
Dzieje jednej z najcenniejszych pol-
skich bibliotek otwiera symbolicznie 
rok 1826, kiedy Tytus Działyński 

(1796–1861) przewiózł swoje zbiory do odzie-
dziczonego w działach rodzinnych Kórnika. 
Pasja kolekcjonerska Działyńskiego zrodziła 
się podczas porządkowania rodowego archi-
wum. Działał także przykład ówczesnych 
kolekcjonerów-bibliofilów. Z czasem również 
i sam hrabia stał się opiekunem tradycji, gro-
madzącym i otaczającym kultem pamiątki 
polskiej kultury, a także nieprzeciętnym  
erudytą i znawcą historii, literatury oraz  
bibliografii. 

Trzon księgozbioru zgromadził w latach 1815–1826; wówczas też ustalił się 
zasadniczy profil Biblioteki. Działyński chciał stworzyć Bibliotheca Patria – 
skarbnicę wielkich dzieł literatury narodowej oraz źródeł dokumentujących 
chlubne tradycje Rzeczypospolitej Obojga Narodów (zwłaszcza drugiej poło-
wy XVI – i początków XVII wieku). W kolekcji tej znajduje się wiele cennych 
zabytków m.in. „Acta Tomiciana” – wielotomowy zbiór rękopisów z kance-
larii królewskiej ostatnich Jagiellonów, pierwodruki renesansowych oficyn 
krakowskich, diariusze sejmowe, rękopis pierwszego „Statutu Litewskiego”, 
„Roczniki” Jana Długosza z XVI w., rękopis III części „Dziadów”. Niewielką 
część kolekcji hrabiego stanowią nabytki obce, wśród nich wprowadzenie do 
reguły św. Benedykta – „Exposicio in regula S. Benedicti” Smaragdusa de St. 
Michel z IX w. czy rękopis Napoleona. Od początku zbiory służyły zarówno 
właścicielowi i jego rodzinie, jak i szerokiemu gronu uczonych. 

Spadkobiercą nie tylko majątku Tytusa, ale 
i pasji kolekcjonerskiej był jego syn – Jan, 
który również przyczynił się znacząco do  
powiększenia bibliotecznych zbiorów. 
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Wystawa zorganizowana z okazji 190. rocznicy powstania Biblioteki Kór-
nickiej, siłą rzeczy, pokazuje zaledwie kilkanaście rękopisów i druków. 
Wybór był niełatwy wobec bogactwa kolekcji zgromadzonej przez 

Działyńskiego. Na wystawie starano się pokazać początki Biblioteki – jej funkcjo-
nowanie i kształtowanie się księgozbioru. Prezentowane obiekty odzwierciedlają 
klasyczny podział zbiorów na teologię, historię, prawo i literaturę, według którego 
pierwsi kórniccy bibliotekarze katalogowali kolejne nabytki. Znajdują się wśród nich 
XIX-wieczne rękopisy dokumentujące powstawanie Biblioteki, a także starodruki, 
modlitewnik iluminowany, atlas, staropolskie litteraria, druki muzyczne oraz ma-
nuskrypty historyczne do dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej. Każdą z prezentowa-
nych ksiąg nabył do zbiorów kórnickich Tytus Działyński.

Szczególną uwagę warto zwrócić na XVIII wolumin „Acta Tomiciana”. Zawiera 
on dokumenty i korespondencję kancelarii królewskiej z czasów Zygmunta Starego  
(zebrane przez sekretarza królewskiego Stanisława Górskiego), powstałe już po 
śmierci podkanclerzego bpa Piotra Tomickiego. Przedstawiany wolumin i kilka in-
nych przechowywanych w zbiorach Biblioteki pierwotnie tworzyły kolekcję Andrzeja  
Opalińskiego (1540–1593), marszałka wielkiego koronnego. Posiadają one oprawy 
skórzane zdobione złotymi ornamentami, wyciśniętymi za pomocą tłoków, filety 
i plakiety z superekslibrisami Opalińskiego na przednich okładzinach. Wszystkie 
ozdoby opraw reprezentują najwyższy kunszt introligatorski. Niestety okres wojen 
napoleońskich doprowadził do rozproszenia zbioru Opalińskiego, co sprawiło, że  
w kolekcji Tytusa Działyńskiego znalazło się tylko kilka tomów „Tomicianów”. 

Kolejny eksponat to „Żołtarz Dawida Proroka”  
Walentego Wróbla – bardzo cenny zabytek Biblio-
teki Kórnickiej, rzadko dotychczas eksponowany. 
Być może wynikało to ze słabej czytelności pisma 
i braku ozdób iluminatorskich. „Żołtarz” stano-
wi świadectwo kultury umysłowej ówczesnych 
dziedziców Kórnika, bowiem to Katarzyna  
z Szamotuł, żona właściciela zamku Łukasza 
Górki, zleciła tłumaczenie Psalmów poznań-
skiemu kaznodziei Walentemu Wróblowi 
(1475–1537). Takie popularne tłumaczenie  
okazało się niezwykle potrzebne – w XVI w. 
„zaczytywano” je w formie rękopiśmiennej, 
jak i drukowanej. Rękopis kórnicki jest 
odpisem z oryginału dokonanym przez 
Hieronima z Poznania w 1528 r., liczy 

316 kart objętych w drewniano-skórzaną 
oprawę z dekoracją introligatorską. Tekst 
główny zapisany jest dużymi literami, 
przypiski mniejszymi, argumenty kolo-
rem czerwonym tzw. rubrum. Początko-
wo należał do Jana Wyleżyńskiego, który 
na końcowej karcie wypisał daty urodzin 
swoich dzieci. Następnie został daro-
wany poznańskim karmelitom. Hrabia 
Działyński otrzymał go od archidiakona 
poznańskiego księdza Anzelma Brodzi-
szewskiego.

Pokazano także wybitne dzieło 
kartograficzne – odziedziczo-
ne przez Tytusa po ojcu Ksa-
werym Działyńskim – Atlas 
Novus Tarrearumm Orbis im-
peria Regna et Status exectus 
tabulae geographicae demon-
strant […]. Został on wykonany  
w oficynie Homannów, najlep-
szym w XVIII w. niemieckim 
wydawnictwie kartograficznym.  

Prezentowany na wystawie Atlas powstał przypusz-
czalnie około roku 1747 (w Atlasie nie umieszczono 
daty, co było tradycją tego wydawnictwa), a więc  
w czasie kiedy było dwóch współwłaścicieli  
oficyny: Johann Georg Ebersberger i Johann 
Michael Franz. Mapy ryte są w matrycach 
miedzianych, z pięknymi kartuszami cha-
rakteryzującymi za pomocą symboli przed-
stawiany obszar, dodatkowo są ręcznie pod-
kolorowywane. Karta tytułowa jest jedną  
z najładniejszych w Atlasie i pokazuje  
glob ziemski z pierwszoplanowymi posta-
ciami Merkurego i Neptuna.


