ANTONI RYBÁRSKI

LOSY

ALBUM

MIECHOWSKIEGO

W Kodeksie Małopolskim w tomie II pod Nr 376 ogłoszone jest przez
F. Piekosińskiego t. zw. „Album Miechowskie“ . W ydaw ca dodaje następu
jące inform acje o „A lbum “ : „O ryginał powyższego spisku n a pergaminie
bez pieczęci m iał sobie A. Z. Helcel pożyczony do odpisania w m arcu r. 1857
od W. Piątkowskiego, naczelnika pow iatu miechowskiego. In dorso aktu
najstarszy napis był“ iitd. Piekosiński Albumu już nie widział. Dr Zofia
Kozłowiska-Budkowa w „Repertorium polskich dokum entów doby piastow 
skiej“ zesz. I str. 132 i nast. pod regestem „A lbum u“ mówi: „Tekst pier
wotny obecnie nieznany. Po- 'raz ostatni w idział go w r. 1857 A. Z. Helcel
w posiadaniu W. Piątkowskiego, naczelnika powiatu miechowskiego“ .
W czasie moich studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Stani
sław K rzyżanow ski p ytał m nie jako K ielczanina o losy „A lbum u“ . Było to
koło 1908 r. Nie um iałem m u w tedy na to pytanie odpowiedzieć.
Spraw ę w y ja śiiły dopiero „Pam iętniki“ S tanisław a Jan a Czarnow
skiego, w nuka W incentego Piątkowskiego *).
„...Znaczną część dochodów swoich obracał, dziadek Piątkowski -na
gromadzenie bogatych zbiorów artystycznych, archeologicznych, przyrodni
czych oraz biblioteki. Jako św iatły m iłośnik nauk, m ianowicie historii
i literatury ojczystej, dziadek zgrom adził w Miechowie księgozbiór, obejmu
jący przeszło 10.000 tomów, pom nażany ciągle w ażniejszym i nowościami
polskimi. Zebrał w kraju i za granicą doborową galerię obrazów, przeszło
200 płócien m alarzy polskich i obcych celniejszych, cenny zbiór num izm a
tów i m edali, jeden 'z najw iększych w kraju, mmćstwc autografów i doku
m entów historycznych, wreszcie piękną kolekcję m inerałów, skał i skam ie
niałości geologicznych głównie z okolic Miechowa... W ielu też uczonych
specjalistów, mianowicie archeologów i historyków z pobliskiego Krakowa,
przyjeżdżało do Miechowa dla badan i wypisów ze zbiorów dziadka...
Niestety, nieszczęsne losy kraju i sm utne w ypadki pow stania 1863 r.
spraw iły, że owe szacowne zbiory dziadka: galeria obrazów, biblioteka,
num izm aty i całe bogate umeblowanie, po krw aw ej bitwie miechowskiej
dn. 17 lutego 1863 r. zostały prze? żołdactwo w części zrabow ane i zni
szczone, w części zgorzały do szczętu w ogólnym pożarze m iasta Miecho
wa... K ilka książek i kilkanaście zniszczonych obrazów bez ram odzyska’) St. J. Czarnowski: Pamiętniki. Wspomnienia z trzech stuleci XVIII,
X IX i X X : Warszawa. 1921. Druk St. Święcki, Kielce.
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liśmy później, przew ażnie od szynkarzy miejscowych, którym je rabusie
oddaw ali za bezcen za gorzałkę“ 2).
Nie ulega ■wątpliwości, że i „Album Miechowskie“ zgorzało wówczas
wraz z innym i zbioram i Piątkowskiego.
Pow stanie listopadöwe, powstanie styczniowe, lata 1914— 1920, druga
wojna światowa, pow stanie sierpniowe 1944 r. Jakże często w naszych dzier
jach pow tarzają się dantejskie sceny niszczenia polskiego dorobku kultural
nego!...
Infandum , regina, iubc-s renovare dolorem... (Aen. II 3).

!)

Op. cit. tom I zesz. 1 str. 16.

