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Koniec XV wieku przyniósł kontynentowi europejskiemu czas rywalizacji o dalekie
obszary. Europa dusiła się w swoich granicach, a władcy tamtego świata zmierzali do poszerzania własnego terytorium szukając swego przeznaczenia już nie tylko na ziemiach sąsiada tylko
dalej, za Atlantykiem. Główną w tym zasługę mieli wybitni żeglarze dostrzegający swoje przeznaczenie w pokonywaniu bezgranicznej, oceanicznej przestrzeni, która fascynowała nie tylko
swoim ogromem, ale również swobodą, chociaż niepewność losu wynikająca z fantastycznych
często opowieści powodowała, że łatwo ulegali fatalizmowi i przesądom zawartych w wyobrażeniach Mare Tenebrarum. Niezależnie jednak od niebezpieczeństw wszystkim zależało
na odnalezieniu krótszej drogi do bogatych, lecz odległych, znajdujących się daleko na wschodzie Indii, Kataju i Cipango. Tracąc więc często życie płynęli z szaloną odwagą i determinacją
śladami dawnych Wikingów szukając obiecujących perspektyw handlu z Azją. Przełomowym
momentem był z pewnością październikowy dzień 1492 roku, gdy załoga Pinty usłyszała okrzyk:
tierra!, tierra!... Te dwa, wydawałoby się zwykłe słowa wyznaczyły początek nowego, stały się
punktem zwrotnym w dziejach Starego Świata. Było to odkrycie Ameryki, a raczej Amerykanów,
w wyniku którego doszło do najbardziej zdumiewającego spotkania w naszych dziejach.
Nowy Świat objawił się Europejczykom w pełnej krasie, a ich wyobraźnia zaczęła kształtować jej
mit. Wprawdzie to Kolumb w imieniu władców Kastylii i Aragonii otworzył europejskiej cywilizacji wrota do indiańskich kultur Ameryk, jednak po Hiszpanach pojawili się tam Portugalczycy,
Francuzi, Anglicy, Holendrzy, Szwedzi, a nawet Polacy, doświadczając podobnych wrażeń
w pierwszych kontaktach z tubylcami.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego newsletter 9/01/2018

Ponieważ upragnionym celem przeznaczenia były wschodnie krańce Azji, rozpoczęto
poszukiwanie mitycznego, północno-zachodniego przejścia łączącego atlantyckie wybrzeże
z Pacyﬁkiem które stanowiło wyobrażenie wodnej drogi przez kontynent zwany później Ameryką. Hiszpanie nazywali je paso del Noroeste, Francuzi passage à la Mer du Sud, a Anglicy Northwest Passage.
Od początkowych kontaktów Europejczyków z Indianami należy podkreślić ich wyjątkowość, a wzajemne relacje odmiennych kultur budziły niemało sporów i kontrowersji. Pierwsi
kronikarze chętnie i z rozmachem opisywali świeżą rzeczywistość, a liczne teksty ukazujące
Nowy Świat stanowiły ważny, historyczny dokument ówczesnych dziejów. Teksty, które pojawiły
się w Europie prezentowały nie tylko osobliwe piękno Indii Zachodnich, jak zwano odkryty
obszar, ale przyniosły również liczne opisy ich mieszkańców. Największe prawo do zabrania
głosu we własnej sprawie mieli sami Indianie, jednak o oryginalnym, pisanym tubylczym słowie
nie można było mówić, bo na bardzo długim etapie taka literatura nie istniała. W Europie rósł
mit nowego, szczęśliwego lądu, który podobnie jak El Dorado stanowił raj, bogate, cywilizowane
miejsce, mieszczące się wśród dziczy północnego obszaru Ameryki, nieznanym sposobem
przygotowanego na przybycie Europejczyków.
Hiszpanie utrwalili swoją obecność na południu Ameryki, a Anglicy na wschodnim
wybrzeżu oceanu, ale wszystkich starali się wyprzedzić Francuzi, którzy dokonywali prób opanowania nowego kontynentu na północnym wschodzie. Tworzyli tam od podstaw gospodarcze
związki z tubylcami, promując w pierwszym rzędzie dochodowy handel. Indianie pragnęli żelaznych kociołków, garnków z miedzi, stalowych noży, metalowych grotów do strzał i wełnianych
materiałów takich jak czerwone koce z Katalonii. A wszystko w zamian za cenne futra i skóry.
Eksploratorzy i handlarze spod sztandaru białych lilii zmierzali w kierunku południowo-zachodnim wykorzystując, jako komunikacyjny szlak rzekę Canada zwaną później Rzeką
Św. Wawrzyńca, docierając w ten sposób do krainy Illinois. Rdzenni mieszkańcy w dzień prowadzili z Francuzami opłacalny dla obu stron handel, a nocami siedzieli z nimi przy ogniskach zanurzeni w oparach dymu wspólnie palonych fajek. Szczególną rolę w tym procesie odegrał Samuel
de Champlain. To właśnie on założył kolonię Nową Francję (fr. la Nouvelle-France) i dlatego
przyszłe pokolenia okrzyknęły go jej ojcem. Podobnie jak prawie każdy badacz amerykańskiego
kontynentu wybitny eksplorator początkowo zafascynowany był poszukiwaniem Północno-zachodniego przejścia, którego znalezienie Francuzom miało otworzyć wrota do bogactw Azji.
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Tradycyjnie największym konkurentem dla Francji poza Hiszpanią była Anglia,
jednak początki angielskiej kolonizacji na kontynencie, podobnie jak i opanowywanie atlantyckiego wybrzeża były skromne. Wczesna eksploracja wybrzeży kontynentu oraz Indii
Zachodnich raczej nie przyniosła Anglikom korzyści, chociaż już w 1500 r. towarzysz Kolumba i hiszpański pilot pływający na wodach wokół Ameryki Południowej, Juan de la Cosa
umieścił na swojej mapie na północno-zachodnim wybrzeżu Kuby angielskie ﬂagi z dopiskiem mar descubierta por inglese, co oznaczało „Morze odkryte przez Anglików”.
Pomimo kłopotów angielscy żeglarze, odkrywcy i korsarze swobodnie pływali
po morzach i oceanach, przywożąc opowieści o cudach natury Nowego Świata, a wraz
z nimi ogromne ilości przechwyconych skarbów. I dopiero podpisany z Hiszpanami w 1604
roku pokój w Londynie pozwolił im przebudzić się wreszcie z kolonialnego letargu. Nastąpiło
to wiosną 1607 roku, gdy do wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej w dzisiejszej Wirginii
przybiły trzy statki Susan Constant, Godspeed i Discovery, a nowi osadnicy założyli tam
osadę Jamestown.
Kilkanaście lat później, 600 mil dalej na północ od kolonii w miejscu zwanym obecnie Plymouth Rock kolejny angielski trójmasztowy galeon o imieniu Mayﬂower przycumował do nadbrzeża dzisiejszego stanu Massachusetts. Znajdujących się na statku uchodźców,
którzy postanowili opuścić Europę i zacząć nowe życie w Ameryce Północnej nazywano
purytanami, jednak ich gotowość do odbycia tak dalekiej podró-ży w imię przekonań religijnych sprawiła, że przylgnęło do nich miano Pielgrzymów. I chociaż niepowodzenie prześladowało przez prawie 20 lat pierwszych Wirgińczyków, na północy trwał coraz większy
angielski napór. Dlatego to właśnie od nich zaczyna się właściwa historia ludzi znanych jako
Amerykanie, a pierwsi koloniści z Anglii stanowili awangardę tego, co w przyszłości nazwano z egzaltacją, ale i dumą „zdobywaniem Zachodu”.
Historyczny przełom w poszukiwaniu pasażu nad Pacyﬁk przyniósł początek lat
osiemdziesiątych XVII wieku. Już od lat wielu opowiadało o wielkiej rzece płynącej na południe kontynentu. Była to Missisipi, najdłuższy wodny szlak Ameryki Północnej. Ta Wielka
Rzeka, piękna choć kapryśna, zwodnicza i nieprzewidywalna, wraz z dopływami Missouri,
Ohio, Arkansas i Red stanowiła wielką potęgę. Jej historia jest przesiąknięta przygodą,
romantyzmem i tragedią, być może więc góruje w tym względzie nad wszystkimi innymi
rzekami półkuli zachodniej. Który pierwszy z Europejczyków naprawdę zobaczył wody
Missisipi nie dowiemy się już nigdy, chociaż takie opowieści rozpalały wyobraźnię podróżników i poszukiwaczy. Był wśród nich francuski badacz Réné-Robert Cavelier, Sieur de la Salle.
Przepojony zuchwałą ambicją odkrywcy, otrzymał zgodę królewskiego intendanta
sprawiedliwości Kanady, Jeana Talona, na poszukiwanie passage à la Mer du Sud.
W 1682 roku Francuz popłynął Missisipi na południe osiągając 14 lutego ujście Missouri
stwierdzając przy okazji na podstawie informacji zaczerpniętych od Indian, że grand rivière
des Emisourites jest żeglowna dalej niż 400 lig. Wiosną dotarł do czcicieli Słońca, Naczezów,
z którymi zawarł 24 marca pokojowe porozumienie, a 9 kwietnia
dobrnął wraz z 60 ludźmi do rozległej delty Wielkiej Rzeki. Tutaj La Salle
dokonał ceremonii przejęcia całej ziemi we władanie Ludwika XIV
i zgodnie z duchem epoki oddał cześć swojemu władcy nazywając cały
obszar doliny i dorzecza Missisipi Luizjaną (fr. la Louisiane).

Medal pokoju Thomasa Jeﬀersona
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Epokową datą w historii kształtowania politycznych stosunków w Ameryce Północnej
był 2 lipca 1776 roku. Właśnie tego dnia Kongres przyjął uchwałę o niepodległości mówiącą,
że „Zjednoczone Kolonie są i mają prawo być wolnymi i niepodległymi stanami”. Dwa dni
później 57 delegatów Kongresu zaaprobowało ostateczny tekst dokumentu The unanimous
Declaration of the thirteen United States of America, do dziś stanowiący inspirację dla wszystkich demokratów, a szczególnie dla Amerykanów. Znany powszechnie akt stanowił symbol
utworzenia nowego państwa na kontynencie, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Francuska
prowincja przechodziła z rąk do rąk, stając się najpierw, bo w 1762 roku własnością Hiszpanii,
by wrócić w 1800 roku na krótko do Francji. Przełomowym przedsięwzięciem, które na początku
XIX wieku zapoczątkowało olbrzymie zmiany na zachód od rzeki Missisipi stał się zakup Luizjany
przez Stany Zjednoczone. Nieznany dotychczas w historii fakt nabycia tak olbrzymiej przestrzeni
przez jakikolwiek kraj nie tylko pozwolił dwukrotnie poszerzyć granice młodej jeszcze wtedy
republiki, ale postawił przed Amerykanami wyzwanie dotyczące możliwości zawładnięcia tym
obszarem. Szczegółowych informacji na temat Luizjany miała im dostarczyć zorganizowana
przez prezydenta Thomasa Jeﬀersona na początku XIX wieku ekspedycja. Przeszła ona do historii zdobywania amerykańskiego Zachodu jako wyprawa Meriwethera Lewisa i Williama Clarka,
ale przez potomnych została zapamiętana jako Korpus Odkrywców. Kiedy w 2010 roku odwiedziłem kolejny raz Stany Zjednoczone, na mojej drodze znalazło się niewielkie, liczące około
sześciu tysięcy mieszkańców miasteczko w Nebrasce, Chadron. Nie była to przypadkowa wizyta,
bowiem 5 km od miasteczka znajduje się Muzeum Handlu Futrami, które zamierzałem odwiedzić. Od samego wejścia doznałem tam niesamowitego wrażenia cofnięcia się w czasie.

Wypełniające do ostatniego miejsca stare artefakty przypominały, że dwa stulecia
wcześniej zamieszkiwany przez Indian obszar górnej Missouri przemierzali wolni ludzie gór
i traperzy, którzy byli pierwszymi białymi zdobywcami Zachodu. Broń, ubrania, koce i mnóstwo
innych przedmiotów koniecznych do przeżycia i nadających się na handel z Indianami wypełniały kolorowymi plamami obszerne przestrzenie, ukazując świat, który jeszcze tak niedawno tętnił
surowym i niebezpiecznym, choć prawdziwym życiem. Toczyło się ono stałym rytmem natury,
wyznaczanym przez polowania na futerkowe zwierzęta, głównie bobry, by zaspokoić głód modnych salonów Londynu, Paryża czy Filadelﬁi na skóry i futra przeznaczone głównie na produkcję
fantazyjnych kapeluszy. Wizyta w muzeum pozwoliła mi jak nigdy dotąd zwrócić uwagę na porywający dla historii Ameryki i Stanów Zjednoczonych okres zawładnięcia krainą doliny Missouri.
Tym samym pojawiła się idea opisania niewątpliwie najważniejszego rozdziału tej historii,
jakim była na początku XIX wieku wyprawa Meriwethera Lewisa i Williama Clarka.
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Zmierzając przez dolinę Missouri w kierunku Pacyﬁku realizowali marzenia Amerykanów o zdobywaniu Zachodu, ale też sen o potędze Ameryki ówczesnego prezydenta Stanów
Zjednoczonych i jednocześnie promotora historycznego przedsięwzięcia – Thomasa Jeﬀersona.
Historyczna ekspedycja nie pojawiła się nad Missouri przypadkiem. Lewis i Clark reprezentowali
człowieka wielkiego formatu, którego dręczyło pragnienie wiedzy i ciekawość świata.
Stąd podejmując się tego zadania dwaj kapitanowie stali się nie tylko zakładnikami politycznych
aspiracji i pragnień Thomasa Jeﬀersona, ale też i jego pasji. Byli osobistymi ambasadorami
prezydenta pośród tubylczych plemion zamieszkujących dolinę Missouri.
Ekspedycja Lewisa i Clarka odbyła się w ważnym momencie amerykańskiej historii.
Wyruszając na wyprawę dwaj badacze nie znali swojego przeznaczenia, a przed nimi rozpościerały się tysiące mil dziewiczego obszaru doliny Missouri. Kłopot polegał jednak na tym,
że zamieszkiwały go indiańskie plemiona, niektóre znane ze swojej siły i bitności, ale też
i plemiona nieznane, które dotąd w ogóle nie miały styczności z białym człowiekiem. Do pierwszych należeli przykładowo niezbyt liczni Indianie Otoe i Missouria, groźni Siuksowie Yankton
i Teton, przyjaźni jeszcze wtedy białym Arikarowie, tajemniczy Mandanowie i Minitaree, niewidzialni dla Clarka podczas drogi powrotnej Crow czy wreszcie niebezpieczni Blackfeet, z którymi
Lewis stoczył jedyną w czasie wyprawy walkę. Drugą grupę reprezentowali np. zaszyci
w górskich dolinach Szoszoni i Nez Percé, lub mniejsze plemiona, takie jak Cayuse, Palouse,
Walla Walla czy Umatilla. Bez względu jednak o jakie plemiona chodziło, eksploratorzy wkraczali na porażający swoim ogromem i dzikością dotychczas niezbadany teren, nie tylko nie wiedząc
kiedy, ale czy w ogóle wrócą do domu. Nie mieli nawet map badanego lądu, posiłkując się jedynie informacjami od napotykanych Indian czy kierując się tylko własną intuicją. Pokonywanie
trudności i kontakty z rdzennymi mieszkańcami powalały im na odkrywanie nowego świata
stając się pasjonującą przygodą, którą nie każdemu jest dane przeżyć. Wydarzenie z tamtych lat
i jego przebieg ukazują, że pomimo niebezpieczeństw i nieprzewidywalnych następstw warto
było podjąć wyzwanie, które ostatecznie okazało się historycznym przedsięwzięciem Amerykanów, a przetarte z wielkim wysiłkiem przez historyczną ekspedycję szlaki stały się łatwiej
dostępne dla innych.
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Najpierw udałem się na wschodnie wybrzeże do ważnych dla ekspedycji miejsc, takich
jak Filadelﬁa, Pittsburgh czy Harpers Ferry. W Filadelﬁi Lewis kształcił swoje naukowe umiejętności, a w dwóch ostatnich miastach zakupił niezbędne dla wyprawy statki oraz konieczną broń.
Następnie udałem się do St. Louis gdzie słynny Gateway Arch stanowi obecnie symboliczną,
otwartą na Zachód Stanów Zjednoczonych bramę. Stamtąd, śladami wyprawy Lewisa i Clarka,
wzdłuż rzek Missouri, Snake i Kolumbii nad Pacyﬁk i z powrotem, wzdłuż rzek Marias i Yellowstone. Pokonanie całej trasy pozwoliło nie tylko na poznanie nietuzinkowych miejsc,
ale na spotkania i rozmowy z osobami, dla których problematyka historycznego przedsięwzięcia
i obecnie stanowi żywy element amerykańskiej historii. Ważne okazały się moje pobyty
w indiańskich rezerwatach i kontakty z rdzennymi Amerykanami, którzy mają własny punkt
widzenia na historię swoich narodów, a tym samym dotyczące faktów nawet z tak odległej
przeszłości. Plonem podróży okazała się bogata dokumentacja zdjęciowa, która stała się kanwą
autorskiej ekspozycji fotograﬁi.
Istotnym aspektem odbytych do Stanów Zjednoczonych podróży była możliwość pozyskiwania do własnych zbiorów kolejnych przedmiotów, w tym także indiańskich replik i artefaktów, ukazujących m.in. materialny dorobek tubylczych kultur zamieszkujących północne obszary Stanów Zjednoczonych, leżących wzdłuż dolin rzek Missouri, Yellowstone czy Kolumbii.
Taka sytuacja pozwoliła na ciekawe uzupełnienie wystawy przedmiotami, które nie tylko mogą
zobrazować każdemu widzowi samą wyprawę Lewisa i Clarka i jej logistykę, ale ukazać materialny dorobek niektórych plemion, które członkowie ekspedycji napotkali na swojej drodze podczas prawie trzyletniej wędrówki nad Pacyﬁk. A warto podkreślić, że było ich aż 48. Pośród
prawie dwustu przedstawionych na wystawie przedmiotów można obejrzeć pełne umundurowanie i uzbrojenie dotyczące oﬁcerów wyprawy (mundur oﬁcera piechoty i artylerii), kompletny, zdobiony szklanymi paciorkami strój kobiecy Nez Percé. Znajduje się tutaj broń,
której używali zarówno biali jak i tubylczy Amerykanie. Są również przedmioty charakterystyczne dla okresu handlu futrami, który dominował w gospodarce amerykańskiego Zachodu oraz
handlu z Indianami na przełomie XVIII i XIX wieku. Nie brakuje sprzętów, zarówno dotyczących
kultur indiańskich jak i charakteru samej wyprawy. Uzupełnieniem są przedmioty zaliczane do
sztuki nowoczesnej, wykonane jednak przez Indian pochodzących z plemion jakie Lewis i Clark
napotkali na swojej drodze. Warto również zwrócić uwagę na cenne przedmioty zdobione
kolcami ursona, dawną techniką zwaną obecnie quillwork, stosowaną przez Indian wcześniej,
zanim wśród plemion pojawili się handlarze oferując im szklane paciorki.
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Uzupełnieniem wystawy są wielkoformatowe mapy, w tym mapa trasy historycznej
ekspedycji jak i mapa zachodniej części Ameryki. Należy podkreślić, że była to pierwsza mapa
oparta na realnych szkicach wykonywanych podczas ekspedycji przez Clarka, a została wydana
po raz pierwszy w 1814 roku.
Wystawa została zatytułowana "Droga ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa
i Clarka na Zachód Ameryki", a jej premiera miała miejsce jesienią 2016 roku w Bydgoszczy,
w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego. Życzliwe podejście dyrekcji Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz żywe zainteresowanie Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie pozwoliło przedstawić ekspozycję ponownie, tym razem
w szacownym Krakowie, w najstarszym gmachu pierwszego polskiego uniwersytetu - Collegium
Maius. Poprzez zaprezentowane fotograﬁe, przedmioty oddające charakter ekspedycji oraz
artefakty wystawa nie tylko obrazuje ważne wydarzenie z historii Ameryki i Stanów Zjednoczonych, ale ukazuje fragment dawnego i współczesnego, materialnego dorobku plemion,
które członkowie ekspedycji napotkali na swej drodze podczas wędrówki nad Pacyﬁk. Głównym
celem prezentowanej wystawy jest przedstawienie ważnego wydarzenia z historii Ameryki
w kontekście relacji pomiędzy cywilizacją euroamerykańską, a tubylczymi kulturami Ameryki
Północnej. Stąd ważnym zadaniem wystawy jest nie tylko pogłębianie zainteresowania historią,
ale również wzbudzanie wśród oglądających postawy tolerancji wobec innych kultur, w sytuacji
gdy obszary międzykulturowej styczności zawężają się systematycznie, a samo zjawisko
upowszechnia się dotykając praktycznie wszystkie społeczności, niezależnie od kontynentu.
Adam PIEKARSKI
- członek Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian (obecnie Przewodniczący Zarządu Głównego),
- członek Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograﬁcznego,
- członek Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich w Waszyngtonie.
Redaktor książek oraz autor artykułów o tematyce dotyczącej Indian Ameryki Północnej.
Od wielu lat promuje indiańskie kultury Ameryki Północnej (www.walker.org.pl).
W 2008 roku wziął czynny udział w indiańskim Najdłuższym Marszu (The Longest Walk 2) w USA przebiegającym
z San Francisco do Waszyngtonu.
Latem 2014 roku udał się w trzymiesięczną podróż po Stanach Zjednoczonych śladami dawnej wyprawy Lewisa i Clarka.
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Kopia kompletnego stroju kobiety z plemienia Nez Percé

Kopie mundurów oﬁcerskich Lewisa i Clarka
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Wpis radcy ds. prasy i kultury ambasady USA Franka Finvera

wystawa potrwa
do 25 stycznia 2018 roku

Wpis konsula USA ds. prasy
i kultury Pam DeVolder
Wpis Konsula Generalnego USA w Krakowie Waltera Braunohlera
i prorektora UJ prof. Doroty Malec
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Bibliotheca Magna

Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów

Dzisiejszy gmach Collegium Maius kojarzy nam się przede wszystkim z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
z najstarszym gmachem uniwersyteckim, z fundacją królewską Jadwigi i Jagiełły, salami wykładowymi, mieszkaniami
profesorskimi, podniosłymi ceremoniami akademickimi. Wszystkie te funkcje oczywiście spełniał w przeszłości,
a niektóre pełni do dziś. Wizjonerska koncepcja Karola Estreichera, twórcy scenariusza ekspozycji, zatarła jednak
pamięć o tym czym kolegium to było przez ponad 160 lat. Dla wielu pokoleń profesorów i studentów kolegium
to kojarzyło się przede wszystkim z Biblioteką Jagiellońską. Stara uniwersytecka książnica została stąd wyprowadzona
do nowego gmachu w okresie niemieckiej okupacji, w 1940 roku.
Początki funkcjonowania biblioteki w gmachu Kolegium Królewskiego (późniejszego Maius) sięgają początków XV wieku, czyli drugiej fundacji Uniwersytetu. Gromadzony tu księgozbiór miał charakter kolegialny, dostępny
tylko dla kolegiatów, czyli członków kolegium. Każde z uniwersyteckich kolegiów czy burs gromadziło bowiem księgi
na swe własne potrzeby. Jednak Collegium Maius miało największy i najbardziej wartościowy zbiór biblioteczny.
W latach 1516-1540 wybudowano istniejące do dziś skrzydło, którego dwa górne piętra przeznaczono na Librarię,
czyli właśnie bibliotekę. Księgozbiór systematycznie rósł, głównie dzięki darom i zakupom. W tym miejscu gromadzono graﬁki, numizmaty, przyrządy astronomiczne i geograﬁczne, a także portrety profesorskie i inne interesujące
eksponaty. Proces przekształcania całego gmachu Collegium Maius w bibliotekę uniwersytecką rozpoczął się
w okresie reformy Kołłątajowskiej w XVIII wieku. Wraz z likwidacją mieszkań profesorskich powstało miejsce na księgi
zwożone tu z poszczególnych kolegiów i burs, a także z wielu innych miejsc. Od tej pory księgozbiór systematycznie
się powiększał.
Już w XIX wieku stary gmach okazał się zbyt mały i na potrzeby kolegium
przejęto pomieszczenia w sąsiednim Kolegium Nowodworskiego.
W XIX wieku Collegium Maius zostało przebudowane w stylu neogotyckim
i tę szatę architektoniczną zachowało do lat 50. XX wieku. W tym czasie Karol
Estreicher nadał budynkowi dzisiejszą formę. W 1964 roku, w dawnych
pomieszczeniach Biblioteki Jagiellońskiej otworzył Muzeum Uniwersytetu.
Pierwsza sala została tak zaprojektowana, aby przypomnieć o jej pierwotnych
funkcjach. Nazywa się zresztą tak jak przed wiekami – Librarią.
Wystawa przygotowana przez trzy jednostki UJ: Archiwum, Muzeum
i Bibliotekę Jagiellońską, ma przypomnieć dawne czasy i zaakcentować,
że właśnie w tym miejscu przez wieki gromadzono najcenniejsze rękopisy,
cimelia, starodruki i książki, obrazy i różnego rodzaju „osobliwości”.
Mamy nadzieję, że w sposób sugestywny przywoła ducha dawnych wieków.
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
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Wystawa „Bibliotheca Magna” przybliża dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w czasie kiedy mieściła się ona w gmachu Collegium Maius (lata 1775-1941). Dokonujący się wówczas prężny rozwój zbiorów najstarszej polskiej książnicy stał się inspiracją
do głębszych rozważań o roli biblioteki w kontekście jej wkładu w kulturę lokalną i narodową. Twórcami wystawy kierowała
bowiem myśl, że rozwój Biblioteki Jagiellońskiej odzwierciedla też kształtowanie się i rozwój biblioteki jako instytucji kultury.
Na kanwie dziejów Biblioteki snute są ponadto rozważania o roli bibliotek i zawodu bibliotekarza na przestrzeni wieków.
Tytuł wystawy podkreśla nie tylko wielkie znaczenie kulturowe pierwszej polskiej książnicy akademickiej, ale nawiązuje
do medalu przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 1995 roku Medal „Bibliotheca Magna – Perennisque”, który nadaje się za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego
i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim.
Twórcy wystawy wyznaczyli sobie za cel uwypuklenie funkcji jaką pełni biblioteka akademicka, wespół z innymi instytucjami powstałymi w ramach Uniwersytetu, jak Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla ochrony szeroko pojętego dziedzictwa akademickiego. Dlatego też tak ważne jest umieszczenie wystawy w Collegium Maius, pierwszej siedzibie uniwersytetu. Losy Biblioteki i najstarszego uniwersyteckiego kolegium zostały ściśle splecione
w momencie, gdy na przełomie XVIII i XX wieku, rozkwitająca książnica przejęła cały budynek, umożliwiając niejako jego przetrwanie, a później przemianę w uniwersyteckie muzeum. Z samym gmachem związana jest zatem dość złożona symbolika.
Collegium Maius to fundament polskiego dziedzictwa akademickiego nie tylko pod względem materialnym, jego przestrzeń
może być bowiem interpretowana jako zawierająca w sobie syntezę podstawowych pojęć związanych z dorobkiem kulturowym
Europy zakorzenionym jeszcze w starożytności, takich jak akademia, biblioteka i muzeum.
Narracja wystawy opiera się na wyróżnieniu pięciu etapów w historii Biblioteki, każdy z nich umieszczony jest w osobnej
sali. Wprowadzenie do wystawy stanowią dzieje Biblioteki Jagiellońskiej do 1775 roku. Kolejne etapy – obejmujące lata 1876-1918 oraz 1918-1939 przedstawiają przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie systematyzacji księgozbioru, ich kompletowania i opracowywania. Postęp w rozwoju książnicy wkrótce sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowej siedziby dla
Biblioteki. Lata 1918-1939 to zatem planowanie i przygotowania Biblioteki do jej przeprowadzki do nowego budynku przy ulicy
Oleandry. Piąty etap, obejmujący już czas po 1945 roku i stanowiący równocześnie drugą odsłonę wystawy, przedstawia nowoczesną Bibliotekę Jagiellońską działającą już w nowym gmachu.
W ramach każdego z wyróżnionych etapów nakreślone zostały trzy wątki tematyczne: charakter zbiorów oraz ich opracowywanie; rola biblioteki jako instytucji w danym czasie, dla uniwersytetu i społeczności Krakowa; wiodące osobowości,
nadające charakter samej instytucji oraz mające bezpośredni wpływ na rozwój i systematyzację zbiorów.
Jako że postęp w rozwoju biblioteki wymusza ostatecznie przeprowadzkę ze średniowiecznego gmachu, stąd też i przestrzeń wystawowa wykracza poza najstarszą siedzibę uczelni. W swym ﬁnałowym etapie przechodzi ona do nowego gmachu
Biblioteki, mieszczącego się przy Al. Mickiewicza. Wystawa składa się zatem z dwóch odsłon: pierwsza, traktowana jako główna,
dotyczy rozwoju zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Collegium Maius. Druga odsłona przedstawia dzieje Biblioteki Jagiellońskiej
po przeprowadzce do nowego gmachu, w drugiej połowie XX wieku. Obie odsłony zaprezentowane będą równocześnie
w dniach 25 października 2017 do 25 stycznia 2018 r., w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza. Pierwsza odsłona obejmuje pięć sal w tzw. starych biurach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które znajdują się na parterze gmachu Collegium Maius. Druga odsłona umieszczona będzie w sali ekspozycyjnej
Biblioteki Jagiellońskiej.
Twórcy wystawy pragną upowszechniać wiedzę na temat miejsca Biblioteki Jagiellońskiej w historii polskiej kultury oraz
poszerzać świadomość odnośnie roli, jaką spełnia biblioteka oraz zawód bibliotekarza w kształtowaniu kultury lokalnej i narodowej. Poprzez organizację tego wydarzenia organizatorzy pragną podkreślić rangę jaką posiada biblioteka uniwersytecka oraz
jej wkład w ochronę i upowszechnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa akademickiego. Tym samym realizacja
niniejszej wystawy będzie wstępem do kształtowania nowych relacji w ramach Universitas, opartych na rosnącej świadomości
znaczenia akademickiego dziedzictwa.
Na wystawie można zobaczyć cenne obiekty z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej, kluczowe dla rozwoju księgozbioru,
ale także znaczące przez wzgląd na ich autora i treść. Przedstawione zostały muzealia i archiwalia będące częścią spuścizny
po wybitnych postaciach związanych z dziejami Biblioteki, a także archiwalne materiały ﬁlmowe i fotograﬁczne.
Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius czynna będzie do 25 stycznia 2018 roku
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00, w soboty od 10.00-14.00, w niedzielę nieczynna.
(nb)
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Od dawna pragnęliśmy to widzieć, o czym tylko wieść nam głosiła, a co teraz własnymi oczyma z radością oglądamy
Tak po zwiedzeniu biblioteki Collegium Maius w dniu 4 lutego 1553 roku powiedział król Zygmunt August.
Biblioteka Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego, jak wówczas był nazywany dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński, w drugiej połowie XVI wieku cieszyła się sławą poza krakowskim ośrodkiem uniwersyteckim i była odwiedzana przez uczonych z innych krajów oraz dostojnych gości.
W Bibliotece Jagiellońskiej jest przechowywany rękopis, który popularnie nazywamy Księgą królewską.
Znajdują się w niej wpisy gości zwiedzających Bibliotekę Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego, a później
Bibliotekę Jagiellońską. Pierwszym wpisem do Księgi królewskiej jest autograf króla Polski, a następnie Francji
Henryka Walezego z 1574 roku. Kolejnych wpisów dokonali: Anna Jagiellonka, Stefan Batory, Zygmunt III Waza,
Władysław IV i in. Wpisów jest w sumie około 1800 i są to w większości autografy znakomitych osób związanych
z polską i europejską kulturą. Zwyczaj zwiedzania Biblioteki Kolegium Większego znany jest nam wcześniej, kiedy to
w murach uniwersyteckiej książnicy pojawił się wielki znawca i miłośnik książki król Zygmunt August.
W XVI wieku Akademia Krakowska, bo tak zwany był wówczas Uniwersytet Jagielloński, posiadała całą sieć
bibliotek. Najważniejszą i najzasobniejszą była biblioteka Kolegium Większego. Przy wydziałach, kolegiach i bursach
gromadzono kodeksy rękopiśmienne a później książki drukowane, które służyły studentom i profesorom jako
podręczniki i dzieła do studiowania. Pierwsza wzmianka o działającej bibliotece na Akademii Krakowskiej pochodzi
z 1403 roku. Początki bibliotek sięgają XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki w 1364 roku. ufundował uniwersytet
w Krakowie. Z okresu przed 1400 roku. zachowało się bowiem trzy rękopisy, które świadczą o działalności krakowskiej uczelni. Wraz z narastaniem zasobów bibliotecznych w źródłach pojawiły się wzmianki o istnieniu pomieszczeń
bibliotecznych. W budynku Kolegium Większego w XV wieku istniały dwie biblioteki: na parterze znajdowała
się biblioteka Wydziału Filozoﬁcznego, natomiast na piętrze Wydziału Teologicznego. Ponadto biblioteki znajdowały
się w Collegium Iuridicum czyli na Wydziale Prawa oraz w bursach Isnera czyli Ubogich, Jeruzalem, Bogatych, Węgierskiej, Niemieckiej, Prawników i Canonistorum. Wydział Medyczny nie posiadał zapewne biblioteki, ponieważ statut
tego wydziału z 1433 roku. nie wspomina o jej istnieniu.
Wydział Medyczny w przeciwieństwie do pozostałej części
Uniwersytetu był obsadzony przede wszystkim przez profesorów świeckich. Profesorowie medycyny nie mieszkali zatem w kolegiach,
jak profesorowie wywodzący się ze stanu duchownego, dlatego ich
biblioteki pozostawały własnością rodzin po ich śmierci. Biblioteki
uniwersyteckie w Krakowie powstawały od XV wieku jako dary profesorów, studentów i mecenasów oraz z planowych zakupów prowadzonych przez ówczesnych bibliotekarzy. Zbiór łacińskich rękopisów liczący około 2 tys. pozycji – jeden z największych w Europie – przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej, jest świadectwem działalności naukowej i dydaktycznej profesorów krakowskich w XIV, XV i na początku XVI
wieku. Największy w Polsce zbiór inkunabułów świadczy także o sile
krakowskiego ośrodka naukowego na przełomie XV i XVI wieku oraz
o staranności i dbałości z jaką przez wieki otaczano zbiory biblioteczne
Uniwersytetu. W czasie reformy Akademii Krakowskiej, którą z ramienia Komisji Edukacji Narodowej w latach 1777-1780 przeprowadził
Hugo Kołłątaj, biblioteki zostały scalone a biblioteka mieszcząca się
w Kolegium Większym stała się biblioteką główną Szkoły Głównej
Koronnej jak wówczas nazwano nasz Uniwersytet. W Collegium Maius
Portret Benedykta z Koźmina, Muzeum UJ
Biblioteka zwana w połowie XIX wieku Jagiellońską miała swoje
miejsce do 1940 roku, kiedy to została przeprowadzona do gmachu zbudowanego w latach 1931-1939 specjalnie
na potrzeby uniwersyteckiej książnicy. Projektantem nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej był Wacław Krzyżanowski. Na ówczesne czasy był to jeden z najnowocześniejszych budynków bibliotecznych, a rozwiązania użytkowe
dla biblioteki są wzorcowe.
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W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej są zabezpieczane
i digitalizowane obiekty, które należą do Narodowego
Zasobu Bibliotecznego. Wśród obiektów zakwaliﬁkowanych w pierwszym rzędzie do JBC znajdują się druki Sejmu
Galicyjskiego z lat 1861-1914. Biblioteka Jagiellońska jako
jedyna biblioteka w Polsce przechowuje komplet tego
wydawnictwa. W Bibliotece Jagiellońskiej posiadamy 935
tytułów czasopism polskich, które są uznane za jedyne
egzemplarze w Polsce. Część z nich jest w złym stanie
z powodu tego, że zostały wydrukowane na bardzo złym,
kwaśnym papierze. Dokonaliśmy konserwacji, w tym
odkwaszenia i zdigitalizowania takich tytułów jak „Gazeta
Lwowska”, „Nowa Reforma”, „Gazeta Narodowa”, „Dziennik Polski”. Dla niektórych gazet były to ostatnie chwile
Stuba Communis w Collegium Maius, XIX wiek
przed ich samodegradacją związaną z rozpadaniem się
kwaśnego papieru. Poza czasopismami w interfejsie JBC
znajdują się czytelnie, które prezentują zbiory cyfrowe pod
względem rzeczowym. Znajdują się w nich zbiory podzielone tematycznie. Chcemy, aby zbiory zamieszczone w JBC
były prezentowane zarówno w postaci graﬁcznej jak i tekstowej. Tam gdzie będzie to możliwe zbiory zeskanowane
w trybie graﬁcznym zostaną poddane technice OCR,
by można było dostarczyć czytelnikowi oprócz wersji
graﬁcznej także wersję tekstową obiektów zdigitalizowanych. Naszym założeniem od początku budowy biblioteki
cyfrowej jest zbudowanie repozytorium cyfrowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie rozpoczęliśmy
wspólnie z Biblioteką Narodową realizować projekt „Patrimonium”, zakładający wspólne udostępnienie ok. miliona
obiektów w ciągu trzech lat. Jest to zadanie niezwykle
Sala Gostkowskich w Collegium Maius, 1937 rok
ambitne a zarazem trudne do realizacji. Po ukończeniu tego
projektu podstawowe źródła i zabytki polskiego dziedzictwa kulturowego będą dostępne w formie cyfrowej dla
każdego czytelnika. Profesjonalna budowa biblioteki cyfrowej, pełniącej funkcję nie tylko informacyjną, ale zabezpieczającą oryginały przed zniszczeniem, wymaga odpowiedniego sprzętu. Dążeniem naszym było dostarczenie czytelnikowi zbiorów na możliwie najlepszym poziomie technicznym, z drugiej strony wykonując kopie, staraliśmy się
by było to ostatnie kopiowanie danego obiektu. W założeniu naszej biblioteki cyfrowej leżało zabezpieczenie zabytkowych i unikatowych w skali kraju zbiorów bibliotecznych,
poprzez wykonanie kopii cyfrowych. W Jagiellońskiej
Bibliotece Cyfrowej znalazło się już prawie 360 tys. pozycji
w formie cyfrowej. Dużym osiągnięciem Biblioteki JagielDziedziniec Collegium Maius po wyprowadzeniu biblioteki, 1940 rok
lońskiej jest zbudowanie zespołu, który profesjonalnie
i z zaangażowaniem prowadzi proces digitalizacji zbiorów. Dzisiejsza biblioteka zmieniła swoje oblicze i bibliotekarz
staje się niewidocznym pracownikiem dostarczającym książki, czasopisma i wszelkie inne nośniki informacji czytelnikowi zarówno w murach, jak i poza murami biblioteki.
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
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Otwarcie wystawy „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów” w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Maius w dniu 25 października 2017
roku

Uroczysty moment wreczenia Bibliotece Jagiellońskiej medalu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich „Bibliotheca Magna – Perennisque”, który nadaje się za
wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa
polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim
(25 października 2017 roku, Aula Jagiellońska Collegium Maius, od prawej: prof. Zdzisław Pietrzyk,
prorektor UJ prof. Dorota Malec, Sylwia Błaszczyk)
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