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Regulamin aukcji
I. Udział w aukcji.

2. Przedmioty aukcyjne można oglądać:

1. Aukcja ma miejsce 10 XI 2018 r. w Hotelu Francuskim
w Krakowie ul. Pijarska 13, Sala Restauracyjna, początek aukcji godz. 13.00. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Derubeis Kamil Świderski.

– w dniu aukcji tj. 10 XI 2018 od godz. 9.00 w Hotelu Francuskim w Krakowie ul. Pijarska 13, Sala Olimpijska, I piętro.
– w dniach 5–9 XI 2018 r., od godz. 10.00 do 18.00 w biurze
antykwariatu w Wieliczce, ul. Słowackiego 4/10, wyłącznie
po uprzednim umówieniu się tel. lub mailowym.

2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej oraz osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.
3. Wstęp na aukcję jest otwarty i wymaga jedynie rejestracji
i podania danych osobowych (imię i nazwisko/nazwa, adres
do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email) przy odbiorze tabliczki licytacyjnej. Tabliczki powinny być zwrócone
po zakończeniu aukcji. Osoba pobierająca tabliczkę ponosi
skutki jej użycia przez osoby trzecie.
4. Aukcja odbywa się jednocześnie na żywo, w Internecie za
pośrednictwem portalu www.invaluable.com.
5. Udział w aukcji biorą także osoby, które najpóźniej jeden
dzień przed licytacją tj. do 9 XI 2018, do godziny 18.00,
pocztą na adres Antykwariat Derubeis, ul. Słowackiego
4/10, 32-020 Wieliczka, lub emailem, dostarczą polecenie
zakupu w formie pisemnej, wg formularza załączonego do
katalogu aukcyjnego i dostępnego na stronie internetowej
antykwariatu www.derubeis.pl. Formularz ten musi posiadać
dane identyfikujące licytanta (imię i nazwisko/nazwa, adres
do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email), nr pozycji,
nazwisko Autora, pierwsze słowa tytułu oraz limit ceny. Zawiera on także informacje, czy w przypadku takich samych
limitów można go podnieść. Zamówienia i limity są traktowane poufnie; w imieniu zgłaszających udział w aukcji
bierze osoba upoważniona przez antykwariat. W sytuacji zupełnie identycznych limitów wysłanych pocztą lub emailem
decyduje kolejność zgłoszeń, tj. licytant, który wcześniej
złożył dyspozycję wygrywa aukcje.
6. W aukcji można wziąć także udział telefonicznie w czasie
trwania aukcji po uprzednim zgłoszeniu i rejestracji wg zasad punktu I. 5., za wyjątkiem podawania limitu.

3. Stan zachowania papierów jest ustalony wg międzynarodowej skali gradingowej: UNC – Uncirculated, walor
niewyemitowany ostatecznie, stan idealny; EF – Extremly
Fine, stan bardzo dobry; VF- Very Fine, stan dobry; F – Fine,
stan słaby. Każdy ze stopni skali może być doprecyzowany
z wartością „+” lub „–”.
4. Stan zachowania starodruków, książek, rękopisów, dokumentów, map i rycin jest opisowy, przy czym skróty oznaczają „bdb” – stan bardzo dobry, „db” – stan dobry. Dla
stanów średnich i słabych nie używamy skrótów w opisie
katalogowym.
5. Opis zachowania obiektów należy brać pod uwagę w odniesieniu do ich wieku, stan „bdb” oznacza, co innego dla
400 letniego starodruku, a co innego dla 50 letniej książki.
III. Przebieg aukcji, postąpienia i nabycie obiektu.
1. Postąpienia w aukcji następują w kolejnych przedziałach:
– 50 do 200 zł: + 10 zł
– 200 do 500 zł: + 20 zł
– 500 do 1000 zł: + 50 zł
– 1000 do 2000 zł: + 100 zł
– 2000 do 5000 zł: + 200 zł
– 5000 do 10 000 zł: + 500 zł
– 10 000 do 20 000 zł: + 1000 zł
– 20 000 do 100 000 zł: + 2000 zł
– powyżej 100 000 zł: + 5000 zł
2. Prowadzący aukcję ma prawo do dowolnego łączenia lub
rozdzielania obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do
ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.

7. Organizator aukcji może wykluczyć z jej udziału osoby naruszającej jej regulamin i zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia społecznego.

3. W przypadku wyraźnego uzasadnionego sprzeciwu wobec
oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezzwłocznie po jej zakończeniu, prowadzący aukcję
ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji.

II. Obiekty aukcyjne i możliwość ich obejrzenia.

4. Nabywcą staje się licytujący oferujący najwyższą cenę.

1. Przedmiotem aukcji są oryginalne pozycje z epoki, których opisy bibliograficzne zawiera katalog.

5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia, którym jest uderzenie młotkiem przez prowadzącego
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licytację i wypowiedzenie formuły „sprzedane” (w j. francuskim „adjugé”). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest ono
zawarciem umowy sprzedaży i od tego momentu Licytant
jest zobowiązany do wykupienia obiektu.
6. Wszystkie ceny zawarte w katalogu są cenami wywołania. Nie ma możliwości licytowania poniżej ich limitu.
Obiekty można zakupić także za cenę wywołania bez postąpienia.
7. Wszystkie ceny końcowe są cenami brutto i nie zawierają żadnych dodatkowych prowizji, opłat organizacyjnych
i ukrytych kosztów (j. franc. TTC). Jedynymi opłatami dodatkowymi będą koszty wysyłki obiektów ustalane indywidualnie wg życzeń nabywcy, nie niżej jednak niż stawki Poczty Polskiej dla przesyłek ubezpieczonych, z opcją
„ostrożnie”. Cennik świadczeń usług znajduje się na stronie
internetowej Poczty Polskiej: cennik.poczta-polska.pl.
8. Prawo własności do zakupionego obiektu przechodzi na
kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. Nie ma
możliwości płatności ratalnych. Płatności można dokonać
w trakcie aukcji lub bezpośrednio po jej zakończeniu gotówką, lub kartą płatniczą. W kolejnych dniach po zakończeniu aukcji płatności można także dokonywać przelewem na konto firmowe Antykwariatu Derubeis w PLN: 11
1240 5080 1111 0010 3286 0929 lub EUR: 20 1240 5080
1978 0010 4342 8635. Dla przelewów z zagranicy format
IBAN odpowiednio: PL 11 1240 5080 1111 0010 3286 0929
lub PL 20 1240 5080 1978 0010 4342 8635, BIC/SWIFT:
PKOPPLPW.
9. Jako potwierdzenie transakcji Klient dokonujący zakupu
otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest
faktura. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować
w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
10. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia obiektu i odebrać go w terminie 14 dni od daty aukcji.
11. W przypadku nie wykupienia i nie odebrania obiektu w terminie 14 od daty aukcji, będzie naliczana opłata magazynowa,
w kwocie 10 zł za jeden dzień przechowywania obiektu.
12. Brak zapłaty ceny nabycia obiektu nie zwalnia licytanta
od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta czy
właściciela obiektu.
13. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić
od umowy kupna wyłącznie w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób znaczny i ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy
mogą być uwzględnione jedynie po dostarczeniu przez niego
wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

wo pierwokupu po cenach wylicytowanych. Warunkiem jest
zgłoszenie chęci zakupu najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu aukcji.
16. Przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem: Ustawa
z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474), wywożenie za granicę publikacji o wartości powyżej 6000 zł,
sprzed ponad 100 lat, bądź dokumentów o wartości powyżej 16 000 zł, oraz rękopisów o wartości powyżej 4000 zł
sprzed ponad 50 lat wymaga zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
IV. Przetwarzanie danych osobowych.
1. Licytant podając swoje dane osobowe w procesie rejestracji przed aukcją bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych
uczestników aukcji jest Antykwariat Kamil Świderski Derubeis, z siedzibą w Wieliczce, 32-020, ul. Wygoda 16. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie. Antykwariat informuje, że podanie danych osobowych przez licytujących jest
dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego
przebiegu aukcji.
2. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane
są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu. Nie będą udzielane podmiotom trzecim.
3. Licytant wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej. W każdej chwili taka zgoda może
być cofnięta.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dz. U.
z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) Antykwariat
jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 4.XII.
2017 r. poz. 2249) Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących
transakcji powyżej 10 tysięcy złotych. Dane (imię, nazwisko, nr pesel) powinny być gromadzone w tzw. Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia
i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku.
V. Zakończenie.

14. Organizator aukcji, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów.

1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin
stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

15. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, oraz muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają pra-

2. Udział w aukcji jest jednoznaczny z akceptacją warunków określonych niniejszym regulaminem.
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I. Biblia Leopolity
1

BIBLIA, to iest Księgi Starego y Nowego Zakonu na Polski ięzyk z według Láćińskiey Bibliey od Kośćiołá Krześćiáńskiego powszechnego
przyiętej, na wielu miejscach z pilnoscią poprawiona
i figurami ozdobiona.
Kraków 1575, w Drukarni Mikołaja Szarffenbergera,
8+760+13+1 k.
Pierwszy drukowany przekład całej Biblii w języku polskim dokonany przez Jana Nicza znanego jako Jan Leopolita
tj. Lwowianin (około 1523–1572), profesora teologii Uniwersytetu Krakowskiego. Przekład zlecony został przez Marka
Szarffeneberga i jego syna Stanisława. Drugie wydanie wydrukowane przez Mikołaja Szarffenbergera, syna Marka w jego
domu przy ulicy Grodzkiej 3 w Krakowie. Dedykowane Henrykowi Walezemu, formalnie cały czas w momencie edycji
(31 XII 1575) królowi Polski, oraz Francji. Na verso karty ty-

tułowej Starego Testamentu znajduje się herb Henryka Walezego, jako zarówno króla Polski, jak i Francji z kolanną Orderu
Świętego Michała. Biblia zawiera 296 drzeworytów oraz dwie
strony tytułowe do Starego i Nowego Testamentu. Ponadto
liczne inicjały, także w kształcie orła. Bardzo rzadkie!
Oprawa z XVIII w., pełna brązowa skóra w średnim stanie
z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; stan wewnętrzny dobry, po częściowej
konserwacji; jedynie verso karty tytułowej i druga karta z ubytkami tekstu na marginesach; całość liczne plamy, ale suche,
gdzieniegdzie naddarcia kart na marginesach podklejone; na
k. 23 i 33 powtórzona ta sama rycina; wewnątrz kilkunastokrotnie exlibris prywatnych właścicieli starodruku prawdopodobnie z XVIII w. „Ta książka Joachima i Anny (Podzilińskich?
Lodzilińskich?)”; ponadto liczne noty marginalne z różnych
epok; ogólnie stan db.
Cena: 50 000 zł

poz. 1

poz. 1

poz. 1

5

I. Biblia Leopolity

poz. 1

poz. 1

poz. 1
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II. Oprawy i ekslibrisy królewskie

poz. 2

2

BELLEGARDE DE, Jean-Baptiste Morvan,
L’Office de la Semaine-Sainte, à l’usage De la
Maison du Roy. Conformément aux Bréviaires Missels
Romain Parisien. (...). Avec l’explication des Cérémonies
de l’Eglise, et des Instructions, Prières courtes Réflexions
sur les Mystères Offices (...)
Paryż 1748, Jacques-François Collombat, 708 s.
Brewiarz na użytek króla Ludwika XV, Jego Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami
i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło zawiera liturgię
mszy, modlitwy na cały dzień, teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami ojca Bellegarde, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony według
Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Palmowej
do Poniedziałku Wielkanocnego. Książka wydana przez osobistego drukarza króla, który zajmował się pracą tylko na rzecz
władcy uzupełniając zbiory Jego Gabinetu, czyli osobistej
biblioteki z najbardziej prestiżowymi pozycjami, będącymi zawsze pod ręką w rezydencji władcy. Dzieło z herbem
Ludwika XV jest cennym polonikiem. Jego małżonką była
bowiem Maria Leszczyńska (1703–1768), córka króla Polski,
księcia Lotaryngii i Baru, Stanisława Leszczyńskiego. Traktat posiada dwie piękne ryciny frontispisu. Na pierwszej z lewej alegoria hołdu składanego przez parę królewską samemu

Bogu, symbolizowanemu przez trójkąt, w otoczeniu Aniołów.
z lewej strony klęczy królowa Maria Leszczyńska, zaś z prawej król Ludwik XV. Pomiędzy małżonkami umieszczone są
zaś insygnia królewskie. Prawy frontispis z ofiarą Baranka,
herbem Burbonów i postacią królewską i duchownym, lwem
i bykiem symbolizuje wierność dynastii Kościołowi Katolickiemu. Ponadto starodruk posiada 4 ryciny będące ilustracją
do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę, trzecia Ukrzyżowanie, zaś
ostatnia Zmartwychwstanie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; na obu okładkach złoty herb Ludwika XV, ponadto pozłacane obramowanie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burbońskimi i tytułem; stan wewnętrzny db,
gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale suchymi; jedynie lewa
rycina frontispisu z pozaginanymi krawędziami lekko luźna;
błąd drukarza lub introligatora, po s. 672 z modlitwą za króla
i królową ostatnia karta z przywilejem z paginacją 707 i 708.
na wyklejce exlibris właściciela starodruku w XX wieku,
generała Doreau, znanego bibliofila i kolekcjonera wyjątkowych książek z maksymą „Post ensis labores literarum delicae”, czyli „Po pracy mieczem delektowanie się literaturą”;
ogólnie stan db.
Cena: 2 000 zł
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3

KSENOFONT, La retraite de dix mille (…).
Tome premier.

Amsterdam 1758, 387 + 62 s.
Najbardziej znane dzieło historyczne Autora. Ksenofont
opisuje w nim losy 10 tysięcy (stąd często nazywana wyprawą dziesięciu tysięcy) najemników greckich w służbie satrapy perskiego Cyrusa Młodszego podczas wyprawy przeciwko
jego bratu, królowi Persji Artakserksesowi II Mnemonowi.
Opisane wydarzenia przypadają na lata 401–399 p.n.e. Dzieło
z exlibrisem biblioteki króla Hanoweru Ernesta Augusta I (1771–1851) z dewizą „Suscipere et finire” („zobowiązać
się i wypełnić”).Traktat posiada sygnowaną alegoryczną rycinę frontispisu oraz mapę większą niż format książki.
Oprawa z epoki po renowacji przedniej części okładki, pełna brązowa skóra w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

z kollaną (łańcuchem) Orderu Orła Białego; w rogach okładek
naprzemiennie pozłacane Orzeł i Pogoń; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz naprzemiennie Orłem i Pogonią; wyklejka pozłacana na papierze weneckim; wszystkie brzegi kart są
pozłacane; stan wewnętrzny bdb bez zarzutu; na stronie tytułowej odręczne nazwisko Chantelain; ogólnie stan bdb.
Cena: 14 000 zł

4

LE COINTE Jean Louis, La Science des postes
militaires, ou Traité des fortifications de Campagne, à l’usage des Officiers particuliers d’Infanterie qui
sont détachés à la Guerre; Dans lequel on a compris la
manière de les défendre & de les attaquer.
Paryż 1759, Desaint & Saillant, XIII+267 s. + 10 plansz.
Wyjątkowe dzieło z superekslibrisem Augusta III, króla Polski w l. 1733–1763. Traktat militarystyczny o budowie
fortyfikacji polowych przeznaczony dla oficerów piechoty. Zawiera on zarówno instrukcje jak bronić i jak atakować
szańce i fortyfikacje. Traktat zawiera 10 plansz załączonych
na końcu tekstu.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra typu „maroquin”
w db stanie z minimalnymi przetarciami na rogach; na obu
okładkach złoty herb Augusta III Sasa (z herbem Saksonii
w środku, który był rodowym znakiem dynastii Wettinów, tj.
tarcza z pięcioma złotymi i pięcioma czarnymi poziomymi
pasami oraz położonym ukośnie na prawo zielonym paskiem
symbolizującym gałązkę ruty, i herb Polski – Orzeł, oraz Litwy – Pogoń, ukośnie ułożone na przemian), całość w koronie

poz. 5

5

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois à l’usage de Rome et de Paris, (…) dedie
à la Reine pour l’usage de sa Maison,
Paryż 1728, Wdowa Mazieres i Jean Baptiste Garnier, 4 k.
+ 624 s.+ LIII s.
Brewiarz na użytek królowej Marii Leszczyńskiej, Jej
Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło
zawiera liturgię mszy, modlitwy na cały dzień, teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony
według Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Dzieło z herbem
– superekslibrisem królowej jest cennym polonikiem. Starodruk posiada 3 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego
Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę,
zaś ostatnia Zmartwychwstanie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach w stylu „a la dentelle” (koronkowa); na obu okładkach
złoty herb Marii Leszczyńskiej; grzbiet tłoczony i pozłacany
z liliami burbońskimi i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale suchymi; ogólnie stan db.
Cena: 2 500 zł

6

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois à l’usage de Rome et de Paris, (…) dedie
à la Reine pour l’usage de sa Maison,

poz. 4

8

Paryż 1728, Wdowa Mazieres i Jean Baptiste Garnier, 624
s.+ LIII s.
Unikatowy przykład zniszczonego w czasie rewolucji
francuskiej brewiarza na użytek królowej Marii Leszczyń-

II. Oprawy i ekslibrisy królewskie
skiej, Jej Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień.
Dzieło zawiera liturgię mszy, modlitwy na cały dzień, teksty
czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony według Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli
Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Dzieło z herbem
– superekslibrisem królowej jest cennym polonikiem. Starodruk posiada 2 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego
Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia
Ostatnią Wieczerzę, zaś druga Zmartwychwstanie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „a la fanfare”
w średnim stanie z przetarciami i ubytkami na rogach; na obu
okładkach zniszczony w czasie rewolucji złoty herb Marii
Leszczyńskiej; grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burbońskimi i tytułem; stan wewnętrzny słaby, brak strony tytułowej, pierwszych 4 kart, oraz ryciny z wjazdem do Jerozolimy;
ogólnie stan słaby.
Cena: 800 zł

7

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois selon le Missel et le Breviaire Romain,
(…) dedie à la Reine pour l’usage de sa Maison,

mowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Dzieło z herbem
– superekslibrisem królowej jest cennym polonikiem. Starodruk posiada 3 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego
Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia
wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę,
zaś ostatnia Zmartwychwstanie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w średnim stanie z przetarciami i ubytkami na rogach; na obu
okładkach złoty herb Marii Leszczyńskiej; grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burbońskimi i tytułem, ale przetarty;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale
suchymi; na stronie tytułowej odręczny exlibris „Madame de
Villiers” oraz pieczęcie francuskich organizacji kościelnych;
ogólnie stan średni.
Cena: 600 zł

8

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois selon le Missel et le Breviare Romain (…)
à l’usage de Madame la Dauphine et de sa Maison,

Paryż 1752, Jean Baptiste Garnier, XLVIII s. + 852 s.
Brewiarz na użytek królowej Marii Leszczyńskiej, Jej
Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło
zawiera liturgię mszy, modlitwy na cały dzień, teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami, z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony
według Wielkiego Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Pal-

Paryż 1752, Jean Baptiste Garnier, XLVIII s. + 852 s.
Brewiarz na użytek Marii Józefy Karoliny Wettyn,
Jej Domu i Dworu, córki Augusta III Sasa i matki 3 królów
Francji (Ludwik XVI, Ludwik XVIII, Karol X). Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło zawiera liturgię mszy,
modlitwy na cały dzień, teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu z refleksjami i komentarzami z wykorzystaniem Ojców Kościoła. Tekst ułożony według Wielkiego
Tygodnia, dzień po dniu od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego. Książka wydana przez osobistego
drukarza królowej i Delfiny. Dzieło z herbem – supereksli-

poz. 7

poz. 8

9

II. Oprawy i ekslibrisy królewskie
brisem Marii Józefy Wettyn (1731–1767), jako Delfiny jest
cennym polonikiem.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „a la fanfare” w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na
rogach; na obu okładkach złoty herb Marii Józefy Wettyn;
grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burbońskimi i tytułem;
stan wewnętrzny słaby, brak s. 414–433; gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale suchymi; na luźnej karcie przed stroną tytułową odręczny exlibris z XVIII w. Elisabeth de Toyolli (?),
z informacją, iż książkę otrzymała osobiście od samej Delfiny;
ogólnie stan średni.
Cena: 1 000 zł

10

BAUSSET DE, Louis-Francois, Histoire de Fenelon. Tome deuxieme.

Paryż 1808, 574 s.
Jeden z dwóch traktatów literacko-historycznych Autora.
Historia życia i twórczości François’a Fénelon’a (ur. 1651, zm.
1715), francuskiego teologa, poety i pisarza, przyjaciela kardynała Bossueta, Dzieło z exlibrisem biblioteki króla Hanoweru Ernesta Augusta I (1771–1851) z dewizą „Suscipere
et finire” („zobowiązać się i wypełnić”), oraz monogramem
„EDC”. Tom drugi serii z 3 w komplecie.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany motywami geometrycznymi i tytułem; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 200 zł

poz. 9

9

ROUSSEAU, Jean Jacques, Considérations
sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projettee.
Londyn 1782, 274 s.
Jeden z ciekawszych traktatów politycznych Autora dotyczący ustroju politycznego Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Dzieło napisane z inspiracji konfederata barskiego Michała
Wielhorskiego zawierało opis ustroju Polski i projekt jego
reformy kładący nacisk na narodowe wychowanie młodzieży. Dzieło z exlibrisem z biblioteki królów angielskich
z dynastii hanowerskiej, najpewniej Jerzego III (1738–1820)
z dewizą „Honi soit qui mal y pense” oraz monogramem
„EDC”. Traktat posiada sygnowaną alegoryczną rycinę frontispisu ze sceną przedstawiającą kolonizatorów oraz Indian
w Nowym Świecie.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; na obu okładkach
pozłacane obramowanie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany kwiatami i tytułem; stan wewnętrzny bdb; na wyklejce exlibris królów angielskich z oznaczeniem ołówkiem
„457”; ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

10

poz. 11

11

NAUBERT Benedikte, Pieśni, Velleda i inne utwory.

Paryż około 1820, 320 s., brak pierwszych 146 s.
Zbiór pieśni i krótkich tekstów poetyckich z herbem –
superekslibrisem Ludwika XVIII, króla Francji i wnuka
Augusta III Sasa. Druk posiada rycinę ze sceną będącą ilustracją do tekstu.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra typu „a la dentelle” w db stanie; na przedniej okładce superekslibris Ludwika
XVIII; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na wyklejce ekslibris szlachecki; stan wewnętrzny słaby, brak strony tytułowej,
pierwszych 146 s.; ogólnie stan słaby.
Cena: 100 zł

III. Starodruki

12

VOLTAIRE, Arouet François-Marie, Chefs-d’oeuvres dramatiques. Tome troisieme.

Paryż 1820, Theodore Dabo, 334 s.
Zbiór 4 tragedii i 1 komedii Autora z herbem – superekslibrisem Ludwika XVIII, króla Francji i wnuka Augusta III Sasa.

Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w średnim stanie;
na obu okładkach superekslibris Ludwika XVIII, tylni częściowo zniszczony; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na stronie przedtytułowej nieczytelna pieczęć; stan wewnętrzny db;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

III. Starodruki
13

ERASMI ROTERODAMI, In Evangelium
Lucae Paraphrasis.

Paryż 1540, Petrus Regnault, 211 k. (422 s), 12 drzeworytów, brak k. 14-27-38-47-182.
Unikatowe paryskie wydanie komentarza Erazma z Rotterdamu do Ewangelii św. Łukasza. Na początku dzieło zawiera obszerną dedykację Autora dla króla Anglii Henryka VIII Tudora.
Na jej końcu znajduje się datacja 1523 rok, pochodząca z pierwszego wydania komentarza, drukowanego w Bazylei w oficynie
Johana Frobena. Dzieło pięknie ilustrowane 12 drzeworytami ze scenami z Ewangelii. Bardzo rzadkie! Brak w BNF.
Oprawa z epoki po renowacji przedniej części okładki, pełna
brązowa skóra w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami
na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; stan wewnętrzny
średni, brak 5 kart, dziurki po ksylofagach; ogólnie stan średni.
Cena: 1 600 zł

poz. 13

14

CAROLI MOLINAEI, Parisiensis Iurisconsulti
et in Senatu Lutetiae Parisiorum Advocati, In
Regulas Cancellariae Romanae hactenus in regno Franciae usu receptus Commentarius Analitycus (…).
Lyon 1552, Antonius Vincentius, 532 s.
Traktat słynnego paryskiego prawnika spokrewnionego
z Anną Boleyn, matką Elżbiety I, Charlesa Dumoulina (1500–1566). Komentarz do reguł kancelaryjnych rzymskich
używanych i adaptowanych we Francji. Bardzo rzadkie!
Brak w BNF.
Oprawa z epoki po renowacji przedniej części okładki, pełna brązowa skóra w średnim stanie z drobnymi przetarciami
i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem;
stan wewnętrzny db, czasem plamy, ale suche, liczne ekslibrisy
odręczne i notatki z epoki; ogólnie stan średni.
Cena: 1 000 zł

poz. 14

11

III. Starodruki

poz. 15

poz. 16

C. PLINE SECOND, L’Histoire du Monde… le
tous fait et mis en francais par Antoine du Pinet,
seigneur de Noroy. Premier Tome. Tome second.

tończyk, sofista, uczeń Libaniosa) „Progymnasmata”. Fundamentalny dla kultury europejskiej podręcznik retoryki. Zbiór
40 opowieści prozą, będących punktem wyjścia do ćwiczeń retorycznych. Na końcu znajduje się indeks rzeczy i pojęć. Tekst
w języku łacińskim z wtrętami z greki antycznej.
Oprawa z epoki, pełna pozłacana na krawędziach bordowa
skóra w bdb stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony z pozłacanym tytułem i pięknymi wzorami roślinnymi
i geometrycznymi; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; generalnie środek książki bez zarzutu; na wyklejce ekslibris szlachecki „Froissart”; wszystkie brzegi kart są pozłacane;
ogólnie stan bdb.
Cena: 450 zł

15

Lyon 1562, Salamandre, Claude Senneton, , T. 1: 5 k.+
XXII s.+ 678 s.+ indeks 76 k. + 1k., T. 2: 15 k.+745 s.+ 1k+
indeks 51 k. + 1k., folio.
Pierwsze oryginalne wydanie w języku francuskim słynnego traktatu Pliniusza Starszego (23–79 r. n.e.) „Historia Naturalna”. Starożytna encyklopedia kosmologii, geologii, mineralogii, geografii, świata roślin i zwierząt. Dzieło w dużym formacie
w dwóch tomach w tłumaczeniu Antoniego de Pinet (ur. ok.
1510 r.), erudyty i tłumacza dzieł antycznych. Piękne inicjały
i winiety renesansowe na początku każdej księgi i dedykacji dla
króla Karola IX. Indeksy z osobnymi stronami tytułowymi.
Oprawa z epoki renesansowa, pełna brązowa skóra w średnim stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; ślady
złoceń na obu okładkach; grzbiet z naklejonym tytułem napisany odręcznie z ubytkami od dołu i góry, szczególnie w drugim
tomie; stan wewnętrzny db, czasem plamy, ale suche, w tomie
drugim dziurki po ksylofagach; ekslibrisy odręczne i drukowane naklejki na stronach tytułowych „Lyon Heyden, Hauptmann, Frankfurt am. M.”; ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

16

APHTHONII Progymnasmata. Partim a Rodolpho
Agricola, partim a Johanne Maria Catanaeo,
latinitate donata, cum scholiis R(einhard) Lorichii (…).
Amsterdam 1642, Ludovicus Elzevirius, 400+10 s.
Pierwsze wydanie słynnej oficyny Elzewirów dzieła
Aftoniusza (z Antiochii, [IV w.], grecki filozof, retor, neopla-

12

17

BOLSWERT BOETIUS ADAM, Le Pelerinage
des deux soeurs Colombelle et Volontairette vers
leur Bien-Ayme en la Cite de Jerusalem (…).
Bruksela 1684, Francois Foppens, 250 s.+ 3k.+2 k.
Wyjątkowo złocone wydanie w pięknej barokowej oprawie
tekstu Boetiusa Adama Bolswerta. Dzieło kuriozalne o tematyce religijnej – fikcyjnej podróży dwóch sióstr do Jerozolimy, do Oblubieńca, czyli Jezusa Chrystusa. Siostry po drodze
przeżywają różne perypetie, łącznie z walką z czarownicami
i samym diabłem. Dzieło pięknie ilustrowane 27 rycinami,
kurioza z diabolikami.
Oprawa z epoki barokowa, pełna brązowa skóra w db
stanie z drobnymi przetarciami; wyjątkowe motywy złoceń na obu okładkach; grzbiet także złocony i tłoczony tytułem oraz motywami roślinnymi; stan wewnętrzny bdb;
ogólnie stan bdb.
Cena: 1 500 zł

III. Starodruki

poz. 17

18

CORNELII JANSENII, Episcopi Iprensis…., Pentateuchus, sive Commentarius
in Quinque Libros Moysis. Rever. D. Cornelii Iansenii. Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam,
Habacuc, Sophoniam.
Louvain 1685, Louvain 1705, Martinus Hullegaerde,
Guillemus Stryckwant, T. 1: 6+625 s. + indeks 14 k., T. 2:
202 s. + indeks 11 k.
Dwa dzieła zszyte w jednym woluminie. Pierwsze to komentarz do Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Drugie to komentarz do pięciu innych ksiąg Starego
Testamentu, Księgi Przysłów, Mądrości, Eklezjasty, Habakuka i Sofoniasza. Na końcu każdego dzieła znajdują się obszerne indeksy. Jest to unikatowe wydanie autorstwa bp Ypres,
Kornela Jansena (1585–1638), którego dzieło Augustinus
stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na
przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on uznanie we Francji
i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu Kościoła katolickiego w tych państwach. Jansenizm, powołując się głównie
na św. Augustyna, kładł nacisk na przyrodzoną deprawację
człowieka, niezbędność i wystarczający charakter łaski Bożej do przestrzegania przykazań, co zbliżało ją do kalwińskiej
teorii predestynacji.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany pięknymi wzorami geometryczno-roślinnymi, ale z naklejką
inwentarzową; wnętrze w db stanie, liczne plamy, ale suche; wewnątrz dawne znaki własnościowe z Holandii;
ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

poz. 19

19

HUGONIS GROTII, De Jure Belli ac Pacis
libri tres. (…).

Amsterdam 1651, Joannes Jansonius, 30+570+36 s.
Najsłynniejsze dzieło Hugo Grocjusza będące jednym
z najważniejszych tekstów politologicznych w dziejach cywilizacji europejskiej. Traktat o prawie wojny i pokoju uznaje się także za pierwszy wykład prawa międzynarodowego.
Dzieło zawiera dedykacje dla króla Francji Ludwika XIII. Na
końcu znajduje się szczegółowy indeks osób i pojęć. Tekst
w języku łacińskim.
Oprawa z epoki i z XIX w., pełna skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na brzegach; grzbiet pięknie
tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; na przedniej i tylniej okładce pozłacany superekslibris
z herbem, możliwe, że Konsula króla Belgów, Regisa Bayle’a, którego ekslibris obok dwóch innych jest na wyklejce
wewnętrznej okładki; wnętrze w db stanie bez zarzutu; liczne
adnotacje z epoki na marginesach; ogólnie stan db.
Cena: 1 400 zł

20

RICHELIEU, Armand Jean du Plessis, Traitté
de la perfection du chrestien, (…).

Paryż 1662, Antoine Vitré, 11k.+ 447 s.+ 6 k.
Wyjątkowa pozłacana edycja najważniejszego traktatu teologicznego Autora, w którym potwierdził zasady
trydenckie i sprzeciwiał się Jansenistom. Dzieło poprzedzone jest ryciną alegoryczną z kardynałem ofiarującym
swój traktat Najświętszej Marii Pannie. Dzieło z pięknym
złoconym superekslibrisem z herbem kardynała na
obu okładkach.

13

III. Starodruki
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie; grzbiet oraz
okładki tłoczone pięknymi wzorami roślinnymi i pozłacane;
wszystkie karty są pozłacane na brzegach; na stronie tytułowej
dawne znaki własnościowe m.in. dominikanów z Sawenthem,
(dzielnica Brukseli), którzy musieli opuścić Francję po uchwaleniu ustaw o laickości w 1904 i 1905 r.; wnętrze w db stanie,
bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 1 500 zł

21

SIEMIENOWICZ CASIMIRUS, Artis magnae
artilleriae pars prima (…).

Amsterdam 1650, Joannes Jansonius, 5 k.+284 s.+2 k, 22 tabl.
Pierwsze wydanie słynnego traktatu o artylerii Kazimierza Siemienowicza. Traktat pięknie ilustrowany 22 tablicami,
w tym jedną rozkładaną. Frontispis z alegoryczną sceną widowiska sztucznych ogni. Tekst w języku łacińskim.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na brzegach oraz przedniej i tylnej
okładce; grzbiet pięknie tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi, z mikro dziurkami w górnej
części; wnętrze w db stanie; liczne plamy i przebarwienia, ale
suche; na dedykacji ekslibris z herbem włoskiej rodziny szlacheckiej; ogólnie stan db.
Cena: 16 000 zł

22

poz. 20

poz. 21

14

SIEUR DE BIRAC, Monsieur de Lammont,
Monsieur le Chevalier Francois de la Baume le
Blanc de La Valliere, sieur de Aigremont, Les fonctions
d’un capitaine de cavalerie et d’infanterie, les devoirs de
l’homme de guerre, et aussi la pratique de la guerre (…).

III. Starodruki
Haga 1693, Henry Van Bulderen, T. 1: 8+104 s., T. 2: 160
s., T. 3: 140 s., T. 4: 138+2 s.
Pięknie ilustrowane 15 rycinami i planszami dzieło z zakresu dziedziny wojskowości. Traktat w czterech tomach
z osobną paginacją i stronami tytułowymi zszyte w jednym
woluminie. Tom pierwszy dotyczy kawalerii i obowiązków
kapitanów kawalerii. Tom drugi dotyczy funkcji kapitanów
piechoty. W tomie trzecim zawarte są ogólne uwagi na temat
obowiązków „ludzi wojny”. Tom ostatni zaś obejmuje praktykę wojenną i maksymy oraz anegdoty wojskowe. Dzieło zawiera dedykacje dla markiza de Louvoy, sekretarza stanu króla
Francji Ludwika XIV – króla „Słońce”. Na końcu znajduje się
szczegółowy indeks spis treści wszystkich tomów.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi
przetarciami i ubytkami na brzegach; grzbiet pięknie tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi;
wnętrze w db stanie bez zarzutu; rzadko adnotacje z epoki na
marginesach; ogólnie stan db.
Cena: 700 zł

23

BARBERI Giovanni, Procés de Joseph Balsamo, surnommé le comte Cagliostro (…).

Liege 1791, J. J. Tutot, 295 s.
Unikatowe wydanie akt słynnego procesu Alessandro
di Cagliostro, właściwie Giuseppe Balsamo (1743–1795),
awanturnika i podróżnika, wolnomularza i założyciela Zakonu Masonerii Egipskiej. Proces odbył się w Rzymie przed św.
Inkwizycją od XII 1790 r. do 7 IV 1791 r. Traktat autorstwa
włoskiego prawnika Giovanniego Barberi (1748–1821), będącego osobistym doradcą papieża Piusa VI zawiera szczegóły

poz. 23

poz. 22
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z życia Cagliostro oraz różnych odłamów masonerii. Wyjątkowy przykład starodruku masońskiego. Bardzo rzadkie!
Brak w BNF.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z drobnymi
przetarciami i ubytkami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
także z przetarciami; wewnątrz dzieło w db stanie, bez zarzutu;
ogólnie stan db.
Cena: 2 500 zł

24

CLARE PETER, Méthode nouvelle et facile de
guérir de la maladie vénérienne; suivie 1°. D’un
Traité Pratique de la Gonorrhée; 2°. d’Observations sur
les Abcès sur la Chirurgie générale médicale; 3°. d’une
Lettre à M. Buchan, sur l’Inoculation, sur la Petite-Vérole, sur les Abcès varioleux.
Londyn–Paryż 1785, Froulle, 85+336 s.
Pierwsze oryginalne francuskie wydanie kilku ciekawszych traktatów medycznych osiemnastego wieku. Traktat
o chorobach wenerycznych i sposobach ich leczenia. Dzieło
zawiera opis, przyczyny i przebieg przede wszystkim syfilisu.
W pierwszej części Autor podaje objawy choroby, zaś w drugiej przedstawia sposoby zapobiegania oraz leczenia, w tym
nowe metody. Dzieło to ponadto uzupełniają trzy inne teksty
Autora. Traktat pięknie ilustrowany ryciną frontispisu z portretem Autora, oraz dwiema całostronicowymi i jedną mniejszą
ryciną, co daje w sumie 4 ryciny. Jest to klasyczne dzieło medyczne z XVIII w. dotyczące chorób wenerycznych.
Oprawa z epoki, półskórek w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

25

CREVIER, Jean Baptiste, Histoire de l’université de Paris, depuis son origine jusqu’en
l’année 1600.
Paryż 1761, Desaint & Saillant, T. 1: XXV+ 510 s., T. 2:
1 k. + 2 k. + 516 s., T. 3: 1k. + 2 k. + 508 s. 508, T. 4: 2 k. +
500 s., T. 5: 1k. + 2 k.+ 503 s., T. 6: 2k.+496 s., T. 7: 1k. + 2 k.
+ 465 s.+1 k.
Pierwsze oryginalne wydanie historii Uniwersytetu
Paryskiego od czasów zamierzchłych Karola Wielkiego do
1600 roku. Autor w dużej części opierał się na pracy Cesara
Egasse’a du Boulay. 7 tomów w komplecie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na brzegach grzbiet pięknie
tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi, w jednym tomie z mikro dziurkami po ksylofagach;
wnętrze w db stanie; ogólnie stan db.
Cena: 800 zł

26

DE LA CROIX, Jacques-Vincent, Constitutions
des Principaux Etats de L’Europe et des Etats-Unis de L’Amerique. Tome premier.
Paryż 1791, Buisson, LX s.+ 484 s.
Dzieło polityczne będące unikatowym zbiorem rozważań
na temat ustrojów państw historycznych i współczesnych
Autorowi. Tom pierwszy całej serii z trzech w komplecie poświęcony ustrojom państw starożytnych, średniowiecznych,
a z współczesnych autorowi Polsce i Szwecji. Autor pochyla
się nad ustrojem Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ale także nad
wydarzeniami mu współczesnymi, pierwszym rozbiorem, reformami Sejmu Rozbiorowego, w tym powstaniu Rady Nieustającej. Traktat zawiera także refleksje na temat ustroju i społeczeństwa Polski, takich Autorów jak Rousseau, Wolter, Mabli.
Oprawa z epoki, pełna pozłacana na brzegach okładek skóra w db stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami; grzbiet
tłoczony i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi, ale także z minimalnymi przetarciami; wewnątrz
dzieło w db stanie; ogólnie stan db.
Cena: 250 zł

27

poz. 24

16

DUCHESNE Jean-Baptiste-Philippoteau, La
Science de la jeune Noblesse. Tome premier.

Paryż 1729, Charles Moette i Pierre Simon, XLIII
s.+ 480 s.+ 3 k.
Pięknie ilustrowane dzieło edukacyjne przeznaczone dla
młodzieży szlacheckiej i dedykowane markizowi de Joyeuse.
Tom pierwszy całej serii z trzech w komplecie zawierający:
maksymy i przysłowia o mądrości, sztukę heraldyczną, geografię uniwersalną świata oraz historię powszechną od stworzenia świata do powstania chrześcijaństwa i historię starożytnego Rzymu. Traktat zawiera 15 plansz z herbami, 7 map
rozkładanych (Świat z Australią, Francja, Europa, Azja,
Afryka, Ameryka Płn. i Ameryka Płd.) oraz 2 tablice genealogiczne (królowie Babilonu, Persji, Medów, oraz rodzina Juliusza Cezara).
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w db stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany
pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wewnątrz
dzieło w bdb stanie; ogólnie stan bdb.
Cena: 250 zł

III. Starodruki

poz. 25

poz. 27

17

III. Starodruki

28

GALLAYS Pierre, Livre du Blazon contenant une simple explication des metaux et couleurs avec leurs significations, les huict points de l’ecu
des differantes couronnes et tenants etc., pour l’usage
des armoiries. Méthode facile pour apprandre le Blason, où l’on a joint les armes accollées, des Princes et
Princesses Ducs et Duchesses, et celles des Maisons des
plus Considérables de France, avec les Explications
des ornements Extérieurs.
Paryż 1728, Pierre Gallays, 5 k.+ 16 pl.+ 1 k.+ 72 pl.+ 8 pl.
Pięknie ilustrowane dzieło z zakresu sztuki heraldycznej. Składa się z dwóch części z osobnymi stronami tytułowymi. Pierre Gallays (ok. 1677–1749), rytownik, wydawca
i sprzedawca sztychów, wydał własnym sumptem podręcznik do heraldyki. Zawiera on krótkie wyjaśnienia metali, kolorów, ułożenia tarcz, koron i figur podtrzymujących tarczę
herbową. W drugiej części Autor z komentarzem prezentuje 122 herby rodziny królewskiej i arystokracji francuskiej.
Drugi z nich to herb Marii Leszczyńskiej. Ilustracją do tekstu obu części jest w sumie 96 plansz z herbami. Wyjątkowy przykład starodruku heraldycznego. Bardzo rzadkie!
Brak w BNF.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w db stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi;
wewnątrz dzieło w db stanie; na wyklejce naklejka księgarni
z Lyonu; ogólnie stan db.
Cena: 1 000 zł

poz. 28

29

MATTHIAE CASIMIRI SARBIEVII, e Societate Jesu Carmina. Nova editio, prioribus longè
auctior & emendatior.
Paryż 1759, J. Barbou, 8+383+92 s.
Wyjątkowa pozłacana edycja słynnych Pieśni Sarbiewskiego. Dzieło poprzedzone jest życiorysem Autora, natomiast
na końcu znajduje się zbiór epigramatów Autora oraz szczegółowy indeks rzeczy i pojęć.
Oprawa z epoki, pełna skóra w bdb, niemalże idealnym
stanie; grzbiet oraz okładki tłoczone pięknymi wzorami roślinnymi i pozłacane; wszystkie karty są pozłacane na brzegach;
wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 1 000 zł

30

poz. 29

18

MOLIERE, Jean Baptiste Poquelin, Oeuvres,
(…).

Amsterdam i Lipsk 1750, Arkstee & Merkus, T. 1: 4 k.+
LXX s.+ 562 s., T. 2: 1 k.+ 524 s., T. 3: 1k. + 514 s. 508,
T. 4: 1 k.+ 515 s.
Pięknie ilustrowane wydanie z przywilejem Augusta
III, króla Polski wszystkich dzieł Moliera. Każda rycina
jest sygnowana przez Jeana Punt (1711–1779), malarza,
ilustratora i rytownika. Zbiór zawiera w sumie 32 ryciny,
w tym frontispis, portret Moliera oraz jedną rycinę przed
sztuką. 4 tomy w komplecie.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z drobnymi
przetarciami i ubytkami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale z przetarciami; wewnątrz dzieło w db stanie, bez
zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 700 zł
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poz. 30

31

PLANQUE Francois, Bibliothèque choisie de
médecine tirée des ouvrages périodiques tant
françois qu’étrangers (…). Tome XXV.
Paryż 1766, Wdowa d’Houry, 670 s.
Pięknie ilustrowana encyklopedia wiedzy medycznej
z XVIII w. Dzieło życia doktora Francoisa Planque’a (1696–1765) było wydawane w l. 1748–1770 i liczy w sumie 31
tomów. Tom dwudziesty piąty całej serii zawierający hasła
od liter OS do PAS. Encyklopedia zawiera 11 rozkładanych
plansz z przedstawieniami narzędzi chirurgicznych, oraz
różnych szczegółów anatomicznych.
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w słabym stanie,
liczne plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł

32

PLANQUE Francois, Bibliothèque choisie de
médecine tirée des ouvrages périodiques tant
françois qu’étrangers (…). Tome XXVII.
Paryż 1766, Wdowa d’Houry, 643 s.
Pięknie ilustrowana encyklopedia wiedzy medycznej
z XVIII w. Dzieło życia doktora Francoisa Planque’a (1696–1765) było wydawane w l. 1748–1770 i liczy w sumie 31
tomów. Tom dwudziesty siódmy całej serii zawierający hasła
od liter PIS do ROU. Encyklopedia zawiera 6 rozkładanych
plansz z przedstawieniami narzędzi chirurgicznych,
szkieletu, czaszki, mózgu, oraz łóżka dla chorego z mechanizmem podnośnika.
Oprawa współczesna, brązowy półskórek w bdb stanie;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w słabym stanie, liczne plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł

poz. 32
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33

PLANQUE Francois, Bibliothèque choisie de
médecine tirée des ouvrages périodiques tant
françois qu’étrangers (…). Tome XXX.
Paryż 1770, Wdowa d’Houry, 678 s.
Pięknie ilustrowana encyklopedia wiedzy medycznej z XVIII w. Dzieło życia doktora Francoisa Planque’a
(1696–1765) było wydawane w l. 1748–1770 i liczy
w sumie 31 tomów. Tom trzydziesty całej serii zawierający hasła od liter SUF do TAI. Encyklopedia zawiera
11 rozkładanych plansz z przedstawieniami narzędzi
chirurgicznych, operacji pęcherza moczowego i nerwu podbrzusznegou kobiet i szczegółów anatomicznych
dróg moczowych.
Oprawa współczesna, brązowy półskórek w bdb stanie;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w słabym stanie, liczne plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł

34

QUINTI HORATII FLACCI, Epistolae (…).

Mitawa 1798, Johannes Fridericus Steffenhagen, XVI
s. + 1 k.+ 108 s.
Unikatowe wydanie zaledwie w 180 egzemplarzach
wyboru listów Horacego dedykowane Karolowi Ferdynandowi, księciu de Berry (1778–1820). Syn Karola X, przyszłego króla Francji, służył w l. 1792–1797 w armii księcia
Kondeusza, która walczyła przeciw rewolucyjnej Francji

poz. 34

poz. 33
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w szeregach austriackich i rosyjskich. Wyjątkowy przykład
starodruku z Mitawy, dawnych Kresów Rzeczypospolitej.
Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, pełna skóra złocona na brzegach w db
stanie z drobnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i wzorami roślinnymi; wewnątrz w bdb stanie,
bez zarzutu; na wyklejce ekslibris francuski współczesny;
ogólnie stan bdb.
Cena: 800 zł

35

RAYNAL, Guillaume, Thomas, François, Histoire Philosophique et Politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes. Tome neuvieme.
Genewa 1780, Jean-Leonard Pellet, 8+412 s.
Najsłynniejsze dzieło Autora będące unikatową encyklopedią świata kolonialnego. Autor o polemicznym
zacięciu, krytykował traktowanie kolonii i ich mieszkańców przez absolutnych władców i kler katolicki. Dwa lata
po pierwszym wydaniu, czyli w 1772 roku dzieło zostało
wyrokiem sądu zakazane we Francji. Tom dziewiąty całej
serii wyjątkowego wydania genewskiego z 1780 roku. Wydanie to liczące w sumie 11 tomów jest wyceniane od 5000

USD do 16 000 USD w zależności od stanu zachowania.
Sprzedawany tom dziewiąty dotyczy wyjątkowego obszaru,
bo rodzących się właśnie Stanów Zjednoczonych Ameryki, które toczyły wojnę z Koroną Brytyjską. Autor opisuje
geografię, surowce, handel kolonialny tego obszaru, oraz
omawia szczegóły wojny o niepodległość USA. Dzieło pięknie ilustrowane ryciną frontispisu ze słynną sceną podpisywania traktatu z Indianami przez Williama Penn’a (1644–1718), właściciela i twórcy kolonii słynnej Pennsywlanii. Ponadto 3 wielkoformatowe tabele. Pierwsza z połowami dorsza w koloniach francuskich. Druga z bilansem
handlu między Wielką Brytanią, a jej koloniami w Ameryce Północnej z lat 1667–1773. Trzecia dzielona na dwie
części z handlem Ameryki Północnej z całym światem
w l. 1769–1770, oraz nawigacją i ruchem statków w tych
samych latach.
Oprawa z epoki, pełna pozłacana na brzegach okładek
skóra w db stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami;
grzbiet tłoczony i pozłacany pięknymi wzorami roślinnymi
i geometrycznymi, ale także z minimalnymi przetarciami;
wewnątrz dzieło w db stanie, czasem plamy, ale suche; na
przedniej okładce tłoczony i złocony ekslibris z nazwiskiem
„Richier”– oficer marynarki; ogólnie stan db.
Cena: 250 zł

IV. Encyklopedia Diderota

E

ncyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers – encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł.
Marzenie oświeceniowych myślicieli Jean’a le Rond d’Alembert’a, Denisa Diderot’a i André Le Breton’a. Ująć w jednym
dziele całość wiedzy z nauki, rzemiosła
i sztuk. To kompendium miało dokonać
zmiany myślenia człowieka. Wydawane z przerwami wraz z suplementami
w l. 1751–1777 stanowi fundament
współczesnej cywilizacji europejskiej
i ma do dziś wielkie znaczenie społeczne
i kulturowe.
Przedmiotem niniejszego katalogu
są plansze miedziorytnicze sygnowane
w większości „Benard” będące ilustracją

36

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches sur Les
Sciences, Les Arts Liberaux et Les Arts Méchaniques aver leur explications. AIGUILLER.
Paryż 1762, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St. Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 4 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).

do haseł Encyklopedii wydawane w l. 1762–1777 jako Recueil de Planches sur Les
Sciences, Les Arts Liberaux et Les Arts Méchaniques aver leur explications. W sumie
w Encyklopedii było 2880 miedziorytów,
znaczna część rozkładanych. W niniejszym
katalogu prezentowane są plansze wyłącznie z pierwszego wydania, które było w unikatowym nakładzie 4255 egzemplarzy.
Plansze prezentujemy alfabetycznie wg
Encyklopedii, a zatem j. francuskiego, na
końcu zgodnie z porządkiem wydawców
umieszczając tom suplementu. Wszystkie plansze są w db stanach zachowania,
gdzieniegdzie pojawiają się żółte plamy,
ale suche. W opisie podajemy jedynie informację, jeśli jakaś karta jest naddarta
lub posiada ubytek na marginesie.

Grafiki w liczbie 4, dotyczące profesji iglarza, czyli wytwórcy igieł, szpilek, haftek, oraz skrobiarza-krochmalarza,
którego celem było pozyskiwanie i wykorzystywanie przemysłowe skrobi. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 80 zł
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poz. 37

37

poz. 40
ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
ARCHITECTURE.

Paryż 1762, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 39 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 39, w tym 13 rozkładanych, dotyczące
architektury zarówno antycznej jak i współczesnej Autorom.
Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony
jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Egzemplarze db zachowane; jedna plansza pojedyncza lekko naddarta, gdzieniegdzie żółte plamy, ale suche.
Cena: 1 200 zł

38

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
ARCHITECTURE. CARRELEUR.

Paryż 1762, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące architektury współczesnej
Autorom, posadzek, kafelek oraz ich układania. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie.
Cena: 50 zł

39

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
ARCHITECTURE. COUPPE DES PIERRES.

Paryż 1762, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 5 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące architektury zarówno antycznej jak i współczesnej Autorom w temacie kamieniarki
i sklepień kamiennych. Zbiór rycin z tej składki w komplecie.
Cena: 100 zł

40

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
ART. MILITAIRE, FORTIFICATION.

Paryż 1762, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 18 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
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Grafiki w liczbie 18, dotyczące sztuki wojennej w zakresie fortyfikacji, ich budowy, umocnień, a także ostrzału i zniszczenia. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do
plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 500 zł

41

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches sur Les
Sciences, Les Arts Liberaux et Les Arts Méchaniques aver leur explications. Seconde livraison, en deux
partie. Seconde Partie. CHASSE.
Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 23 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 23, dotyczące polowań, urządzeń
i sprzętów niezbędnych do wykonywania należycie pasji
św. Huberta. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 2 000 zł

42

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CHIRURGIE.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 38 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 38, dotyczące chirurgii, urządzeń
i naczyń niezbędnych do wykonywania zabiegów, a także szczegółów anatomicznych i technik. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 3 000 zł

43

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
BLANCHISSAGE DES CIRES.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St. Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące bielenia wosku pszczelego.
Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony
jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 100 zł
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44

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CIRIER EN CIRE A CACHETER.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące produkcji laku z wosku pszczelego do pieczęci. Zbiór rycin z tej składki
w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

45

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CISELEUR DAMASQUINEUR.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące produkcji narzędzi do rytowania. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

46

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
COFFRETIER, MALLETIER, BAHUTIER.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące produkcji kufrów. Zbiór
rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich
szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 70 zł

47

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CONFISEUR.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 5 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące cukiernictwa. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 150 zł

48

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CORDERIE.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 4 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 4, dotyczące produkcji lin, czyli powroźnictwa. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 150 zł

49

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CORDONNIER ET BOTTIER.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).

24

Grafiki w liczbie 2, dotyczące produkcji butów, czyli zawodu szewca. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

50

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
CORROYEUR.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące produkcji garbarstwa,
czyli wyrobu i wyprawiania skór. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

51

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
COUTELIER.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące noży. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

52

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
DECOUPEUR ET GAUFREUR D’ETOFFE.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące wytłaczania i wyszywania tkanin. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 70 zł

53

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
DENTELLE ET FACON DU POINT.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta:
25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące koronkarstwa. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 100 zł

54

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
DESSEIN.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 37 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 37, dotyczące rysunku, grafiki i malarstwa. Zawierają one liczne studia i zbliżenia anatomiczne,
jak rysować części twarzy, oka, dłoni. Ponadto znajdują się
wśród nich studia nad tłem i pejzażami. Brak planszy XXII. Do
plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 1 000 zł
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55

poz. 55
ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
DRAPERIE.

Paryż 1763, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue du Foin, 11 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 11, dotyczące sukiennictwa. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 400 zł

56

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches sur
Les Sciences, Les Arts Liberaux et Les Arts
Méchaniques aver leur explications. Cinquieme volume.
MATHEMATIQUE. GEOMETRIE.
Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 5 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące geometrii. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie.
Cena: 70 zł

57

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
MATHEMATIQUE.
TRIGONOMETRIE.
SECTIONS CONIQUES.
Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 5 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące trygonometrii i krzywych
stożka. Zbiór rycin z tej składki w komplecie.
Cena: 70 zł

58

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
MATHEMATIQUE. MECHANIQUE.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 5 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące mechaniki. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie.
Cena: 70 zł

59

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
MATHEMATIQUE. HYDRAULIQE.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 11 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 11, dotyczące hydrauliki, hydrostatyki,
hydrodynamiki, maszyny Dupuis’a, maszyny Marli’ego,
maszyny z Nymphembourga, fontanny filtrującej i pompy przeciwpożarowej. Zbiór rycin z tej składki w komplecie.
Cena: 150 zł

60

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
GEOGRAPHIE. CONSTRUCTION GEOMETRIQUE ET MECHANIQUE DES GLOBES.
Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 2 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące konstrukcji geometrycznej i mechanicznej globusów. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie.
Cena: 50 zł
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61

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
INSTRUMENTS DE MATHEMATIQUES.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 3 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące instrumentów matematycznych. Zbiór rycin z tej składki w komplecie.
Cena: 50 zł

62

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
PNEUMATIQUE.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 3 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące pneumatyki. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie.
Cena: 50 zł

63

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
FONTE DE L’OR, DE L’ARGENT ET DU
CUIVRE. FONDEUR EN SABLE.
Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 6 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 6, dotyczące złotnictwa, srebrzenia, metodą piaskowania. Ponadto ryciny dotyczą obróbki miedzi i innych
technik niezbędnych w zawodzie jubilera do wygładzania, czyszczenia i nadawania odpowiedniego połysku oraz barwy metalom
szlachetnym i kolorowym. Zbiór rycin z tej składki w komplecie.
Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 100 zł
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64

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
GRAVURE EN BOIS.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 3 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące drzeworytnictwa. Zbiór
rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich
szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 80 zł

65

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
LUTHERIE.

Paryż 1767, Briasson, David, Le Breton, Durand, rue St.
Jacques, rue de la Harpe, rue d’Enfer S. Michel, 34 pl., 21
x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta
50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 34, dotyczące lutnictwa. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 1 000 zł

66

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches sur Les
Sciences, Les Arts Liberaux et Les Arts Méchaniques aver leur explications. Neuvieme volume. SAVONERIE.
Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 5 pl., 21 x
32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta
50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 5, dotyczące mydlarni. Zbiór rycin z tej
składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 200 zł
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71

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…). TAILLEUR D’HABITS. TAILLEUR DE CORPS.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 24 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 24 dotyczące krawiectwa, w tym ubrań,
jak i samej sztuki szycia i krojenia. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 500 zł

72
poz. 67

67

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
SELLIER-CAROSSIER.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 25 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 25 (w tym 14 rozkładanych) dotyczące
produkcji karet, powozów, siodeł i uprzęży dla koni. Zbiór
rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich
szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 800 zł

68

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
PIQUEUR ET INCRUSTEUR DE TABATIERE.

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
TANNEUR.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 12 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 12, w tym 8 rozkładanych, dotyczące garbowania, czyli wyprawiania skór. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 250 zł

73

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
TAPIS DE TURQUIE.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 8 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 8, w tym 2 rozkładane, dotyczące wyrobu dywanów tureckich. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 200 zł

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 2 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2 dotyczące produkcji i inkrustacji tabakierek. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 50 zł

69

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
TABLETIER CORNETIER.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 16 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 16 dotyczące wyrobu, inkrustowania
i ozdabiania przedmiotów z kości słoniowej. Zbiór rycin
z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 250 zł

70

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
TABLETIER.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 4 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 4 dotyczące wyrobu, inkrustowania
i ozdabiania przedmiotów z drewna, w tym szachów.
Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony
jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 100 zł

poz. 74

74

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…).
TAPISSIER.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 14 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 14, w tym 4 rozkładane, dotyczące tapicerstwa. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz
dołączony jest ich szczegółowy opis w j. francuskim.
Cena: 300 zł
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75

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…). TAPISSIERIE DE HAUTE LISSE DES GOBELINS.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 13 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 13, w tym 2 rozkładane, dotyczące tapicerstwa gobelinów w technice tzw. haute lisse, czyli
krosno z ustawieniem pionowym. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 300 zł

76

ENCYCLOPEDIE, Recueil de Planches (…). TAPISSIERIE DE BASSE LISSE DES GOBELINS.

Paryż 1771, Briasson, rue St. Jacques, 18 pl., 21 x 32
cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5 cm (karta 50
x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 18, w tym 5 rozkładanych, dotyczące
tapicerstwa gobelinów w technice tzw. basse lisse, czyli
krosno z ustawieniem poziomym. Zbiór rycin z tej składki w komplecie. Do plansz dołączony jest ich szczegółowy
opis w j. francuskim.
Cena: 300 zł

77

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches sur Les Sciences, Les Arts Liberaux et Les
Arts Méchaniques aver leur explications. ANTIQUITES
BABYLONIENNES ET EGYPTIENNES.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności babilońskich i egipskich,
przedstawiająca Wieżę Babel oraz Sfinksa na tle piramid
Cheopsa, Chefrena i Mykerionosa.
Cena: 120 zł

poz. 76
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poz. 77

78

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. RUINES DE PALMYRE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 4 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 4, dotyczące słynnych ruin starożytnego
miasta Palmyra (Palmira) w Syrii, zniszczonego przez fanatyków islamskich w 2015 i 2017 roku.
Cena: 250 zł

79

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. RUINES DE BAALBECK.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 4 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 4, w tym jedna rozkładana dotyczące
słynnych ruin starożytnego miasta Baalbeck w Libanie,
znanego z kultu Baala oraz wielkiego bloku megalitycznego.
Cena: 200 zł

80

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. RUINES D’ATHENES.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki dotyczące starożytności greckich w liczbie 2. Każda z
nich podzielona jest na dwie osobne nie związane ze sobą części.
Przedstawiają poszczególne słynne ruiny starożytnego miasta
Ateny. Są wśród nich m.in. pozostałości świątyni Tezeusza, latarni Demostenesa, czy też ruiny świątyni na wzgórzu Laurium z zachowanymi Propyleiami. Wyjątkowy jedyny przykład rycin z encyklopedii dotyczących ruin starożytnych Aten.
Cena: 200 zł

poz. 78
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81

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. VENUS ANADYOMENE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności greckich, przedstawiająca
Wenus Anadiomena, czyli wychodzącą z wody.
Cena: 150 zł

82

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ANTIQUITES. VASE ETRUSQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności rzymskich, przedstawiająca Wazę Etruską z amorami Jupitera oraz brązami
z apartamentów odkrytych w Turchino.
Cena: 50 zł

83

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ANTIQUITES. DIFFERENTES
FORMES DE CHAISES ANTIQUES.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności przedstawiająca 28 rodzajów foteli i krzeseł antycznych.
Cena: 70 zł

poz. 80

84

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ANTIQUITES. DIFFERENTES
CHAUSSURES.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące starożytności, przedstawiające wzory butów i sandałów.
Cena: 50 zł

85

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. LAMPES ANTIQUES.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 2, w tym jedna rozkładana, dotyczące starożytności, przedstawiające wzory lamp i kaganków.
Cena: 80 zł

86
poz. 81

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. TOMBEAU ANTIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności rzymskich podzielona na
dwie części. Górna przedstawia grobowiec znajdujący się

29
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w Panteonie, omawiany przez Winckelman’a w rozprawie
„Histoire de l’art chez les anciens”. Dolna zaś ukazuje dwa
przykłady innych ołtarzy starożytnych.
Cena: 50 zł

87

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ANTIQUITES. AUTELS ANTIQUES.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności rzymskich, przedstawiająca dwa przykłady ołtarzy starożytnych.
Cena: 50 zł

90

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. COLONNE DE CUSSY.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące starożytności, przedstawiające słynną kolumnę Cussy znajdującą się w Burgundii. Jest to unikatowy przykład zachowanej kolumny rzymskiej z III w. n.e.
Cena: 70 zł

poz. 88

88

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ANTIQUITES. GEMMAE TIBERIANAE.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 2, w tym jedna rozkładana, dotyczące
starożytności, przedstawiające słynne Gemmae Tiberianae.
Gemmy to kamienie szlachetne tłoczone zazwyczaj w kości
słoniowej przedstawiające słynne postacie i ich dokonania.
Gemmy te przedstawiają czyny Germanika, wodza rzymskiego z dynastii julijsko-klaudyjskiej, ojca Kaliguli i brata Klaudiusza. Gemma znajdowała się w skarbcu Saint-Chapelle w Paryżu i została namalowana przez Rubensa.
Egzemplarze db zachowane, gdzieniegdzie żółte plamy, ale
suche, jedynie rozkładana plansza ma ubytek na marginesie.
Cena: 150 zł

89

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ANTIQUITES. AGGLESTON.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą starożytności, przedstawiająca
słynną skałę – kamień Aggelston w Wielkiej Brytanii,
hrabstwo Dorcester, będącą prawdopodobnie miejscem
kultu jak Stonehenge.
Cena: 50 zł

30

poz. 91

91

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ARCHITECTURE.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 17 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 17, dotyczące architektury, przedstawiające m.in. kolumny doryckie, jońskie, korynckie, kariatydy,
portyki, frontony, profile, w tych stylach, np. z Term Dioklecjana, Łuku Tytusa w Rzymie, czy przykłady kariatyd z Watykanu dzieła Rafaela.
Cena: 800 zł

92

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ARCHITECTURE. BAGNE DE BREST.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 3, w tym dwie rozkładane, dotyczące architektury, i przedstawiające największe obok tulońskiego więzienie francuskie tzw. Bagne de Brest. Budowane w l. 1750–1751 przez architekta Antoine’a Choqueta de Lindu mogło
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pomieścić nawet 3700 więźniów, stanowiących 10% populacji miasta. W ciągu jednego stulecia przez to słynne więzienie
przewinęło się w sumie ponad 60 000 skazanych, z czego jedna trzecia zmarła w trakcie odbywania kary.
Cena: 150 zł

93

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ARCHITECTURE. SALLON SPINOLA.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 4 pl., 43,5 x 34,5 cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 4, w tym wszystkie rozkładane, dotyczące
architektury, i przedstawiające słynny Salon markiza Spinoli
w Genewie, jego plafony, posadzki i pięknie zdobione ściany.
Egzemplarze db zachowane, gdzieniegdzie żółte plamy, ale
suche, plansza z posadzką z ubytkiem na dolnym marginesie.
Cena: 200 zł

94

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ARCHITECTURE. THEATRE.

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 9 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm), oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 9, w tym jedna rozkładana, dotyczące architektury i przedstawiające, plan dzielnicy, projekty
i przygotowania do budowy oraz na ostatniej planszy fasadę
Teatru Odeon w Paryżu. Budowa obiektu na terenie dawnych ogrodów Kondeuszy, planowana od 1767 roku ruszyła
dopiero w 1779 roku, czyli dwa lata po wydaniu niniejszego tomu Encyklopedii. Była to w zamyśle druga siedziba
„Komedii Francuskiej”.
Cena: 700 zł

95

poz. 93

poz. 94

ENCYCLOPEDIE, (…). ARCHITECTURE
NAVALE, TROCHOMETRE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika, dotyczącą „architektury” morskiej przedstawiająca trochometr, czyli przyrząd zwany inaczej biegomierzem służący poprzez sznur z węzłami do mierzenia
prędkości statku. Stąd skala prędkości na wodach liczona
jest w węzłach.
Cena: 50 zł

96

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ART. MILITAIRE, ARMES ET MACHINES DE GUERRE.
Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 13 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 13, dotyczące sztuki wojennej,
a w szczególności rodzajów broni i machin wojennych. Są
wśród nich przedstawienia kuszy, maszyn oblężniczych, taranów, katapult, wież oblężniczych, czy też urządzeń przydatnych do walki na morzu.
Cena: 700 zł

poz. 96
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97

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ART. MILITAIRE. TACTIQUE
DES GRECS.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące taktyki wojennej i szyku
bojowego starożytnych Greków.
Cena: 50 zł

98

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ART. MILITAIRE. TACTIQUE
DES ROMAINS.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3, dotyczące taktyki wojennej i szyku
bojowego starożytnych Rzymian.
Cena: 100 zł

99

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ART. MILITAIRE DES TURCS.
FORTIFICATION. ARMES ET MACHINES DE GUERRE. ARTILERIE.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 3, w tym jedna rozkładana dotyczące taktyki wojennej, uzbrojenia, artylerii i fortyfikacji Turków.
Egzemplarze db zachowane, gdzieniegdzie żółte plamy, ale
suche, na dolnym marginesie jednej planszy czarne plamy.
Cena: 150 zł

100

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches
(…). ART. MILITAIRE. FORTIFICATION.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca taktyki wojennej, a w szczególności fortyfikacji.
Cena: 50 zł

101

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ART. MILITAIRE. NOUVELLE
ARTILERIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 3, w tym dwie rozkładane dotyczące taktyki wojennej, a w szczególności nowych typów artylerii.
Przedstawiają one nowe typy armat z przekrojami i większymi
ich możliwościami rażenia przeciwnika.
Cena: 100 zł

32

102

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). BRIQUETERIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca cegielni.
Cena: 50 zł

103

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CHAUFOURNIER.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące procesu uzyskiwania wapna palonego, czyli niegaszonego poprzez prażenie kamienia wapiennego w wapienniku.
Cena: 80 zł

104

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). PURIFICATION ET BLANCHISSAGE DE LA CIRE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca bielenia wosku pszczelego i oczyszczaniu go na świecę.
Cena: 50 zł

105

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). COLLE FORTE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 43,5 x 34,5 cm
(karta 50 x 39,5 cm).
Grafika rozkładana dotycząca produkcji kleju.
Cena: 50 zł

106

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CORDONNIER.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące warsztatu pracy szewca.
Cena: 80 zł

107

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). COUTURIERE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca krawiectwa, kroju i szycia.
Cena: 50 zł
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poz. 110

108

poz. 111
ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). COUVREUR.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2, dotyczące dekarstwa.
Cena: 80 zł

109

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). DOREUR SUR CUIR.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca pozłacania skóry.
Cena: 50 zł

110

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CHIRURGIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 8 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 8, dotyczące chirurgii przedstawiające
m.in. narzędzia, czy też fotel do zabiegów operacyjnych.
Cena: 350 zł

111

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). LINGERE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 4 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 4, dotyczące bielizny i wyszywania na
niej monogramów.
Cena: 200 zł

112

poz. 112

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). LUTHIER. INSTRUMENS DES
HEBREUX. INSTRUMENS DES ANCIENS. INSTRUMENS ETRANGERES. INSTRUMENS DE DIFFERENTES SORTES.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 4 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm) oraz 43,5 x 34,5
cm (karta 50 x 39,5 cm).
Grafiki w liczbie 4, w tym dwie rozkładane dotyczące instrumentów muzycznych hebrajskich, zagranicznych,
dawnych i różnych typów.
Cena: 250 zł

113

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). MARCHANDE DE MODES.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca sprzedawców ubrań, sukni.
Cena: 50 zł

114

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). GEOMETRIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet,
rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotycząca geometrii.
Cena: 50 zł

115

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ALGEBRE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacqu-
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es, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 43,5 x 34,5 cm
(karta 50 x 39,5 cm).
Grafika rozkładana dotycząca algebry oraz idealnego równania.
Cena: 50 zł

116

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). MECHANIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3 dotyczące mechaniki, w tym wózka
dla niepełnosprawnych ciągniętego przez konia, oraz instrumentów balistycznych.
Cena: 150 zł

117

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). OPTIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 2 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 2 dotyczące optyki.
Cena: 80 zł

118

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). ASTRONOMIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 8 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 8 dotyczące astronomii.
Cena: 150 zł

poz. 121
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119

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE DES PARTIES NORD ET
EST DE L’ASIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 36,5 x 31,5 cm (karta 44 x 39,5 cm).
Mapa Azji Północnej i Wschodniej z 4 zbliżeniami obszarów sporządzona przez Didier Roberta de Vaugondy w 1772 roku.
Cena: 150 zł

120

ENCYCLOPEDIE, (…). NOUVELLE REPRESENTATION DES COTES NORD ET
EST DE L’ASIE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 36,5 x 31,5 cm (karta 44 x 39,5 cm).
Mapa Azji Północnej i Wschodniej z 2 zbliżeniami obszarów sporządzona przez Didier Roberta de Vaugondy w 1772 roku.
Cena: 150 zł

121

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE DE LA CALIFORNIE ET
DES PAYS NORD-OUEST SEPARES DE L’ASIE PAR
LE DETROIT D’ANIAN.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 32,5 x 31,5 cm (karta 40,5 x 39,5 cm).
Mapa Kalifornii i Alaski z cieśniną oddzielającą ją do
Azji z 1 zbliżeniem obszarów sporządzona przez Didier Roberta de Vaugondy w 1772 roku.
Cena: 250 zł
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122

126

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 39 x 31,5 cm (karta 44 x 39,5 cm).
Mapa składająca się z dwóch części. Górna przedstawia
Północno-Wschodnią Azję i Amerykę Północną z Arktyką, jako nowe odkrycia geograficzne sporządzoną przez
Philipe’a Buache w 1752 roku. Dolna zaś to Japońska mapa
świata z Azją i Ameryką Północną przywieziona do Europy
przez Kampfera i prezentowana w Towarzystwie Królewskim
w Londynie jako obiekt Gabinetu Osobliwości Hansa Sloane.
Cena: 250 zł

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 49,5 x 30,5 cm
(karta 52 x 39,5 cm).
Mapa kapitana Cluny autora publikacji „American Traveller”, wydanej w Londynie w 1769 roku. Przedstawia półkulę północną od Kamczatki przez Amerykę Północną
aż do Europy i Afryki, z Arktyką i Spitsbergenem. Mapa w
większym formacie na szerokość niż pozostałe z encyklopedii.
Cena: 150 zł

123

127

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE DES NOUVELLES DECOUVERTES (…) EXTRAIT D’UNE CARTE JAPONOISE
DE L’UNIVERS.

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE GENERALE DES DECOUVERTES DE L’AMIRAL DE FONTE.
Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 39,5 x 31,5 cm (karta 45 x 39,5 cm).
Mapa odkryć admirała de Fonte przedstawiająca Północno-Wschodnią Azję i Amerykę Północną z Arktyką,
z 1 zbliżeniem obszarów sporządzona przez Guillaume’a de
L’Isle i opublikowana po raz pierwszy w 1752 roku.
Cena: 150 zł

124

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE GENERALE DES DECOUVERTES DE L’AMIRAL DE FONTE (…).

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 38 x 33 cm
(karta 45 x 39,5 cm).
Mapa odkryć admirała de Fonte i innych odkrywców przedstawiająca Północno-Wschodnią Azję i Amerykę Północną
z Arktyką, sporządzona przez Thomasa Jefferysa i opublikowana po raz pierwszy w 1768 roku, w Londynie, a przetłumaczona i wydrukowana przez Didier Roberta de Vaugondy
w 1772 roku, w Paryżu.
Cena: 150 zł

125

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). CARTE (…) TERRES ARCTIQUES (…) DEPUIS 1650 JUSQU’AU 1747 (…). CARTE DE
LA BAYE D’HUDSON (…).

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 1 pl., 38 x 35,5 cm
(karta 42,5 x 39,5 cm).
Mapa składająca się z 4 części. Pierwsze trzy to mapy Arktyki, pierwsza wg Nicolas’a Sansona z 1650 roku, druga i trzecia wg Guillaume’a De L’Isle’a z 1700 i 1703 roku. Czwarta
mapa Zatoki Hudson wg Henri Ellis’a z 1747 roku. Całość
zebrana i opublikowana przez Didier Roberta de Vaugondy
w 1773 roku, w Paryżu.
Cena: 200 zł

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). PARTIE DE LA CARTE DU CAPITAINE CLUNY AUTEUR D’UN OUVRAGE ANGLOIS INTITULE AMERICAN TRAVELLER PUBLIE
A LONDRES EN 1769.

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). GNOMONIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 7 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 7 dotyczące gnomoniki, czyli nauki
o zegarach słonecznych.
Cena: 150 zł

128

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). PHYSIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 3 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 3 dotyczące fizyki, m.in. maszyny Pieter’a Musschenbroek’a, czyli pierwszego kondensatora
elektrycznego, a także kominka i ruchu ciepłego powietrza
w jego kanałach.
Cena: 100 zł

129

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). MUSIQUE.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 21 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 21 dotyczące muzyki, zapisu nutowego,
jego różnych form, skrótów i znaków muzycznych.
Cena: 200 zł

130

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). MEUNIER.

Paryż–Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe,
Brunet, rue des Poitevins, rue de la Harpe, rue St.
Jacques, w Amsterdamie M. Rey, 5 pl., 21 x 32 cm;
(karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5 dotyczące młyna, jego konstrukcji
i sposobów mielenia ziarna.
Cena: 150 zł
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Grafiki w liczbie 4 dotyczące sposobów produkcji fajek do
palenia tytoniu.
Cena: 150 zł

132

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). PORCELAINE. ART DE FAIRE LA
PORCELAINE.
Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 5 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafiki w liczbie 5 dotyczące sposobów produkcji porcelany.
Cena: 150 zł

133
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131

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). PIPES A FUMER LE TABAC. ART
DE FAIRE LES PIPES.
Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey,4 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).

CORPS.

ENCYCLOPEDIE, Suite du Recueil de Planches (…). TAILLEUR D’HABITS ET DE

Paryż –Amsterdam 1777, Panckoucke, Stoupe, Brunet, rue
des Poitevins, rue de la Harpe, rue St. Jacques, w Amsterdamie
M. Rey, 1 pl., 21 x 32 cm; (karta: 25 x 40 cm).
Grafika dotyczące krawiectwa, a w szczególności sposobów szycia i mierzenia, damskich bluzek, gorsetów.
Cena: 50 zł
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134

ALBUM für Pianoforte und Gesang für 1839,
(…).

Lipsk 1839, Breitkopf i Härtel, 57 s.
Antologia na rok 1839 zawierająca nowe utwory na fortepian współczesnych wydawcom artystów. Są wśród tych
utworów dwa mazurki Fryderyka Chopina (s. 24–30). Są
to mazurek gis-moll op. 33 nr 1 oraz mazurek D-dur op.
33 nr 3. Oprócz Fryderyka Chopina znajdują się tam utwory
Sigismonda Thalberga, Feliksa Mendelssona-Bartholdy, Giacomo Meyerbeera i innych. Na frontispisie sygnowana rycina
z portretem Sigismonda Thalberga. Rzadkie.
Brak oprawy, papierowy zeszyt w średnim stanie; wewnątrz dzieło w db stanie, czasem plamy charakterystyczne
dla kwaśnego papieru, na nutach odcisk płyty wydawniczej;
ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

135

ALMANACH DE GOTHA, Annuaire diplomatique et statistique pour l’anne 1862.

Gotha 1862, Justus Perthes, XX s.+ 17 k.+ 912 s.+ 60 s.+ 1 k.
Rocznik genealogiczny wydawany w Gotha, w l. 1763–1944
zawierający informacje o domach panujących, arystokracji oraz
rządzących. Tom 97 za 1862 rok zawierający 6 portretów, w tym
m.in. Abrahama Lincolna i Wilhelma I, króla Prus.
Oprawa z epoki, pełne płótno tłoczone herbem Saksonii
i złocone w bdb stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem;
wewnątrz dzieło w bdb stanie bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł
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136

BLAZE DE BURY Marie Pauline Rose,
Voyage en Autriche, en Hongrie et en Allemagne. Pendant les événements de 1848 et 1849.
Paryż 1851, Charpentier, VIII s.+ 402 s.
Opis podróży po Austrii, Niemczech i Węgrzech w czasie
Wiosny Ludów baronowej Blaze de Bury, z d. Stuart (1813–1894), francusko-angielskiej pisarski pochodzenia szkockiego. Jako żona francuskiego dyplomaty Henri Blaze de
Bury (1813–1888), w sercu Wiosny Ludów odwiedziła
m.in. Kolonię, Monachium, Berlin, Wiedeń, Peszt. Obok
wydarzeń aktualnych Autorka podaje także rys historyczny
i społeczny dla każdego obszaru, który poznała. Pierwsze
oryginalne wydanie.
Oprawa z epoki, niebieski półskórek w średnim stanie
z ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem;
stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

137

też tradycjonalizmu, którego ojcem duchowym jest Joseph de
Maistre). Traktat ilustrowany 2 rycinami z portretem Autora
i sceną zdobycia Bastylii.
Oprawa z epoki, piękny pełny złocony i tłoczony atłas
w średnim stanie, z minimalnymi przetarciami i ubytkami,
szczególnie na grzbiecie; obie strony okładek z pięknymi wyklejkami w środku; na przedniej okładce złocony monogram
„C”’; wewnątrz dzieło w db stanie bez zarzutu, plamy, ale suche; wszystkie karty na brzegach są pozłacane; całość w czarnym kartonowym pudełku; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

BOSSUET Jacques-Begnine, Méditations sur
Evangile, (…).

Paryż b.d. około 1860–1870, Bracia Garnier, 571 s.+ 1 k.
Pięknie pozłacane wydanie medytacji i rozważań kardynała Bossuet’a nad wybranymi tematami z Ewangelii. Dzieło
pięknie ilustrowane 14 grafikami, rytowanymi przez artystów
angielskich na podstawie obrazów Leonarda da Vinci, Rafaela, Rembrandta, Rubensa etc.
Oprawa z epoki, pełne płótno w db stanie, z minimalnymi
przetarciami i ubytkami, szczególnie na grzbiecie, tłoczonym
i pozłacanym tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie bez zarzutu, ryciny bardzo czyste; wszystkie karty na brzegach są
pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

poz. 139

139

CHARTON Edouard, Le Magasin Pittoresque.

Paryż 1833–1834, les Bureaux du Magasin Pittoresque,
T. 1: 420 s., T. 2: 412 s.
Słynny dziewiętnastowieczny ilustrowany magazyn
z podróży dookoła świata wydawany przez Edouarda Chartona. Rodzaj encyklopedii, zwierający informacje z takich dziedzin jak historia, archeologia, geografia, etnografia, literatura,
sztuka, nauki przyrodnicze, przemysł – technika, a nawet rozrywka. Przedmiotem sprzedaży jest tom pierwszy i drugi serii
za pierwsze dwa lata wydawnictwa. Tom pierwszy zawiera
325 ilustracji wg tabeli alfabetycznej na końcu tekstu.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z ubytkami
i przetarciami; grzbiet tłoczony z pozłacanymi motywami roślinnymi i tytułem, ale z ubytkami od góry i dołu; wnętrze w db
stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

140

CHODŹKO, Leonard Borejko, La Pologne
historique, litteraire et monumentale, (…).
Tome premier. Tome deuxieme. Tome troisieme et dernier.

poz. 138

138

BURKE Edmund, Reflections on the Revolution in France.

Londyn 1839, Charles Daly, 19 Red Lion Square, 286 s.
Pięknie pozłacane wydanie w języku angielskim słynnej
fundamentalnej pracy politologicznej Autora. Książka przyczyniła się do powstania nurtu myśli politycznej zwanego
konserwatyzmem ewolucyjnym lub ewolucjonizmem (w odróżnieniu od konserwatyzmu tradycyjnego, reakcyjnego czy

Paryż 1835–1836, 1836–1837, 1839–1842, Biuro Centralne, T. 1: 1 k. + 480 s., T. 2: 1 k.+ 480 s., T. 3: 1 k.+ 480 s.
Pierwsze wydanie monumentalnego dzieła słynnego polskiego wydawcy emigracyjnego Leonarda Chodźko będące
historią i opisem geograficzno-politycznym Polski. Dzieło
w komplecie w trzech tomach. Pierwsza część to historia
Polski od czasów najdawniejszych do panowania Władysława
Łokietka. Drugi tom obejmuje historię Polski od panowania
Kazimierza Wielkiego do śmierci Stefana Batorego, zaś ostatni
od początku panowania Zygmunta III Wazy, aż po wydarze-
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poz. 141

141
poz. 140

poz. 140

nia współczesne Autorowi, czyli do powstania listopadowego.
Każda część zawiera także opisy wyjątkowych i ciekawych
miejsc w Polsce, a także podstawowe informacje o literaturze,
sztuce i nauce. Ponadto dzieło zawiera przykłady wyjątkowych
zabytków na ziemiach polskich. Ważną część dzieła stanowią
baśnie, legendy i opowiadania, a także esej o teatrze dramatycznym w Polsce. Dzieło zawiera także opis tańców polskich,
takich jak polonez, mazurek, czy krakowiak. Dzieło bardzo
bogato ilustrowane. Staloryty przedstawiają pomniki przyrody,
obiekty sakralne, zamki, pałace, miasta, portrety ważnych postaci historycznych z dziejów Polski, dzieła sztuki, nuty pieśni
itd. Łącznie daje to liczbę 180 rycin (w tym mapy), w komplecie w trzech tomach, tj. 60 rycin na każdy tom skolacjonowanych z tablicą na początku woluminu. Rzadkie w komplecie 3 tomów pierwszego wydania.
Oprawa z epoki, czerwony półskórek w dobrym stanie
z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet
złocony napisem „La Pologne” i wzorami geometryczno-roślinnymi; na grzbiecie trzeciego i drugiego tomu mikroskopijne dziurki; wewnątrz dzieło w db stanie, niektóre karty
pożółkłe charakterystycznie dla papieru kwaśnego z XIX w.;
ogólnie stan db.
Cena: 5 000 zł

38

COXE William, Memoirs of Horatio, Lord
Walpole, (…).

Londyn 1820, Longman, Hurst, Rees, Orme i Brown, T. 1:
XXIII s.+ 438 s., T. 2: VIII s.+ 468 s.+ 9 k.
Wspomnienia Horatio Walpole’a (1678–1757) polityka
i dyplomaty brytyjskiego będącego wieloletnim ambasadorem w Paryżu w opracowaniu Williama Coxe’a (1747–1828).
Brytyjski historyk, który zasłynął ze swej podróży do Europy
Wschodniej, w tym Polski, opisuje wspomnienia lorda Walpole na tle jego epoki i europejskiego kontekstu politycznego. Dzieło w dwóch tomach w komplecie z ryciną frontispisu,
z portretem Autora w pierwszym tomie. Tekst w j. angielskim.
Oprawa z epoki, brązowy półskórek w bdb stanie; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz francuskim monogramem szlacheckim; na wyklejce okładki każdego tomu ekslibris szlacheckiej rodziny, właścicieli zamku Chissay w Turenii, z krótką dewizą „Zitto!” („Cicho!”); stan wewnętrzny bdb;
ogólnie stan bdb.
Cena: 400 zł

142

DE BREHAT Alfred, Aventures d’un petit Parisien, (...).

Paryż b.d, około 1880, J. Hetzel, 400 s.+ 15 pl.
Pięknie ilustrowana powieść dla młodzieży, która odniosła duży sukces i była wielokrotnie wznawiana. Tekst
zawiera 15 całostronicowych rycin, sygnowanych przez Edmonda Morina (1824–1882), a także liczne mniejsze ilustracje w tekście.
Oprawa z epoki, pełne płótno tłoczone monogramem
„P.C.”, w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie, czasem plamy, charakterystyczne
dla kwaśnego papieru; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

143

DE CHAMPEAUX Alfred, Les Monuments
de Paris.

Paryż [1887], Henri Laurens, 300 s.
Praca autorstwa inspektora sztuk pięknych miasta Paryża.
Wywód w ułożeniu chronologicznym ukazuje zabytki stolicy
Francji od czasów antycznych do współczesnych Autorowi.
Tekst pięknie ilustrowany 46 rycinami z widokami zabytków.
Pierwsze oryginalne wydanie.
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Oprawa z epoki, pełne złocone płótno w średnim stanie,
grzbiet tłoczony z pozłacanymi motywami roślinno-geometrycznymi i tytułem; wnętrze w średnim stanie, kilka kart luźnych; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra złocona na krawędziach w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i pięknymi wzorami
geometryczno-roślinnymi; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

146

DENIS Ferdinand, Histoire geographique du Bresil. MICHEL Francisque, Histoire des Croisades.

Paryż 1832–1833, Bibliotheque Populaire, 107+100+103 s.
Dziewiętnastowieczna seria Biblioteka Popularna ufundowana przez znamienitości nauki i kultury francuskiej początku XIX wieku. Dwa traktaty zszyte w jednym woluminie.
Pierwszy traktat to Historia geograficzna Brazylii. Dzieło
w dwóch częściach ukazuje historię tego młodego wówczas
państwa i zawiera jego dokładny opis geograficzny. Dołączona została także składana dwustronna tabela budżetu Cesarstwa Brazylii na 1829 rok z podziałem na dochody i wydatki. Na końcu dołączony jest kilkunastostronicowy opis
Urugwaju. Drugi traktat to rozprawa o dziejach ruchu krucjatowego od pierwszej wyprawy do upadku ostatniej twierdzy krzyżowców – Akki. Autor opisuje kolejne wyprawy,
na końcu umieszcza dokładny spis i  słownik miejscowości
w Ziemi Świętej.
Oprawa z epoki, półskórek w db stanie z minimalnymi
przetarciami i ubytkami na okładce; grzbiet tłoczony i pozłacany; wnętrze w db stanie bez zarzutu, tylko tabela ma przetarcia i ubytki na marginesach; także ślady ołówka w tekście;
ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

poz. 144

144

DE LA FORGE Anatol, La Pologne en 1864,
lettres à M. Émile de Girardin, (…).

Paryż 1864, Edouard Dentu, 31 s.
Broszura autorstwa francuskiego polityka i publicysty
Anatole’a de La Forge (1820–1892) w formie listów do innego
wpływowego dziennikarza i polityka epoki Emille’a de Girardina (1802–1881). Broszura popierająca powstanie styczniowe, z której sprzedaży dochód był przeznaczony na ofiary caratu. Tekst uzupełniony dwoma krótszymi refleksjami na rzecz
Polski i powstania, z kwietnia i maja 1863 roku: Eugène’a Forcade’a i papieża Piusa IX.
Broszura w db stanie; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

145

DEMOUSTIER Charles-Albert, Lettres a Emilie sur la Mythologie. 1ere partie. 2me partie.

Paryż 1820, Locard i Davi, T. 1: 120 s., T. 2: 106 s.
Mitologia grecka pisana prozą i wierszem w formie listów
adresowanych do młodej uczennicy przez Narratora przebywającej na wakacjach. Dzieło przyniosło ogromny sukces Autorowi i było jednym z najpoczytniejszych, wręcz szkolnym
opisem mitologii starożytnej. Tom pierwszy i drugi, z sześciu
w komplecie, zszyte w jednym woluminie z 6 rycinami przedstawiającymi sceny z mitologii.

poz. 147

147

FIGUERAS, Calendario Perpetuo Di Napoleone E Della Sua Armata.

Palermo 1835, Stamperia [di Francesco] Spampinato,
VIII s.+ 122 s.
Unikatowy kuriozalny druk poświęcony Napoleonowi Bonaparte. Kalendarz wieczny Napoleona i jego armii na każdy dzień roku podający odpowiednie wydarzenie z życia cesarza Francuzów i działalności jego wojsk. Kalendarz w formie
tabeli z krótkim opisem wydarzenia, podaniem daty rocznej
i państwem, gdzie miało miejsce. Spis poprzedzony krótkim
wstępem i życiorysem Napoleona. Na początku tekstu rycina
z pomnikiem Napoleona, zaś na końcu z obrysem jego postaci
w drzewie [sic!], prawdopodobnie na wyspie św. Heleny w tle
z jego grobem. Dzieło z enigmatycznym faksymile podpisu na
końcu kalendarza „Figureas”. Rzadkie! Brak w BNF.
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Oprawa z XIX lub początku XX w., pełne czerwone płótno w bdb stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na
wyklejce okładki ekslibris szlacheckiej rodziny korsykańskiej de Casabianca z łacińską dewizą „In bello leones, in pace
colombae” („na czas wojny lew, w czasie pokoju gołąb”); na
karcie przedtytułowej introligatorskiej naklejony fragment
strony tytułowej z osobą autora „Cav. M. Figueras”; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

148

GRANIER DE CASSAGNAC Adolphe,
L’Empereur, la Pologne et l’Europe.

Paryż 1864, Edouard Dentu, 29 s.
Broszura autorstwa francuskiego polityka, publicysty i bonapartysty Adoplhe’a Granier de Cassagnac (1806–1880) popierająca sprawę polską i powstanie styczniowe,
ale tylko w zakresie jakim czynił to cesarz Napoleon III,
a więc zachowawczo.
Broszura w db stanie, na przedniej okładce drobne naddarcie; stan wewnętrzny db, niektóre karty nie rozcięte; ogólnie
stan db.
Cena: 100 zł

Poznań 1895, Nakładem K. Kozłowskiego 64 s. Poznań
1885, Nakładem Autora, 32 s. Poznań 1895, Nakładem K. Kozłowskiego 120 s. Paryż 1836, w Księgarni Polskiej, 16 s.
Zbiór 4 różnych tekstów w jednej oprawie. Pierwszy na
100 rocznicę upadku Polski z rycinami. Drugi na 1000-lecie
śmierci Metodego z ryciną. Trzeci swoisty podręcznik deklamacji, sypania anegdotami i powiedzonkami. Ostatni tekst
wydany w Paryżu, wg Karola Estreichera autorstwa Tomasza
Kraskowskiego, uczestnika próby wywołania powstania na
Grodzieńszczyznie i w Puszczy Białowieskiej. Rzadkie!
Oprawa z epoki, pełne czerwone płótno w db stanie; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem „Divers”; na stronie tytułowej
każdego tekstu ekslibris „L. Cieszkowski Bar-sur-Aube”; stan
wewnętrzny bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 300 zł

150

HAUREAU Jean-Barthélemy, Histoire de La
Pologne depuis son origine jusqu’en 1846,
suivie de notices biographiques sur ses grands hommes.
Payż 1846, Pagnerre 254 s.
Historia Polski pióra francuskiego historyka i publicysty.
Autor daje panoramę od dziejów bajecznych i Piasta Kołodzieja, po czasy mu współczesne. Więcej miejsca poświęca czasom mu bliższym, opisując obszernie Powstanie Krakowskie
z 1846 roku i rabację galicyjską.
Oprawa z epoki, bordowe półpłótno w db stanie; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

151

HEURES DE ROUEN, à l’usage du diocese selon les nouveaux Missel et Breviare.

poz. 149

Rouen 1818, Wdowa Trenchard-Behourt, 778 s.+ 3 k.
Liturgia godzin, czyli inaczej „Officium Divinum” dla
diecezji Rouen, Czasami sam termin „liturgia godzin” – „godzinki” bywa zastępowany sformułowaniem „modlitwa brewiarzowa”, jest to jednak nazwa potoczna. Brewiarz zawiera
Ewangelie, czytania, Psalmy i fragmenty ze Starego Testamentu, na najważniejsze święta i niedziele roku liturgicznego.
Oprócz tekstów Biblii, modlitwy, kanon mszy św., rozważania i komentarze do tekstów. Ponadto dzieło zawiera osobno
modlitwy i wspomnienia świętych. Na początku znajduje się
kalendarz świąt ruchomych na lata 1818–1847, oraz kalendarz
na rok 1818. Brewiarz przeznaczony na cały rok liturgiczny.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w db stanie z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i pięknymi wzorami geometryczno-roślinnymi; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

149

152

GRZEGORZEWSKI Jan, Piast i Kościuszko.
KANTECKI Antoni, Święci Cyryl i Metody.
apostołowie Słowiańszczyzny. Książeczka jubileuszowa
w tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego. ZAGŁOBA,
Wesoły deklamator. Zbiór wierszy humorystycznych, satyr fraszek, epigramatów, monologów, dyalogów, komedyjek, przysłów, przypowieści, facecyi i anegdotek polskich. KRASKOWSKI Tomasz, Pamiętnik o powstaniu
Białowieskiem, mający służyć jako materiał do historji
powstań litewsko-ruskich.

40

C. JULLI CAESARIS, Commentarii De
bello Gallico et civili cum notis Gallicis et Indie geographico.
Paryż 1802, Nyon, 418 s.+ 1k.
Dwa najważniejsze dzieła Juliusza Cezara. „De bello
Gallico”, tj. „O wojnie galijskiej”, czyli słynny tekst o podboju Galii oraz „De bello civili”, czyli „O wojnie domowej”, którą Cezar toczył po rozpadzie triumwiratu. Tekst
w języku łacińskim.
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poz. 152

poz. 153

Oprawa z epoki, pergamin ze starszego rękopiśmiennego
dokumentu w średnim stanie z drobnymi przetarciami; wewnątrz w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

153

LA BRISE DU NORD. Keepsake polonais.
LA BRISE DU NORD

Paryż 1838, Agence Polonaise, J. S. Grabowsi, H. E. Chonski, CH. Forster, 2 k.+ 303 s.
Zbiór poezji, nowel, opowiadań, literatury polskiej z okresu Wielkiej Emigracji wydane jej nakładem. Wśród autorów
są m.in. Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Ludwik Mierosławski, Leonard i Olimpia Chodźko, Konstanty
Gaszyński etc. Zbiór ilustrowany 6 stalorytami oraz ryciną
frontispisu z widokiem Łazienek w Warszawie. Pierwsze oryginalne wydanie.
Oprawa z epoki, brązowy półskórek w średnim stanie;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale z ubytkami na
górze i dole; stan wewnętrzny db, czasem plamy, charakterystyczne dla kwaśnego papieru; ogólnie stan średni.
Cena: 250 zł

154

LELEWEL Joachim, Histoire de Pologne,
(...).

Paryż-Lille 1844, Paryż Księgarnia Polska, Lille Vanackkre Carion, T. 1: XX s.+ 388 s., T. 2: 208 s.+ VIII s.+ 359 s.
Dzieło jednego z najwybitniejszych polskich historyków.
Składa się z dwóch części w dwóch woluminach. Pierwsza
część to historia Polski od czasów Ziemowita (około 860 r.)
do upadku Rzeczypospolitej w 1795 roku. Druga część zajmująca połowę drugiego woluminu to traktat o ustroju Polski
i jej społeczeństwie pod tytułem „Considerations sur l’état politique de l’ancienne Pologne et sur l’histoire de son peuple”.
W pierwszym tomie rycina frontispisu z portretem Autora.
Pierwsze oryginalne wydanie. Rzadkie!

poz. 154
Oprawa z epoki papierowa z ilustracją w formie portalu
gotyckiego w słabym stanie z podklejeniami we współczesnej
folii; stan wewnętrzny średni, liczne plamy, charakterystyczne
dla kwaśnego papieru, z podklejeniami; ogólnie stan słaby.
Cena: 250 zł

155

L’ERMITE DU PANTHEON, La Pologne ou
Le nouveau Dieu le veut (1830–1846), épisode
historique de la Philopatride, (…).

Paryż 2 XII 1854, Le Doyen, 35 s.
Anonimowy epizod historyczny pisany wierszem przez
„Pustelnika z Panteonu”. Poprzedzony wstępem i informacjami historycznymi o upadku Rzeczypospolitej, m.in. na podstawie dzieł Leonarda Chodźko, tekst z okresu wojny krymskiej
1853–1856. Wówczas odżyły żywe nadzieje na poruszenie
sprawy polskiej, czego przykładem jest choćby próba tworzenia legionu polskiego przez Mickiewicza w Konstantynopolu.
Broszura w słabym stanie z luźną okładką; stan wewnętrzny średni z plamami, ale suchymi; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

156

LETRRE à Messieurs Les Electeurs de la
France sur la question polonaise.

Paryż 1846, Maulde i Renou, 30 s.
Anonimowy list do deputowanych francuskich nowo wybranego parlamentu w sprawie polskiej. Autor daje rys historyczny od upadku Rzeczypospolitej do Powstania Listopadowego
ukazując niespełnione obietnice mocarstw zachodnich, głównie
Francji i Anglii. Broszura odnosi się do wydarzeń aktualnych
z 1846 roku, czyli rabacji galicyjskiej, nazywanej przez Autora
„żakerią Galicji”. Wówczas odżyły żywe nadzieje na poruszenie
sprawy polskiej, ze względu także na Powstanie Krakowskie.
Broszura w db stanie; stan wewnętrzny db, jedna karta naddarta na marginesie; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł
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157

MALINOWSKI Jakub, HERNISZ Stanisław,
KRACZAK Napoleon, L’Exilé de la Pologne,
recueil de contes et de morceaux littéraires originaux et
traduits du polonais.

poz. 157

Dijon 1833, Carion, 115 s.
Zbiór poezji, nowel, opowiadań, literatury polskiej z okresu Wielkiej Emigracji wydana, opracowana i tłumaczona przez
trzech powstańców listopadowych, którzy znaleźli się w Dijon:
Jakuba Malinowskiego, Stanisława Hernisza i Napoleona Kraczaka. Wśród autorów tekstów są m.in. Adam Mickiewicz, jest
tu m. in. przekład Mickiewicza „Alpuhary” i „Ody do młodości” autorstwa Stanisława Hernisza, fascynata poezji wieszcza.
Zbiór ilustrowany sygnowaną ryciną frontispisu z królem Bolesławem Śmiałym. Pierwsze oryginalne wydanie. Rzadkie!
Oprawa z XX w. papierowa będąca przedrukiem strony
tytułowej w bdb stanie; stan wewnętrzny db, czasem plamy,
charakterystyczne dla kwaśnego papieru; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

158

MARLES Jules Lacroix, Histoire de Pologne.

Tours 1849, Alfred Mame i wspólnicy, 240 s.
Historia Polski pióra francuskiego historyka i publicysty.
Autor daje panoramę od dziejów bajecznych i Piasta Kołodzieja, po czasy mu współczesne. Znaczna część dzieła poświęcona
jest panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego, m.in. znajduje się w nim dokładny opis porwania króla przez konfederatów barskich. Obok historii politycznej, uwagi na temat geografii Polski, obyczajów, tradycji ustrojowych i prawnych. Dzieło
zawiera piękne dwie ryciny frontispisu. Pierwsza przedstawiająca scenę spotkania Jana III Sobieskiego i cesarza Leopolda pod
Wiedniem, druga ze sceną z oczekiwaniem na atak Kozaków
w czasie wojny w obronie Konstytucji z 1792 r. Jest to edycja
słynnego domu wydawniczego Alfreda Mame z Tours i jego
następców, szczycące się zleceniami dla samego papieża.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana oprawa romantyczna
z wzorami geometryczno-roślinnymi w średnim stanie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na grzbiecie i rogach oraz od dołu; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami roślinnymi; wnętrze w db stanie; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

poz. 158

poz. 159
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159

MARIN DE P., J.C.G, Quinze jours à Paris ou Guide de L’Etranger dans la capitale
et ses environs.

Paryż 1853, Chaumerot, VIII s. + 416 s. + 43 s. + mapa
(44 x 39cm)+ 15 pl.
Przewodnik po Paryżu i najbliższej okolicy przewidziany
na 15 dni wraz z dokładnymi informacjami na temat miasta,
transportu, placówek dyplomatycznych etc. Na końcu znajduje
się indeks wszystkich ulic Paryża 12 dzielnic, przed przebudową Haussmanna. Przewodnik z wielkoformatową mapą i 15
rycinami zabytków Paryża. Na stronie tytułowej wydawca
anonsuje 2 plany i 21 rycin.
Oprawa z epoki, pełne płótno tłoczone i złocone tytułem
w bdb stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz
dzieło w db stanie bez zarzutu; brak śladów ubytków anonsowanej na stronie tytułowej drugiej mapy oraz 6 rycin; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł
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160

MICHELET Jules, La Pologne martyr. Russie – Danube.

Paryż-Bruksela-Lipsk 1863, w Paryżu Edouard Dentu,
w Brukseli i Lipsku, A. Lacroix, Verboeckhoven i wspólnicy,
XVI s.+ 365 s.
Eseje o „Polsce męczenniku” pióra francuskiego historyka i filozofa doby romantyzmu, wielkiego obrońcy
i entuzjasty sprawy polskiej. Autor dzieli pracę na trzy części: Kościuszko, męczennicy Rosji i rewolucja Dunaju, tj.
wydarzenia Wiosny Ludów z 1848 roku. Pierwsze oryginalne wydanie.
Oprawa z przełomu XIX i XX w., półpłótno w bdb stanie;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz datą „1863”;
stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

161

O’BRIEN Willliam-Smith, Du véritable caractère de l’Insurrection Polonaise de 1863.

Paryż 1863, Edouard Dentu, 14 s.
Broszura autorstwa irlandzkiego polityka i przywódcy ruchu Młodej Irlandii Williama Smith O’Briena (1803–1864). W
maju 1863 odbył podróż po Polsce i Litwie, której owocem
było opublikowanie niniejszej broszury popierającej powstanie styczniowe. Na obu stronach tylniej okładki znajduje się
bardzo ciekawy spis wszystkich publikacji dotyczących Polski i sprawy polskiej wydanych w oficynie Edouarda Dentu
(1830–1884). Zasłynął on z wydania w czasie swojej działalności ponad 6000 broszur i pamfletów politycznych, w tym
o Polsce i próbach odzyskania niepodległości.
Broszura w db stanie, świeżo rozcięte karty; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

poz. 161

162

ORATIONES ex Sallustii, Livii, Taciti et Curtii Historiis collectae ad usum scholarum Universitatis Parisiensis, nova Editio.

Paryż 1802, Nyon, 491 s.
Wybór mów-oracji najsłynniejszych historyków Autorów
rzymskich: Salustiusza, Tytusa Liwiusza, Kwintusa Kurcjusza Rufusa, Tacyta. Mowy pochodzą z ich największych
dzieł „Roczników”, „Spisku Katyliny”, „Ab urbe condita”, czy
„Historii Aleksandra Wielkiego”. Wyjątkowy zbiór klasycznych oracji rzymskich będących kwintesencją antycznej retoryki. Teksty opatrzone komentarzem i uwagami. Tekst w całości w języku łacińskim.
Oprawa z epoki, pergamin ze starszego rękopiśmiennego
dokumentu w db stanie z drobnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale z przetarciami; wewnątrz w bdb
stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

163

STEIN Henri, Contribution à l’histoire des
émaux de Limoges. Un artiste français en Pologne au XVIe siècle.
Paryż 1893, E. Plon, Nourrit i wspólnicy, 15 s.
Tekst francuskiego historyka i archiwisty Henri Steina
(1863–1940) wygłoszony 6 IV 1893 roku na posiedzeniu Towarzystwa Sztuk Pięknych w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu.

poz. 162
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poz. 165
Autor omawia związki z Polską Pierre’a Reymonda (1513–1584) francuskiego artysty, malarza słynącego z emaliowania srebrnych i złotych talerzy. Wg Steina Reymond posiadał
w l. 1563–1574 pracownię złotniczą w Krakowie pod pseudonimem Pierre Remy. Tekst z dwoma ilustracjami przedstawiającymi dzieła Reymonda, w tym jedno ze zbiorów
Muzeum Czartoryskich.
Broszura w db stanie, na przedniej okładce drobne naddarcie; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

164

WALISZEWSKI Kazimierz Klemens, Marysienka, Marie de La Grange d’Arquien, reine
de Pologne, femme de Sobieski, 1641-1716.

Paryż 1898, E. Plon, Nourrit i wspólnicy, 383 s.
Pierwsze oryginalne wydanie biografii historycznej
królowej Marii Kazimiery d’Arquien z sygnowanym portretem w technice heliograwiury na frontispisie. Proweniencja
z biblioteki księżnej Jeanne Marie Lubomirskiej (1921–2004), z domu de Villiers du Terrage (secundo voto księżnej de la La Rochefoucauld), żony Marcina Stanisława
Lubomirskiego (1914–1977).
Oprawa z epoki, czerwony półskórek w db stanie; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami ; na stronie przedtytułowej ekslibris odręczny Jeanne Marie Lubomirska i wpis
„Pour Jeanne-Marie, Paris 1.1.1951”, ponadto herb Szreniawa
na odcisku pieczęci; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 500 zł

165

VOLTAIRE, Arouet François-Marie, Ouevres
completes, (…).

Paryż 1817–1820, Lefevre i Deterville, T. 1-42, średnio od
około 500 do 900 s. na jeden tom.
Dzieła zebrane Woltera w komplecie w 42 tomach
z wydania paryskiego z początku XIX wieku opartego na
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pierwszym tzw. wydaniu kehlowskim. Całość dorobku jednego z najsłynniejszych filozofów i myślicieli wszechczasów.
W tomie pierwszym znajduje się życiorys Woltera. Tomy 2–6
zawierają „Teatr Woltera”, czyli jego najsłynniejsze sztuki.
W tomach 7–9 znajduje się poezja Woltera, a więc jego drobniejsze formy literackie, jak fraszki, epigramaty i wiersze.
Tomy 10–12 zawierają traktat o „Obyczajach różnych ludów”,
w tym także rozdziały dotyczące Polski. Kolejne tomy 13 i 14
zawierają dwa traktaty historyczne „Wiek Ludwika XIV” oraz
„Wiek Ludwika XV”. W tomie 15 znajdują się kolejne traktaty historyczne, w tym poloniki „Historia Karola XII” oraz
„Historia Cesarstwa Rosyjskiego”. Tom 16 to „Historia Cesarstwa Niemieckiego” i „Historia Parlamentu Paryskiego”,
zaś 17, to różne inne prace historyczne. Tom 18 to rozważania o polityce i legislacji, natomiast treścią tomu 19 jest traktat o fizyce zawierający dwie plansze. Tomy 20–26 to traktaty
i rozważania filozoficzne, w tym słynny słownik filozoficzny.
W tomach 27–29 znajdują się różne teksty literackie Woltera.
W tomie 30 znajduje się natomiast traktat komentujący dzieła
Corneille’a. Ostatnie tomy nr 31–41 to słynna korespondencja Woltera, w tym z władcami, takimi jak Fryderyk II, czy
Katarzyna II, a także z d’Alembertem, współtwórcą słynnej
oświeceniowej encyklopedii. Tom 42 sprzedawanych dzieł zebranych to traktat o tytule „Listy kilku Żydów portugalskich,
niemieckich i polskich do Pana Woltera” (Wersal 1817, Lebel
drukarz króla Ludwika XVIII). Dzieło pióra ojca Guenee jest
dodane w miejsce tomu tablic i indeksu. 42 tomy to blisko
3 metry bieżące książek.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie, gdzieniegdzie ubytki i przetarcia szczególnie na krawędziach
kilku tomów; grzbiet pozłacany i tłoczony; tom pierwszy oprawa współczesna identyczna jak oryginalna, dwa
inne tomy z ciemniejszym grzbietem oprawy; wnętrze
w db stanie, czasem plamy, ale suche, niektóre karty jakby
świeżo rozcięte, choć poszarpane na krawędziach; ogólnie stan średni.
Cena: 1 500 zł
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166

AUBRY Octave, Napoléon. 12 Fascicules illustrés de nombreuses héliogravures. Fas. I–XII.

Paryż 1936, Ernest Flammarion, 384 s.+ 2 k.
Zbiór 12 zeszytów w komplecie z ciągłą paginacją poświęcony Napoleonowi Bonaparte pióra Octave’a Aubry (ur.
1881, zm. 1946) – francuskiego historyka i powieściopisarza,
Autora kilkudziesięciu prac na temat Napoleona Bonaparte
i jego rodziny. Wywód w porządku chronologicznym z bardzo dużą ilością ilustracji w technice heliograwiury. Rzadkie
w komplecie 12 fascykułów.
Oprawa z papierowa z epoki, w db stanie z ilustracjami przedstawiającymi Napoleona; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 250 zł

167

BAEDEKER Karl, Allemagne du sud et Autriche. Manuel du Voyageur, (…).

Lipsk–Paryż 1902, w Lipsku K. Baedeker, w Paryżu Paul
Ollendorff, XVI s.+ 432 s., 45 map i 36 planów miast.
Przewodnik Karla Baedekkera po południowych Niemczech i po Monarchii Austro–Węgierskiej. Przewodnik wyjątkowo ilustrowany z większymi niż format książki 45 mapami
i 36 planami miast. Są wśród nich m.in. mapa kolei i dróg
Galicji oraz Węgier, mapa Tatr, czy plan miasta Krakowa.
Z polskich miejscowości przewodnik zawiera m.in. informacje
o Krakowie, Wieliczce, Tarnowie, Przemyślu, Lwowie i Zakopanem. Tekst w j. francuskim.
Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złocone tytułem w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem;
wewnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre rozkładane mapy
mogą mieć nieznaczne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

168

BAEDEKER Karl, Paris und Umgebung, (…).

Lipsk 1923, K. Baedeker, XLVI s.+ 428 s.+ 60 s., 17 map
i 41 planów.
Przewodnik Karla Baedekkera po Paryżu i okolicach. Przewodnik wyjątkowo ilustrowany z większymi niż format książki 17 mapami i 41 planami miast, dzielnic i zabytków. Są
wśród nich m.in. mapa metra paryskiego, plany poszczególnych
pałaców, kościołów, muzeów, parków. Tekst w j. niemieckim.
Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złocone tytułem w średnim stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany
tytułem; wewnątrz dzieło w średnim stanie, jedynie niektóre
rozkładane mapy mogą mieć nieznaczne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

169

poz. 166

poz. 167

CAZIN Paul, Le prince-évèque de Varmie,
Ignace Krasicki. 1735–1801.

Paryż 1940, Biblioteka Polska, 317 s.
Biografia biskupa Ignacego Krasickiego pióra Paul’a Cazin’a (1881–1963) pisarza i tłumacza literatury polskiej, m.in.
Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Reymonta.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, obłożona folią
w db stanie; grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie,
niektóre karty świeżo rozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

poz. 168
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gne”. W l. 1923–1932 przebywali w Polsce gdzie Henri był
korespondentem dziennika „Le Temps”. Annie za działalność
w ruchu oporu trafiła do Ravensbruck, gdzie 10 XI 1944 zmarła. Oboje za swoją działalność na rzecz współpracy polsko-francuskiej otrzymali wysokie polskie odznaczenia Polonia
Restituta i Krzyż Zasługi RP.
Oprawa z epoki, pełne płótno granatowe, w db stanie; wewnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre mapy mogą mieć
minimalne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db.
Cena: 70 zł

poz. 170

170

CHELMINSKI Jan, MALIBRAN Alphonse,
L’Armée du duché de Varsovie.

Paryż 1913, J. Leroy, Biblioteka Polska, III k.+ 316 s.
Unikatowe wydanie w nakładzie 1000 egzemplarzy historii armii Księstwa Warszawskiego pióra Alphonse’a Mailibrana (1853–1929) z ilustracjami Jana Chełmińskiego (1851–1925), malarza
słynącego ze scen batalistycznych, szczególnie okresu napoleońskiego. Dzieło w dużym formacie folio z 48 planszami kolorowymi.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w średnim stanie; grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie, ilustracje w bdb stanie; na stronie przedtytułowej wpis odręczny
w j. francuskim z dedykacją, jako nagrodą dla osoby, która
otrzymała album; ogólnie stan db.
Cena: 1 200 zł

171

CHEVALIER Alice, Claude-Carloman de Rulhière, premier historien de la Pologne. Sa vie
et son oeuvre historique d’après des documents inédits.
Paryż 1939, Domat-Montchrestien, F. Loviton, 437 s.
Biografia Claude-Carlomana de Rulhière’a (1734–1791), francuskiego historyka i dyplomaty, Autora słynnej „Histoire de l’anarchie de Pologne”, w której zaczytywał się Napoleon Bonaparte.
Oprawa z wydawnicza papierowa z epoki, obłożona folią
w db stanie; grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w db stanie,
niektóre karty świeżo rozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

172

DE MONTFORT Annie et Henri, Pologne
avant-propos par Fortunat Strowski.

Paryż 1939, Hachette, 604 s., 6 map i 16 pl.
Wyjątkowy przewodnik turystyczny po Polsce w j. francuskim. Autorzy byli współzałożycielami w 1919 roku stowarzyszenia francusko-polskiego „Association France-Polo-
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poz. 173

173

FAECHER Stanisław, Cracovie. Le Massif des
Tatras. Les Pieninys–Wieliczka.

Kraków 1939, Drukarnia Narodowa, 16 s.
Przewodnik po Krakowie i okolicach wydany pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, które miało
siedzibę na ul. Lubicz. Przewodnik pod redakcją Stanisława
Faechera (1893–1961), dziennikarza i działacza sportowego,
po II w.ś. dyrektora Sekcji Polskiej BBC. Przewodnik bogato ilustrowany z wieloma informacjami praktycznymi (hotele,
banki, kantory, garaże, komunikacja, stacje benzynowe etc.),
obejmuje oprócz Krakowa, m.in. Zakopane, Pieniny, Wieliczkę, Ojców. Na odwrocie plan Krakowa z 36 miejscami omówionymi w tekście. Na przedniej okładce ilustracje Krakowa
i Pienin sygnowane „Osiecki 36”. Rzadkie.
Oprawa z epoki, wydawnicza, papierowa w db stanie;
w górnej części pieczątka Biura Podróży Orbis w Paryżu z adresem i tel.; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

174

FAUVEL Jean-Jacques, Pologne.

Paryż 1967, Hachette, 733 s., 5 map i 16 pl.
Przewodnik turystyczny po Polsce w j. francuskim.
Pierwsze wydanie serii. Przewodnik ilustrowany 5 mapami
i 16 planami miast, dzielnic i zabytków.
Oprawa z epoki, pełne płótno granatowe, w db stanie; wewnątrz dzieło w db stanie, jedynie niektóre mapy mogą mieć
minimalne naddarcia na złożeniach; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

V. Książki z XIX i XX wieku

175

GUILLOT René, Traqué dans la brousse.

Paryż 1963, Editions G.P., collection Spirale n° 27, 251 s.
Pięknie ilustrowana powieść dla młodzieży, która odniosła duży sukces i była wielokrotnie wznawiana. Tekst zawiera
liczne ilustracje kolorowe i czarno-białe Autorstwa Raoula Augera (1904–1991), słynnego rysownika francuskiego. Bohaterem powieści jest Janek Grabski urodzony w Otwocku,
którego ojciec jest lekarzem mającym tajemnicze laboratorium
w piwnicy ich domu i jest wraz z rodziną zmuszony do ucieczki do Sudanu [sic!].
Oprawa z wydawnicza epoki, w db stanie; grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

poz. 179

176

179

Paryż 1925, Hachette, T. 1: 332 s., T. 2: 334 s.
Wyjątkowo ilustrowana Encyklopedia Sztuk Pięknych,
obejmująca architekturę, malarstwo, rzeźbę i zdobnictwo. Dwa
tomy w komplecie w dużym formacie. Zawierają 10 całostronicowych plansz kolorowych, 120 czarno-białych i 1600
ilustracji w tekście.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z nieznacznymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; brzegi
kart pozłacane od góry; wewnątrz stan bdb; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

Paryż [1936], Bracia Garnier, XXVII s.+ 370 s.
Unikatowe wydane w serii „Klasyka Garnier” w tłumaczeniu na j. francuski Paul’a Cazin’a z wstępem Louis’a Barthou,
premiera i ministra spraw zagranicznych Francji odznaczonego
Orderem Orła Białego. Tłumaczenie prozą. Wydanie w 300
numerowanych egzemplarzach na luksusowym papierze
„pur fil Lafuma”. Sprzedawany ma nr 92. Bardzo rzadkie!
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w db stanie obłożona folią; grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie,
niektóre karty nie rozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

HOURTICQ Louis, Encyclopédie des Beaux-Arts, Architecture-Sculpture-Peinture-Arts
Décoratifs, (…).

177

KUKIEL Marian, Czartoryski and European
Unity 1770–1861.

New Jersey 1955, Princeton University Press, 8+354 s.
Unikatowa biografia ks. Adam Jerzego Czartoryskiego,
przywódcy Hotelu Lambert i jego rola w polityce ówczesnej
Europy. Tekst zawiera opis projektów zjednoczenia poszczególnych krajów Europy, które proponował ks. Czartoryski.
Mogą być one współcześnie szczególnie interesujące biorąc
pod uwagę proces integracji europejskiej. Dzieło zawiera
3 mapy i 3 portrety ks. Czartoryskiego.
Oprawa z epoki, pełne niebieskie płótno w db stanie;
grzbiet tłoczony tytułem, całość posiada papierową nakładkę
na oprawę; wewnątrz stan bdb; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

178

MICKIEWICZ Adam, Pan Tadeusz. (…).

MICKIEWICZ Adam, Le livre de pèlerins
polonais.

Paryż 1947, Egloff, 147 s.
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
wydane w serii „Klasyka polityki”. Utwór dzięki, któremu
Adam Mickiewicz stał się tak naprawdę zanany szerszej
rzeszy czytelników w Europie. Tekst w tłumaczeniu na j.
francuski wydany w kolekcji Charles’a Journeta z imprimatur cenzora i wikariusza generalnego diecezji Fryburga
Szwajcarskiego [sic!].
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w bdb stanie;
grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie, niektóre karty
nie rozcięte; ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł

poz. 180

180

MEISTERMANN Barnabé O.F.M., Nouveau
Guide De Terre Sainte (…).

Paryż 1907, Alphonse Picard i syn, XLIII s.+ 610 s.+ 23
mapy i 110 planów.
Wyjątkowy przewodnik po Ziemi Świętej. Pierwsze wydanie francuskie, wydanie angielskie było w tym samym roku
w oficynie Burns and Oates w Londynie. Obejmuje swoim
zasięgiem całą Ziemię Świętą od Libanu po Damaszek na północy i Gazę oraz Berszebę (Beer Szewę) na południu. Przewodnik wyjątkowo ilustrowany z większymi niż format książki 23 mapami i 110 planami miast, dzielnic i zabytków.
Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złocone tytułem oraz krzyżem jerozolimskim, w db stanie;

47

VI. Oprawy romantyczne, dekoracyjne i kartonaż XIX–XX wieku
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wewnątrz dzieło w db
stanie, jedynie niektóre mapy mogą być lekko luźne, ale nie
mają naddarć na złożeniach; ogólnie stan db.
Cena: 250 zł

181

MÓWI WARSZAWA. Ici Varsovie. This is Warsaw Calling. Hier ist der Polnische Rundfunk.

Warszawa 1974, Wydawnictwa Radia i Telewizji Interpress, 206 s.
Informator radiowy zawierający opis Polski z połowy lat
siedemdziesiątych przedstawiający sukcesy ekipy gierkowskiej
przeznaczony dla radiosłuchaczy za granicą. Liczne ilustracje. Tekst w j. polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki w db stanie; wewnątrz stan db; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

182

ORLOWICZ Mieczyslaw , Excursions en Pologne. (Service des chèques de voyage).

Warszawa 1930, Polski Touring Club, 88 s.+ 2 k.
Przewodnik dra Orłowicza po Polsce w j. francuskim.
Przewodnik wyjątkowo ilustrowany z licznymi widokami
miast i zabytków. Zawiera dużo propozycji wycieczek organizowanych wówczas po całej Polsce. Tekst w j. francuskim.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki z ilustracjami scen
polskich, w db stanie; grzbiet z tytułem; wewnątrz stan db;
ogólnie stan db.
Cena: 70 zł

183

PANKOWSKI Marian, Leśmian. La révolte
d’un poète contre les limites.

Bruksela 1967, Presses Universitaire de Bruxelles, 275 s.
Biografia wraz z analizą twórczości Bolesława Leśmiana
pióra Mariana Pankowskiego (1919–2011), pisarza i krytyka
literackiego osiadłego w Brukseli.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w db stanie;
grzbiet z tytułem; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

184

POETES POLONAIS, Z. Bienkowski.
W. Broniewski. J. Czechowicz. K.I. Galczynski. J. Iwaszkiewicz. M. Jastrun. B. Lesmian.
C. Milosz. J. Putrament. J. Przybos. T. Rozewicz. A. Slonimski. J. Tuwim. L. Staff. A. Wazyk.
S. Wygodzki. J. Zagorski.
Paryż 1949, Pierre Seghers, 70 s.
Antologia poezji polskiej wydana w j. francuskim, tuż
po zakończeniu II w.ś. Tłumaczenie różnych autorów.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w bdb stanie;
grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie, niektóre karty
nie rozcięte; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

185

PROSATEURS POLONAIS, J. Andrzejewski. T. Borowski. K. Brandys. T. Breza. J.
Iwaszkiewicz. L. Kruczkowski. Z. Nalkowska. J. Parandowski. K. Pruszyński. J. Putrament. J. Pytlakowski. A.
Rudnicki. L. Rudnicki. J. Zawieyski. W. Żukrowski.
Paryż 1950, Pierre Seghers, 300 s.
Antologia prozy polskiej wydana w j. francuskim, tuż
po zakończeniu II w.ś.
Oprawa wydawnicza papierowa z epoki, w bdb stanie;
grzbiet z tytułem; wewnątrz dzieło w bdb stanie, niektóre karty
nie rozcięte; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

186

VOICI LA POLOGNE.

Warszawa b.d. około 1976, Wydawnictwo Interpress, 83 s.
Opis Polski z połowy lat siedemdziesiątych przedstawiający sukcesy ekipy gierkowskiej i współpracę polsko-francuską
w tym okresie. Liczne ilustracje. Tekst w j. francuskim.
Oprawa z wydawnicza papierowa z epoki ze zdjęciem pomnika Nike w Warszawie, w db stanie; wewnątrz stan bdb;
ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

VI. Oprawy romantyczne, dekoracyjne
i kartonaż XIX–XX wieku
187

BARTLETT Wiliam Henry, Bible Scenes of
interest and beauty a series of ten views in Palestine with descriptive letterpress.

Londyn 1858, James Blackwood, 24 s.
Pierwsze oryginalne wydanie opisu Palestyny z 10 całostronicowymi sygnowanymi rycinami. Autorem widoków był Wiliam Henry Bartlett znany w połowie XIX w. ilustrator, szczególnie Ziemi Świętej. Do każdej ryciny dołączony jest krótki
opis. Grafiki zawierają widoki: Betlejem, Morza Martwego,
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Góry Liban, Góry Oliwnej od strony murów Jerozolimy, Basenów (Stawów) Salomona, Nain, Tyberiady, Cezarea, Wzgórz
Samarii, Jerycho. Tekst w j. angielskim. Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, pozłacana i tłoczona niebieska oprawa romantyczna, na przedniej okładce z kartuszem z wzorami geometryczno-roślinnymi, a w środku z tytułem; na odwrocie zaś
z kartuszem i tytułem, ale nie pozłacane; oprawa w db stanie
z minimalnymi przetarciami na rogach; wszystkie brzegi kart
są pozłacane; wewnątrz stan bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 1 200 zł

VI. Oprawy romantyczne, dekoracyjne i kartonaż XIX–XX wieku

poz. 187

poz. 187

poz. 187

poz. 188

188

BERGER Jean-Baptiste, Une famille de héros
ou histoire des personnages qui ont illustré le
nom de Montmorenci.
Paryż 1855, Bracia Barbou, 192 s.
Historia znamienitych osobistości z rodu Montmorenci,
od wczesnego średniowiecza do XVII w. Wywód w formie
biogramów kilkudziesięciu przedstawicieli tej rodziny zawiera 4 całostronicowe kolorowane i sygnowane litografie,
w tym frontispisu. Tekst wydany pod pseudonimem Léonce de Bellesrives.
Oprawa z epoki, pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna, na przedniej okładce z kartuszem z wzorami geometryczno-roślinnymi, a w środku z dziewczyną pod krzyżem; na odwrocie zaś z żaglowcem na morzu; oprawa w średnim stanie
z nieznacznymi przetarciami, szczególnie na rogach; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; wewnątrz stan db;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

poz. 190

189

CELLIEZ Adelaïde, Histoire du Paraguay.
Tome seond.

Paryż 1841, Bracia Gaume, 143 s.
Historia Paragwaju. Tom drugi serii z dwóch w komplecie
zawierający dzieje od 1631 roku do czasów współczesnych
Autorce. Pierwsze oryginalne wydanie. Rzadkie.
Oprawa z epoki, piękna łososiowa pozłacana i tłoczona
oprawa romantyczna z wzorami geometryczno-roślinnymi;
oprawa w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany wzorami roślinnymi; wewnątrz stan db, liczne plamy charakterystyczne
dla kwaśnego papieru z XIX w.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

190

CEPARI Virgilio, Vies de saint Louis de Gonzague et de saint Stanislas Kostka (…).

Tours 1858, Alfred Mame i wspólnicy, 233 s.
Żywot świętych Ludwika Gonzagi i Stanisława Kostki piór włoskiego jezuity Virgilio Cepari’ego (1564–1631).
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poz. 191

poz. 192

Autor był współpracownikiem św. Ludwika Gonzagi i jego
żywot uznaje się za podstawowe źródło hagiograficzne dla tej
postaci. Żywot zawiera dwie ryciny, frontispisu i strony tytułowej. Jest to edycja słynnego domu wydawniczego Alfreda
Mame z Tours i jego następców, szczycącego się zleceniami
dla samego papieża.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z winietą na przedniej okładce i wzorami geometryczno-roślinnymi; oprawa w średnim stanie z przetarciami i ubytkami,
szczególnie na grzbiecie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
oraz wzorami roślinnymi; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

191

COLOMB Joséphine, Les revoltes de Sylvie.

Paryż 1898, Librairie Hachette, 4 k.+ 302 s.
Bogato ilustrowane przez Oswalda Tofaniego (1849–1915) i złocone wydanie powieści Autorki o charakterze
przygodowo-obyczajowym ze słynnej oficyny Hachette.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz
stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł
z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

192

DIVERS AUTEURS, Les contes en famille.

Limoges 1889, Marc Barbou i wspólnicy, 236 s.+2 k.
Bogato ilustrowane i złocone wydanie kilkunastu bajek
różnych Autorów.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na
rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi lekko luźny; wszystkie karty złocone na
brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

50

poz. 194

193

D’IVOI Paul, La Course au radium.

Paryż b.d, Boivin i wspólnicy, 285 s.+2 k.
Bogato ilustrowane 92 rycinami wydanie powieści
awanturniczej Autora.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany granatowy kartonaż w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na
rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi, lekko luźny z podklejeniami; wszystkie
karty złocone na brzegach od góry; wewnątrz stan db, niektóre
karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku
XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

194

DROHOJOWSKA Antoinette-Joséphine-Françoise-Anne, Les femmes illustres
de l’Europe (…).
Paryż [1850], P.-C. Lehuby, 4 k.+443 s.
Pięknie ilustrowane dzieło historyczne opisujące biografie kilkudziesięciu wyjątkowych kobiet z historii Europy. Tekst
wieńczy krótki esej na temat wpływu kobiet na klasę robotniczą (sic!) w czasach współczesnych Autorce. Hrabina Drohojowska (1822– po 1893), była autorką licznych opisów podróży, dzieł moralnych i biografii. W tekście znajdują się także
biografie kilku Polek, Konstancji z Czartoryskich, Zamojskiej,
Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, oraz Klementyny Tańskiej. Dzieło zawiera 18 ilustracji z portretami opisywanych
kobiet autorstwa Julesa Davida (1808–1892) i Hermana Raunheima (1817–1895).
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa
romantyczna z herbem Austrii i innych krajów oraz miast,
z którego pochodziły bohaterki dzieła; herby na przedniej
okładce i na tylnej, oprawa w średnim stanie z minimalnymi
przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i herbami;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; wnętrze w db stanie, liczne plamy charakterystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w.;
ogólnie stan db.
Cena: 300 zł
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poz. 195

195

poz. 196

EYSENBACH Gabriel, Histoire du blason et
science des armoiries.

Tours 1848, Alfred Mame i wspólnicy, 240 s.
Pięknie ilustrowane dzieło z zakresu sztuki heraldycznej. Podręcznik wydany w serii dla młodzieży chrześcijańskiej autorstwa Gabriela Eysenbacha (1814–1849),
archiwisty departamentu Nièvre. Autor z komentarzem
prezentuje na początku historię herbów, a następnie zasady sztuki heraldycznej odwołując się do herbów rodzin
królewskich i arystokracji francuskiej, oraz francuskich
zakonów rycerskich, np. św. Michała, czy św. Ducha. Na
frontispisie kolorowana plansza z 12 herbami. W tekście
liczne ilustracje elementami herbów i samymi herbami. Jest
to edycja słynnego domu wydawniczego Alfreda Mame
z Tours i jego następców, szczycącego się zleceniami dla
samego papieża.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z herbem na przedniej okładce i wzorami geometryczno-roślinnymi na tylnej, oprawa w średnim stanie
z przetarciami i przebarwieniami, szczególnie na grzbiecie;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; wnętrze w db stanie, bez
zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

196

MANGIN Arthur, La navigation aerienne.
Nouvelle edition.

Tours 1862, Alfred Mame i wspólnicy, 188 s.
Historia nawigacji powietrznej i lotów balonem od
braci Montgolfier do czasów współczesnych Autorowi. Traktat
zawiera rycinę frontispisu z próbą lotu balonem. Jest to edycja
słynnego domu wydawniczego Alfreda Mame z Tours.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z winietą na przedniej okładce i wzorami geometryczno-roślinnymi; oprawa w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wewnątrz stan db;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

197

MARLES Jules Lacroix, Firmin ou le Jeune
Voyageur en Egypte.

Tours 1851, Alfred Mame i wspólnicy, 2 k.+ 282 s.
Historia podróży do Egiptu młodego chłopca z opisem
najważniejszych zabytków tego kraju. Powieść zawiera
dwie ryciny, frontispisu i strony tytułowej, jedna z bitwą
pod Heliopolis z 1800 r., a druga ze Sfinksem i piramidami. Jest to edycja słynnego domu wydawniczego Alfreda
Mame z Tours.
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poz. 198

poz. 199

poz. 200

Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z winietą na przedniej okładce i wzorami geometryczno-roślinnymi; oprawa w średnim stanie z czerwonymi
zabrudzeniami na przedniej; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

198

PRIEUR DE SOMBREUIL D., Les Beautés et
merveilles des Russies d’Europe et d’Asie.

Limoges–Paryż [1868], Bracia Ardant, 142 s.
Osobliwości historyczne i przyrodnicze Rosji Europejskiej i Azjatyckiej. Traktat zawiera rycinę frontispisu z carem
Piotrem I.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z winietą na przedniej okładce i wzorami geometryczno-roślinnymi; oprawa w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami, szczególnie na grzbiecie; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wewnątrz stan
db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

199

RICARD Antoine, Christophe Colomb.

Tours 1894, Alfred Mame i syn, 399 s.
Bogato ilustrowane i złocone wydanie powieści historycznej Autora o Krzysztofie Kolumbie ze słynnej oficyny
wydawców papieskich Alfreda Mame i następców. Ilustracje
sygnowane przez rysownika Baldo i rytownika Fortuné’a Louis’a Méaulle’a (1844–1901).
Oprawa z epoki, tłoczony i pozłacany czerwony kartonaż
w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz
dzieło w db stanie, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie
dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł
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poz. 202

200

ROUNOT Laure, Voyages aux montagnes de
glaces.

Limoges-Paryż [1866], Bracia Ardant, 143 s.
Powieść przygodowo-awanturnicza z wątkami marynistycznymi i łowieckimi. Traktat zawiera rycinę frontispisu z widokiem
morza i portu. Tekst wydany pod pseudonimem Michel Auvray.
Oprawa z epoki, piękna niebieska pozłacana i tłoczona
oprawa romantyczna z wzorami geometryczno-roślinnymi;
oprawa w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami roślinnymi; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

201

ROY Just-Jean-Étienne, Souvenirs de Mme
de Pontalby, dernière survivante des
demoiselles de la maison royale de Saint-Louis
de Saint Cyr (…).
Tours 1875, Alfred Mame i wspólnicy, 143 s.
Wspomnienia ostatniej pensjonariuszki słynnego domu dla
panien „Maison Royal de St. Louis” w St. Cyr, założonego w 1686
roku przez Ludwika XIV na prośbę Madame de Maintenon. Po likwidacji przybytku w l. 1808–1940 mieściła się tam słynna szkoła
wojskowa. Traktat zawiera rycinę frontispisu z Madame de Maintenon. Tekst wydany pod pseudonimem Felix Joubert. Jest to
edycja słynnego domu wydawniczego Alfreda Mame z Tours.

VI. Oprawy romantyczne, dekoracyjne i kartonaż XIX–XX wieku

poz. 204

poz. 205

Oprawa z epoki, piękna czerwona pozłacana i tłoczona
oprawa romantyczna z wzorami geometryczno-roślinnymi;
oprawa w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami roślinnymi; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

202

SCHMID Christophe, Louis le petit émigré.
Agnès, ou la petite joueuse de luth. Geneviève.

Tours 1843–1845, Alfred Mame i wspólnicy, 179 s.,
179 s., 180 s.
Zbiór 3 opowiadań dla dzieci w osobnych woluminach
Christopha von Schmida (1768–1854), autora kolęd i literatury
dziecięcej. Każde opowiadanie ilustrowane ryciną frontispisu.
Jest to edycja słynnego domu wydawniczego Alfreda Mame
z Tours i jego następców, szczycące się zleceniami dla samego
papieża. Tłum. na j. francuski Louis Friedel.
Oprawy z epoki, piękny kartonaż romantyczny w ciemnoniebieskim kolorze, w db stanie z nielicznymi przetarciami
i ubytkami na rogach; na każdej oprawie inna scena w medalionie; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometrycznymi; stan wewnętrzny db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

203

SOULIE Frédéric, Le tour de France.

Paryż 1889, H. Lecène et H. Oudin, 143 s.
Przewodnik po prowincjonalnej Francji w formie powieści
o podróży pewnej rodziny. Tekst zawiera 12 rycin, w tym frontispisu z zabytkami różnych miast Francji, m.in. Albi, Bordeaux, Bajonna, Tuluza.
Oprawa z epoki, żółta pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z wzorami geometryczno-roślinnymi; oprawa w słabym
stanie z przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami roślinnymi z ubytkiem od dołu; wszystkie brzegi kart
są pozłacane wewnątrz stan db; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

poz. 206

204

VERDUN Pierre, Pour la Patrie.

Tours 1898, Alfred Mame i syn, 285 s.+2k.
Bogato ilustrowane przez Edouarda Ziera (1856–1924) i złocone wydanie powieści Autora o charakterze patriotycznym ze słynnej oficyny wydawców papieskich Alfreda
Mame i następców.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz
stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł
z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

205

VERNE Jules, Cinq semaines en ballon.
Voyage au Centre de la Terre.

Paryż 1929–1930, Librairie Hachette, 264 s.+ 2 k.+ 220 s.
Bogato ilustrowane wydanie słynnych dwóch powieści
Autora w jednym woluminie z osobną paginacją.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi i motywami marynistycznymi; od góry karty złocone
na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

206

VERNE Jules, Les enfants du capitaine
Grant.

Paryż [1929], Librairie Hachette, 620 s.
Bogato ilustrowane wydanie słynnej powieści Autora
w serii „Voyages extraordinaires”. Ilustracje autorstwa Edouarda Riou (1833–1900), znanego przede wszystkim z ozdabiania pierwszych dzieł Juliusza Verne’a, a rytowane przez
Adolphe-François Pannemakera (1822–1900).
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VI. Oprawy romantyczne, dekoracyjne i kartonaż XIX–XX wieku
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w db stanie z minimalnymi przetarciami na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi
i motywami marynistycznymi; od góry karty złocone na brzegach; wewnątrz stan bdb; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

207

VIE DES SAINTES Reines de France.

Limoges [1876], Bracia Barbou, 72 s.
Żywoty świętych królowych Francji: Klotyldy, Batyldy, Radegundy, Joanny de Valois. Dzieło zawiera rycinę, frontispisu z królową Francji i biskupem błogosławiącymi klęczącą postać. Tekst anonimowy wydany pod inicjałami L.-H.
Oprawa z epoki, zielona pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z wzorami geometryczno-roślinnymi w średnim
stanie; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

208

poz. 208

ZBIÓR 14 książek w oprawie kartonaż
z przełomu XIX i XX.

Bogato ilustrowane i złocone wydania różnych Autorów.
Oprawy z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony i fioletowy, lub zielony kartonaż w średnim i słabym stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiety złocone i tłoczone tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; czasem
karty złocone na brzegach; wewnątrz dzieła w średnim stanie,
niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX
i początku XX w.; ogólnie stany średnie i słabe.
Cena: 150 zł

209

ZBIÓR 9 książek w dużym formacie w oprawie bordowej z przełomu XIX i XX.

Bogato ilustrowane i złocone wydania różnych Autorów i różne tytuły, w tym Aleksandra Dumas’a Ojca „Trzech
Muszkieterów 20 lat później”, czy „Carmen” Bizeta.
Oprawy z epoki, zdobiony i pozłacany bordowy kartonaż
lub półskórek w średnim i słabym stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiety złocone i tłoczone tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; czasem karty złocone na brzegach; wewnątrz dzieła w średnim stanie, niektóre
karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku
XX w.; ogólnie stany średnie i słabe.
Cena: 100 zł

210

ZBIÓR 26 książek w oprawie bordowej i różnokolorowej z przełomu XIX i XX.

Bogato ilustrowane i złocone wydania różnych Autorów, wśród nich Bajki De La Fontaine’a.
Oprawy z epoki, zdobiony i pozłacane bordowe, lub
inne półskórki, lub oprawy wydawnicze w średnim i db
stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiety złocone i tłoczone tytułami i wzorami geometryczno-roślinnymi; czasem karty złocone na brzegach;
wewnątrz dzieła w średnim stanie, niektóre karty pożółkłe
charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stany średnie i dobre.
Cena: 300 zł
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211

ZBIÓR 26 książek w oprawie brązowej i różnokolorowej z przełomu XIX i XX.

Ilustrowane i złocone wydania różnych Autorów,
wśród nich Alfons Daudet.
Oprawy z epoki, zdobiony i pozłacane brązowe, lub inne
półskórki w średnim i db stanie z nielicznymi przetarciami
i ubytkami na rogach; grzbiety złocone i tłoczone tytułem
i wzorami geometryczno-roślinnymi; czasem karty złocone
na brzegach; wewnątrz książki w średnim i db stanie, niektóre
karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku
XX w.; ogólnie stany średnie i dobre.
Cena: 300 zł

212

ZBIÓR 16 książek w oprawie brązowej i różnokolorowej z przełomu XIX i XX.

Ilustrowane wydania różnych Autorów, wśród nich
książki o tematyce łowieckiej (5 tytułów), podróżniczej, społecznej, kuchni, „savoir vivre” etc. Do zbioru 16 pozycji dodajemy jeszcze 4 gratis.
Oprawy z epoki, różne w słabym, średnim i db stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach; niektóre grzbiety
złocone i tłoczone tytułem; wewnątrz książki w średnim i db
stanie, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł
z XIX i początku XX w.; ogólnie stany średnie i db.
Cena: 150 zł

VII. Niepodległa Rzeczpospolita –
100-lecie
W

bieżącym roku podejmowanych jest
szereg inicjatyw państwowych i prywatnych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Data
naszej aukcji nie została wybrana przypadkowo. Również ośmielamy się na naszym
skromnym poletku mieścić się w tym jubileuszowym cyklu. Należy bowiem pamiętać,
że 11 Listopada czczą w sposób szczególny jako święto państwowe także Francuzi
oraz Belgowie.
Przedmiotem niniejszego rozdziału katalogu są najróżniejsze obiekty związane

213

z szeroko rozumianą Niepodległą, przede
wszystkim II Rzecząpospolitą. Ramy czasowe są tu szersze niż w innych tego typu wyborach jubileuszowych i mieszczą się między
1910 a 1946 rokiem. Szukamy Niepodległej
parafrazując Cata-Mackiewicza, w jej jeszcze „nocy i brzasku”, czyli przed 1918 rokiem, ale także po jej „wieczorze” i ponownej
„nocy”, tj. w 1945 lub 1946 roku, w Rzymie,
czy Köln-Mülheim, pojedynczych wyspach
i oazach niepodległości.
Obiekty jak w poprzednich rozdziałach
prezentujemy alfabetycznie.

BEŁCIKOWSKA Alicja, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce (…).

Warszawa 1925, Dom Książki Polskiej, XXVII s.+ 1086 s.
Pierwsze oryginalne wydanie obszernej syntezy sceny politycznej na początku II RP. Analiza przy udziale Jana
Bełcikowskiego ze wstępem Adama Romera, dedykowana
wówczas premierowi Władysławowi Grabskiemu. Autorzy
szczegółowo pochylają się nad polską sceną polityczną po
odzyskaniu niepodległości dzieląc ją na prawice, centrum, lewicę oraz mniejszości narodowe. Omówione są również precyzyjnie programy tych ugrupowań w oparciu o ich deklaracje
i dokumenty polityczne Dodatkiem do monografii jest opis
politycznych związków młodzieży w Polsce w 1925 r. Tekst
uzupełniony dwoma większymi niż format książki mapami
Polski z wynikami wyborów do Sejmu i Senatu oraz dwie
plansze z układem Sali Sejmu oraz Senatu. Rzadkie!
Oprawa z epoki, półpłótno w średnim stanie; stan wewnętrzny db; na stronie przed i tytułowej przekreślone pieczątki własnościowe „Bibljoteka Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie”; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

poz. 213
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poz. 214

214

poz. 215
FAJANS Roman, U Progu Zwycięstwa.

Paryż 1945, Biblioteka Sztandaru Polskiego, 95 s.
Zbiór reportaży wojennych Autora z końca II w.ś. Są wśród
nich teksty o 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, o polskim ruch
oporu we Francji, o mieście Maczków (Haren), czyli polskiej
enklawie w Dolnej Saksonii, o świętowaniu zakończenia wojny w Londynie w maju 1945 roku. Zbiór wieńczy rozmowa
z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim o Powstaniu Warszawskim. Rzadkie.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan wewnętrzny
db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

215

FELIŃSKI Alojzy, Boże coś Polskę.

Warszawa–Kraków 1916, Nakładem G. Gebethner i Wolf
w Warszawie, G. Gebethner i spółka w Krakowie, 4 s.
Broszura z tekstem i zapisem nutowym słynnej pieśni religijnej pióra Alojzego Felińskiego (1771–1820) napisanej
w 1816 r. na cześć cara i króla Polski Aleksandra I. Broszura
z okresu I w.ś. za zezwoleniem cenzury niemieckiej w Warszawie z dnia 17 XI 1916 r. Zezwolenie to nastąpiło tuż po wydaniu Aktu 5 Listopada mgliście przywracającego Królestwo
Polskie pod auspicjami Niemiec i Austro-Węgier.
Broszura papierowa w słabym stanie, z podklejeniami,
z kolorowym herbem Polski w kartuszu zwieńczonym koroną
zamkniętą, w prawym górnym rogu nieczytelny podpis; stan
wewnętrzny słaby; ogólnie stan słaby.
Cena: 50 zł

216

FLAT Paul, Vers la victoire.

Paryż 1915, Félix Alcan, XXII s. + 163 s.
Pierwsze oryginalne wydanie propagandowego traktatu francuskiego z okresu I w. ś. mającego wpłynąć na mo-
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poz. 219
rale Francuzów i doprowadzić ich do zwycięstwa w starciu
z Niemcami. Tekst z wstępem Louis’a Barthou, premiera i ministra spraw zagranicznych Francji odznaczonego Orderem
Orła Białego.
Oprawa z epoki, półpłótno zielone w średnim stanie;
stan wewnętrzny db; na przedtytułowej odręcznie „souvenir
de la comtesse E. Plater”, podpis nieczytelny „19 V 1919”;
ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

217

GRYDZEWSKI Mieczysław, Jan Henryk
Dąbrowski.

Rzym 1945, Biblioteka Orła Białego, Nakładem Oddziału
Kultury i Prasy 2 Korpusu, 71 s.
Krótka biografia Jana Henryka Dąbrowskiego z przedmową gen. Władysława Andresa. Tekst zawiera 8 ilustracji.
Ciekawe wydanie tekstu historycznego 2 Korpusu Polskiego
we Włoszech w roku zakończenia II w.ś.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan wewnętrzny
db, karty nie wszystkie zostały rozcięte [sic!]; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

218

KOT Stanisław, Five centuries of Polish Learning. Three lectures delivered in the University of Oxford, May, 1941.

Oxford 1944, The Shakespeare Head Press, 48 s.
Trzy szkice z historii polskiego szkolnictwa pióra Stanisława Kota (1885–1975), historyka i polityka związanego
z ruchem ludowym, wicepremiera i ministra rządów emigracyjnych w Angers i Londynie. Ciekawe wydanie druku historycznego polskiego polityka emigracyjnego z okresu II w.ś.
Tekst w j. angielskim w tłumaczeniu Wiliama J. Rose’a wydany z okazji nadania Autorowi tytułu doktora honoris causa
w Oxford University.
Oprawa z epoki, papierowa w czerwonej obwolucie w bdb
stanie; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

VII. Niepodległa Rzeczpospolita – 100-lecie

219

L’ILLUSTRATION Economique et Financiere. Numero special. La Pologne.

Paryż 1928, 264 s.
Wydanie specjalne nr 5, z 27 X 1928 roku czasopisma „L’Illustration” poświęconego w całości Polsce z okazji 10-lecia
odzyskania niepodległości. Wydanie poświęcone głównie ekonomii, przemysłowi i finansom zawiera setki ilustracji polskich
zakładów przemysłowych, kopalni, hut, siedzib banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Na wyklejkach obu okładek mapy.
Na pierwszej mapa Polski z drogami i liniami kolejowymi. Na
drugiej mapa Europy z połączeniami kolejowymi z Polską. Tekst
poprzedzony listem prezydenta Mościckiego oraz tekstami polityków polskich i francuskich, szefów MSZ i ambasadorów.
Oprawa z epoki, papierowa w słabym stanie z ubytkami na
grzbiecie; stan wewnętrzny db; ogólnie stan średni.
Cena: 150 zł

220

LEBLOND Marius-Ary, La Pologne vivante
(Russie, Allemagne, Autriche). Une renaissance
vivante sous l’horreur des persécutions. Le drame du progrès national. La nationalité, la religion, la langue et la littérature. La vie économique.
Paryż 1910, Perrin, X s.+ 476 s.
Rozprawa na temat Polski i Polaków wydana w przededniu wybuchu I wojny światowej przez dwóch spokrewnionych
autorów francuskich z Reunionu posługujących się pseudonimem (Marius Leblond, właściwie Georges Athénas, Ary Leblond właściwie Aimé Merlo). Obszerna praca o sytuacji społecznej, politycznej, prześladowaniu ze strony zaborców miało
w zamyśle Autorów przysporzyć sympatii Polsce i Polakom.
Na końcu znajduje się rozkładana mapa z granicami Polski
przedrozbiorowej. Pierwsze oryginalne wydanie.
Oprawa z epoki, papierowa w słabym stanie z podklejeniami i ubytkiem u góry; stan wewnętrzny db; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

poz. 221

221

LES RELATIONS polono-allemandes et polono-soviétiques au cours de la période 1933
1939. Recueil de documents officiels.

Paryż 4 III 1940, Flammarion 252 s.
Zbiór dokumentów w relacjach dyplomatycznych i państwowych, polsko-niemieckich z l. 1933–1939 oraz polsko-radzieckich z l. 1921–1939. W stosunkach polsko-radzieckich
obejmują one okres od traktatu ryskiego, zaś w polsko-niemieckich od dojścia Hitlera do władzy. Oficjalne wydawnictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie we Francji.
Oprawa z epoki, papierowa obłożona folią w db stanie
z godłem Polski na przedniej okładce; stan wewnętrzny db,
karty jakby świeżo rozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

222

ŁUKASIEWICZ Juliusz, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, W imieniu Rządu Rzeczypospolitej (…).

Paryż 5 X 1939, S.N.I.E., 56 x 80 cm, 1 k.
Unikatowy plakat z października 1939 roku wydany
przez ambasadora Polski w Paryżu Juliusza Łukasiewicza o rejestracji wszystkich obywateli polskich znajdujących się we

poz. 222
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poz. 223

poz. 225

Francji celem poboru do wojska i ustalenia zdolności fizycznej
do służby wojskowej w szeregach armii polskiej we Francji. Tekst
dwukolumnowy po polsku i francusku. W części francuskiej
odręcznie dopisane gminy wokół Lyonu, z których mają się stawić poborowi oraz data i miejsce zbiórki w merostwie 3 dzielnicy
w Lyonie, dnia 23 X 1939, od godziny 8.30. Bardzo rzadkie!
Stan średni, naddarcia na brzegach i złożeniach, druk czysty i bardzo wyraźny.
Cena: 300 zł

223

MACHAY Ferdynand, Nasi gazdowie w Paryżu. Wspomnienia z podróży.

Kraków 1919, Nakładem Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Spisza i Orawy, 79 s.
Unikatowe wydanie relacji księdza Ferdynanda Machaya
z podróży do Paryża przedstawicieli Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Spisza i Orawy. Mieli oni przekonywać do
plebiscytu i polskości Spisza, Orawy i Czacy. Ostatecznie plebiscyt się nie odbył, podobnie jak na Śląsku Cieszyńskim, a ziemie
te zostały arbitralnie podzielone uwzględniając przede wszystkim
interes czechosłowacki. Tekst zawiera 2 ilustracje, z bohaterami
publikacji i Naczelnikiem Józefem Piłsudskim. Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, broszurowa z ilustracją na przedniej
okładce, w słabym stanie; wewnątrz stan średni; na końcu
brzegi stron 77–78 z ubytkiem tekstu; ogólnie stan słaby.
Cena: 50 zł

224

MACKIEWICZ Stanisław (Cat) , Historja
Polski od 11 XI 1918 do 17 IX 1939 (…).

Londyn III 1941, M.I. Kolin, 347 s.
Pierwsze oryginalne wydanie historii Polski okresu
międzywojennego pisanej przez Autora w bombardowanym
w 1940 roku Londynie. Autor poetycko tytułuje rozdziały:
„Noc i brzask”, „Ranek”, „Dzień”, oraz „Wieczór”.
Oprawa z epoki, wydawnicza, pełne płótno w średnim stanie;
grzbiet tłoczony i zdobiony tytułem; wewnątrz stan bdb; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

58

poz. 226

225

MERWIN Bertold - Legiony w Karpatach
1914 (…).

Wiedeń 1915, Naczelny Komitet Narodowy, 133 s.
Pierwsze oryginalne wydanie relacji oficera Legionów
Polskich ze szlaku wojennego w pierwszym roku tzw. Wielkiej Wojny. Tekst zawiera 36 ilustracji, będących ciekawym
wzbogaceniem reporterskiego opisu.
Oprawa z epoki, płócienna z Orłem Białym na przedniej
okładce po współczesnej renowacji, w db stanie; grzbiet tłoczony i zdobiony tytułem; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

226

ODBUDOWA Polskiego Miasteczka. Projekty domów opracowane przez grono architektów polskich (…).
Kraków 1916, Nakładem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Wsi i Miast, 78 s.
Unikatowe wydanie zbioru projektów domów opracowanych w czasie I w. ś. na rzecz odbudowy po zniszczeniach
wojennych. Praca pod redakcją Józefa Gałęzowskiego z projektami m.in. Karola Stryjeńskiego. Zbiór zawiera w sumie 37
projektów podzielonych na dwie części: zabudowa wolnostojąca i zwarta. Rzadkie.
Oprawa z epoki, półpłótno na broszurę, po współczesnej
renowacji, w średnim stanie; wewnątrz stan średni, brak przedmowy, tj. tekstu do plansz i brak ostatniego 37 projektu s. 75–
78; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

227

ORŁOWICZ Mieczyslaw , Przewodnik po
ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi (…).

Warszawa 1914, Nakładem Eugeniusza Starczewskiego,
Składy Główne Gebethner i Wolf, XIX s.+ 207 s.
Przewodnik dra Orłowicza po ziemiach dawnej Polski
wydany w momencie wybuchu I w.ś. z przedmowami wydawcy i Autora z lipca 1914 roku. W swej treści obejmuje
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poz. 228

poz. 231

Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś, Podole, Wołyń, Ukrainę,
Galicję, Poznańskie, Prusy Zachodnie i Wschodnie, Śląsk Pruski tj. Górny, Średni i Dolny. Dodatkiem do 3 zaborów są rozdziały o koloniach polskich w głębi Rosji, w Austro-Węgrzech,
w głębi Niemiec, oraz o ziemiach Serbów Łużyckich. Przewodnik wyjątkowo ilustrowany 6 rozkładanymi mapami: Warszawy, Łodzi, Kijowa, Krakowa, Lwowa, Poznania.
Oprawa z epoki, wydawnicza, pełne płótno w średnim stanie, jasno brązowe zdobione tłoczeniami i złoconymi napisami; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

228

POINCARE Raymond, Remise des drapeaux
à l’armée polonaise. Paris 22 juin 1918.

Paryż [1919], Petite collection historique, 10 s.
Przemówienie prezydenta Francji Raymond’a Poincaré,
wygłoszone w dniu 22 VI 1918 roku z okazji wręczenia sztandarów Armii Polskiej we Francji, tzw. Błękitnej Armii.
Sztandary te ufundowały 4 miasta francuskie: Paryż, Nancy,
Belfort i Verdun. Rzadkie.
Oprawa z epoki, papierowa w bdb stanie z kolorowym herbem Polski, w prawym górnym rogu nieczytelny podpis; stan
wewnętrzny bdb; ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł

229

POLNISCHE Dokumente zur Vorgeschichte
des Krieges (…).

Berlin 1940, Zentralverlag der NSDAP Franz Eher
Nachfolger, 63 s.
Pierwsze oryginalne wydanie zbioru dokumentów polskiej dyplomacji i wywiadu, które wpadły w ręce niemieckie. Materiał propagandowy NSDAP mająca usprawiedliwić
agresję na Polskę. Tekst uzupełnia 16 faksymile oryginalnych dokumentów.
Oprawa broszurowa po współczesnej renowacji półpłótno,
w db stanie; wewnątrz stan średni; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

poz. 232

230

POLISH-SOVIET Relations 1918–1943. Documents.

Nowy York 1943, Polish Information Center, 62 s.
Nowojorskie wydanie zbioru dokumentów polskiej i radzieckie dyplomacji oraz organów państwowych z lat 1918–1943. Ukazują one obraz wzajemnych relacji od powstania
rządu bolszewickiego do zerwania stosunków w związku z odkryciem grobów katyńskich. Tekst w j. angielskim.
Oprawa broszurowa w słabym stanie z podklejeniami; wewnątrz stan średni; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

231

POLOGNE (…).

Paryż 1940, Horizons de France, 5 k.+ 173 s.
Wyjątkowe oryginalne wydanie hołdu złożonego Polsce
walczącej w koalicji antyhitlerowskiej u boku Francji i Wielkiej
Brytanii na początku 1940 r. Teksty różnych autorów polskich
i francuskich poprzedzone przedmowami premiera Neville’a
Chamberlaina, prezydentów Daladier’a i Herriot’a, deklaracją
premiera Władysława Sikorskiego. Posłowie Ignacego Paderewskiego. Poza tekstami autorów francuskich na temat Polski
przedwojennej m.in. Annie i Henri de Monfort, Paul Cazin, Rosa
Bailly, André Thérive, w wydaniu znajduje się również dziennik
polskiego oficera lotnictwa uczestniczącego w obronie Warszawy. Tekst pięknie uzupełniony mapą Polski i 123 ilustracjami.
Oprawa z epoki, półpłótno w db stanie; stan wewnętrzny
bdb; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

232

PRUS Bolesław, Nawrócony.

Knechtsteden 1946, Wydawnictwo „Jutra Pracy”, 25 s
Słynna nowela Autora wydana w 1946 roku w wydawnictwie „Jutra Pracy”. Początkowo przedsiębiorstwo to przygotowywało tygodnik obozowy w ośrodku polskim w Kóln-Mül-
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poz. 233

poz. 234

heim. Z czasem zaczęło wydawać nowele polskich Autorów,
a następnie w 1946 roku przeniosło się do Knechtsteden,
a w kolejnym do Lippstad. Rzadkie.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan wewnętrzny
db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

233

REGULAMIN Służby Polowej (…). Walka Bataljonu według wykładów mjr. Jana Pinta (…).

Warszawa 1920–1921, Główna Księgarnia Wojskowa,
T. 1: 171 s., T. 2: 103 s., 194 s
Dwa teksty zszyte w jednym woluminie z osobnymi paginacjami i stronami tytułowymi. Pierwszy to dwutomowy regulamin służby polowej, z rozkazem ministra Sosnkowskiego
z 3 III 1921 roku wprowadzający go w życie. Drugi tekst to
bogato ilustrowana 64 rysunkami i schematami walka batalionu na podstawie wykładów głoszonych od stycznia do marca
1919 roku w Polskiej Szkole Oficerskiej, przez majora Jana
Pinta. Rzadkie.
Oprawa z epoki, półpłótno w db stanie; stan wewnętrzny
db; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

poz. 236

234

REY A[dolphe] Augustin, La Pologne, son
long martyre! L’écrasement de cette grande
nation a été, depuis cent ans, le but occulte de la politique
de la Prusse.

Paryż 1916, Jules Meynial, 16 s.
Broszura polityczna Augustina Rey’a (1864–1934),
francuskiego architekta, ale i polemisty szczególnie
w okresie I wojny światowej. Tekst skierowany przeciwko
imperializmowi pruskiemu odwołujący się do historii Polski od średniowiecza i naszych odwiecznych zmagań z żywiołem niemieckim.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie z drobnymi plamami; stan wewnętrzny bdb; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

235

Köln-Mülheim 1946, Wydawnictwo „Jutra Pracy”, 12 s.
Słynna nowela Noblisty wydana w 1946 roku w wydawnictwie „Jutra Pracy”. Początkowo przedsiębiorstwo to przygotowywało tygodnik obozowy w ośrodku polskim w Kóln-Mülheim. Z czasem zaczęło wydawać nowele polskich Autorów,
a następnie w 1946 roku przeniosło się do Knechtsteden,
a w kolejnym do Lippstad. Rzadkie.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan wewnętrzny
db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

236
poz. 233

60

SIENKIEWICZ Henryk, Latarnik.

SIEROSZEWSKI Wacław, Joseph Pilsudski
(Traduit du polonais).

Warszawa 1921, Societe de publications internationales, 20 s.
Krótka biografia propagandowa Józefa Piłsudskiego w formie beletrystycznej po raz pierwszy wydana w 1915 roku,
w Piotrkowie nakładem Departamentu Wojskowego Naczelnego
Komitetu Narodowego. Wersja wydana w 1921 roku w języku francuskim. Rzadkie! Egzemplarz z Biblioteki Semena
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poz. 236
Petlury (1879–1926) w Paryżu, nr 568. Sojusznik Józefa Piłsudskiego po dojściu do władzy Chjeno-Piasta został zmuszony
w 1923 roku do opuszczenia Polski i udał się do Paryża. Został
tam zamordowany w 1926 r. najpewniej z inspiracji OGPU przez
żydowskiego działacza anarchistycznego Szolema Szwarcbarda.
Oprawa z epoki, papierowa w słabym stanie, oprawa
i pierwsza karta lekko luźna; w prawym górnym rogu strony
tytułowej pieczęć owalna „ Simon Petlura Bibliotheque Ukrainienne Paris”, dopisany ołówkiem nr „568”; u góry odręcznie
dopisek „B[iuro] P[ublikacji] Z[agranicznych] przy P[rezesie]
R[ady] Ministrów; stan wewnętrzny średni; ogólnie stan słaby.
Cena: 200 zł

237

SKŁADKOWSKI Felicjan Sławoj, Gdzie widziałem Komendanta.

Warszawa 1933, Gebethner i Wollf, 52 s.+ 2 k.
Pierwsze oryginalne wydanie wspomnień Autora z okresu jego służby w Legionach Polskich w l. 1914–1918, znanego
z bezgranicznego przywiązania do Józefa Piłsudskiego. Tekst
wydany w cyklu: Walki o Niepodległość.
Oprawa z epoki, półpłótno w średnim stanie; stan wewnętrzny słaby, brak strony tytułowej i 53 ostatniej; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

238

poz. 239

STUDENTOWICZ Kazimierz, Ustrój pracy
i współwłasności.

Warszawa 1943, Podziemna publikacja Stronnictwa Pracy, 24 s.
Podziemna publikacja Stronnictwa Pracy z okresu
okupacji niemieckiej nakreślająca w zamyśle Autora przyszły ustrój gospodarczy odrodzonej Polski na bazie Katolickiej
Nauki Społecznej. Rzadkie!
Broszura w słabym stanie, z ubytkami na marginesach;
w lewym górnym rogu odwrocia strony tytułowej dopisane
długopisem „1944”; stan wewnętrzny średni, na kilku ostatnich kartach plamy po atramencie; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

poz. 239
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239

ZBIÓR 14 wojskowych kart pocztowych
z końca 1939 roku.

Paryż XI–XII 1939, Les Editions Militaires Illustrées,
14 kart i jeden bilet wizytowy.
Unikatowy zbiór 14 wojskowych kart pocztowych
i jednego biletu wizytowego z końca 1939 roku, uświetniających polsko-francusko-brytyjską koalicję antyhitlerowską.
W zbiorze 3 karty są drukowane, 2 z żołnierzami polskimi
(piechur i kawalerzysta), 1 karykatura z podbojami Hitlera
jako krzyżowaniem poszczególnych państw. Ponadto jedna
w formie książeczki na Boże Narodzenie z godłem Polski oraz
jedna ze św. Jerzym. W zbiorze 7 kart jest ręcznie kolorowanych w barwy trzech sojuszników, bilet wizytowy także kolorowany ręcznie. Bardzo rzadkie!
Stan bez obiegu, poszczególne karty ręcznie kolorowane.
Cena: 500 zł

240

ŻEROMSKI Stefan, Duma o hetmanie.

Rzym 1945, Biblioteka Orła Białego, Nakładem Oddziału
Kultury i Prasy 2 Korpusu, 75 s.
Poemat epicki Autora o klęsce cecorskiej i hetmanie Stanisławie Żółkiewskim będący punktem wyjścia do refleksji nad
polskimi cechami narodowymi, egoizmem, sobiepaństwem,
ale ze skłonnością do najwyższych poświęceń. Ciekawe wydanie tekstu literackiego 2 Korpusu Polskiego we Włoszech
w roku zakończenia II w.ś.
Oprawa z epoki, papierowa w db stanie; stan wewnętrzny db.
Cena: 50 zł

poz. 240

VIII. Akcje, obligacje, druki różne
i dokumenty
241

ANDEGAWEŃSKIE Towarzystwo Przemysłu
Targowego.

Angers 16 XII 1898, 39,5 x 26,5 cm (z kuponami 39,5
x 47,5 cm), kupony wszystkie, podpis – pióro, kategoria –
handel, nominał – 500 Franków.
Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji imiennej z Angers, stolicy Andegawenii, skąd pochodziła dynastia
i gdzie od listopada 1939 do czerwca 1940 roku miał siedzibę
Rząd Polski na Uchodźstwie. Niepowtarzalne motywy dekoracyjne z postacią alegoryczną na tle katedry i rzeki Maine, oraz
z herbem miasta. Emisja zaledwie 580 sztuk! Sprzedawany
walor ma nr 567. Bardzo rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 250 zł

62

242

DECRET de la Convention Nationale du 25
octobre 1792, l’an premiere de la Republique
Françoise. Fonds mis à la disposition du Ministre de la
Marine pour les dépenses de son département.

Paryż, L’Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, 25
X 1792, 35,5 x 45 cm, 1 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Dekret Konwentu Narodowego
w sprawie budżetu dla Ministra Marynarki. Rzadkie!
Plakat na papierze czerpanym w średnim stanie; z prawej
strony mała dziurka bez ubytku tekstu; na odwrocie dwie naklejki francuskiego domu aukcyjnego z napisem ”Collection
G. Tanguy”; ogólnie stan średni.
Cena: 150 zł

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty

poz. 241

poz. 242

243

HAZON Jacques-Albert, Eloge historique
de la Faculté de Médecine de Paris. Discours
pour les lauriers académiques (…).
Paryż 13 II 1773, 82 s.+ 1 k.
Rozprawa na temat historii Wydziału Medycyny Uniwersytetu Paryskiego autorstwa jego profesora Jacques’a-Alberta Hazona (1708–1779). Tekst wygłoszony 16 X 1770 roku
publicznie na Wydziale Medycyny. Zawiera liczne odwołania
do historycznych dokumentów dotyczący nauczania medycyny na Uniwersytecie Paryskim. Zawiera listę wszystkich rektorów uczelni będących absolwentami Wydziału Medycyny. Na
końcu dekret wydziału i dziekana z aprobatą do druku i pochwałą tekstu. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; stan wewnętrzny średni, niektóre karty z zagięciami na rogach; ogólnie stan średni.
Cena: 150 zł

poz. 243
Walor wystawiony w Paryżu będącym siedzibą zarządu klubu
tenisowego w Cabourg, w Normandii nad Morzem Północnym.
Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometrycznych
i roślinnych w stylu secesji i wplecioną w nią winietą z przedstawieniami rakiet tenisowych. Rarytas dla każdego kolekcjonera
i miłośnika akcji sportowych. Klub ten działa do dzisiaj. Niska
emisja tylko 1000 sztuk. Sprzedawany nr ma 0198.
Stan: VF.
Cena: 100 zł

245

KOMPANIA GÓRNICZA i Metalurgiczna
Nowo Pawłowka w Doniecku.

Paryż 10 IX 1919, 31 x 23,5 cm, kupony – wszystkie, podpis
– faksymile i pióro, kategoria – sport, nominał – 100 Franków.

Paryż 15 VIII 1898, 31,5 x 38,5 cm, kupony – wszystkie,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, hutnictwo,
nominał – 100 Franków.
Akcja francuskiej kompanii górniczo-hutniczej inwestującej w Doniecku. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o
kształtach geometryczno-roślinnych. Na walorze widnieje
z prawej strony podpis odręczny prawnuka Napoleona Bonaparte „A[ndré] de Collona Walewski”. André Walewski
(1871–1954) francuski biznesmen, założyciel słynnej paryskiej
działającej do dziś grupy taksówek „G 7” był synem Aleksandra

poz. 244

poz. 245

244

KLUB TENISOWY w Cabourg.
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Antoniego Walewskiego (1844–1898), a wnukiem Aleksandra
Floriana Walewskiego (1810–1868), ministra spraw zagranicznych Francji, syna naturalnego Napoleona I i Marii Walewskiej.
Ciekawostka nie tylko na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF+.
Cena: 100 zł

246

KONFITURY i przetwory Prado.

Marsylia 17 X 1919, 23,5 x 37,5 cm, kupony – wszystkie,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł spożywczy,
nominał – 500 Franków.
Akcja znanej francuskiej firmy zajmującej się produkcją
dżemów i konserw. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą
z postaciami alegorycznymi w otoczeniu owoców.
Stan: VF+.
Cena: 100 zł

248

L’ILLUSTRATION, Journal Universel.

Paryż 26 IX 1863, 16 s.
Czasopismo francuskie L’Illustration z artykułami na temat
Polski. Na stronie tytułowej król Jan III Sobieski z rodziną, rycina wg Matejki. Ponadto w tekście relacja z powstania styczniowego z 3 rycinami wg Wiesnego, bitwą pod Konowicami,
portretem Bolesława Kołyszko (1837–1863), oraz obozem armii rosyjskiej w Kielcach.
Broszura w db stanie; stan wewnętrzny db; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

249

L’ILLUSTRATION, Journal Universel.

Paryż 4 VII 1863, 16 s.
Czasopismo francuskie L’Illustration z artykułami na temat
Polski. Na stronie tytułowej odział powstańców styczniowych
ze sztandarem przedstawiającym Matkę Boską z Dzieciątkiem.
Ponadto w tekście relacja z powstania styczniowego z rycinami wg Boniego, ukazującą przybycie ochotników z Galicji do
Drużkopola na Wołyniu.
Broszura w średnim stanie; karta tytułowa z naddarciem na
marginesie; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

poz. 250

250

poz. 247

247

KRAJOWA Spółka Akcyjna Budowy i Eksploatacji Samochodów.

Warszawa 1921, 18 x 28,5 cm, kupony – wszystkie, podpis – faksymile i pióro, kategoria – motoryzacja, nominał –
10 000 marek polskich (20 akcji po 500).
Wyjątkowa akcja rodzącego się w II RP po odzyskaniu niepodległości przemysłu motoryzacyjnego. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych
oraz winietą w tle z kołem samochodowym. Bardzo rzadkie!
Walor z tzw. I zbioru kolekcji śp. Ryszarda Kowalczuka.
Stan: VF+.
Cena: 800 zł

64

LOI relative aux Ecoles de la Marine. Donnée à Paris, le 10 Aout 1791. Louis, par la
grace de Dieu et par la Loi constitutionelle de l’Etat, Roi
des François (…).
Paryż, L’Imprimerie Royale, 10 VIII 1791, 54 x 42 cm, 3 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Prawo wydane jeszcze przez Ludwika
XVI i Zgromadzenie Narodowe o ustroju i funkcjonowaniu
Szkół Morskich. Unikatowy dokument z okresu monarchii
konstytucyjnej w czasie rewolucji. Bardzo rzadkie!
Plakat na papierze czerpanym w średnim stanie; od góry
plamy, ale suche; na ostatniej karcie naddarcie od dołu na
marginesie, podklejenia i dziurka bez ubytku tekstu; na karcie tytułowej herb Francji jako monarchii konstytucyjnej;
ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł
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LINIE KOLEJOWE ETIOPII.

Paryż 10 VIII 1898, 32,5 x 43 cm (z kuponami 65 x 43
cm), kupony wszystkie, podpis – faksymile, kategoria – kolej,
papiery kolonialne, nominał – 500 Franków.
Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji kolejowej
sprzed ponad 115 lat. Niepowtarzalne motywy dekoracyjne
z widokiem nadjeżdżającego pociągu przed orszak cesarza
Etiopii – Negusa Menelika II. Sam władca w trójczęściowej
koronie z krzyżem, na czarnym rumaku, otoczony wojownikami i świtą z baldachimem, w tle zaś wielbłądy z pakunkami
przeznaczonymi do pociągu. Na bordiurze lew jako symbol
św. Marka ewangelisty wiązanego symbolicznie z przyjęciem
chrześcijaństwa na terenie Etiopii. Ponadto ładne motywy roślinne i geometryczne na bordiurze. Akcja o imponujących
rozmiarach, największa jaka kiedykolwiek była w sprzedaży
antykwariatu Derubeis. Ponad pół metra z kuponami.
Stan: VF+.
Cena: 150 zł

252

MAGISTRALA Węglowa II RP Śląsk-Gdynia.

Paryż 26 IV 1965, 36 x 26 cm, kupony – tabela do wpisu obligacji, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał –
7000 Franków (7 x 1000).
6,5% obligacja pierwotnie wystawiona w 1931 roku w Paryżu w siedzibie zarządu spółki. Była to największa inwestycja
kolejowa II RP. Towarzystwo budowało linię prowadzącą ze
Śląska nad Bałtyk, głównie w celu eksportu polskich towarów
na zachód Europy. Linia biegła ze stacji Herby Nowe do stacji
Gdynia omijając Wolne Miasto Gdańsk. Ponadto wybudowano
odnogę linii ze stacji Chorzew Siemkowice do Częstochowy.
Przedmiotem sprzedaży jest unikatowe potwierdzenie posiadania 7 obligacji tej spółki wystawione imiennie w 1965 roku w Paryżu celem wypłaty odsetek za posiadane walory na podstawie
umowy rządów PRL i Francji. Wyjątkowe świadectwo historii
kolejnictwa na ziemiach polskich pokazujące, że władze komunistyczne po II w.ś. spłacały swoje zobowiązania za znacjonalizowane mienie. Na odwrocie znajduje się statut spółki i tabela
wypłat odsetek do 1971 roku. Do waloru dodana jest karta perforowana z zapisem danych zawartych na obligacji. Rzadkie.
Stan: VF.
Cena: 250 zł

poz. 253
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MY PREZES I SENATOROWIE Wolnego
Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta
Krakowa i Jego Okręgu (…). O aplikacyji sądowej (…).
O examinach sądowych (…).

Kraków 27 IV 1842, 30 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ustawa Senatu Rządzącego Wolnego
Miasta Krakowa za prezesury Jana Schindlera dotycząca egzaminów i aplikacji sądowej. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; na pierwszej stroni dopisek
odręczny „o aplikacyjach i examinach w gałęzi sądowej”;
stan wewnętrzny średni, niektóre karty z zagięciami na rogach;
ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł

65
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MY PREZES I SENATOROWIE Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu (…). Stawianie i reparacja Kościołów parafialnych i wszelkich na obrządek religijny przeznaczonych (…).
Kraków 1 XII 1833, 30 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ustawa Senatu Rządzącego Wolnego
Miasta Krakowa za prezesury Kaspera Wielogłowskiego dotycząca stawiania i reparacji Kościołów parafialnych i wszelkich
innych obiektów sakralnych. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; stan wewnętrzny średni, niektóre karty z zagięciami na rogach; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

255

MY PREZES I SENATOROWIE Wolnego
Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta
Krakowa i Jego Okręgu (…). Stawianie i reparacja Kościołów parafialnych zapadłych (…).

Kraków 1 III 1843, 16 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ustawa Senatu Rządzącego Wolnego
Miasta Krakowa za prezesury Aleksandra (Aleksego) Wężyka dotycząca stawiania i reparacji Kościołów parafialnych
i wszelkich innych obiektów sakralnych. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; stan wewnętrzny średni, niektóre karty z zagięciami na rogach i przedarciami; na pierwszej
karcie drukiem u góry „Przedruk”; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

256

NOUVEAU Calendrier Republicain pou la IIe
Année de la Republique Française, une, indivisible et democratique (…) La Convention avec les Mois
et Jours correspondans de l’ancien Calendrier.
Lyon 1793, L. Cutty, 24 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu rewolucji francuskiej. Kalendarz republikański na rok drugi tj.

66
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1793–1794, z tabelą paralelną przedstawiającą kalendarz
chrześcijański nazywany tutaj „Ere vulgaire”. Kalendarz
wydany w Lyonie, którego nazwę rewolucjoniści zmienili
12 X 1793 roku dekretem Konwentu Narodowego na Ville-Affranchie. Rzadkie!
Broszura w słabym stanie, oprawa papierowa z druku religijnego z ubytkami; stan wewnętrzny średni, wszystkie karty
z zagięciami na rogach; ogólnie stan słaby.
Cena: 100 zł

257

POŻYCZKA Francuska Obrony Narodowej
z I w.ś.

Paryż 4 X 1916, 25,5 x 14,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile podpisu sekretarza generalnego pożyczki,
kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał – 500
Franków w złocie.
Pożyczka wojenna imienna Francji obrony narodowej
z 1916 roku. Pożyczka na potrzeby I w. ś. Główną część motywów dekoracyjnych stanowi bordiura w stylu empire z orłami
i kogutem. Ponadto dwie postacie alegoryczne i napis „Banque
de France”. Całość na żółtym tle.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

258

RENTES SEIGNEURIALLES et autres. (…).

Hrabstwo d’Eu, 23 V 1756, 24 x 17 cm, 1 k.
Wyjątkowe świadectwo obrotu finansowego sprzed ponad
260 lat. Dokument wystawiony w Normandii w hrabstwie
d’Eu. Jest to poświadczenie zapłaty renty senioralnej w kwocie 20 solidów tj. 1 funta srebra, przez chłopa Françoisa Langloisa. Renta zapłacona w gotówce była świadczeniem feudalnym we Francji Ancien Regime’u. Kwota została zapłacona
za dwa lata licząc od 1753 roku. Poza gotówką chłop nie miał
żadnych innych zobowiązań w naturze, o czym świadczą skreślone miejsca przy rubrykach dotyczących np. opłat w zbożu.
Formularz drukowany, natomiast treść wypełniania odręcznie

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
przez urzędnika danej domeny senioralnej. Dokument na papierze czerpanym z widocznymi pod światło filigranami.
Papier czerpany w średnim stanie z nieregularnymi brzegami dokumentu z załamaniami papieru; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

259

RENTES VIAGERES créées par Edits des
mois de Novembre et Décembre 1757 (…).

Paryż, 31 XI 1757/18 V 1758, 21 x 33 cm oraz 28,5 x 18 cm, 3 k.
Umowa renty na kwotę 150 liwrów wystawiona w Paryżu
przez Guillaume’a Goethalsa na rzecz swojego syna nieletniego Charlesa Goethalsa potwierdzona przez Joseph’a Micault
d’Harevelay’a. komisarza królewskiego, strażnika Skarbu
Królewskiego. Dokument składający się z dwóch części posiada liczne podpisy zarówno inicjatora umowy renty, jak i komisarza królewskiego oraz świadków.
Papier czerpany w db stanie oraz pergamin w bdb stanie;
całość zszyta sznurkiem; na karcie tytułowej pieczęć z herbem;
ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

260

TONTINE créée par Edit du mois de Décembre 1759 (…).

Paryż, 31 XII 1759, 25 x 32 cm, 1 k.
Obligacja gwarantowana przez państwo francuskie.
Obligacja zwana „Tontine” od nazwiska neapolitańskiego
bankiera Lorenzo Tonti’ego, który jako pierwszy proponował
tę formę pożyczki kardynałowi Mazzarini’emu. Jest to forma
inwestycji kolektywnej finansowej z formą ubezpieczenia na
życie, ale i elementami hazardu. W l. 1689–1759 dokonano
10 emisji tego typu pożyczek we Francji. Walor wystawiony na kwotę 400 liwrów w Paryżu na rzecz Pierre’a Rolin’a
mieszczanina, mającego 33 lata, potwierdzona przez Josepha
Micault d’Harevelay’a. komisarza królewskiego, strażnika
Skarbu Królewskiego.
Pergamin w db stanie; na karcie tytułowej podpis komisarza królewskiego, na odwrocie właściciela obligacji;
ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

261
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UNIA właścicieli winnic Boutelleau i wspólnicy.

Barbezieux koło Cognac 20 IX 1853, 25 x 12,5 cm, kupony
– nie, podpis – pióro, kategoria – winiarstwo, handel, nominał
– 500 Franków.
Akcja francuskiej firmy zrzeszającej właścicieli winnic
z okolic słynnego miasta Cognac zajmującej się handlem winem i koniakami. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą z kiściami owoców winogron.
Stan: VF.
Cena: 100 zł

262

ZBIÓR 3 akcji Towarzystwo Przemysłu Polskiego w Tourcoing.

Tourcoing 30 XI 1919 oraz 15 IV 1921, wymiary 37 x 32 cm
razem z kuponami, kupony – wszystkie, podpis – pióro, faksymile,
kategoria – przemysł, nominał – 500 Franków lub 1 udział w spółce.

poz. 262

67

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
Zbiór 3 polsko-francuskich papierów wartościowych Towarzystwa Przemysłu Polskiego z siedzibą zarządu w Tourcoing we Francji. Miasto to leży koło Lille w regionie Nord-Pas-de-Calais, gdzie przebywała największa liczba emigrantów
z Polski. Walory są świadectwem głębokich więzi gospodarczych między Polską i Francją i potwierdzeniem pozytywnej
współpracy między tymi krajami w 20-leciu międzywojennym. Bordiura z motywami roślinnymi i winiety z logiem
towarzystwa oraz z narzędziami symbolizującymi przemysł.
Dwa pierwsze walory to papiery założycielskie spółki o bardzo niskiej emisji, tylko 4000 sztuk. Trzeci z 1921 roku po
podniesieniu kapitału z emisją na 10 000 sztuk.
Stan: VF-/VF+.
Cena: 80 zł

263
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ZBIÓR 3 obligacji Miasta Stołecznego
Warszawy.

Warszawa 1 VI 1931, wymiary – 34,5 x 25 cm, kupony
– tak, podpis – pióro, faksymile podpisu prezydenta Zygmunta Słomińskiego, kategoria – obligacje miejskie, nominał –
1 420 Franków Francuskich/ 495,98 Złotych/ 288,33 Franków
Szwajcarskich lub, 99,186 Złotych/284 Franki/57,666 Franków szwajcarskich oraz 66,5 zł.
Zbiór 3 obligacji Warszawy na 4,5 % rocznie przeznaczonych także na rynek francuski. Walory z talonami i arkuszami
kuponowymi do 1951 roku. Tekst w języku polskim i francuskim. Motywy dekoracyjne z trzema winietami z widokiem
Ratusza, Teatrem Wielkim, kolumną Zygmunta i herbem stolicy Syrenką. Walory w różnych odmianach kolorystycznych:
niebieskiej, brązowej i zielonej.
Stan: VF/VF+.
Cena: 80 zł

264

ZBIÓR 3 papierów wartościowych „Wielkie
Garaże Egiptu”.

Kair 26 IV 1906, 1897–1971, wymiary – 37 x 24 cm,
kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – różne 1 oraz 5 udziałów w spółce oraz
20 Funtów (5 x 4).
Zbiór trzech walorów jednej z francuskich kompanii motoryzacyjnych. Spółka była własnością francuską lecz znajdowała się w Kairze. Firma ta zajmowała się dystrybucją i przechowywaniem pojazdów na terenie Egiptu. Walory posiadają
wspaniałą bordiurę o kształtach geometryczno-roślinnych oraz
w tle winietę z automobilem.
Stan: VF+.
Cena: 300 zł

265

poz. 264
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ZBIÓR 6 akcji i obligacji II RP przeznaczonych na rynek francuski.

Warszawa, Lipiny, Kraków 1920–1937, wymiary różne,
największe 29 x 48 cm razem z kuponami, kupony – czasem
wszystkie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – przemysł,
handel, obligacje miejskie i państwowe, nominał – różne, od
10 do 500 złotych, od 1000 do 250 000 marek polskich.
Zbiór 6 polskich akcji i obligacji II RP także przeznaczonych na rynek francuski. Walory w układzie chronologicznym to: 4% Państwowa Pożyczka Premiowa z 1920 roku
z podpisem (faksymile) Władysława Grabskiego; akcja Pol-
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skiej Fabryki Telefonów z Warszawy z 1923 roku; Obligacja
5% Pożyczki Konwersyjnej na 10 zł z 1924 roku z podpisem
(faksymile) Władysława Grabskiego; 6% Obligacja Pożyczki
Konwersyjnej M. St. Warszawy na 50 zł z 1926 roku z podpisem (faksymile) Władysława Jabłońskiego, prezydenta stolicy;
Towarzystwo Kontynentalne dla Handlu i Przemysłu w Krakowie z 1936 roku; Śląskie Kopalnie i Cynkownie Lipiny
z 1937 roku. Motywy dekoracyjne z winietami, z Tadeuszem
Kościuszką, widokami Warszawy, Ratuszem, Teatrem Wielkim
i Syrenką. Bordiura z motywami roślinnymi i geometrycznymi.
Stan: VF-/VF+.
Cena: 150 zł

266

ZBIÓR 8 polsko-francuskich akcji przemysłu
naftowego.

Lille, Paryż 1914–1926, wymiary różne, największe 31,5 x
42 cm, kupony – często wszystkie, podpis – pióro, faksymile,
kategoria – przemysł naftowy, nominał – różne od 100 do 500
Franków, lub 1 udział w spółce.
Zbiór 8 polsko-francuskich papierów wartościowych
przemysłu naftowego. Są wśród nich kopalnie ropy Sambor,
Polana k. Ustrzyk Dolnych, Sobniów k. Jasła, czy Dąbrowa-Drohobycz. Ta ostatnia spółka po I w. ś. i dynamicznym
podnoszeniu kapitału była gigantem w tej branży, zatrudniała
6500 robotników, posiadała koncesję na wydobycie na 13 500
hektarów, eksploatowała 369 czynnych szybów i była właścicielem 3 rafinerii o mocy przerobowej 200 000 ton rocznie.
W szczytowym okresie także poprzez spółki zależne kontrolowała ¼ całej produkcji ropy w Galicji. Ponadto w zestawie
spółka Rafinerii Małopolski. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych. Różne emisje, nominały i podpisy na walorach tych samych spółek.
Stan: VF-/EF.
Cena: 150 zł

poz. 267
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ZBIÓR 15 obligacji miasta Paryża.

Paryż 1887–1949, wymiary różne, największe 29 x 42 cm,
kupony – często wszystkie, podpis – pióro, faksymile, kategoria
– obligacje komunalne, nominał – różne od 300 do 5000 Franków.
Zbiór 15 obligacji miasta Paryża. Piękne motywy dekoracyjne z winietami, z widokami ratusza „Hotel de Ville”,
postaciami alegorycznymi, herbem miasta Paryża, czy jego
dewizą „Fluctuat nec mergitur”. Na walorach faksymile podpisów licznych prefektów Sekwany, czyli merów miasta Paryża, m.in. Eugène’a Poubelle’a, od którego nazwiska w języku
francuskim pochodzi słowo „śmietnik” – „poubelle”, na pamiątkę ich ustanowienia w Paryżu w 1884 roku.
Stan: VF-/VF+.
Cena: 250 zł
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ZBIÓR 21 francuskich akcji kolonialnych
z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Oceanii.

Paryż, Lyon, Lille, Casablanca, Dakar, Oran, Orléansville,
Cayenne, Tuluza, 1885–1954, wymiary różne, największe 23
x 47 cm, kupony – często, podpis – pióro, faksymile, kategoria
– papiery kolonialne, nominał – różne od 100 do 2500 Franków.
Zbiór 21 francuskich akcji kolonialnych z Afryki, Azji,
Ameryki Płd. i Oceanii. Są wśród nich papiery z Algierii, Konga
Francuskiego, Maroka, Madagaskaru, Senegalu, Tunezji, Gujany Francuskiej, Indochin Francuskich i Nowej Kaledonii. Piękne motywy dekoracyjne z widokami miast, portów, pracujących
mieszkańców kolonii, oraz wyjątkowymi bordiurami, często
z akcentami kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzotyczną.
Stan: VF+/EF.
Cena: 150 zł

269
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ZBIÓR 60 francuskich akcji motoryzacyjnych w ekskluzywnym albumie.

Awinion, Antwerpia, Besançon, Lyon, Marsylia, Nangis,
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Paryż, Puteaux, St. Denis, Tours
1897–1971, wymiary różne, największe 37 x 38 cm, kupony
– często wszystkie, podpis – pióro, faksymile, kategoria –
motoryzacja, nominał – różne od 100 do 5000 Franków.
Zbiór 60 francuskich akcji przemysłu motoryzacyjnego,
w większości spółek efemerycznych z przełomu XIX i XX w.,
które produkowały automobile, części samochodowe, czy były
właścicielami warsztatów, garaży i taksówek. Są wśród nich
papiery znanych spółek jak Citroen, Renault, czy Rolland
Pillain. Piękne motywy dekoracyjne z widokami zakładów,
automobilami, logami firm, oraz wyjątkowymi bordiurami,
często z logami firm, czy akcentami motoryzacyjnymi. Całość
w pięknym ekskluzywnym albumie w formacie A3.
Stan: VF+/EF.
Cena: 1 000 zł

poz. 269
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ASSELINEAU Léon Auguste, Vue du Palais
des Papes, à Avignon (…).

Paryż 1864–1866, F. Sinnett, rys i ryt. Léon Auguste Asselineau, 27 x 19 cm; (karta: 45 x 32 cm).
Widok Pałacu Papieskiego w Awionionie rysowany i rytowany przez Leona Augusta Asselineau (1808–1889). Grafika
nr 222 wydana w serii „La France des nos jours” .
Papier, litografia kolorowana w epoce, czysta; na marginesie liczne drobne plamy; stan db.
Cena: 100 zł

271

BARCLAY Sidney, Couvent de Czestochowa
(…).

Paryż (?), około 1870, ryt. Sidney Barclay, 19 x 13 cm;
(karta: 26,5 x 16,5 cm).

70

Stalorytniczy widok klasztoru Jasna Góra w Częstochowie
rysowany na podstawie fotografii i rytowany przez Sidney’a
Barclay’a (XIX w.). Na grafice widoczne targowisko i liczne
wozy pod klasztorem.
Papier, drzeworyt kolorowany w epoce, czysty; widok naklejony w dużym passe-partout, na którym odręczny współczesny dopisek „Gravure sur bois c. 1870”; stan bdb.
Cena: 150 zł

272

BONNE Rigobert, Royaume de Prusse.

Paryż 1787, Bonne, 36,5 x 25 cm; (karta: 47 x 33 cm).
Miedziorytnicza czarno-biała mapa Królestwa Prus
i Pomorza z XVIII wieku wydana przez słynnego kartografa
francuskiego Rigoberta Bonne (1727–1794). Tytuł w języku
francuskim w lewym górnym rogu. Mapa zawiera szczegóło-
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we nazewnictwo miejscowości, krain oraz rzek. Widoczne takie miasta jak Gdańsk czy Łeba. Mapa posiada także podziałkę
z np. niemiecką czy polską milą, jako jednostkami odległości.
Papier czerpany, miedzioryt, czarno-biały, czysta płyta, minimalne plamy na marginesie; stan db.
Cena: 150 zł

273

CHAMOUIN Jean Baptiste Marie, Grand
Duché de Varsovie.

Paryż po 1809 r., Chamouin, rue de la Harpe nr 35,
30 x 21,5 cm; (karta: 34 x 25,5 cm).
Kolorowana w epoce mapa Księstwa Warszawskiego
po powiększeniu w 1809 r. oraz Królestwa Prus i Saksonii rytowana przez Jean’a Baptiste’a Chamouina (ur. 1768, zm. po
1810) autorstwa najpewniej Eugène-Pierre’a Aubert’a (1789–1847). W prawnym górnym rogu winieta z ułanem Księstwa
Warszawskiego. Rzadkie!
Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, czysta
płyta, minimalne plamy na marginesie. Stan bdb.
Cena: 400 zł

274

CHAMOUIN Jean Baptiste Marie, Palais
Royal.

Paryż 1850, Chamouin, rue de la Harpe nr 29, 23 x 16 cm;
(karta: 37 x 29 cm).
Widok Palais Royal w Paryżu na podstawie dagerotypu.
Widok oprócz pałacu przedstawia ogrody z fontanną i krzesła
z licznymi postaciami i spacerowiczami.
Papier, staloryt czarno-biały, w db stanie, na marginesach
liczne drobne plamy.
Cena: 50 zł

275

CHODŹKO Leonard, Carte Générale des
Etats de la Republique Polonaise (…) et des
expeditions de Charles XII.

Paryż 1839–1841, Bureau Central, rys. Leonard Chodźko,
ryt. Antoni Marcinkiewicz, 23,5 x 29 cm; (karta: 26 x 36 cm).
Stalorytnicza kolorowana w epoce mapa ziem polskich
z początku XVIII wieku, z okresu III wojny północnej. Wówczas Karol XII zajął terytorium całej Polski i osadził na tronie
Stanisława Leszczyńskiego. Na mapie zaznaczone są drogi
i podróże Karola XII łącznie z jego ucieczką do Turcji po bitwie pod Połtawą w 1709 roku. Żółtym kolorem uwydatnione
są granice ówczesnej Rzeczypospolitej. Staloryt pochodzący
z dzieła Leonarda Chodźko „La Pologne historique, litteraire et monumentale”.
Papier, staloryt, kolorowany w epoce, ślad po złożeniu poszytu, na marginesie z prawej strony przetarcie; stan db.
Cena: 50 zł

276

DELAMARCHE Félix, Carte de l’Allemagne
(…) Grand Duché de Varsovie (…).

Paryż 1811 r., Félix Delamarche syn, rue du Jardinet nr 13,
49 x 71,5 cm; (karta: 56,5 x 77,5 cm).
Kolorowana w epoce mapa Konfederacji Reńskiej, Cesarstwa Austrii, Królestwa Prus i Księstwa Warszawskiego
po powiększeniu z 1809 r. W prawnym górnym rogu winieta wydawcy.
Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, po konserwacji podklejony w całości na papierze japońskim, czysta
płyta, minimalne plamy na marginesie i ślady po naddarciach.
Całość oprawiona w dużą antyramę; stan db.
Cena: 400 zł
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poz. 277

poz. 281
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DELAMARCHE Félix, Confédération du
Rhin (…).

Paryż 1812 r., Félix Delamarche syn, rue du Jardinet nr 13,
27 x 39 cm; (karta: 41,5 x 30,5 cm).
Kolorowana w epoce mapa Konfederacji Reńskiej, Cesarstwa Austrii, Królestwa Prus i Księstwa Warszawskiego po powiększeniu z 1809 r. W prawym górnym rogu winieta wydawcy.
Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, po
konserwacji podklejony w całości na papierze japońskim,
czysta płyta, minimalne plamy na marginesie i ślady po naddarciach; stan db.
Cena: 400 zł

278

GODEFROY François, Etudes de Paysages.

Paryż 1840, Dopter, 8 x 5 cm; (karta: 30 x 48 cm).
Widok 12 pejzaży autorstwa François’a Godefroy (1743–
1819). Są wśród nic Marly, Sotteville, Rives de la Basseine,
Elbauf, Marly, Rouen etc.
Papier, akwaforta czarno-biała, w średnim stanie, liczne
drobne plamy, ale suche.
Cena: 50 zł

72

KEYSER Jacob, Route d’Amsterdam à Moscou et de la Ispahan et Gamron.

Amsterdam 1718, Bracia Wetstein, 53 x 37 cm; (karta:
37,5 x 28,5 cm).
Miedziorytnicza czarno-biała mapa Europy i Bliskiego
Wschodu, a właściwie podróży z Amsterdamu do Indii,
przez Moskwę i Persję. Podróż tą odbył w latach 1701–1708
Cornelijs de Bruijn (1652–1727), holenderski pisarz, podróżnik i grafik. Dotarł aż do Cejlonu i wyspy Jawy. Zaś w drodze
powrotnej natknął się na plądrujące Rzeczypospolitą wojska
szwedzkie w czasie wojny północnej i ostatecznie zawrócił do
Moskwy i Archangielska skąd przepłynął do Holandii. Mapa
pochodzi z dzieła Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Occidentales, Amsterdam 1718. Pod
tytułem mapy w prawym górnym rogu znajduje się legenda
z opisem miast, rzek, gór, oraz miejsc, w których zatrzymywał
się podróżnik. W prawym dolnym rogu sygnatura kartografa.
Papier czerpany, miedzioryt, czarno-biały, czysta płyta,
mapa naklejona na papier lekko pofałdowana u góry; stan db.
Cena: 150 zł

280

LAURENS Jean-Pierre, Le Pape et l’Empereur.

Nowy York 1896, Century Company, ryt. J.P. Laurens, 17 x
12,5 cm; (karta: 25 x 21 cm).
Rycina przedstawiająca Napoleona I, cesarza z papieżem
Piusem VII w Fontainbleau rezydencji królewskiej. Staloryt autorstwa Jean-Pierre’a Laurens’a (1838–1921) pochodzi
z dzieła „Życie Napoleona Bonaparte” amerykańskiego historyka Williama Milligen Sloane’a, wydanego w 1896 roku.
Papier, staloryt, czysty, bez plam; stan bdb.
Cena: 80 zł
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poz. 282

281

LUNEBOURG, Stanislas Leszczinski.

Francja między 1747 a 1766, Rys. Lunebourg, ryt. Pierre
Etienne Moitte, 19 x 27 cm; (karta: 23 x 34 cm).
Miedziorytniczy portret króla Stanisława Leszczyńskiego wg Lunebourg’a rytowany przez Pierre’a Etienne’a Moitte. Biust króla w zbroi i płaszczu z charakterystyczną peruką.
Papier czerpany, miedzioryt, czarno-biały, czysta płyta, na
marginesach żółte delikatne plamy, ale suche; stan db.
Cena: 200 zł

282

MENTELLE Edme, Chanlaire Pierre-Gilles,
Carte de l’ancien royaume de Pologne, partagé
entre la Russie, la Prusse et l’Autriche; par les traités successifs
de 1772, 1793 et 1795. Contenant aussi, le royaume de Prusse.

Paryż około 1800 r., Edme Mentelle, Pierre-Gilles Chanlaire, 62,5 x 42,5 cm; (karta: 70,5 x 48,5 cm), rama 84 x 66 cm.
Kolorowana w epoce mapa Polski z zaznaczeniem trzech
rozbiorów z 1772, 1793 i 1795 roku. Mapa autorstwa Edme’a
Mentelle’a (1730–1815) i Pierre-Gillesa Chanlaire’a (1758–1817) pochodzi z dzieła „L’Atlas universel de géographie
physique et politique, ancienne et moderne”.
Papier czerpany, miedzioryt, kolorowany w epoce, czysta
płyta, minimalne plamy na marginesie, niewidoczny prawie
ślad po złożeniu na poszycie atlasu; całość oprawiona w drewnianą ramę i passe-partout; stan db.
Cena: 1 000 zł

poz. 283

283

MERIAN Caspar, Topographia Galliae (…).

F
 rankfurt 1655–1661, Caspar Merian, mapy od Abbeville
do Verdun, 28,5 x 18,5 cm (karta 30 x 37,5), mapa Vic 16 x 12,5
cm (karta 19 x 15,5 cm).
Zbiór 20 map, rzutów z góry twierdz francuskich
z dzieła Caspar’a Meriana, syna Mateusza, i Martina Zeiller’a
„Topographia Galliae”. Widoki miedziorytnicze zawierają
twierdze: Abbeville, Amiens, Ardres, Axone, Autun, Beaulne,
Chalons sur Saone, Chaumont en Bassignii, La Ferre, Guize,
Langers, Melun, Mezieres, Monstreuil, Peronne, Rue, St. Jean
de Lone, Toul, Verdun, Vic.
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Papier czerpany miedzioryt, czarno-biały, oprawa zeszyt
z XIX w. w średnim stanie; wewnątrz mapy każda luźna, stan
map bdb, wyraźna matryca, bez uwag, każda mapa zgięta na
pół wzdłuż poszytu; ogólnie stan db.
Cena: 600 zł

poz. 284

284

MERYON Charles, The Absyde of Notre
Dame Paris.

286

PERROT Aristide Michel, Atlas portatif de
France contenant les 86 cartes des 86 départemens et la carte générale de France (…).

P
 aryż 1833, Bureaux du Journal des Connaissances Utiles,
mapy departamentów 9 x 12,5 cm, mapy Francji, 18,5 x 12,5
cm oraz 18,5 x 16 cm.
Atlas podręczny Francji zawierający 86 map departamentów oraz na początku mapę całej Francji autorstwa Aristide’a Perrota (1793–1879), rytowany przez Ambroise Tardieu
(1788–1841). Na końcu dodatkowo wszyta mapa Herisson’a
Cesarstwa Francji z 1811 r. Atlas poprzedzony drukowaną
i odręczną tablicą odległości z Paryża do poszczególnych departamentów. W sumie atlas zawiera 88 map. Rzadkie wydanie. Brak w BNF.
Papier, staloryt, czarno-biały, oprawa pergaminowa w średnim stanie z wcześniejszego dokumentu; wewnątrz stan średni,
liczne adnotacje i uwagi z XIX, część kart pozaginanych, mapa
Herisson’a naddarta na złożeniach; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

L
 ondyn około 1860, Virtue i wspólnicy, 25 x 18,5 cm
(karta 33 x 23).
Widok katedry Notre Dame od strony absydy. Faksymile akwaforty Charlesa Meryona (1821–1868), pochodzącej z cyklu widoki Paryża wydanego pierwotnie w Paryżu
w l. 1852–1854. Przedruk wydany w Londynie.
Papier czerpany akwaforta, czarno-biała, w bdb stanie.
Cena: 50 zł

poz. 287

287

PICART Bernard, Femme condamnée par
L’Inquisition, a être brûlé vive. Homme qui va
être brûlé par l’arrest de L’Inquisition.

poz. 285

285

NANTEUIL Robert, Henri II de Lorraine,
marquis de Mouy.

Francja około 1651, ryt. Robert Nanteuil, 26 x 33,5 cm;
(karta: 26 x 33,5 cm).
Miedziorytniczy portret księcia Henryka II Lotaryńskiego
(1596–1672) markiza de Mouy i hrabiego de Chaligny, rytowany przez Roberta Nanteuil’a (1623–1678). Biust w owalu
z herbem księcia na dole.
Papier czerpany, miedzioryt, czarno-biały, czysta płyta,
brak marginesów; na dole z prawej strony minimalny ubytek;
portret naklejony na większy arkusz papieru; stan db.
Cena: 100 zł

74

Amsterdam 1723, rys i ryt. Bernard Picart, 21 x 15 cm;
(karta: 22 x 16,5 cm).
Miedziorytnicze przedstawienie kobiety i mężczyzny skazanych na spalenie na stosie przez Świętą Inkwizycję, w strojach pokutnych rysowany i rytowany przez Bernarda Picarta
(1673–1733) pochodzące ze słynnej serii 275 rycin wydanej
w Amsterdamie „Cérémonies et coutumes religieuses de tous
les peuples du monde représentées par des figures dessinées
de la main de Bernard Picard”. Rzadkie.
Papier czerpany, miedzioryt; przedstawienie naklejone na
brązową kartę; na dole z prawej strony plamy, ale suche; stan
średni.
Cena: 400 zł

288

RANSONNETTE Nicolas, Philippe II, roi
d’Espagne. Né en 1527, mort en 1598.

Francja między 1765 a 1810, ryt. Nicolas Ransonnette,
21,5 x 32,5 cm; (karta: 22,5 x 34,5 cm).

IX. Mapy, ryciny

poz. 288

poz. 291

Miedziorytniczy portret króla Hiszpanii Filipa II wg
obrazu z l. 1640–1650, rytowany przez Nicolasa Ransonnette’a (1745–1810). Biust króla w owalu z motywami roślinnymi na bordiurze.
Papier czerpany, miedzioryt, czarno-biały, czysta płyta, na
marginesach żółte delikatne plamy, ale suche; portret naklejony na większy arkusz papieru; stan db.
Cena: 100 zł

Papier, staloryt kolorowany w epoce, czysty; widok naklejony w dużym passe-partout, na którym odręczny współczesny
dopisek „Gravure sur acier 1864”; stan bdb.
Cena: 120 zł

290

Paryż około 1840 1896, Lefevre, ryt. J.P. Laurens, 12,5
x 7,5 cm. (karta: 18,5 x 12,5 cm), ramka 23 x 17 cm.
Staloryt przedstawiający spotkanie Napoleona i Josepha
Sieyesa, którzy omawiali zamach z 18 Brumaire’a (9 XI) 1799
roku. W wyniku tego przewrotu władzę we Francji przejął
Napoleon. Grafika autorstwa Ary’ego Scheffera (1795–1858),
francuskiego malarza, rytownika i ilustratora pochodzenia holenderskiego, twórcy wielu portretów Fryderyka Chopina
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; całość
oprawiona w drewnianą ramkę i passe-partout; stan db.
Cena: 70 zł
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ROUARGUE Emille, Varsovie.

Paryż między 1836 a 1864, Fourne, rys i ryt. Emille Rouargue, 15 x 12 cm; (karta: 26 x 16 cm).
Stalorytniczy widok Placu Zamkowego w Warszawie
z kolumną Zygmunta i Zamkiem, kolorowany w epoce, rysowany i rytowany przez Emille’a Rouargue’a (około 1795–1865).
Na grafice widoczne oddziały żołnierzy, dorożka i przechodnie.

SCHEFFER Ary, Conference de Bonaparte et
Seyeis avant Le 18 Brumaire.

ZBIÓR 11 map, France Militaire.

Paryż 1833–1838, Delloye, rys. Monin lub Rambon, ryt.
Rambon i Laguillermie, 16 x 10,5 cm; (karta: 27 x 17 cm) lub
10,5 x 16 cm, (karta: 17 x 27 cm).
Zbiór 11 map stalorytniczych z przedstawieniami kampanii
wojen napoleońskich. Są wśród nich mapy Holandii, Syrii, Hanoweru, Sabaudii, Moraw, Renu, Niemiec, Francji, Tyrolu i dotyczą wojen z l. 1799–1815. Staloryty według rysunków różnych
autorów rytowane przez Rambona i Laguillermie’a pochodzące
z dzieła Abla Hugo (1798–1855) „La France Militaire. Histoire
des armées françaises de terre et de mer de 1792 a 1833”.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; stan db.
Cena: 100 zł
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ZBIÓR 3 stalorytów, Prusse.

Paryż 1842, Firmin Didot, ryt. Lemaitre, 15 x 10 cm;
(karta 22 x 14 cm).
Zbiór 3 stalorytów z przedstawieniami zabytków Prus.
Są wśród nich widoki Mostu Królewskiego w Berlinie, Pałacu w Poczdamie i Pałacu księcia Albrechta. Staloryty według
rysunków różnych autorów rytowane przez Lemaitre’a pochodzące z dzieła Philippe’a Le Bas (1794–1860) „États de
la Confédération germanique”, z serii „Universe Pittoresque.
Histoire et description tous les peuples”.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; stan db.
Cena: 50 zł

293

ZBIÓR 7 stalorytów, Angleterre.

poz. 295

Paryż 1842, Firmin Didot, ryt. Lemaitre, 10 x 15 cm; (karta
14 x 22), lub 15 x 10 cm; (karta 22 x 14 cm).
Zbiór 7 stalorytów z przedstawieniami zabytków Anglii.
Są wśród nich widoki słynnego College Eton, czy Banku Anglii w Londynie. Staloryty według rysunków różnych autorów
rytowane przez Lemaitre’a pochodzące z dzieła Léona Galiberta i Clement’a Pellé’a „Angleterre”, z serii „Universe Pittoresque. Histoire et description tous les peuples”.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; stan db.
Cena: 50 zł

295

poz. 294

poz. 296

294

ZBIÓR 25 stalorytów, Italie ancienne.

Paryż 1850–1851, Firmin Didot, rys. Leveil, ryt. Lemaitre, 10 x 15 cm; (karta 14 x 22 cm), lub 15 x 10 cm;
(karta 22 x 14 cm).
Zbiór 25 stalorytów z przedstawieniami zabytków starożytnego Rzymu. Są wśród nich widoki słynnych obiektów
jak np. Termy i Cyrk Karakalli, zabytki Pompei, ale także monety, zbroje, czy groby Rzymian. Staloryty według
rysunków Leveil’a rytowane przez Lemaitre’a pochodzące
z dzieła Victora Duruy „L’Italie Ancienne”, z serii „Universe
Pittoresque. Histoire et description tous les peuples”.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche, kilka rycin
mikro naddarcia na marginesach; stan db.
Cena: 100 zł

76

ZBIÓR 46 stalorytów, France Militaire.

Paryż 1833–1838, Delloye, rys. Martinet i inni, ryt. Rambon i Lacauchie i inni, 11,5 x 9,5 cm; (karta: 17,5 x 15 cm).
Zbiór 46 stalorytów z przedstawieniami oddziałów wojskowych z kampanii i wojen rewolucyjnych i napoleońskich.
Są wśród nich żołnierze francuscy, rosyjscy, pruscy, tureccy,
hiszpańscy etc. Staloryty według rysunków różnych autorów
rytowane przez Lacauchie’a pochodzące z dzieła Abla Hugo
(1798–1855) „La France Militaire. Histoire des armées françaises de terre et de mer de 1792 a 1833”.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; stan db.
Cena: 100 zł

296

ZBIÓR 70 stalorytów, France pittoresque et
monumentale (…) w ekskluzywnym albumie.

Paryż 1835, Delloye, rys. Monin i inni, ryt. Monin i inni, 16
x 9,5 cm; (karta: 27 x 17,5 cm).
Zbiór 70 stalorytniczych widoków z przedstawieniami
miast francuskich. Są wśród nich m.in. widoki Angers, Arras,
Besançon, Dijon, Lyon, Metz, Nancy, Paryż, Poitiers, Strasburg, Tours. Staloryty według rysunków różnych autorów
rytowane przez Monin’a i innych pochodzące z dzieła Abla
Hugo (1798–1855) „France pittoresque et monumentale ou
description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France”. Całość w pięknym ekskluzywnym albumie w formacie A4.
Papier, staloryt, gdzieniegdzie plamy, ale suche; stan db.
Cena: 300 zł
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ARITHMETIQUE.
métrique. Monnaies.

Theorie.

Système

Rękopis b.d. połowa XIX w. 83 k.
Rękopis matematyczny bez podpisu, datacji, ani śladu
autorstwa. Zawiera notatki, refleksje i zasady matematyczne.
Dotyczy arytmetyki, systemu metrycznego, oraz pieniędzy i
systemów płatniczych. Zawiera także rysunki i figury geometryczne. Tekst i obliczenia w j. francuskim.
Oprawa półpłótno z epoki w średnim stanie; wewnątrz stan
średni, niektóre karty luźne; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

298

BIZIEAU Violette, Sentes.

Ste-Genevieve-des-Bois 1987, Le Maison Rhodanienne
de Poesie, 50 s.
Pierwsze oryginalne wydanie zbioru poezji Autorki. Druk
zawiera własnoręczną dedykację Autorki książki.
Oprawa miękka, pomarańczowy karton; wewnątrz stan db;
ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

299

CESBRON Gilbert, Journal sans date. Journal sans date.

poz. 297

Paryż 1963, Robert Laffont, 262 s.
Zbiór różnych tekstów Gilberta Cesbrona (1913–1979)
francuskiego pisarza katolickiego inspirowany formą dziennika. Druk zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, ozdobiona logiem wydawnictwa; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

300

DĄBROWSKI Jan Henryk, List Generała z
dnia 22 X 1797, Legiony Polskie we Włoszech.

Kwatera generała Dąbrowskiego w Mestre, k. Wenecji, 22
X 1797 (1 brumaire roku VI Republiki Francuskiej i roku I Republiki Cisalpińskiej), bifolio, 20 x 29,5 cm.
Unikatowy list odręczny z podpisem generała Jana
Henryka Dąbrowskiego do lokalnego komisarza wojny w
Padwie w sprawie oddziału Legionów skierowanego do Ferrary. „Au Commissaire de Guerre. Je vous previens Citoyen
Commissaire que 600 hommes ont été[s] detachés du Corps
Polonois, qui par l’orde du Général en Chef a fait la route de
Motta à Padoue, et qui la continue jusque à Ferrara. Ce détachement se rendra demain à Padova, en suivant la marche-route,
qu’a eu le corps entier, je vous invite donc, que vous fassiez
des arrangemens de manière, qu’il trouve dans sa marche les
commodités nécessaires, com[m]e vivres et logemen[t]s. Salut
et fraternité Dąbrowski” (Do Komisarza Wojny. Uprzedzam
Obywatelu Komisarzu, że 600 żołnierzy zostało odłączonych
od Korpusu Polskiego, którzy na polecenie generała główno-

poz. 300
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nymi. Nienotowana w katalogu Boppe i Bonneta uważana za
najrzadszą dla republiki Cisalpińskiej. List na papierze z nadrukami od góry „ Liberte”, „L’Amour de la Patrie” i „Egalité”
i napisem „Légions polonaises auxiliaires de la République Cisalpine”. Niżej nadrukowany formularz z datacją i tytuł nadawcy listu „Le Lieutenant Général DĄBROWSKI Commandant
les Légions polonaises auxiliaires de la République Cisalpine”.
Na odwrocie adresat „Au Commissaire de Guerre de la Republique Francaise à Padoue” i pieczęć „Legie Polskie”. Na
złożeniu listu dziurka zapewne po pieczęci lakowej; stan bdb.
Cena: 8 000 zł

301

DE BROGLIE Albert Victor, List z dnia 26
VII 1863.

Paryż 26 VII 1863, bifolio, 13 x 20,5 cm.
List Alberta Victora de Broglie (1821–1901), polityka i pisarza francuskiego, deputowanego do Zgromadzenia Narodowego, dwukrotnego premiera Francji w l. 1873–1874 oraz
w 1877 r. Rękopis z 26 VII 1863 r. adresowany do nieznanej
osoby, m.in. w kwestii powstania styczniowego i braku jakiejkolwiek realnej pomocy „biednym powstańcom”.
Papier listowny z XIX w., na końcu podpis „Broglie”
i data; stan bdb.
Cena: 300 zł

302
poz. 301

GUTON Francis, Mer Noire.

Puertollano około 1935, Jose Guerrero y Guerrero, 237 s.
Wydana w Hiszpanii powieść Autora nagrodzonego przez
słynną Akademię Francuską. Druk zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, kartonowa; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

303

LAVERDANT Gabriel-Désiré, Le Christ
devant Pilate, de Michel de Munkacsy, conférence faite à la Société de Saint-Jean (…).

poz. 301
dowodzącego ruszyli w drogę z Motty do Padwy i którzy będą
ją kontynuować aż do Ferrary. Oddział ten przybędzie jutro do
Padwy, po przebyciu trasy przemarszu, w całości, proszę was,
abyście uczynili przygotowania, aby w czasie przemarszu zaopatrzeni zostali w niezbędne wygody, takie jak pożywienie
oraz noclegi. Cześć i braterstwo. Dąbrowski). Bardzo rzadkie!
Papier czerpany z filigranem. Na górze rzadka winieta rewolucyjna autorstwa Cognani’ego z postaciami rewolucyj-
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Paryż 1881, Victor Palmé, Edouard Dentu, 75 s.
Esej Gabriela-Désiré Laverdanta (1809–1884) na temat
obrazu „Chrystus przed Piłatem” Mihály’ego Munkácsy’ego
(1844–1900), węgierskiego malarza i autora fresków. Tekst odnosi się do licznej krytyki ówczesnej prasy francuskiej. Zawiera 2 ilustracje z obrazem całej sceny i samą postacią Chrystusa.
Druk zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
Oprawa twarda płócienna z epoki w db stanie, z naklejonym odręcznym tytułem; grzbiet tłoczony pozłacanym tytułem; wewnątrz stan średni; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

X. Rękopisy, autografy, dedykacje

poz. 302

304

LEFEVRE Luc J., L’Existentialiste est-il un
Philosophe?

poz. 303

Paryż 1946, Editions Alsatia, 127 s.
Esej filozoficzny Autora, duchownego i filozofa katolickiego, na temat egzystencjalizmu. Druk zawiera własnoręczną
dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, kartonowa; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

305

NOARO Jean, La Pologne.

Paryż 1951, Éditions sociales, 311 s.
Kuriozalny „przewodnik” po rodzącej się Polsce Ludowej. Jean Noaro (1902–1969), francuski działacz komunistyczny pochodzący z Korsyki, odbył podróż po Polsce w 1946
roku. Oprócz odradzającej się po zgliszczach stolicy, odwiedził
m.in. Zakopane, Kraków, Katowice, Trójmiasto oraz PGR-y
np. Lisewo, Biała Góra [sic!]. Podróż jest punktem wyjścia
do zachwytu nad komunistyczną Polską i poszukiwaniem w
niej pamiątek po Leninie, Stalinie i wyzwolicielskiej Armii
Czerwonej. „Perełka” zachodniej propagandy komunistycznej
wydana w serii „Démocraties Populaires” przedstawiającej
osiągnięcia wszystkich krajów tzw. demokracji ludowej. Druk
zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, kartonowa, czerwona, na odwrocie katalog wydawnictwa z takimi autorami jak Stalin, Lenin, Mao
[sic!]; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

poz. 305
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X. Rękopisy, autografy, dedykacje

poz. 307

306

PAYER André, Petits Ciels.

Paryż 1933, Le Divan, 158 s.
Pierwsze oryginalne wydanie zbioru poezji Autora. Druk
zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, kartonowa; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

307

SZYFMAN Arnold, Teatr Polski w Warszawie. 1913–1923.

Warszawa [1923], Towarzystwo Wydawnicze Ignis, 198 s.
Pierwsze oryginalne wydanie historii powstania i działalności w l. 1913–1923 Teatru Polskiego w Warszawie założone-
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go przez Arnolda Szyfmana (1882–1967). Dzieło wyjątkowo
ilustrowane, zarówno czarno-białymi zdjęciami jak i kolorowymi grafikami z projektami scenografii i strojów aktorskich.
Autor przedstawia również szczegółowo zespół artystyczny,
jego kierownictwo, a także poszczególne inscenizacje. Na
końcu wielkoformatowa plansza z repertuarem teatru z podziałem na klasyczny i współczesny, a także wg kryterium narodowości Autora wystawianej sztuki. Odbito zaledwie 2500
egzemplarzy. Sprzedawany ma nr 828. Druk zawiera ponadto
własnoręczną dedykację Autora książki „ A Monsieur Paul
Grégories en témoignage de haute éstime et de reconnaissance
Arnold Szyfman, Paris 8 II 1924”. Rzadkie!
Oprawa miękka, kartonowa w średnim stanie z zagięciami na brzegach oraz złoconym tytułem i widokiem teatru;
wewnątrz stan db, niektóre karty nierozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

Indeksy
INDEKS KATEGORII
Architektura 37–39, 90–95,
226, 283
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Czasopisma 139, 219, 248–249
Fizyka 128
Genealogia 135
Geografia 27, 60, 159, 167–168, 172–174, 180,
182, 187, 198, 203,
227, 296, 305
Heraldyka 27, 28, 195
Historia 3, 25, 35, 77–80,
136, 140, 141, 145–147,
149, 150, 152, 154–155,
158, 160, 162–166, 169,
171, 177, 181, 186, 189,
194, 196, 201, 208–212,
214, 216–218, 220,
222–224, 228, 231,
234, 236–239, 241–243, 245, 256–260,
280, 290, 292–294, 305

Judaica 112, 180, 187
Kartografia 119–126,
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Krawiectwo 52–53, 71,
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Literatura 10, 11, 12, 29, 30,
34, 142, 149, 152–153,
157, 165, 175, 178–179,
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304, 306
Masoneria 23
Matematyka 56–59,
61, 114–116, 297
Medycyna 24, 31–33, 42, 110
Militaria 4, 21, 22, 40,
96–101, 170, 225, 233,
239, 283, 291, 295, 300
Motoryzacja 247, 264, 269

Muzyka 11, 65, 112,
129, 134, 215
Myślistwo 41, 212
Nauki przyrodnicze 15, 89
Obligacje 260, 263, 265, 267
Optyka 117
Pneumatyka 62
Polityka 9, 19, 26, 138,
144, 148, 156, 161, 177,
213, 221, 229–-230, 301
Powstanie krakowskie 150, 156
Powstanie listopadowe 149
Powstanie styczniowe
144, 148, 160–161,
248–249, 301
Prawo 9, 14, 19, 26,
242, 250, 253–255
Przewodniki v. geografia
Przemysł 262, 266, 268
Pszczelarstwo 43, 104
Rabacja galicyjska 150, 156
Religia 1, 2, 5–8, 13, 18, 20,
86–87, 137, 151, 190, 207

Retoryka 16, 162
Rzemiosło 36, 44, 45, 46,
48–51, 63–65, 66–70,
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127, 130–132, 246
Sport 244
Sztuki piękne 64, 81–82,
88, 143, 170, 176,
270–271, 274, 278, 281,
284–285, 287–289, 303
Teatr 94, 307
Tkactwo 55, 73–76
Wielka Emigracja
140, 153, 157
Winiarstwo 261
I Wojna Światowa 215,
216, 221–222, 225,
226, 228, 234, 257
II Wojna Światowa
214, 217–218, 224,
229–231, 238–240
Wolnomularstwo v. masoneria

Birac de Sieur 22
Bizet Georges 209
Bizieau Violette 298
Blaze de Bury Marie Pauline 136
Blaze de Bury Henri 136
Bolesław Śmiały 157
Boleyn Anna 14
Bolswert Boetius Adam 17
Bonne Rigobert 272
Borowski Tadeusz 185
Bossuet Jacques–Begnine 137
Boulay du Cesar Egasse 25
Bór-Komorowski Tadeusz 214
Brandys Kazimierz 185
Brehat de Alfred 142
Breza Tadeusz 185
Broniewski Władysław 184
Bruijn Cornelijs de 279
Buache Philipe 122
Burke Edmund 138
Cagliostro di Alessandro
v. Balsamo Giuseppe
Cazin Paul 169, 179, 231
Celliez Adelaïde 189
Cepari Virgilio 190
Cesborn Gilbert 299
Chamberlain Neville 231
Chamouin Jean Baptiste 273–274

Chanlaire Pierre–Gilles 282
Charton Edouard 139
Chełmiński Jan 170
Chevalier Alice 171
Chodźko Leonard 140,
153, 155, 275
Chodźko Olimpia 153
Choquet Antoine 92
Chopin Fryderyk 134
Clare Peter 24
Colomb Joséphine 191
Corneille Pierre 165
Coxe William 141
Crevier Jean–Baptiste 25
Cyryl św. 149
Cyrus Młodszy 3
Czartoryska Izabela z
Flemmingów 194
Czartoryski Adam Jerzy 177
Czechowicz Józef 184
Daladier Edouard 231
Dąbrowski Jan Henryk 217, 300
David Jules 194
Daudet Alfons 211
De Broglie Albert Victor 301
De La Fontaine Jean 210
De La Croix Jacques–Vincent 26
Delamarche Félix 276–277

Demoustier Charles–Albert 145
Denis Ferdinand 146
Dentu Edouard 160–161
Diderot Denis 36–133
Drohojowska Antoinette 194
Duchesne Jean–Baptiste–Philippoteau 27
Dumas Aleksander 209
Dumoulin Charles 14
Duruy Victor 294
Ellis Henri 125
Erazm z Rotterdamu 13
Ernest August I Hanowerski 3, 10
Estreicher Karol 149
Eysenbach Gabriel 195
Faecher Stanisław 173
Fajans Roman 214
Fauvel Jean–Jacques 174
Feliński Alojzy 215
Figueras 147
Filip II, król Hiszpanii 288
Flat Paul 216
Forcade Eugène 144
Forge Anatole de la 144
Froben Johan 13
Fryderyk II, król Prus 165
Galibert Léon 293
Gallays Pierre 28

INDEKS OSÓB
Aftoniusz z Antiochii 16
Aigremont de Sieur 22
Aleksander I, car 215
Aleksander Wielki 162
Alembert d’Jean le
Rond, 36–133, 165
Anders Władysław 217
Andrzejewski Jerzy 185
Asselineau Leon August 270
Athénas Georges v. Leblond Marius–Ary
Aubert Eugène–Pierre273
Aubry Octave 166
Auger Raoul 175
August III Sas 4, 8, 30
Baedeker Karl 167–168
Bailly Rosa 231
Baldo 199
Balsamo Giuseppe 23
Barberi Giovanni 23
Bausset de Louis François 10
Barclay Sidney 271
Barthou Louis 179, 216
Bartlett Wiliam Henry 187
Batylda św. 207
Bayle Regis 19
Bellegarde Jean Baptiste 2
Bełcikowscy Alicja i Jan 213
Berger Jean–Baptiste 188
Bieńkowski Zbigniew 184
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Indeksy
Gałęzowski Józef 226
Gałczyński K.I. 184
Gaszyński Konstanty 153
Germanik, wódz rzymski 88
Girardin Emille de 144
Godefroy François 278
Granier de Cassagnac
Adoplhe 148
Goethals Guillaume 259
Goethals Charles 259
Gonzaga Ludwik św. 190
Grabski Władysław 213, 265
Grocjusz Hugo 19
Grydzewski Mieczysław 217
Grzegorzewski Jan 149
Guenée Antoine ojciec 165
Guillot René 175
Gutton Francis 302
Harevelay Joseph Micault d’ 259–260
Haureau Jean–Barthélemy 150
Hazon Jacques–Albert 243
Henri II de Lorraine,
marquis de Mouy, 285
Henryk Walezy 1
Henryk VIII, król Anglii 13
Hernisz Stanisław 157
Herriot Edouard 231
Horacy 34
Hugo Abel 291, 295–296
Hourticq Louis 176
Iwaszkiewicz Jarosław 184, 185
Ivoi Paul d’ 193
Jabłoński Władysław, prezydent Warszawy 265
Jan Nicz v. Leopolita Jan
Jan III Sobieski 158, 248
Jansenius (Jansen) Kornel 18
Jasturn Mieczysław 184
Jefferys Thomas 124
Jerzy III Hanowerski 9
Juliusz Cezar 152
Kaligula 88
Kantecki Antoni 149
Karol Ferdynand, książe de Berry 34
Karol X 8, 34
Karol XII 165, 275
Katarzyna II caryca 165
Katylina 162
Keyser Jacob 279
Klaudiusz 88
Klotylda św. 207
Kolumb Krzysztof 199
Kołyszko Bolesław 248
Kostka Stanisław św. 190
Kościuszko Tadeusz
149, 160, 265
Kot Stanisław 218
Kowalczuk Ryszard 247
Kraczak Napoleon 157
Krasicki Ignacy 169
Kraskowski Tomasz 149
Kruczkowski Leon 185
Ksenofont 3
Kukiel Marian 177
Kwintus Kurcjusz Rufus 162
Lammont Sieur de 22
Langlois François 258
Laurens Jean Pierre 280
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Laverdant Gabriel–Désiré 303
Le Bas Philippe 292
Leblond Marius–Ary 220
Le Breton André 36–133
Le Cointe Jean L. 4
Lefevre Luc J. 304
Lelewel Joachim 154
Lemaitre rytownik 292–294
Leopold I Habsburg 158
Leopolita Jan 1
Leszczyńska Maria 2, 5–7
Leszczyński Stanisław 275, 281
Leśmian Bolesław 183–184.
Libanios 16
Lincoln Abrahama 135
L’Isle Guillaume de 123, 125
Louvoy markiz 22
Lubomirska Jeanne Marie 164
Lubomirski Marcin
Stanisław 164
Ludwik XIII 19
Ludwik XIV 165, 201
Ludwik XV 2, 165
Ludwik XVI 8, 250
Ludwik XVIII 8, 11–12,
Lunebourg 281
Łukasiewicz Juliusz 222
Łukasz św., Ewangelista 13
Machay Ferdynand 223
Mackiewicz Stanisław Cat 224
Maczek Stanisław 214
Maintenon Madame de 201
Malibran Alphonse 170
Malinowski Jakub 157
Mame Alfred 158,
190, 195–197, 199,
201–202, 204–205
Mangin Arthur 196
Maria Kazimiera
d’Arquien 164
Marin de P., J.C.G 159
Marles Jules Lacroix 158, 197
Matejko Jan 248
Méaulle Fortuné Louis 199
Meistermann Barnabé 180
Mendelsson–Bartholdy Feliks 134
Menelik II, negus Etiopii 251
Mentelle Edme 282
Merian Caspar 283
Merlo Aimé v. Leblond Marius–Ary
Merwin Bertold 225
Meryon Charles 284
Metody św. 149
Meyerbeer Giacomo134
Michel Francisque 146
Michelet Jules 160
Mickiewicz Adam 153,
155, 157, 178–179
Mierosławski Ludwik 153
Miłosz Czesław 184
Moitte Pierre Etienne 281
Molier J.–B. 30
Monfort de Annie i
Henri 172, 231
Montgolfier Bracia 196
Morin Edmond 142
Mościcki Ignacy 219

Munkacsy Mihaly 303
Musschenbroek Pieter 128
Nałkowska Zofia 185
Nanteuil Robert 285
Napoleon Bonaparte 147,
166, 171, 245, 280, 290
Napoleon III 148
Naubert Benedikte 11
Niemcewicz Julian Ursyn 153
Noaro Jean 305
O’Brien William Smith 161
Orłowicz Mieczysław 182, 227
Paderewski Ignacy 231
Pankowski Marian 183
Pannemaker Adolphe–François 206
Parandowski Jerzy 185
Payer André 306
Pellé Clement 293
Penn William 35
Perrot Aristide 286
Petlura Semen 236
Picart Bernard 287
Piłsudski Józef 236–237
Pinet Antoni 15
Pinta Jan 233
Piotr I car 198
Pius VII papież 280
Pius IX papież 144
Planque François 31–33
Pliniusz Starszy 15
Poincaré Raymond 228
Poubelle Eugène, mer
Paryża 267
Prieur de Sombreuil D. 198
Prus Bolesław 232
Pruszyński Kazimierz 185
Przyboś Julian 184
Putrament Jerzy 184, 185
Punt Jean 30
Pytlakowski Jerzy 185
Radegunda św.207
Rafael Santi 137
Ransonnette Nicolas 288
Raunheim Herman 194
Raynal Guillaume 35
Reymond Pierre 163
Rembrandt 137
Rey Augustin 234
Ricard Antoine 199
Richelieu Armand Jean
du Plesis 20
Riou Edouard 206
Rolin Pierre 260
Romer Adam 213
Rose William J. 218
Rouargue Emille 289
Rounot Laure 200
Roy Just–Jean–Étienne 201
Rousseau J.J. 9, 26
Rubens 137
Rudnicki Adolf 185
Rudnicki Lucja 185
Rulhière Claude–Carloman de 171
Różewicz Tadeusz 184
Salustiusz 162
Sanson Nicolas 125
Sarbiewski Mateusz
Kazimierz 29

Scheffer Ary 290
Schmid Christoph von 202
Siemienowicz Kazimierz 21
Sienkiewicz Henryk 235
Sieroszewski Wacław 236
Sieyes Joseph 290
Sikorski Władysław 231
Składkowski Sławoj
Felicjan 237
Sloane William Miligen 280
Słomiński Zygmunt, prezydent W–Wy 263
Słonimski Antoni 184
Sosnkowski Kazimierz 233
Soulie Frédéric 203
Spinola markiz 93
Staff Leopold 184
Stein Henri 163
Studentowicz Kazimierz 238
Stryjeński Karol 226
Szarffenberger Marek 1
Szarffenberger Mikołaj 1
Schindler Jan 253
Szwarcbard Szolem 236
Szyfman Arnold 307
Tacyt 162
Tańska Klementyna 194
Tardieu Ambroise 286
Thérive André 231
Tofani Oswald 191
Tuwin Julian 184
Tytus Liwiusz 162
Thalberg Sigismond 134
Tonti Lorenzo 260
Valois Joanna de św. 207
Vaugondy Didier Robert
de 119–121, 124–125
Verdun Pierre 204
Verne Jules 204–205
Vinci da Leonardo 137
Voltaire Arouet F.M.
12, 26, 165
Walewski Aleksander Antoni,
wnuk Napoleona 245
Walewski Aleksander Florian, syn Napoleona 245
Walewski André, prawnuk Napoleona 245
Waliszewski Kazimierz
Klemens 164
Walpole Horatio 141
Ważyk Adam 184
Wettyn Maria Józefa 8
Wężyk Aleksander 255
Wilhelm I, król Prus 135
Wielogłowski Kasper 254
Wolter v. Voltaire
Wygodzki Stanisław 184
Zagórski Jerzy 184
Zamojska Konstancja z
Czartoryskich 194
Zawieyski Jerzy 185
Zeiller Martin 283
Zier Edouard 204
Żeromski Stefan 240
Żółkiewski Stanisław 240
Żukrowski Wojciech 185

Indeksy
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

Indeks nazw geograficznych nie zawiera nazw kontynentów oraz haseł typu „Paryż”, czy „Francja”
powtarzających się bardzo często.

Abbeville 283
Alaska 121
Albi 203
Algieria 268
Amiens 283
Amsterdam 3, 19,
21, 30, 287
Andegawenia 241
Angers 241, 296
Anglia 9, 13
Antwerpia 269
Archangielsk 279
Ardres 283
Arktyka 122–126
Arras 296
Ateny 80
Autun 283
Austria 276–277
Austro–Węgry 167, 215, 227
Awinion 269–270
Axone 283
Baalbeck 79
Babilonia 27, 77
Bajonna 203
Barbezieux 261
Bazylea 13
Beaulne 283
Belfort 228
Berlin 136, 229
Beer–Szewa 180
Besançon 269, 296
Betlejem 187
Biała Góra 305
Białoruś 227
Bordeaux 203
Brazylia 146
Brest 92
Bruksela 17, 160, 183
Burgundia 90
Cabourg 244
Casablanca 268
Cayenne 268
Cejlon 279
Cezarea 187
Cisaplińska Republika 300
Chalons sur Saone 283
Chaumont en Bassignii 283
Chorzew–Siemkowice 252
Cognac 261
Cussy – la – Collonne 90
Częstochowa 252, 271
Dakar 268
Damaszek 180
Dijon 157, 296
Donieck 245

Dorcester, hrabstwo 89
Drużkopol na Wołyniu 249
Egipt 77, 197
Elbauf 278
Etiopia 251
Eu hrabstwo, 258
Fryburg Szwajcarski 178
Galia 152
Galicja 167, 227
Gaza 180
Gdańsk 272
Gdynia 252
Genewa 35, 93
Gotha 135
Guize 283
Gujana Francuska 268
Haga 22
Hanower 3, 10, 291
Herby Nowe 252
Hiszpania 288
Holandia 279, 291
Indie 279
Indochiny Francuskie 268
Japonia 122
Jawa 279
Jerozolima 187
Jerycho 187
Kair 264
Kalifornia 121
Katowice 252, 305
Kijów 227
Knechtsteden 232, 235
Kolonia 136, 232, 235
Kongo Francuskie 268
Konowice 248
Konstantynopol 154
Korsyka 147
Kraków 1, 215, 223, 226–227, 253–255, 265, 306
Księstwo Warszawskie 273, 276–277
La Ferre 283
Langers 283
Liban 79, 180, 187
Liege 23
Lille 154, 266, 268
Limoges 192, 198, 200, 207
Lipiny 265
Lipsk 30, 134, 160, 167–168
Lippstad 232, 235
Lisewo 305
Litwa 227
Londyn 9, 24, 141, 187,
214, 224, 284, 293
Louvain 18

Lwów 167
Lyon 14–15, 222, 256,
268–269, 296
Łeba 272
Łódź 227
Maczków (Haren) 214
Madagaskar 268
Marly 278
Maroko 268
Marsylia 246, 269
Media 27
Melun 283
Mestre 300
Metz 296
Meziers 283
Mitawa 34
Monachium 136
Monstreuil 283
Morawy 291
Morze Martwe 187
Moskwa 279
Nain 187
Nancy 228, 296
Nangis 269
Nanterre 269
Neuilly–sur–Seine 269
New Jersey 177
Niemcy 167, 215–
216, 227, 291
Normandia 244
Nowa Kaledonia 268
Nowo–Pawłowka 245
Nowy York 230, 280
Nymphembourg 59
Oran 268
Orléansville 268
Otwock 175
Oxford 218
Palermo 147
Palmira 78
Paragway 189
Pennsylwania 35
Peronne 283
Persja 3, 27, 279
Puertollano 302
Peszt 136
Piotrków Trybunalski 236
Podole 227
Pomorze 272
Poitiers 296
Poznań 149, 227
Prusy 135, 272–273,
276–277, 292
Przemyśl 167
Puszcza Białowieska 149

Puteaux 269
Ravensbrück 172
Rives de la Basseine 278
Rosja 198
Rouen 151, 278
Rue 283
Rzym 91, 217, 240, 294
Sabaudia 291,
Saksonia 4, 135, 273
Samaria 187
Senegal 268
Sotteville 278
Spitsbergen 126
Stany Zjednoczone Ameryki 35
St. Denis 269
Ste–Genevieve–
des–Bois 298
St. Jean de Lone 283
Stonehenge 89
Strasbourg 296
Syria 291
Szwecja 26
Śląsk 227
Tarnów 167
Tatry 167
Toul 283
Tourcoing 262
Tours 158, 190, 195–
197, 199, 201–202,
204, 269, 296
Tuluza 203, 268
Tunezja 268
Turchino 82
Turcja 99
Tyberiada 187
Tyrol 291
Verdun 228, 283
Vic 283
Warszawa 181–182,
186, 213, 215, 227,
233, 237–238, 247,
263, 265, 289, 307
Watykan 91
Wenecja 300
Wiedeń 136, 158, 225
Wieliczka 167
Wielka Brytania 89, 231
Włochy 217, 240
Wołyń 227
Zakopane 167, 305
Ziemia Święta 180, 187
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O Antykwariacie „Derubeis”

A

ntykwariat „Derubeis” w Wieliczce został założony w 2010 roku przez Kamila Świderskiego pasjonata i fachowca, doktora nauk humanistycznych w zakresie
historii, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego i paryskiej Sorbony. Ideą powstania antykwariatu było niestrudzone tropienie poloników wywożonych za granicę przez ostatnie
200 lat na skutek klęsk, zawieruch wojennych
i emigracji. Antykwariat ze względu na zainteresowania naukowe jego twórcy koncentruje się w swojej ofercie na starych i rzadkich książkach (starodruki, książki z XIX w. i początku XX w.), mapach,
rycinach oraz dawnych papierach wartościowych
(akcje, obligacje, listy zastawne etc.). Większość
tych obiektów związana jest z Francją, oraz dokumentuje stosunki polsko-francuskie na przestrzeni
ostatnich kilku stuleci.
W czasie naszej działalności uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach, aukcjach i targach
antykwarycznych w całej Europie: Paryżu, Norymberdze, Monachium, Brukseli, Antwerpii.
Na rynku lokalnym obok Centrum Kultury i Turystki w Wieliczce byliśmy współorganizatorem
Wielickiego Kiermaszu Staroci. Kamil Świderski jest także współautorem publikacji „Patrimonium et oeconomia. Papiery wartościowe
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ze zbiorów Krzysztofa Stachowicza”, wydanej
w 2014 roku przez Muzeum Miejskie Sztygarka
w Dąbrowie Górniczej. Publikacji towarzyszyły liczne wystawy kolekcji w muzeach Zagłębia
Dąbrowskiego.
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości oraz zakończenia I wojny światowej zdecydowaliśmy się na organizację Pierwszej Polsko-Francuskiej Aukcji Antykwarycznej.
W ostatniej dekadzie zaufały nam i zakupiły od
nas obiekty do swoich zbiorów m.in. następujące
instytucje: Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie; Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; Muzeum Kresów i Ziemi
Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej; Muzeum
Miejskie Dzierżoniowa; Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; Muzeum Solca im. Księcia
Przemysła w Solcu Kujawskim; Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie; Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce; Pałac Lubostroń; Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.
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