiązane. Biblioteka 
nie podlegała dziedziczeniu przez córki, a więc nie podlegała rozdrobnieniu7. Za-
łożenia te wynikały z naczelnej zasady twórców ordynacji: nierozproszenie, nie-
rozdzielenie tego, co jest przy majątku i co ma być dziedziczone przez ordynata.

Księgozbiór i archiwum Mikołaja Krzysztofa „Sierotki” znajdowały się w izbie 
nad wieżą bramną prowadzącą na zamek do Nieświeża8. W lipcu 1749 r. został 
oddany do użytku nowy budynek biblioteczny wzniesiony na polecenie Michała 
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” dla Wielkiej Biblioteki Książęcej w Nieświe-
żu, w której scalono trzy księgozbiory: stary nieświeski, bialski i fl emmingow-
ski. Choć trudno „Rybeńkę” uznać za miłośnika książek, tak jak „Sierotkę”, 
o księgozbiór w Nieświeżu rzeczywiście dbał i miał niewątpliwie wielkie zasługi 
w tym zakresie, niedoceniane przez współczesnych historyków. Śmiało można 
go nazwać twórcą Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej. W połowie XVIII w. archi-
wum i biblioteka w Nieświeżu zajmowały dwa długie sklepione pomieszczenia 
w skrzydłach bramnych (odchodzących od bramy wjazdowej na zamek), do-
świetlone siedmioma oknami od strony dziedzińca. Od północy znajdowało 
się archiwum, a od zachodu biblioteka9. W praktyce aż do XX w. archiwum 

5 K. Wierzbicka-Michalska, Radziwiłłowa z Wiśniowieckich Franciszka Urszula (1705–1753) 
[w:] Polski słownik biografi czny (dalej: PSB), t. 30, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
–Łódź 1987, s. 389. Spisy księgozbioru: AGAD, AR, dz. „Rękopisy biblioteczne” (dalej: Rb), 
nr 11, s. 8–15 (z 16 II 1751 r.), s. 22–31 (z 29 VI 1753 r.).

6 Podstawową literaturę do dziejów archiwów radziwiłłowskich zestawił R. Jankowski, Opis 
archiwum nieświeskiego z 1857 roku, „Miscellanea Historico-Archivistica” (dalej: MHA), 
t. 21, 2014, s. 313–315. Zob. też: R. Jankowski, Diariusze w tzw. Archiwum Warszawskim 
Radziwiłłów, „Archiwa — Kancelarie — Zbiory”, t. 1, 2005, s. 45–85; J. Zawadzki, Archiwa 
różnych rodów przechowywane w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów, MHA, t. 7, 1997, 
s. 127–133; tenże, Papiery Połubińskich i ich dóbr przechowywane w Archiwum Warszaw-
skim Radziwiłłów, MHA, t. 9, 1998, s. 13–32; T. Zielińska, Archiwum Warszawskie Radzi-
wiłłów [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, red. T. Zie-
lińska, Warszawa 1992, s. 195–202; R. Jankowski, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów 
[1178] 1190–1947 i b.d. [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zaso-
bie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008, s. 632–654.

7 Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zwanego Sierotką, Warszawa 1905, 
s. 14–15, 18.

8 T. Bernatowicz, Biblioteka, s. 48–49.
9 Tenże, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej 

(1697–1763), Warszawa 2011, s. 331. Zob. „III. Zamek w Nieświeżu. Plan 1 piętra kolej-
nych etapów budowy, skala 1:800 (oprac. T. Bernatowicz)” [w:] tenże, Miles, wkładka po 
s. 234 i „III. Zamek w Nieświeżu. Plan I piętra. Rozwarstwienie kolejnych etapów budowy. 
Opracowanie: T. Bernatowicz Skala 1: 400”, tenże, Monumenta variis Radivillorum. Wyposa-
żenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych, cz. 1: XVI–XVII wieku [w:] Polskie 
Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo, Poznań 1998, dodatek. Powtórzył: 
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i biblioteka tworzyły jedną jednostkę organizacyjną. W XVI i XVII wieku część 
skrzyń z archiwaliami trzymano w bibliotece10, a cenniejsze księgi w skarb-
cu11. Z kolei w XVIII wieku cenne księgi rękopiśmienne przechowywano w ar-
chiwum12, co — jak zobaczymy niżej — uchroniło je przed grabieżą.

W instrukcji z 1595 r. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” zalecił swoim 
synom:

Niech tak zacne monumenta domu naszego w dobréy opatrzności i wschowaniu będą, 
teraz naprzód ekonomy, a potém was syny swe napomina13,

do których bez wątpienia należały książki i archiwalia. „Sierotka” potwierdził 
w testamencie z 21 III 1612 r. troskę o pamiątki „Domu Radziwiłłowskiego” prze-
kazując do biblioteki „Biblię swoją”14 i powtarzając, że archiwum i biblioteka 
w Nieświeżu stanowią jedną jednostkę organizacyjną15. Stosunek do biblioteki 
wyraził następnująco:

niech téż to wielkie moje kochanie w bibliotece zamkowéj będzie, ponieważ téż to 
jest u ludzi bacznych jedna ozdoba, i kochają się w bibliotece, żeby ich sukcesor nie 
rozpraszał16.

Od połowy XVII w. archiwum i biblioteką opiekował się wyznaczony urzęd-
nik. Zwyczaj ten stał się u Radziwiłłów tradycją co najmniej od czasu dyrek-
torowania w archiwum i bibliotece Jana Hanowicza, zwanego archiwistą lub 
bibliotekarzem, któremu z czasem przydzielono stałe obowiązki17.

Zasób Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu wyjątkowo sięga XV w, liczniej-
sze akta pochodzą z XVI stulecia, ale główny zrąb tego archiwum tworzą akta 
siedemnasto-, osiemnasto- i dziewiętnastowieczne. Ciągłe działy rodzinne stały 

J. Gwioździk, Desiderosus, czyli o pobożnych staraniach księcia Mikołaja Krzysztofa Radzi-
wiłła, RBN, t. 41, 2011, wkładka po s. 172. Schemat układu ksiąg w Bibliotece w Nieświeżu, 
zob. AGAD, AR, dz. Rb, nr 11, s. 4; edycja: J. Gwioździk, op. cit, wkładka po s. 172.

10 AGAD, AR, dz. XXV, nr 2695/1 (29 III 1658), s. 23 i nr 2695/2 (1 II 1673), s. 11.
11 AGAD, AR, dz. XXVI, nr 765 (15 V 1652), s. 29 i tamże, AR, dz. XXV, nr 2695/1, s. 8.
12 Radziwiłłowie w bibliotece w Nieświeżu mieli egzemplarz Biblii z 1446 r. AGAD, AR, dz. Rb, 

nr 9, s. 17: adnotacja, że została odesłana „ad archiwum”. Tą „biblię gotyckim charakterem 
pisaną przed wynalezieniem druku” widział w czasie zwiedzania archiwum w Nieświeżu 
(18 IX 1784) król Stanisław August Poniatowski, Bytność Stanisława Augusta w Nieświeżu, 
wyd. E. Raczyński [w:] Obraz Polaków i Polski w XVIII wieku, t. 16, Poznań 1842, s. 56.

13 Archiwum domu Radziwiłłów, „Scriptores Rerum Polonicarum”, t. 8, Kraków 1885, s. 66; 
Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, s. 46.

14 Archiwum domu Radziwiłłów, s. 73; Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, 
s. 65.

15 Archiwum domu Radziwiłłów, s. 78; Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, 
s. 75–76.

16 Archiwum domu Radziwiłłów, s. 73; Z dokumentów Xięcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, 
s. 65.

17 Zob. R. Jankowski, Archiwiści i instrukcje archiwalne napisane dla nich w Archiwum Głów-
nym Radziwiłłów w Nieświeżu, „Archiwista Polski”, R. 5, 2000, nr 2 (18), s. 35–37; tenże, 
Rękopisy i archiwalia w bibliotece w Nieświeżu do połowy XVIII wieku. Zarys problematyki 
[w:] Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin 
Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmal, Warszawa 2015, s. 115; tenże, Suplika 
Józefa Weszela dyrektora archiwum i biblioteki w Nieświeżu skierowana do Michała Kazimie-
rza Radziwiłła zw. „Rybeńko”, „Archiwa — Kancelarie — Zbiory”, t. 8 (10), 2017, s. 69–74.
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się przyczyną małej stabilności zasobu archiwum, dlatego dzielono je oraz prze-
noszono do nowych ośrodków. W XVI wieku każda z linii radziwiłłowskich po-
siadała już własne archiwum, z czasem całą sieć archiwów. Przechodziły one 
skomplikowane dzieje, analogiczne do losów rodu. Były dzielone pomiędzy 
członków rodu przy podziale dóbr, wyłączano z nich akta dóbr sprzedawanych. 
Jednocześnie napływały do nich akta innych rodzin przy okazji związków mał-
żeńskich, dziedziczenia czy zakupu nowych dóbr. Podobnie było z księgozbiora-
mi i rękopisami z bibliotek18.

Za rządów Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” (1734–1790), wo-
jewody wileńskiego, archiwum było kilkakrotnie przewożone z miejsca na miej-
sce. W latach 1764–1768 było składowane w Żółkwi, Preszowie, Wilnie (1767)19, 
Pradze i Dreźnie. Po powrocie do Polski, już w 1769 r. ponownie zostało wywie-
zione poza granice Rzeczypospolitej. W latach 1772 i 1792 Nieśwież był grabiony 
przez wojska rosyjskie. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej Radziwiłłowie 
uratowali archiwum, lecz utracili swą piękną, liczącą 20 tys. tomów bibliotekę. 
Dwa lata po rozbiorze, w 1774 r. archiwista Antoni Kałakucki pisał do Karola 
Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, że w bibliotece: 

po zabraniu wszystkich ksiąg przed dwuma latami i do Rosji zaprowadzonych, ka-
lendarzy li tylko po ziemi walają się. Zostały były słoniowe wielkie zęby prorari-
tate w tejże bibliotece konserwowane, ale i te po tym się nie odgryzły, jeden tylko 
mniejszy jakoś ocalał, mając przy sobie skórę krokodylową, skórę węża indyjskiego, 
mumia egipska blisko od tysiąca lat umarła, i ta od ciekawych, nogi ma niecałe. 
Jest także barometrum, te co pierwiej skazywało pogody i deszcze, teraz ukazu-
je w całym zamku pustki, na które trzynaście głów dawnych cesarzów rzymskich 
misternie z marmuru wyrobionych, przez ks[ię]cia Jmci [Hieronima Floriana Radzi-
wiłła (1715–1760)], chorążego [wielkiego litewskiego] w Wiedniu kupionych, w murze 
wspomnianej biblioteki wprawionych i ocalałych, zapatrują się. Jmć Pan [Kretjen 
Ferdynand] Machnicki bibliotekarz, kiedy była zabierana biblioteka, miał warowa-
nych ze 30 ksiąg skarbowych od porucznika nazwiskiem Treyera, tąż bibliotekę do 
Petersburga wywożącego20.

Bibliotekę wywieziono w 96 skrzyniach pod nadzorem generała Aleksandra 
Iljicza Bibikowa (1729–1774). Jako łup wojenny oddano ją do Biblioteki Akade-
mii Nauk w Petersburgu (obecnie Biblioteka Rosyjskiej Akademii Nauk), gdzie 
w skrzyniach zbiory przeleżały aż do 1842 r. Część księgozbioru przekazano 
następnie tworzonej wówczas Akademii Duchownej w Petersburgu oraz do Bi-
blioteki Cesarskiej Uniwersytetu Moskiewskiego (w 1814 r.) i Biblioteki Uniwer-
sytetu w Helsinkach (w 1829 r., obecnie Fińska Biblioteka Narodowa). Znaczna 
część rękopisów znalazła się też w ówczesnej Cesarskiej Bibliotece Publicz-
nej, głównie w dziale „kolekcja autografów” i w Bibliotece Sztabu Generalnego 

18 Klasycznym przykładem są dyspozycje dotyczące podziału archiwum i biblioteki wraz 
z rękopisami w Białej Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z 1736 r., które omó-
wił R. Jankowski, Rękopisy, s. 123–126. AGAD, AR, dz. Rb, nr 6, s. 5–13 (dyspozycje z X 
1736 r.), s. 14–25 (dyspozycje z XI 1736 r.) i nr 40 (dyspozycja z IX 1736 r.).

19 A. Kałakucki do K. S. Radziwiłła zw. „Panie Kochanku”, Wilno 3 IX1767 r. AGAD, AR, dz. V, 
nr 6292, s. 9.

20 A. Kałakucki do K. S. Radziwiłła zw. „Panie Kochanku”, Nieśwież 3 VI 1774 r. AGAD, AR, 
dz. V, nr 6292, s. 23–24.
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w Petersburgu21. Ubytki te po części zrekompensowało przewiezienie do Archi-
wum Radziwiłłów w Nieświeżu akt z skasowanego w 1773 r. kolegium i klaszto-
ru jezuickiego w Nieświeżu22. 

Po upadku Rzeczypospolitej i podczas kampanii napoleońskiej archiwum 
było kilkakrotnie przewożone, kolejno do Krakowa, Warszawy i Nieborowa. Tam 
na przełomie 1812 i 1813 r. kolejnej grabieży dopuściły się wojska rosyjskie.

Bibliotekę w niezmiernej wielkości różnych ksiąg kosztownych i znacznym kosztem 
zebraną [...] admirał [...] zabrał. [...] Cała armia będąca natenczas w Nieświeżu i około 
miasta, wszystko zabierając. Archiwum Główne z różnemi przywilejami i dokumen-
tami, papiery wszystkie ekonomiczne i rachunkowe, i dalsze, które uprawniali aktor-
stwo dóbr i granice ich, wszystko częścią zabrała, częścią poszarpała i podarła, resztę 
powynosiła i porozrzucała na różne miejsca. [...] Zgoła cały zamek, sklepy, archiwa, 
biblioteka i dalsze, zniszczyć i zburzyć23.

W okresie działalności Komisji i Prokuratorii Poradziwiłłowskiej Masy (1814–
1839)24 archiwum zostało przewiezione do Wilna, do dyspozycji prokuratora 
masy radziwiłłowskiej Mikołaja Malinowskiego (1799–1865), który w trakcie 
zarządzania nim przywłaszczył sobie ciekawsze rękopisy. Tam pozostało przez 
dłuższy czas, co wiązało się z zaznaczonymi przemieszczeniami w zasobie. Wte-
dy niektóre cenne archiwalia przeszły do innych zbiorów publicznych bądź pry-
watnych. To rozwijające się w XIX wieku kolekcjonerstwo rękopisów spowodowa-
ło, że w tym czasie Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża „pogubiło” nieco swoich 
akt (rękopisów bibliotecznych), które odnalazły się potem w obecnych zbiorach: 
Biblioteki Czartoryskich i Biblioteki PAN w Krakowie, Biblioteki Raczyńskich 
w Poznaniu, Biblioteki PAN w Kórniku, Biblioteki Uniwersytetu w Łodzi, Biblio-
teki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Publicznej miasta stołecznego Warsza-
wy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 

21 E. Barwiński, Archiwum ks. Radziwiłłów w Nieświeżu. Rys jego historyi i sprawozdanie z po-
szukiwań, „Archiwum Komisji Historycznej PAU”, t. 11, Kraków 1909–1913, s. 3; E. Chwa-
lewik, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa–Kraków 1927, s. 7–8, 10; M. Nikolaev, 
Najstarsze druki słowiańskie i zachodnioeuropejskie w bibliotece zamku nieświeskiego do 
1772 r., RBN, t. 41, 2001, s. 32–33; М, Нікалаеў, Экзэмпляры Радзівілаўскай Бібліі 1563 г. 
ў пецярбургскіх сховішчах [w:] Badania księgozbiorów Radziwiłłów, s. 95–96; S. Siess-
-Krzyszkowski, Pierwsza Biblioteka Ordynacka w Nieświeżu i jej znaki własnościowe (na 
podstawie bazy danych: Katalog starych druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radzi-
wiłłów. Druki polskie XVI-XVIII wieku), RBN, t. 41, 2011, s. 147–151; B. Taurogiński-Tuhan, 
Z dziejów Archiwum Radziwiłłów oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej, Warszawa 1969, 
AGAD, AR, dz. XXVII, nr 143, s. 68–72, 89–91. Biblioteka Publiczna (obecnie Biblioteka Uni-
wersytecka) w Wilnie otrzymała z Rosyjskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu w 1862 r. 
dublety nieświeskie w liczbie 2 tys. tomów, zob. E. Chwalewik, op. cit., s. 476.

22 B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum, s. 13.
23 Zob. raport Alberta Burgielskiego, marszałka dworu nieświeskiego. Nieśwież, 15 I 1813 r. 

AGAD, AR, dz. XV, nr 21/1, s. 4–5; wyd. B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, Warszawa 
1937, s. 156–157.

24 Zob. T. Zielińska, Dziewiętnastowieczny epilog sprawy dóbr neuburskich, niegdyś fortuny 
Radziwiłłów birżańskich, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 5, 1999, s. 87–92, 95, 100; 
E. Barwiński, op. cit., s. 4: „Czasy tego zarządu były dla archiwum prawdziwą klęską: leżało 
ono w największym nieładzie, a jak przekazuje tradycya, w spustoszonym zamku palono 
w piecach papierami archiwalnymi”.
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a przed II wojną światową także Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. 
Rękopisy archiwalne i biblioteczne pochodzące ze zbiorów Radziwiłłowskich 
przechowywane są obecnie również w zbiorach zagranicznych — w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu, Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku, 
Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie, Bibliotece Uniwer-
sytetu Wileńskiego, Muzeum Narodowym Litwy w Wilnie, Bibliotece Litewskiej 
Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie, Bibliotece Narodowej im. M. Mażwy-
dasa w Wilnie, Seminarium Diecezji Wileńskiej, Bibliotece Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego w Kownie, Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukra-
iny w Kijowie i w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie25.

Najbardziej spektakularnym ubytkiem z tego okresu jest głośna kradzież 
druków i rękopisów należących do archiwum i biblioteki nieświeskiej, której do-
puścił się Kajetan Kwiatkowski (1770–1852)26, historyk, członek Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, archiwista i bibliotekarz nieświeski zatrudniany 
w latach 1804–1810 przez Dominika Hieronima Radziwiłła (1786–1813), puł-
kownika wojska Księstwa Warszawskiego i gwardii Napoleona I.

Powyższe koleje losu archiwum i biblioteki, w połączeniu z brakiem należy-
tego nadzoru nad zasobem spowodowały, że Archiwum i Biblioteka Radziwiłłów 
były wówczas w opłakanym stanie:

wielką część najciekawszych dokumentów porozciągano w różnych czasach, a skoro-
śmy zabrali resztę, znajdowała się ona w największem zamięszaniu [...]. Trzeba było 
długiego lat szeregu i pracy umiejętnej, aby archiwum przyprowadzić do porządku27.

Z tego upadku archiwum podnieśli, doprowadzając do wzorowego stanu upo-
rządkowania, kolejno Romuald Symonowicz i Michał Szyszko Bohusz. Myślą 
przewodnią przeprowadzonej przez nich inwentaryzacji było oddzielenie „archi-
wum historycznego od administracyjnego”. Zrywając z zastanym staropolskim 
układem fascykułowym i grupowaniem archiwaliów wynikającym z ich pro-
weniencji, całość materiałów podzielili według kryteriów formalnych (tworząc 
działy: AR, dz. I: „Dokumenty pergaminowe”, AR, dz. III–V: korespondencja, AR, 
dz. VI: „Diariusze”, AR, dz. XXV: „Inwentarze dóbr”, AR, dz. XXXIV: „Gazetki 
pisane”) lub rzeczowych (np. działy: AR, dz. VII: „Akta wojskowe”, AR, dz. VIII: 
„Akta dotyczące duchowieństwa”, AR, dz. XVIII: „Akta posiadłości miejskich Ra-
dziwiłłów”), a niekiedy też proweniencyjne (np. AR, dz. XII: „Archiwum z Berlina 
przywiezione”)28.

W relacji o archiwum w Nieświeżu z 1857 r. znajdujemy notkę, iż „Szafa 
zapełniona szczątkami dawnej biblioteki, ma już rejestr szczegółowy”29. Infor-

25 R. Jankowski, Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r., MHA, 
t. 11, 2000, s. 66; tenże, Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX w., MHA, t. 13, 
2001, s. 133.

26 R. Jankowski, Burzliwe losy, s. 67; zob. katalogi porównawcze druków: AGAD, AR, dz. Rb, 
nr 34–35.

27 Cyt. za: E. Barwiński, op. cit., s. 4.
28 R. Jankowski, Archiwum Radziwiłłów, s. 133– 141.
29 L. Rodziewicz do [R. Symonowicza], „Relacja o archiwum w Nieświeżu”, b.m. [Werki], 6 XI 

1857. AGAD, AR, dz. V, nr 13150, s. 52; wyd.: R. Jankowski, Opis archiwum nieświeskiego, 
s. 335.



197RĘKOPISY BIBLIOTECZNE W ARCHIWUM WARSZAWSKIM RADZIWIŁŁÓW

mację tę potwierdza coroczne sprawozdanie: „Wiadomości o stanie Archiwum 
Nieświeskiego” z 11 XI 1860 r. Szyszko Bohusza w części I: „Akta ułożone i zre-
jestrowane”, gdzie pod pozycją pierwszą wymienia bibliotekę30.

Maria Dorota Radziwiłłowa z domu de Castellane (1840–1915) stworzyła 
„nową bibliotekę” w Nieświeżu. Na bibliotekę przeznaczono niemal całe piętro 
zachodniego skrzydła zamku z przejazdową bramą. Był to już księgozbiór nowy, 
kompletowany niemal od podstaw, liczący około 15 tys. tomów. Powstał głównie 
w 2. połowie XIX i na początku XX w. Wśród ważniejszych nabytków „nowej” 
biblioteki nieświeskiej wymienić można zakup księgozbiorów pozostałych po 
miejscowych, skasowanych, klasztorach benedyktynów (1864 r.), benedyktynek 
(1873 r.) i bernardynów (1892 r.)31 oraz księgozbiór odziedziczony po namiestni-
ku Wielkiego Księstwa Poznańskiego Antonim Henryku Radziwille (1775–1833), 
przywieziony do Nieświeża w 1880 r. W tym ostatnim znajdował się m.in. rękopis 
dzieł Macieja Stryjkowskiego (zm. przed 1593)32.

Z czasem gmach biblioteki nieświeskiej, zbudowanej w połowie XVIII w. przez 
Michała Kazimierza Radziwiłła, uległ zniszczeniu. W latach 1909–1911 Maria 
Róża (Biszeta) z Branickich Radziwiłłowa (1863–1941), korzystając z zacho-
wanych planów, odrestaurowała gmach biblioteki, przywracając jej pierwotny 
wygląd33.

Biblioteka Nieświeska miała własny ekslibris34. Podczas rewolucji w Rosji zo-
stała ograbiona z księgozbioru i wyposażenia. Po I wojnie światowej ordynaci co 
roku przeznaczali znaczne sumy na wykupienie rzadkich książek i starodruków 
z antykwariatów warszawskich35.

Eugeniusz Barwiński (1874–1947) w opisie stanu archiwum nieświeskiego 
z 1908 r. wspomniał, iż kilka rękopisów znajduje się w bibliotece, z których 
korzystanie było utrudnione, gdyż znajdowały się między drukami. Barwiń-
ski radził bibliotekarzowi, ażeby je wyjął spomiędzy druków, umieścił osob-
no i przystąpił do ich opracowania36. Jeden z kolejnych kustoszy archiwum, 
Antoni Iwanowski, po głębokiej analizie zawartości archiwum, jeszcze przed 
I wojną światową dokonał nowego, bardziej logicznego i przejrzystego podziału 
zbiorów. Archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu podzielił na 35 działów. Nie było 

30 AGAD, AR, dz. XXVII, nr 114, s. 36, 39.
31 AGAD, AR, dz. VIII, nr 323, s. 266–278 (spis ksiąg z 3 XII 1828 r.) nr 349, s. 177–185 (spis 

ksiąg z 12 VIII 1839 r.); J. Gwioździk, Staropolskie księgozbiory panien benedyktynek z Nie-
świeża. Z dziejów fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki [w:] Badania księgozbio-
rów Radziwiłłów, s. 103–110.

32 A. Biernacki, Radziwiłłowa z domu de Castellane Maria Dorota (1840–1915) [w:] PSB, t. 30, 
s. 410; E. Chwalewik, op. cit., s. 10; A. S. Ciechanowski, Nieśwież międzynarodowy ośrodek 
kultury na Białorusi, Warszawa 1994, s. 34; B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum, 
s. 13, 72–73.

33 B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum, s. 73.
34 Zob. ekslibrisy („Biblioteka Ordynacji Nieświeskiej”) i pieczątki własnościowe z tego okre-

su. AGAD, AR, dz. Rb, nr 213, s. 1a, 18: „ORDYNACJA NIEŚWIESKA No 2892 BIBLIO-
TEKA”, nr 214, s. 1a, 29 „ORDYNACJA NIEŚWIESKA No 2891 BIBLIOTEKA”. Publiko-
wany w: A. Стeфанович, Книги Рaдивиллов вколлeкциях Библoтeки Акaдeмии Нaук 
Рeспублики Бeлaруcь [w:] Badania, księgozbiorów Radziwiłłów, s. 68, 72, 74, 75, 80, 84.

35 E. Chwalewik, op. cit., s. 10; B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum, s. 73.
36 E. Barwiński, op. cit., s. 10; AGAD, AR, dz. Rb, nr 37, s. 36.
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w tym wykazie działu AR „Rękopisy biblioteczne”37. Dowodzi to, iż nie posłu-
chano rad Barwińskiego.

W spisach zawartości pak wywiezionych z Nieświeża w 1915 r. do Mińska 
na Białorusi znajdowały się książki i „rękopisy z biblioteki zamkowej” (paki: 
nr 63, sztuk 32; nr 64, sztuk 20; nr 65, sztuk 33; nr 66, sztuk 60; nr 94, sztuk 
50)38. Po I wojnie światowej część historyczna Archiwum Radziwiłłów z Nieświe-
ża, do której należały „rękopisy biblioteczne”, została przewieziona do Warszawy 
i umieszczono w Miejskim Muzeum Pedagogicznym przy ul. Jezuickiej 4, gdzie 
pozostawała do 1922 r. Następnie archiwum przewieziono do pałacu Janusza 
Franciszka Radziwiłła (1880–1967) w Warszawie na ul. Bielańską 14, gdzie le-
żało w skrzyniach. W listopadzie 1929 r. Archiwum Warszawskie Radziwiłłów 
umieszczono w domu przy ul. Marszałkowskiej 113 mieszkania 2, gdzie jego 
zasób był udostępniany historykom do II wojny światowej, w miarę możliwości 
także podczas wojny. W okresie międzywojennym nie było wydzielonego działu 
AR „Rękopisy biblioteczne”. Po licznych perypetiach w czasie II wojny światowej 
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów w 1946 r. trafi ło do Archiwum Głównego 
Akta Dawnych w Warszawie39.

Z kolei liczący 20 tys. tomów księgozbiór nieświeski, przejęty w 1939 r. przez 
Rosjan, a w 1941 r. przez zajmujących Mińsk Niemców, został w 1943 r. wy-
wieziony do Raciborza razem z innymi książkami słowiańskimi pochodzącymi 
z bibliotek z okolic Mińska. W 1945 r. zbiory te zostały przejęte przez Armię 
Czerwoną i wywiezione do Mińska w ZSRR. Tam zostały rozdzielone do kil-
ku bibliotek, głównie do (obecnie działających): Biblioteki Narodowej Białorusi, 
Centralnej Biblioteki Naukowej Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz do Bi-
blioteki Prezydenckiej40. 

Część książek z biblioteki nieświeskiej podczas wojny została przywłaszczona 
przez żołnierzy niemieckich. Egzemplarze te w 1941 r. były sprzedawane w an-
tykwariatach w Warszawie oraz w miastach z terenu III Rzeszy41. Nieustalony 
fragment tego księgozbioru w 1945 r. znalazł się na Śląsku Opolskim, w mająt-
ku Chrosty w powiecie Koźle. 5 VI 1945 r. przybył tam w celu zabezpieczenia 
księgozbioru archiwista radziwiłłowski Bolesław Taurogiński (Tuhan-Taurogiń-
ski; 1904–1974), jednak zastał pogorzelisko pozostałe po stacjonującej w tym 
miejscu jednostce radzieckiej. Przekaz o zastanej tam sytuacji pozostawił w pro-
tokole z dnia 6 VI 1945 r.

37 AGAD, AR, dz. XXVII, nr 119, s. 1–158. K. Buczek pod kierunkiem W. Semkowicza, Archiwa 
polskie [w:] „Nauka Polska” (Materjały do spisu instytucyi i towarzystw naukowych w Pol-
sce. Suplement do T. VII), t. 12, Warszawa 1930, s. 76–81; B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów 
Archiwum, s. 77–84.

38 AGAD, AR, dz. XXVII, nr 120, s. 72–78, 104–106, 125.
39 R. Jankowski, Archiwum Radziwiłłów, s. 156–166.
40 A. Стeфанович, Книги Рaдивиллов, c. 63–86; V. Gerasimov, Kolekcja Biblioteki Ordyna-

cji Nieświeskiej Radziwiłłów w zbiorach Biblioteki Prezydenckiej Republiki Białorusi, RBN, 
t. 41, 2011, s. 75–79; G. Kireeva, Książki z nieświeskiej biblioteki Radziwiłłów w zbiorach 
Biblioteki Narodowej Białorusi, RBN, t. 41, 2011, s. 61–66; M. Nikolaev, op. cit., s. 33–42; 
A. V. Stefanovič, Zbiory Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów w Centralnej Biblio-
tece Naukowej NAN Białorusi. Studia nad zawartością i opis naukowy dokumentów, RBN, 
t. 41, 2011, s. 67–74.

41 B. Taurogiński-Tuhan, Z dziejów Archiwum, s. 74–75.
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w zamku w Chrostach, w sali bibliotecznej w której mieściła się Biblioteka Radziwiłłów 
znaleźliśmy kupę papieru z poniszczonych, podartych i nogami potraktowanych ksią-
żek, oraz okładki od tychże książek oprawne w pergamin, z ekslibrisami Biblioteki Nie-
świeskiej. Kilkadziesiąt ocalałych egzemplarzy przewieziono do Starostwa w Koźlu42.

W 1955 r. rękopisy o charakterze bibliotecznym zostały wyłączone z zaso-
bu AGAD i przekazane do Biblioteki Narodowej w Warszawie43. Manuskrypty 
te (obecne sygn. I.6741–I.6824)44 są zaledwie szczątkiem świetnej niegdyś ko-
lekcji rękopisów bibliotecznych Radziwiłłów, dziś zniszczonej lub rozproszonej 
w różnych instytucjach. Wśród rękopisów radziwiłłowskich będących obecnie 
w posiadaniu Biblioteki Narodowej przeważają liczebnie skrypty i podręczniki 
z XVII w., pochodzące głównie ze szkoły (zwanej akademią) w Białej. O wiele 
cenniejsze są w zbiorze Radziwiłłów rękopisy literackie, takie jak zbiór poezji 
Jana Andrzeja (1621–1693) i Zbigniewa (ok. 1628–1689) Morsztynów oraz Wa-
cława Potockiego (1621–1696) (rkps nr II.6803), lub wczesne przekłady literackie 
z francuskiego (rkps nr III.6801–II.6802), a nade wszystko rękopis (autograf?) 
dzieła Macieja Stryjkowskiego O początkach... (rkps nr III.6806)45.

Radziwiłłowskie rękopisy biblioteczne w większości oznaczone są osiemna-
stowiecznym miedziorytowym ekslibrisem z herbem Radziwiłł i napisem: „Ex 
Bibliotheca Radivilliana Ducali Nesvisiensi” (duży format) lub (z błędem): „Ex 
Bibliotheca Radiviliana [sic!] Ducali Nesvisiensi” (średni i mały format), a także 
w drukowane nalepki z dawnymi sygnaturami. Na niektórych egzemplarzach 
zachowały się odręczne notatki kanclerzyny Anny Katarzyny z Sanguszków Ra-
dziwiłłowej „z biblioteki naszy A.X.R.” [Anna Księżna Radziwiłłowa] oraz adno-
tacje: „Adscriptus cathalogo arcis Nesvisiensis”, „Adscriptus cathalogo arcis bi-
bliothecae Nesvisiensis”, „Adscriptus cathalogo bibliothecae arcis Nesvisiensis”, 
„Adscriptus cathalogo Bibliothecae arcis Nesvisiensis 1644”, „Adscriptus catha-
logo Bibliothecae Arcis Nesvisiensisb or[dinationis] A.X.R.” lub „Adscriptus Bi-
bliothecae Arcis Nesvisiensis” i z dopiskiem „Adscriptus Bibliothecae Arcis Nesvi-
siensis A.X.R.” Spotyka się też adnotacje: „Ascriptus cathalogo arcis Białensis”, 
„Adscriptus cathalogo bibliothecae arcis Białensis” lub „Adscriptus cathalogo 
librorum Bibliothecae Arcis Białensis A.X.R.” i „Adscriptus Bibliothecae Arcis 
Białensis M.C.P.R.” [Michaelis Casimiri Principis Radziwiłł] i wiele innych46.

42 AGAD, AR, dz. XXVII, nr 112, s. 164 i nr 127, s. 27–28.
43 K. Muszyńska, Wstęp [w:] Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7: Rękopisy 6601–

7000. Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich i inne rękopisy XVI–XVIII w., red. K. Mu-
szyńska, Warszawa 1969, s. XVI.

44 Szczegółowy opis, zob. Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7, s. 275–316. Sygnatu-
ry: rkps nr III.6798 i rkps nr III.6799 zabezpieczone i przekazane przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie w 1947 r., tamże, s. 298–299; rkps nr I.6744 i II.6818, zabezpieczone w 1946 r., 
tamże, s. 277, 313.

45 Z tego egzemplarza wyd.: M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, działalnościach, spra-
wach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przed-
tym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego 
doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978; J. Radziszewska, Wstęp [w:] tam-
że, s. 10, 18–19 (nie do końca jasny i przekonywujący jest wywód, jaką drogą rękopis dostał 
się do Nieświeża) i 22–24.

46 P. Buchwald-Pelcowa, op. cit., s. 15, 22 i 28; M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Stare druki z książ-
nic radziwiłłowskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Komunikat o stanie 
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Spośród rękopisów bibliotecznych znajdujących się w zespole Archiwum 
Warszawskie Radziwiłłów, które nie zostały rozdzielone po 1962 r. do innych 
działów47, utworzono w tym zespole (AR) dodatkowy dział nazwany „Rękopisy 
biblioteczne”48.

Charakterystyka archiwalna działu
Dział „Rękopisy biblioteczne” w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów zawiera 
materiały z lat 1575–1946, napisane głównie w języku polskim. Występują też 
rękopisy i druki w językach francuskim, niemieckim, włoskim i łacińskim, spo-
radycznie także w innych. Obecnie dział liczy 270 j.a. o rozmiarze 4,60 mb. Są 
to głównie księgi i akta luźne oraz wszelkiego rodzaju cymelia. Na podstawie 
posiadanych informacji nie da się ustalić strat wojennych, a tym samym ustalić 
stanu zachowania materiałów tworzących dział Rękopisów bibliotecznych. Ca-
łość materiału archiwalnego jest w dobrym stanie zachowania, poza nielicznymi 
jednostkami, które wymagają konserwacji.

Metoda opracowania i zawartość działu
Przystępując do opracowania Rękopisów bibliotecznych posługiwano się pomocą 
archiwalną w postaci spisu, uzupełnionego o wykaz rękopisów odnalezionych 
podczas skontrum przeprowadzonego w 1976 r. Spis ten zawierał informacje 
ograniczające się do tytułów ksiąg49, natomiast akta luźne nie miały żadnej ewi-
dencji. Większość tych luzów to XIX-wieczna tzw. makulatura, wyjęta z działu 
XI („Dokumenty familijne”) w trakcie jego opracowania, a ponadto druki wyłą-
czone z działu II („Dokumenty historyczne”). Znaczna ich część jest zaopatrzona 
w sygnaturę „No [...] Fasc. [...] Manuscrypta”.

W okresie nowożytnym w archiwach magnackich gromadzono akta admi-
nistracyjno-gospodarcze („archiwa ekonomiczne”) i akta prawno-majątkowe 
(„archiwa jurydyczne”). Obu tym działom towarzyszyła obfi ta koresponden-
cja. W kancelarii przybocznej magnata znajdowały się akta ilustrujące sto-
sunki rodzinne i osobiste, a także działalność publiczną i zainteresowania li-
terackie właściciela. Większość tego materiału z czasem otrzymało adnotacje 

badań proweniencyjnych, RBN, t. 41, 2011, s. 113–114; R. Jankowski, Rękopisy, s. 126; 
K. Muszyńska, Wstęp, s. XVII; Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7, s. 275–316; 
S. Siess-Krzyszkowski, op. cit., s. 155–156. Zob. O. Guseva, Noty własnościowe w księgo-
zbiorze nieświeskim Radziwiłłów (ze zbiorów Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk), RBN, 
t. 41, 2011, s. 45–53.

47 Brak działu w opisie Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów w artykule: B. Smoleńska, 
T. Zielińska, Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archi-
wa magnackie), „Archeion” t. 38, 1962, s. 187–193.

48 R. Jankowski, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, s. 653–654; T. Zielińska, Archiwum 
Warszawskie Radziwiłłów, s. 202.

49 Zob. spis działu (układ wg sygnatur bibliotecznych z 1845 r.) i uzupełnienie (bez układu) 
o rękopisy znalezione w czasie skontrum w 1976 r. (AGAD, Inwentarz AR, dz. Rb). Część 
rękopisów z tego spisu została przypisana do AR, dz. XXVII. Zob. AGAD, Inwentarz AR, dz. 
XXVII, s. 158. Cały wywód, tamże, s. 156–160.
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„Manuscrypty” i trafi ło do biblioteki. W tym miejscu, należy wspomnieć, że aż 
do XX w. część korespondencji była oprawiana w tomy i spoczywała w bibliotece 
w Nieświeżu50, podobnie jak diariusze sejmowe i prywatne, które również były 
przechowywane w bibliotekach51. Dowiadujemy się o tym z zapiski w diariuszu 
„Rybeńki” odnoszącej się do sejmu zwyczajnego pacyfi kacyjnego w Warszawie 
(27 IX — 8 XI 1735 r.), gdzie znalazło się odesłanie po szczegółowe informacje 
do jego biblioteki — „w moich manuskryptach ciekawiej znajdzie w Bibliotece”52. 
Podobnie sam diariusz „Rybeńki” miał trafi ć do bibliotek ordynackich, oryginał 
do nieświeskiej, a kopia do ołyckiej53. Kanclerz wielki litewski Jan Fryderyk Sa-
pieha (1680–1751) darował 17 tomów Tomicianów „Rybeńce” upraszając by pozo-
stawały w Bibliotece Ordynacji Nieświeskiej54.

W wykazie działów archiwum nieświeskiego Antoniego Iwanowskiego brak 
działu „Rękopisy biblioteczne”. Jednocześnie spisy archiwum i biblioteki nie-
świeskiej informują o tym, że w Nieświeżu była szafa ze szczątkami dawnej 
biblioteki (1860). Znajdujące się w niej rękopisy biblioteczne miały spis. Prawdo-
podobnie był nim „Katalog ksiąg pozostałych ze znakomitej Biblioteki Nieśwież-
skiej J.OO. Książąt Radziwiłłów przy Archiwum Nieświeżskiem znajdujących 
się”55. Wcześniejszego:

Nie ma [...] summariusza ogólnego rękopismów historycznych Archiwum radziwiłłow-
skiego, bo J. Pan Kwiatkowski nie sporządził go [...] a dawniejsze, jeśli były, tedy dla 
zatarcia śladów zapewne ze sobą uwiózł56

lub zwyczajnie zniszczył. Innym spisem był „Katalog. Regestr biblioteki i ma-
nuscryptów po wojnie 1812 r. w Archiwum Nieświeżskim w bardzo małej części 
pozostałej przy zupełnem onej urządzeniu w r. 1825 sporządzony”, w którym 
wymieniono wszystkie rękopisy biblioteczne, jeszcze w układzie fascykuło-
wym. Sumariusz ten w latach 1823–1826 sporządził archiwista i bibliotekarz 
Wincenty Hryniewicz. Wymieniono w nim większość ksiąg oraz akta luźne, tak 
zwane publika, znajdujące się w fascykułach z obecnych działów AR II (Do-
kumenty historyczne), AR III (Listy domów panujących), AR IV (Listy książąt 
Radziwiłłów), części AR V (Listy domów obcych), AR VI (Diariusze) i pojedyn-
cze księgi z pozostałych działów. Jest on interesujący jeszcze z tego względu, 

50 E. Barwiński, op. cit., s. 4. Obecnie w AGAD w kilku działach AR można spotkać kilkana-
ście tomów z oprawną korespondencją [dz. II ks., nr 69/15; dz. III, nr 2a; dz. IV ks. (kopia-
riusze), nr 862–898; dz. V 2 tomy, akta niesygnowane; dz. XIII ks., nr 1–73].

51 Zob. R. Jankowski, Diariusze, s. 57–70.
52 AGAD, AR, dz. VI, nr II-80a, s. 716–717 (zapiska z 30 IX 1735 r.). Z pewnością autor miał na 

myśli zachowane diariusze w: tamże, nr II-63 i II-65, k. 2–39v.
53 B. Królikowski, Wśród Sarmatów. Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000, s. 196; 

AGAD, AR, dz. VI, nr II-80 (oryg.), nr II-80a (kopia uwierzytelniona).
54 P. Buchwald-Pelcowa, op. cit., s. 25.
55 Rok sporządzenia katalogu w rękopisie jest przekreślony. AGAD, AR, dz. Rb, nr 36, s. 1–20.
56 Cyt. za: R. Marciniak, Ze studiów nad zbiorem „Acta Tomiciana”. Dzieje zwodu sapieżyń-

skiego-radziwiłłowskiego w okresie oświecenia, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 1980, 
z. 16, s. 12, przyp. 28. Temu cytatowi przeczy wykaz katalogów Biblioteki w Nieświeżu 
z ok. 1845 r., gdzie wśród znanych i zachowanych widnieje zagadkowa pozycja nr 15: „Kata-
log rękopismów biblioteki nieświeżskiej przez Kajetana Kwiatkowskiego bibliotekarza w Nie-
świeżu [...] w poszycie bez tytułu i daty”. AGAD, AR, dz. Rb, nr 36, s. 3.



202 Rafał Jankowski

że informuje o stratach w zasobie archiwum i biblioteki poniesionych w epoce 
napoleońskiej57.

„Rękopisy z biblioteki zamkowej” w 1915 r. składano do paczek przygotowując je 
do ewakuacji z Nieświeża. Rękopisy te zostały bez szczegółowego spisu przekazane 
po II wojnie światowej do AGAD wraz z całym Archiwum Warszawskim Radziwił-
łów. W 1955 r. cześć (80 j.a.)58 „Rękopisów bibliotecznych” przekazano do Biblioteki 
Narodowej. W wykazie działów radziwiłłowskich z 1962 r. brakuje działu „Rękopisy 
biblioteczne”. Dopiero po tej dacie zaczęto tworzyć dział z ksiąg rękopiśmiennych, 
które nie zostały przekazane do Biblioteki Narodowej oraz z tych, które nie były 
przypisane do konkretnych działów radziwiłłowskich. Stąd taka różnorodność ma-
teriału w dziale i niekonsekwentnego w podziałach materiału rękopiśmiennego. 
Poza tym do działu włączano rękopisy (i nie tylko), które nie pasowały do innych 
działów radziwiłłowskich. Z drugiej strony, w kilku działach radziwiłłowskich moż-
na spotkać księgi, w dodatku oznaczone ekslibrisami i sygnaturami biblioteczny-
mi59. Z jedynego znanego spisu z 1736 r., zestawiającego 67 rękopisów bibliotecznych 
kanclerzyny Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej60, z charakterystycznym 
sygnowaniem „z biblioteki naszej AXR”, obecnie w AGAD znajduje się zaledwie 2061, 
z których w omawianym dziale są tylko dwa rękopisy62. Podobnie jest z ekslibrisami 
bibliotek radziwiłłowskich, których więcej można znaleźć poza działem, niż w sa-
mym dziale „Rękopisy biblioteczne”, gdzie jest ich tylko 2263 (nie licząc 5 luźnych 

57 AGAD, AR, dz. Rb, nr 33, s. 8–57.
58 Biblioteka Narodowa. Katalog rękopisów, t. 7, s. 275–316 (80 pozycji z AGAD); 

por. P. Buchwald-Pelcowa, op. cit., s. 9.
59 Księgi z ekslibrisami na stronie wewnętrznej okładki: AGAD, AR, dz. II ks., nr 1, 2, 4, 13, 14, 

15, 22, 23b, 23c, 25, 29, 31, 32, 37, 45, 51, 53 (pozostałości), 56, 69/4, 69/13; dz. IV, nr 868, 
872, 873; dz. VI, nr II-50a, II-55, II-60, II-68, II-69, II-79; dz. VII, nr 1; dz. XI, nr 1. Rękopisy 
ze śladami po ekslibrisach: dz. II ks., nr 3, 8 (prawdopodobnie niewłaściwa konserwacja), 
10, 11, 34, 38, 44; dz. IV, nr 871. Dla ścisłości podam, że rękopis w AGAD, Zbiór materiałów 
różnej proweniencji z XVI–XX wieku, nr 274 ma nalepkę z biblioteki nieświeskiej, która była 
naklejana pod ekslibrisem.

60 AGAD, dz. Rb, nr 6, s. 14–25 (spis całości zbioru rękopisów bibliotecznych Anny Katarzyny 
z Sanguszków Radziwiłłowej).

61 Ze spisu dla Hieronima Floriana Radziwiłła: AGAD, AR, dz. VI, nr II-49, s. 1 („No1 z bibliote-
ki naszej AXR”); tamże, nr II-50a, s. 1 („No 2 z biblioteki naszej AXR”); tamże, AR, dz. II ks., 
nr 37, s. 1 („No 7 z biblioteki naszej AXR”); tamże, AR, dz. VI, nr II-48, s. 1 („No 48 z biblioteki 
naszej AXR”) a ze spisu dla Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko”: AR, dz. II ks., 
nr 34, s. 1 („No 5 z biblioteki naszej AXR”); nr 1, s. 1a („No 9 z biblioteki naszej AXR”); nr 20, 
s. 1. („No 12 z biblioteki naszej AXR”): cyfra 2 wygląda jak 4; nr 31, s. 2 („No 14 z biblioteki 
naszej AXR”); nr 21, s. 2 („No 18 z biblioteki naszej AXR”); nr 33, s. 1 („No 22 z biblioteki na-
szej AXR”); nr 56, s. 2 („No 25 z biblioteki naszej AXR”); nr 17, s. 2 („No33 z biblioteki naszej 
AXR”); tamże, AR, dz. VI, nr 52, s. 1 („No 34 z biblioteki naszej AXR”); tamże, AR, dz. II ks., 
nr 69/4, s. 2 („No 36 z biblioteki naszej AXR”); nr 23c, s. 2 („No 44 z biblioteki naszej AXR”); 
nr 8, s. 1 („No 51 z biblioteki naszej AXR”); nr 4, s. 2 („No 54 z biblioteki naszej AXR”): liczba 
50 poprawiona na 54; nr 11, s. 2a („No 55 z biblioteki naszej AXR”).

62 AGAD, AR, dz. Rb, nr 61, s. 1: „No 23 z biblioteki naszej AXR” i nr 168, s. 3: s. 3 („No 27 z bi-
blioteki naszej AXR”).

63 AGAD, AR, dz. Rb, nr 10 (s. 95), 46 (s. 1a), 61 (s. 1b), 63 (s. 1), 65 (s. 1a), 66 (s. 1a), 162 
(s. 1a), 168 (s. 1a), 174 (1a), 180 (1a), 182 (1a), 183 (s. 1a), 186 (s. 79), 189 (s. 1a), 202 (s. 2), 
236 (s. 1), 252 (s. 2), 270 (okładka nr 2); superekslibris wytłoczone w skórze i w pergaminie, 
nr 164 (herb Radziwiłł) i nr 263 (Bogusława Radziwiłła) oraz XIX w. ekslibrisy, nr 213 (1a) 
i nr 214 (1a). Do tego wykazu należy dodać nr 60, 70, 71 (ślady po ekslibrisach), 57 (resztki 
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ekslibrisów)64. Wszystkie wymienione księgi w dziale, przez cały czas przypisane 
były do archiwum, ponieważ uniknęły grabieży biblioteki nieświeskiej w 1772 r. 
i — jak zauważył Stanisław Siess-Krzyszkowski — jeśli miały ekslibris, to wyłącz-
nie ozdobny, który występuje tylko w manuskryptach — nie odnaleziono żadnego 
druku nim oznaczonego65. Tezę tę potwierdza cytowany spis rękopisów z 1825 r., 
zestawiony w układzie archiwalnym, a nie bibliotecznym. Rękopisy mające ekslibri-
sy w 1. połowie XVIII w. znajdowały się w bibliotece Anny Katarzyny z Sanguszków 
Radziwiłłowej w Białej, a po powrocie do Nieświeża nie zostały powtórnie włączone 
do Wielkiej Biblioteki. Z tego powodu szczęśliwie uniknęły wywiezienia do Peters-
burgu w 1772 r.

W wyniku tak skomplikowanych losów działu rękopisów bibliotecznych w ar-
chiwum i bibliotece nieświeskiej66, podczas ich porządkowania i inwentaryzacji 
jedynym logicznym wyjściem było nadanie im układu zaczerpniętego ze wspo-
mnianego katalogu rękopisów bibliotecznych znajdujących się w Nieświeżu 
w 1845 r. Pozwoliło to na chociaż częściowe zachowanie układu historycznego 
tego działu. Ponadto w katalogu tym daje się zauważyć pewną logikę i przej-
rzystość w sygnowaniu rękopisów. Najlepiej widać to przy zestawieniu sygnatur 
z tego spisu, w którym bardzo wyraźnie wyłaniają się podserie działu. Przyj-
rzyjmy się sygnaturom z tego katalogu. Rzymskie jedynki (I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, 
I-8, I-10, I-11, I-12, I-13, I-14/t. I-III), to katalogi książkowe bibliotek radziwił-
łowskich i związanych z nimi księgozbiorów. Kolejne sygnatury, to już — nie 
do końca konsekwentnie wydzielone — poddziały: I-24, IV-61, V-8, V-10, V-84, 
V-88, V-89, V-92, V-280, VII-114/t. 1–3, VIII-120, VIII-133 (autografy i rękopisy 
związane bezpośrednio z Radziwiłłami); VIII-2, VIII-7, VIII-8, VIII-13, VIII-14, 
VIII-16, VIII-24 (sumariusze i kopiariusze dokumentów); IX-168, XI-189, XI-193, 
XI-194/t. I, XI-194/t. II, XI-197, XI-206 (prawne); XIV-255, XIV-257, XIV-264, 
XIV-267, XV-279, XV-284 (militaria); XV-272, XV-276 (silva rerum); XV-273, XV-
275 (gospodarcze); XV-286 (wzorniki). Wspomniany katalog składał się z nastę-
pujących serii: I — „Katalogi ksiąg pozostałych biblioteki nieświeżskiej ksią-
żąt Radziwiłłów” (18 pozycji), II — „Księgi religijne” (22 pozycje), III — „Księgi 
fi lozofi czne i moralne” (17 pozycji), IV — „Księgi do nauki retoryki i dialektyki 

ekslibrisu i nalepki bibliotecznej na grzbiecie) i 200 (na grzbiecie nalepka biblioteczna). 
Dla ścisłości dodam, że trzy rękopisy mają następujące adnotacje określające proweniencji 
rękopisu: nr 61, s. 1: „Ascriptus Cathalogo Bibliot[h]ecae arcis Nesviziensis”, nr 63, s. 3: 
„Ascriptus cathalogo bibliothecae arcis Nesvisiensis”, nr 161, s. 1a: „Adscriptus cathalogo 
bibliothecae arcis Nesvisiensis”.

64 AGAD, AR, dz. Rb, nr 154. Ekslibris prosty przedstawiający tarczę z herbem Radziwiłłów 
umieszczoną na płaszczu gronostajowym, dołem w ramce napis: „Ex. Bibliotheca Ducali 
Radivilliana Nesvisiensi” (2 egzemplarze w dużym formacie: 102 x 142 mm., w odmianie sła-
bo szrafowanej) oraz ekslibris ozdobny, którego centralnym elementem jest tarcza z herbem 
Radziwiłłów oraz zawieszony na szarfi e Order Orła Białego. U dołu ekslibrisu w kartuszu 
umieszczony jest napis: „Ex. Bibliotheca Radivilliana Ducali Nesvisiensi” (2 egzemplarze 
w dużym formacie: 104 x 150 mm) i jeden w średnim formacie: 95 x 113 mm, gdzie napis 
w kartuszu brzmi: „Ex. Bibliotheca Radiviliana [sic!] Ducali Nesvisiensi”. Autorem ozdobne-
go ekslibrisu był Hirsz Lejbowicz (zm. po 1785). 

65 S. Siess-Krzyszkowski, op. cit., s. 146, 152. Ekslibris prosty może występować w rękopi-
sach, zob. AGAD, AR, dz. Rb, nr 46, 168.

66 Zob. R. Jankowski, Rękopisy, s. 114–131.
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ściągające się” (24 pozycje), V — „Mowy i panegiryki” (10 pozycji), VI — „Poezje 
i powieści” (16 pozycji), VII — „Księgi teatralne” (6 pozycji), VIII — „Księgi histo-
ryczne” (43 pozycje), IX — „Dzienniki, peregrynacje, podróże i opisy jeografi czne 
i statystyczne” (12 pozycji), X — „Genealogie, herbarze i heraldyki” (10 pozy-
cji), XI — „Księgi tyczące się prawa, dyplomatów, przywilejów itd.” (47 pozycji), 
XII — „Księgi chemiczne, alchemiczne, medyczne itd.” (9 pozycji), XIII — „Księgi 
astrologiczne, astronomiczne, matematyczne itd.” (15 pozycji); XIV — „Księgi do 
marynarki, fortyfi kacji i sztuki militarnej” (15 pozycji); XV — „Miscel[l]anea” 
(35 pozycji)67.

Na końcu działu zostały opisane księgi i luzy, które powinny znajdować się 
już w obecnie istniejących działach Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów, 
ale od dłuższego czasu funkcjonują jako pozycje z działu „Rękopisy biblio-
teczne”. Jednostki te zostały przypisane na trwałe przez literaturę przedmio-
tu do opisywanego działu, dlatego nie można było przenosić ich we właściwe 
miejsce. Takie rozwiązanie spowodowało, że nie ma potrzeby sporządzania 
aneksów do działów, tak jak to zrobiono w inwentarzu działu AR XXVII (Su-
mariusze i inwentarze archiwów radziwiłłowskich)68. W dziale „Rękopisy bi-
blioteczne” znajduje się materiał aktowy, który powinien być przypisany do 
następujących działów: AR, dz. VI: „Diariusze”; AR, dz. VIII: „Akta dotyczące 
duchowieństwa”; AR, dz. XXIV: „Zbiór map i planów” i AR, dz. XXVI: „Reje-
stry skarbców i wszelkiego ruchomego majątku”. Wyjątek uczyniono dla ksiąg 
i poszytów sygnowanych rzymską ósemką (sumariusze i kopiariusze doku-
mentów), które umieszczono w obrębie działu zgodnie z przyjętymi podziała-
mi, gdyż posiadały sygnaturę biblioteczną.

W obrębie każdej z wyżej wymienionej podserii działu najpierw opisywane 
i sygnowane są księgi, później poszyty, a na końcu jednostki składające się z akt 
luźnych. O ich kolejności w każdej z tych podserii (w obrębie każdej z kategorii 
akt) decydowało kryterium chronologiczne. W wyniku tych prac powstał inwen-
tarz o względnie czytelnej strukturze, składający się z następujących podserii:
1. Katalogi biblioteczne (księgi), sygn. 1–16. Tutaj znajdują się: katalog biblio-

teki w Nieświeżu z 1713 r. (sygn. 1), wykonany około 1753 r. przez księdza 
Mikołaja Kuczewskiego (sygn. 8)69 oraz podobnie datowany — najbardziej 
znany — katalog Marcina Franciszka Wobbego (sygn. 9)70, a także katalog 
biblioteki gabinetowej Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” sporządzony 
w 1753 r. przez kapelana księcia — kanonika łuckiego ks. Teodora Wernera 
(sygn. 7); biblioteki kanclerzyny Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w Białej 
z: 1720 r. (sygn. 2), z około 1731 r. (sygn. 3)71, Biblioteki Francuskiej z 1731 r. 
(sygn. 4)72 i Biblioteki Wielkiej, zwanej też Łacińską, z 1733 r. (sygn. 5), tejże 
dyspozycje z 1736 r. dotyczące losów archiwum i biblioteki w Białej, w tym 

67 AGAD, AR, dz. Rb, nr 36, s. 3–20.
68 AGAD, Inwentarz AR, dz. XXVII, s. 158–160.
69 Brudnopis do s. 314–327 = AGAD, AR, dz. II, nr 3273, s. 29–38.
70 Zob. fragment tymczasowego spisu szafy „H” poprzedzający katalog Wobbego w: AGAD, AR, 

dz. II, nr 3273, s. 11–26 = tamże, AR, dz. Rb, nr 9, s. 461–472.
71 Zob. fragment wyd.: A. Karkucińska, Anna z Sanguszków, Aneks 2, s. 281–285.
72 Wyd.: tamże, Aneks 1, s. 174–280.
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dwa spisy rękopisów bibliotecznych obejmujące 67 pozycji (sygn. 6)73 oraz trzy 
tomy katalogów i ich fragmentów proweniencji radziwiłłowskiej (sygn. 10–12). 
Najciekawsza wśród nich jest sygnatura 10, zawierająca „Katalog ksiąg fran-
cuzkich, niemieckich, łacińskich i polskich w różnych formatach, osobno pod 
alphabetem zebranych, w pergamin, skórę i papier oprawnych, i nie opraw-
nych w seksternach znajdujących się. Spisany w Białej 4 X-bris 1758”74 oraz 
spisy ksiąg Biblioteki w Białej z 1640 r.75, z 20 II 1706 r.76, z 22 IX 1713 r. 
(przywiezionej z Nieświeża)77, dwa spisy biblioteki „Domus Niezabytovscia-
nae” z 24 XI 1736 r.78 i „Katalog Biblioteki Wojskowej Podróżnej w Dreźnie 
skupionej [...]” przez Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”, spo-
rządzony 2 V 1767 r.79 oraz spisy dokumentów Anny Katarzyny z Sanguszków 
Radziwiłłowej (z IX 1736, 30 V 1738 i 25 II 1738 r.)80 i zamówienia na książki 
i spisy z ofertami księgarskimi z lat 30. XVIII w.81 Ponadto: „Cathalogus Li-
brorum in Biblioteca Białensi” b.d.82, dwa spisy książek ocalonych z grabieży 
w 1772 r. — „Regestr ksiąg z Biblioteczki Małej Gabinetowej przeniesionych 
do Biblioteki [Wielkiej]” z września 1776 roku83 i spis ksiąg z Biblioteki Wiel-
kiej odnalezionych za szafami w zamku nieświeskim po grabieży z paździer-
nika 1776 r.84 oraz „Rejestr pozostałych ksiąg architektorskich, abrysów, 
kopersztychów po nieboszczyku Jm. Panu Kasztelim, które taksowane ode 
mnie niżej podpisanego” (F. Capponi) z 26 V 1747 r.85 Tytuł historyczny sy-
gnatury 11 nie jest adekwatny do jej zawartości. Jednostka zawiera zbiór no-
tek i brudnopisów katalogów nieświeskich i bialskich, zszyty przypadkowo. 
Na końcu księgi wszyto fragmenty (druki i rękopis) katalogu książek prze-
kazanych 15 VIII 1673 r. bibliotece w Królewcu przez koniuszego litewskiego 

73 Szczegółowo omawia R. Jankowski, Rękopisy, s. 124–130; wyd. jeden spis: К. Кириченко, 
Матеріали до історії Познанського кодексу № 94 (Кодексу Рачинських), „Ruthenica”, t. 5, 
2006, p. 225–231.

74 AGAD, AR, dz. Rb, nr 10, s. 141–191.
75 Tamże, s. 83–94.
76 Tamże, s. 192–206.
77 Tamże, s. 3–32. Przynajmniej część tej biblioteki wróciła do Nieświeża w 1736 r. AGAD, AR, dz. 

VI, nr II-80a, s. 803: „wieczorem późno bryki moje z Białej z archiwum i biblioteką tu [tj. do 
Nieświeża] przyszli” (zapiska z 27 XI 1736 r.); zob. R. Jankowski, Archiwum Radziwiłłów w Bia-
łej około 1736 roku, MH-A, t. 23, 2016, s. 216, 219–222; tenże, Rękopisy, s. 123 i n. Według 
S. Siess-Krzyszkowski, op. cit., s. 140 cały księgozbiór z Białej w 1745 r. wrócił do Nieświeża.

78 AGAD, AR, dz. Rb, nr 10, s. 33–82, 268–300. Księgozbiór z książkami i rękopisami prowe-
niencji radziwiłłowskiej po Stanisławie Niezabitowskim (1641–1717), podczaszym kaliskim, 
słudze Radziwiłłów birżańskich od czasów Bogusława Radziwiłła (1620–1669), koniuszego 
litewskiego i generalnego gubernatora Prus Książęcych, sprzedany przez jednego z jego sy-
nów Jana (ur. 1670) lub Stefana (ur. 1676) Michałowi Kazimierzowi Radziwiłłowi „Rybeńko” 
(1702–1762), ówczesnemu kasztelanowi trockiemu i hetmanowi polnemu litewskiemu.

79 AGAD, AR, dz. Rb, nr 10, s. 310–312.
80 Tamże, 301–309.
81 Tamże, s. 207–239, 258–267.
82 Tamże, s. 96–115.
83 Tamże, s. 240–250.
84 Tamże, s. 251–257.
85 Tamże, s. 313–315.
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Bogusława Radziwiłła (1620–1669)86. Sygnatura 12 to fragmenty katalogu bi-
blioteki Radziwiłłów w Nieświeżu. W księdze składki zszyte przypadkowo, bez 
zachowania ciągłości sygnatur87. Następne pozycje to „Dopełnienie katalogu 
biblioteki Jakuba Henryka Flem[m]inga” w Nieświeżu z 1735 r. (sygn. 13)88 
oraz błędnie tytułowany, jako Flemminga (sygn. 14), katalog ksiąg, map 
i planów majora Chrystiana Rudolfa Sitemanna z 1771 r. Katalog bibliote-
ki żółkiewskiej Sobieskich (sama biblioteka trafi ła do Biblioteki Załuskich), 
przekazany przypadkowo Radziwiłłom w 1739 r. wraz z archiwum dóbr żół-
kiewskich, przy okazji ich zakupu przez Annę Katarzynę z Sanguszków Ra-
dziwiłłową dla syna Hieronima Floriana (1715–1760), podczaszego i chorąże-
go litewskiego i jego brata — Michała Kazimierza „ Rybeńki” (sygn. 15)89 oraz 
katalog książkowy wspomnianej już biblioteki Antoniego Henryka Radziwiłła 
(1775–1833), namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ordynata nie-
świeskiego i kleckiego w Poznaniu, przywieziony do Nieświeża w 1880 r. wraz 
z księgozbiorem (sygn. 16).

2. Spisy okazjonalne, rejestry, brudnopisy katalogów itp., sygn. 17–38. Wśród 
ciekawszych jednostek warto wymienić spis książek Konstancji Franciszki 
z Radziwiłłów Sapieżyny (1696–1756) z około 1735 r. (sygn. 17)90 oraz fragment 
katalogu książek Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich z 16 II 1751 r. (sygn. 24), 
jeszcze niezauważone i niedocenione przez badaczy księgozbiorów na kresach 
dziewiętnastowieczne katalogi biblioteki w Nieświeżu: „Katalog ogólny ksiąg 
polskich i łacińskich, i francuskich w bibliotece książęcej nieświezkiej znaj-
dujących się spisany 1806. NB Ten katalog jest ręką JP Apolinarego Miładow-
skiego pisany” (sygn. 31–32), „Katalog. Regestr biblioteki i manuskryptów po 
wojnie 1812 r. w Archiwum Nieświeżskim w bardzo małej części pozostałej, 
przy zupełnem onej urządzeniu w r. 1825 sporządzony” (sygn. 33) oraz „Ka-
talog ksiąg pozostałych ze znakomitej Biblioteki Nieświeżskiej J.OO. Książąt 
Radziwiłłów przy Archiwum Nieświeżskiem znajdujących się” (sygn. 36) i tzw. 
katalogi porównawcze druków wykonane na potrzeby procesu ze „złodziejem 
książek”91 Kajetanem Kwiatkowskim z 27 IX 1829 r. (sygn. 34–35).

86 AGAD, AR, dz. Rb, nr 11, s. 193–222. Zob. U. Augustyniak, Testamenty ewangelików refor-
mowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014, s. 229: „le-
guję do biblioteki królewieckiej (a nie berlińskiej) wszystkich moich foliantów” (Orla, 27 XII 
1668 r.) Księgozbiór ten był poważną częścią zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Królewcu, 
istniejącej do 1945 r.

87 W trakcie opracowania dołączono luźne składki, s. 224–226 i 292–293. Zob. jedną składkę 
z tegoż: AGAD, AR, dz. II, nr 3273, s. 29–38.

88 Zob. też: AGAD, AR, dz. Rb, nr 20, nr 21, nr 28, s. 1–2, 21, 35–39, 42–92, 95–140; nr 29, 
s. 3–6, 14–17.

89 Zob. brudnopis tego katalogu: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Litewskie Państwowe 
Archiwum Historyczne w Wilnie), Fond 459, op. 1, nr 1521, k. 104–157v.: „Cathalogus Libro-
rum Bibliothecae Zołkiew[iensis]”.

90 Zob. spis książek polskich i francuskich kanclerzyny Konstancji Franciszki z Radziwiłłów 
Sapieżyny w skarbcu w Ołyce z 28 II 1757 r. AGAD, AR, dz. XXVI, nr 463, s. 12–16 i tejże 
spis książek przywiezionych z Kamieńca z 20 IV 1757 r. AGAD, AR, dz. Rb, nr 10, s. 116–140.

91 Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. i wstęp H. Więckowska, t. 4: 1849–1861 (Nry 
948–1261), Wrocław–Kraków 1954, nr 1203: list do Aleksandra Lessera, Bruksela, 29 III 
1859 r., s. 403.
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3. Varia biblioteczne, sygn. 39–4492. W tym zestawie na szczególną uwagę zasłu-
guje „Dyspozycja tak archiwum jak i Biblioteki Większej J. O. Książąt Jmci 
Radziwiłłów w zamku bialskim znajdujących się in Septembris 1736 za roz-
kazaniem J. O. Księżnej Jmci Dobrodziejki [Anny Katarzyny z Sanguszków 
Radziwiłłowej] uczyniono” (sygn. 40)93 oraz fragmenty katalogów z XVIII w. 
(sygn. 41), noty bibliografi czne od XVIII po początek XX w. (sygn. 42), wykazy 
książek kupowanych z podobnego okresu (sygn. 43) i notatki o charakterze 
bibliotecznym z 1920 r. (sygn. 44).

4. Radziwillana (księgi i poszyty) — autografy Radziwiłłów, sygn. 45–55. Dia-
riusz czynności Karola Stanisława Radziwiłła (1669–1719), kanclerza wiel-
kiego litewskiego, przepisany z oryginału (notatki raptularzowe w kalenda-
rzach)94 prawdopodobnie przez jego sekretarza, z zapiskami od 1 I 1714 do 
29 XII 1718 r. Do diariusza dołączono luźne kartki z notatkami o treści gene-
alogicznej, w tym ręką samego Karola Stanisława, dotyczące jego żony Anny 
Katarzyny z Sanguszków (sygn. 45)95, „Diariusz podróży zagranicznej” Mi-
chała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”, w tym czasie starosty przemyskiego, 
a raczej raporty z tejże Mateusza Piotra Białłozora dla matki księcia, z zapi-
skami od 6 XI 1721 do 10 X 1723 r. (sygn. 46)96. Kolejna pozycja to autografy 
wierszy Hieronima Floriana Radziwiłła97 oraz trzy tomy sztuk teatralnych 
Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej, pierwszej żony „Rybeńki” 
(sygn. 48–50)98. Kolejne sygnatury to cztery zeszyty pamiętnika z lat 1813–

92 Pierwsze 44 sygnatury z AGAD, AR, dz. Rb opisał szczegółowo: R. Jankowski, Przegląd 
materiałów źródłowych do historii i rekonstrukcji radziwiłłowskiego księgozbioru w Nie-
świeżu, zgromadzonych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, RBN, t. 41, 
2011, s. 95–104. Na kolejnych ss. 104–106 wymieniono źródła z pozostałych działów AR 
i biblioteki w AGAD. Katalogi biblioteki w Nieświeżu zachowane poza AGAD wymienia 
U. Paszkiewicz, Rękopiśmienne inwentarze i katalogi z ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
(spis za lata 1553–1939) [w:] Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzic-
two, s. 48–51.

93 Zob. późniejsze dyspozycje z października i listopada 1736 r. AGAD, AR, dz. Rb, nr 6, 
s. 5–25.

94 Na karcie tytułowej ręką K. S. Radziwiłła notatka: „z kalendarza mego przepisano” pod ty-
tułem: „Kontynuacja notacyi ręką Książęcia Jmści spisanych z kalendarzów Jego wyjętych”. 
AGAD, AR, dz. Rb, nr 46, s. 2.

95 Zob. kopię w AGAD, AR, dz. VI, nr 79 (zapiski od 1 V 1689 do 29 XII 1718 r.) lub kopię 
uwierzytelnioną z okresu 11 VI 1688 — 29 XII 1713 r., która jest kontynuacją opisywanej. 
Biblioteka PAN-PAU w Krakowie, rkps nr 977 (k. 263); B. Królikowski, Wśród Sarmatów: 
Radziwiłłowie i pamiętnikarze, Lublin 2000, s. 71–74.

96 M. K. Radziwiłł „Rybeńko” do A. K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Starogard 10 XI 1721 r. 
AGAD, AR, dz. IV, nr 379, s. 55: „do oznajmienia nie mamy co prywatnych, jako to z po-
dróży naszy te diariuszem przez Pana [Mateusza Piotra] Biał[ł]ozora spisanym posyłam”; 
zob. J. Dygdała, Młody magnat na drezdeńskim dworze Augusta Mocnego. Fragment euro-
pejskiej podróży Michała Kazimierza Radziwiłła z 1722 roku [w:] Stosunki polsko-niemieckie 
w XVI–XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Kielce 2002, s. 206–207.

97 AGAD, AR, dz. Rb, nr 47, s. 1: „Wiersze własną ręką JO. Księcia Hieronima Floriana Radzi-
wiłła w[ielkieg]o podczasz[ego] w[ielkieg]o ks[ię]stwa lit[ewskiego] z roku 1745. Zebrał i złożył 
Antoni Łomski-Romanowicz archiwista w zamku Nieśwież r[oku] 1881”.

98 Większość sztuk teatralnych wyd. w: [F. U. Radziwiłłowa], Komedyje i tragedyje przed-
nio dowcipnym wynalazkiem..., Nieśwież 1751 (edycja niedokończona, pojedyncze egzem-
plarze i poszyty scalone z edycją z 1754); tejże, Komedie i tragedie przednio dowcipnym 
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1817, pisanego w formie dziennika, prowadzonego przez Luizę z Hohenzoller-
nów (1770–1836), żonę Antoniego Henryka Radziwiłła (1775–1833), namiest-
nika Wielkiego Księstwa Poznańskiego (sygn. 51–54)99 oraz opis wycieczki po 
Prowansji napisany przez Marię Dorotę de Castellane, żonę Antoniego Wilhel-
ma Radziwiłła (1833–1904), generała pruskiego, z przeznaczeniem dla dzieci, 
z 1912 roku (sygn. 55).

5. Radziwillana (księgi i poszyty) — kopie dzieł ręką Radziwiłłów, sygn. 56–58. 
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (1695–1715), późniejszego podstolego litew-
skiego, wypisy z dzieł historycznych oraz noty genealogiczne (sygn. 56), tegoż 
kopia dzieła mówiącego o retoryce (sygn. 57) oraz notatki z trygonometrii, 
polityki i etyki, uczynione ręką Wilhelma Pawła Radziwiłła (1797–1870).

6. Radziwillana (księgi i poszyty) — kopie dzieł Radziwiłłów i dla Radziwiłłów, 
sygn. 59–76. To przede wszystkim kopia bardzo ogólnego dzieła historycz-
nego Albrechta Stanisława Radziwiłła (1593–1656), kanclerza wielkiego li-
tewskiego: „Epitome rerum gestrarum in Regno Poloniae Sigismundo III, 
Vladislao et Joanne Casimiro” (sygn. 59)100; wypisy z książek służące jako 
pomoc w nauce młodym Radziwiłłom (sygn. 60), kopiariusz listów do kardy-
nała Jerzego Radziwiłła (1556–1600) oraz kopiariusz dokumentów o charak-
terze publicznym i prywatnym z lat 1570–1610 (sygn. 61). Następna sygna-
tura to kopia rękopiśmienna druku poświęconego Krzysztofowi Radziwiłłowi 
(1585–1640), wojewodzie wileńskiemu i hetmanowi wielkiemu litewskiemu, 
„SIESTRZENCEWICZ LAUDATIO” z 1641 r. (sygn. 62)101, panegiryk „posła 
helikońskiego” napisany po 1662 r. z okazji zawarcia małżeństwa Mikoła-
ja Hieronima Sieniawskiego (1645–1683), późniejszego hetmana polnego 
koronnego z Cecylią Marią Radziwiłłówną (1645–1682) (sygn. 63), kopia rę-
kopiśmienna panegiryku na cześć Bogusława Radziwiłła, koniuszego litew-
skiego, autorstwa Stanisława Lubienieckiego (1623–1675) wydanego w Ham-
burgu w 1670 r. (sygn. 64)102, poszyt oryginalnych listów jezuity z Rzymu 
do Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej (zm. 1694) pisanych po włosku 
(sygn. 65), kopia biografi i Albrechta Stanisława Radziwiłła pióra Stanisława 
Kazimierza Tokarskiego (zm. 1694), dworzanina kanclerza (sygn. 66)103. Ko-

wynalazkiem, wybornym wiersza kształtem, bujnością rzeczy i poważnymi przykładami 
znamienite, przez J.O.X Radziwiłłową złożone..., Żółkiew 1754.

99 Kopia tegoż po francusku i maszynopis, zob. AGAD, AR, dz. XIII, nr S/3–S/5; wyd. I: L. Ra-
dziwill (Luise von Preussen, Fürstin Anton Radziwill), Fünf und vierzig Jahre aus meinem 
Leben (1770–1815), Braunschweig 1912.

100 Inne kopie: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps nr 1373 i 1658. Historyk Edward 
Kotłubaj (1822–1879) przetłumaczył i wydał tylko pierwszą część „Epitome”, pt. Rys pano-
wania Zygmunta III. Z rękopismu ks. Stanisława Albrychta Radziwiłła, kanclerza W. Ks. Lit. 
Z łacińskiego na polski język przełożył i notami pojaśnił Edward Kotłubaj, „Athenaeum”, t. 3, 
1848, s. 5–43; t. 4, 1848, s. 5–76; t. 5, 1848, s. 5–44.

101 K. Estreicher, Bibliografi a Polska (cz. III, t. XVII), wyd. S. Estreicher, t. XXVIII (ogólnego 
zbioru), Kraków 1930, s. 77.

102 K. Estreicher, Bibliografi a Polska (cz. III, t. X), wyd. S. Estreicher, t. XXI (ogólnego zbioru), 
Kraków 1906, s. 432.

103 Wyd. [S. K. Tokarski], Żywot X. Albrechta Radziwiłła, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840 
[w:] Żywoty sławnych Polaków XVII wieku, Poznań 1841, cz. 2, s. 3–48 (wyd. z licznymi 
błędami na podstawie rękopisu z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu).
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lejne rękopisy to panegiryk na cześć Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sie-
rotka” (sygn. 67) i cztery panegiryki na cześć Michała Kazimierza Radziwił-
ła „Rybeńki” (sygn. 68–71), kopia opisów Marcina Franciszka Wobe (Wobbe) 
z dzieła Icones familiae ducalis Radivilianae... (sygn. 72)104, kazania i mowy 
pogrzebowe z lat 1773–1818 (sygn. 73), kopia dziennika kampanii austriac-
kiej z 1866 r., późniejszego cesarza Fryderyka III Wilhelma Hohenzollerna 
(1831–1888) z dedykacją dla Antoniego Wilhelma Radziwiłła, ordynata nie-
świeskiego i ołyckiego (sygn. 74), spisy obrazów w zamku nieświeski z końca 
XIX w. (sygn. 75) i z 1928 r. (sygn. 76)105.

7. Radziwillana (księgi i poszyty) — druki, sygn. 77–81. Albumy — poświęcony 
srebrnemu weselu Marii Doroty de Castellane i Antoniego Wilhelma Radzi-
wiłła w 1882 r. (sygn. 77)106 oraz twórczości literackiej Michała Piotra Radzi-
wiłła (1853–1903) i społecznej jego matki, Jadwigi z Sobańskich (1830–1900), 
wraz z ich korespondencją, w tym od papieża Piusa IX (1846–1878), z różnego 
rodzaju dokumentacją archiwalną z lat 1813–1904 (sygn. 78), poświęcony 
uroczystościom żałobnym Antoniego Wilhelma Radziwiłła w grudniu 1904 r. 
w Berlinie (sygn. 79)107. Pod sygn. 80 znajduje się unikatowy druk okolicz-
nościowy wydany z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego Anny z Lubomir-
skich (1882–1947) i Janusza Franciszka Radziwiłłów (1880–1967). Został on 
wydrukowany przez redakcję gazety „Dzień Polski” na czerpanym papierze 
srebrną farbą (nr 332, R. VII z 7 XII 1930 r.) oraz w formie bezpłatnego dodat-
ku ilustrowanego na kredowym papierze z ilustracjami: najbliższych przyja-
ciół „Dnia polskiego” w sejmie i senacie Rzeczypospolitej Polskiej ze zdjęciem 
na pierwszym planie Janusza Franciszka Radziwiłła. Kolejna jednostka za-
wiera program uroczystości pogrzebowych Antoniego Albrechta Radziwiłła 
(1885–1935), odbytych w Nieświeżu 14 i 15 I 1936 r. (sygn. 81)108.

8. Radziwillana (akta luźne) — autografy Radziwiłłów, sygn. 82–88. Kopia gene-
alogii Szydłowieckich z uzupełnieniami ręką Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
„Sierotki”, wraz z XVIII-wiecznymi notatkami dotyczącymi Szydłowieckich 
(sygn. 82)109, dwie instrukcje Krzysztofa Radziwiłła z przełomu 1627 i 1628 r. 

104 Icones familiae ducalis Radivilianae ex orginalibus in gazophylacio ordinationibus ab an-
tique picturis desumptae inscriptionibus historico genealogicis ex dokumentis authenticis 
compendiose ab anno viginei patrus 1346 ad annum 1758 deducate, Nesvisii [...] 1758; H. Wi-
dacka, Działalność Hirsza Lejbowicza i innych rytowników na dworze nieświeskim Michała 
Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” w świetle badań archiwalnych, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
t. 39, 1977, s. 62–72.

105 Kserokopia; oryginał w: Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijo-
wie (Центральний державний icторичний архiв України, м. Київ), Fond 257, op. 1, nr 1, 
s. 1–125.

106 Zob. zaproszenie na te uroczystości: AGAD, AR, dz. Rb, nr 139 i błogosławieństwo papieża 
Leona XIII, AGAD, AR, dz. XIII, nr T. 1/12, s. 31.

107 Zob. szarfy z wieńców z tego pogrzebu: AGAD, AR, dz. Rb, nr 157.
108 Zob. szarfy z wieńców z tego pogrzebu: AGAD, AR, dz. Rb, nr 158 oraz tamże, dz. XXVII, 

nr 122, s. 2–3: Protokół z zamknięcia w dniu 18 XII 1935 r. i otwarcia 20 II 1936 r. Archi-
wum Ordynacji Nieświeskiej w Warszawie przy ul Marszałkowskiej 113/2 z powodu zgonu 
Albrechta Antoniego Radziwiłła (1885–1935).

109 Kopia nie zachowanego oryginału tekstu kroniki rodu Liber geneseosillustris familiae Schi-
dloviciae, który pierwotnie zdobiły iluminacje Stanisława Samostrzelnika (ok. 1480–1541), 
sprzed 1532 r. wyd. T. Działyński, Liber geneseosillvstris familie Schidlovicie MDXXXI, [Paryż 
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dotyczące wychowania syna Janusza (1612–1655), który — podobnie jak oj-
ciec — z czasem objął najważniejsze urzędy na Litwie (sygn. 83–84), dwie 
wersje diariusza podróży zagranicznej odbytej w latach 1684–1687 przez Ka-
rola Stanisława Radziwiłła (1669–1719), późniejszego kanclerza wielkiego li-
tewskiego (sygn. 85–86)110, często wydawane i budzące kontrowersje „Sekreta 
różne zebrane przez księcia Hieronima [Floriana] Radziwiłła” (sygn. 87)111 oraz 
plik wierszy Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej (sygn. 88)112.

9. Radziwillana (akta luźne) — rękopisy, sygn. 89–143. W tej podserii znajdu-
ją się głównie: panegiryki, w tym Salomona Rysińskiego (ok. 1565–1625) 
z maja 1616 r. (sygn. 94), nietypowa autobiografi a (wręcz autohagiografi a), 
połączona z panegirykiem: „Zygmunt z Czyżewa te sobie zostawił pamiątkę” 
sprzed 1640 r. (sygn. 98), dwukolorowy Michała Bończy Szyckiego na cześć 
Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” z połowy XVIII w. (sygn. 129) oraz 
panegiryk z 1729 r., napisany w formie listu przez Sylwestra Cognomena na 
cześć „Rybeńki”, zawierający śmiałą wizję korony królewskiej dla Radziwił-
ła (sygn. 104), wiersze okolicznościowe (z okazji ślubu, urodzin), życzenia 
z okazji Nowego Roku, uroczystości rodzinnych, w tym imienin, np. napisa-
ne w ośmiu językach dla Michała Kazimierza „Rybeńki” (sygn. 130), a także 
mowy, w tym pogrzebowe (sygn. 141)113, na cześć przedstawicieli rodu oraz 
inne drobne utwory związane z Radziwiłłami. Wyróżniają się wśród nich 
życzenia imieninowe od Szkoły Gramatyki Akademii Ołyckiej Rytmem Pol-
skim dla Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich Radziwiłłowej z 9 III 1741 r. 
(sygn. 108) oraz mowa Józefa Mockiego z 1739 r. skierowana do „Rybeńki” 
z okazji objęcia dóbr żółkiewskich po Sobieskich na Rusi (sygn. 106). Epitafi a 

1852]. Oryg. ukradł z Nieświeża Kajetan Kwiatkowski i w 1821 r. sprzedał Tytusowi Dzia-
łyńskiemu (1798–1861) do Kórnika. A. Chyczewska, Kórnicki zbiór grafi czny, „Pamiętnik 
Biblioteki Kórnickiej”, 1980, z. 15, s. 44, przyp. 3–4; P. Buchwald-Pelcowa, op. cit., s. 10–11, 
13–14, 17 i 23–24. Obecnie z oryginału zachowało się tylko 11 z 12 ilustracji. W 1658 r. 
w skarbcu nieświeskim: „Skrzynia czwarta, zielona, zamaczysta, w niej: [...] księga perga-
minowa familii hrabiów Szydłowieckich w deskach, skórą krytych”. AGAD, AR, dz. XXV, 
nr 2695/1, s. 8.

110 Wyd. Karol Stanisław Radziwiłł. Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687), wstęp 
i oprac. A. Kucharski, Toruń 2011.

111 Na podstawie tego rękopisu Jerzy Lesiński napisał artykuł: „Na ból oczu myć nogi często”..., 
„Magazyn Medyczny” R. 2, 1991, nr 7–8 (lipiec-sierpień), s. 59–60. Wydano inne jego ręko-
pisy: [H. F. Radziwiłł], Diariusze i pisma różne, oprac. i wstęp M. Brzezina, Warszawa 1998; 
tenże, Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa, oprac. i wstęp A. Zamoyski, 
Warszawa 1998. Jego zapatrywania są częstym tematem artykułów, zob. I. Bieńkowska, 
Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013; P. Gad, „Najuko-
chańszy tyran” — Hieronim Florian Radziwiłł w listach drugiej żony Magdaleny z Czapskich, 
„Wieki Stare i Nowe”, 2015, t. 8 (13), s. 69–87; J. Kowalczyk, Zwierzyńce i zabawy myśliw-
skie Hieronima Floriana ks. Radziwiłła [w:] Łowiectwo w tradycji i kulturze. Międzynarodowe 
Sympozjum, Pułtusk 1994, Warszawa 1995, s. 115–118; T. Zielińska, Program i metody peda-
gogiczne związane z osobą Hieronima Floriana Radziwiłła (1715–1760). Przyczynek do dzie-
jów edukacji w Rzeczypospolitej epoki saskiej [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci 
i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, 
Warszawa 2002, s. 149–162.

112 Większość znana z rękopisu: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wro-
cławiu, nr 11894/I.

113 Np.: „1900 Mowa pogrzebowa po śmierci Ś.P. Księżnej Jadwigi[i] z Sobańskich Radziwiłłowej”.
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Radziwiłłów wraz z ich projektami, kopie inskrypcji, w tym z kościoła Bene-
dyktynek w Nieświeżu z początku XVII w. (sygn. 91), horoskopy, programy 

 uroczystości rodzinnych, w tym ciekawe zaproszenie na uroczystość z oka-
zji srebrnego wesela Antoniego Wilhelma i Marii de Castellane Radziwiłłów 
i trzechsetlecia istnienia zamku w Nieświeżu, zorganizowane 3 X 1882 r. 
(sygn. 139)114, a także rzadki afi sz z 11 IX 1738 r. zawiadamiający o zabawie 
z okazji przyjazdu do Nieświeża Michała Serwacego Wiśniowieckiego (1680–
1744), wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego (sygn. 105).

10. Radziwillana (druki) — luzy, sygn. 144–147. Druki ulotne z XVI–XVII w. Od-
pust i błogosławieństwo z 1575 i 1583 r. dla Mikołaja Krzysztofa Radziwił-
ła „Sierotki”, marszałka litewskiego od papieża Grzegorza XIII (1572–1585); 
wiersz na cześć „Sierotki” autorstwa Franciszka Gradouiusza z 1582 r.; 
wiersz okolicznościowy na cześć Mikołaja Radziwiłła „Rudego” (1512–1585), 
wojewody wileńskiego, kanclerza i hetmana wielkiego litewskiego autor-
stwa Joh[ana] Isenhagena i Christophorusa Godofredusa Müllerusa (Lipsk, 
b.d.); „Do chrześcijańskiego a łaskawego czytelnika przedmowa” omawia-
jąca literaturę kalwińską z połowy XVII w. na Litwie, prawdopodobnie dla 
Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskie-
go (sygn. 144). Wśród XVIII-wiecznych druków jest fragment niemieckoję-
zycznego wydawnictwa z 17 X 1726 r. zawierającego opis otwarcia grobów 
i odpisy inskrypcji Bogusława Radziwiłła, koniuszego litewskiego i jego żony 
Anny Marii z Radziwiłłów (1640–1667), a także druki: „Regulament przez 
uniwersał pod czas koła teraznieyszego generalnego woyskowego od Jasnie 
Oświeconego Xiążęcia Jegomośći Michała Kazimierza Radziwiłła woiewody 
wileńskiego, hetmana wielkiego W.X.L. [...]” (Nieśwież, 1 IX 1746) — doty-
czy ujednolicenia broni, mundurów, przepisów obowiązujących na postoju 
i w marszu; „Przedmowa do Iasnie Oswieconego Xiążęcia Iegomość Michała 
Kazimierza Antoniego Radziwiłła woiewody wileńskiego hetmana wielkiego 
[...]” do sztuki wystawionej z okazji 44 urodzin (fragment); przywilej króla 
Augusta III Sasa na założenie drukarni w Nieświeżu (obydwa z Warszawy, 
28 VIII 1750); karta tytułowa z kazania i mowy pogrzebowej z pogrzebu 
Jerzego Radziwiłła (1721–1754), wojewody nowogródzkiego z 1757 r.; oda 
z okazji narodzin Mikołaja Karola Michała, syna Hieronima Wincentego Ra-
dziwiłła (1759–1786), podkomorzego litewskiego i Zofi i Doroty von Thurn-
-Taxis (zm. 1780); „Instruktarz dla łowczego puszcz nowogródzkich” dany 
Michałowi Wolskiemu, komornikowi nowogródzkiemu — fragment b.d. 
(sygn. 145). Wśród XIX-wiecznych druków jest „Wywod sprawy JO. Xcia Do-
minika Radziwiłły (1786–1813) przeciwko JW. Władysławowi Grafowi Bra-
nickiemu (1783–1843) o zapłacenie summy w ogóle 214850 zł[oty]ch polach” 
(Siedlce, 21 IX 1811) oraz „Produkt w sprawie z powództwa prokuratora Ma-
ssy Radziwiłłowskiey W. JPana Izydora Salmonowicza przeciwko JW. [Ja-
nowi] Rozwadowskiemu byłemu rotmistrzowi Kawaleryi Narodowey Woysk 
Polskich” (Wilno, 18 XI 1829) oraz okolicznościowa kartka z wizerunkiem 
pałacu w Łańcucie: „Wykaz ubitej zwierzyny Łańcut” (1898), a na odwro-
cie wśród uczestników: Michał Radziwiłł (1870–1955), ordynat przygodzicki 

114 Zob. życzenia: AGAD, AR, dz. XIII, nr T. 1/12.
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i Dominik Radziwiłł (1852–1938) (sygn. 146). Notatki prasowe z gazet: pol-
skich, francuskich, niemieckich i angielskich oraz „The New York Herald” 
(6 I 1910) dotyczące ślubu (okoliczności towarzyskich) Antoniego Alberta 
Radziwiłła z Amerykanką Doroty Parker-Deacon (5 I 1909 r.); „Wniosek 
nagły [...] o niezwłoczne zastosowanie ustawy o reformie rolnej względem 
podmiejskich majątków miasta Ostrowa (Poznańskie), będących własnością 
ordynacji Radziwiłła” (30 VII 1921); dyplom na medal z okazji 10 roczni-
cy odzyskania niepodległości przez Litwę dla Antoniego Alberta Radziwiłła 
(1928); „Dyplom członków Stow[arzyszenia] Pań Miłosierdzia Św. Wincen-
tego a Paulo” Anny z Lubomirskich Radziwiłłowej (Łowicz, 1 X 1937) i inne 
(sygn. 147).

11. Radziwillana (ryciny i fotografi e) — luzy, sygn. 148–149. W pierwszej jedno-
stce jest miedzioryt Antoniego Tepplera przedstawiający Barbarę Radziwił-
łównę (1523–1551), królową Polski, z opracowania Ksawerego Preka, Wize-
runki znakomitych ludzi w Polszcze z dołączeniem krótkiego każdej osoby 
życiorysu, Kraków 1829–1833, z. 3 (sygn. 148), w drugiej zaś znajduje się 
materiał ikonografi czny zebrany do wydania pamiętników Luizy z Hohen-
zollernów, przedstawiające rodzinę Luizy i pałace Rheinsberg i Radziwiłłów 
w Berlinie i Nieświeżu (sygn. 149)115.

12. Radziwillana (genealogie) — luzy, sygn. 150–153. Są tam fragmenty z druku 
Icones familiae...116 oraz z drzewa genealogicznego Radziwiłłów rytowane-
go przez Petera Böse w 1742 r.117 (sygn. 150); brudnopis drzewa genealo-
gicznego Radziwiłłów linii berlińskiej z ok. 1813 r. (sygn. 151), „Genealogija 
Domu JOO. XX. Radziwiłłów, do sprawy w Sądzie Kommissyi Radziwiłłow-
skiey o oddział Dóbr Ordynackich od allodyalnych, sporządzona roku 1824” 
(sygn. 152)118; brudnopis drzewa genealogicznego Radziwiłłów linii kleckiej 
młodszej, począwszy od Michała Hieronima Radziwiłła (1744–1831), woje-
wody wileńskiego do około 1896 r., wykonane w oparciu o akta znajdujące 
się w archiwum nieświeskim (sygn. 153).

13. Radziwillana (ekslibrisy) — luzy, sygn. 154 (pięć ekslibrisów o różnych for-
matach prawdopodobnie odklejonych z ksiąg)119.

115 Zob. AGAD, AR, dz. Rb, nr 51–54.
116 Por. tamże, nr 72.
117 Zob. całą tablicę genealogiczną: AGAD, Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III z lat 1555–

1951, nr 13 (Drzewo genealogiczne Radziwiłłów, miedzioryt, ryt. Peter Böse, 1942, odbitka 
wykonana po 1750 r.). Komentarz oraz wykaz zachowanych egzemplarzy: M. Kałamajska-
-Saeed, Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografi a rodu Sapiehów na tle staropolskich 
galerii portretowych, Warszawa 2006, s. 106–109.

118 Genealogia z licznymi adnotacjami dorsalnymi z druku: „Replika Ze strony jeneralnego 
Prokuratora Massy funduszów i interessów JO. Xiężniczki Jeymości Stefanii Radziwiłłów-
ny. W sprawie JO. Xiążęciem Jmcią Antonim Radziwiłłem Wielkorządcą Poznańskim, wielu 
orderów Kawalerem [...] Pisał Józef Karczewski Adwokad Sądu Głównego Litt: Wileń: Pleni-
potent Massy”.

119 Zob. ekslibrisy: S. Siess-Krzyszkowski, op. cit., s. 152–154; H. Widacka, op. cit., s. 62–63. 
Należy zwrócić uwagę, że nie ma pełnego przeglądu XVIII w. ekslibrisów z bibliotek Radzi-
wiłłów w AR w AGAD, co z pewnością charakteryzuje skalę grabieży biblioteki w Nieświeżu 
przez wojska rosyjskie w 1772 r. i późniejszych. 



213RĘKOPISY BIBLIOTECZNE W ARCHIWUM WARSZAWSKIM RADZIWIŁŁÓW

14. Radziwillana (varia) — luzy, sygn. 155–158. Rysunki herbu Radziwiłł, w tym 
projekt nalepki na tradycyjną, wytrawną wódkę zbożową rozlewaną w do-
brach Radziwiłłów: „Starka Radziwiłłowska z roku... przelana” (sygn. 155), 
zakładki do książek oraz „karta (król trefl ) znaleziona pomiędzy rachunka-
mi z podróży zagranicznej Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” 
(sygn. 156); ciekawe i niespotykane, nie tylko w archiwach, szarfy z wieńców 
z pogrzebu Antoniego Wilhelma Radziwiłła, w tym od Wilhelma II Hohen-
zollerna (1859–1941), cesarza i króla Prus w latach 1888–1918 (sygn. 157)120 
i z wieńców z pogrzebu Antoniego Albrechta Radziwiłła, ordynata nieświe-
skiego i kleckiego (sygn. 158)121.

15. Sumariusze dokumentów (księgi i poszyty), sygn. 159–167. Sumariusz do-
kumentów majątkowo-prawnych Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileń-
skiego i hetmana wielkiego litewskiego z około 1616 r. (sygn. 159)122 i 1640 r. 
(sygn. 160), sumariusz generalny archiwum nieświeskiego autorstwa Jana 
Hanowicza z 1651 r. (sygn. 162)123 i wykaz braków dokumentów w archiwum 
nieświeskim z około 1650 r. zestawiony prawdopodobnie w trakcie lub przed 
spisaniem poprzedniego sumariusza (sygn. 161), spis zawartości archiwum 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1688 r. (sygn. 163)124, sumariusz doku-
mentów majątkowo-prawnych dóbr Radziwiłłów linii na Nieświeżu i Ołyce 
z 1741 r. (sygn. 164) i z 1816 r. (sygn. 165), sumariusz dokumentów Szkoły 
Pijarów w Wilnie z około 1765 r. (sygn. 166) oraz „Regestr dokumentów słu-
żących na Pałac Wileński Kardynalia” z 1823 r. (sygn. 167)125.

16. Kopiariusze dokumentów (księgi i poszyty), sygn. 168–172. Pierwsza sy-
gnatura to kopiariusz najważniejszych dokumentów związanych z uniami 
polsko-litewskimi z lat 1401–1569, znajdującymi się w archiwum Radziwił-
łów w Nieświeżu (sygn. 168). Kolejne sygnatury to podobny kopiariusz, lecz 
z dokumentami z lat 1413–1551 (sygn. 169), kopiariusz przywilejów szlach-
ty powiatu pińskiego w województwie brzeskim (sygn. 170), poszyt kopii 
akt unii Polski z Litwą zawierający dokumenty z lat 1401–1668, a przygo-
towany do druku około 1902 r. przez Bohdana Pułjanowskiego, archiwistę 

120 Zob. AGAD, AR, dz. Rb, nr 79.
121 Zob. tamże, nr 81.
122 Por. podobne materiały w AGAD, AR, dz. XXVII; inne sumariusze dokumentów Radziwiłłów 

linii birżańskiej, tamże, nr 5 (poł. XVII w.), nr 9 (z 1695 r.), nr 10 (po 1695 r.) i nr 37 (poł. 
XVIII w.).

123 Autor katalogu biblioteki w Nieświeżu, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, rkps 
nr 1320 („Bibliotheca alias consignatio generalis librorum arcis Nesvisiensis per classes 
dispositorum iussu et imperio illustrissimi ducis ac principis domini Alexandri Ludovicii 
Radziwil marschalci supremi Mg. Duc. Lit. opera vero et industria Joannis Hanowicz [...] 
confecta. A. D. 1651”).

124 Zob. podobne materiały w AGAD, AR, dz. XXVII; zob. spis archiwum Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, tamże, nr 11 (z 1623 r.), nr 13 (z 1688 r.), nr 14 (z 1722 r.), nr 26 (z 1744 r.), nr 27 
(lata 40. XVIII w.) i nr 29, s. 5–13 (z 3 X 1755 r.).

125 Kamienica w Wilnie zwana „Kardynalia”, po śmierci kardynała, biskupa wileńskiego a na-
stępnie krakowskiego Jerzego Radziwiłła (1556–1600) stała się wspólną własnością Radzi-
wiłłów. R. Jankowski, Próba przedstawienia dziejów archiwów Radziwiłłów linii kleckiej 
z uwzględnieniem klęsk elementarnych jako jednym z czynników kształtowania zasobu, 
„ Archiwa — Kancelarie — Zbiory”, t. 2, 2008, s. 140–141, 151–153.
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nieświeskiego, na polecenie Antoniego Wilhelma Radziwiłła (sygn. 171)126 
oraz kopiariusz listów do Józefa Sapiehy (1708–1754), późniejszego biskupa 
koadiutora wileńskiego i duchownego referendarza wielkiego litewskiego (od 
1737), z okresu gdy był kanonikiem gnieźnieńskim i warszawskim, czyli 
między 26 VIII 1728 a 3 VIII 1733 r. (sygn. 172).

17. Kopiariusze dokumentów (luzy), sygn. 173 (XIX-wieczna kopia sfałszowa-
nego przywileju króla Zygmunta Augusta, zob. AGAD, Zbiór dokumentów 
pergaminowych, sygn. 8427)127.

18. Prawne — księgi, sygn. 174–179. Kopiariusz dokumentów z lat 1560–
1637 odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości w Księstwie Pomorskim 
(sygn. 174), zbiór pism związanych z działalnością stanów krajowych i sej-
mu (Landtagu) w Saksonii za panowania Fryderyka Augusta I (1670–1733), 
w Rzeczypospolitej Augusta II Mocnego (sygn. 175), XVII-wieczne zwody 
prawa chełmińskiego (sygn. 178–179) oraz podręcznik prawa omawiający 
sprawy sądowe podległe sądom grodzkim z XVIII w. (sygn. 176) i wzornik 
pism według prawa kanonicznego z 1633 r. (sygn. 177).

19. Zakon Maltański — księgi, sygn. 180–182. W tej podserii jest kopia statutu 
Zakonu Maltańskiego z 1612 r., wykonana na użytek komandorii w Stwoło-
wiczach (Stołowiczach) i Pociejkach w województwie nowogródzkim w Wiel-
kim Księstwie Litewskim (sygn. 180); księga zawierająca opis rodowodu 
Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, 
z Rodos i z Malty, następstwo chronologiczne wielkich mistrzów zakonu 
w Jerozolimie, następnie na Rodos i Malcie wraz z długością sprawowania 
urzędu, kopie donacji wyspy Malty, opis struktury zakonu, władz i przy-
wilejów wielkich mistrzów, sposób ich wyboru (sygn. 181) i spis kawalerów 
maltańskich, z podziałem na prowincje z 1723 r. (sygn. 182)128.

20. Zakony (inne) — księgi, sygn. 183. Teksty Statutów Orderu Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny i utwory publicystyczne odnoszące się do 
ustanowienie tego orderu oraz dokument króla Władysława IV Wazy uchy-
lający ustanowienie tego orderu z lat 1634–1638.

21. Zakony (inne) — luzy, sygn. 184. „Opis zwykłego stroju, jaki należy zakła-
dać każdego roku 30 listopada, w dzień powołania Bractwa Kawalerów 
św. Andrzeja”.

22. Militaria — księgi, sygn. 185–189. Rękopis „Architecturae militaris praeco-
gnita” własności Aleksandra Hilarego Połubińskiego (1626–1679), marszał-
ka wielkiego litewskiego (sygn. 185), „sylwa” spisana na polecenie Jaku-
ba Henryka Flemminga, ministra saskiego, z jego odręcznymi notatkami 

126 Antoni Wilhelm Radziwiłł (1833–1904), ordynat nieświeski i klecki, obawiając się o losy 
dokumentów unii Polski z Litwą, wyjeżdżając za granicę, miał wozić je ze sobą w specjalnej 
skrzyni. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Wstęp [w:] Akta unji Polski z Litwą, wyd. S. Kutrzeba, 
W. Semkowicz, Kraków 1932, s. XXIII.

127 W. Mikulski, Fałszywy przywilej Zygmunta Augusta dla Radziwiłłów, „Mówią Wieki”, R. 38, 
1996, nr 8 (447), s. 25–27.

128 Jest to fragment archiwum komandorii stołowieckiej, przejęty przez Radziwiłłów linii klec-
kiej młodszej po skasowaniu zakonu maltańskiego w Rosji, który z czasem został włączony 
do archiwum w Nieświeżu. R. Jankowski, Próba przedstawienia dziejów archiwów Radzi-
wiłłów, s. 175–177.
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(sygn. 186)129, regulamin dla królewskiej pruskiej piechoty (sygn. 187), 
brudnopis wybiórczego tłumaczenia dzieła Don Álvaro Naria-Osorio y Vi-
gil (1684–1732), trzeciego markiza Santa Cruz de Marcenado pod tytułem 
„Wojskowe odbicie” (sygn. 188) i podręcznik wojskowy nieustalonego autora 
i pochodzenia z XVIII w. (sygn. 189).

23. Militaria — poszyty, sygn. 190–192. Wśród poszytów o treści militarnej 
w dziale znajduje się rękopis zatytułowany (w wolnym tłumaczeniu) „Myśli 
o uszkodzeniu warowni’ z 1748 r. (sygn. 190), patent o dyscyplinie w wojsku, 
ogłoszony przez księcia Saksonii Fryderyka II Augusta (sygn. 191) oraz „Ga-
zetka Pisana” z 1807 r. (sygn. 192).

24. Militaria — luzy, sygn. 193 — plany: „pałacu polowego”, bliżej nieokreślonej 
kampanii i fortyfi kacji.

25. Silva rerum — księgi, sygn. 194–195. W podserii znajduje się mało znany 
szerszemu gronu historyków raptularz zapoczątkowany około 1681 r. przez 
osobę związaną z Sapiehami, kontynuowany przez Jana Fryderyka Sapie-
hę (1680–1751), początkowo referendarza WKL, później kanclerza wielkiego 
litewskiego, a następnie przez inne nieustalone osoby, zawierający wykazy 
intrat z dóbr kodeńskich z 1692 r. (s. 25–31) i z lat 1693–1694 (s. 34–54), za-
piski na temat kosztów utrzymania fl isaków w czasie spławu i inne wylicze-
nia z handlu spławnego gdańskiego (w tym porównanie cen od roku 1650), 
kontrakty z arendarzami (s. 60–65), rachunki z wydatków, przepisy na me-
dykamenty (s. 6–11 i 73), notatki dotyczące genealogii Sapiehów (s. 75–81) 
i działalności publicznej (prawdopodobnie) Jana Fryderyka Sapiehy, teksty 
z jego przemówień okolicznościowych i mowa na sejmiku (s. 89–94 i 98), 
oraz księga często wykorzystywana przez historyków nowożytnych „Silva 
rerum Janusza [Antoniego] Wiśniowieckiego [1678–1741], kasztelana kra-
kowskiego”, później wojewody krakowskiego i wileńskiego, marszałka nad-
wornego litewskiego. Jest zbiorem najróżniejszym zapisek autora, notatek 
dotyczących rodziny i kopie dokumentów rodzinnych, wypisów z utworów 
historycznych i literackich, kalendarzy astrologicznych, maksym łacińskich 
i polskich itp. W księdze znajdują się też dwa diariusze podróży zagranicz-
nych Janusza Wiśniowieckiego z lat 1695–1697 wzajemnie się uzupełniają-
ce (s. 193–200) i roczne zapiski z lat 1696–1725 (s. 513–516)130.

26. Silva rerum — poszyty, sygn. 196–197. Kopia druku publicystycznego 
„Sarmatia Cive Patrie Coronata [...] Michael Korybut Rege Poloniarvm, 
Inter Publicos Regiae Invgvrationis Plavsvs Ac Trivmphos Sub Aspectum 
Regnis Imperiisqve Data, E Voto Societatis Jesv Polonae. Anno [...] 1669” 
(sygn. 196) oraz fragment „sylwy” z czasów Jana III Sobieskiego z około 
1686 r. (sygn. 197).

27. Silva rerum — luzy, sygn. 198–199. Publicystyka polityczna z XVII i XVIII w. 
(sygn. 198) oraz fragmenty opracowań historycznych z XVIII w. (sygn. 199).

129 Zob. fragment spuścizny po Jakubie Henryku Flemmingu (1667–1728), ministrze saskim. 
AGAD, AR, dz. X (Papiery Flemmingów z lat 1697–1730), nr 331–377.

130 I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografi a rodu, Poznań 2007, s. 93, 129–132, 164, 232, 302, 
303, 328, 347, 351, 364, 366, 368, 369, 372, 378, 381, 384, 386, 389, 405, 407, 419, 431, 
436.
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28. Gospodarcze (przepisy) — księgi, sygn. 200–201. Znajduje się tutaj rękopis: 
„Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a tak-
że przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospo-
darskie i kuchenne”, pochodzący z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i związany z dworem Radziwiłłów. Omawiane źródło zawiera 363 receptury 
przedstawione w 13 rozdziałach („Cukry”, „Rzeczy kuchenne”, „Polewki i sa-
pory różne”, „Ryby”, „Torty różne”, „Pasztety różne”, „Ciasta różne francu-
skie i tretowane”, „Pierniczki i kołacze różne”, „Biszkopty różne”, „Potrawy 
mięsne”, „Regestr potraw albo tortów”, „Polewki” i „O różnych cukrach i mi-
gdałach”). Na pierwotny, właściwy tekst, przypada 317 przepisów (s. 2–83)131 
oraz księga w formie notatnika zawierająca przepisy gospodarcze i kulinar-
ne, a także recepty z przełomu XVII i XVIII w. (sygn. 201)132.

29. Gospodarcze (przepisy) — poszyty, sygn. 202–203. Pierwsza jednostka w tej pod-
serii to „Tajemnice i papiery chemiczne, techniczne, gospodarskie” (sygn. 202), 
druga zaś to zbiór przepisów z gospodarstwa domowego, np. na stopienie rogu, 
kryształów, kości, na sporządzenie tablic gipsowych itp. (sygn. 203).

30. Gospodarcze (przepisy) — luzy, sygn. 204; przepisy jak „białego konia uczy-
nić zielonym”, na dobry miód pitny, przepis na wyrób kalafonii, ołówków 
i kul, porady odnośnie siana i obróbki lnu.

31. Gospodarcze (medycyna) — poszyty, sygn. 205–207. Kolejne jednostki, to 
rękopis zawierający indeks do bliżej nieokreślonego podręcznika medycyny. 
Poza samym indeksem liczne dopiski na marginesach oraz (przed samym 
indeksem) o charakterze medycznym, m.in. nie ujęte w indeksie przepisy, 
zioła, czy przepis balsamowania zwłok z XVII w. (sygn. 205)133, notatnik nie-
znanego bliżej lekarza, zawierający recepty na różnego rodzaju dolegliwo-
ści oraz receptury lekarstw i kilka szkiców narzędzi lekarskich (sygn. 206), 
a także plik różnych przepisów medycznych (sygn. 207).

32. Gospodarcze (rejestry wydatków) — księgi, sygn. 208–210. Spis wydatków 
od 1 IV 1698 do 26 XII 1703 r. królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego 
(1677–1714), inwentarz klejnotów, zegarów, kryształów, porcelany i obrazów 
(sygn. 208) oraz dwa rejestry kupieckie — Augusta Benedettiego handlarza 
smołą, nićmi i pochodnymi z lat 1719–1723 (sygn. 209) oraz bliżej nieziden-
tyfi kowanego kupca francuskiego z Królewca z lat 1726–1728 (sygn. 210).

33. Wzorniki — księgi, sygn. 211–212. Wzornik tytulatury opracowany dla po-
trzeb kancelarii Augusta II Mocnego, jako króla polskiego i elektora saskie-
go, obejmujący formuły wstępne i końcowe listów, wybrane z listów datowa-
nych na lata 1699–1712 (sygn. 211) oraz druk zawierający spis alfabetyczny 

131 Edycja: Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrzą-
dzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac.: 
J. Dumanowski, R. Jankowski, „Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie Zabytki Kulinar-
ne”, red. J. Dumanowski, t. 2, Warszawa 2011; zob. J. Dumanowski, R. Jankowski, „Moda 
bardzo dobra smażenia różnych konfektów”... Nowe źródło do dziejów kuchni staropolskiej, 
„Przegląd Historyczny”, t. 102, 2011, z. 4, s. 675–696 i rec. wyd. źródłowego: A. Kalinowska, 
tamże, s. 867–869.

132 Bez wcześniejszej konserwacji nie nadaje się do udostępnienia.
133 Być może indeks do: Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew 

i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje, Kraków 1595.
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parafi i (i miejscowości) powiatu czerskiego w województwie mazowieckim, 
a przy nich nazwiska obywateli, zarówno w części obejmującej księgę zie-
miańską, jak i sejmikową, z podaniem podatku (podymne) i ofi arą na woj-
sko (sygn. 212).

34. Druki urzędowe — księgi, sygn. 213–214. „Kontynuacya wyrokow y rozka-
zow powszechnych w Galicyi i Lodomeryi Krolewstwach od dnia 1 stycznia 
aż do końca grudnia roku 1783 wypadłych” (sygn. 213) oraz Obwieszczenia 
i zarządzenia Pruskiej Wojenno-Ekonomicznej (Dominialnej) Kamery (Krie-
gs und Domainen Cammer) w Białymstoku z lat 1769–1796 (sygn. 214).

35. Druki — księgi, sygn. 215–216. Wspomnienia z Akademii Rolniczej w Sankt 
Petersburgu wydane w Lipsku w 1775 r. (sygn. 215) oraz druk reklamowy 
kopalni soli „Stebnik” z 1927 r. (sygn. 216).

36. Druki — broszury, sygn. 217–219. Broszury ze Szkoły Głównej Litewskiej 
i Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1784–1816 (sygn. 217), z za-
kresu szeroko rozumianej fi lozofi i z lat 1788–1811 (sygn. 218) oraz z Wyższej 
Szkoły Handlowej w Warszawie z lat 1926–1927 (sygn. 219).

37. Druki (ulotne) — luzy, sygn. 220–222; kolejno: Varia XVIII-, XIX- i XX-wieczne.
38. Ryciny — księgi, sygn. 223; zbiór scenek rodzajowych z Francji z XVIII w.
39. Ryciny — luzy, sygn. 224; zbiór rycin o tematyce antycznej.
40. Ryciny i fotografi e — luzy, sygn. 225; zbiór rycin i fotografi i prawdopodobnie 

proweniencji radziwiłłowskiej.
41. Rysunki — luzy, sygn. 226; rysunki nieokreślonego autorstwa.
42. Pieczęć — luzy, sygn. 227; bardzo niewyraźny odcisk, zapewne, herbu Kor-

czak w ozdobnym paspartu. Prawdopodobnie jest to odcisk pieczęci Fran-
ciszka Ksawerego Branickiego (ok. 1730–1819), hetmana wielkiego koronne-
go w latach 1774–1793.

43. Akademia w Białej — księgi, sygn. 228–232; protokoły mów, wypowiedzi 
i kazań oraz większych wypracowań studentów z lat 1804–1817.

44. Akademia w Białej — poszyt, sygn. 233. „Popis klassy trzeciej z rocznych 
nauk w szkołach akademickich bialskich miany”, b.d.

45. Podręczniki — poszyty, sygn. 234–236. Fragment traktatu politycznego 
z 1642 r. (sygn. 234), prac na temat podstaw astronomii z 1683 r. (sygn. 235) 
oraz broszura negująca wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorial-
ne (sygn. 236).

46. Podręczniki — luzy, sygn. 237; spis treści traktatu „Flora Danica”, wydane-
go w Kopenhadze w 1761 r.

47. Podręczniki (varia) — luzy, sygn. 238. Fragmenty podręczników i opraco-
wań z astronomii, matematyki, geometrii, kosmografi i, chronologii i mecha-
nika itp. oraz kopia listu fi lozofi cznego na temat podziału i zadań ówczesnej 
fi lozofi i (logiki, metafi zyki, fi zyki, farmacji i alchemii).

48. Teatr — poszyt, sygn. 239. Sztuka składająca się z 5 aktów, bez tytułu 
ani autora, napisana w manierze jezuickiej. Sztukę trudno powiązać bez-
pośrednio z działalnością sceniczną Franciszki Urszuli z Wiśniowieckich 
Radziwiłłowej.

49. Literatura piękna — luzy, sygn. 240; fragmenty bliżej nieokreślonej poezji 
i prozy z okresu od XVII do XIX w.
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50. Literatura religijna — poszyty, sygn. 241–243. Żywot św. Eustachiusza Rzym-
skiego (sygn. 241), fragment spisu świętych Kościoła katolickiego (sygn. 242) 
i fragment rękopisu zawierającego ćwiczenia modlitewne (sygn. 243).

51. Literatura religijna — luzy, sygn. 244–247. Rękopis opisujący męczeństwo 
św. Jana Nowego (św. Jan z Suczawy), patrona Mołdawii (sygn. 244); pieśń 
do błogosławionego Jozafata Kuncewicza (ok. 1580–1623), unickiego bisku-
pa połockiego (sygn. 245); pieśni, modlitwy i hymny oraz wiersze religijne, 
głównie modlitwy do Marii Panny, św. Stanisława ze Szczepanowa i innych 
świętych oraz o ochronę przed zarazą i wybawienia od męki czyśćcowych, 
utwory wierszowane o treści moralizatorskiej i medytacje wielkopiątkowe 
(sygn. 246), varia o tematyce religijnej (sygn. 247).

52. Literatura moralizatorska — poszyty, sygn. 248–250. Przemyślenia pijarów 
z Rzeszowa o „życiu pomiędzy śmiercią” z 1710 r. (sygn. 248), rozważania 
teoretyczne o przyjaźni z 1719 r. (sygn. 249), fragment rękopisu literackiego 
o miłości, przyjaźni i męstwie (sygn. 250).

53. Życie codzienne — poszyty, sygn. 251–252. Fragment opisu tablic grobo-
wych w Saksonii z 1619 r. (sygn. 251), opis literacki osiemnastowiecznych 
obyczajów panujących na dworze Ludwika XIV, autorstwa Rogera de Rabu-
tina (sygn. 252).

54. Życie codzienne — składki, sygn. 253–255. „Dziękowanie na pogrzebie Pani 
Nyczowy [sic!], którą chowano w klasztorze oświęcimskim d[nia] 21 mar-
ca roku pańskiego 1622” (sygn. 253); „Dziękowanie od Je[g]o M[o]ści P[a-
na] Aleksand[ra] Nideckiego za żonę d[ie] 29 Janua[ry] A[nno] 1630 w Kra-
kowie w kamienicy Je[g]o M[ości] P[ana] Seweryna Dębińskiego” z 1630 r. 
(sygn. 254) i „Dziękowanie za pannę w małżeństwo oddaną” b.d. (sygn. 255).

55. Życie codzienne — luzy, sygn. 256–258. Opis ceremonii pogrzebowej bli-
żej nieznanego żołnierza w Wilnie, mowa pogrzebowa wygłoszona na po-
grzebie bliżej nieokreślonej osoby oraz tekst o symbolice „Castra doloris” 
w Tyrolu (sygn. 256); kopie różnego rodzaju napisów nagrobnych (sygn. 257) 
oraz opis reguł gry (opisane w 31 artykułach) francuskiej gry towarzyskiej 
(sygn. 258).

56. Diariusze — poszyty, sygn. 259. Diariusz podróży Andrzeja Benkiena (zm. 
po 1767), późniejszego komendanta twierdzy słuckiej, podskarbiego kamery 
słuckiej, z okresu 25 XII 1717 — 31 XII 1718 r.

57. Akta dotyczące duchowieństwa — poszyty, sygn. 260. „Stan pretensyi ko-
ścioła słuckiego do Massy dóbr kolatorów, z przywilejów, funduszów, de-
kretów, umów, komplan[a]cjów, i papierów innych wyjęty, i chronologice 
ułożony przez słuckiego i kopylskiego plebana [...] podany opiece dóbr tych-
że najwyższymi ukazami naznaczonej pod mądrą i słuszną uwagę jej re-
prezentanta JW. Jana Chodzko, Mińsk[iego] Główn[ego] Sądów Prezydenta 
i Kawalera 1817”.

58. Mapy i plany — księgi, sygn. 261; fotokopie planów dóbr klucza albańskiego 
i radziwiłłomontowskiego z 1937 r.

59. Mapy i plany — luzy, sygn. 262; szkic niezidentyfi kowanego planu pałacu 
z XVIII w.
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60. Rejestry skarbców i wszelkiego ruchomego majątku — księgi, sygn. 263–
269. Spisy: ruchomości Bogusława Radziwiłła z około 1656 r. (sygn. 263)134, 
skarbca w Białej z 1737 r. (sygn. 264)135 i z przełomu 1764 i 1765 r. 
(sygn. 266)136, skarbca w Czarnawczycach z 1750 r. (sygn. 265), skarbca 
w Nieświeżu z przełomu 1764 i 1765 r. (sygn. 267) i spis rzeczy wydanych 
ze skarbca w Nieświeżu z lat 1776–1778 (sygn. 268)137 oraz „Inwentarz 
wszelkiego majątku ruchomego z śmiercią niegdyś JO Marty księżnej Ra-
dziwiłłowej [zm. 21 I 1813] krajczyny litewskiej pozostałego, dnia 21 m[iesią]
ca stycznia 1813 roku sporządzony” (sygn. 269).

61. Stare obwoluty — luzy, sygn. 270 (okładki z ksiąg i rękopisów).

Po dokładnym zregestowaniu ksiąg i luzów w dziale, autor inwentarza przy-
jął następujący schemat opisu jednostek: sygnatura, podseria, tytuł (krótki re-
gest), treść (szczegółowe regesty poszczególnych dokumentów w j.a.), daty, język, 
forma (oryginał czy kopia), opis zewnętrzny (księgi, poszyty lub luzy), strony 
(w polu strony lub karty, autor nie zmieniał paginacji lub foliacji, gdy była błęd-
na), dawne sygnatury, uwagi (m.in. wydawnictwo źródłowe, ewentualne odsyła-
cze do innych sygnatur w działach Archiwum Radziwiłłów).

Inwentarz zaopatrzony został w konkordancję do sygnatur bibliotecznych 
(z 1845 i z około 1880 r.) i w indeksy — osobowy i geografi czno-rzeczowy, odno-
szący się do sygnatur, w którym hasła uzupełniono danymi ułatwiającymi iden-
tyfi kacje. Wstęp do inwentarza został napisany zgodnie z zasadami archiwal-
nymi138, a przy opracowaniu całości wykorzystano wskazówki metodyczne do 
opracowania archiwów podworskich139. Inwentarz działu „Rękopisy bibliotecz-
ne” został zatwierdzony przez Komisję Metodyczną AGAD w dniu 18 IX 2017 r.

134 Zob. podobne materiały w: AGAD, AR, dz. XXVI, tam z tego okresu inwentarze skarbca Bo-
gusława Radziwiłła w Elblągu: nr 74 (z 1 IV 1656 r.); nr 76/1 (z VI 1656 r.); nr 76/2 (z czerw-
ca-lipca 1656 r.); w Tykocinach: nr 77 (z 15 IX 1656 r.); w Królewcu: nr 78 (z 14 XI 1656 do 
Królewca), nr 79/1–2 (z 8 VII 1657 r.); oraz córki Bogusława — Ludwiki Karoliny Radziwił-
łówny (1667–1695): nr 97 (z 9 XII 1671 r.); nr 101–102 (z 30 VII 1680 r.); nr 105–106 (z 1 V 
1683 r.). Oryginały inwentarzy ruchomości ze skarbca Bogusława Radziwiłła znajdujących 
się w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universiteto moksline biblioteka), Fond 
5, nr B 67–3411 (z czerwca 1657 r.) i nr B 67–3409 (z 1670 r.).

135 Zob. podobne materiały w AGAD, AR, dz. XXVI; gdzie z tego okresu są inwentarze skarbców 
w Białej: nr 237 i nr 801 (z 11 XII 1732 r.); nr 238 (z 27 VII 1733 r.); nr 239 (z 5 I 1733 r.); 
nr 250 (z 29 IV 1737 r.); nr 297 (z 26 III 1739 r.); nr 305 (z 8 III 1740); nr 317 (20 III 1742 r.); 
nr 295 (z 30 VI 1742 r.); nr 442/1–2 (z 2 IV 1755 r.); nr 492 i 947 (z maja-lipca 1760 r.). In-
wentarze skarbców w Białej są także w AGAD, AR, dz. XXIII, t. 9, plik 3 (z 1768 r.), s. 44–45, 
48, 50–52 oraz tamże, dz. XXV, nr 4710 (inwentarz pałacu z 16 VIII 1764 r.), s. 7–15, 44–59, 
61–69, 71–74; nr 4711 (z 1774 r.), s. 6–7, 66–68; nr 4712 (z II 1787 r.), s. 10, 19–24; nr 4721 
(z 16 VIII 1764), s. 4–9, 25–44; nr 4720 (inwentarz skarbca z 15 XII 1738 — 26 III 1739 r.)

136 Zob. podobne materiały w AGAD, AR, dz. XXVI, tam z tego okresu inwentarze skarbców 
w Nieświeżu: nr 814 (z 16 V 1742 r.) i nr 408 (z 1753 r.).

137 Zob. podobne materiały w AGAD, AR, dz. XXVI; tam z tego okresu inwentarz skarbca w Nie-
świeżu, nr 946 (z 1778 r.).

138 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 71–76. W artykule 
zawartość działu opisałem przy metodach opracowania.

139 Wskazówki metodyczne do opracowywania archiwaliów podworskich (załączniki) [w:] Zbiór 
przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
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Summary
The article presents an outline of history of Radziwiłł Archive and Library from Nesvizh 
until its incorporation in the Central Archive of Historical Records in Warsaw. Particular 
attention was given to library manuscripts. Their archival characteristics, content 
and processing methodology are presented. The text discusses library catalogues 
and individual series of manuscripts (summary books and cartularies of documents, 
military documents, property registers etc.). In total, 270 library manuscripts dated 
1575–1946 are presented.

Słowa kluczowe: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum i Biblioteka w Nieświeżu, 
Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, rękopisy biblioteczne, Radziwillana w zbiorach 
publicznych

Keywords: Central Archive of Historical Records, Archive and Library in Nesvizh, Warsaw 
Radziwiłł Archive, library manuscripts, Radziwillana in public fonds

w latach 1952–2000, wybór i oprac. E. Rosowska, M. Tarakanowska, Warszawa 2001, 
s. 487–502.


