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KSIĘGOZBIÓR ROMANA CHRZĄSTOWSKIEGO W ZBIORACH 

BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ JAKO KOLEKCJA SZTUKI KSIĄŻKI 

 

 
ABSTRAKT: 

 Artykuł stanowi próbę pokazania (na przykładzie zbioru Romana 
Chrząstowskiego), iż księgozbiór bibliofila jest na ogół także rodzajem 
kolekcji sztuki książki. Wśród spuścizny Chrząstowskiego, przechowy-
wanej w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, 

można znaleźć nie tylko pozycje książkowe, ale również druki ulotne, 
pocztówki, grafikę i mapy. Główny zrąb kolekcji stanowią bogato       
zdobione druki dziewiętnasto- i dwudziestowieczne ilustrowane ekslibri-
sami bibliofila. Uwagę przyciągają także znaki proweniencyjne. Informa-
cje biograficzne zawarte w tekście wyjaśniają szczególną więź jaka 
łączyła pierwszego Kawalera Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem 

ze Lwowem oraz z Janem Parandowskim i jego rodziną. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Bibliofilstwo. Biblioteka Śląska. Chrząstowski Roman. Ekslibris. Oprawa 
artystyczna. Sztuka książki. Zbiory specjalne. 
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 Powstanie Biblioteki Sejmu Śląskiego w 1922 r. spowodowało 

ogromny przełom kulturalny i edukacyjny w regionie. „W inicjatywie 
takiej dostrzec należy przede wszystkim wyraz hołdu i szacunku dla 
słowa polskiego i jego materialnego kształtu – polskiej książki, czyli 
wartości, które przez wieki były przedmiotem szczególnego kultu wśród 
Ślązaków” [17, s. 5] – tak Jerzy Ziętek, wojewoda śląski, ocenił służbę na 
rzecz narodu i kultury jaką przez lata pełniła Biblioteka Śląska. 

 Już od początku istnienia placówki „w preliminarzu budżetowym 
zabezpieczano stałe kwoty na potrzeby Biblioteki, z przeznaczeniem na 
zakup książek (głównie z zakresu prawa, historii i literatury), rękopisów, 
map, druków ulotnych i czasopism, asygnując pewne sumy na oprawę 
zbiorów, zwłaszcza czasopism. Szczególnie dbano o gromadzenie mate-
riałów związanych ze Śląskiem” [16, s. 5-6]. Szerzej na temat unikatowo-

ści i bogactwa zbiorów tej instytucji pisał Jan Kantyka w publikacji 
wydanej z okazji pięćdziesięciolecia Biblioteki. „Indywidualne zakupy, 
wpływy z egzemplarza obowiązkowego, dary oraz zakup kilku poważ-
nych bibliotek prywatnych ukształtowały księgozbiór Biblioteki Sejmu 
Śląskiego. Z większych nabytków wymienić należy przede wszystkim 
księgozbiór Aleksandra Kraushara [15], bibliotekę Związku Przemysłow-

ców Górniczo-Hutniczych, bibliotekę Towarzystwa Przyjaciół Nauk na       
Śląsku, księgozbiory Piotra Smyrki z Bogacicy

1
 koło Kluczborka, Emila 

Caspariego [4] – radcy miejskiego miasta Mysłowic, Józefa Gallusa 
z Bytomia [6] oraz bardzo cenny zbiór sileziaków Konstantego Prusa” 
[7, s. 19; 8].

 
Według relacji Teresy Roszkowskiej „W okresie powojen-

nym księgozbiór biblioteki wzbogaciły liczne dary, m.in.: Wandy         

Koraszewskiej, ks. prałata Jerzego Pawlika, Janiny i Kazimierza        
Smogorzewskich, a także Romana Chrząstowskiego” [16, s. 6-8]. Do dziś 
bibliofile oddają swoje najcenniejsze zbiory pod opiekę placówki. Wśród 
znanych kolekcji znalazły się również m.in. księgozbiory Oswalda Balze-
ra i pozyskana w 2008 r. kolekcja Arnolda Zweiga

2
. 

                                                           
1
 Był to zbiór czasopism polskich gromadzony przez rodzinę Smyrków 

od dwóch pokoleń. Wśród licznych tytułów można było znaleźć m.in. takie 

jak: „Górnoślązak”, „Katolik”, „Dziennik Śląski”. 
2
 Kolekcja niemieckiego powieściopisarza zgromadzona w Bibliotece Śląskiej 

liczy około 2 000 woluminów i jednostek. Są tu pierwsze i kolejne wydania 

dzieł Zweiga, a także ich tłumaczenia na języki obce: angielski, włoski,        

węgierski, duński, rosyjski, serbsko-chorwacki, czeski. Na wielu książkach 

znajdują się odręczne dedykacje autora dla znajomych i przyjaciół. Dopełnie-

nie kolekcji stanowią materiały biograficzne oraz opracowania twórczości         

A. Zweiga.  
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 Księgozbiory K. Prusa, A. Kraushara i O. Balzera zostały już 

zbadane i wnikliwie opisane w literaturze fachowej [2, s. 7-33].            
Wielostronnie ukazano nie tylko ich walory kulturowe i intelektualne, ale 
również aspekt estetyczny. Szczególną uwagę badaczy tych zbiorów 
przyciągały tak piękne oprawy i ilustracje, jak i znaki własnościowe oraz 
dedykacje. Pod tym samym kątem będzie rozpatrywana kolekcja Romana 
Chrząstowskiego w niniejszym artykule. 

 Roman Chrząstowski to postać niezwykła, wyróżniająca się niepo-
spolitym umiłowaniem książki i słowa pisanego. Bibliofil, harcerz,        
społecznik, wieloletni działacz i prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Książki [11]. Urodził się 12 marca 1906 r. w Drohobyczu 
(woj. lwowskie) w inteligenckiej rodzinie o patriotycznych tradycjach. 
Losy tego wielopokoleniowego rodu

3
 związane były również z Krako-

wem i Lwowem, gdzie Chrząstowscy zamieszkali od 1919 r. Tam też 
w 1926 r. przyszły kolekcjoner złożył egzamin dojrzałości w Państwo-
wym XI Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Śniadeckich 
i podjął decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Po śmierci ojca, aby 
utrzymać matkę i młodsze rodzeństwo rozpoczął pracę w Urzędzie         
Miejskim. Równolegle z pracą zarobkową podjął też studia na Politech-

nice Lwowskiej w zakresie rysunku i grafiki, a potem architektury.        
Niestety konieczność zarabiania na życie i utrzymywania całej rodziny 
zmusiła go do przerwania studiów. Wybuch II wojny światowej i okupa-
cja niemiecka zmieniły dalsze losy Romana Chrząstowskiego. Trudy 
ucieczki z transportu kierowanego na przymusowe roboty w Niemczech 
zakończyły się szczęśliwie w Limanowej, skąd w 1946 r. udał do               

Katowic i osiadł na stałe. Przez 43 lata, aż do przejścia na emeryturę 
w 1994 r. pracował nieprzerwanie w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach 
jako Naczelnik Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych oraz 
Kierownik Rzemieślniczego Ośrodka Postępu Technicznego [13]. 
  

Więcej faktów na temat życia i działalności R. Chrząstowskiego 
podaje Barbara Maresz, przytaczając nie tylko wątki powstańcze w dzie-

jach wielopokoleniowej rodziny Chrząstowskich, ale omawiając aktyw-
ność bibliofila do czasów współczesnych [12, s. 96-106]. Podaje m.in. iż 
był on założycielem biblioteki literatury fachowej, w której to powołał 
stanowiska instruktorów, „organizował kursy w celu podnoszenia wiedzy 
powszechnej i etyki rzemiosła, przygotowywał liczne konkursy z wysta-

                                                           
3
 Dziadek, powstaniec z 1863 r. utracił majątek za udział w polskim zrywie 

niepodległościowym. Ojciec, absolwent wiedeńskiej szkoły sztuk pięknych, 

malarz, przez wiele lat był profesorem rysunku i geometrii wykreślnej w szko-

łach średnich i artystycznych. 
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wami z zakresu kowalstwa artystycznego i meblarstwa, artystycznej 

oprawy książki, fotografii i innych specjalności” [12, s. 99-103]. 
 Chrząstowski przez lata był harcerzem, stąd też wywodziła się jego 
dbałość o młodzież. Aranżował liczne zloty i wycieczki krajoznawcze, 
w ramach których organizował konkursy czytelnicze, występy zespołów 
muzycznych oraz spotkania autorskie. W 1956 r. wystąpił do Koła Mło-
dzieży Rzemieślniczej z propozycją ufundowania książek i ekslibrisów 

do bibliotek w tzw. Szkołach Tysiąclecia. Ekslibrisy te wykonał znany 
wówczas artysta grafik Edward Grabowski

4
.
  

 Pasje bibliofilskie zaowocowały również opracowaniem regional-
nych monografii rzemiosła na Śląsku. W sumie dzięki działaniom 
R. Chrząstowskiego i specjalnie powołanemu zespołowi naukowców 
ukazało się 10 tomów bogato ilustrowanych monografii, których wydanie 

wspomagała finansowo Izba Rzemieślnicza. Starannie oprawione egzem-
plarze przekazano w 1964 r. Bibliotece Śląskiej i Związkowi Izb         
Rzemieślniczych z Warszawy [13, s. 6].  
 Inną równie cenną inicjatywą Romana Chrząstowskiego okazało 
się powołanie w 1968 r. Śląskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół 
Książki, którego prezesem pozostawał przez kilka kadencji, bo aż do 

1995 r. Dzięki jego aktywności i zaangażowaniu Towarzystwo rozpoczę-
ło dynamiczną działalność wydawniczą i edukacyjną. Ukazało się            
bowiem w tym okresie szereg druków bibliofilskich, zorganizowano 
liczne imprezy promujące nie tylko piękną książkę, ale i czytelnictwo. 
Członkowie spotykali się z bibliofilami z całej Polski na licznych zjaz-
dach i spotkaniach pogłębiając wiedzę o książce i rozwijając swoje pasje. 

Biografia Chrząstowskiego, wieloletniego przyjaciela Biblioteki 
Śląskiej i jej pracowników, powstawała niejako na bieżąco, aż do jego 
śmierci w 2005 r. Pracownicy Biblioteki chętnie współpracowali z biblio-
filem współorganizując liczne przedsięwzięcia i imprezy kulturalne. 
Przykładem takiego wydarzenia może być zorganizowana w 1998 r. 
wystawa pod hasłem Lwów naszej pamięci. Zaprezentowano wówczas 

zbiory śląskich kresowiaków oraz m.in. leopoldiana pochodzące ze zbio-
rów prywatnych bibliofila [12, s. 99-103].  
 Dzięki zaangażowaniu i zapałowi do pracy Chrząstowski wielo-
krotnie udowadniał, iż miłość do książek jest dla niego najważniejsza. 
Wielokrotnie podkreślał swoją maksymę życiową: „Książki kocham, 
dlatego nie potrafię ich sprzedać. Mogę jedynie podarować!” [12, s. 99].

 

Był pierwszym kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem      

                                                           
4
  E. Grabowski (1904-1966) – grafik z tzw. szkoły wileńskiej. 
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(łac. Signum Albi Corvi cum Heliantho)
5
. To niezwykle rzadkie dziś 

i prestiżowe odznaczenie przyznano mu za aktywną działalność na rzecz 
Oddziału Śląskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Katowicach oraz 
za inicjatywę powołania Komitetu Budowy Pomnika harcerzy poległych 
w obronie Katowic w 1939 r. „Order Białego Kruka ze Słonecznikiem 
wykonany jest w brązie, przedstawia równoramienną trójkątną tarczę, 
jednym z kątów zwróconą pionowo w górę. W środku tarczy jest płasko-

rzeźba białego kruka z rozpostartymi skrzydłami. U podstawy trójkąta 
tarczy, w jej środku, zwisa rzeźbiona tarcza słonecznika. Oba symbole 
nawiązują do tytułu pierwszej drukowanej w Lublinie w roku 1630 
książki polskiej: Jeremi Drexelius – Słonecznik albo porównanie woli 
ludzkiej z wolą Bożą... w drukarni Pawła Konrada” [9]. Order ten jest 
najważniejszym wśród odznaczeń jakie otrzymał ten niezwykły człowiek, 

jednak jego biografia byłaby niepełna, gdyby nie wspomnieć o przyzna-
nym w 1996 r. honorowym tytule Amicus Librum nadawanym przez 
Bibliotekę Śląską oraz o Nagrodzie im. Juliusza Ligonia z 1999 r.  
 Wśród wielu zasług i osiągnięć największą jednak jest bibliofilska 
pasja Chrząstowskiego. Bibliofilstwo uprawiał on bowiem w każdych 
warunkach, bez względu na sytuację polityczną czy rodzinną, stąd też 

pokaźny księgozbiór jaki zgromadził. W Bibliotece Śląskiej w Dziale 
Zbiorów Specjalnych przechowywana jest kolekcja Romana Chrząstow-
skiego liczącą łącznie 1 307 woluminów różnych dokumentów. Dary 
wpływały do Biblioteki przez wiele lat, najwięcej w latach 1998-1999. 
Wśród nich występują nie tylko druki zwarte, ale również rękopisy, 
fotografie, pocztówki, oryginalne grafiki, ekslibrisy, zbiory kartograficz-

ne oraz druki ulotne. Nie wszystkie jednak są wprowadzone do katalogu. 
Dział Zbiorów Specjalnych posiada dwa katalogi obejmujące analizowa-
ny zbiór. Są to: katalog alfabetyczny i katalog formalny, w którym opisy 
ułożone są według typów dokumentów oznaczonych odpowiednimi 
kolorami.  
 Główny zrąb kolekcji stanowi dziewiętnasto- i dwudziestowieczne 

druki zwarte. Zachował się również jeden starodruk. Jak podają pracow-
nicy Działu Zbiorów Specjalnych BŚ „Najstarszy druk w tym zespole to 
Tractatus de formandis epistolis, traktat o epistolografii, mający być 
wzorem dla młodzieży uczęszczającej do szkół pijarskich. Dzieło to jest 
niezwykle cenne ze względu na bogaty materiał źródłowy dotyczący 

                                                           
5
 Odznaczenie to otrzymuje osoba za wybitne zasługi położone na polu bibliofil-

stwa. Może to być osoba pisząca o książkach, drukująca je, bywa nią ilustrator, 

ekslibrista lub popularyzator wiedzy o książkach. Order nadawany jest od roku 

1976, otrzymało go dotychczas 27 osób. 
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historii Kościoła w Polsce. Autor – Sebastian Samuel Wysocki, ksiądz 

pijar, współpracownik Stanisława Konarskiego, dedykował swą pracę 
Michałowi Nieborskiemu, kasztelanowi płockiemu. Druk wytłoczono 
w Krakowie, w drukarni Michała Józefa Antoniego Dyaszewskiego 
w 1743 roku” [13, s. 12].

 
Publikacja ta, odnotowana w Bibliografii                      

polskiej : t. 33, Wil-Y Estreicherów,  wydana została w tzw. formacie 4° 
i jest oprawiona w skórę [5, s. 472-473].  

 Wśród druków dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych można 
znaleźć publikacje zróżnicowane tematycznie. Dominują jednak: historia 
Polski i Śląska, historia powszechna, dzieła o treści publicystycznej, 
pamiętniki, dzieła klasyków literatury, szeroko pojęte bibliofilstwo oraz 
dzieła własne autora. Ponadto zdarzają się również albumy fotograficzne 
i zbiory pieśni ludowych. Chrząstowski w swojej bibliotece zgromadził 

również wiele opracowań i szkiców literackich. Szczególnie interesował 
się życiem i twórczością znanych postaci życia społecznego i literackie-
go, o czym świadczą zgromadzone wydawnictwa: Mickiewicz ilustrowa-
ny (sygn. 7411)

6
, Rozmowy o książkach Jarosława Iwaszkiewicza (sygn. 

7453 I) lub Księgozbiór Bolesława Prusa (sygn. 7628 II). Z wielkim 
zaangażowaniem zbierał ponadto dokumenty o charakterze pamiętnikar-

skim, wspomnienia i kroniki, np. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska 
z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III     
wydane z rękopisu Edwarda Raczyńskiego w 1840 r. (sygn. 7618),       
Pamiętniki Franciszka Karpińskiego z rękopisu wydane przez Jana      
Moraczewskiego we Lwowie w 1849 r. (sygn.7847 I), Kronika dni oblę-
żenia : (Wrocław 22 I-6 V1945) autorstwa Paula Piekerta (sygn. 7626 II), 

trzytomowe pamiętniki Floriana Bochowica pt. Obraz myśli mojej na 
pamiątkę żonie i  dzieciom (sygn. 7806 I, 7807 I, 7808 I) oraz dwutomo-
we paryskie wydanie Pamiętnika oblężenia Częstochowy : 1655 r. autor-
stwa o. Augustyna Kordeckiego z 1867 r. (sygn. 7821 I)  
 Warto wspomnieć również unikatowe wydawnictwa miniaturowe, 
takie jak Modlitwy Legionów Polskich (sygn. 7991 I) wydane w Wiedniu 

w 1915 r., czy też Żywot Pani Poczciwej Kornela Makuszyńskiego (sygn. 
7818 I), wydany w Warszawie w 1924 r. 
 Odrębną kategorię wśród publikacji dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych stanowią książki autorstwa Jana Parandowskiego. Chrząstow-
ski uwielbiał mitologię, a Parandowskiego uważał za mistrza gatunku. 
Fascynacja twórczością tego pisarza sprawiła, iż zgromadził on w sumie 

                                                           
6
 Wszystkie sygnatury zawarte w artykule wskazują na lokalizację w Bibliotece 

Śląskiej. 
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trzydzieści osiem wydawnictw jego autorstwa, jedną publikację jego 

żony Ireny oraz trzy publikacje współwydane z synem – Zbigniewem 
Parandowskim. Większość z nich to pierwsze wydania dzieł mistrza, 
które później dzięki staraniom Chrząstowskiego zyskały nowe artystycz-
ne oprawy. „Autorami tych rzemieślniczych «perełek» byli znakomici           
artyści introligatorzy – Stanisław Pełech ze Lwowa, Helena Karpińska 
z Cieszyna, czy Stanisław Wilczek z Krakowa. Wiele tych dzieł ozdabia 

nadto odręczny podpis autora, który Chrząstowski otrzymał 21 maja 1966 
roku podczas wizyty w domu  Parandowskiego. Cała kolekcja dzieł     
Parandowskiego opatrzona została barwnym ekslibrisem Romana Chrzą-
stowskiego (nawiązującym do twórczości Parandowskiego), wykonanym 
na zamówienie specjalnie dla tej kolekcji u katowickiego artysty grafika, 
współzałożyciela Katowickiego Towarzystwa Miłośników Książki 

i Grafiki – Edwarda Grabowskiego” [13, s. 13].  
 Jednym z najbardziej wyjątkowych egzemplarzy w tej części  
kolekcji jest Zegar słoneczny (sygn. 7414 I). Ekslibris Jana Parandow-
skiego umieszczony na wyklejce wydania czwartego z 1963 r., utrzyma-
ny jest w odcieniach bieli i brązu. Przedstawia głowę lwa w koronie 
(prawy górny róg), od której odchodzą promienie wskazujące na tarczę 

zegara słonecznego. Cyfry rzymskie na tarczy przypominają stylizację 
antyczną. Inny egzemplarz tego samego dzieła (sygn. 7452 I) również 
oprawiony jest przez introligatora. Na karcie przedtytułowej znajduje się 
autograf autora z datą 21 V 1966 r., a na wyklejce umieszczono ekslibris 
właściciela kolekcji. Kolejnym, równie interesującym znakiem własno-
ściowym, okazał się ekslibris umieszczony w egzemplarzu Refleksji 

z  1975 r. (sygn. 74701). Jest to ekslibris krakowskiego introligatora         
Stanisława Wilczka, przedstawiający dawną prasę drukarską. Uwagę 
przyciąga artystyczna, introligatorska oprawa. 
 Innym równie interesującym przykładem umiłowania twórczości 
Parandowskiego była powieść młodzieżowa pt. Mały Kopernik (sygn. 
7620 II). Publikacja, wydana dzięki staraniom Toruńskiego Towarzystwa 

Bibliofilów im. Joachima Lelewela, odznaczała się pięknymi całostroni-
cowymi grafikami przedstawiającymi tzw. mapy nieba, na których 
umieszczono wizerunki znaków zodiaku. Oprawa płócienna, bordowa, ze 
ślepo tłoczonym monogramem właściciela kolekcji sprawia, iż wzrasta 
zainteresowanie tą pozycją. Autorem tego niezwykłego monogramu był 
Bernard Henslok – katowicki artysta introligator. Następnym rzadko 

spotykanym obiektem w tym zespole jest publikacja zatytułowana    
Podróże literackie (sygn. 7649 II). Jasnobrązowa, płócienna oprawa 
przyciąga uwagę czytelnika wytłoczonym monogramem autora dzieła. 
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Liczne tłoczenia i złocone litery pokazują kunszt pracy artystycznej 

introligatora.  
 Druga wyróżniająca się część zespołu to tzw. leopoldiana.             
Przeważają tutaj głównie druki  dziewiętnastowieczne, wydawane przez 
tak znakomitych edytorów jak Herman Altenberg, Bartłomiej Jabłoński 
i Syn oraz Piotr Piller. Wśród dzieł mistrza literatury antycznej wydanych 
w „Lwim Grodzie” znalazł się również pierwszy egzemplarz wydawnic-

twa pt. Rzym czarodziejski (sygn. 7693 II). Publikacja stanowi tekst     
prelekcji wygłoszonej przez J. Parandowskiego 7 grudnia 1922 r. 
we Lwowie. Przemówienie wygłoszone dzięki staraniom Zawodowego 
Związku Literatów Polskich wydane zostało w dwóch nakładach – zwy-
kłym i bibliofilskim. Egzemplarz bibliofilski posiadał właśnie Roman 
Chrząstowski w swych zbiorach. Jak informuje wydawca – Spółka       

Akcyjna Wydawnicza ze Lwowa „Poza nakładem odbito na papierze 
bezdrzewnym 25 numerowanych egzemplarzy z podpisem autora” [14]. 
Wykonana później, przypominająca czerwoną skórę, oprawa dopełnia 
wyjątkowości dzieła.  
 Wiele dzieł gromadzonych przez Chrząstowskiego opatrzono 
ciekawymi znakami własnościowymi. Taki unikatowy ekslibris można 

znaleźć również w egzemplarzu Erosa na Olimpie (sygn. 7824 I). Tekst 
w całości wydrukowano na gładkim papierze z wyraźnie zaznaczonymi 
elementami matrycy. Oprócz ekslibrisu Romana Chrząstowskiego          
znajdujemy ekslibris „Z książek Stasi”. Tutaj, podobnie jak i w wielu 
poprzednich wydaniach, występuje czerwona płócienna oprawa i złocone 
litery. 

 Jednym z ciekawszych obiektów wśród tak licznie zgromadzonych 
leopoldianów jest Król życia (sygn. 7421 I) autorstwa Jana Parandow-
skiego wydany w 1930 r. u H. Altenberga we Lwowie. Książka opra-
wiona w granatowe płótno, bogato zdobiona licznymi złoceniami 
i tłoczonymi literami, zawiera dedykację J. Parandowskiego dla Romana 
Dybowskiego: „Panu Profesorowi Romanowi Dybowskiemu z wyrazami 

głębokiego szacunku. Jan Parandowski, Warszawa 8 II 1930”. Na wy-
klejce znajduje się ekslibris Romana Chrząstowskiego

7
 wykonany przez 

Wiktora Zbigniewa Langera – znanego krakowskiego artystę plastyka. 
Langer był artystą o wszechstronnych zainteresowaniach, kolegą Romana 
Chrząstowskiego ze studiów na Politechnice Lwowskiej w latach 1930-
1933 [13, s. 15]. 

                                                           
7
 Jest to ekslibris z monogramem, przedstawiający stylizowane inicjały imienia 

i nazwiska RCH oraz napisem w otoku – Ekslibris Romana Chrząstowskiego. 
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 Wśród dzieł mistrza literatury antycznej wydanych w „Lwim Gro-

dzie” znalazła się również literatura publicystyczna. Publikacja zatytuło-
wana Bolszewizm i bolszewicy w Rosyi (sygn. 7641 II) z odręczną 
dedykacją dla żony autora przyciąga oko bibliofila nie tylko ekslibrisem 
Langera, ale również swą stylizacją przypominającą stary druk (wydanie 
z 1919 r.). Oprawa jest płócienna, barwna wyklejka przypomina labirynt, 
a na grzbiecie 3 podwójne garby.  

 Oprócz publikacji autorstwa Jana Parandowskiego Roman Chrzą-
stowski gromadził również informacje o życiu i twórczości swojego 
mistrza. Uzupełnieniem antycznych fascynacji kolekcjonera stał się 
bogaty zbiór opracowań, wśród których nie zabrakło, opublikowanej 
nakładem wydawnictwa Iskry, biograficznej opowieści o życiu pisarza 
pt. Dzień Jana autorstwa Ireny Parandowskiej (sygn. 7861 I). Kolejnym, 

równie istotnym przykładem jest książka pt. Parandowski napisana przez 
Edwarda Kozikowskiego (sygn. 7864 I). Wydanie z 1964 r. odznacza się 
nie tylko artystyczną oprawą, ale również autografem autora mitologii. 
Niezwykle cennym egzemplarzem w tym zbiorze jest także Świat książek 
Jana Parandowskiego autorstwa Zdzisława Libery (sygn. 7533 II).        
Publikacja wydana w całości na papierze czerpanym została przygotowa-

na z okazji VII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Przyjaciół 
Książki (Warszawa 16-18 maja 1986 r.). Z informacji zamieszczonych 
w metryczce dowiadujemy się więcej na temat jej powstania: „Do druku 
przygotował i opatrzył Michał Hilchen. Złożono czcionkami Imprint 
i Nicolas Cochin w układzie typograficznym Krzysztofa Jeronimka. 
Wydrukowano 300 ręcznie numerowanych egzemplarzy w Doświadczal-

nej Oficynie Graficznej PSP w Warszawie” [10]. Egzemplarze 1-30 
otrzymał autor, 31-50 rodzina J. Parandowskiego, 51-250 uczestnicy 
Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Lublinie, natomiast 251-300 
pozostały w gestii Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Książki.  
 Prezentowany dokument to jeden z wielu druków bibliofilskich 
w kolekcji. Były one wydawane najczęściej przy okazji uroczystości 

i obchodów rocznicowych, mające zwykle charakter ulotny, wzbogacały 
towarzyszące im wydarzenia. Przykładem takiej publikacji jest egzem-
plarz autorstwa Władysława Kwiatkowskiego pt. 325 lat drukarstwa 
kaliskiego (sygn. 7747 II). Już na stronie przedtytułowej znajdujemy 
drukowaną dedykację „Uczestnikom Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich w Kaliszu ofiaruje niniejszy druk Oddział 

Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu”. Dedykacja odręczna jest 
jednak znacznie cenniejsza. Upamiętnia bowiem spotkanie śląskich         
bibliofilów w Rogowie 15 września 1979 r. Książka, stanowiąca reprint 
Katalogu druków kaliskich wydanego w 1928 r., opublikowana została 
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w nakładzie 300 egzemplarzy numerowanych. Na stronie redakcyjnej 

widnieje informacja o egzemplarzach specjalnych. Część z nich, bo 39, 
to egzemplarze numerowane, a 11 to tzw. imienne. Zostały wydrukowane 
na ręcznie czerpanym papierze dla członków Towarzystwa Przyjaciół 
Książki w Kaliszu. Publikacja, którą posiadał w swych zbiorach Chrzą-
stowski, należała niegdyś do Alfonsa Parczewskiego – polskiego prawni-
ka, historyka i działacza społeczno-politycznego [1].  

 Inną, równie interesującą publikacją o charakterze bibliofilskim, 
jest biografia polskiego bibliotekarza i językoznawcy – Samuela Bogumi-
ła Lindego. Wydawnictwo okolicznościowe, zatytułowane Samuel           
Bogumił Linde : twórca pierwszego słownika języka polskiego (sygn. 
7754 II), zadedykowane zostało „Członkom Towarzystwa Bibliofilów 
im. J. Lelewela w Toruniu”, a poświęcone „Wielkiemu Toruńczykowi 

Samuelowi Bogumiłowi Linde – twórcy pierwszego słownika języka 
polskiego ofiaruje Książnica Miejska. Toruń 1978”. Publikacja, wydana, 
podobnie jak większość druków bibliofilskich na papierze czerpanym, 
wzbogacona została licznymi kartami tablic i fotografiami. Na okładce 
widnieje miniatura portretu tego jednego z najsłynniejszych polskich 
leksykologów.  

 Powyższe przykłady to tylko część druków okolicznościowych 
w kolekcji Romana Chrząstowskiego. Należy również wspomnieć 
o takich publikacjach, jak: Z dziejów walki z chorobami zakaźnymi 
w Kielcach : druk pamiątkowy z okazji naukowego zjazdu lekarzy Stani-
sława Koby (sygn. 9603 III) z reprodukowanymi drzeworytami Stefana 
Mrożewskiego [3] czy też Author deflet Silesian, aptriam suam autorstwa 

Szymona Pistoriusa (sygn. 77431 I). Publikacja swą stylistyką nawiązuje 
do starych druków łacińskich. Strona tytułowa z widocznym elementem 
roślinnym w ramce oraz kolofonem na końcu, wydana została na ręcznie 
czerpanym papierze pochodzącym z Papierni w Dusznikach Zdroju. Jest 
to dwudziesta czwarta publikacja Oddziału Śląskiego Towarzystwa         
Przyjaciół Książki pod redakcją Romana Chrząstowskiego, a „Antykwą 

toruńską do druku złożyła ją Krystyna Śliwa, odbijał Józef Obierzyński, 
prace introligatorskie wykonała Krystyna Fura”

8
. Kolejnym interesują-

cym wydawnictwem jest Rozprawa przygody starego żołnierza roku 
pańskiego 1595 uczyniona : przedmowa książki do przechodzących : 
zagadka bibliograficzna z 1825-1905 w opracowaniu Józefa Mayera 
(sygn. 7755 II). Na stronie przedtytułowej Rozprawy... umieszczono 

reprodukcję karty tytułowej egzemplarza z Biblioteki Czartoryskich 

                                                           
8
 Author deflet Silesian, aptriam suam autorstwa Szymona Pistoriusa.  
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w Krakowie z datą 1595. Sygnet Towarzystwa Przyjaciół Książki zapro-

jektowała Ewa Gorecka.  
 Wśród unikatowych pozycji należy wymienić również te, które 
wyróżniały się ciekawymi znakami lub pieczęciami proweniencyjnymi. 
Zaliczyć tu możemy takie tytuły jak: Dziennik oficera francuskiego, 
w służbie konfederacji Barskiej : pojmanego przez Moskali i zasłanego 
w Sybir (sygn. 7827 I), Homera Odyssea w przekładzie Antoniego       

Bronikowskiego (sygn. 7610 II), czy też Wildungen i jego źródła mine-
ralne : z szczególnym uwzględnieniem ich działania w cierpieniach      
narządu moczowego (sygn. 7862 I). Dziennik oficera... wydany został we 
Lwowie przez Wydawnictwo Dziennika Literackiego w 1866 r. U dołu 
ostatniej strony widnieje pieczęć pierwszego właściciela książki – inży-
niera Franciszka Jareckiego. W Odyssei (sygn. 7610 II) natomiast natra-

fiamy na niewielką nalepkę umieszczoną w lewym górnym rogu okładki. 
Nalepka w kształcie różowego znaczka pocztowego może sugerować 
wcześniejsze miejsce przechowywania dokumentu: „Georg Friedrich 
Buchhandlung und Antiquariat, Breslau, Ursulinerstraisse 2/3”. Zaskaku-
jąca jest również pieczęć na egzemplarzu autorstwa Marca Wolrada 
(sygn. 7862 I) . Na karcie tytułowej umieszczono bowiem pieczęć „Król. 

rumuński dostawca nadworny Rudolf Weinreb, główny skład wód mine-
ralnych Lwów”. 
 Najciekawsze jednak spośród wymienionych okazują się pieczęcie 
własnościowe w publikacji zatytułowanej Mała geografia i historya 
Polski : (z litografowaną mapą) w opracowaniu Stanisława Myszkow-
skiego (sygn. 7869 I). Książka wydana w 1878 r. w Jarosławiu przyciąga 

uwagę pieczęcią własnościową „Chrząstowski oraz Księgarnia F. Szcze-
pański w Drohobyczu”. Brak ekslibrisu i papierowa, twarda oprawa 
z płótnem na grzbiecie, nie umniejszają wartości dzieła.  
 Kolekcja Romana Chrząstowskiego to uporządkowany i systema-
tycznie gromadzony według ściśle określonych kryteriów księgozbiór. 
Bibliofil zbierał również pocztówki i mapy. Najczęściej były to zbiory na 

temat Lwowa lub ze Lwowem związane. Pocztówki w katalogu kolekcji 
zostały pogrupowane zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi kolek-
cjonera, tj. wedle obiektów architektonicznych. Wyróżnić tu możemy: 
place, pomniki, obiekty sakralne i inne obiekty. Łącznie zespół ten liczy 
150 pocztówek. Inną grupę stanowiły grafiki. Chrząstowski gromadził 
reprodukcje dzieł najsławniejszych artystów w tej dziedzinie. Obok zbio-

rów grafiki
9
 znalazły się także opracowania na ten temat. Są to np. 

                                                           
9
  W katalogu odnotowano 48 woluminów.  
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W  pracowniach dawnych grafików autorstwa Jana Białostockiego 

(sygn. 82865 II), Polscy królowie elekcyjni w grafice XVI-XVIII wieku 
(sygn. 9713 IV), Warszawa w grafice XVII wieku : ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej (sygn. 9754 III), Henryk Feilhauer : grafika – małe formy 
zawierająca grafikę oryginalną sygnowaną przez autora (sygn. 9624 III).  
 Wiele dokumentów z kolekcji znajduje się jeszcze ciągle poza 
katalogiem. Według danych udostępnionych w Dziale Zbiorów Specjal-

nych Biblioteki Śląskiej (stan na 30 czerwca 2010 r.) jest to: 60 rękopi-
sów, 273 fotografie, 170 pocztówek, 43 oryginalne grafiki, 63 ekslibrisy 
oraz 2 mapy. Łącznie daje to sumę 611 dokumentów. W katalogu nato-
miast wyróżnia się 414 druków dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych, 
4 ulotki, 7 map, 15 fotografii oraz 57 rękopisów, gdzie „wśród rękopisów 
zwraca uwagę dziewiętnastowieczne wydanie Koranu, z tekstem w języ-

ku arabskim, umieszczonym w złoconych ramkach. Ta nieduża książecz-
ka, oprawna w brązową skórę, została zakupiona w Stambule w sierpniu 
1939 r., co odnotował bibliofil na wyklejce” [13, s. 12]. 
 Analizując kolekcję Romana Chrząstowskiego można wysunąć 
wniosek, iż gromadzone przez lata dokumenty interesowały lwowskiego 
architekta nie tylko ze względu na ich treść i autorstwo, ale w nie mniej-

szym stopniu również ze względu na elementy typograficzne – estetycz-
ne. Wiele książek Chrząstowskiego odznaczało się bogatą szatą graficzną 
i introligatorską. Szczególna dbałość o walory estetyczne gromadzonych 
publikacji, staranność przechowywania oraz troska o zabezpieczenie 
księgozbioru w każdych warunkach są świadectwem tego, iż Roman 
Chrząstowski poświęcił się swojej pasji bez reszty. Niezwykłe poszano-

wanie książki spowodowało, że dziś jego cenny księgozbiór jest udostęp-
niany w Bibliotece Śląskiej. Zgromadzone pozycje można uznać za 
przykład kolekcji sztuki książki, ze względu na okazałe oprawy i liczne 
zdobienia. Kompozycja graficzna książki wysuwa się w tym zbiorze na 
pierwszy plan. Zgromadzone tak licznie książki bibliofila łączą w sobie 
estetykę i funkcjonalność, zachwycając swą urodą nawet najbardziej 

wymagającego czytelnika. Wiele z przytoczonych w artykule przykładów 
interesujących obiektów to obraz pracy artystycznej mistrzów edytorstwa 
i ilustratorstwa, które dzięki staraniom właściciela kolekcji mogły zostać 
udostępnione szerszemu gronu odbiorców.  

Ze względu na walory artystyczne kolekcja posiada dużą wartość 
dydaktyczną dla historyków książki i adeptów tej specjalizacji bibliolo-

gicznej – stanowi bowiem źródło ciekawych, różnorodnych w swym 
charakterze i pochodzeniu oraz dobrze zachowanych egzemplifikacji 
estetyki druku: oprawy, rozwiązań kompozycyjnych strony tytułowej, 
sztuki ilustratorskiej, sztuki dedykacji itp. Chrząstowski łączył w swoim 
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bibliofilskim zbieractwie kryteria tematyczne (parandowsciana, lwowia-

na, kresowiana), ale także kryteria estetyczne, poszukując do swej kolek-
cji książek pięknie wydanych, a liczne z nich wzbogacając o takie walory 
dzięki współpracy ze znanymi mistrzami sztuki introligatorskiej.  
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BIBLIOTHECA OF ROMAN CHRZĄSTOWSKI IN THE SILESIAN LIBRARY  

AS A COLLECTION OF BOOK ART  

 

 

ABSTRACT: 

 This article is proof of the fact that a bibliophile’s library is also 
a collection of book art. The heritage of Chrząstowski, which is kept in 
the Special Book Collection of the Silesian Library in Katowice, includes 
letters, postcards, graphic art and maps. The main framework of that 

collection is rich decorative documents from the XIX and XX centuries. 
They are also illustrated in Chrząstowski's exlibrises. The signs of prove-
nance also attract attention. Bibliographic information in the text explains 
the special relationship between First Knight of Order of the White Raven 
with Sunflower and Lvov, Jan Parandowski and his family.  
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