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KATARZYNAPODNIESIŃSKA

„…BY DZIEŁO TO GODNYM SIĘ STAŁO WSPOMNIEŃ  
GŁOŚNEGO NIEGDYŚ PO ŚWIECIE NARODU”1  
— JESZCZE KILKA SŁÓW NA TEMAT DZIEŁA 

„HISTORIA POLSKA MEDALAMI ZAŚWIADCZONA 
I OBJAŚNIONA” JANA CHRZCICIELA ALBERTRANDIEGO

ABSTRACT:In1808theWarsawSocietyofFriendsofSciencedecidedtopublishawork
ofJohnBaptistAlbertrandi“Historiapolskamedalamizaświadczona iobjaśniona”(Polish 
History evidenced with medals and explained).After the fall of the November Uprising
Albertrandi’smanuscriptanddieswithgraphicimagesofmedalswereconfiscatedtogether
with the entire Society’s property and exported to Russia. This was the concern of two
author’sarticles(seefootnote5).Thefollowingtext,beingtheirextension,discussesletters
of Julian U. Niemcewicz, the President of the Society of Friends of Science, to Henryk
Lubomirski,andaswellthepersonandactivityofJózefWęcki,thepublisheroftheplanned
numismaticstudy.

Celem powstałego w 1800 r. Towarzystwa Przyjaciół Nauk wWarszawie
byłoposzukiwaniedrógocaleniaodrębności narodowejpokatastrofiepolitycz-
nej związanej z upadkiem państwowości. Jednym z modeli ocalenia polskości
było prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej, przy czym szczególny
naciskkładziononanaukihistoryczne.Historiastarożytnainowożytnaznalazły
się w jednym z pięciu wydziałów nauk, szczególne jednakmiejsce w pracach
Towarzystwa zajmowały dzieje ojczyste. Głównym zadaniem zakreślonej pro-
blematyki historycznej było poszukiwanie i dokumentowanie trwałego wkładu
Rzeczypospolitejwdziejecywilizacjieuropejskiej.

1 Niemcewicz1845,s.XXXV.
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Ryc.1.S.Marszałkiewicz,Jan Albertrandy biskup zenopolitański,1825r.,rysunekołówkiem.
MuzeumNarodowewKrakowie

Jednym z elementów realizacji tej polityki historycznej było opracowanie
przezJanaChrzcicielaAlbertrandiego(1731–1808)—tytularnegobiskupazeno-
politańskiegoipierwszegoprezesaTowarzystwa(Ryc.1),dzieła„Historiapolska
medalamizaświadczonaiobjaśniona”2.PośmierciAlbertrandiego,w1808r.,na
posiedzeniuTPNpostanowionojegopracęwydaćdrukiem.„Zmarłychczłonków
pamięćwprzedstawianiuichpracliterackichpotomnościoddawać”głosiłpara-
graf1,punkt7,ustawydotyczącej celóworganizacji,przyjętej30października

2 Rękopis był w dwóch woluminach in folio. Pierwszy, sporządzony rękąAlbertrandiego
„Omedalachpolskich”,zawierałopisymedalówodZygmuntaIdoAugustaIIIiliczył209stron
liczbowanych.Drugi,sporządzonyinnąręką,zawierałopisymedalówzczasówpanowaniaSta-
nisławaAugusta i składał się z 184 stron liczbowanych.Rękopis ten byłwposiadaniuFeliksa
Bentkowskiego, który 20 lipca 1833 r. przekazał go radcy stanuAleksandrowiKrassowskiemu
— komisarzowi odpowiedzialnemu za spisanie zasobu byłegoTPN przedwywiezieniem zbio-
rówdoRosji(Kraushar 1906,s.301–302;Stahr 2014,s.60).Fragmentrękopisupt.„Wykład
niektórychmedalówzakrólówMichałaiJanaIIIbitych”zachowałsięwArchiwumAktDawnych
wWarszawie,ArchiwumTPN,sygn.88,k.1–44(za:Sudolski 1967,s.254).
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1802r.3,abiskupAlbertrandibyłnie tylkoczłonkiemczynnymorganizacji,ale
takżejejzałożycielemizasłużonymprezesem.

Pomyślane na początku wydawnictwo numizmatyczne miało obejmować
opisy iwykładydotyczącemedali bitychwPolsce od czasówpanowaniaZyg-
muntaIdoStanisławaAugustaiprzechowywanychniegdyśwkrólewskimgabi-
necie numizmatycznym.Wmiarę prowadzenia pracwydawniczych okazało się
jednak,żezakreślonyprzezAlbertrandiegoobszarbadańjestzawąski,członkom
TPNchodziłobowiemowydaniedziełapoświęconegocałej4numizmatycepol-
skiej. Uzupełnieniami zająć sięmieli Łukasz Gołębiowski (1773–1849), odpo-
wiedzialnyzamedalebitezapanowaniaStanisławaAugusta,iFeliksBentkowski
(1781–1852),któryzajmowałsiępozostałymimedalamiimonetaminieznanymi
Albertrandiemu.Historiitegoniedoszłegowydawnictwaiuczestniczącychwnim
osóbautorkapoświęciładwaartykuły5,wktórychopisała,jakmiałoonowyglą-
dać,naszkicowałaprzebiegprocesuwydawniczego,przedstawiłaprzygotowanie
matrycgraficznychdoilustracji i ichwykonawcóworazwywiezieniegotowych
blachdoRosjipokonfiskaciemajątkuTPN.

Są jednak jeszcze dwawątkimające ścisły związek z tymwydawnictwem,
które zasługują na szersze omówienie. Jednym jest działalność Juliana Ursyna
Niemcewicza (1757–1841) i jego rola w zbieraniumateriału ilustracyjnego do
„Historii polskiejmedalami zaświadczonej…”, drugimpostać JózefaWęckiego
(datyżycianieznane),którydziełotomiałwydać.

JulianUrsynNiemcewicz(Ryc.2),prezesTPNwlatach1827–1831,intere-
sowałsięnumizmatyką.WswymmajątkuUrsynówpodWarszawąmiałpiękny
zbiórmedali, który sprzedał Franciszkowi Potockiemu (1788–1853)w 1836 r.,
oraz bogatą bibliotekę zawierającą książki numizmatyczne6. Był autoremRoz-
prawy o medalach, wydrukowanej we wstępie dzieła Edwarda Raczyńskiego
Gabinet medalów polskich7. Z sześciu zachowanych w Lwowskiej Bibliotece
Narodowej listów8 do Henryka Lubomirskiego (1777–1850) (Ryc. 3) wyłania
się postaćpoety energicznie zabiegającego jużw1821 r., awięc jeszczeprzed
objęciem prezesury TPN, o pozyskanie rycin z wizerunkami medali do dzieła
Albertrandiego.Jakwielkieznaczeniemaobrazdlasłowadrukowanego,Niemce-
wiczmiałokazjęprzekonaćsięposukcesieŚpiewów historycznych,którewydane

3 Kulecka, Osiecka,  Zamoyska2000,s.20.
4 Określenie to należy rozumieć pod pewnymi warunkami: za numizmaty wartościowe,

wymagające badań, uważano wówczas monety i medale nowożytne. Monety średniowieczne
raczejomijanojakotematsłaborozpoznanyibardzotrudny.Poświęconaimmonografiazostała
opublikowanadopierow1847r.:Stronczyński  1847.

5 Podniesińska2016a;Podniesińska2016b.
6 Ryszard1881–1891,Rkps4475;Strzałkowski 1991,s.94.
7 Niemcewicz1845.
8 LwowskaNarodowaBibliotekaNaukowaim.W.StefanykaNANUkrainy,OddziałRęko-

pisów, Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Archiwum Lubomirskich
t.1–15,nrrkpsniepodano;zob.Sudolski 1967,gdziezostaływydrukowane.
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w1816 r. iwznawianedwukrotniew1818 i 18199, ażdocałkowitegozakaza-
niaprzezcenzurędalszychedycji,stałysięprawdziwymbestsellerempierwszej
ćwierciwiekuXIX.Niemcewiczwiedział też dobrze, jak trudno jest pozyskać
do publikacji materiał ilustracyjny na odpowiednim poziomie technicznym
iartystycznym.RysunkidoŚpiewówwykonaneprzezpolskiearystokratki(Ewa
zKickichSułkowska,LauraPotockaiCecyliaDembowska10)isztychyzlecone
wdrezdeńskichwarsztatach11miałyzpewnościąwpływnasukcestegoprzedsię-
wzięcia. PoprzezŚpiewyNiemcewicz stał się twórcą świadomości historycznej
PolakówwXIXw.Zapewneprzezwzglądnatensukcesorazzdolnościorgani-
zacyjneNiemcewiczaTowarzystwo poleciło poecie zajęcie się zgromadzeniem
ilustracjidoplanowanegoprojektuwydawniczego.

9 Niemcewicz1816;Niemcewicz1818;Niemcewicz1819a.
10Witkowski 1979,s.186;Grochala 2015,s.259.
11Bylito:JohannGottfriedFrenzel(1782–1855),ChristianFriedrichStoelzel(1751–1816),

EphraimGottliebKrüger(1756–1834)orazJohannChristianGottschick(1776–1844);Witkow-
ski 1979,s.109.ZPolakówczteryrycinyprzygotowałJanLigber(zm.1815).Więcejnatemat
rysunkówirycin:Knot 1948;Witkowski 1979;Grochala 2015.

Ryc.2.Autornieznany,Julian U. Niemcewicz w młodym wieku,ok.1800r.,akwatinta.Muzeum
NarodowewKrakowie



311

Ryc.3.AutornieznanywgLaub,Henryk Lubomirski,ok.połowyXIXw.,litografiakredką.
MuzeumNarodowewKrakowie

W maju 1817 r. TPN postanowiło powierzyć przygotowanie matryc gra-
ficznych, do druku ilustracjiHenrykowi Lubomirskiemu, którywziął na siebie
związaneztymkosztyistaranie12.Wkwietniu1821r.NiemcewiczpisałdoLubo-
mirskiego: „Piszę do JOWMKs.Dobr. z zlecenia Towarzystwa Król[ewskiego]
P[rzyjaciół] N[auk] (…), ofiarowałeś się z rzadką hojnością kazać medale te
wyryć,Towarzystwoatolizważywszy,iżmimogorliwościJOWMKs.Dbr.ogrom
dziełado400medalówwynoszący,potrzebowałbykilkunastulatdoukończenia,
postanowiłoczęśćpracytejikosztówwziąćnasiebieiupraszaprzezemnie,abyś
WKsMspisporządny,ajeżelimożnairysunkimedalów,naręcemojeprzysłać
raczył, a to, abymedale uWKsMnie będące, a u nas jako to Zygmunta 1-go
ioblężeniaSmoleńskasprawdzićwobiektach,itympodobne,Towarzystwobie-

12ArchiwumGłówneAktDawnychwWarszawie,ArchiwumTPN,sygn.26,34(za:Sudol-
ski 1967,s.239).



312

rzenasiebie.NajwiększymbowiemżyczeniemTowarzystwajest,bydziełotonie
cierpiałozwłokiiwyszłojaknajprędzej.ChciejtedyJOKsMcorychlejprzysłać
mi spis medalów swoich, jeżeli można, z rysunkami.”13.W podobnym duchu
utrzymanybyłlistdrugiz20października1821,wktórympoetapisał:„…przy
pierwszympoferiachTowarzystwaposiedzeniunaradzonosięw tejważnejdla
nasmaterii i postanowiono nowe JOWKsM złożyć dzięki, prosić, byś sztychy
kontynuował oprócz tylko medalów tyczących się panowań Zygmunta 1-go
i Zygmunta Augusta, które Towarzystwo z szczególniejszym staraniem samo
wyryć pragnie. Trzeba by się dobrze porozumieć względem wydania dzieła
całego,jestonoogromneikosztowne,byłobyniedelikatnieodnaszezwalaćbyś
WKsMcałetekosztasampodejmował,trzebawięc,żebyiTow[arzystwo]część
nasiebieprzyjęłoitakpodswoimokiemdrukowaćdało.”14

Niecałyrokpóźniej,naposiedzeniuTowarzystwa14kwietnia1822r.Feliks
Bentkowski,którywspólniezSamuelemBogumiłemLinde(1771–1847)iEdwar-
dem Czarneckim (1774–1831), sekretarzem TPN, wchodził w skład deputacji
odpowiedzialnej za prace wydawnicze nad dziełem numizmatycznym15, zapre-
zentował próbę sztychówdwóchmedali ZygmuntaAugustawykonanych przez
KrzysztofaAugustaSchmidta(datyżycianieznane),którezostałyprzyjętezogól-
nym uznaniem16.Był towięc początek zapowiedzianejw listachNiemcewicza
realizacjitejczęścimateriałuilustracyjnego,któryTowarzystwobrałonasiebie.
Niestety do dziełaAlbertrandiego Schmidt wykonał jeszcze tylko dwie ryciny,
jednązmedalemZygmuntaAugustaiKatarzynyHabsburżankiimedalemZyg-
muntaIStarego,drugązmedalemWładysławaIIJagiellończyka,poczymjego
współpraca z Towarzystwem przy rycinach numizmatycznych urwała się. Być
możeprzyczynąbyływzględyfinansowe.PodstawymaterialneTPNniebyłysta-
bilne,składałysięnańdobrowolneofiary,stałaskładkaczłonkowskainieliczne
dotacje rządowe17, późniejsza zaś współpraca organizacji z rytownikiem przy
mapachNaruszewicza18, zakończonazerwaniemumowy,pokazała, że rytownik
żądałwygórowanejzapłaty19.

Dalsze trzy listy,pochodzące jużz lat1826–1829,wyrażajązaniepokojenie
Niemcewiczaprzerwąwnadsyłaniu blachprzez księciaLubomirskiego. „Zbie-
gowizapewnenieprzyjaznychokolicznościprzypisaćnależyniedosłaniedalszych
rycin.ZleciłomiTowarzystwoprosićonieJOWKsM;racztakżeoznajmić,kiedy
ostatkaonychspodziewaćsięmamy,byśmywrazprzygotowanie iprenumeratę
onegoprzedsięwziąćmogli.”—piszepoetawkońcu1826 r.20 „Więcejpółtora

13Listz9IV1821,cyt.za:Sudolski 1967,s.246–247.
14 Ibidem:247.
15 Ibidem:238–239.
16Kraushar 1904,s.269.
17Kulecka, Osiecka,  Zamoyska2000,s.20.
18Naruszewicz1825;Rzepa1972.
19Rzepa1972,s.15–17;Soł tan1994,s.250–253.
20Listz12listopada1826r.cyt.za:Sudolski 1967,s.248–249.



313

rokuminęło,jakpokilkakrotnie,mianowicieprzezkuzynaJOWKsM[?],wimie-
niuTowarzystwaKrólewskiegomiałemhonordoJOWKsMzgłosićzzapytaniem,
jakdalekohojnie przyrzeczoneprzez JOWKsMwyryciemedalówpolskich już
zaszło ikiedykońcadzieła tego spodziewać sięmożemy.Troskliwe jestTowa-
rzystwo, by dzieło to jak najspieszniej do druku podane było…”— ponawiał
prośbęNiemcewiczwmarcurokunastępnego21.Pismamusiałypozostawaćbez
odpowiedzi,bowiemwkońcu1829r.prezesTPNpisze:„Jeszczerazodzywam
siędoJOWKsMDobr.,niezrażonytylulistamimymibezodpowiedzi,niegodzi
siętakzprzyjaciółmidzieciństwaswegopostępować(…).RacztedyJOWKsM
przyspieszaćresztęryciamedalów…”22.Listtenmusiałwreszcieodnieśćskutek,
ponieważwczerwcu1830r.książękierowałgrzeczneiprzyjacielskiesłowado
poetytłumaczącsięzzaniedbaniasprawamirodzinnymiiinteresamiorazupew-
niając Niemcewicza o niezmienionej woli wytrwania „w robocie sobie powie-
rzonej”.Lubomirskioświadcza,że„medalówwdzieleAlbertrandiegoopisanych
więcej się w zbiorze moim nie znajduje jak te, których blachy rytowane już
posłałemdawniejTowarzystwu.Dodatkowychzaś,tj.te,któreniesą[we]wspo-
mnionymdzielewspomniane,mamblachrytowanychokoło130sztuk,teodeszlę
wkrótcedoWarszawy…”23.„Przyrzeczenieprędkiejprzysyłkidalszychmedalów
ucieszyłonas…”—odpowiedziałNiemcewicz13lipca1830r.24Możliwe,żena
przerwęwsporządzaniu(lubtylkonadsyłaniu)matryc,opróczsprawrodzinnych
i interesów,wpłynął fakt, że od 1826 r., namocy układu JózefaMaksymiliana
Ossolińskiego z księciem Lubomirskim, Zakład Narodowy został wieczyście
połączonyzordynacjąprzeworską,aordynatobjąłdziedzicznąkuratorięzakładu.
ObowiązkiztymzwiązaneskierowałyuwagęLubomirskiegonainstytutlwowski
i mogły oderwać księcia czasowo od aktywności na rzecz TPN albo przynaj-
mniej osłabić wcześniejszy zapał. Obawiał się tego prezes Niemcewicz, skoro
pisał: „Rad jestem,bowiempewien, iżopieka,którąś JOWKsMnadBiblioteką
śp.Ossolińskiegoprzyjął,niezajmiegozkrzywdąnasząiżeuczynionychnam
przyrzeczeńzapomniećnieraczysz”25.

Zważywszy,żezlistuStanisławaStaszicaiEdwardaCzarneckiegoz10grud-
nia1824r.doLubomirskiegowynika,iżwtymczasie„Towarzystwodwieściekil-
kadziesiątmedalówzastaraniemikosztemWKsMcisporządzonychposiada…”26, 
wkładkuratoraOssolineumwdziełoAlbertrandiegomusiałbyćwiodący,wszyst-
kichbowiemblachdoplanowanegowydawnictwawykonano43427.Tylkonie-
wielka ilośćmusiała być sporządzananakosztTPN. Ichwykonawcapozostaje

21Listz24marca1828r.cyt.za:Ibidem,s.250.
22Listz14grudnia1829r.cyt.za:Ibidem,s.251.
23Listz21czerwca1830r.cyt.za:Ibidem,s.253(ArchiwumAktDawnychwWarszawie,

ArchiwumTPN,sygn.27,k.201–202).
24Cyt.za:Ibidem,s.252.
25Cyt.[za:]Ibidem,s.250.
26Listwysłanydnia9stycznia1825r.cyt.[za:]Wójcik2002,s.18.
27Kraushar 1906,s.118–119.Natychmatrycachwyrytowizerunki446medali.
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jednak do dziś nieznany.Można jedynie przypuścić, że skoro wwarszawskim
zakładzie Karola FryderykaMintera (1780–1847) wykonano pierwsze odbitki,
wograniczonymnakładzie,całegokompletumatryc,totamtrzebaszukaćwyko-
nawcytejczęścimedali,zaktórąodpowiadałoTowarzystwo.Byłobytomożliwe
dopieroodmaja1828r.,gdyMinter,podpisawszykontraktnawykonaniewiel-
kiejmapydlaKwatermistrzostwaGeneralnego,sprowadziłrytownikówzBerlina
iDrezna28.

MimowielokrotnychzapewnieńprezesaNiemcewiczao jaknajrychlejszym
druku dzieła numizmatycznego, cały czas gromadzono do niego wiadomości
onieznanychmonetachimedalach.Wcytowanymwyżejliściez13lipca1830r.
NiemcewiczpiszedoLubomirskiego:„pospieszJOWKsMcoprędzejczysztych
czy rysunek tylkomedaluZygmunta I z różowymwieńcem, pamiętamdobrze,
żesięznajdowałwkolekcjiśp.Poniatowsk[iego],Potockiego29,dziśJOWKsM.
Czekamy niecierpliwie na spis medalów hr. Krasickiego30, równie jak groszy
ruskichhr.Potockiego31ipodobnop.Pawlikowskiego”32.

Zamiarwydanianowoczesnego,monumentalnegoopracowanianumizmatyki
polskiej przekraczał możliwości samofinansującej się organizacji, która raczej
była stowarzyszeniem wielkich indywidualności rozproszonych pod dwoma
zaborami (rosyjskim i austriackim) i pragnącychzgromadzić jaknajwięcej źró-
deł do dziejów ojczyzny, niż sprawnie zarządzanym ciałem wykonawczym.
Radąna słabe funduszemiała byćprenumerata33, któragwarantowała sprzedaż
przynajmniejczęścinakładu.Chciano jąogłosićpozgromadzeniucałegomate-
riałuilustracyjnego,awięcpooszacowaniukosztów.Wiadomośćtazawartajest 
 

28Kontaktpodpisano28kwietnia1828 r.,wmajuMinterprzebywałwBerlinie iDreźnie.
MapawykonananapolecenieKomisjiRządowejWojny,ukończonaostateczniew1843r.,okazała
siędziełempodwzględemsztukimiedziorytniczejznakomitym,jednymznajlepszychwydanych
przezpolskąkartografięwojskową.ZakładMinteraposiadającstosownemaszynyiwyspecjalizo-
wanychrytownikówsprowadzonychwłaśniecelemwykonaniamapyorazmającprzerwywpracy
wlatach1829–1831,byłwstaniewykonaćtozadanie(Olszewicz1921,s.131–140,171–172;
Dubrowska,Soł tan1987,s.10,13).Nb.,autorkamawątpliwości,czywogólejakiekolwiek
ryciny,pozatrzemaSchmidta,zostaływykonanewWarszawiekosztemTPN.Nawetmedalsmo-
leński wykazuje cechy stylistyczne i warsztatowe zbieżne z pozostałymi wizerunkami medali
wykonanymi„kosztemistaraniem”H.Lubomirskiego.

29Chodzi o Stanisława Kostkę Potockiego (1755–1821), prezesa senatu Królestwa Pol- 
skiego.

30Ignacy Krasicki (1767–1844), numizmatyk galicyjski, właściciel cennego zbioru monet
imedali(Olszański 1970,s.150;Strzałkowski 1991,s.76).

31FranciszekPotocki,kolekcjonermonet imedali.To jemuswojąkolekcjęsprzedałNiem-
cewicz.ZbiórPotockiego,sprzedanyw1857r.AleksandrowiiAugustowiPotockim,liczył7365
sztukbezdubletów(Strzałkowski 1991,s.102).

32 JózefGwalbertPawlikowski(1793–1852),kolekcjonerprzedewszystkimgrafikipolskiej,
posiadałok.3000monet(Strzałkowski 1991,s.98).

33Ozamierzonejprenumeracie jest teżwzmiankawRozprawie o medalach Niemcewicza:
Niemcewicz1845,s.XXXV.
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w korespondencji Niemcewicza z Lubomirskim. O prenumeracie Niemcewicz
wspomina dwukrotnie, w listach z 12 listopada 182634 i 14 grudnia 1829 r.35.
WtymostatnimNiemcewiczpragnie,abyksiążędodatkowopodjąłsięprowadze-
niaprenumeratywGalicji.Zapewnejegopozycjaiautorytetwpłynęłybykorzyst-
nienazgłaszaniesięchętnychdokupna;„…tekstbędziepopolskuifrancusku,
byicudzoziemcypoznaliprzeszłośćnaszą”36—dodawałNiemcewicz.

Do 1830 r. TPN zajęte było przedsięwzięciem związanym z powstaniem
pomnikaMikołaja Kopernika. Odsłonięcie monumentu miało miejsce 11 maja
1830r.,alejeszcze13lipcapisałprezesNiemcewicz:„Skończywszyzatrudnienia
nasze koło posąguKopernika, pilnie zajmiemy sięwydaniem dziełaAlbertran-
diegoomedalach”37.

Drugimwątkiem,wymagającymszerszegoomówienia,jestpostaćwydawcy
planowanegodzieła,którymmiałbyćJózefWęcki38—warszawskidrukarz,księ-
garzinakładca.PochodziłzPrusiok.1807r.przybyłzWielkopolskidoWilna,
gdzie wspólnie z Józefem Zawadzkim, swoim krewnym, zarządzał Drukarnią
Uniwersytecką.Reprezentując interesyZawadzkiegozałożyłw1810 r. księgar-
nięwWarszawie.Ok.1816r.obrotnyksięgarz,którycokilkalatogłaszałwłasne
katalogi,musiałsięczęściowousamodzielnić,skoroprowadzonawcześniejfirma
„Zawadzki i Kompania” zmieniła nazwę na „Zawadzki iWęcki”. Od 1816 r.
umieszczał teżnawydawanychprzez siebiedrukach tytuł: „Zawadzki iWęcki.
Uprzywilejowani Drukarze i Księgarze Dworu Królestwa Polskiego”. W tym
samym1816r.TowarzystwoPrzyjaciółNaukpostanowiłopowierzyćWęckiemu
drukdziełanumizmatycznego39.ZFeliksemBentkowskimWęckiwspółpracował
jużwcześniej,w 1814 r.wydał jego dwutomowąHistorię literatury polskiej40.
ZaZawadzkim41Węckiwprowadziłhonorariaautorskie.Jakopierwszyhonora-
riumtakieotrzymałwłaśnieBentkowski,którypobierał5000złroczniezaredak-
cję „PamiętnikaWarszawskiego”, ukazującego się nakładem firmy „Zawadzki
iWęcki”.HistorykinumizmatykwspółpracowałteżzWęckimwlatach1817–1818 
w przygotowaniu do druku poematu Jana PawłaWoronicza Sybilla42. Spółka
współpracowała też z drugim członkiem deputacji, SamuelemB. Lindem, któ-
remuw 1816 r. wydała książkęO Statucie Litewskim43.W 1819 r. w oficynie
Węckiego ukazały sięDzieje panowania Zygmunta III44 autorstwa Niemcewi-

34Sudolski 1967,s.248.
35 Ibidem,s.251.
36Cyt.za:Ibidem,s.251.
37ListdoLubomirskiego,cyt.za:Ibidem,s.252.
38 Węgl ińska1972.
39Sudolski 1967,s.239.
40Bentkowski 1814.
41Estreicher 1909,t.1,s.330.
42Woronicz1818.
43Linde1816.
44Niemcewicz1819b.
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cza, ilustrowane litografią. Spółka „Zawadzki i Węcki” wydawała też liczne
prace innych członków TPN. Dysponowała również bogatym zasobem typo-
graficznym, który był konieczny przy tego rodzaju tekstach numizmatycznych.
Niedziwiwięc,żewłaśnie tej firmiepowierzonodrukmonumentalnejpublika-
cji,której szataedytorska i ilustracyjnamiałabyćzrealizowananaeuropejskim 
poziomie.

Wświetlewszystkiego,conapisanopowyżej,zrozumiałymstajesię,dlaczego
toJózefWęcki,zupoważnieniaBentkowskiego,zajmowałsiękolportażemkom-
pletówwspomnianychwyżejpierwszychodciskówzblachzwizerunkamimedali.
Odciski te, wykonane w zakładzieMintera, miały nakład ok. 30 egzemplarzy.
WiadomośćoosobieWęckiegozaangażowanegowrozprowadzaniekompletów
rycinmiędzypolskichkolekcjonerówpochodzizlistuFeliksaBentkowskiegodo
Ambrożego Grabowskiego (1782–1868) z dnia 5 października 1833 r., zacho-
wanegowodpisie45walbumie„Medalepolskie”wGabinecieRycinBiblioteki
Jagiellońskiej46. Bentkowski pisze „Posyłam Panu exemplarz odcisków numi-
zmat[ów] przez P.Węckiego, ale musisz sobie sam rozłożyć podług porządku
numerówołówkiemnarogukażdejkartkiwypisanych.Numerateściągająsiędo
mojegoSpisumedalówdrukiemogłoszonego47.(…)[wzamian]upraszamPana
o(…)przyjęciewKomis5exemplarzówodciskówmedalowych,zaktóreżyczył-
bymotrzymaćpo2dukaty48(czyliwogóle10dukatów)lubotutajprzedałysię
exemplarzepo50złp.Pozostanąoneosobliwością,gdywszystkiegotylkookoło
30exemplarzówodbitoetc.”

AmbrożyGrabowski(Ryc.4),krakowskiksięgarziantykwariusz,zajmował
sięwięcsprzedażąrycinmedaliwGalicji.GrabowskizWęckimbyliwdobrych
kontaktach.SpotykalisięwKrakowie49,akrakowskizbieraczwimieniuwarszaw-
skiegowydawcypodejmowałsięnawetpośrednictwawdelikatnychsprawach50.
OsobaJózefaWęckiego,odpowiedzialnegozawydaniedzieła,byłagwarantem,
żeoferowanegrafikipochodzązwiarygodnegoźródłaizpierwszejręki.

45OdpiswykonałJózefMuczkowski,dyrektorBibliotekiJagiellońskiej,wdniu30stycznia
1840r.KopiategoodpisuwykonanaprzezAntoniegoRyszardaznajdujesięw„AlbumieRycin
Medali Polskich” w Gabinecie Grafiki i RysunkuMuzeumNarodowego w Krakowie, nr inw.
MNK-III-ryc.32037–MNK-III-ryc.32489.

46Sygn.nrBJAlbumy1110III,zezbioruAmbrożegoGrabowskiego.
47Bentkowski 1830.
48Wrękopisiemonetętęoznaczonosymbolem„#”,któryzwyczajowostosowanonaozna-

czeniedukata.
49Estreicher 1909,t.1,s.330.
50Pośredniczyłnp.wofiarowaniupoematuSybillaautorowi,JanowiPawłowiWoroniczowi.

Wydanie było opracowane bez porozumienia z biskupem, który był niezadowolony z książki,
Grabowskinieujawniłmuwięcnazwiskawydawcy(Estreicher 1909,t.2,s.151).
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Ryc.4.Autornieznany,Ambroży Grabowski,ok.połowyXIXw.,litografiakredką. 
MuzeumNarodowewKrakowie

Reasumując, można pokusić się o stwierdzenie, że tworzone w oparciu
o rycinymedali polskich albumy kolekcjonerskie, z których obecność czterech
udało się potwierdzić w polskich zbiorach publicznych51, były— w pewnym
stopniu i przy założeniu całej ich ułomności— realizacją planu Towarzystwa
KrólewskiegoPrzyjaciółNaukwydrukowania„dziełagodnegowspomnieńgło-
śnegoniegdyśpoświecienarodu”.

51Pozadwomawspomnianymiwyżej,jeszczejedenznajdujesięwBiblioteceJagiellońskiej,
sygn. nrBJAlbumy605 IV, darK.Wodzickiego, a drugiwBiblioteceNaukowejPAU i PAN
wKrakowiesygn.nr1099,pochodzenienieznane.
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“...MAYTHISWORKBEWORTHYOFTHEMEMORYOFANATION 
ONCESOFAMOUSINTHEWORLD” 

—AFEWMOREWORDSABOUTJOHNBAPTISTALBERTRANDI’S 
“HISTORYOFPOLANDRECORDEDANDEXPOUNDEDWITHMEDALS”

(Summary)

In 2016, the 60th yearbook of Wiadomości Numizmatyczne and the Res gestae52 
magazine published two articles devoted to the albums of “Engravings of Polish
medals”. The illustrations were once supposed to adorn J.B.Albertrandi’s “History of
Poland recordedandexpoundedwithmedals”.Thearticlesdiscussed thehistoryof the
uncompleted publication, the people involved in the undertaking, the preparation of
printmatricesand,finally,thetransportationofthecompletedplatestoRussia,afterthe
propertyoftheWarsawSocietyofFriendsofLearninghadbeenrobbedbytheRussians.
Thistextcomplementsthetwoarticlesbyprovidingadditionalinformation.

Thearticlediscusses the involvementofJanUrsynNiemcewicz, the thenchairman
oftheSociety, inthecollectionoftheillustrativematerialforthe“HistoryofPoland...”
andhiscorrespondencewithPrinceHenrykLubomirski,who in1817decided to“have
themedalsengravedathisownexpense”.In1821itwasagreedthatgiventhesizeofthe
undertaking(over400medalsweresupposedtobeillustrated)Lubomirskiwouldproduce
only the plates (chalcographicmatrices) of themedals in his possession, the remaining
oneswere tobeengravedby theSociety.However,over thesubsequentyears thework
didnotprogress.KrzysztofAugustSchmidt,theengraverchosenbytheSocietyandaseal
engraverbyprofessionturnedouttobeunconscientious.Hemadetheengravingsofjust
twomedals,andhiscooperationwiththeSocietyonAlbertrandi’sworkstopped,perhaps
due to financial reasons. Lubomirski’s initial enthusiasm also faded. The letters from
1826–1829 expressNiemcewicz’s anxiety about the interruption in receiving the plates
fromtheprince.Thedelaymayhavebeencausednotonlybyfamilyandbusinessmatters
theprinceusedastheexcuse,butitmayhavehadsomethingtodowithhisarrangements
with J. M. Ossoliński, which concerned the establishment of the National Ossoliński
InstituteandtheroleofhereditarycuratorthatLubimirskiastheentailerofPrzeworskwas
toassume.Infact,theentailwassupposedtofinanciallysecuretheOssolineum.

The publication of this modern, monumental and costly work devoted to Polish
numismaticsbytheself-financingSocietydependedonasubscription,whichcouldonly
be announced once the whole illustrative material had been collected and the cost it

52 Seefootnote5
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entailed—determined.RelevantinformationcouldbefoundintwoNiemcewicz’sletters
toLubomirski,datedNovember1826andDecember1829,whichconfirmtheChairman
oftheSociety’swishthattheprincewouldpersonallytakeonthetaskoforganisingthe
subscription inGalicia.Another factor that delayed the publicationwas the erection of
theNicolausCopernicusmonumenttheSocietywasbusywithuntilMay1830.“Having
accomplishedourworkon theCopernicusmonumentwewill swiftlyoccupyourselves
withtheissuanceofAlbertrandi’sbookonmedals”theChairmanwrotetotheprincein
July1830.FurtherworkwasthwartedbytheoutbreakoftheNovemberUprising.

The text discusses also JózefWęcki— the intended publisher of the “History...”
Experiencedinhisprofessionandspecialisinginscientificworks,hecooperatedwiththe
VilniusbooksellerJózefZawadzki.From1816hisprintedmaterialswereendorsedwith
theheading:“ZawadzkiandWęcki.PrivilegedPrintersandBooksellersoftheCourtofthe
KingdomofPoland”.In1814hepublishedatwo-volume“HistoryofPolishLiterature”
byFeliksBentkowski,whowasappointedwiththetaskofwritingdescriptionsformedals
unknown toAlbertrandi. Węcki cooperated with Niemcewicz on “The History of the
RuleofSigismundIII”andpublishednumerousworksbyothermembersoftheSociety.
His Company had awide range of typographic resources, which is crucial in the case
of numismatic texts.Authorised byBentkowski, JózefWęcki distributed complete sets
of albums of “Engravings of PolishMedals”, printed inMinter’sworks inWarsaw—
probablyalreadyduringtheNovemberUprising—inaround30copies.Welearnabout
the fact fromBentkowski’s letter toAmbrożyGrabowski— aCracowbookseller.The
letter,datedOctober1833andpreservedasacopymadebyJózefMuczkowskiin1840,
canbefoundinavolumeof“PolishMedals”intheEngravingsCabinetoftheJagiellonian
Library.InWarsawthesetcost50Polishzlotys,inCracow,atGrabowski’sbookshopit
mayhavecosttenducats.Untilnow,theauthorhasmanagedtoconfirmtheexistenceof
fourcompletesetsofthealbumsinPolishpubliccollections.
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