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Regulamin aukcji
I. Udział w aukcji.

2. Przedmioty aukcyjne można oglądać:

1. Aukcja ma miejsce 4 XII 2021 r. w Kawiarni Petite France Pawilon Józefa Czapskiego w Krakowie ul. Piłsudskiego 12, początek aukcji godz. 13.00.
Organizatorem aukcji jest Antykwariat Derubeis
Kamil Świderski.

– w dniu aukcji tj. 4 XII 2021 od godz. 11.00 w Kawiarni
Petite France Pawilon Józefa Czapskiego w Krakowie ul.
Piłsudskiego 12.
– w dniach 2–3 XII 2021 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 aukcje 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, oraz w Internecie za pośrednictwem portalu www.onebid.pl.
5. Udział w aukcji biorą także osoby, które najpóźniej jeden
dzień przed licytacją tj. do 3 XII 2021, 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 i 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.
7. Organizator aukcji może wykluczyć z jej udziału osoby naruszającej jej regulamin i zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia
społecznego.
II . Obiekty aukcyjne i możliwość ich obejrzenia.
1. Przedmiotem aukcji są oryginalne pozycje z epoki, których opisy bibliograficzne zawiera katalog.

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.
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.
4. Nabywcą staje się licytujący oferujący najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia, którym jest uderzenie młotkiem przez prowadzącego
licytację i wypowiedzenie formuły „sprzedane” (w j. fran-
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cuskim „adjugé”). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest ono
zawarciem umowy sprzedaży i od tego momentu licytant jest
zobowiązany do wykupienia obiektu.

wo pierwokupu po cenach wylicytowanych. Warunkiem jest
zgłoszenie chęci zakupu najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu aukcji.

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.

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.

7. Wszystkie ceny końcowe są podwyższone o 10 % prowizji – opłaty aukcyjnej. 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. Wszystkie zakupy za
kwotę powyżej 250 zł netto (bez opłaty aukcyjnej wynoszącej 10 %) będą dostarczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gratis.
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.

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 15 tysięcy euro.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 4.12.2017
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 Ojca Vence
1

SAINTE BIBLE en latin et en françois, avec des
notes littérales, critiques et historiques, des préfaces et des dissertations, Tirées du Commentaire de Dom
Augustin CALMET, Abbé de Senones, de Mr. l’Abbé de
VENCE, et des Auteurs les plus célebres; pour faciliter
l’intelligence de l’Ecriture Sainte. Ouvrage enrichi de
Cartes Géographiques & de Figures. Seconde Edition,
revue, corrigée et augmentée de diverses Notes et Dissertations nouvelles (…).
Paryż-Awinion 1767–1773, w Paryżu Antoine Boudet i Nicolas Desaint, w Awinionie François-Barthelemi Merande, T.
1: XV +946 s. z 6 rycinami (w czym 3 mapy); T. 2: VII +.896 s.
z 9 rycinami, (w czym 2 mapy); T. 3: VII +766 s. z 3 mapami;
T. 4: IV +878 s. z 13 rycinami (w tym 1 mapa); T. 5: VII +872
s. z 2 tabicami; T. 6: VII +830 s. z 3 planszami (2 tablice i 1
mapa); T. 7: VIII +872 s. z 1 ryciną; T. 8: XII +984 s.; T. 9: VII
+818 s.; T. 10: VII +945 s. z 1 mapą; T. 11: VII +808 s. z 1 ryciną; T. 12: XI +871 s.; T.. 13: XII +816 s.; T. 14: VII +698 s.;
T. 15 8 +VII +848 s. z 1 mapą; T. 16: 6+1+ VII+ 833 s.; T. 17:
VII +88 +140 +120 +60 +264 +55 +20 s. i 1 plansza.
Pięknie ilustrowane drugie wydanie w komplecie,
w 17 tomach tzw. Bible de Vence. a pochodzi od nazwiska
Autora licznych dysertacji i komentarzy do Biblii Henri-François d’Orches de Vence zwany Ojcem Vence (1676–
1749). Biblia ta została wydana po raz pierwszy w Nancy
w l. 1738–1743, kiedy rządził tam król Stanisław Leszczyński.
Ojciec Vence oparł się jednak przede wszystkim na wcześniejszym komentarzu i tłumaczenie Ojca Augistina Calmeta
(1672–1757). Biblia paralelnie w j. łacińskim i francuskim.
Obok tekstu właściwego Starego i Nowego Testamentu Biblia
zawiera bardzo dużo różnych dysertacji obu Autorów, m.in.
o demonach i opętaniu, o obrzezaniu wśród Żydów, o frakcjach żydowskich w czasach Jezusa, np. saduceusze, faryzeusze, o Antychryście, o rodowodzie Jezusa, o św. Józefie itp.

Biblia wyjątkowo ilustrowana 37 rycinami i mapami rozkładanymi i większymi niż format książki, oraz 4 tablicami. Są wśród nich liczne mapy starożytnego Egiptu i Izraela,
miedzioryty przedstawiające sceny biblijne, np. wieżę Babel,
arkę Noego, Miszkan (Namiot Spotkania), świątynie
Jerozolimską, strój Najwyższego Kapłana itp. Rzadkie
w komplecie 17 tomów!
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w średnim stanie
z drobnymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, rzymską datacją oraz wzorami geometryczno-roślinnymi, ale w poszczególnych tomach także
z przetarciami; stan wewnętrzny średni, na marginesach ślady
dawnych konserwacji; czasem plamy, ale suche; na stronie tytułowej odręczne exlibrisy prywatnych właścicieli starodruku
prawdopodobnie z XVIII w. oraz pieczętne; błąd introligatora
– brak mapy królestwa Heroda w 13 tomie, ale bez śladów
wycięcia; 2 ryciny lekko naddarte na rozkładanych wielokrotnie złożeniach; ogólnie stan średni.
Cena: 3 000 zł

poz. 1

poz. 1
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II. Oprawy i superekslibrisy królewskie
2

BELLEGARDE DE, Jean-Baptiste Morvan, L’Office de la Semaine-Sainte, à l’usage De la Maison
du Roy. Imprimé par exprès Commandement de Sa Majesté. Conformément aux Breviaires & Messels Romain
& Parisien. Avec les Cérémonies de l’Eglise. Nouvelle
edition.
Paryż 1743, Jacques-François Collombat, 8 k. + 608 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 składające się
z kilku scen 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 db stanie z minimalnymi 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 plamami i śladami po zalaniu, ale zupełnie suchymi;
ogólnie stan db.
Cena: 2 000 zł

poz. 2

poz. 2
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3

BELLEGARDE DE, Jean-Baptiste Morvan, L’Office de la Semaine-Sainte, à l’usage De la Maison
du Roy. Imprimé par exprès Commandement de Sa Majesté. Conformément aux Breviaires & Messels Romain
& Parisien (…). Avec l’Explication les Cérémonies de
l’Eglise (…).

poz. 3

Paryż 1757, Jacques-François Collombat, 688 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 na użytek dworu
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 mini ryciny będące
ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę, trzecia
Ukrzyżowanie, zaś ostatnia Zmartwychwstanie. Dzieło
z superekslibrisem francuskiej rodzinny arystokratycznej Le Tonnelier de Breteuil, której przedstawiciele wielu
pokoleń należeli do bliskich współpracowników władców
Francji. Możliwe, że sprzedawany starodruk należał do Louis
Charlesa Auguste’a Le Tonnelier, barona de Breteuil,
(1730–1787), dyplomaty i ministra dworu Ludwika XVI.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach;
na obu okładkach złoty herb rodziny Le Tonnelier de Breteuil,
ponadto pozłacane obramowanie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany z wzorami roślinnymi i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale zupełnie suchymi;
ogólnie stan db.
Cena: 2 000 zł

4

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois à l’usage de Rome et de Paris, Avec l’Explication les Cérémonies de l’Eglise (…).

poz. 4

8

Paryż 1701, Antoine Dezallier, 2 k.+ XXXII s. + 653
s.+ 3 s.
Brewiarz na użytek króla Ludwika XIV, Jego Domu
i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień. Dzieło zawiera
dedykacje dla kanclerzowej Francji, liturgię mszy, modlitwy
na cały dzień, teksty czytań ze Starego i Nowego Testamentu
z refleksjami i komentarzami ojca Bellegarde, z wykorzysta-

II. Oprawy i superekslibrisy królewskie

poz. 4

niem 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 XIV (16381715), „króla Słońce” jest cennym białym krukiem. 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 db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach;
na obu okładkach złoty herb Ludwika XIV, ponadto pozłacane obramowanie na krawędziach wraz z 4 liliami burbońskimi
w rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany z liliami burbońskimi
i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale
zupełnie suchymi; ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

5

L’OFFICE de la Quinzaine de Pasques (…) Traduction nouvelle (...). Dedie à la Reine (…).

Paryż 1732, Theodore de Hansy, 3 k. + 16 s. + 724 s.+ 2 s.
Brewiarz na użytek królowej Marii Leszczyńskiej, Jej
Domu i Dworu. Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na cały Wielki Tydzień i pierwszy
tydzień po Wielkiej Nocy. 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 Niedzieli dawniej zwanej
Quasimodo, a współcześnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Dzieło z portretem królowej na stronie frontisipisu jest
cennym polonikiem. Starodruk posiada ponadto 2 całostronicowe ryciny ze scenami z Wielkiego Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd Chrystusa
do Jerozolimy, zaś ostatnia Zmartwychwstanie.     

poz. 5

Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra typu „a la dentelle” tj. koronkowa, w średnim stanie z drobnymi przetarciami
i ubytkami na rogach oraz na tylnej okładce; na obu okładkach
złocone wzory koronkowe na obramowaniu okładek; grzbiet
złocony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale suchymi; ogólnie stan średni.
Cena: 500 zł

6

L’OFFICE de la Semaine-Sainte, en latin et en
françois dédié à Madame La Duchesse de Bourgogne (…).
Paryż 1723, Kompania Księgarska, 1 k. + 653 s. + 1 s.
Brewiarz dedykowany Marii Adelajdzie Sabaudzkiej
(1685–1712), księżnej Burgundii, będącej matką Ludwika XV, króla Francji i męża Marii Leszczyńskiej.
Ewangelie, liturgia i refleksje opatrzone wyjaśnieniami i komentarzami na 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 Wtorku Wielkanocnego i niedzieli „Quasimodo”, czyli współcześnie niedzieli
Miłosierdzia. Starodruk posiada 4 całostronicowe ryciny ze
scenami z Wielkiego Tygodnia, będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd Chrystusa do Jerozolimy,
druga Ostatnią Wieczerzę, trzecia Ukrzyżowanie, zaś ostatnia Zmartwychwstanie. Ponadto na frontispisie znajduje się
piękny portret księżnej w medalionie otoczonej przez
barokowe putta.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra typu „maroquin”
w średnim stanie z przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet
tłoczony i pozłacany i wzorami geometryczno-roślinnymi;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale
suchymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; na stronie tytułowej odręczny exlibris „S[ieu]r de Villefort 1740”; ogólnie
stan średni.
Cena: 300 zł

9
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7

INSTITUTIONUM, sive elementorum D. Iustitiani sacratissmi principis libri III. Nunc recens
impressi, et exactissima cura repurgati. Theophili institutionibus, et digestis collati, et ad editionem Gregorii
Haloandri. ENCHIRIDION titulorum aliquot juris, videlicit, de verborum et rerum significatione ex Pandectis,
De regulis juris etc. (…).

kobrania kobiet oraz prawa zobowiązań, czyli m.in. kupna,
sprzedaży, wynajmu, zlecenia, spółki. Ostatnia księga zawiera
zobowiązania zrodzone z występku, jak np. skargi, powództwa, zabezpieczenia powództwa, fałszerstwa wyborcze, postępowanie sądowe, czy wreszcie obowiązki sędziego. Drugi
traktat to słownik pojęć i zwrotów prawniczych używanych
w Digestach Justyniania, czyli drugiej części Corpus
Iuris Civilis. Choć oba traktaty należą do jednych z bardziej
znanych tekstów prawniczych, to jednak w opracowaniu humanistycznym Gregora Haloandera są rzadkością na rynku
antykwarycznym.
Oprawa z XVII w., pełny jasny pergamin w bdb stanie,
bez zarzutu; grzbiet tłoczony i pozłacany naklejką z tytułem;
na przedniej okładce tytuł po włosku „Giustiniano”; stan wewnętrzny bdb, bez zarzutu; na stronie przedtytułowej odręczna
notatka z cytatem z Dantego; na odwrocie ekslibris szlachecki
z XVI/XVII w. „Co. Riccati”; ogólnie stan bdb.
Cena: 1 500 zł

Wenecja 1571, Christophorus Zanetti, T. 1: 360 s. +12 k,
T. 2: 204 s.
Dwa traktaty zszyte w jednym woluminie z osobną
paginacją i stronami tytułowymi. Pierwszy to nowa edycja
i opracowanie słynnych Instytucji Justyniana. Był to kluczowy tekst prawa rzymskiego, podręcznik będący częścią kodyfikacji justyniańskiej (Kodeksu Justyniana) – Corpus Iuris
Civilis, posiadający moc obowiązującą w Cesarstwie Bizantyjskim. Adresowany do żądnej poznania praw młodzieży i zawierający w sobie zasady dotyczące prawa cywilnego. Dzieło to przygotował w dużej części prawnik Teofil Antecessor
z Konstantynopola pod kierunkiem ministra Trybodiana. Tekst
w tłumaczeniu na łacinę i opracowaniu niemieckiego humanisty Gregora Haloandera (1501–1531), po raz pierwszy był
wydany w Norymeberdze. Przedmiotem aukcji jest wydanie
weneckie 40 lat późniejsze. W sumie liczy ono cztery księgi.
Księga pierwsza obejmuje m.in. zagadnienia sprawiedliwości i prawa. Ponadto omawia prawo natury i prawo narodów,
a także prawo cywilne. Szczegółowo z tej ostatniej dziedziny
zostaje przedstawiony problem ojcostwa, małżeństwa, adopcji kurateli itd. Księga druga odnosi się do praw rzeczowych,
m.in. służebności, dzierżawy, testamentów, sposobów nabycia
majątku, czy też spadkobraniu. Księga trzecia dotyczy spad-

Lyon 1540, Sebastianus Gryphius, 607 s. + 12 k. + 247 s.
Unikatowe wczesne lyońskie wydanie traktatu o retoryce
Kwintyliana ze słynnej oficyny Sebastiana Gryphiusa. Żyjący w l. 1492–1556 wydawca, księgarz francuski niemieckiego pochodzenia był założycielem jednej z najsłynniejszych
renesansowych oficyn w Europie. W czasie swojej działalności w Lyonie wydał około 1375 dzieł. Sprzedawany starodruk
to jedyny znany traktat Kwintyliana (łac. Marcus Fabius

poz. 7

poz. 8
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M. FABII QUINTILIANI Institutionum Oratoriarum Libri XII. Declamationum eiusdem Liber.
Marcii Fabii Quintiliani Declamaciones.
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Quintilianus, ur. ok. 35, zm. ok. 96) – rzymskiego retora
i pedagoga. Kształcenie mówcy (łac. Institutionis oratoriae libri XII) zawiera teorię wymowy, uwagi o wychowaniu oraz
przedstawienie ideału nauczyciela. Dzieło uzupełnia z osobną
stroną tytułową i paginacją mylnie przypisywany Kwintylianowi zbiór deklamacji, tzw. 19 deklamacji większych. Rzadkie.
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na
krawędziach i w dolnej części przedniej okładki; grzbiet z odręcznym napisem nazwiska Autora; wnętrze w db stanie, bez
zarzutu; czasem plamy, ale suche; na karcie białej przedtytułowej ekslibris pieczętny z wiedeńskiego antykwariatu; na
stronach tytułowych logo oficyny, ze słynnym gryfem i dewizą
„virtute duce comite fortuna”, czyli „cnota prowadzi do fortuny”; na verso ostatniej karty także drzeworyt z gryfem;
ogólnie stan db.
Cena: 1 500 zł

9

PRO LUCIO VALERIO FLACCO MARCII TULLII CICERONIS cum Francisci Sylvii Commentarius Oratio.

mowy Cycerona z tej samej oficyny z 1532 r. jest wyceniony
na 1750 USD.
Oprawa współczesna imitująca pergamin w idealnym; wewnątrz stan db; liczne drobne żółte przebarwienia na marginesach, ale suche; na pierwszej stronie komentarza trzy odbicia
pieczętne na marginesie „posta Milano” [sic!]; liczne podkreślenia i zaznaczenia z epoki na marginesach; na wyklejkach
ołówkiem „P. I. 61”; ogólnie stan bdb.
Cena: 2 400 zł

10

TITI LIVII PATAVINI, historici clarissimi,
Rerum gestarum populi romani ex centum quadraginta, libri triginta, qui soli supersunt, castigatiores
quam antehac unquam visi. Lucij Flori Epitome in CXL
T. Livij libros, adiecto ubique ab Ascensio literarum indice capitibus in Livio notandis, aptissime convenienti, adjectis preterea prenotamentis (…). Cum annotationibus
M. Antonij Sabellici diligenter recognitis. Index quoque
rerum memorabilium, quae in Livio continentur.

Paryż 1531, Jodok Badius Ascenius, 4+ XLVI k.
Unikatowe wydanie mowy Cycerona w obronie Lucjusza Waleriusza Flakkusa, byłego pretora oskarżonego
o udział w spisku Katyliny. Jest to pierwsze oryginalne wydanie w paryskiej oficynie Jodoka Badiusa Asceniusa (około
1461–1535), jednego z pionierów drukarstwa europejskiego,
z komentarzem François Du Bois (zm. ok. 1530), prof. Kolegium Tournai w Paryżu, znawcy i komentatora dzieł Cycerona.
Uwaga! Brak w BNF, która posiada jedynie późniejszy egzemplarz z 1535 r. Na stronie tytułowej drzeworyt z dewizą
wydawcy i jego wnętrzem pracowni przypisywany samemu
Albrechtowi Dürerowi [sic!]. Ponadto ten blisko 500 letni
starodruk zawiera piękne renesansowe inicjały z motywami florystycznymi. Cena rynkowa jest nie oszacowana,
bo żaden egzemplarz nie jest dostępny. Podobny druk innej

[Paryż] 1509–1519–1527, Jean Petit, Pierre Petit (wydawca), Pierre Vadoue (drukarz), 62 k. +288 k.
Wyjątkowe wydanie z komentarzem i adnotacjami Jodoka Badiusa Asceniusa oraz Marcusa Antoniusa Cocciusa Sabellicusa (1436–1506), 30 ksiąg dzieła Tytus Liwiusza
„Ab Urbe condita”. Nazwane dla swojej pierwszej części ze
względu na układ chronologiczny „Dekadami”. Rozprawa ta
była pisana ponad 40 lat i obejmowała dzieje Rzymu od założenia miasta w 753 roku p. Chr. do 9 roku p. Chr. W tym to
dziele została przedstawiona legenda o Romulusie i Remusie,
jako założycielach miasta. Jest to jeden z najważniejszych zabytków piśmiennictwa antycznego. Piękne wczesnorenesansowe wydanie ze słynnej oficyny Jeana Petita, z wyjątkową
stroną tytułową, na której widnieje data 1509. Ze względu na
kolofon „Imprimebat Petrus Vidodu” część historyków uważa,
że druk nastąpił dopiero w 1527 roku mimo daty 1509. Strona
tytułowa przedstawia symbole oficyny Jeana Petita. Ponadto

poz. 9

poz. 10
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indeks autorstwa Gilberta Duchera (ur. 1490), poety lyońskiego z własną stroną tytułową z symbolem oficyny Jeana Petita
i datą 1519. Na ostatniej stronie także znajduje się drzeworyt
z symbolami oficyny Jeana Petita.
Oprawa z przełomu XVI i XVII w., pełna tłoczona skóra w db stanie; na stronie tytułowej odręczny ekslibris z 1638
roku; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; na
ostatnich kilkudziesięciu kartach na górnym marginesie zawilgocenia i dziurki po ksylofagach; ogólnie stan średni.
Cena: 3 000 zł

11

BOUTAULD MICHEL, Les conseils de la sagesse ou le Recueil des maximes de Salomon
(…). La Suite des “Conseils de la sagesse”, ou du Recueil
des maximes de Salomon (…).

poz. 10

Paryż 1684, Sebastian Mabre-Cramoisy, 10 s. +284 s. + 2
s.; 46 s. +245 s. +7 s.
Pięknie ilustrowane wydanie dwóch tekstów zszytych
w jednym woluminie jezuity i teologa francuskiego Michela Boutaulda (1607–1688). Są to zebrane przez Autora
maksymy i powiedzenia przypisywane na podstawie Biblii
królowi Salomonowi. Każde przysłowie zawiera parafrazę
oraz obszerny komentarz. Oba traktaty zawierają takie same
sygnowane ryciny frontispisu przedstawiające alegoryczną
scenę z Aniołem dyktującym królowi Salomonowi mądrości
i maksymy. Obie części poprzedzone wstępem, a zakończone
spisem maksym. Tekst w j. łacińskim.
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami; grzbiet z odręcznym napisem „Maximes
de Salomon”; na wyklejce pierwszego tekstu odręczny exlibris „H. Craske 1740” oraz napis będący cytatem z Ewangelii św. Jana „Noli me tangere (dosł. „nie dotykaj mnie)”;
gdzieniegdzie ślady plam, ale suchych; przednia okładka delikatnie luźna od góry, ale cały blok zwarty, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

poz. 10

poz. 11

12

III. Starodruki

12

BUSAEUS JOANNES, Méditaitons [sic!] pour
l’Avent, le Carême, les Quatre-Temps, les dimanches, les festes et tous les autres jours de l’année (…).
Paryż 1684, André Pralard, T. 1: XIV s. +246 s.; T 2: 246
s. +23 s.
Pierwsze francuskie wydanie dedykowane królowi
„Słońce” – Ludwikowi XIV rozważań jezuity i teologa
niderlandzkiego, wykładowcy teologii w Moguncji Joannesa Busaeusa (1547–1611). Są to medytacje i kazania
w szczególności na Adwent, Wielki Post i Wielkanoc, oraz na
inne święta i niedziele roku liturgicznego oryginalnie wydane
przez Autora po łacinie, a przetłumaczone na język francuski.
Dzieło składa się z dwóch części z osobną paginacją, ale jednym spisem treści na końcu drugiego tomu. Na karcie przedtytułowej naklejona sygnowana rycina z portretem Autora
mająca spełniać funkcje frontispisu. Na początku pierwszego
tomu dedykacja dla Ludwika XIV, oraz wstęp.
Oprawa z XIX w., pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie,
czasem plamy, ale suche; na stronie przedtytułowej i tytułowej
liczne odręczne i pieczętne ekslibrisy francuskich zgromadzeń
religijnych, m.in. franciszkanów i jezuitów; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

13

CHRISTYN Jean-Baptiste, Basilica Bruxellensis sive monumenta antiqua, inscriptiones
et coenotaphia aedis DD. Michaeli et Gudilae sacra. Les
tombeaux des hommes illustres, qui ont paru au Conseil
Privé du Roy Catholique au Pays-Bas, depuis son institution de l’an 1517 jusques aujourd’huy.

woluminie. Autor był prawnikiem i dyplomatą na służbie
w Niderlandach Hiszpańskich pełniący w l. 1687-1690 funkcję kanclerza prowincji Brabantu. Pierwszy tekst dotyczy inskrypcji w katedrze brukselskiej. Dzieło pięknie ilustrowane
dwoma rycinami z patronami kościoła, św. Michałem
Archaniołem i św. Gudulą, także patronką miasta Brukseli.
Na stronie tytułowej znajduje się rycina z herbem północnej
Brabancji. Na końcu znajduje się alfabetyczny spis rodzin posiadających inskrypcje w katedrze brukselskiej. Drugi traktat
dotyczy inskrypcji grobowych znanych rodzin katolickich mających udział w Radzie Prywatnej Katolickiego króla Niderlandów, czyli hiszpańskich Habsburgów. Na końcu znajduje
się alfabetyczny spis rodzin opisanych w dziele. Rzadkie!
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi
przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w dobrym stanie, poza
błędem introligatorskim i drukarskim; s. 113–116 są wszyte po
s. 132, natomiast s. 117–118 wydrukowana ponownie z niepoprawnym tekstem jest wszyta s. 116 i przecięta po środku, aby
odróżnić ją od właściwych s. 117–118, wszytych po s. 112;
ogólnie dobry.
Cena: 600 zł

14

EUCLIDIS Elementorum sex priores libri Recogniti Opera Christiani Melder Matheseos
Prof[essoris].

Amsterdam 1677, Jean Ravesteyn, 6 + 132 + 4 s.; Amsterdam 1674, Jean Ravesteyn, 93 +3 s.
Dwa oryginalne wydania traktatów autorstwa Jeana-Baptiste’a Chrystyna (1630–1690) zszyte w jednym

Lejda i Amsterdam 1673, Daniel, Abraham, Adrian Gaesbeeck, 4 k. + 306 s.
Słynny traktat Euklidesa (ok. 365 r. p. Chr. – 275 p.
Chr.) o geometrii w opracowaniu profesora Uniwersytetu
w Lejdzie Chrystiana Meldera. Elementy Euklidesa były podstawowym podręcznikiem geometrii, aż do XX wieku. Tekst
pięknie ilustrowany alegoryczną ryciną frontispisu oraz bardzo licznymi figurami geometrycznymi.
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi plamami po atramencie; grzbiet

poz. 13

poz. 14

13

III. Starodruki

16

SARII ZAMOSCI, Joannis, De Senatu Romano libri duo: quibus, ob similem materiam,
accesserunt, de magistratibus romanorum & graecorum, libri tres, authore Joachino Peronio, Hebraicarum
& Græcarum Literarum interprete regio: itimque de
Atheniensium Magistratibus, eorumq cum Romanis,
Gallis, Venetis, Turcis comparatione libellus, Wilhelmi
Possardi: Cum annexa Dissertatione Aphoristica Numerari, de Magistratibus Romanis: Et Indice Authorum
atquererum memorabilium.

poz. 16

z odręcznym napisem imienia Autora; wnętrze w db stanie, bez
zarzutu; czasem plamy, ale suche; na karcie białej przedtytułowej notatka odręczna z XVII w.; na jej odwrocie naklejona
kartka z informacją, że starodruk był nagrodą z matematyki
w klasie geometrii wręczoną uroczyści w Akademii w Dijon
29 VIII 1831 r.; na kilkunastu początkowych kartach odręczne
notatki z epoki; ogólnie stan db.
Cena: 800 zł

15

LES MEMOIRES DE MESSIRE PHILIPPE DE
COMMINES, Seigneur D’Argenton, sur les principaux faits et gestes de Louys XI & Charles VIII, son fils,
Rois de France (…).

Rouen 1625, Jean Berthelin, 11 k. + 853 s. + 23 s.
Arcydzieło francuskiej historiografii średniowiecznej
autorstwa Phillipe’a de Commines (1445–1509), kronikarza,
męża stanu i dyplomaty, który od 1472 roku pełnił służbę na
dworze Ludwika XI, a następnie po przerwie spowodowanej
wygnaniem i uwięzieniem, na dworze Karola VIII. Tekst uważany za niezwykle przenikliwą analizę reguł świata polityki
przed Nicolo Machiavellim. Rzadkie wydanie z Rouen.
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi plamami po atramencie;
grzbiet z odręcznym napisem tytułu i nazwiska Autora; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; na kilkunastu
kartach końcowej części starodruku mikro dziurki po ksylofagach; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

14

Argentorati [Strasburg] 1608, Lazar Zetzner, 8 k. + 647 s.
+ 36 s.
Unikatowe drugi wydanie (pierwsze w Wenecji w 1563
r. w formie broszury) traktatu o senacie rzymskim Jana
Saryusza Zamoyskiego (1542–1605), magnata, kanclerza
wielkiego koronnego i hetmana wielkiego koronnego. Dzieło
powstało w trakcie studiów prawniczych Zamoyskiego w Padwie i było próbą odniesień ustrojowych republiki rzymskiej do
Królestwa Polskiego. Wydanie uzupełnione dwoma traktatami
innych Autorów: Joachima Périona (1499–1559), francuskiego
benedyktyna, retora i erudyty o urzędach w starożytnej Grecji
i Rzymie oraz Wilhelma Possarda o urzędach ateńskich i ich
porównaniu z rzymskimi, francuskimi, weneckimi i tureckimi.
Ciekawa proweniencja egzemplarza, z biblioteki Pałacu
w Nordkirchen, zwanego westfalskim Wersalem. Tekst
w j. łacińskim. Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami szczególnie na krawędzi tylnej okładki; grzbiet z odręcznym napisem tytułu i naklejonym numerem 2666; wnętrze w dobrym stanie; czasem plamy, ale
suche; błąd wydawcy po 208 s. jest 269 s., ale bez ubytku
tekstu, który jest kompletny; na wyklejce ekslibris z herbem
szlacheckim i napisem „Nordkirchen”, tj. biblioteki Pałacu
w miejscowości o tej samej nazwie; w kilkunastu kartach końcowej części starodruku mikro dziurki po ksylofagach; ogólnie stan dobry.
Cena: 5 000 zł

17

L. M. ANNAEI SENECAE Tragoediae, cum notis Th. Farnabii.

Amsterdam 1665, Joannes Blaeu, 3 k. + 363 s.
Amsterdamskie wydanie tragedii Lucjusza Anneusza
Seneki Młodszego, zwanego Filozofem (ur. ok. 4 r. p.n.e.,
zm. 65 r. n.e.), z komentarzem i adnotacjami Tomasza Farnaby’ego (1575–1647), brytyjskiego erudyty, latynisty,
nauczyciela i wykładowcy znanego ze świetnych komentarzy i opracowań autorów starożytnych. Dzieło pochodzi
z oficyny Joannesa Blaeu’a (1596–1673). Oficyna ta
była jedną z najsłynniejszych w owym czasie w Europie
i specjalizowała się w drukach geograficznych, atlasach
z licznymi mapami, ale także w małych formatach, co
sprawiało, że taniały i mogły trafić do szerszej rzeszy odbiorców.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy,
ale suche; starodruk zawiera piękną rytowaną stronę tytułową
z postaciami alegorycznymi; ogólnie stan db.
Cena: 400 zł
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THOMAE A KEMPIS, (…) De imitatione Christi libri quatuor.

Bruksela 1660, François Foppens 6 k. + 262 s.
Pięknie ilustrowany mini rycinami i inicjałami traktat
o naśladowaniu Jezusa Chrystusa Tomasza a Kempis (około
1380–1471) zakonnika, kanonika regularnego, teologa i mistyka. Tekst w języku łacińskim w opracowaniu Ojca Jeana Bollanda (1596–1665), jezuity i hagiografa, twórcy szkoły i metody
nazywanej później bollandystami, wydającej aż do 1940 słynne
Acta Sanctorum. Dzieło zawiera rozważania jak naśladować Jezusa i prowadzić bogate życie duchowe, oraz czym jest sakrament Eucharystii. Całość kończy dokładny spis treści. Ciekawa
proweniencja z francuskiej biblioteki pałacowej w Radepont.
Oprawa z XVIII w., pełna skóra w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy,
ale suche; starodruk zawiera piękną rytowaną stronę tytułową
z symbolem Ducha Św. i barokowymi puttami; na wyklejce
ekslibris Biblioteki Château de Radepont, pałacu w departamencie Eure, w północnej Francji; na czystej karcie także
ekslibris odręczny z XVIII w.; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

20

CHOMPRE Pierre, Dictionnaire abrégé de la
Fable, pour l’intelligence des Poëtes, et la connoissance des Tableaux et des Statues, dont les sujets sont
tirés de la Fable.
Paryż 1733, Jean Desaint, 2 k. +1278 s. + 2 k.
Drugie wdanie (pierwsze w 1727 r.) najsłynniejszego tekstu Autora wznawianego wielokrotnie i tłumaczonego na rozmaite języki do połowy XIX w. Pierre Chompre
(1698–1760), francuski pedagog, nauczyciel i tłumacz z łaciny
przygotował słownik bajek dla bajkopisarzy i znawców tego
gatunku, ukazujący przede wszystkim postacie występujące
i tworzące bajki.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
geometryczno-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze
w db stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

poz. 21
poz. 19

19

isieme.

D’ANVILLE Jean Baptiste Bourguignon, Geographie ancienne abrégée. Tome premier-tro-

Paryż 1768, Merlin, T.1: 2 k.+ XXIV s. + 341 s. + 3 s. +7
map; T. 2: 2 k.+ 379 s. + 3 s., + 2 mapy; T. 3: 2 k. + 348 s. +
4 s. + 1 mapa.
Pierwsze oryginalne wydanie traktatu o geografii starożytnej słynnego francuskiego kartografa Jeana Baptiste’a Bourguignon d’Anville (1697–1782), współpracownika słynnej Encyklopedii Diderota. Dzieło obejmuje
opis o świecie starożytnym. Traktat w trzech tomach posiada 9 większych niż książka, wielkoformatowych
składanych map: m.in. świata starożytnego, różnych części
imperium rzymskiego w tym Galii, Grecji, Azji Mniejszej, Palestyny i Egiptu. Ponadto w pierwszej części traktatu znajduje
się piękna sygnowana rycina alegoryczna.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach, w pierwszym tomie dwie mikro dziurki na tylnej
oprawie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu;
czasem plamy, ale suche; mapy w bdb i db stanach; ogólnie stan db.
Cena: 800 zł

poz. 21
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COXE WILIAM, Voyage en Pologne, Russie,
Suede, Danemark et (…).

Genewa 1787, Barde, Manget i wspólnicy, T. 1: 12+380 s.,
T. 2: 404 s., T.3: 393 s., T. 4: 303 s.
Wyjątkowe genewskie wydanie opisu słynnej podróży Autora po Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede
wszystkim Polsce i Rosji. Cztery tomy w komplecie zawierające w sumie 19 grafik, w tym 12 map i planów, 7 rycin,
z których 4 to portrety postaci historycznych. Są wśród
nich wielkoformatowe składane mapy Polski, Rosji, Mo-
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poz. 22

COYER Gabriel François, Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne.

Warszawa–Paryż 1761, Duchesne, T. 1, 12 s. + 440 s.,
T. 2, 431 s., T. 3, 408 s.
Pierwsze oryginalne wydanie historycznego traktatu o Janie III Sobieskim i misji Polski jako „przedmurza
chrześcijaństwa” autorstwa ojca Coyera (1707–1782), historyka, moralisty i pisarza francuskiego. Dzieło dedykowane
prawnukowi króla. Był nim Godefroy-Charles-Henri de La
Tour d’Auvergne książe de Bouillon (1728–1792), syn Marii Karoliny Sobieskiej, zwanej Charlottą. Pierwsza księga
poświęcona jest ogólnie historii i geografii Polski od swoich
początków do lat 20-tych XVII w. W kolejnych księgach (w
sumie dzieło zawiera 9) Autor opisuje dzieje Polski od 1629
roku, czyli narodzin Jana Sobieskiego. Rozważania te ujęte są
w kontekście misji cywilizacyjnej Polski i jej walki zarówno
ze schizmatykami, czyli Rosją, jak i niewiernymi, czyli Turcją.
W wiek wojen wpleciony jest życiorys Jana III Sobieskiego,
a w szczególności jego sławetne zwycięstwo pod Wiedniem.
Dzieło kończy rozdział o końcu panowania i śmierci Jana III
Sobieskiego w 1696 r. Ponadto dzieło uzupełnia dokładny alfabetyczny spis osób i rzeczy. Traktat pięknie ilustrowany
ryciną frontispisu z portretem króla. Dzieło w trzech tomach w komplecie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi
przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy,
ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 1 200 zł

23

DELAPORTE Joseph, Le Voyageur Francois
ou La Connoisance de l’ancien et du nouveau
monde (…). [La Courlandie. La Pologne.] Tome XXII.       

poz. 22
rza Kaspijskiego, Szwecji i Danii. Ponadto plany stolic:
Moskwy, Petersburga, Sztokholmu i Kopenhagi. Uwaga!
Rzadkie dla tego dzieła jest to, że wszystkie mapy i plany
są kolorowane w epoce z dominantą zieleni. Z pozostałych rycin wyjątkowe wrażenie robią portrety z natury dwojga
efemerycznych kochanków: Stanisława Augusta Poniatowskiego i Katarzyny II, carycy Rosji. Ponadto starodruk zawiera
wyjątkowe rozkładane plansze kanałów m.in. Kanał de Trollhaetta w Szwecji, Kanał de Kiel w Danii, Wischnei-Wolotschok w Rosji. Dzieło pochodzi z biblioteki szlacheckiej F. de
Valenzi, o czym świadczy ekslibris na wyklejce każdego tomu.
Oprawa z początku XIX w., półskórek w dobrym stanie
z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie
na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w bdb stanie,
bez zarzutu; mapy w bdb stanach kolorowane w epoce; ogólnie stan bdb.
Cena: 2 800 zł

16

Paryż 1776, L. Cellot, 1 k. +468 s.
Słynne dzieło ojca Delaporte opisujące historię i geografię świata. Tom dwudziesty drugi serii poświęcony Kurlandii
(lenno Rzeczypospolitej, dziś Łotwa) i Polsce. Dzieło zawiera
historię Polski od początku istnienia do 1776 r., oraz dziennik
podróży w formie listów po całej Polsce i Kurlandii. Autor
jak inni historycy korzystał dla dziejów dawniejszych z kroniki
Kadłubka, Jana Długosza, oraz Marcina Kromera. Dla wieków
XVII i XVIII korzystał także z informacji od ambasadorów
francuskich w Polsce. Ponadto traktat zawiera refleksje na temat prawa polskiego, struktury Sejmu, władz centralnych oraz
lokalnych, np. dokładny opis „Szopy Senatorskiej” budowanej
na wolną elekcję. W części geograficznej znajduje się bardzo
ciekawy i dokładny opis podróży po Rzeczypospolitej, w więc
dzisiejszej Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wraz z Autorem można odbyć podróż na dawnej Litwie m.in. po Wilnie,
Mińsku, Trokach, Kownie, Grodnie, Nowogródku, Witebsku,
Brześciu, Augustowie i Tykocinie. Na Pomorzu opisany jest
oczywiście Gdańsk, a także Elbląg, Malbork, Toruń. Na Mazowszu Warszawa, Płock i Rawa. W Wielkopolsce Poznań,
Leszno, Kalisz, Gniezno, Łęczyca i Sieradz. W Małopolsce
zaś Kraków, Wieliczka, Lublin, i wiele innych miejscowości
w całej Polsce. Jest to wyjątkowa podróż po osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.
Oprawa z epoki, pełna skóra w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tło-
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czony i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu;
ogólnie stan bdb.
Cena: 300 zł

24

FENELON FRANCOIS, De l’Education des
filles (…). LA CHETARDIE JOACHIM, Instruction pour une jeune princesse.
Paryż-Liege 1771, J. F. Bassompierre, X s. +182 s. + 2s.
Pierwszy opublikowany traktat Autora (oryginalne wydanie w 1687 roku) dotyczący edukacji młodych dziewcząt.
François Fénelon (ur. 1651, zm. 1715), francuski teolog,
poeta i pisarz, przyjaciel kardynała Bossueta, jeden z najwybitniejszych mówców katolickich ówczesnej Francji, abp
Cambrai, w swoich rozważaniach przedstawiał ogólne zasady edukacji, ale także jej specyfikę wobec dziewcząt. Ukazuje wady i zalety dziewcząt i różnice w stosunku do edukacji
chłopców. Do słynnego wielokrotnie wznawianego dzieła
Fenelona dodany jest krótki 30 stronnicowy traktat Joachina
La Chetardie (1636–1714), proboszcza kościoła St. Sulplice
w Paryżu będący instrukcją dla młodych księżniczek. Na
frontispisie rycina z portretem Fenelona.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami roślinnymi i geometrycznymi, ale z ubytkiem od góry; wnętrze w db
stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

25

przedstawiała w negatywnym świetle jako despotów i wrogów
wolności Marata (Duricrane w komedii) i Robespierre’a (Nomophage). Po 10 dniach bezwzględnie zakazano jej wystawiania w Paryżu, na prowincji cieszyła się wielkim powodzeniem.
Nawet Ludwik XVI zdążył ją jeszcze przeczytać dzięki przemyceniu jej do więzienia za pośrednictwem Autora. Jean Louis Laya ukrywał się do przewrotu 9 thermidora, a większość
aktorów grających w przedstawieniu uwięziono. Wyjątkowy
oryginalny druk z okresu rewolucji francuskiej.
Oprawa z XIX w., półskórek w średnim stanie z licznymi
przetarciami na okładkach; wnętrze w bardzo słabym stanie,
liczne plamy i zawilgocenia, ślady po zalaniu na większości
kart; ogólnie stan słaby.
Cena: 80 zł

27

MASSUET PIERRE, Histoire des Rois de Pologne, Et Du Gouvernement De Ce Royaume, où
l’on trouve un état très circonstancié de tout ce qui s’est
passé de plus remarquable sous le Règne de Frederic Auguste, et pendant les deux derniers interrègnes. Nouvelle
édition, corrigée et augmentée.

HEURES nouvelles dédiées au Roy, contenant
l’office de l’église (…).

Paryż 1746, Mequignon, 667 s. + 5 s.
Pozłacany brewiarz dedykowany królowi Ludwikowi
XV, mężowi królowej Marii Leszczyńskiej. Brewiarz przeznaczony był dla wszystkich wiernych i dotyczy całego roku
liturgicznego. Zawiera zatem kalendarz na 1746 r., oraz kalendarz świąt ruchomych na lata 1745–1772, liturgię mszy św.,
modlitwy błogosławiące, tekst nabożeństwa do Najświętszej
Marii Panny i Imienia Jezus. Liturgia uzupełniona jest wspomnieniami innych świętych, błogosławieństwem wody i różnymi modlitwami okolicznościowymi. Tekst w j. francuskim
dużą czcionką ułatwiającą czytanie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze
w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi
kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

26

LAYA Jean Louis, L’Ami des Loix comédie en
cinq actes, en vers, représentée par les comédiens de la Nation le 2 janvier 1793 (…).
Paryż 1793, Maradan i Lepetit, 118 s. +1 s.
Pierwsze oryginalne wydanie jednej z najsłynniejszych
komedii, a w zasadzie satyr okresu rewolucji francuskiej, która
niemalże kosztowała Autora utratę życia. Wystawiona 2 I 1793
r. w szczytowym momencie procesu Ludwika XVI, 19 dni
przed jego zgilotynowaniem była bezpardonowym atakiem na
przywódców rewolucji. Wzorowana na „Świętoszku” Moliera

poz. 27

17

III. Starodruki
Amsterdam 1733, François L’Honoré, T. 1: 7 k. + 455 s., T.
2: 514 s., T. 3: 360 s., T. 4: 267 s. + 24 s.
Amsterdamskie wydanie historycznego traktatu o dziejach Polski od mitycznego Lecha do czasów współczesnych Autorowi. Traktat przypisywany Pierre’owi Massuet
(1698–1778), doktorowi nauk medycznych Uniwersytetu
w Lejdzie. Faktycznie tom pierwszy to przedruk pracy autorstwa G.J. Jolli Histoire de Pologne et du grand-duché de Lituanie wydanej w Amsterdamie w 1698 r. Massuet jest faktycznie Autorem trzech tomów opisujących panowanie Augusta II
Mocnego (1697–1733), III wojnę północną, jego upadek i powrót na tron Polski po klęsce Karola XII pod Połtawą. Dzieło
rzadkie w czterech tomach w komplecie.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem z błędem introligatora, który zamienił na
oprawie t. 1 z t. 2; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem
plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 1 000 zł

pod Szczekocinami. Na jego rozkaz po zajęciu Krakowa zrabowano skarbiec królewski, z którego wywieziono 19 insygniów koronacyjnych, w tym tzw. koronę Chrobrego i nakazał
je potem przetopić, a klejnoty sprzedać. Po III rozbiorze udało
mu się nawet Warszawę włączyć do Prus. Autor z dużą dokładnością opisuje te wydarzenia patrząc na nie jednak z francuskiej perspektywy. Traktat pięknie ilustrowany ryciną
frontispisu z portretem króla. Dzieło w trzech tomach
w komplecie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średni stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami roślinnymi
i geometrycznymi; na grzbiecie 1 i 2 tomu mikro dziurka;
wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche;
ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

29

PUBLII VIRGILIUS MARONIS, Eclogae
Georgica Et Aeneidos Libri XII. (…).

Lipsk 1755, Weidmann, 3 k. +, LXXVIII s., + 744 s. + 11 k.
Lipskie wydanie przywilejem króla Polski Augusta III
trzech najważniejszych zachowanych dzieł Wergiliusza (ur. 70
p.n.e., zm. 19 p.n.e.) – Bukolik, Georgik i Eneidy. Dzieło
pięknie ilustrowane całostronicową ryciną frontispisu.
Oprawa z epoki, pergaminowa, welin w db stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi plamami po atramencie; grzbiet
z odręcznym napisem imienia Autora, miejscem wydania
i błędną datą 1655 zamiast 1755; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

30

VOLTAIRE, Arouet François-Marie, Nouveaux mélanges philosophiques, historiques,
critiques, etc. Septieme partie.
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SEGUR LOUIS PHILIPPE, Histoire des Principaux Evenemens du règne de F. Guillaume II
Roi de Prusse; et tableau politique de l’Europe depuis
1786 jusqu’en 1796 ou l’An 4 de la République; contenant un Précis des Révolutions de Brabant, de Hollande,
de Pologne et de France.
Paryż 1800, F. Buisson, T. 1: 3 k. + 408 s., T. 2: 3 k. + 380
s., T. 3: 3 k. + 411 s. + 2 s.
Pierwsze oryginalne wydanie historycznego traktatu
o Fryderyku Wilhelmie II (1744–1797), królu Prus autorstwa Louisa Filipa de Ségur (1753–1840), historyka, dyplomaty francuskiego, który w l. 1785–1789 był posłem francuskim
w Petersburgu. Tekst poświęcony w dużym stopniu Polsce,
gdyż Fryderyk Wilhelm II doprowadził w dużym stopniu do
upadku Rzeczypospolitej. W 1790 r. zawarł z nią sojusz w czasie obrad Sejmu Wielkiego, przeciw Rosji, dając nadzieję na
zrzucenie jej protektoratu. Sojusz zerwał w 1792 r. tym samym doprowadził do klęski w wojnie w obronie Konstytucji
3 Maja. Następnie wziął udział w II rozbiorze oraz w tłumieniu powstania kościuszkowskiego, gdzie osobiście dowodził
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[Genewa] 1772, 364 s.
Genewskie wydanie różnych tekstów filozoficznych, historycznych, politycznych i religijnych Woltera. Tom siódmy
całego zbioru rozpoczynający się bardzo ciekawym tekstem
na temat Polski. Autor przedstawia esej o dysydentach i podziałach religijnych w Polsce. Na początku daje rys ogólny podziałów w chrześcijaństwie od starożytności na różne
wyznania i obrządki. Następnie przechodzi do Polski skupiając się przede wszystkim na sytuacji dysydentów, czyli protestantów tj. luteran, kalwinistów, braci czeskich i polskich.
Podkreśla głównie różnice i ogniska konfliktów w XVIII w.,
np. tumult toruński z 1724 r., a ogranicza znaczenie tolerancji religijnej w Polsce, będącej wyjątkiem na ówczesnej mapie
Europy. Esej nie jest wolny od fundamentalnych błędów
jak choćby, to że Polacy przyjęli od Czech chrześcijaństwo w 1001 r., a Bolesław Chrobry od tego właśnie roku był
pierwszym królem chrześcijańskim w Polsce. Oprócz eseju
tom zawiera także kilkanaście innych tekstów Woltera, m.in.
anegdoty na temat Belisariusza, wodza Justyniana Wielkiego,
czy esej o wojnach domowych we Francji.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale minimalnie
przetarty; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; czasem drobne
plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł
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oczątki wolnomularstwa francuskiego sięgają
przełomu XVII i XVIII w. Wg niektórych przekazów pierwszą lożę we Francji miał założyć w 1688 r.
Jakub II Stuart będący na wygnaniu pod nazwą „La
parfaite égalité”. Inna tradycja mówi, iż we Francji
pierwsza loża Amitié et fraternité („Przyjaźń i braterstwo”) powstała w 1721 r. Na pewno w latach
dwudziestych XVIII w. masoni przybyli z Anglii regularnie spotykali się w Paryżu. Kluczowym momentem dla dziejów wolnomularstwa francuskiego
było stworzenie w 1773 r. przez Ludwika Filipa Józefa księcia Orleanu, znanego jako Philippe Égalité,
Wielkiego Wschodu Francji. Do czasów współczesnych jest to największa organizacja tego typu we

31

CLEMENT R. J. B., Répertoire des jugemens
rendus par le tribunal révolutionnaire établi au
Palais à Paris, par la loi du 10 mars 1793 (vieux style),
contenant les noms et demeures des membres qui composent le tribunal, les jugemens rendus depuis son établissement jusqu’au mois de pluviôse, tant en audience
publique qu’en la chambre du conseil (...) précédé des
travaux du tribunal criminel établi par la loi du 17 août
1792 (...). Premiere partie.
Paryż [1794] An III, Cour du Palais de Justice n. 18, 372 s.
Unikatowe oryginalne wydanie repertorium wyroków Trybunału Kryminalnego Rewolucyjnego. Utworzony na mocy prawa z 17 VIII 1792 roku najpierw działał
jako Trybunał Kryminalny, następnie od 20 IX 1792 roku jako
Komisja Wojskowa. Na wniosek m.in. Georgesa Dantona 10
III 1793 roku ten sąd specjalny został przekształcony i przyjął nazwę właśnie „Tribunal Révolutionnaire”. Zbiór zawiera
wyroki od 21 VIII 1792 roku do 18 I 1794 roku (29 nivoise
l’An II), trybunał działał natomiast do 31 V 1795 roku. Stąd
też Autor zbioru nadał podtytuł „pierwsza część (prèmiere

Francji skupiająca około 1300 pracujących lóż.
Oprócz niej istnieje 10 Wielkich Lóż, z czego największe wpływy ma Wielka Loża Narodowa Francji
utworzona w 1913 r. i Wielka Loża Francji powstała
w 1894 r.

W

niniejszym rozdziale katalogu prezentujemy 15
unikatowych pozycji, często pięknie ilustrowanych rycinami, wydanych od XVIII do XX w. Są to
prace wytworzone przez samych wolnomularzy, np.
statuty, reguły, opisy rytów, jak i opracowania bardzo krytyczne pisane z pozycji wrogich masonerii.
Dwie publikacje dotyczące masonerii francuskiej
zawierają także odręczne dedykacje Autorów.
partie)”, choć druga nigdy nie została opublikowana. Oprócz
wyroków repertorium zawiera wszystkie akty na prawne na
podstawie których tworzono ten sąd specjalny, ponadto zmieniający się skład orzekający. Na końcu znajduje się spis alfabetyczny wszystkich skazanych, w znakomitej większości na
karę śmierci. Są wśród nich znane postacie takie jak Charlotta
Corday, zabójczyni Marata, ale także Polak generał Józef
Miączyński. Skazany 17 V 1793 r., a zgilotynowany 5 dni
później był oskarżony o współdziałanie z gen. Dumouriezem,
który przeszedł na stronę austriacką i próbował obalić jakobinów. Tekst ilustrowany ryciną frontispisu przedstawiającą posiedzenie Trybunału. BNF posiada 2 egzemplarze, natomiast
na rynku antykwarycznym pozycja jest nieosiągalna. Bardzo
rzadkie!
Oprawa z XIX w., półskórek w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale także z przetarciami; wnętrze w średnim
stanie; czasem plamy, ale suche; na stronie tytułowej odręczny
dopisek w j. francuskim, że druga część nigdy nie została opublikowana, co jest zgodne z prawdą; ogólnie stan średni.
Cena: 1 500 zł

poz. 31
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poz. 32

szkockiego. Ponadto opisane są zasady działania Różokrzyżowców i ich katechizm oraz tzw. Noachitów (potomków
Noego), lub inaczej Kawalerów Pruskich. Dla drugiej części
błędnie powtórzona jest strona tytułowa pierwszej części, a powinna ona brzmieć właściwie Recueil précieux de la Maçonnerie Adonhiramite, contenant les trois points de la Maçonnerie
Écossoise, le Chevalier de l’Orient & le vrai Rose-Croix, qui
n’ont jamais été imprimés; Précédés des trois Élus, & suivis
du Noachite, ou le Chevalier Prussien, traduit de l’allemand.
Trzecia część poświęcona jest tzw. maçonnerie d’adoption,
czyli rytowi przeznaczonemu dla lóż kobiecych. Zbiór ilustrowany 4 rozkładanymi rycinami przedstawiającymi
rytuały 3 stopni wtajemniczenia oraz poszczególne znaki
i symbole wolnomularskie. Na początku pierwszego traktatu
znajduje się opis poszczególnych figur na rycinach Rzadkie
mimo wielu edycji. Wyjątkowy ciekawy druk masoński
z okresu Ancien Regime’u w Francji. Dostępny na rynku
podobny egzemplarz wyceniany jest na 850 euro.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze w średnim stanie,
czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 1 200 zł

33

GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR LOUIS,
La Vraie maçonnerie d’adoption, précédée
de quelques réflexions sur les loges irrégulières et sur
la société civile (…), et suivie de cantiques maçonniques, dédiée aux dames par un chevalier de tous les ordres
maçonniques.

poz. 32
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GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR LOUIS,
Recueil précieux de la Maçonnerie Adonhiramite (…), Premiere partie. Deuxieme partie. Manuel des
Franches-Maçonnes ou la vraie Maçonnerie d’Adoption.
Philadelphie [Paryż] 1787, Philarèthe, rue de l’Equerre, à
l’A-plomb T. 1: 2 k. + IV s. + 115 s., T. 2: 2 k. + 148 s. + 2 k.,
T. 3: 98 s.
Pięknie ilustrowane wydanie trzech tekstów zszytych
w jednym woluminie z osobnymi stronami tytułowymi,
zawierających opis rytuałów i zasad lóż wolnomularskich. Tzw. masoneria adoniramicka nawiązuje w swej nazwie do Adonirama, syna Abdy, który w trakcie budowy świątyni Salomona był przez 40 lat głównym poborcą podatkowym
Królestwa Izraela. Pierwsza część obejmuje 4 stopnie wtajemniczenia charakterystycznych dla lóż francuskich, a także ich
otwierania i zamykania oraz tzw. zasad stołu i obowiązków
członków ruchu. Traktat poświęcony jest w drugiej części wtajemniczeniom od 1 do 3 stopnia, formułom i przepisom rytu
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Philadelphie [Paryż] 1787, Philarèthe, rue de l’Equerre, à
l’A-plomb 142 s. + 2 s.
Piąte wydanie (pierwsze w 1779 r.) zbioru rozważań
o francuskich lożach przeznaczonych dla kobiet i dedykowane Paniom. Tekst poświęcony w pierwszej części
przykładowym rytuałom lóż kobiecych tzw. „rite d’adoption”,
wtajemniczeniom od 1 do 4 stopnia, formułom i przepisom
np. otwierania kolejnych lóż, czy zobowiązań lub składania
przysięgi. W drugiej części traktat zawiera zbiór pieśni i kantyczek masońskich dla poszczególnych lóż kobiecych. Rzadkie
mimo wielu edycji. Wyjątkowy ciekawy druk masoński
z okresu Ancien Regime’u w Francji zawierający pieśni
wolnomularskie przeznaczone dla Pań.
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; wnętrze
w db stanie; czasem plamy, ale suche; karty nie przycięte na
marginesach i nierówno postrzępione, co dodaje kolorytu temu
starodrukowi; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

34

KÖPPEN CARL FRIEDRICH, Les Plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou le Vrai rose-croix, traduit de l’anglais.
Suivi du Noachite, traduit de l’allemand.
Jerozolima [Berlin] 1768, [Haude & Spener], XVI s. + 163 s.
Czwarte wydanie (pierwsze w 1764 r.) zbioru rozważań o siedmiu stopniach wtajemniczenia lóż masońskich.
Autor Carl Friedrich Köppen (1734-1798) był członkiem Rady
Wojennej Króla Prus Fryderyka II i założycielem w 1766 r.
Loży Afrykańskich Architektów. Dzieło pięknie ilustrowane
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poz. 34
dwiema rozkładanymi rycinami ze scenami i symbolami masońskimi. Ponadto w tekście kilka mniejszych rycin
z symboliką masońską. Rzadkie mimo wielu edycji. Tekst
w j. francuskim w tłum. Bérage’a. Wyjątkowy ciekawy druk
masoński z okresu Ancien Regime’u we Francji zawierający
piękne ryciny. Dostępny na rynku podobny egzemplarz
wyceniany jest na 550 euro.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi
przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, czasem plamy,
ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 1 000 zł
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TRAVENOL LOUIS, Nouveau catéchisme des
francs-maçons contenant tous les mystères de
la maçonnerie (...), précédés de l’Histoire d’Adoniram
(...), 3e édition, revue, corrigée et augmentée des Observations de l’auteur sur l’”Histoire des francs-maçons”,
d’un extrait critique de l’”Anti-maçon”, de deux lettres
et d’une consultation sur le même sujet (...).
Jerozolim [Paryż] 1440 lat od potopu [1748], Pierre Mortier, T. 1: 1 k. +118 s., T. 2: 1 k. +111 s.
Pięknie ilustrowane wydanie dwóch tekstów zszytych
w jednym woluminie z osobnymi stronami tytułowymi,
zawierających opis historii rytuałów i zasad lóż wolnomularskich. Autor Louis Travenol (1698–1783), był wiolonczelistą w Operze Paryskiej, zaangażowany w masonerię
francuską i mającym intensywny proces sądowy z Wolterem
w l. 1746–1747. Tzw. masoneria adoniramicka nawiązuje
w swej nazwie do Adonirama, syna Abdy, który w trakcie budowy świątyni Salomona był przez 40 lat głównym poborcą
podatkowym Królestwa Izraela. Pierwsza część obejmuje historię właśnie Adonirama, oraz źródła historyczne ruchu masońskiego. Dalej rytuały, przyjęcia, ceremonie, oraz stopnie
wtajemniczenia charakterystyczne dla lóż francuskich, a także
zasady ich otwierania i zamykania oraz tzw. zasad stołu i obowiązków członków ruchu. Traktat poświęcony jest w drugiej
części źródłom historycznym, listom, pieśniom, formułom
i dokumentom związanym z historią wolnomularstwa. Zbiór

poz. 35
ilustrowany 8 rycinami, w tym 2 rozkładanymi, przedstawiającymi rytuały, obiekty, sceny ze stopni wtajemniczenia oraz poszczególne znaki i symbole wolnomularskie.
Rzadkie! Mimo opisu na stronie tytułowej to nie trzecie,
a pierwsze oryginalne wydanie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi, ale także z przetarciami; wnętrze w db stanie, czasem
plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 1 500 zł
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BOIS GEORGES, Maçonnerie nouvelle du
Grand-Orient de France, dossier politique et
rituels réformé (…).

DAIMVAELL GEORGES, „Compendium”.
Code des Jésuites, d’après plus de trois cents
ouvrages des casuistes jésuites.

Paryż 1892, Victor Retaux i syn, 521 s.
Pierwsze oryginalne wydanie zbioru rozważań Autora
Georgesa Bois (1852–1910) francuskiego dziennikarza i adwokata Sądu Apelacyjnego w Paryżu na temat masonerii
tzw. Wielkiego Wschodu Francji. Założona w 1773 przez
ks. Orleanu Ludwika Filipa znanego jako Filip Egalité skupia
współcześnie około 1300 lóż i prezentuje nurt liberalny. Autor
w bardzo obszernym wywodzie pisze o tym jak zostać masonem tej obediencji, o inicjacjach, rytuałach i stopniach wtajemniczenia. Pochyla się także nad reformami nurtu i zmianami
statutów, w tym nad dużymi kongresami odbywającymi się
w l. 1889–1891. Zwraca także uwagę na nowe problemy m.in.
kwestię rodzącego się ruchu robotniczego. Dzieło wieńczy
spis wszystkich loży zrzeszonych w Wielkim Wschodzie Francji na stan z dnia 1 III 1891 roku. Wyjątkowy ciekawy druk
opisujący największą organizacje masońską we Francji.
Oprawa z epoki, twarda w bdb stanie; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; w środku druku znajduje się oryginalna ulotka
wydawcy Victora Retaux z listą publikacji proponowanych do
sprzedaży; ogólnie stan bdb.
Cena: 200 zł

Paryż 1879, Edmond Albert, 106 s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1845 r.) kuriozalnego
druku będącego paszkwilem na działalność zakonu jezuitów. Autor Georges Daimavell (ok. 1818–1854), polemista
działacz republikański, wydawca, skandalista używający pseudonimów „Naif” czy „Satan” opublikował po raz pierwszy
w 1845 roku swój kodeks antyjezuicki, choć w książce padła
informacja, że to jest 4 wydanie. Podobnie w sprzedawanym
egzemplarzu znajduje się informacja, że jest to 18 wydanie,
choć jest to faktycznie drugie. Sam wydawca Edmond Albert
w przedmowie z czerwca 1879 roku pisze o wielkim sukcesie
poprzednich 17 wydań [sic!]. Przedmiotem „Compendium” są
cytaty z różnych autorów jezuickich na różne tematy świadczące o ich zepsuciu i niemoralności. Mają one jakoby pochwalać
gwałt, cudzołóstwo kradzież, a nawet zabójstwo. Cytaty te
z autorów jezuickich są uzupełnione anegdotami i wydarzeniami także mającymi swój finał przed sądem, a oczywiście
kompromitującymi duchownych jezuickich za różne przestępstwa, w szczególności seksualne. Druk wieńczą cytaty z wrogów jezuickich na czele z papieżami ich krytykującymi, w tym
z Klemensem XIV, który w 1773 roku dokonał kasaty zakonu.
Kuriozum!
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; wnętrze
w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; błąd introligatora, s. 21–22 wklejona na początku tekstu za stroną tytułową
i brak s. 23–24; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł
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France.
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GRAND ORIENT DE FRANCE, Statuts et réglemens généraux de l’ordre maçonnique en

Paryż [1839] An de la V. .L. .5839 Wdowa Dondey-Duprey,.
XL s. +278 s. +2 s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1826 r.) statutów generalnych największej loży masońskiej Francji tzw. Wielkiego Wschodu Francji. Założona w 1773 przez ks. Orleanu
Ludwika Filipa znanego jako Filip Egalité skupia współcześnie około 1300 lóż i prezentuje nurt liberalny. W 1818 roku
powołano komisję składającą się z 9 osób, która miała przygotować statuty generalne ruchu. Owocem ich pracy był tekst
wydany w 1826 roku. Sprzedawany druk jest w stosunku do
pierwszego wydania uzupełniony o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z posiedzeń z 30 XI 1838 r. i 13 III 1839 r., na których
omawiano rezultaty stosowania w praktyce statutów z 1826
roku i wprowadzano do nich poprawki. Ponadto dołączony jest
dekret Zgromadzenia Ogólnego Wielkiego Wschodu z 26 VI
1839 roku wprowadzający nowe poprawione statuty. Z owego
zarządzenia dowiadujemy się, że nakazano wydrukować tylko
2000 egzemplarzy niniejszych statutów. Tekst uzupełniają
formularze pism na podstawie statutów, dekret z 30 X 1838
roku oraz alfabetyczny spis rzeczy. Tekst ilustrowany mini rycinami prezentującymi symbolikę Wielkiego Wschodu Francji. Rzadkie!
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z przetarciami
i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi, ale także z przetarciami;
wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; na stronie ty-
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tułowej ekslibris w formie trójkątnej pieczęci loży „Iustitia et
Pax”; ogólnie stan średni.
Cena: 600 zł
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RAYNOUARD FRANCOIS-JUST MARIE,
Monumens historiques, relatifs à la condamnation des Chevaliers du Temple, et à l’Abolition de
leur Ordre. Les Templiers, tragédie, par M. Raynouard,
suivie de l’extrait de la tragédie espagnole des Templiers
par Perez de Montalban.
Paryż 1813, Adrien Egron, XXXVI s. +317 s.; Paryż 1815,
Corbaux, 140 s. +2 s.
Dwa teksty Autora zszyte w jednym woluminie.
Pierwszy z nich to oryginalne wydanie traktatu historycznego
dotyczącego oskarżenia, procesu i likwidacji zakonu templariuszy we Francji. Jedno z najbardziej kontrowersyjnych
wydarzeń w historii Europy. Część środowisk wolnomularskich uważa się za spadkobierców „tajemnic” templariuszy.
Dzieło ilustrowane sygnowaną ryciną frontispisu z portretem ostatniego wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay’a spalonego na stosie w Paryżu, 19 III 1313 roku. Drugi
tekst to tragedia Autora, po raz pierwszy przedstawiona na scenie 14 V 1805 roku, będący literacką ilustracją ostatniego czasu funkcjonowania zakonu templariuszy. Drugi tekst uzupełnia tragedia hiszpańska z 1638 roku doktora Ivana Perez de
Montalban, na której, pisząc swoją wzorował się Raynouard.
Wszystko w j. francuskim i łacińskim w przypadku cytatów
z akt procesu.
Oprawa z epoki, zielony kartonaż w średnim stanie z przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem, ale także z przetarciami; wnętrze w średnim stanie; liczne plamy charakterystyczne dla papieru z XIX
w., ale suche; na odwrocie ryciny ślady zawilgoceń; ponadto liczne krzyżyki na marginesie tekstu pisane piórem; ogólnie stan średni.
Cena: 500 zł
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SAINT ANDRE C.C. DE, Francs-maçons et
Juifs. Sixième âge de l’église d’après l’Apo-

Paryż–Bruksela–Genewa 1880, Société générale de librairie catholique, II s. +820 s.
Pierwsze oryginalne i jedyne wydanie traktat będącego zbiorem rozważań ojca Emmanuela Chabauty’ego piszącego pod pseudonimem C.C. de Saint André (1827–1914)
francuskiego duchownego, proboszcza parafii St. André w Mirebeau, w Akwitanii. Autor współpracował z pierwszym francuskim pismem antyżydowskim wydawanym w l. 1883–1884
pod wszystko mówiącą nazwą „L’Anti-Sémitique”. Główną
tezą przedstawioną obfitego opracowania jest pogląd, iż historia Kościoła Katolickiego dzieli się na 6 epok, a ta ostatnia
współczesna Autorowi, to epoka „Szatana, czyli masonerii”.
Jak inni autorzy badający ruch wolnomularski, ich powiązań
szuka także w środowiskach żydowskich krytykując przede
wszystkim nacjonalizm żydowski i Talmud. Uwaga! Na
stronie przed wstępem znajduje się odręczna dedykacja
Autora! Dodaje to szczególnej wartości temu francuskiemu
drukowi antymasońskiemu z okresu III Republiki. Dostępny
na rynku podobny egzemplarz, ale bez dedykacji Autora
wyceniany jest na 500 euro.

poz. 40
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IV. Masoneria francuska
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; wnętrze
w średnim stanie, liczne plamy charakterystyczne dla papieru
z XIX w., ale suche; tylna papierowa okładka z podklejeniami;
na stronie tytułowej ślad zatartej pieczątki; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

41

INSTITUT D’ETUDES DES QUESTIONS
JUIVES, Le Parlement agent l’exécution de la
judéo-maçonnerie.

poz. 40

Paryż [1940], Editions nouvelles, 79 s.
Pierwsze oryginalne i jedyne wydanie broszury będącej zbiorem rozważań na temat parlamentu francuskiego III
Republiki, jako agentury masońsko-żydowskiej. Tekst bez
nazwiska autora lub autorów został przygotowany w Instytucie
Studiów nad Kwestią Żydowską. Instytucja ta założona i finansowana była przez Biuro Propagandy Niemieckiej, której celem
było kontrolowanie prasy i wydawnictw francuskich. Instytut
ten formalnie nie powiązany z rządem Vichy był organizacją
prywatną zajmującą się głównie propagandą antyżydowską.
Główną tezą opracowania jest uznanie parlamentu III Republiki Francuskiej za organ fasadowy w rękach powiązanych ze
sobą Żydów i masonów. Zasadniczy tekst obejmuje listę ministrów III Republiki będących masonami, oraz tzw. Czerwoną
Izbę, czyli parlament z lat 1936–1940. Wg autorów parlament
ten był już zupełnie zdominowany przez deputowanych i senatorów, bądź to masonów, bądź to członków sekretnych stowarzyszeń żydowskich. Ich alfabetyczna lista obejmuje blisko
połowę całego opracowania, które zamykają konkluzje nie
podpisane przez nikogo z imienia i nazwiska, ale zawierające
datę listopad 1940. Wyjątkowy ciekawy i unikatowy przykład francuskiego druku propagandowego z okresu II
wojny światowej i reżimu Vichy przedstawiający powiązania organizacji masońskich i żydowskich i ich wpływ
na parlamentaryzm francuski. Na rynku antykwarycznym tylko jeden egzemplarz jest dostępny.
Oprawa z epoki, broszurowa w db stanie; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł
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JOLIVET RENE-LOUIS, Sociétés secrètes:
maçonnerie et judaïsme.

Paryż 1940, La Technique du livre, 32 s.
Pierwsze oryginalne i jedyne wydanie broszury
będącej zbiorem rozważań Autora René Louisa Joliveta
(1912–1954) francuskiego dziennikarza i adwokata, o poglądach nacjonalistycznych, który przewodził stowarzyszeniu
Studentów Bonapartystów. Był także założycielem jego organu prasowego „Brumaire”. Po klęsce 1940 wspierał reżim
Vichy i krytykował gen. De Gaulle’a. Autor w swoim tekście
pochyla się nad definicją „stowarzyszeń sekretnych”, podaje
ich przykłady w historii i wpływ na dzieje. Część broszury
poświęcona jest masonerii francuskiej i jej tajnym stowarzyszeniom. Zasadniczy tekst poświęcony jest obecności Żydów w tajnych i jawnych organizacjach, ich funkcjonowaniu
i wpływowi na losy świata, m.in. B’nai B’rith. Wyjątkowy ciekawy i unikatowy przykład francuskiego druku
z okresu II wojny światowej i reżimu Vichy opisujący powiązania organizacji masońskich i żydowskich. Na rynku
antykwarycznym niedostępny. W BNF jeden egzemplarz.
Rzadkie!

IV. Masoneria francuska
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poz. 44

Oprawa z epoki, broszurowa w db stanie; wnętrze w bdb
stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 150 zł

43

(…).

NICOULLAUD CHARLES, L’Initiation dans
les sociétés Secrètes. L’Initiation maçonnique.

Paryż 1914, Perrin, XVIII s. +306 s.
Drugie wydanie (pierwsze w 1913 r.) zbioru rozważań Autora, francuskiego dziennikarza i pisarza o inicjacjach, rytuałach i stopniach wtajemniczenia w lożach
masońskich, także przeznaczonych dla kobiet. Tekst poświęcony w pierwszej części przykładowym tzw. rytuałom
Izydy, bogini egipskiej. W drugiej części traktat zawiera zbiór
rozważań na temat rytuałów ogólnych masońskich w tym symbolice np. litery „G”, czy symbolice szatana w pracowniach
i lożach masońskich. Tekst ze wstępem ojca Ernesta Jouina
(1844–1932), proboszcza św. Augustyna w Paryżu i założyciela „Revue internationale des sociétés secrètes” oraz Ligi
Francusko-Katolickiej. Wyjątkowy ciekawy druk z punktu
widzenia krytyków ruchu masońskiego.
Oprawa z epoki, twarda w bdb stanie; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 150 zł
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NOURRISSON PAUL, Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie. Ligue de Défense Nationale contre la Franc-Maçonnerie.
Paryż 1905, Brunet et Kotz, 18 s.
Pierwsze oryginalne i jedyne wydanie broszury będącej zbiorem rozważań Autora Paula Nourrissona (1858–1940)
francuskiego dziennikarza i adwokata Sądu Apelacyjnego
w Paryżu, o poglądach konserwatywnych i katolickich, który słynął ze swojej działalności antymasońskiej. Tekst wydany jako numer marcowy z 1905 roku Biuletynu Ligi Obrony
Narodowej przeciw Masonerii. Organizacja ta założona przez
byłego masona Paula Copin-Albancelli’ego zwalczała
ruch masoński we Francji, szczególnie po okresie laicyzacji
III Republiki i wyrugowania nauczania religii ze szkół państwowych we Francji. Pierwsza część tekstu demaskuje ma-
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sonerię jako organizacje antykatolicką i w ogóle antyreligijną, elitarystyczną i tajną, która w efekcie dokonuje destrukcji
tradycyjnego społeczeństwa przede wszystkim pozbawiając
go realnych praw i wolności osobistych. W drugiej części
przedstawiony jest program Ligi Obrony Narodowej
przeciw Masonerii. Składa się nań idea Ojczyzny połączona z obowiązkami wobec niej, wolność sumienia rozumiana jako zaprzeczenie przeciwstawiania
wiary i rozumu, oraz hierarchiczność społeczeństwa w miejsce fasadowego egalitaryzmu. Wyjątkowy ciekawy i unikatowy przykład francuskiego druku antymasońskiego
z okresu III Republiki. Na rynku antykwarycznym niedostępny. W BNF brak. Rzadkie!
Oprawa z epoki, broszurowa w db stanie; wnętrze w bdb
stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

45

TALMEYR MAURICE, La Franc-Maçonnerie
et la Révolution française.

Paryż 1904, Perrin, 96 s.
Pierwsze oryginalne i jedyne wydanie traktatu będącego zbiorem rozważań Marie-Justin-Maurice’a Coste’a,
piszącego pod pseudonimem Maurice Talmeyr (1850–1931)
francuskiego dziennikarza, powieściopisarza i eseisty, o poglądach konserwatywnych i katolickich, który słynął ze swojej
działalności antymasońskiej. Był on członkiem Ligi Obrony
Narodowej przeciw Masonerii, organizacji założonej przez byłego masona Paula Copin-Albancelli’ego. Główną tezą przedstawioną przez Autora jest pogląd, iż rewolucja francuska nie
była oddolnym ruchem ludowym, a ściśle zaplanowanym
przez masonerię francuską przedsięwzięciem. Obliczonym
przede wszystkim na zniszczenie Kościoła Katolickiego. Jak
inni autorzy badający ruch wolnomularski, jego źródeł szuka
w zakonie templariuszy. Uwaga! Na stronie przedtytułowej
znajduje się odręczna dedykacja Autora! Dodaje to szczególnej wartości temu francuskiemu drukowi antymasońskiemu
z okresu III Republiki.
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie; wnętrze
w db stanie, bez zarzutu; na stronie tytułowej i 93 s. ślad zatartej pieczątki; ogólnie stan bdb.
Cena: 150 zł
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V. Książki z XIX i XX wieku
46

BUCHAN Guillaume, Médecine domestique,
ou traité complet des moyens de se conserver
en senté, et de guérir les maladies (…).
Paryż 1802, Moutardier, T. 1: CLVIII s. +328 s., T.2: XVI
s. + 606 s., T. 3: 640 s., T. 4: 672 s., T. 5: XL s. +612 s. +4 s.
Traktat o domowych sposobach leczenia. Autor podaje
podstawowe informacje o profilaktyce chorób, m.in. czystości,
higienie, odżywianiu. Podaje również podstawowe przyczyny
rozprzestrzeniania się chorób. Tekst zawiera także zagadnienia
dotyczące chorób wenerycznych, chorób kobiecych i zachowaniu się organizmu w czasie ciąży, chorób dziecięcych, chorób wymagających interwencji chirurgicznych. Ponadto dzieło
zawiera rozważania na temat wpływu pijaństwa i nietrzeźwości na zdrowie. Autor zajmuje się także wyjaśnianiem nagłych
przypadków śmierci. Pięć tomów w komplecie obejmujących całą ówczesną wiedzę medyczną. Ciekawa rozprawa
szkockiego profesora medycyny z przełomu XVIII i XIX wieku. Tekst w tłum. z j. angielskiego na j. francuski przez J.D.
Duplanila, doktora medycyny Uniwersytetu w Montpellier,
osobistego lekarza księcia D’Artois. W tomie pierwszym rycina frontispisu z portretem Autora. Tom piąty stanowi
obszerny alfabetyczny indeks rzeczy z definicjami pojęć i terminów medycznych używanych w traktacie.
Oprawa z epoki, pełna skóra pozłacana na krawędziach
okładek w średnim stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz motywami roślinnymi, ale także
z przetarciami; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł
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CHARTON Edouard, Le Magasin Pittoresque.

Paryż 1833, Les Bureaux du Magasin Pittoresque, 420 s.
Słynny dziewiętnastowieczny ilustrowany magazyn
z podróży dookoła świata wydawany przez Edouard’a Charton’a. 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 serii za pierwszy rok wydawnictwa. Tekst 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: 50 zł

48

CHODŹKO, Leonard Borejko, La Pologne historique, litteraire monumentale et pittoresque,
(…). Tome premier. Tome deuxieme. Tome troisieme et
dernier.
Paryż 1835–36, 1836–1837, 1839–1842, Biuro Centralne,
T. 1: 1k. + 480 s., T. 2: 1k.+ 480 s., T. 3: 1k.+ 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
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V. Książki z XIX i XX wieku
Kazimierza Wielkiego do śmierci Stefana Batorego, zaś ostatni
od początku panowania Zygmunta III Wazy, aż po wydarzenia
współczesne Autorowi i Czytelnikom, 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. Przedstawiają te staloryty
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, zielony półskórek w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach; grzbiet złocony
napisem „Pologne Pittoresque” i wzorami geometryczno-roślinnymi, ale także z przetraciami; wewnątrz dzieło w db
stanie, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla papieru
kwaśnego z XIX w.; niektóre ryciny także z drobnymi plamkami, niektóre zupełnie czyste; strona tytułowa 3 tomu na prawym dolnym marginesie ma ubytki i przetarcia; s. 107–108
trzeciego tomu naddarcie na dolnym marginesie bez straty tekstu; ogólnie stan db.
Cena: 4 000 zł
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CHODŹKO Leonard, La Pologne historique,
litteraire, monumentale et illustrée (…).

Paryż 1846–1847, Bureau Central, 472 s., 46 pl.
Ostatnie i najrzadsze (1000 egzemplarzy) szóste wydanie w jednym tomie dzieła Leonarda Chodźko będące historią i opisem geograficzno-politycznym Polski. Pierwsza część
to historia Polski od śmierci Jana III Sobieskiego do Kongresu
Wiedeńskiego. Kolejne części obejmują m.in. historię monet
polskich, 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 wieńczy opis tańców polskich, takich jak polonez,
mazurek, czy krakowiak. Dzieło bardzo bogato ilustrowane.
Zawiera mapę Rzeczypospolitej większą niż format książki.
Ponadto 45 rycin, częściowo kolorowanych. Przedstawiają
one pomniki przyrody, obiekty sakralne, zamki, pałace, miasta,
portrety ważnych postaci historycznych z dziejów Polski, dzieła sztuki, plany posiedzeń senatu i sejmu oraz monety i medale. Łącznie daje to liczbę 46 rycin (w tym mapa) w komplecie
skolacjonowanych z tablicą na początku tomu. W stosunku do
wcześniejszych wydań są 2 ryciny więcej przedstawiające
portrety głównych Autorów – Leonarda i Olimpii Chodźko.
Oprawa z epoki, zielony półskórek w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami szczególnie na rogach; grzbiet
złocony napisem „La Pologne” na ciemnozielonym tle i bindami; wewnątrz dzieło w średnim stanie, niektóre karty
z charakterystycznymi plamami dla papieru kwaśnego
z XIX w., ale suchymi; niektóre ryciny także z drobnymi plamkami, niektóre zupełnie czyste; ogólnie stan średni.
Cena: 600 zł
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50

FENELON FRANCOIS, Abrégé des Vies des
Anciens Philosophes, avec un recueil de leurs
plus belles maximes (…).
Lyon 1810, Blache et Boget, 368 s. +2 s.
Pięknie ilustrowane 26 portretami lyońskie wydanie
żywotów dawnych filozofów greckich pióra François
Fénelona (ur. 1651, zm. 1715), abpa Cambrai. Tekst poprzedzony jest życiorysem Autora oraz tablicami z listą szkół filozoficznych starożytnej Grecji. Część zasadnicza zawiera 26
żywotów słynnych filozofów antycznych greckich począwszy
od Talesa z Miletu poprzez Heraklita z Efezu, Sokratesa,
Platona, Arystotelesa, Epikura, a skończywszy na Zenonie
z Kition. Każdy filozof posiada swój portret z popiersia na
czwór dzielnej lub dwudzielnej na stronie rycinie. Na frontispisie ponadto sygnowana rycina z portretem Fenelona.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; na przedniej
okładce przetarty złocony superekslibris z herbem; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami roślinnymi
i geometrycznymi; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem
plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

51

FIGUIER LOUIS, Tableau de la nature. La vie
et les mœurs des animaux. Les Mammifères (…).

Paryż 1869, Librairie de L. Hachette, 590 s., 276 rycin.
Pięknie ilustrowane 276 rycinami oryginalne wydanie
traktatu o ssakach pióra Louisa Figuiera (ur. 1819, zm.
1894), jednego z francuskich najbardziej płodnych i poczytnych popularyzatorów wiedzy naukowej. Tekst zawiera rycinę frontispisu oraz 275 mniejszych i całostronicowych
grafik w tekście. W większości są to przedstawienia zwierząt
w ruchu z natury.
Oprawa z epoki, bordowy półskórek w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem ale także z przetarciami; wnętrze
w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; wszystkie
brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

52

FORSTER Karol, L’Univers Pittoresque. Histoire et description de tous les peuples. Pologne.

Paryż 1840, Firmin Didot i Bracia, 348 s.
Historia i opis geograficzno-polityczny Polski. Słynne
dzieło z serii „L’Univers Pittoresque”. Jedna z najpopular-
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niejszych pozycji geograficzno-historycznych pierwszej połowy XIX w. we Francji, wydawana w słynnej oficynie Firmina
Didot. Tom dotyczący Polski. Pierwsza część to opis geograficzno-polityczny Polski. Część druga to historia Polski od
czasów najdawniejszych do pierwszego rozbioru Polski. Część
trzecia omawia trzy rozbiory Polski. W części czwartej Autor
prezentuje zwyczaje i obyczaje Polaków. Część piąta dotyczy
cywilizacji, nauk i sztuk. W części szóstej zaprezentowane są
dążenia niepodległościowe począwszy od Legionów Dąbrowskiego. Ostatnie dwie części dotyczą powstania listopadowego
i sytuacji na ziemiach polskich po jego upadku. Tekst bardzo
bogato ilustrowany. Zawiera mapę Rzeczypospolitej większą
niż format książki. Ponadto 54 ryciny. Przedstawiają one pomniki przyrody, obiekty sakralne, zamki, pałace, miasta, portrety ważnych postaci historycznych z dziejów Polski, dzieła
sztuki, oraz monety i medale. Łącznie daje to liczbę 55 rycin
(w tym mapa) w komplecie skolacjonowanych z tablicą na
końcu tomu.
Oprawa z epoki, ciemnozielony półskórek w db stanie
z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł
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FOURNEL Jean-François, Formules des
actes et opérations relatives aux faillites
cessions et ...(…).
Paryż 1808, Wdowa Noyon, Stoupe i inni, XXXVI s. +291 s.
Unikatowy traktat prawniczy z okresu kodyfikacji
Napoleona Bonaparte. Przedmiotem traktatu jest uzupełnienie do wydanego także w 1808 roku kodeksu prawa
handlowego. Autor Jean-François Fournel (1745–1820),
znany adwokat Parlamentu Paryskiego zebrał formularze odpowiadające różnym czynnościom prawnym adekwatne do
stanu prawnego, który wprowadzał nowy napoleoński kodeks
handlowy. Są wśród nich m.in. formuły ogłaszania bankructwa, wszczynania postępowania upadłościowego, cesje, czy
odzyskiwania wierzytelności. Traktat zawiera także gotowe
formularze wyroków sądowych w przykładowych, raczej rażących, naruszeniach kodeksu handlowego. Tekst otwiera wstęp
oraz szczegółowy spis treści. Uwaga! Brak w BNF! Bardzo
rzadkie!
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach i krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w db
stanie; czasem plamy, ale suche; na stronie tytułowej słabo
czytelny pieczętny ekslibris; ogólnie stan db.
Cena: 400 zł

54

LE KORAN, Traduction nouvelle faite sur le
texte arabe par M. Kasimirski (…).

Paryż 1859, Charpentier, XXXIV s. +533 s.
Wyjątkowe tłumaczenie Koranu z języka arabskiego
na język francuski polskiego orientalisty i poligloty Wojciecha Kazimirskiego-Biberstein (1808–1887). Studiował
jeszcze w Warszawie i Berlinie języki orientalne, a po czynnym udziale w powstaniu listopadowym u boku Joachima
Lelewela wyemigrował do Francji. Tam czynnie działając
w środowisku polskim i współpracując z Hotelem Lambert księcia Adama Jerzego Czartoryskiego zrobił karierę w dyplomacji francuskiej, będąc jej stałym tłumaczem
(drogmanem) w Persji. Po 1850 r. Kazimirski uczestniczył
w zasadzie we wszystkich podpisywanych przez Francję
traktatach z Persją, a od 1858 r. był szefem wydziału we
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francuskim MSZ. Po raz pierwszy wydał własne tłumaczenie Koranu w 1840 r., które było wielokrotnie wznawiane.
W swojej interpretacji opierał się głównie na Włochu Louisie
Marraccim i Angliku Georege’owi Sale. Uwaga! Tłumaczenie Koranu Kazimirskiego było trzecim na język francuski po wydaniu Koranu w tłumaczeniu i opracowaniu Andre du Ryera z 1647 r. oraz Claude-Étienne Savary’ego
z 1783 r. Tłumaczenie Kazimirskiego wiernie oddaje styl
oryginału respektując podział na 114 sur i respektując
rytm poszczególnych wersetów. Kazimirski podobnie jak
Savary umieszcza przed tekstem zasadniczym Koranu
obszerny życiorys Mahometa na podstawie autorów arabskich i tradycji Sunny. Przedstawia w nim go przede wszystkim jako polityka i twórcę odrodzenia narodu arabskiego, dla
którego misja religijna i objawienia Koranu są jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu. Tłumaczenie Kazimirskiego
odniosło wielki sukces i było wielokrotnie wznawiane, nawet
we współczesnych czasach (np. wydania z 1970, 1993, czy
2010 roku). Niezwykle ciekawy druk religijny w tłumaczeniu polskiego orientalisty.
Oprawa z epoki, półskórek w db stanie z minimalnymi
przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w db stanie; czasem
plamy, ale suche; na stronie tytułowej odręczny ekslibris;
ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

55

LABRUYERRE Laurent, Les ruses du braconnage mises à découvert ou Mémoires & instructions sur la chasse et le braconnage (…).
Paryż 1857, Wdowa Bouchard-Huzard, 230 s.
Unikatowy traktat o fortelach sztuki kłusownictwa.
Drugie wydanie (pierwsze z 1771 r. zostało sprzedane
u Sotheby’s za 21 420 euro) pióra Laurenta Labruyerre’a (ur.
1723). Autor kłusownik wielkiego talentu został schwytany
w dobrach Kondeusza w 1768 r. Zwolniony został w zamian za
służbę u hrabiego de Clermont, księcia krwi. Wówczas został
także zobowiązany do podzielenia się swoją wiedzą, technikami i sekretami kłusownictwa, czego owocem jest sprzedawany
traktat. Tekst ilustrowany kilkoma drzeworytami przedstawiającymi techniki kłusownicze. Rzadkie!
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Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie bez zarzutu;
wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; na
stronie przedtytułowej odręczny ekslibris; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

56
poz. 56

Paryż 1837, Didier, XI s. +1 s. + 372 s.
Historia podróży po Francji pióra francuskiego historyka
i publicysty, autora historii Polski. Dzieło w formule podróży młodego chłopca z opisem najważniejszych zabytków tego
kraju. Tekst zawiera 4 ryciny, w tym jedną frontispisu,
m.in. z katedrą w Amiens.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa
z wieńcem laurowym na przedniej okładce i napisem „Institution Basse 1838”; oprawa w średnim stanie z przetarciami
i ubytkami szczególnie na brzegach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wewnątrz stan średni, liczne plamy charakterystyczne dla papieru z XIX w.;
wszystkie ryciny w db stanach; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

57
poz. 57

MARLES Jules Lacroix, Alfred ou le Jeune
Voyageur en France.

NAPOLEON, Les trente codes des Français
composés des (…).

Paryż-Limoges 1841, Martial Ardant Freres, 755 s.
Jeden z najsłynniejszych tekstów prawniczych wszechczasów – kodeks cywilny Napoleona z 1804 r. Była to pierwsza
kodyfikacja prawa po upadku Ancien Regime’u. Wprowadzał
wiele nowoczesnych rozwiązań jak choćby kwestię rozwodów
cywilnych. W latach 1804–1807 nosił nazwę kodeksu cywilnego Francuzów, a od 1807 r. Kodeks Napoleona, dla podkreślenia związków cesarza z kodyfikacją. Oprócz kodeksu cywilnego Napoleona zbiór zawiera 4 inne kodeksy: procedury
cywilnej z 1806 r., handlowy z 1807 r., kryminalny z 1808 r.
i karny z 1810 r. Jest to kompletny zbiór prawa kodeksowego
napoleońskiej Francji. Dzieło uzupełniają akty prawne z okresu
restauracji Burbonów: kodeks leśny oraz rzeczny z 1827 r., Karta konstytucyjna z 9 VIII 1830 r. Ponadto zbiór zawiera ustawę
taryf w sądownictwie i administracji oraz inne teksty prawne
np. prawo o klikonach, czyli krzykaczach miejskich, czy kodeks stowarzyszeń. W sumie jest to 30 kodeksów i aktów
prawnych. Zbiór zawiera alegoryczną rycinę frontispisu z popiersiem Napoleona otoczonym portalem zwieńczonym orłem
cesarskim, a pod nim ze sceną wojskową na koniach z udziałem
Cesarza Francuzów. Całość kończy szczegółowy spis treści.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; część kart pozaginanych na rogach; ogólnie
stan średni.
Cena: 150 zł

58

PRADT DE, Dominique-Georges-Frédéric Dufour, Histoire de l’ambassade dans le grand duché de Varsovie en 1812.

poz. 58
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Paryż 1817, Pillet, XXII s. +239 s.
Ciekawe wydanie dzieła Dominique-Georges-Frédéric
Dufour de Pradta (ur. 1759, zm. 1837), francuskiego du-
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chownego i dyplomaty, abp Malines, opisujące historię ambasady francuskiej w Księstwie Warszawskim w 1812
r. Autor będący zasłużonym dyplomatą i znawcą tematyki
międzynarodowej został przez Napoleona mianowany ambasadorem w Warszawie w kluczowym dla cesarza momencie, czyli przed podjęciem decyzji o wyprawie na Rosję.
Autor z pasją i polemicznym zacięciem rysuje dramatyczne losy swojej misji w Warszawie podczas pamiętnego 1812
roku, począwszy od organizacji wyprawy, aż do niesławnego
powrotu Napoleona z tzw. „Drugiej wojny polskiej”. Autor wrócił do Paryża odesłany przez Napoleona wracającego
z Moskwy przez Warszawę. Jest to wyjątkowy opis wydarzeń
z najważniejszego, jak pisał Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”
roku w jego życiu i jego pokolenia.
Oprawa z epoki, piękny brązowy półskórek w db stanie,
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 400 zł

poz. 59

59

PROYART Liévin-Bonaventure, Vie de Marie
Leckzinska, princesse de Pologne, la Reine de
France (…).
Lille 1842, L. Lefort, 287 s.
Historia życia córki króla Polski Stanisława Leszczyńskiego pióra ojca Proyarta, zagorzałego monarchisty. Maria Leszczyńska została królową Francji poślubiając
Ludwika XV. To małżeństwo pozwoliło Stanisławowi Leszczyńskiemu po przegranej wojnie domowej osiąść w Lotaryngii. Maria Leszczyńska znana była ze szczególnej pobożności, a pamiątki po niej jako królowej Francji można do
dziś podziwiać w pałacu Fontainbleau. Na frontispisie rycina
z portretem królowej.
Oprawa z epoki, pełna złocona skóra w słabym stanie
z licznymi przetarciami na krawędziach i okładkach; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem, ale także z przetarciami; wnętrze
w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

60

REYDELLET Abbé, Leçons élémentaires de
cosmographie rédigées d’après les programmes officiels du baccalauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres (…).
Paryż 1880, Charles Delagrave 282 s.
Szóste wydanie poprawione i uzupełnione (pierwsze
w 1861 roku) popularnego podręcznika kosmografii. Tekst
wyjątkowo ilustrowany 101 figurami w tekście będącymi
uzupełnieniem omawianych zagadnień. Ponadto na końcu woluminu znajdują się 3 rozkładane mapy, w tym dwie kilkukrotnie większe niż format książki. Pierwsza przedstawia
Księżyc, Marsa, Jowisza i Saturna. Druga hemisfery północną
i południową, zaś trzecia gwiazdozbiory ekwatorialne.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie bez zarzutu; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

61

SENART Gabriel Jerome, Révélations puisées
dans les cartons des comités de salut public
et de sureté générale, ou Mémoires (inédits) de Sénart,
agent du gouvernement révolutionnaire (…).

poz. 60
Paryż 1824, Principaux Libraires de France et de L’étranger, XX s. +278 s.
Pierwsze oryginalne wydanie unikatowych wspomnień z okresu rewolucji francuskiej Gabriela Senarta
(1760–1796), adwokata i prawnika, jednego z aktywniejszych
rewolucjonistów w regionie Turenii, który przyłączył się do
Jakobinów. Został w okresie terroru agentem Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego i prokuratorem publicznym w Tours. Po upadku Robespierre’a i Jakobinów więziony przez rok
w Paryżu, ostatecznie powrócił uniewinniony do Tours gdzie
wkrótce zmarł. Swe wspomnienia spisane podczas pobytu
w więzieniu przekazał prawdopodobnie Jean-Baptiste’owi
Dubois, prokuratorowi i także agentowi Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego. Ten ostatni sprzedał je Alexisowi Dumesnil,
który opracował je i wydał w 1824 r. Wyjątkowe źródło opisujące oczami funkcjonariusza reżimu największe zbrodnie
z okresu terroru Jakobinów. Rzadkie!
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie bez zarzutu; wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

62

SERGENT François, Manuel alphabétique du
propriétaire et du locataire ou sous-locataire,
tant des biens de ville que des biens ruraux (…).
Paryż 1829, Nicolas-Edme Roret, Pierre Mongie, François
Sergent, XV s. +324 s.
Trzecie wydanie (pierwsze w 1826 roku) ciekawego traktatu prawniczego o relacjach między wynajmującym
a najemcą. Traktat dotyczy zarówno nieruchomości miejskich, jak i dzierżaw rolnych. Tekst poprzedzony spisem treści
w formie słownika prezentującego od litery „A” do „Z” wszelkie pojęcia i definicje związane z przedmiotową tematyką. Autor podaje nie tylko definicje haseł, ale także np. wzory pism
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często z bardzo dokładnymi szczegółami anatomicznymi.
Ponadto na końcu znajdują się 3 kolorowane wielokrotnie
rozkładane plansze przedstawiające genitalia męskie,
żeńskie oraz kobietę w ciąży.
Oprawa z epoki, półskórek w db stanie z minimalnymi
przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale
suche; część kart od dołu nie przycięta równo; plansze bez
zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł

64

BAEDEKER Karl, Le Nord-Ouest de la France. De la frontière Belge a la Loire excepté Paris. Manuel de voyageur (…). Avec 11 cartes et 33 plans
(…).
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i umów, które ułatwią najemcy i wynajmującemu sporządzenie
kontraktu. Rzadki przykład traktatu prawniczego z dziedziny
prawa wynajmu. Jedyny dostępny aktualnie na rynku antykwarycznym egzemplarz tego traktatu wyceniany jest na 135 USD.
Oprawa z epoki, półskórek db stanie z minimalnymi przetarciami na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
oraz wzorami roślinnymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy,
ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

63

WITKOWKI Gustave-Joseph, La génération
humaine (…).

Paryż ca. 1899, Georges Steinheil, 434 s.
Szóste poprawione i uzupełnione wydanie traktatu o rozmnażaniu ludzi autorstwa Gustawa Józefa Witkowskiego
(1844–1923), syna polskiego wychodźcy z 1830 roku. Ojciec
Autora był także lekarzem, ale zmarł kiedy syn miał zaledwie
2 lata. Po ponownym zamążpójściu matki ojczym chciał aby
Gustaw Witkowski został architektem, ten jednak opuścił rodzinę i podjął studia medyczne w Paryżu, gdzie z poświęceniem pracował jako lekarz ambulansu w czasie wojny z Prusami 1870 roku. Autor kilkudziesięciu publikacji, popularyzator
wiedzy medycznej, w tym wznawianego wielokrotnie sprzedawanego traktatu. Tekst podzielony na kilka części podaje podstawowe informacje o genitaliach męskich i żeńskich. Autor
omawia także proces kopulacji, zapłodnienia i problemy medyczne z tym związane (np. impotencja, krótki czas owulacji).
Tekst zawiera także zagadnienia dotyczące zachowaniu się organizmu w czasie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią.
Dzieło wyjątkowo ilustrowane 260 drzeworytami w tekście,
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Lipsk–Paryż 1908, K. Baedeker, Paul Ollendorff, XXXIV
s.+ 476 s. + 11 map i 33 plany.
Przewodnik Karla Baedeker’a po północno-zachodniej
Francji, oprócz Paryża. Przewodnik wyjątkowo ilustrowany
czasem większymi niż format książki 11 mapami i 33 planami miast, dzielnic i zabytków. Przewodnik w swojej treści
obejmuje Pikardię, Artois, Flandrię, Normandię, Bretanię, Orlean, Turenię i Andegawenię. Są wśród tych regionów omówione m.in. takie słynne miejsca historyczne jak zamki nad
Loarą, opactwo benedyktyńskie St. Michel, czy katedry
gotyckie w Angers, Beauvais, Chartres, Orleanie, czy Tours. Tekst w j. francukim.
Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złocone tytułem w db stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem;
wewnątrz dzieło w db stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

65

BONNARD Abel, En Chine (1920–1921).

Paryż 1924, Arthème Fayard et Cie, 362 s.
Pierwsze oryginalne wydanie dziennika podróży do
Chin Abla Bonnarda (1883–1968), za który otrzymał grand
prix literatury Akademii Francuskiej w roku ukazania się, czyli
1924. Sam Autor, pisarz, poeta i polityk, który zaangażował się
w działalność środowisk prawicowych stał się jedną z twarzy
kolaborującego z III Rzeszą reżimu marszałka Philippe’a Petaina, będąc ministrem edukacji w jego rządzie. Po wojnie skazany na śmierć schronił się w Hiszpanii. Dziennik jest zapisem
jego ośmiomiesięcznego pobytu w Chinach, do którego doszło
w ramach misji dyplomatycznej kilkukrotnego premiera III
Republiki Paula Painlevé’go. Publikacja ta stała się przepustką Autora do Akademii Francuskiej, z której po wojnie został
wydalony.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze
w średni stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

66

BUKOWSKI K., JACKIEWICZ A., Sól i saliny Polskie.

Warszawa 1926, Dyrekcja Salin Państwowych/Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 107 s. +2 s. +7 tablic.
Druk wydany przez Dyrekcję Salin Państwowych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Autorzy przedstawiają dogłębną
informację o funkcjonowaniu kopalni soli w Polsce do roku
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1926. Rozprawa nie obejmuje tylko kopalni soli w Wieliczce
i Bochni, ale także złoża i zakłady na Kujawach, Górnym Śląsku i w Małopolsce Wschodniej Tekst zawiera bardzo dużo informacji statystycznych, liczne zdjęcia, zaś na końcu większe
niż format książki 7 tablic. Rzadkie!
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; ślady zagięcia na stronie tytułowej; brak tablic 3 ostatnich tablic; ogólnie
stan średni.
Cena: 100 zł
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poz. 68

poz. 69

poz. 70

COLETTE Sidonie-Gabrielle, La Maison de
Claudine.

Paryż 1922, J. Ferenczi et fils, 192 s.
Autobiograficzna powieść Colette (1873–1954), jednej z najsłynniejszych powieściopisarek francuskich pierwszej połowy
XX w., która jako druga kobieta we Francji została członkiem
Akademii Goncourt, oraz jako również druga w historii Francji
uzyskała prawo do pogrzebu państwowego. Powieść obejmuje
lata dziecięce Autorki spędzone na wsi. Zawiera w prezentowanym wydaniu 29 krótkich rozdziałów, w późniejszych było
ich maksymalnie 35. Tekst wydany w serii „Le livre moderne
illustré” z pięknymi drzeworytami Henri Clément Serveau
(1886–1972), słynnego francuskiego malarza, ilustratora i grawera znanego także z projektów banknotów francuskich.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze
w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

68

poz. 67

CORDAY Michel, Monsieur, Madame et l’Auto.

Paryż 1907, Charpentier et Fasquelle, 326 s.
Pierwsze oryginalne wydanie powieści podróżniczej
Michela Corday’a (1869–1937), jednego z płodniejszych powieściopisarzy francuskich końca XIX i pierwszej połowy XX
w. Osią powieści jest fascynacja nowym wynalazkiem techniki, jakim wówczas był automobil. Ten należący do bohatera
powieści miał aż 100 koni mechanicznych i rozpędzał się do
100 km/h [sic!]. Na ilustracji okładki znajduje się scena naprawy tego wehikułu na polnej drodze.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie z naklejonymi introligatorsko papierowymi okładkami; wnętrze
w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

69

FAGUET Emile, Les dix commandements. De
l’amitié. De l’amour.

Paryż 1909–1910, E. Sansot, 103 +100 s.
Dwa teksty zszyte w jednym woluminie autorstwa Émile
Fagueta (1847–1916), francuskiego pisarza i krytyka literackiego, który zasłynął z dziesięciotomowego wywodu filozoficznego pt. „Dziesięć przykazań miłości”. Przedmiotem sprzedaży są dwa tomy tego swoistego dekalogu „Kochaj swojego
przyjaciela” i „Kochaj swoją kobietę”. Mimo emocjonalnego
zbioru przykazań teksty zdradzają racjonalizm myśli Autora.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze
w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan bdb.
Cena: 50 zł

70

JASINSKI Max, Contes de la vieille France.

Paryż 1911, Vuibert, 3 k. +151 s. +2 k.
Pięknie ilustrowane i oprawione bajki dawnej Francji
pióra Maxa Jasinskiego, francuskiego Autora polskiego pochodzenia, inspektora szkolnego i doktora literatury.
Oprawa z epoki, niebieskie pozłacane płótno w db stanie
z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na
przedniej okładce herb miasta Paryża z dewizą „Fluctuat nec
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poz. 71

poz. 72

poz. 73

mergitur”, oraz informacją, że jest to nagroda miasta Paryża;
wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; na wyklejce naklejona
kartka z informacją, że książka jest nagrodą szkolną za wyniki w nauce wręczoną w 1917 r. ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

Paryż 1947, Horizons de France, 220 s.
Trzynasta część wydana z serii „Regiony Francji” poświęcona Alzacji. Tekst podzielony na 4 części między 4 Autorów
zawiera informacje na temat, geografii, historii, sztuki i kultury
intelektualnej regionu. Książka zawiera 3 rozkładane większe niż jej format mapy Alzacji. Ponadto liczne rysunki,
ilustracje i bardzo bogatą ikonografię zabytków. W tekście
znajdują się także kolorowane rozkładane plansze ze strojami Alzatczyków.
Oprawa z epoki, papierowa w średnim stanie, częściowo
pokryta folią; wewnątrz w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie
stan db.
Cena: 50 zł

71

JOANNE Paul, Suisse (…). 51 cartes, 17 plans
et 3 panoramas.

Paryż 1908, Hachette, XXXIV s.+ 604s., 51 map, 17 planów miast, 3 panoramy górskie.
Przewodnik Paula Joanne’a po Szwajcarii z aktualnymi
danymi hotelowymi i podróżnymi na rok 1909. Przewodnik
wyjątkowo ilustrowany często z większymi niż format książki
51 mapami i 17 planami miast. Ponadto 3 panoramy Alp
Szwajcarskich. Na początku i końcu tekstu kilkadziesiąt stron
z reklamami nie tylko turystycznymi. Tekst w j. francuskim.
Oprawa z epoki, pełne płótno perkalinowe tłoczone i złocone tytułem w średnim stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem z drobnym ubytkiem w dolnej części; wewnątrz w db stanie, jedynie niektóre rozkładane mapy mogą mieć nieznaczne
naddarcia na złożeniach, lub pogniecenia; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

72

34

MARTHELOT Pierre, Dollinger Philippe, Heitz
Robert, Biedermann Alfred, Visages de l’Alsace (…).

73

poz. 75

MICKIEWICZ Adam, Les Slaves. Pages choisies. (…).

Paryż [1913], E. Sansot, 403 s.
Wydany w serii „Biblioteka Międzynarodowa” zbiór słynnych wykładów Mickiewicza głoszonych w l. 1840–1841
w College de France na temat Słowian i literatury słowiańskiej. Rozprawa ze wstępem i przypisami dwóch spokrewnionych autorów francuskich z Reunionu posługujących się
pseudonimem (Marius Leblond, właściwie Georges Athénas,
Ary Leblond właściwie Aimé Merlo). Przedmiotem rozważań
Mickiewicza były m.in. chrześcijaństwo, mesjanizm i misja

VI. Oprawy romantyczne, kartonaż i dekoracyjne XIX–XX wieku
Polski, Legiony Polskie we Włoszech, Napoleon, Iwan Groźny, Katarzyna II etc. W wykładach tych Mickiewicz wygłosił
autorską i bogatą historię kultury Słowian. Nie ograniczał się
tylko do historii literatury, ale mówił o historii filozofii, języka, religii czy historii politycznej. Te tzw. prelekcje paryskie,
szczególnie z późniejszych lat 1842–1844, ostatecznie stały się
propagowaniem idei mesjańskiej i za to, oraz za niemalże kult
Napoleona został Mickiewicz usunięty z uczelni i pozbawiony
możliwości głoszenia wykładów.
Oprawa z połowy XX w. pełna skóra w bdb stanie złocona
tytułem i ekslibrisem „Guy Pose”; grzbiet ze złoconym tytułem
i motywami roślinnymi; wewnątrz stan bdb, jedynie papierowa
okładka tytułowa ma drobne plamy, ale suche; ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł

74

ROOSEVELT Thedore, Chasses et partie de
chasse.

Paryż 1903, Księgarnia Mathurins, Dujarric i wspólnicy
wydawcy, X s. +1 k. +396 s.
Pierwsze wydanie francuskie znanego traktatu prezydenta USA Theodora Roosevelta (1858–1919) na temat łowiectwa. Zapalony myśliwy i uczestnik safari w Afryce był nie

tylko politykiem republikańskim i 26 prezydentem USA, ale
także Autorem dzieła o łowiectwie. Nie ogranicza się ono tylko do myślistwa, ale zawiera także rozdziały na temat uprawy
ziemi i zwiększania plonów. Tekst w j. francuskim.
Oprawa współczesna, półskórek w bdb stanie bez zarzutu;
wnętrze w db stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; na
stronie przedtytułowej odręczny ekslibris; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

75

SIENKIEWICZ Henryk, Quo vadis? Roman
du temps des Césars (…)

Paryż–Londyn–Edynburg–Nowy York c.a. 1930, Nelson,
378 s. + 6 s.
Najsłynniejsza powieść Noblisty przetłumaczona na j.
francuski przez Regora des Sennerava. Wydanie z międzynarodowej oficyny Nelsona z piękną kolorową grafiką frontispisu
będącą ilustracją do tekstu. Na końcu znajduje się spis propozycji wydawniczych oficyny Nelsona.
Oprawa z epoki, pełne płótno w db stanie z pięknymi wzorami roślinno-geometrycznymi oraz tytułem; stan wewnętrzny
db, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

VI. Oprawy romantyczne, kartonaż
i dekoracyjne XIX–XX wieku
76

AUDEBRAND Philibert, Voyage et aventures
autour du monde de Robert Kergorieu (…).

Paryż ca. 1880, Théodore Lefèvre, 316 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z powieści Autora o charakterze awanturniczo-podróżniczym przekazującej przygody niejakiego Roberta Kergorieu przeznaczonej
dla dzieci i młodzieży. Powieść pięknie ilustrowana 15 całostronicowymi rycinami oraz kilkudziesięcioma mniejszymi, sygnowanymi w większości przez wybitnych ilustratorów francuskich czasów „belle époque”.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i zagięciami na rogach; na przedniej okładce scena będąca ilustracją do tekstu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami
geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi; wszystkie
karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, czasem, drobne
rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX
w.; na przedniej wyklejce prywatny ekslibris w formie odcisku
pieczętnego; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

77

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: 80 zł

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.

poz. 76

poz. 77

35

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

poz. 78

78

poz. 79
DARBOY ABBE, Les Femmes de la Biblie (…).

Paryż 1855, Bracia Garnier, 308 s. +18 pl.
Pięknie ilustrowane dzieło historyczno-religijne opisujące biografie 19 wyjątkowych kobiet z Biblii Starego i Nowego Testamentu. Są wśród nich m.in. Sara, żona Abrahama,
Maria siostra Mojżesza, Sefora żona Mojżesza, Rahab, Anna
matka Maryi, Elżbieta, córka Herodiady, Marta, Maria Magdalena i NMP. Tekst autorstwa Georgesa Darboy (1813–1871)
abpa Paryża zamordowanego przez komunardów jako zakładnika Komuny Paryskiej. Dzieło zawiera 18 ilustracji z portretami opisywanych kobiet autorstwa Gustave’a Staala
(1817–1882).
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna z postacią kobiety (Hagar Abrahama?) w pięknym medalionie; na tylnej wzór romantyczny; oprawa w db
stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie
i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wszystkie brzegi kart są
pozłacane; wnętrze w db stanie, czasem plamy charakterystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w., ale suche; nie ma ryciny przy wdowie z Sarepty, ale bez śladu wycięcia; ogólnie
stan db.
Cena: 300 zł

79

DEFOE Daniel, Aventures de Robinson Crusoe
(...). Traduction Nouvelle.

Paryż ca. 1875, Théodore Lefèvre i Emile Guérin, 3 k.
+313 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z najsłynniejszej powieści literatury światowej. Opowiada ona
o perypetiach rozbitka Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie.
Fabuła została oparta na autentycznych wydarzeniach z życia
niejakiego Aleksandra Selkirka, który na początku XVIII w.
spędził 4 lata na wyspie u wybrzeży Chile. Powieść pięknie
ilustrowana 16 sygnowanymi rycinami poza tekstem przez
Georgesa Lafosse’a (1843–1880), jednego z najsłynniejszych francuskich rysowników i grawerów francuskich. Ponadto każdy rozdział rozpoczyna się mniejszą ryciną będącą
ilustracją do tekstu.

36

poz. 80
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z minimalnymi przetarciami;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi i motywami kwiatowymi; na przedniej i tylnej
okładce monogram w medalionie od wydawcy E.G.; wszystkie
karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty
pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.;
ogólnie stan db.
Cena: 400 zł

80

D. S., Histoire de Saint-Alphonse-Marie De Liguori, évêque de Sainte-Agathe-Des-Goth (…).

Tours 1864, Alfred Mame i syn, 188 s.
Kolejne szóste wydanie historii życia św. Alfonsa Marii
Ligouriego (1696–1787), założyciela zakonu redemptorystów,
doktora Kościoła, opiekuna sierot i ubogich. Tekst wydany w serii Biblioteka Chrześcijańska dla dzieci i młodzieży z ryciną
frontispisu przedstawiającą ceremonię pogrzebową świętego
i dziecko chcące dotknąć jego doczesnych, świętych szczątków.
Oprawa z epoki, oprawa romantyczna w zielono-złotym
kolorze; na przedniej i tylnej okładce złocone roślinne wzory
romantyczne; ponadto na przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja ze świętą trzymającą insygnium królewskie
jabłka; oprawa w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet pozłacany tytułem oraz
wzorami roślinnymi i geometrycznymi, z małym przetarciem
od dołu; wnętrze w db stanie; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

81

FALLET Celine, Histoire de Marie Stuart, reine d’Écosse (…).

Rouen 1853, Mégard, 240 s.
Oryginalne wydanie historii Marii Stuart (1542–1587),
królowej Szkocji oraz Francji, więzionej 18 lat przez Elżbietę
I Tudor, a następnie ściętej za udział w rzekomym spisku przeciw władczyni Anglii. Uważa się Marię Stuart za najbardziej
znaną ze wszystkich szkockich monarchów, głównie ze względu na swoje tragiczne życie. Tekst pięknie ilustrowany 4 rycinami, w tym jedną frontispisu przedstawiającymi królową,
w tym także w scenie przed katem.
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poz. 81

poz. 82

Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze ciemnogranatowym; na przedniej i tylnej okładce roślinne wzory romantyczne; ponadto na przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja z królową przed
katem; oprawa w średnim stanie z minimalnymi przetarciami,
szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany
tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi, z małym
ubytkiem od dołu; wnętrze w db stanie; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

82

GIRARD Just, Les aventures du Cousin Jacques, ou Les Récits du Grand-Père.

Tours 1871, Alfred Mame i syn, 143 s.
Powieść awanturnicza dla młodzieży pióra Just-Jean-Étienne’a Roya (1794–1871) piszącego m.in. pod pseudonimem Just Girard. Tekst wydany w serii Biblioteka Szkół
Chrześcijańskich z ryciną frontispisu przedstawiającą scenę
z zatrzymaniem powozu w nocy.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze zielonym; na przedniej i tylnej okładce
złocone roślinne wzory romantyczne; ponadto na przedniej
okładce centralnie w kartuszu ilustracja z sarną na tle zamku;
oprawa w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie
na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

poz. 83

poz. 84

tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; wnętrze
w średnim stanie, liczne plamy charakterystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w., ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

84

HENRY P. A., Vie de Saint-Vincent-de-Paul
(…).

Limoges [1875], E. Ardant i wspólnicy, VII s. +120 s.
Kolejne dziewiąte wydanie historii życia św. Wincentego a Paulo (1581–1660), założyciela zakonu misjonarzy oraz
sióstr szarytek, opiekuna sierot i ubogich. Tekst wydany w serii
Biblioteka Religijna i Moralna dla dzieci i młodzieży z ryciną
frontispisu przedstawiającą świętego z sierotami. Na rynku antykwarycznym nie jest dostępny żaden egzemplarz. Rzadkie!
Oprawa z epoki, oprawa romantyczna w niebiesko-złotym
kolorze; na przedniej i tylnej okładce roślinne wzory romantyczne; ponadto na przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja z NMP z Dzieciątkiem; oprawa w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach;
grzbiet pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi, z małym przetarciem od dołu; wnętrze w db stanie;
na wyklejce przedniej okładki informacja, iż książka została
przyznana jako nagroda jednej z dziewcząt, w pensji dla panien; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

85

GRUSON August, Histoire des Croisades racontée a la Jeunesse.

KUBALSKI Mikołaj Ambroży, Vie et aventures du comte Maurice-Auguste Beniowski,
résumées d’après ses mémoires (années 1767–1786).

Paryż [1844], Charles Warée, 355 s.
Bogato ilustrowane pozłacane pierwsze oryginalne
wydanie historii krucjat z l. 1096–1291 przeznaczone dla
młodzieży, Tekst zawiera 6 sygnowanych całostronicowych
rycin przedstawiających sceny batalistyczne, lub sławnych
uczestników krucjat, np. Gotfryda de Bouillon.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze zielonym; na przedniej i tylnej okładce
złocony wzór romantyczny; oprawa w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet

Tours 1853, Alfred Mame i wspólnicy, 188 s.
Pierwsze oryginalne wydanie przygód słynnego awanturnika i podróżnika, konfederaty barskiego, uciekiniera
z Kamczatki, hrabiego Maurycego Beniowskiego (1746–
1786), obwołanego przez Malgaszów królem Madagaskaru.
Autor Mikołaj Ambroży Kubalski (1794–1875) powstaniec
listopadowy i emigrant we Francji związany z Hotelem Lambert, oparł się głównie na samych wspomnieniach Beniowskiego. Tekst wydany w serii Biblioteka Szkół Chrześcijańskich
z sygnowaną rycinę frontispisu przedstawiających scenę

83
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poz. 85

poz. 85

buntu i walki z Rosjanami. Na rynku antykwarycznym dostępne jest tylko późniejsze wydanie z 1858 roku. Rzadkie!
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze turkusowym; na przedniej i tylnej okładce złocone roślinne wzory romantyczne; oprawa w db stanie
z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w db stanie; dwie ostatnie
karty w tym ze spisem treści nierozcięte [sic!]; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

86

LAPORTE Albert, Les chercheurs d’or, (…).

Paryż ca. 1880, Théodore Lefèvre, 200 s. + 4 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z powieści Autora o charakterze awanturniczo-podróżniczym
przekazująca przygody poszukiwaczy złota. Powieść pięknie
ilustrowana 24 całostronicowymi rycinami sygnowanymi
w większości przez wybitnych ilustratorów francuskich czasów „belle époque”.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i zagięciami na rogach; na przedniej okładce scena będąca ilustracją do tekstu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami
geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi; wszystkie
karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, czasem, drobne
rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX
w.; na przedniej wyklejce prywatny ekslibris; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

87

LEMERCIER Adrien, Histoire du Grand
Condé.

Tours 1865, Alfred Mame i syn, 236 s.
Dziewiąte wydanie (pierwsze w 1844 roku) historii Ludwika de Bourbon-Condé, zwanego Kondeuszem Wielkim (1621–1686), pierwszego księcia krwi, marszałka Francji
i wybitnego dowódcy wojskowego, a także kandydata do tronu
polskiego. Tekst wydany w serii Biblioteka Szkół Chrześcijańskich z dwiema rycinami frontispisu przedstawiającymi
sceny na polu bitwy.

38

poz. 86

poz. 88

Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa
romantyczna w kolorze rubinowym; na przedniej i tylnej
okładce złocone roślinne wzory romantyczne; ponadto na
przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja z Wielkim
Kondeuszem w zbroi; oprawa w db stanie z minimalnymi
przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi, z małym ubytkiem od dołu; wnętrze w db stanie;
ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

88

LE ROUX Hugues, Médéric et Lisée (…).

Paryż 1887, Jules Levy, 3k.+ 176 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie drugiej w dorobku powieści Huguesa Le Roux (1860–1925), dziennikarza, pisarza i polityka (senatora) III Republiki Francuskiej
specjalizującego się w literaturze podróżniczej i kolonialnej.
Powieść pięknie ilustrowana 80 rycinami autorstwa Henri
Patrice Dillona (1850–1909), wybitnego rysownika, malarza
i ilustratora francuskiego czasów „belle époque”.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i zagięciami
na rogach; na przedniej okładce scena będąca ilustracją do tekstu;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi; wszystkie karty złocone na
brzegach; wewnątrz stan db, czasem, drobne rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

89

(…).

MAZURE Adolphe, Illustrations, ruines et souvenirs des capitales anciennes et modernes

Paryż [1852], P.C. Lehuby, 288 s.
Bogato ilustrowane pozłacane pierwsze oryginalne
wydanie historii stolic antycznych i współczesnych autorowi.
Ze stolic antycznych Autor omawia Babilon, Niniwę, Teby,
Jerozolimę, Ateny, Rzym. Współczesne Autorowi stolice występujące w tekście, to w Azji: Pekin, Kalkuta, Damaszek,
w Ameryce Płn. i Płd.: Nowy York, Meksyk, Lima, zaś w Eu-

VI. Oprawy romantyczne, kartonaż i dekoracyjne XIX–XX wieku
ropie: Wiedeń, Londyn, Paryż, Rzym, Petersburg, Konstantynopol. Kilka stron poświęca także Autor Warszawie. Niemniej
wywód nie jest wolny od rzeczowych rażących błędów, iż
przeniesienie stolicy z Krakowa miało miejsce w 1566 roku za
panowania Zygmunta II Augusta, czy że słynna z okresu potopu szwedzkiego trzydniowa bitwa o Warszawę miała miejsce
w 1650 roku (sic!). Tekst zawiera 8 kolorowanych w epoce
całostronicowych rycin przedstawiających widoki stolic historyczne i współczesne Autorowi: Londyn, Jerozolima, Pekin,
Rzym, Sankt-Petersburg, Berlin, Konstantynopol i Paryż.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze czarnym; na przedniej i tylnej okładce
złocony wzór romantyczny; oprawa w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; wnętrze w db
stanie, czasem plamy charakterystyczne dla kwaśnego papieru
z XIX w., ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

90

MIALLIER Marie, Louis et Louisette (…).

Paryż [1900], Ducrocq, XI s. +276 s. + 2 k.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z powieści Autorki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Powieść
pięknie ilustrowana 80 rycinami autorstwa Louisa Maitrejeana oraz L. Lagueya wybitnych ilustratorów francuskich
czasów „belle époque”.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w średnim stanie z nielicznymi przetarciami
i zagięciami na rogach; na przedniej okładce scena będąca
ilustracją do tekstu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi; na
odwrocie okładki ślad po zalaniu fragmentu wzdłuż brzegu;
wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, czasem, drobne rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX
i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

91
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ROUNOT Laure, Voyages aux montagnes de
glaces.

Limoges-Paryż [1866], Bracia Ardant, 143 s.
Powieść przygodowo-awanturnicza z wątkami marynistycznymi i łowieckimi. Tekst zawiera rycinę frontispisu
z widokiem morza i portu. Powieść wydana 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

92

SAINT FARGEAU DE A., Le Cid Campéador,
ou Le héros de Castille tiré fidèlement des chroniques et histoires du temps, espagnoles et arabes (…).
Limoges 1848, Bracia Barbou, 259 s.
Pierwsze oryginalne wydanie opisu przygód i walk legendarnego Cyda Zwycięzcy z okresu rekonkwisty Półwyspu
Iberyjskiego. Bohater miał walczyć skutecznie z Arabami

poz. 92

poz. 93

na terenie Hiszpanii w XI w. Tekst wydany w serii Biblioteka Chrześcijańska i Moralna z imprimatur biskupa Limoges.
Tekst z sygnowanymi dwoma rycinami frontispisu przedstawiającymi sceny walk z Arabami. W BNF dostępne są tylko
późniejsze wydania z 1867 i 1880 roku. Rzadkie!
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze ciemnogranatowym; na przedniej i tylnej okładce złocone roślinne wzory romantyczne; ponadto
na przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja z trzema dziewczynkami w strojach z XIX w.; oprawa w średnim
stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na grzbiecie
i rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami
roślinnymi i geometrycznymi, ale z ubytkiem od góry; wnętrze
w db stanie; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

93

VERNE Jules, L’Ille mystérieuse.

Paryż 1923, Librairie Hachette, 3k.+ 616 s.
Bogato ilustrowane wydanie słynnej powieści Autora „Tajemnicza wyspa”. Tekst wspaniale ozdobiony ilustracjami Jules-Descartesa Férata (1829–1906) malarza,
rysownika i grawera należącego do tzw. wielkich ilustratorów
Verne’a.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubyt-
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kami 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

Woltera. Dzieło w komplecie, opisujące całe życie króla Szwecji związanego tak bardzo z dziejami Polski.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze zielonym; na przedniej i tylnej okładce tłoczony wzór romantyczny; ponadto na przedniej okładce złoconymi literami „Ville de Paris”; oprawa w słabym
stanie z przetarciami, szczególnie na rogach i krawędziach;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w średnim stanie, liczne plamy charakterystyczne dla kwaśnego papieru z XIX w., ale
suche; na przedniej wyklejce naklejka, że książka była nagrodą w szkole dla młodych panien w 1848 roku [sic!]; ogólnie
stan średni.
Cena: 50 zł

94

VINCENT Marie, La petite cousine (…).

Paryż ca 1890, Théodore Lefèvre, XI s. +276 s. + 2 k.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z powieści Autorki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Powieść
pięknie ilustrowana 32 całostronicowymi rycinami sygnowanymi przez wielu różnych autorów, wybitnych ilustratorów francuskich czasów „belle époque”.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w db stanie z nielicznymi przetarciami i zagięciami na rogach; na przedniej okładce scena będąca ilustracją do tekstu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami
geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi; wszystkie
karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, czasem, drobne
rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX
w.; na przedniej wyklejce prywatny ekslibris w formie odcisku
pieczętnego; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

95

VOLTAIRE Arouet François-Marie, Histoire
de Charles XII roi de Suede (…).

Paryż 1849, Jules Delalain, 376 s.
Jedno z ważniejszych dzieł historycznych Woltera opisujące panowanie Karola XII, króla Szwecji i jego politykę w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to cenny polonik, opisuje bowiem dzieje Polski w trakcie tzw. wojny północnej
(1700–1721), rozpętanej przez Augusta II Mocnego. W trakcie
tej wojny został on zdetronizowany. W jego miejsce Karol XII,
aż do swojej klęski pod Połtawą(1709), osadził na tronie polskim Stanisława Leszczyńskiego. Przysłowiowa konfrontacja
„jedni do Sasa, drudzy do Lasa” jest przedmiotem rozważań
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WYSS Johan-Rudolf, Le Robinson Suisse ou
historie d’une famille Suisse naufragée (…).

Tours 1882, Alfred Mame i syn, 468 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z najsłynniejszej powieści literatury helweckiej „Robinson szwajcarski”. Opowiada ona o perypetiach rozbitków rodziny
szwajcarskiej płynącej do Australii po spadek i wyrzuconej
przez morze na bezludną wyspę w archipelagu Indonezji. Tekst
inspirowany słynną powieścią Daniela Defoe’a - Robinsona
Crusoe. Powieść pięknie ilustrowana 24 rycinami autorstwa
Karla Girardeta (1813–1871), pochodzącego z jednej z najsłynniejszych francusko-szwajcarskich rodzin rysowników,
malarzy i grawerów.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w bdb stanie z nielicznymi przetarciami i zagięciami na rogach; na przedniej okładce scena z rozbitkami
będąca ilustracją do tekstu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem
i wzorami geometryczno-roślinnymi i motywami roślinnymi,
lekko przyblakły w stosunku do okładek; wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz stan db, czasem, ale rzadko, drobne rude plamki charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku
XX w.; na przedniej wyklejce prywatny ekslibris w formie odcisku pieczętnego; ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł
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BOYLESVE Marin de, Exercices spirituels.
Une Pensée par jour (…).

Tours 1895, Alfred Mame i syn wydawcy papiescy, 396 s.
Pierwsze wydanie ćwiczeń duchowych przeznaczonych
dla każdego katolika pióra ojca Marin de Boylesve (1813–
1892), jezuity i profesora teologii. W pierwszej części Autor
przedstawia generalne rozważania o medytacjach, jak się do
nich przygotować oraz jaki zrobić ich plan na cały rok. W drugiej części znajdują się rozważania na każdą niedzielę i święta
roku liturgicznego zgodnie z kalendarzem liturgicznym począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, a skończywszy na
24 niedzieli zwykłej po Dniu Pięćdziesiątnicy. Traktat zawiera
4 całostronicowe ryciny z przedstawieniami objawień.
Każda strona zawiera także bordiurę we wzory geometryczno –roślinne.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra
w bdb stanie; na przedniej okładce monogram „A.M.”; grzbiet
tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; piękna
wyklejka papierowa imitująca te z XVIII w. złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan bdb.
Cena: 80 zł

tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1894–
1910. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga
część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu
czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku
liturgicznym. Dalsza część to modlitwy do świętych. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki oraz Droga Krzyżowa. Tekst
zasadniczo paralelnie po łacinie i francusku. Całość kończy
szczegółowy spis treści. Ponadto z osobną paginacją i stroną
tytułową na końcu znajdują się modlitwy dla diecezji Laval,
dla której parafialnik był przeznaczony. Modlitewnik zawiera
4 całostronicowe ryciny z Jezusem, Maryją i świętymi oraz
ze scenami z Nowego Testamentu w formie przypominającej
malarstwo gotyckie.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra w bdb stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, a na okładkach
ze złoconym monogramem Jezusa na przedniej i Maryi na
tylnej; piękna wyklejka bordowa na papierze atłasowym
złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w bdb niemalże idealnym stanie; wszystkie brzegi kart są pozłacane;
ogólnie stan bdb.
Cena: 80 zł

98

EYMARD Pierre-Julien, La Divine Eucharistie
(…). Prèmiere série. La présence réelle (…). La
Divine Eucharistie (…). Deuxième série. La Sainte Communion. (…)
Paryż 1883–1884, Bracia Poussielgue, T. 1: XVI s. +363 s.,
T. 2: XXIII s. +371 s.
Dwa traktaty zszyte w jednym woluminie pióra ojca
Pierre’a-Juliena Eymarda (1811–1868), świętego Kościoła Katolickiego, prezbitera marysty i apostoła kultu eucharystycznego. Święty zasłynął z szerzenia miłości i czci do Eucharystii,
czego dowodem są sprzedawane traktaty. W pierwszym Autor
pochyla się nad realną obecnością Chrystusa w Eucharystii,
zaś w drugim korzyściami dla nas, jako spożywających „mannę dla wybranych”.
Oprawa z epoki, pełna ciemnozielona złocona i tłoczona
skóra w bdb stanie z wzorem typu „dentelle” na przedniej i tylnej; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; piękna wyklejka z liliami burbońskimi złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu,
jedynie karta imprimatur lekko luźna; wszystkie brzegi kart są
pozłacane; ogólnie stan bdb.
Cena: 80 zł

99
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NOUVEAU PAROISSIEN ROMAIN à l’usage
du diocèse de Laval (...).

Tournay-Paris-Lille [1894], Desclée, Lefebure i wspólnicy,
2 k. +898 s. +62 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasadniczym

poz. 99
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PAROISSIEN Romain complet à l’Usage du
Diocèse de Chartres (...).

Paryż-Chartres [1865], w Paryżu Ad. Le Clere, w Chartres
J. Langlois, XIX s. +1084 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga część składa się z Mszy
Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa
ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Dalsza część to
Msza św. w trakcie udzielania sakramentu małżeństwa i Droga
Krzyżowa. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki oraz modlitwy do świętych. Modlitewnik przeznaczony był dla diecezji
Chartres. Tekst mszy św. i modlitw zasadniczo paralelnie po
łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści
wraz z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 5 całostronicowych rycin, 4 z Ewangelistami i jedną frontispisu kolorowaną w technice chromolitografii z Jezusem.
Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona
skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie
na rogach; na przedniej okładce dwie spinki, na tylnej brak;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wyklejka jasnoczerwona na papierze złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w słabym stanie; liczne plamy, ale suche; błąd
introligatora, między s. XIV a XV wszyte dwie karty z innego
modlitewnika; wszystkie brzegi kart są pozłacane wzorami
krzyży na czerwonym tle; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

101

PAROISSIEN très complet (...).

Tours [1905], Alfred Mame i syn, 624 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasadniczym
tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1905–
1916. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga
część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu
czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku
liturgicznym. Dalsza część to Msza św. w trakcie udzielania
sakramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo paralelnie po łacinie
i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści. Modlitewnik zawiera rycinę frontispisu ze św. Mateuszem Ewangelistą.
Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona
skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wyklejka
zielona na papierze złocona sygnetami na skórze oprawy;
wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie
brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

102

PAROISSIEN

ROMAIN

contenant

(...).

Tours 1870, Alfred Mame i syn, 512 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasadniczym
tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1870–
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1881. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga
część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu
czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku
liturgicznym. Dalsza część to modlitwy do świętych. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo paralelnie
po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści.
Modlitewnik zawiera 4 całostronicowe ryciny ze scenami
z Nowego Testamentu oraz rycinę frontispisu kolorowaną
w technice chromolitografii ze Świętą Rodziną.
Oprawa z epoki, pełna czarna skóra w średnim stanie
z minimalnymi przetarciami, szczególnie na rogach; wyklejka papierowa; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale suche;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

103

PAROISSIEN

ROMAIN

contenant

(...).

Tours 1882, Alfred Mame i syn, 512 s.
Pozłacany tzw. parafialnik, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części. Przed zasadniczym
tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1882–
1893. Pierwsza część zawiera podstawowe modlitwy. Druga
część składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu
czytane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku
liturgicznym. Dalsza część to modlitwy do świętych. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki. Tekst zasadniczo paralelnie
po łacinie i francusku. Całość kończy szczegółowy spis treści.
Modlitewnik zawiera 4 całostronicowe ryciny ze scenami
z Nowego Testamentu oraz rycinę frontispisu kolorowaną
w technice chromolitografii ze Świętą Rodziną.
Oprawa z epoki, masa perłowa z wytłoczoną na przedniej okładce różą w db stanie z minimalnymi przetarciami,
szczególnie na grzbiecie, gdzie w dolnej części jest mały ubytek; wyklejka biała atłasowa; wnętrze w bdb stanie; bez zarzutu; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

104

PETIT MISSEL des Pèlerinages de Notre
Dame.

Limoges ca. 1905, Marc Barbou i wspólnicy, 480 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik dla pielgrzymów do NMP w Lourdes i innych sanktuariów maryjnych
Francji dla każdego katolika składający się z kilku części.
Pierwsza zawiera podstawowe modlitwy i litanie. Druga część
składa się z Mszy Św., także rytu mszy sakramentu małżeństwa. Kolejna część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu czytane na wybrane niedziele i najważniejsze święta
w roku liturgicznym. Następne część to modlitwy i litanie do
świętych. Całość kończy szczegółowy spis treści z indeksem
modlitw. Modlitewnik zawiera 3 całostronicowe ryciny ze
scenami związanymi z Sanktuarium w Lourdes i La Salette oraz na frontispisie z Najświętszym Sercem Jezusa.
Każda strona zawiera także na bordiurze ryciny ze scenami z Lourdes i innych sanktuariów, m.in. Puy en Velay.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra
w średnim stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wyklejka kolorowa na papierze złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w śred-
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nim stanie, niektóre karty zagięte na rogach; wszystkie brzegi
kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

105

RUINART THIERRY, Les véritables actes
des martyrs (…).

Paryż 1825, Towarzystwo Katolickie Dobrych Książek, T.
1: 363 s., T. 2: 442 s., T. 3: 432 s.
Żywoty Świętych Męczenników Kościoła zebrane
w porządku chronologicznym przez Autora ojca Thierrego
Ruinarta (1657–1709), benedyktyna z kongregacji św. Maura.
Dzieło rozpoczyna męczeństwo św. Jakuba, jako pierwszego
biskupa Jerozolimy. Z bardziej znanych Świętych-Męczenników opisane są żywoty świętych: Ignacego z Antiochii,
Polikarpa, Felicyty, Wawrzyńca, Feliksa itd. Ponadto starodruk zawiera żywoty innych mniej znanych świętych, którzy
oddali swoje życie za Kościół w jego pierwszych wiekach
istnienia. Traktat w trzech tomach w komplecie zawierający
w ostatnim tomie alfabetyczny spis świętych męczenników.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, ale
także z przetarciami szczególnie od góry; wnętrze w db stanie;
czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

106

SAINTE BIBLE. Traduction nouvelle par M.
de Genoude (…).

Paryż ca. 1870, Bracia Gaume, 1247 s. + 33 s. rękopisu.
Wydanie Biblii Starego i Nowego Testamentu w nowym
tłumaczeniu na j. francuski ojca Antoine-Eugène’a Genouda
(1792–1849). Na stronie tytułowej rycina alegoryczna z symbolem Jahwe i dwoma Aniołami. Na końcu tekstu wszyty ano-
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nimowy rękopis z datą 1878 roku liczący 33 s. rozważań
na temat wiary i Biblii. Kuriozum!
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra w db stanie po renowacji z minimalnymi przetarciami,
szczególnie na rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
i wzorami roślinnymi; piękna wyklejka szara na papierze
atłasowym złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze
w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

107

TOMASZ A KEMPIS, L’Imitation de Jésus-Christ (…).

Paryż ca. 1900, Emile Rouselle, 506 s.
Pięknie pozłacany traktat o naśladowaniu Jezusa Chrystusa
Tomasza a Kempis (około 1380–1471) zakonnika, kanonika
regularnego, teologa i mistyka. Tekst w języku francuskim
w tłumaczeniu i opracowaniu Ojca Huguesa de Lamennais (1782–1854). Dzieło zawiera rozważania jak naśladować
Jezusa i prowadzić bogate życie duchowe, oraz czym jest
sakrament Eucharystii. Traktat pięknie ilustrowany sygnowaną ryciną frontispisu przedstawiającą scenę ucieczki
do Egiptu. Każda strona z bordiurą przedstawiającą motywy
anielskie i eucharystyczne. Całość kończy szczegółowy spis
treści. Jedyny dostępny egzemplarz na rynku antykwarycznym
jest wyceniany na 193 USD.
Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona skóra wzorem korony na przedniej okładce w bdb stanie
z minimalnymi przetarciami na rogach; grzbiet tłoczony tytułem; piękna wyklejka kolorowa na papierze złocona
sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w bdb stanie, karty
imitują papier czerpany; wszystkie brzegi kart są pozłacane;
ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł
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VIII. Akcje, obligacje, druki różne
i dokumenty
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ANDEGAWEŃSKIE Towarzystwo Bessonneau.

Angers 28 VII 1938, 25 x 27 cm, kupony – nie, podpis –
faksymile i pióro, kategoria – różne, nominał – 100 Franków.
Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji z Angers,
stolicy Andegawenii, skąd pochodziła dynastia i gdzie od listopada 1939 do czerwca 1940 roku miał siedzibę Rząd Polski na Uchodźstwie. Motywy dekoracyjne z herbem miasta
na bordiurze z motywami roślinno-geometrycznymi i datami
1901–2001, czas zawiązania spółki wg statutu. Na dole winieta
z widokiem miasta w tle katedry i rzeki Maine.
Stan: UNC.
Cena: 50 zł

109

ANDEGAWEŃSKIE Towarzystwo Nieruchomości.

Angers 30 XII 1929, 25 x 27 cm, kupony – wszystkie,
podpis – faksymile, kategoria – nieruchomości, nominał – 100
Franków.
Wyjątkowo ciekawy przykład przepięknej akcji z Angers,
stolicy Andegawenii, skąd pochodziła dynastia i gdzie od listopada 1939 do czerwca 1940 roku miał siedzibę Rząd Polski
na Uchodźstwie. Motywy dekoracyjne z herbem miasta na tle
drzewa i rzeki Maine. Emisja zaledwie 3500 sztuk! Sprzedawany walor ma nr 1327. Rzadkie!
Stan: EF.
Cena: 50 zł

110

BANK
FRANCUSKO-BELGIJSKO-POLSKI dla Przemysłu i Rolnictwa.

Łódź 1923, 18 x 28,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile podpisu Prezesa Banku Kazimierza Rundo, kategoria – finanse, nominał – 100 000 marek polskich (100 akcji po 1000).
Akcja dwustronna w j. polskim i francuskim. Ciekawe
świadectwo odradzającego się w II RP po odzyskaniu niepodległości sektora bankowego z udziałem kapitału francuskiego
i belgijskiego z miasta Łodzi. Motywy dekoracyjne waloru
z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych.
Stan: VF+.
Cena: 80 zł

111

BANK KRAJOWY Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem.

Lwów 1 I 1921, 22,5 x 39 cm, kupony – tak, podpis – pióro,
kategoria – finanse, nominał – 10 000 koron.
Ciekawe świadectwo działalności Banku Krajowego
Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem
Krakowskiem z siedzibą we Lwowie. 4,5% list zastawny
choć wystawiony w 1921 roku to nadal z nominałem w koro-

44

nach. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach geometryczno-roślinnych z herbem Galicji na odcisku pieczętnym. Walor
liczy w sumie 6 luźnych stron razem z arkuszem kuponowym
do 1928 roku. Ubytek na 0,5 cm na lewym górnym marginesie.
Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 100 zł

112

BANK POLSKI WARSZAWA 100 I 500 ZŁ.

Warszawa 1 IV 1934, 23,5 x 32,5 cm, kupony – tak, podpis – faksymile podpisu Prezesa Banku Władysława Wróblewskiego i Naczelnego Dyrektora Władysława Mieczkowskiego,
kategoria – finanse, nominał – 100 i 500 zł.
Ciekawe dwa świadectwa działalności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie. Bank Polski powstał 20
I 1924 roku w Warszawie na mocy reformy walutowej Władysława Grabskiego i był polskim bankiem emisyjnym. Bank
choć emisyjny był akcyjną spółką prawa handlowego, której
akcje nabywali w drodze emisji publicznej zwykli obywatele. Emisja z 1934 roku z faksymile podpisów prezesa Władysława Wróblewskiego (1875–1951) i Naczelnego Dyrektora
Władysława Mieczkowskiego (1877–1959). Ciekawa bordiura o wzorach geometryczno-roślinnych z wkomponowanym
orłem w koronie. Ponadto oba walory zarejestrowane w 1947
i 1948 roku w oddziałach Banku Polskiego w Warszawie i Częstochowie, na podstawia dekretu z II 1947 r., będącego podstawą do odszkodowań za znacjonalizowane przez komunistów
mienie. Przedmiotem sprzedaży są 2 walory o nominałach 100
i 500 zł. Pod światło widać na papierze napis „Bank Polski”.
Stan: VF+/EF -.
Cena: 50 zł
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BANK POLSKI WARSZAWA 1000 ZŁ.

Warszawa 1 IV 1934, 23,5 x 32,5 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile podpisu Prezesa Banku Władysława Wróblewskiego i Naczelnego Dyrektora Władysława Mieczkowskiego, kategoria – finanse, nominał – 1000 zł.
Ciekawe świadectwo działalności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej w Warszawie. Bank Polski powstał 20 I 1924 roku
w Warszawie na mocy reformy walutowej Władysława Grabskiego i był polskim bankiem emisyjnym. Bank choć emisyjny był akcyjną spółką prawa handlowego, której akcje nabywali w drodze
emisji publicznej zwykli obywatele. Emisja z 1934 roku z faksymile podpisów prezesa Władysława Wróblewskiego (1875–1951)
i Naczelnego Dyrektora Władysława Mieczkowskiego (1877–
1959). Ciekawa bordiura o wzorach geometryczno-roślinnych
z wkomponowanym orłem w koronie. Wysoki nominał.
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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BANK POLSKI WARSZAWA 2500 ZŁ.

Warszawa 1 IV 1934, 23,5 x 32,5 cm, kupony – tak, podpis – faksymile podpisu Prezesa Banku Władysława Wróblewskiego i Naczelnego Dyrektora Władysława Mieczkowskiego,
kategoria – finanse, nominał – 2500 zł.
Ciekawe świadectwo działalności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej w Warszawie. Bank Polski powstał 20
I 1924 roku w Warszawie na mocy reformy walutowej Władysława Grabskiego i był polskim bankiem emisyjnym. Bank
choć emisyjny był akcyjną spółką prawa handlowego, której
akcje nabywali w drodze emisji publicznej zwykli obywatele. Emisja z 1934 roku z faksymile podpisów prezesa Władysława Wróblewskiego (1875–1951) i Naczelnego Dyrektora
Władysława Mieczkowskiego (1877–1959). Ciekawa bordiura
o wzorach geometryczno-roślinnych z wkomponowanym orłem w koronie. Uwaga! Akcja imienna na nazwisko „Hanna
Kaftal” na odwrocie posiada tabelę na cesje. Przed wybuchem
II w.ś. w 1937 roku dokonano wpisu na rzecz Hanny Kaftal.
Bardzo wysoki nominał! Rzadkie!
Stan: VF.
Cena: 150 zł

115

CENTRE – CINEMA.

Paryż 6 III 1920, 26 x 32 cm, kupony – tak, wszystkie,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł kinematograficzny, nominał – 100 Franków.
Rzadki przykład waloru z branży kinematograficznej,
wystawiony w Paryżu, branży istniejącej dopiero niewiele ponad 20 lat. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach
geometrycznych i roślinnych oraz w lewym górnym rogu ze
świecącym reflektorem kinowym.
Stan: EF.
Cena: 50 zł

116

C.K. URZĄD GÓRNICZY OKRĘGOWY
W DROHOBYCZU.

Drohobycz 7 VII 1899, 21 x 34 cm, podpis – faksymile
i pióro, kategoria – przemysł naftowy.
Rzadki przykład zaświadczenia C.K. Urzędu Górniczego
Okręgowego w Drohobyczu, że Teofil Stanisław Cybulski pra-
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cujący w kopalni oleju ziemnego w Łodynie, może nadzorować wydobycie w wierceniu systemem kanadyjskim. Na dokumencie 2 znaczki skarbowe z 1898 roku, po 1 koronie każdy.
Na dole pieczęć okrągła urzędu oraz dopisek potwierdzający
z 1903 roku.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł
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C.K. URZĄD GÓRNICZY OKRĘGOWY
W DROHOBYCZU.

Drohobycz 8 VI 1903, 21 x 34 cm, podpis – pióro i faksymile, kategoria – przemysł naftowy.
Rzadki przykład zaświadczenia C.K. Urzędu Górniczego
Okręgowego w Drohobyczu, dla Teofila Stanisława Cybulskiego pracującego w kopalni oleju skalnego w Równem,
o wysłaniu proszonego przez petenta duplikatu dokumentu.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł
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C.K. URZĄD GÓRNICZY OKRĘGOWY
W DROHOBYCZU.

Drohobycz 1 IV 1908, 21 x 34 cm, podpis – pióro, kategoria – przemysł naftowy.
Rzadki przykład zaświadczenia C.K. Urzędu Górniczego
Okręgowego w Drohobyczu, że Teofil Stanisław Cybulski
pracujący w kopalni oleju ziemnego „Tomasz” w Tustanowicach, może nadzorować wydobycie w tej kopalni. Na odwrocie adres, znaczek pocztowy, oraz pieczęć urzędu, gdyż
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VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
dokument był jednocześnie złożonym listem zaadresowanym
do zainteresowanego. Ponadto znaczek listu poleconego oraz
pieczęcie pocztowe.
Stan: F+.
Cena: 50 zł

119

DECRET de la Convention Nationale du 12
novembre 1792, l’an premiere de la Republique Françoise. Loi au Conseil du Départemenr des
Vosges et consigné sur ses registrem le 27 du même mois.

Epinal 27 XI 1792, Haener drukarz departament Wogezy,
19,5 x 23,5 cm, 2 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Dekret Konwentu Narodowego
w sprawie konfiskaty wszystkich dóbr Zakonu Maltańskiego,
wpisany do registru i wydrukowany na polecenie Rady Departamentu Wogezy. Dekret odręcznie podpisany przez dyrektora
dystryktu. Rzadkie!
Papier czerpany w średnim stanie; na dolnym marginesie
mała dziurka bez ubytku tekstu; na górnym lewym rude plamki i minimalny ubytek z lewej strony na zgięciu; ogólnie stan
średni.
Cena: 50 zł

122

KOMPANIA INTEROCEANICZNA KANAŁU PANAMSKIEGO.

Paryż 29 XI 1880, 19,5 x 18 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile, kategoria – transport, przemysł, budownictwo, nominał – 500 Franków.
Jedna z największych inwestycji przełomu XIX i XX w.
na świecie – budowa Kanału Panamskiego. Papier wartościowy jednego z najsłynniejszych kanałów na świecie obok
Kanału Sueskiego. Na akcji faksymile podpisu Ferdynanda
de Lessepsa (1805–1894), budowniczego Kanału Sueskiego i Panamskiego. W 1879 roku zainicjował budowę Kanału
Panamskiego. Walor, który jest przedmiotem sprzedaży to akcja założycielska spółki. Towarzystwo jednak zbankrutowało
w 1889 roku. Głównie ucierpiało na tym około 500 tysięcy
drobnych akcjonariuszy. Lesseps został skazany za nadużycia
finansowe (słynna afera panamska) na 5 lat więzienia. Został
wkrótce zrehabilitowany, ale nie doczekał zakończenia budowy. Piękne motywy dekoracyjne z widokiem kanału i postaciami alegorycznymi oraz nazwami państw, które mogą
finansować przedsięwzięcie. Na dole akcji pieczęcie i znaczki
kontrolne wypłaty dywidendy.
Stan: VF.
Cena: 80 zł

120

DECRET de la Convention Nationale du
26 mars 1793, l’an second de la Republique
Françoise. Loi au Conseil du Départemenr des Vosges et
consigné sur ses registrem le 13 avril suivant.

Epinal, Haener drukarz departament Wogezy, 30 IV 1793,
20,5 x 25,5 cm, 2 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Dekret Konwentu Narodowego
w sprawie konfiskaty wszystkich dóbr emigrantów uciekających przed rewolucją i wystawienie ich ruchomości na aukcje
publiczne. Dekret wpisany do registru i wydrukowany na polecenie Rady Departamentu Wogezy. Dekret odręcznie podpisany przez dyrektora dystryktu. Na stronie tytułowej winieta
z emblematem departamentu i wzorami roślinnymi. Rzadkie!
Papier czerpany w db stanie; na dolnym marginesie mała
dziurka bez ubytku tekstu; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

121

FRANCUSKIE TOWARZYSTWO NAFTOWE MAŁOPOLSKA.

Paryż 22 I 1922, 31 x 20 cm, kupony – tak, brak jednego,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy, nominał – 1 udział założycielski w spółce na okaziciela.
Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestującej na ziemiach polskich, głównie w obszarze Borysławia i Tustanowic Kosmaczu k. Kosowa, w woj. stanisławowskim.
Miejscowości te wraz z okolicą była jednym z ważniejszych
ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce Wschodniej. Grupa „Pétroles de Malopolska” obok „Pétroles de Dombrowa” była największą francuską grupą kapitałową inwestującą w polski przemysł naftowy. Motywy dekoracyjne waloru
z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Mimo emisji 45 000 szt. jest to rzadki na rynku walor tej spółki.
Stan: VF-.
Cena: 80 zł
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KOMPANIA INTEROCEANICZNA KANAŁU PANAMSKIEGO.

Paryż 1 X 1884, 19,5 x 18 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – transport, przemysł, budownictwo, nominał – 500 Franków.
Jedna z największych inwestycji przełomu XIX i XX w.
na świecie – budowa Kanału Panamskiego. Papier wartościowy jednego z najsłynniejszych kanałów na świecie obok
Kanału Sueskiego. Na akcji faksymile podpisu Ferdynanda
de Lessepsa (1805–1894), budowniczego Kanału Sueskiego i Panamskiego. W 1879 roku zainicjował budowę Kanału
Panamskiego. Towarzystwo jednak zbankrutowało w 1889
roku. Głównie ucierpiało na tym około 500 tysięcy drobnych
akcjonariuszy. Lesseps został skazany za nadużycia finansowe (słynna afera panamska) na 5 lat więzienia. Został wkrótce
zrehabilitowany, ale nie doczekał zakończenia budowy. Piękne
motywy dekoracyjne z widokiem kanału i postaciami alegorycznymi oraz nazwami państw, które mogą finansować przedsięwzięcie. Na dole akcji pieczęcie i znaczki kontrolne wypłaty
dywidendy.
Stan: VF+.
Cena: 100 zł
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KOPALNIE ROPY KOSMACZ k. Kosowa.

Paryż 1 II 1924, 25 x 32 cm, kupony – wszystkie, podpis
– faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy,
nominał – 1 udział w spółce na okaziciela.
Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestującej na ziemiach polskich, w Kosmaczu k. Kosowa, w woj.
stanisławowskim. Wieś ta wraz z okolicą była jednym z ważniejszych ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce
Wschodniej. Kopalnia ta została założona przez słynnego
pioniera przemysłu naftowego w Galicji Stanisława Szczepankowskiego. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Emisja zaledwie 6000 szt.
Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

125

KOPALNIE ROPY KOSMACZ k. Kosowa.

Paryż 1 II 1924, 25 x 32 cm, kupony – wszystkie, podpis
– faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy,
nominał – 100 Franków.
Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestującej na ziemiach polskich, w Kosmaczu k. Kosowa, w woj.
stanisławowskim. Wieś ta wraz z okolicą była jednym z ważniejszych ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce
Wschodniej. Kopalnia ta została założona przez słynnego
pioniera przemysłu naftowego w Galicji Stanisława Szczepankowskiego. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Emisja zaledwie 6000 szt.
Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

126

KOPALNIE ROPY W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ k. Brzozowa.

Roubaix 15 I 1925, 25 x 32 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile, kategoria – górnictwo, przemysł naftowy, nominał
– 100 Franków.
Akcja francuskiej kompanii górniczo-naftowej inwestującej na ziemiach polskich, w Grabownicy Starzeńskiej k.
Brzozowa, w woj. podkarpackim. Wieś ta wraz z okolicą
była jednym z ważniejszych ośrodków wydobycia ropy naftowej w Małopolsce. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą z o
kształtach geometryczno-roślinnych o orłem z rozpostartymi
skrzydłami jako logiem firmy.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

127

KOMPANIA GÓRNICZA i Metalurgiczna
Nowo Pawłowka w Doniecku.

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 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: EF-.
Cena: 80 zł

128

KOMPANIA GÓRNICZA i Metalurgiczna
Nowo Pawłowka w Doniecku.

Paryż 7 XII 1898, 34 x 25 cm, kupony – tak podpis – faksymile i pióro, kategoria – górnictwo, hutnictwo, nominał –
150 Franków.
Obligacja o stopie zwrotu 5% rocznie 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 Antoniego Walewskiego
(1844–1898), a wnukiem Aleksandra Floriana Walewskiego
(1810–1868), ministra spraw zagranicznych Francji, syna naturalnego Napoleona I i Marii Walewskiej. Na górnym marginesie podklejenia po mikro naddarciach.
Stan: VF+.
Cena: 100 zł

129

L’ECLAIR. Compagnie (…) de voitures automobiles électriques et à petrole.

Paryż 22 XII 1906, 32,5 x 23 cm, kupony – tak, wszystkie,
podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał
– 100 Franków.
Wyjątkowo ciekawy przykład akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego. Spółka powstała właśnie w 1906 r.
nawiązuje swoją nazwą do pierwszego samochodu na świecie,
który brał udział w zawodach automobili na kołach z ogumieniem. Samochód L’Eclair został skonstruowany przez braci
André i Edouarda Michelin na potrzeby rajdu Paryż-Bordeuax w 1895 r. Od tego momentu zaczęła się kariera ogumienia w pojazdach samochodowych, gdyż bracia dzięki oponom
uzyskali 8 godzin przewagi nad kolejnymi zawodnikami wyścigu. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych
i geometrycznych w niebieskiej kolorystyce. Emisja 10 000
szt. Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

130

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
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cesarza Etiopii – Negusa Menelika II. Sam władca w trój
częściowej 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

131

LOI additionnelle à celle de Baux emphytéotiques. Donnée à Paris, le 25 mai 1791 Loi
au Conseil du Département des Vosges et transcrite sur
registres le 26 juin 1791 Louis, par la grace de Dieu et par
la Loi constitutionelle de l’Etat, Roi des François (…).

Epinal 30 VII 1791, Haener drukarz departament Wogezy,
19 x 24,5 cm, 2 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Prawo wydane jeszcze przez Ludwika XVI i Zgromadzenie Narodowe o prawie do czerpania korzyści z nieruchomości gruntowej, przejętej tytułem
wieczystej i dziedzicznej dzierżawy bez możliwości nabycia
prawa własności przy jednoczesnym dziedzicznym i zbywalnym prawie do dysponowania tą dzierżawą (tzw. emifetuza, fr.
bail emphytéotique). Dekret wpisany do registru i wydrukowany na polecenie Rady Departamentu Wogezy. Dekret odręcznie podpisany przez dyrektora dystryktu. Na stronie tytułowej
winieta z herbem, liliami Burbonów, sztandarami i wzorami
roślinnymi. Unikatowy dokument z okresu monarchii konstytucyjnej w czasie rewolucji. Rzadkie!
Papier czerpany w db stanie; na prawym marginesie od
góry zagięcie, a na dole postrzępienie; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

Akcja założycielska Łowickiego Towarzystwa Przetworów Chemicznych i Nawozów Sztucznych. Spółka założona na podstawie dekretu carskiego z 9 VI 1895 miała kapitał założycielski 600 000 rubli podzielony na 2400 akcji.
Była to największa fabryka w mieście zatrudniająca ponad 300
pracowników fizycznych i sporą liczbę umysłowych, dla których wybudowano mieszkania i szkołę. Właścicielami zakładu byli Belgowie, którzy w Łowiczu postanowili produkować
superfosfat. Mieścił się on w położonej w odległości dwóch
kilometrów na północ od miasta dzielnicy Korabka. Fabryka
uległa zniszczeniu w wyniku bombardowania miasta tuż po
wybuchu I wojny światowej. Motywy dekoracyjne z bordiurą
o wzorach roślinnych i geometrycznych w brązowej kolorystyce. Na walorze znajdują się belgijskie pieczęcie skarbowe. Na
marginesach podklejenia na odwrocie po kilku naddarciach na
1–2 cm. Walor w j. francuski i rosyjskim. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 200 zł

133

ŁOWICKIE TOWARZYSTWO PRZETWORÓW CHEMICZNYCH I NAWOZÓW
SZTUCZNYCH.
Warszawa 1899, 26 x 31 cm, kupony – tak, sześć oraz
talon, podpis – pióro i faksymile, kategoria – przemysł chemiczny, nominał – 250 Rubli.
Akcja Łowickiego Towarzystwa Przetworów Chemicznych i Nawozów Sztucznych. Spółka założona na podstawie
dekretu carskiego z 9 VI 1895 miała kapitał założycielski
600 000 rubli podzielony na 2400 akcji. W 1899 roku dokonano podwyższenia kapitału do 1 000 000 rubli i dokonano
drugiej emisji akcji w liczbie 1600, czego dowodem jest
sprzedawany walor. Historia fabryki zob. wyżej. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych
w zielonej kolorystyce. Na walorze znajdują się belgijskie pieczęcie skarbowe. Na marginesach podklejenia na odwrocie po
kilku naddarciach na 1–2 cm. Walor w j. francuski i rosyjskim.
Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 200 zł

134

MANUFAKTURA DYWANÓW
STYCZNYCH w Algierii.

ARTY-

Algier 23 XI 1906, 30 x 24 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile i pióro, kategoria – przemysł włókienniczy, nominał
– 5000 Franków.
Akcja francuskiej kompanii włókienniczej w Algierze. Firma zajmowała się produkcją dywanów, gobelinów, arrasów.
Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą z wzorem dywanu
i pracującymi postaciami kobiet przy krosnach. Emisja zaledwie 6000 szt. Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

132

135

Warszawa 1896, 26 x 31 cm, kupony – tak, trzy oraz talon, podpis – pióro i faksymile, kategoria – przemysł chemiczny, nominał – 250 Rubli.

Wiedeń 15 III 1860, wymiary 25 x 46 cm, kupony – tak,
sześć, podpis –faksymile podpisu ministra finansów, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100 guldenów waluty
austriackiej.

ŁOWICKIE TOWARZYSTWO PRZETWORÓW CHEMICZNYCH I NAWOZÓW
SZTUCZNYCH.

48

OBLIGACJA CESARSTWA AUSTRIACKIEGO.
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poz. 133

Obligacja Cesarstwa Austrii sprzed ponad 160 lat. Na
walorze faksymile podpisu Karla Ludwiga Freiherr von
Brucka (1798–1860), ministra finansów Austrii w l. 1855–
1860 znanego promotora rozwoju kolei w Imperium Habsburgów oraz nowoczesnej bankowości. 4 tygodnie po emisji
sprzedawanego waloru został fałszywie oskarżony o korupcje i zdymisjonowany przez cesarza Franciszka Józefa. W
następstwie tych wydarzeń popełnił samobójstwo. Motywy
dekoracyjne z bordiurą o kształtach roślinnych i herbem Austrii. Na odwrocie tabela losowań wykupu obligacji do 1917
roku. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 80 zł

136

OBLIGACJA MIASTA PARYŻA 1871–1887

Paryż 15 I 1887, wymiary 21,5 x 26 cm, kupony – tak, cztery, podpis –faksymile i pióro, kategoria – obligacje komunalne,
nominał – 400 Franków.
Obligacja miasta Paryża za rok 1871 wystawiona w styczniu 1887 roku. Piękne motywy dekoracyjne w formie portalu
z wkomponowanymi elementami roślinnymi, herbem miasta
Paryża oraz postaciami alegorycznymi. Uwaga! Na walorze
odręczny podpis, a nie faksymile mera miasta Paryża, Eugène’a Poubelle’a, od którego nazwiska w języku francuskim
pochodzi słowo „śmietnik” – „poubelle”, na pamiątkę ich ustanowienia w Paryżu w 1884 roku. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 100 zł

137

PIOTRKOWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE.

Piotrków 1 I 1927, 15,5 x 21 cm, kupony – tak, jeden podpis – faksymile i pióro, kategoria –obligacje miejskie, nominał
– 250 złotych.
8 % list zastawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Piotrkowie. Towarzystwo inwestowało w nieruchomości nie
tylko w mieście Piotrkowie i zabezpieczało kredyty na nich.
Na walorze wymienione są także takie miasta jak Będzin,
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Radomsko, Pabianice,
Tomaszów, Brzeziny, Zgierz, Zawiercie, Rawa Mazowiecka etc. Motywy dekoracyjne z tłem i bordiurą o kształ-

poz. 136
tach geometryczno-roślinnych z nominałem waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu
okupacji wystawiony przez Dom Bankowy A. Wolański i s-ka
(Warszawa, Nowy Świat 19). Dokument z dnia 11 I 1943 r. dla
wielmożnego Pana Zaboryckiego (? ….) potwierdza posiadanie przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor
w j. polskim i francuskim. Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

138

PIOTRKOWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE.

Piotrków 1 I 1927, 15,5 x 21 cm, kupony –nie, podpis –
faksymile i pióro, kategoria –obligacje miejskie, nominał –
500 złotych.
8 % list zastawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Piotrkowie. Towarzystwo inwestowało w nieruchomości nie
tylko w mieście Piotrkowie i zabezpieczało kredyty na nich.
Na walorze wymienione są także takie miasta jak Będzin,
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Radomsko, Pabianice,
Tomaszów, Brzeziny, Zgierz, Zawiercie, Rawa Mazowiecka etc. Motywy dekoracyjne z tłem i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych z nominałem waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu
okupacji wystawiony przez Dom Bankowy A. Wolański i s-ka
(Warszawa, Nowy Świat 19). Dokument z dnia 1 II 1942 r. dla
wielmożnego Pana Zaboryckiego (?) potwierdza posiadanie
przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor w j.
polskim i francuskim. Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

139

PIOTRKOWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE.

Piotrków 1 I 1927, 15,5 x 21 cm, kupony –tak, jeden, podpis – faksymile i pióro, kategoria –obligacje miejskie, nominał
– 1000 złotych.
8 % list zastawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Piotrkowie. Towarzystwo inwestowało w nieruchomości nie
tylko w mieście Piotrkowie i zabezpieczało kredyty na nich.
Na walorze wymienione są także takie miasta jak Będzin,
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Radomsko, Pabianice,
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Tomaszów, Brzeziny, Zgierz, Zawiercie, Rawa Mazowiecka etc. Motywy dekoracyjne z tłem i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych z nominałem waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu
okupacji wystawiony przez Dom Bankowy A. Wolański i s-ka
(Warszawa, Nowy Świat 19). Dokument z dnia 9 VI 1943 r.
dla wielmożnego Pana Zaboryckiego (?) potwierdza posiadanie przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor
w j. polskim i francuskim. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

142

Jasło 29 VI 1941, 10,5 x 15 cm, podpis – pióro, kategoria
– okupacja niemiecka.
Ciekawy przykład dokumentu okupacyjnego z II w. ś.
– poświadczenia karty pracy wydanego przez Arbeitsamt
w Jaśle dla Władysława Cybulskiego. Dokument taki był
obowiązkowy dla każdego między 16 a 60 rokiem życia
i chronił przez wywózką na roboty do Niemiec, albo do obozu koncentracyjnego. Na dole pieczęć urzędu podłużna oraz
okrągła ze swastyką.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

143
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PIOTRKOWSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIEJSKIE.

Piotrków 1 I 1927, 15,5 x 21 cm, kupony –tak, jeden, podpis – faksymile i pióro, kategoria –obligacje miejskie, nominał
– 3000 złotych.
8 % list zastawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Piotrkowie. Towarzystwo inwestowało w nieruchomości nie
tylko w mieście Piotrkowie i zabezpieczało kredyty na nich.
Na walorze wymienione są także takie miasta jak Będzin,
Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Radomsko, Pabianice,
Tomaszów, Brzeziny, Zgierz, Zawiercie, Rawa Mazowiecka etc. Motywy dekoracyjne z tłem i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych z nominałem waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu
okupacji wystawiony przez Dom Bankowy A. Wolański i s-ka
(Warszawa, Nowy Świat 19). Dokument z dnia 1 II 1942 r. dla
wielmożnego Pana Zaboryckiego (?) potwierdza posiadanie
przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor w j.
polskim i francuskim. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 150 zł

141

POLSKA NAFTA Spółka Akcyjna w Warszawie.

Warszawa 31 III 1921, 21,5 x 30 cm, kupony – tak, podpis
– faksymile i pióro, kategoria –przemysł naftowy, nominał –
500 marek.
Jeden z walorów naftowych II RP. Akcja wystawiona w Warszawie będącej siedzibą zarządu firmy. Motywy dekoracyjne
z bordiurą o motywach roślinnych, w którą wkomponowany
jest krajobraz z wieżami wiertniczymi. Akcja w j. angielskim,
francuskim i polskim, składa się z 6 stron wraz z kuponami.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

50

POŚWIADCZENIE KARTY PRACY ARBEITSAMT W JAŚLE.

POŻYCZKA Francuska „Credit National”
na odbudowę po I w. ś.

Paryż 21 XI 1919, 41,5 x 26,5 cm, kupony – tak, jeden,
podpis – faksymile, kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał – 500 Franków.
5% pożyczka powojenna Francji na potrzeby odbudowy
po I w. ś. obrony narodowej z 1916 roku. Główną część motywów dekoracyjnych stanowi bordiura o kształtach roślinnych w stylu secesyjnym. Ponadto winieta z postacią alegoryczną symbolizującą Francję z owocami i kogutem. Ponadto
dwie mniejsze winiety z kogutami i napis łaciński „Galia
superest”, czyli „Francja to przetrwa”. Całość w miodowej
kolorystyce.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

144

POŻYCZKA Francuska Obrony Narodowej
z I w. ś.

Paryż 24 X 1916, 25,5 x 14,5 cm, kupony – nie, podpis
– faksymile podpisu sekretarza generalnego pożyczki, kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał –140 Franków
w złocie.
Pożyczka wojenna imienna Francji obrony narodowej z 1916 roku. Pożyczka na potrzeby I w. ś. Główną
część motywów dekoracyjnych stanowi bordiura o kształtach 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

145

POŻYCZKA Francuska Obrony Narodowej
z I w. ś.

Paryż 1917, 31 x 24 cm, kupony – nie, podpis – nie, kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał – brak.
Pożyczka wojenna Francji obrony narodowej z 1917
roku. Trzecia pożyczka na potrzeby I w. ś. z pięknymi motywami dekoracyjnymi. Główną część stanowi
odwrócony żołnierz z bagnetem przed flagami Francji
i sztandarami zwieńczonymi hasłami republiki „Liberté- Egalite-Fraternité” i kogutem. Całość na pięknym papierze imitującym
filigrany.
Stan: UNC.
Cena: 50 zł
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ŚWIADECTWO PRZEMYSŁOWE dla
przedsiębiorstwa handlowego kategorii II.

Kraków 25 I 1924, 21 x 30,5 cm, kupony – nie, podpis –
faksymile i pióro, kategoria – dokumenty skarbowe, nominał
– 55 275 marek polskich.
Świadectwo przemysłowe na rok 1924 wystawione dla
Ludwika Tomaszkiewicza posiadającego na ul. Floriańskiej
2 przedsiębiorstwo sprzedaży towarów optycznych. Motywy dekoracyjne waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych oraz winietą z godłem Polski u góry, orłem przed zmianą z 1927 r. i trzema mniejszymi winietami
z symbolami handlu. Na górnym marginesie podklejony
ubytek.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu okupacji wystawiony przez Dom Bankowy A.
Wolański i s-ka (Warszawa, Nowy Świat 19). Dokument z dnia
7 II 1942 r. dla wielmożnego Pana Zaborowskiego (?) potwierdza posiadanie przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor w j. polskim, francuskim i niemieckim.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

147

ŚWIADECTWO UZDOLNIENIA – KOMISJA EGZAMINACYJNA DLA MASZYNISTÓW MOTOROWYCH KOPALNIANYCH W JAŚLE.
Jasło 17 II 1937, 20 x 34 cm, podpis – pióro, kategoria –
przemysł naftowy.
Rzadki przykład świadectwa uzdolnienia Komisji Egzaminacyjnej dla Maszynistów Motorowych Kopalnianych w Jaśle.
Świadectwo potwierdza, że Władysław Cybulski zam. w gm.
Uliczno, powiat Drohobycz, ukończył z wynikiem dobrym
kurs dla maszynistów motorowych kopalnianych i może obsługiwać maszyny i silniki do 150 KM na kopalniach oleju
i gazu ziemnego. Na dole pieczęć Okręgowego Urzędu Górniczego w Jaśle. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach
geometryczno-roślinnych.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł

148

TOWARZYSTWO ANONIMOWE
„PSZCZOŁA”.

Agen 2 VII 1923, 23 x 22 cm, kupony – tak, podpis – faksymile i pióro, kategoria – pszczelarstwo, rolnictwo, nominał
– 100 Franków.
Wyjątkowy walor wystawiony w Agen, w Akwitanii będącym siedzibą zarządu Towarzystwa Anonimowego „Pszczoła”. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometrycznych z przedstawieniem pszczół. Uwaga! Unikat nie
tylko na polskim rynku antykwarycznym. Emisja wyniosła
zaledwie 1100 szt. Walor imienny wystawiony na nazwisko
Castaner, takie jakie nosił minister spraw wewnętrznych Francji w l. 2018–2020.
Stan: VF-.
Cena: 80 zł

149

TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIASTA
WARSZAWY.

Warszawa 25 II 1927, 15,5 x 21 cm, kupony –tak, , podpis
– faksymile i pióro, kategoria – bankowość, nieruchomości,
nominał – 1000 złotych.
8 % list zastawny Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy. Towarzystwo inwestowało w nieruchomości w stolicy
i zabezpieczało kredyty na nich. Motywy dekoracyjne z tłem
i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych z nominałem

poz. 150

150

TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE W WARSZAWIE.

Warszawa 15 I 1929, 32,5 x 48,5 cm, ramka 47 x 63 cm,
kupony – tak, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse,
nominał – 1000 Franków.
Jeden z najbardziej dekoracyjnych walorów II RP. 6 % List
zastawny Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Walor zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską (1891–
1976), najsłynniejszą polską artystkę-plastyka międzywojnia. Malarka, grafik, ilustratorka, scenograf zasłynęła przede
wszystkim jako reprezentantka stylu Art Deco. Walor jest piękną grafiką w tym właśnie stylu z charakterystycznymi wzorami
geometrycznymi na bordiurze oraz z głową chłopki w chuście
z kłosami zboża. Papier w dużym formacie jest przykładem
jednego z ciekawszych projektów graficznych Zofii Stryjeńskiej. Pod światło widać znaki wodne w postaci powtarzanej
nazwy firmy. Walor oprawiony w ramkę i passe-partout.
Stan: VF.
Cena: 300 zł
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TOWARZYSTWO PERFUM Raspail.

Arcueil 23 X 1904, 34 x 24 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile i pióro, kategoria – przemysł chemiczny, perfumy,
nominał – 100 Franków.
Rzadki przykład waloru z branży producenta perfum
wystawiony w Arcueil, siedzibie firmy. Motywy dekoracyjne
waloru z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych
oraz pięknym sygnowanym Schutz-Robert 1904 tłem akcji,
z postacią alegoryczną, medalionem z portretem założyciela
firmy oraz z narzędziami do produkcji perfum.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

152

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH LILPOP,
RAU I LOEWENSTEIN.

Warszawa 15 V 1937, 21 x 29,5 cm, kupony –tak, , podpis – faksymile i pióro, kategoria – bankowość, nieruchomości,
nominał – 100 złotych.
Akcja słynnej Fabryki Maszyn, Kotłów i Wagonów oraz
montowni samochodów z siedzibą w Warszawie. Spółka założona w 1866 roku była jednym z największych zakładów
przemysłowych nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce zatrudniając 3 500 robotników. Zniszczona kompletnie przez
Niemców po Powstaniu Warszawskim nie wznowiła produkcji po wojnie. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach
geometryczno-roślinnych. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki dokument z okresu okupacji wystawiony
przez Dom Bankowy A. Wolański i s-ka (Warszawa, Nowy
Świat 19). Dokument z dnia 29 VI 1943 r. dla wielmożnego
Pana Zaborowskiego (?) potwierdza posiadanie przy rachunku bankowym przedmiotowego waloru. Walor w j. polskim
i francuskim.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

153

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU
Z POWODU BRAKU PRACY.

Iwonicz-Zdrój 31 X 1931, 21 x 34 cm, podpis – pióro,
kategoria – ubezpieczenia społeczne.
Ciekawy przykład wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnej w czasie Wielkiego Kryzysu Gospodarczego z l. 1929–
1933. Wniosek skierowany do Zakładu Ubezpieczeń we Lwowie za pośrednictwem Kasy Chorych w Krośnie, wystawiony
natomiast w Iwoniczu-Zdrój.
Stan: F+.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych AUTOMOBILES BELLANGER FRERES.

Neuilly sur Seine 11 III 1919/30 IX 1920, wymiary – 31 x
22,5 cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria –
motoryzacja, nominał – 100 Franków.
Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego z Neuilly sur Seine. Spółka powstała w 1913 r. i działała do 1925 r. Założona przez Roberta Bellangera (1889
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–1966) polityka, senatora III Republiki, została w 1925 r.
zakupiona przez właścicieli już wówczas wschodzącego giganta – Peugeota. Motywy dekoracyjne z bordiurą
o wzorach roślinnych i geometrycznych w zielonej kolorystyce.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

155

ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych AUTOMOBILES ELECTRO-MECANIQUES.

Paryż 3 V 1907, wymiary – 22 x 33 cm, kupony – tak,
wszystkie, podpis – pióro, kategoria – motoryzacja, nominał –
100 Franków/ 1 udział założycielski w spółce.
Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego
z Paryża. Spółka powstała w 1907 roku była jedną z pierwszych, która testowała hybrydy [sic!], czyli automobile o napędzie elektrycznym i benzynowym. Motywy dekoracyjne
z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych w zielonej
i brązowej kolorystyce.
Stan: EF-.
Cena: 50 zł

156

ZBIÓR 2 akcji motoryzacyjnych KRIEGER-BRASSIER.

Paryż 11 XII 1905, wymiary – 32 x 23 cm, kupony – tak,
wszystkie, podpis – pióro, kategoria – motoryzacja, nominał –
100 Franków/ 1 udział w spółce.
Zbiór 2 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego z siedzibą zarządu w Paryżu znane pod oficjalną nazwą
Société des Garages Kriéger et Brassier. Spółka powstała
właśnie w 1905 r. Założona przez Charlesa-Henri Brasiera (1864–1941), francuskiego przemysłowca i twórcy spółek
motoryzacyjnych oraz przez Louisa Kriégera (1869–1951),
francuskiego inżyniera i konstruktora silników. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych
w stylu secesyjnym wraz z monogramem firmy.
Stan: VF/EF.
Cena: 80 zł
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ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych
BONGOLA LOKUNDJE N’YONG.

Douala 25 III 1927, wymiary – 30 x 22 cm i 29 x 22 cm,
kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery
kolonialne, nominał – 100 Franków i udział w spółce.
Zbiór 2 francuskich akcji kolonialnych z Kamerunu, wcześniejszej kolonii niemieckiej, po I w. ś. objętej przez Francję.
Piękne motywy dekoracyjne z widokiem pracujących robotników na plantacji oraz rzeką i parostatkiem, w oddali zaś z górami. Ponadto z bordiurą z akcentami kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzotyczną.
Stan: VF+.
Cena: 100 zł

158

ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych
z OCEANII.

Paryż 1928, wymiary 31,5 x 42,5 cm, kupony – tak, wszystkie podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne,
nominał – 100 Franków.

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
nych z Tunezji. Walory z różnych branż, kolejowych, górniczych, czy nieruchomości. Motywy dekoracyjne z bordiurami
o kształtach geometryczno-roślinnych i z motywami arabskimi. Ponadto z winietami przedstawiającymi miasto i port
w Tunisie oraz pociąg i zakłady górnicze.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

161

ZBIÓR 2 francuskich bonów na WYSTAWY
ŚWIATOWE.

Paryż, 1900–1931, wymiary 21 x 17cm oraz 28 x 20 cm,
kupony – tak i nie, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał – 20 Franków, 60 Franków.
Zbiór 2 francuskich papierów wartościowych z Wystaw
Światowych. Pierwszy dotyczy wystawy z 1900 roku, bon z dołączonym sznurkiem [sic!] talonem posiada wyjątkowe motywy
dekoracyjne z postaciami alegorycznymi imitującymi wielkość
III Republiki. Drugi walor z wystawy kolonialnej z 1931 roku
z winietami przedstawiającymi koleje, samoloty i statki.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

162
poz. 157
Zbiór 2 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Oceanii. Walory z Nowych Hebryd oraz Markiz, najbardziej
na północ wysuniętej części Polinezji Francuskiej. Jeden z walorów jest rzadkim przykładem współpracy Czechosłowacko-Francuskiej w obszarze Oceanii. Motywy dekoracyjne
z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych i logami
firmy.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

159

ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych
SCAM.

Paryż 9 II 1938, wymiary – 31,5 x 23 cm , kupony – tak,
podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał – 100 Franków i udział w spółce.
Zbiór 2 francuskich akcji kolonialnych z siedzibą zarządu
w Paryżu. SCAM, czyli Sociéte Coloniale Agricole et Minere
zajmowało się uprawą i hodowlą, a także eksploatacją kopalni
w Afryce. Piękne motywy dekoracyjne z 4 winietami, w tym
centralnymi z widokiem pracujących robotników i pasterzy
kolonii na tle skalnego miasta. Ponadto z bordiurą z akcentami
kolonialnymi, roślinnością i ornamentyką egzotyczną.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 2 francuskich akcji kolonialnych
z TUNEZJI.

Paryż, Tunis 1885–1965, wymiary 30 x 29 cm oraz 19 x 27
cm, kupony – tak i nie, podpis – pióro, faksymile, kategoria –
papiery kolonialne, nominał – 500 Franków, 5 Dinarów.
Zbiór 2 francuskich papierów wartościowych kolonial-

ZBIÓR 2 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.
Zbiór 2 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 j i zielonej
Stan: VF/VF+.
Cena: 50 zł

163

ZBIÓR 2 obligacji miasta Paryża z lat 1875–
1876

Paryż 1875–1913, wymiary różne, 23,5 x 47,5 cm, kupony
– nie, podpis – faksymile, kategoria – obligacje komunalne,
nominał – 500 Franków.
Zbiór 2 obligacji miasta Paryża za rok 1875 (pożyczka
220 milionów) oraz 1876 (120 milionów) wystawione jednak
w lutym i lipcu 1913 roku. Piękne motywy dekoracyjne z panoramą miasta, św. Genowefą trzymającą jego herb oraz
postaciami alegorycznymi górników z wagonikiem.
Stan: VF-/VF+.
Cena: 50 zł

164

ZBIÓR 2 obligacji miasta Paryża z lat 1898–
1912

Paryż 1898–1913, wymiary różne, największe 23,5 x 47,5
cm, kupony – tak i nie, podpis – faksymile, kategoria – obligacje komunalne, nominał – różne od 300 do 500 Franków.

53

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
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ZBIÓR 3 obligacji miasta Paryża z lat 1929–
1931

Paryż 1929–1931, wymiary 23 x 35 cm, kupony – tak i nie,
podpis –faksymile, kategoria – obligacje komunalne, nominał
– 1000 Franków.
Zbiór 3 obligacji miasta Paryża za rok 1929 (2 miliardy 300
milionów) i 1931 (2 miliardy 500 milionów) serii „A” i „B”
wystawione w maju 1929 i styczniu 1932. Piękne motywy dekoracyjne z postaciami alegorycznymi, herbem miasta Paryża,
czy jego dewizą „Fluctuat nec mergitur”.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

168

poz. 165
Zbiór 2 obligacji miasta Paryża za rok 1888 i 1912 wystawione jednak w grudniu 1899 i styczniu 1913. Piękne motywy
dekoracyjne z panoramą miasta, św. Genowefą trzymającą
jego herb oraz postaciami alegorycznymi Hermesem, malarką
i górnikiem, a także z widokami ratusza „Hotel de Ville”. Na
jednym z walorów szwajcarski znaczek skarbowy.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

165

ZBIÓR 2 obligacji miasta Paryża z lat 1904–
1930

Paryż 1904–1930, wymiary różne, największe 20 x 44,5
cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – obligacje
komunalne, nominał – różne od 500 do 1000 Franków.
Zbiór 2 obligacji miasta Paryża za rok 1904 (170 milionów) i 1930 (176 milionów) wystawione jednak w maju 1927
i czerwcu 1930. Piękne motywy dekoracyjne z panoramą miasta, św. Genowefą trzymającą jego herb oraz postaciami
alegorycznymi Hermesem, malarką i górnikiem, a także z widokami ratusza „Hotel de Ville”.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

166

ZBIÓR 2 obligacji miasta Paryża z lat 1930–
1932

Paryż 1930–1932, wymiary 23 x 34,5 cm, kupony – nie,
podpis – faksymile, kategoria – obligacje komunalne, nominał
– 1000 Franków.
Zbiór 2 obligacji miasta Paryża za rok 1930 (1 miliard
950 milionów) i 1932 (1 miliard 250 milionów) wystawione
w sierpniu 1930 i grudniu 1932. Piękne motywy dekoracyjne
z widokami ratusza „Hotel de Ville”, oraz na odwrocie jednego
z walorów z kolumną na Placu Bastylii.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 3 francuskich akcji kolonialnych
z SENEGALU.

Dakar, Ziguinchor, Kaolack, 1928–1930, wymiary różne,
największe 31 x 41,5 cm, kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał – 100 Franków.
Zbiór 3 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Senegalu. Walory z różnych branż, handlowych, leśnych, rolniczych czy nawet destylarni. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych oraz z winietami
z widokiem portu oraz pracujących robotników afrykańskich.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

169

ZBIÓR 3 polsko-francuskich akcji przemysłu
naftowego SOBNIÓW.

Paryż 1923–1924, wymiary 31,5 x 21 cm, 31 x 24,5 kupony – wszystkie, certyfikat bez kuponów, podpis – pióro, faksymile, kategoria – przemysł naftowy, nominał – od 100 do
15000 Franków, lub 1 udział w spółce.
Zbiór 3 polsko-francuskich papierów wartościowych przemysłu naftowego kopalni Sobniów k. Jasła. Wśród trzech prezentowanych walorów znajduje się jeden bardzo rzadki certyfikat imienny potwierdzający posiadaczowi własność 150
akcji o nominale 100 franków każda, czyli łącznie 15 000
franków. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach
geometryczno-roślinnych. Walor o nominale 15 000 franków
w słabym stanie z podklejeniami naddarć. Niemniej rzadki!
Stan: F+/VF-.
Cena: 80 zł

170

ZBIÓR 4 francuskich akcji marynistycznych.

Paryż 1911–1924, wymiary różne, największe 35 x 46 cm,
kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – marynistyka, transport wodny, stocznie, nominał – różne od 100 do
500 Franków.
Zbiór 4 francuskich papierów wartościowych marynistycznych. Są wśród nich stocznie, kompanie armatorów statków,
czy towarzystwa morskie. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych, postaciami
Neptuna, widokami portów i stoczni miejscowości, np. Le
Rochelle, a także z liczną symboliką narzędzi i przyrządów
marynistycznych.
Stan: VF-/EF.
Cena: 80 zł

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
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ZBIÓR 5 francuskich akcji kolonialnych
z ALGIERII.

Paryż, Oran, Boudoukha, Orleansville, 1929–1948, wymiary różne, największe 28 x 43 cm, kupony – tak, podpis
– pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał –
różne od 100 do 500 Franków.
Zbiór 5 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Algierii. Walory z różnych branż, handlowych, leśnych, górniczych. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych oraz z winietami ze statkami, magazynami, oraz zakładami.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

175

poz. 171
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ZBIÓR 4 francuskich akcji dekoracyjnych.

Paryż 1879–1929, wymiary różne, największe 31 x 43 cm,
kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – ropa naftowa, transport, włókiennictwo, telekomunikacja, nominał –
różne od 100 do 500 Franków.
Zbiór 4 francuskich papierów wartościowych dekoracyjnych z różnych branż. Są wśród nich akcje włókiennicze,
taksówek Paryża, kopalni ropy, czy wreszcie telegrafu Paryż-Nowy York. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurami
o kształtach geometryczno-roślinnych, mieczami, buławami,
postaciami alegorycznymi, widokami kopalni, statków etc.
Stan: VF-/EF-.
Cena: 50 zł

ZBIÓR 6 francuskich akcji kolonialnych
z MAROKA.

Paryż, Casablanca, Tanger, Meknes, Taza 1922–1949,
wymiary różne największe 32 x 47 cm, kupony – tak, podpis
– pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał –
różne od 100 do 500 Franków.
Zbiór 6 francuskich papierów wartościowych kolonialnych z Maroka. Walory z różnych branż, handlowych, górniczych, czy nieruchomości. Motywy dekoracyjne z bordiurami
o kształtach geometryczno-roślinnych i z motywami arabskimi. Ponadto z winietami przedstawiającymi miasto i port
w Tangerze oraz uliczkę z tubylcami.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 6 francuskich różnych akcji kolonialnych.

Paryż, Cayenne, Saint-Laurent du Maroni 1896–1953,
wymiary różne, największe 28 x 43 cm, kupony – tak, podpis
– pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał –
różne od 250 do 1250 Franków.
Zbiór 4 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Gujany Francuskiej. Walory z różnych branż, handlowych,
leśnych, górniczych, czy nawet salin. Motywy dekoracyjne
z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

Paryż, Bordeaux, Sassandra, Bamako, Lyon, 1919–1951,
wymiary różne największe 31,5 x 41,5 cm, kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał
– różne od 100 do 2500 Franków.
Zbiór 6 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z różnych stron świata – Indii, Sudanu, WKS, Afryki
Środkowej. Walory z różnych branż, handlowych, górniczych, czy nieruchomości. Motywy dekoracyjne z bordiurami
o kształtach geometryczno-roślinnych. Ponadto z winietami
przedstawiającymi wybrzeże, rzeki, pracujących tubylców,
oraz w przypadku akcji z Indii ze słoniami i świątynią hinduską.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł
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177

172

ZBIÓR 4 francuskich akcji kolonialnych
z GUJANY FRANCUSKIEJ.

ZBIÓR 4 francuskich akcji kolonialnych
z MADAGASKARU.

Paryż, Tananariwa, 1897–1927, wymiary różne, największe 31 x 39,5 cm, kupony – tak, podpis – pióro, faksymile,
kategoria – papiery kolonialne, nominał – 100 Franków.
Zbiór 4 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Madagaskaru. Walory z różnych branż, handlowych, leśnych, górniczych, czy nawet kopalni złota. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych oraz
winietą z rolnikami oraz wołem.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

A PARIS.

ZBIÓR 6 akcji motoryzacyjnych COMPAGNIE GENERALE DES VOITURES

Paryż 1908–1945, wymiary różne, największe – 37,5 x
22 cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria
– motoryzacja, nominał – od 100 do 1000 Franków/ 1 udział
w spółce.
Zbiór 6 akcji francuskich akcji motoryzacyjnych z siedzibą zarządu w Paryżu. Korzenie spółki sięgają dekretu Napoleona III z 1855 r. tworzący kompanię, która miała uregulować ruch powozów i pojazdów konnych w Paryżu. Z czasem
kompania zawiadywała taborem samochodowym i odpowia-
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dała w dużym stopniu za transport kołowy w Paryżu. Inna
spółka o tej samej nazwie, której walor jest w zbiorze powstała
w 1866 r. i od 1898 r. zajmowała się eksploatacją samochodów,
najpierw elektrycznych, potem spalinowych posiadając duże
garaże w podparyskim Auberviliers. Teren ten w 1950 r. został
sprzedany fabryce Citroena. Motywy dekoracyjne z bordiurą
o wzorach roślinnych i geometrycznych.
Stan: VF/EF.
Cena: 80 zł

178

ZBIÓR 7 polsko-francuskich akcji przemysłu
naftowego.

Lille, Paryż 1914–1924, 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 7 polsko-francuskich papierów wartościowych
przemysłu naftowego. Są wśród nich kopalnie ropy Polana k. Ustrzyk Dolnych (niska emisja tylko 3000 szt.), Wańkowa 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. Motywy dekoracyjne
z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych. Różne
emisje, nominały i podpisy na walorach tych samych spółek.
Stan: VF-/EF.
Cena: 100 zł

poz. 178

179

ZBIÓR 9 francuskich akcji kolonialnych
z KONGA-BRAZAVILLE.

Paryż, Lyon, Brazzaville, 1907–1931, wymiary różne, największe 32,5 x 43 cm, kupony – tak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, nominał – różne od 100 do
2500 Franków.
Zbiór 9 francuskich papierów wartościowych kolonialnych
z Konga Francuskiego – Konga Brazaville. Walory z różnych branż, handlowych, rolniczych, surowcowych czy nawet
finansowych. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach
geometryczno-roślinnych oraz winietami, np. z półnagą Murzynką.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł
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W

pierwszej części niniejszego rozdziału proponujemy wybór widoków zamków i pałaców
dawnej Rzeczypospolitej w najszerszych granicach
politycznych. Większość prezentowanych obiektów
pochodzi z serii wydawanych w l. 1835–1847 przez
Leonarda Chodźko. Grafiki prezentujemy alfabetycznie wg j. francuskiego, zgodnie z datami wy-

dania z poszczególnych tomów. Staloryty i miedzioryty są generalnie w db i bdb stanach zachowania,
gdzieniegdzie pojawiają się żółte plamy, charakterystyczne dla papieru z XIX w., ale suche. Niektóre
grafiki są po profesjonalnej konserwacji w pracowni papieru z podklejeniem dla wzmocnienia papierem japońskim, o czym informujemy w opisie.

ZAMKI I PAŁACE RZECZYPOSPOLITEJ

180

CHODŹKO Leonard, Arcadie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina ilustruje ogród romantyczny we wsi Arkadia koło
Nieborowa w kompleksie pałacowym. Ten piękny ogród w stylu angielskim założony został przez Helenę Radziwiłłową. Grafika przedstawia ruiny wieży, a na drugim planie świątynie Diany.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

56
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poz. 185

181

CHODŹKO Leonard, Chateau de Lipowiec.

poz. 187

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 19 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia widok ruin zamku Lipowiec. Zamek
był własnością biskupów krakowskich.
Egzemplarz bardzo dobrze zachowany, bez zarzutu.
Cena: 50 zł

182

CHODŹKO Leonard, Chateau d’Ostrog. Monument de Kopernik a Varsovie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 15 x 22 cm; (karta: 17 x 26,5 cm).
Karta składa się z dwóch rycin przedstawiających widok
zamku w Ostrogu i pomnika Kopernika w Warszawie.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

183

CHODŹKO Leonard, Chateau Ducal à Krasiczyn.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?),
15,5 x 11,5 cm; (karta: 26 x 17,5 cm).
Widok Zamku Książęcego w Krasiczynie, k. Przemyśla.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche.
Cena: 100 zł

184

CHODŹKO Leonard, Environs de Krakowie
–Vue de Pieskowa Skala. La Foret de Bialowiez - Le Bison, L’Urus.
Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès,15 x 22 cm; (karta: 17 x 26,5 cm).
Rycina przedstawia dwa widoki. Pięknie uchwycony krajobraz Pieskowej Skały z zamkiem w tle, doliną Prądnika Białego i Maczugą Herkulesa. Druga rycina ilustruje dwa dostojne
zwierzęta symbol Białowieży, żubra i tura.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

185

CHODŹKO Leonard, Environs de Krakowie
– Vue d’Oycow.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 18 x 12 cm; (karta: 27 x 18 cm).

poz. 187
Rycina przedstawia widok zamku w Ojcowie u podnóża,
którego rozciąga się wiejska zabudowa.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

186

CHODŹKO Leonard, Environs de Warsovie
– La Chateau de Wilanow (Villa-nova).

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys. Emile Rouargue, 18
x 12 cm; (karta: 27 x 17,5cm).
Rycina ilustruje widok pałacu królewskiego w Wilanowie,
wzniesionego w latach 1681–1696 dla Jana III Sobieskiego
i Marii Kazimiery.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 80 zł

187

CHODŹKO Leonard, Esther. Environs de
Krakowie – Le chateau de Lobzow.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès,15 x 22 cm; (karta: 17 x 27,5 cm).
Rycina ilustruje portret Esterki oraz widok ruin zamku
w Łobzowie. Ta słynąca z urody i mądrości Żydówka miała
być ukochaną (kochanką) króla Kazimierza Wielkiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł
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poz. 188

188

poz. 191

CHODŹKO Leonard, Krakovie – Le Chateau royal du cote de la Wistule.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18,5 cm).
Rycina przedstawia widok zamku królewskiego na wzgórzu wawelskim z perspektywy zakola Wisły.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 80 zł

189

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Brzezany en Galicie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. F. Chołomski, ryt.
Adam Piliński, 20,5 x 13,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).
Widok Zamku Sieniawskich w Brzeżanach, w Galicji.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim; na
dolnym marginesie widoczny ślad pod światło po naddarciu
zakonserwowany.
Cena: 50 zł

190

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Krolewiec (Konigsberg).

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Emile Rouargue (?), 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia zamek w Królewcu, obecnie Kaliningrad w Rosji. Zamek królewiecki był między innymi rezydencją wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

191

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Lancut
en Galicie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński,
19,5 x 12,5 cm; (karta: 25,5 x 17,5 cm).
Widok Zamku w Łańcucie, w Galicji.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim. Na
górnym prawym marginesie w rogu ślad po mikro ubytku zakonserwowany.
Cena: 100 zł
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192

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Lubostron.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-François Alès, 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia widok pałacu w Lubostroniu. Nazwa
pałacu została nadana przez właściciela Fryderyka Skórzewskiego od słów „lube ustronie”.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim; na
prawym dolnym marginesie widoczny ślad pod światło po
naddarciu zakonserwowany.
Cena: 50 zł

193

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Luck en
Wolynie.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-François Alès, 22 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia widok zamku w Łucku na Wołyniu,
w XII w. była to stolica księstwa ruskiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

194

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Nowogrodek en Lithuanie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia widok zamku w Nowogródku na Litwie, obecnie na Białorusi.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

195

CHODŹKO Leonard, Le Chateau d’Olesko,
ou naquit Jan Sobieski.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia widok zamku w Olesku, obecnie na
Ukrainie, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche; na górnym marginesie podklejenie naddarcia na 0,8 cm.
Cena: 50 zł
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196

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Pulawy,
du cote de la Wistule.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-François Alès (?), 23 x 16 cm; (karta: 27,5 x 18,5 cm).
Rycina przedstawia łodzie płynące po Wiśle na tle pałacu
w Puławach
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim; na
dolnym marginesie mikroślad po naddarciu.
Cena: 50 zł

197

CHODŹKO Leonard, Le Chateau de Zator.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 20 x 14,5 cm; (karta: 27 x 17 cm).
Rycina przedstawia widok zamku w Zatorze. Zamek,
a właściwie pałac był siedzibą książąt piastowskich. Właścicielami pałacu byli kolejno: Poniatowscy, Tyszkiewiczowie,
Wąsowiczowie, Potoccy.
Egzemplarz średnio zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim;
w prawym górnym rogu mikro ubytek i ślad po naddarciu zakonserwowany na 3 cm.
Cena: 50 zł

198

CHODŹKO Leonard, Les environs du fort de
Modlin.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 23 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia twierdzę Modlin położoną nad brzegiem Narwi.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

poz. 200

200

CHODŹKO Leonard, Les Ruines du Chateau de Drzewica.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 17 x 14,5 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia ruiny zamku w Drzewicy. Zamek
wzniesiony w latach 1527–1535 przez arcybiskupa Macieja
Drzewickiego, w stylu gotycko-renesansowym.
Egzemplarz średnio zachowany, plamy rude charakterystyczne dla papieru z XIX w., ale suche.
Cena: 50 zł

201

CHODŹKO Leonard, Les Ruines du Chateau de Janowiec.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 25,5 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia widok zamku Janowiec.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na lewym dolnym marginesie drobne wgniecenie.
Cena: 50 zł

202

CHODŹKO Leonard, Malborg ou Marienbourg.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys i ryt. Adam Piliński, 20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 18 cm).
Rycina przedstawia panoramę Malborka.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

203

poz. 199

199

CHODŹKO Leonard, Les Ruines du Chateau
de Czorstyn.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia na pierwszym planie widok ruin zamku w Czorsztynie i Dunajec, na drugim zamek w Niedzicy.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 80 zł

CHODŹKO Leonard, Ruines de Chateau de
Chenciny.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 21 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina obrazuje ruiny zamku i leżącą u podnóża miejscowość Chęciny. Budowę zamku rozpoczęto prawdopodobnie pod koniec XIII w. Ze względu na niedostępność
warowni zdeponowano w niej skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, dla zabezpieczeniem przed wrogim Zakonem
Krzyżackim.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 80 zł
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208

CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau de
Trembowla.

Paryż 1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François Alès, 21
x 15 cm; (karta: 26 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia widok ruin zamku w Trembowli. Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, obecnie położony na terenie Ukrainy.
Egzemplarz dobrze zachowany, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 50 zł

209
poz. 206

204

CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau
d’Ilza.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès (?), 18 x 15 cm; (karta: 26 x 17 cm).
Rycina przedstawia ruin zamku w Iłży. Zamek biskupów
krakowskich zbudowany w latach 1326–1347, zniszczony
podczas Potopu. Odbudowany w XVII w. i opuszczony po pożarze pod koniec XVIII w.
Egzemplarz dobrze zachowany, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 80 zł

205

CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau de
Jazlowiec.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, ryt. Auguste-François
Alès, 21 x 15 cm; (karta: 27 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia widok ruin XV zamku w Jazłowcu,
obecnie Ukraina.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

206

CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau de
Lanckorona (…).

Paryż 1837, Bureau Central, ryt. Auguste-François Alès, 20
x 14 cm; (karta: 27 x 17 cm).
Rycina przedstawia widok ruin zamku w Lanckoronie koło
Kalwarii Zebrzydowskiej.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 80 zł

207

CHODŹKO Leonard, Ruines du Chateau de
Tenczyn (Environs de Krakowie).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?),
20,5 x 14,5 cm; (karta: 27,5 x 17,5 cm).
Widok Zamku Tenczyn i panorama Krakowa w tle.
Egzemplarz dobrze zachowany, rude plamy, charakterystyczne dla papieru z XIX w., ale suche.
Cena: 80 zł

60

CHODŹKO Leonard, Troki, ancienne capitale en Litvanie.

Paryż 1835, Bureau Central, ryt. Auguste-François Alès, 18
x 15 cm; (karta: 26,5 x 17 cm).
Rycina przedstawia widok ruin zamku w Trokach usytuowanego na wyspie, na jeziorze Galwe. Zamek został wzniesiony przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna
Witolda w XIV–XV w. Był ważnym ośrodkiem Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 80 zł

210

CHODŹKO Leonard, Warsovie – Le Chateau de Lazienki.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys. i ryt. Émile
Rouargue, 18 x 12 cm; (karta: 26 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia Pałac na Wodzie w Łazienkach - letnią
rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 50 zł

211

CHODŹKO Leonard, Zamek, Chateau sur
Niemen en Samogitie.

Paryż 1839–1842, Bureau Central, ryt. Adam Piliński (?),
20,5 x 12,5 cm; (karta: 27,5 x 18 cm).
Widok zamku nad rzeką Niemen na Żmudzi, na Litwie.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 100 zł

212

JAMES JOHN THOMAS, Palace of Lubomirski, Landshut, Gallicia.

Londyn 1816, John Murray, rys. John Thomas James, ryt. J.
Clark, 18,5 x 12 cm; (karta: 22 x 29,5 cm).
Widok Zamku w Łańcucie, w Galicji. Akwatinta wydana w dziele „Journal of a tour in Germany, Sweden, Russia,
Poland during the years 1813 and 1814” autorstwa Johna
Thomasa Jamesa (1786–1828) przedstawia widok zamku od
strony Oranżerii. Rzadkie!
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki na górnym i bocznych marginesach; wyraźne odbicie płyty; w górnym prawym rogu na marginesie ślad po
załamaniu.
Cena: 100 zł
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ORDA NAPOLEON, Pułtusk nad Narwią
(Polska). Gubernia Łomżyńska.

Warszawa 1882–1883, Maksymilian Fajans, rys. Napoleona Orda, ryt. Alojzy Misierowicz, 28,5 x 19,5 cm; (karta: 45
x 31,5 cm).
Litograficzny widok Zamku w Pułtusku nad Narwią.
Grafika wydana w słynnej serii Napoleona Ordy (1807–1883)
„Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom”. Ukazało się w niej 260 litografii spośród około 1000
rysunków wykonanych przez Napoleona Ordę. Przedmiotem
sprzedaży jest jeden z nich. Na dole krótka notka historyczna
o Pułtusku w j. polskim i francuskim.
Papier, litografia, drobne rude plamki na górnym i bocznych marginesach; na dole z lewej strony na wysokości tekstu
w j. polskim podklejenia po naddarciu; widok naklejony w dużym passe-partout; stan średni.
Cena: 200 zł

214

ROUARGUE Emille, Varsovie (Colonne Sigismond).

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 Królewskim, kolorowany
w epoce, rysowany i rytowany przez Emille’a Rouargue’a
(około 1795–1865). Na grafice widoczne oddziały żołnierzy,
dorożka i przechodnie.
Papier, staloryt kolorowany w epoce, czysty; widok naklejony w dużym passe-partout; stan bdb.
Cena: 120 zł

215

SPARROW SAMUEL, View of the city of
Cracow in Poland.

Londyn ca. 1790, Fourne, rys i ryt. Samuel Sparrow, 18 x
12 cm; (karta: 22 x 16 cm).
Miedziorytniczy widok panoramy Krakowa z Zamkiem
na Wawelu. Widok od strony zachodniej z postaciami jeźdźców i piechurów w strojach z epoki. Na Wiśle widoczne tratwy
spławiające towary. Grafika autorstwa brytyjskiego rytownika
Samuela Sparrowa działającego na przełomie XVIII i XIX w.,
specjalizującego się w widokach i detalach architektury. Bardzo rzadkie!
Papier czerpany, miedzioryt, czysty, wyraźny widok;
stan bdb.
Cena: 300 zł
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ANTHURIUM
MORTFONTHANENSE.
Revue Horticole (….).

Paryż 1886, Librairie Agricole de la Maison Rustique, rys.
Godard, ryt. G. Severeyns, 15 x 21 cm; (karta: 17 x 26,5 cm),
ramka 32 x 23 cm.
Kolorowana w epoce grafika przedstawiająca kwiat anturium. Grafika pochodzi z wydawnictwa ciągłego „Revue
horticole”, z tomu 56 za rok 1886, będącego swoistą encyklopedią wiedzy ogrodniczej.
Papier, chromolitografia; w lewym dolnym rogu podklejenie na marginesie; całość oprawiona w drewnianą ramkę i passe-partout; stan db.
Cena: 50 zł

217

CATHEDRAL OF ST. GATIEN - TOURS.

Londyn 1846, The Caxton Press, rys. T. Allom, ryt. J. Redaway, 19,5 x 12 cm; (karta: 28 x 21,5 cm).
Stalorytniczy widok wnętrza katedry św. Gatianusa
w Tours. Grafika czarno-biała pochodząca z serii „France Illustrated”, autorstwa Ojca George’a Newenhama Wrighta (około 1790–1877). Na grafice widoczne postacie modlących się
w czasie nabożeństwa.
Papier, staloryt, czysty, mocne odbicie druku; w prawym
górnym rogu minimalne zagięcie; stan db.
Cena: 50 zł

218

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

poz. 216
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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 epoce, ślad po złożeniu poszytu, na marginesie z lewej strony przetarcie; mapa po profesjonalnej konserwacji zabezpieczona i usztywniona tzw. papierem japońskim; stan db.
Cena: 50 zł

219

CHODŹKO Leonard, Carte générale de l’Italie:
pour servir à l’Histoire des Légions Polonaises en
Italie sous le commendement du General Dombrowski (…).

Paryż 1829, J. Barbezat, Jules Renouard, rys. Leonard
Chodźko, 43 x 44 cm; (karta: 68 x 50,5 cm).
Unikatowa mapa dedykowana hrabiemu Tytusowi Działyńskiemu przez Autora Leonarda Chodźko będąca przyczynkiem do historii Legionów Polskich we Włoszech. Mapa
oprócz bardzo dokładnych informacji na samej planszy (np.
trasa wyprawy na San Domingo) zawiera na marginesach właściwie dokładną historię Legionów Dąbrowskiego. Z lewej
i prawej strony od góry rzut oka na historię Legionów tekstem
ciągłym. Z lewej strony na dole kalendarium, oraz proklamacje Dąbrowskiego z 20 I 1797 roku o utworzeniu Legionów.
Z prawej strony na dole listę zabitych i rannych oficerów.
Tę drugą otwiera sam gen. Jan Henryk Dąbrowski. Ponadto poniżej kontynuacja proklamacji Dąbrowskiego i rozkaz
gen. Leopolda Berthier, z okazji brawurowego zwycięstwa
gen. Kniaziewicza 1 XII 1798 roku w bitwie pod Magliano.
Rzadkie!
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim
i usztywniony kartonem; na marginesach ślady po zakonserwowanych naddarciach i ubytkach.
Cena: 600 zł
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CHRYSANTHEMES. 1 Silene. 2 Etoile Polaire. Portefeuille des horticulteurs: journal
pratique des jardins ou revue complète de tout ce que la
science horticole présente de neuf et d’intéressant tant en
France qu’à l’étranger (….).

Paryż 1847–1848, J.B. Gros, rys. Constans, ryt. Paul Legrand, 15 x 19 cm; (karta: 18 x 26,5 cm), ramka 32 x 23 cm.
Kolorowana w epoce grafika przedstawiająca kwiaty chryzantemy w dwóch odmianach: gwiazdy polarnej i silene. Grafika pochodzi z dwutomowego wydawnictwa „Portefeuille
des horticulteurs”, będącego swoistą encyklopedią wiedzy
ogrodniczej. Rzadkie!
Papier, chromolitografia, drobne rude plamki na górnym
i bocznych marginesach; w lewym górnym rogu podklejenie;
całość oprawiona w drewnianą ramkę i passe-partout; stan db.
Cena: 50 zł

221

RACINET Albert, Europe XV–XVIe siecle.

Paryż 1888, Firmin Didot i wspólnicy, rys. i ryt. Albert
Racinet,Jules Jauvin, 18 x 17 cm;(karta 27 x 20 cm), ramka
32 x 23 cm.
Przykłady strojów społeczeństwa europejskiego z XV-XVI w. Grafika autorstwa Alberta Racineta (1825–1893),
słynnego francuskiego znawcy strojów z całego świata, malarza i ilustratora, wydana nakładem Frimina Didot i wydrukowana w pracowni litograficznej Durina oraz Julesa Jauvina,
w słynnym sześciotomowym dziele, które ukazało się w 1888
r., pt. „Le costume historique: cinq cents planches, trois cents
en couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu. Types principaux du vêtement et de la parure, rapprochés de ceux de l’intérieur de l’habitation dans tous les temps et chez tous les peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les
objets usuels, les moyens de transport”. Grafika przedstawia
stroje kobiece i męskie oraz nakrycia głowy.
Papier, chromolitografia, czysta, przycięta na dolnym marginesie grafika naklejona na papier; całość oprawiona w drewnianą ramkę i passe-partout; stan db.
Cena: 50 zł
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RACINET Albert, Pologne. Poland. Polen.

Paryż 1888, Firmin Didot i wspólnicy, rys. i ryt. Albert
Racinet ,Lemaitre, 21,5 x 30 cm; (karta 27,5 x 40,5 cm), passepartout 31 x 45,5 cm.
Przykłady strojów społeczeństwa polskiego z XIX w. Grafika autorstwa Alberta Racineta (1825–1893), słynnego francuskiego znawcy strojów z całego świata, malarza i ilustratora,
wydana nakładem Frimina Didot i wydrukowana w pracowni litograficznej Durina, w słynnym sześciotomowym dziele, które ukazało się w 1888 r., pt. „Le costume historique: cinq cents planches, trois cents en couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu.
Types principaux du vêtement et de la parure, rapprochés de ceux
de l’intérieur de l’habitation dans tous les temps et chez tous les
peuples, avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, les
objets usuels, les moyens de transport”. Grafika przedstawia stroje Żydów polskich, drwali, sprzedawców drobiu i cebuli, lokaja,
mleczarza, szlachcica, czy też stroje ludowe ze Żmudzi. Pod ryciną podpis „Polska” w trzech językach i informacja o wydawcy.
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Papier, chromolitografia, czysta, na marginesie u góry mikro naddarcie na 1,5 cm; grafika naklejona na papier brystol
z okienkiem jak passe-partout; stan db.
Cena: 150 zł

223

ROUARGUE Emille, Mexico.

Paryż między 1836 a 1864, Fourne, rys i ryt. Emille Rouargue, 14,5 x 10 cm; (karta: 25,5 x 16,5 cm).
Stalorytniczy widok panoramy miasta Meksyk, stolicy
Meksyku. Grafika czarno-biała odbita w epoce, rysowana
i rytowana przez Emille’a Rouargue’a (około 1795–1865). Na
grafice widoczne postacie w strojach duchownych podziwiające panoramę miasta.
Papier, staloryt, czysty, mocne odbicie druku; drobne rude
plamki, ale suche; stan db.
Cena: 50 zł

224

VANITY FAIR, Marie and Pierre Curie „Radium”.

Londyn 22 XII 1904 Vincent Broolos, Day and San Ltd., rys.
Julius Mendes Price, 20,5 x 33,5 cm; (karta: 25,5 x 35,5 cm).
Chromolitografia przedstawiająca karykaturę Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie, którzy odkry-

wają pierwiastek rad. Grafika pochodzi z brytyjskiego tygodnika Vanity Fair, który ukazywał się w l. 1868–1914.
Rzadkie!
Papier, chromolitografia, drobne rude plamki na górnym
i bocznych marginesach; stan db.
Cena: 300 zł

225

VIVIEN DE SAINT-MARTIN Louis,
SCHRADER Franz, INDE N.-O. et AFGHANISTAN (…).
Paryż 1925, Librairie Hachette, rys. G. Bagge et D. Aitoff,
ryt. E. Delaune, P. Dumas-Vorxet, 51 x 38,5 cm; (karta: 58 x
44 cm).
Wielkoformatowa, kolorowana w epoce, mapa Afganistanu i Indii Północno-Zachodnich. Mapa pochodzi ze słynnego
Atlasu Świata wydawnictwa Hachette autorstwa Louisa Viviena de Saint-Martin (1802–1896) i Franza Schradera (1844–
1924). Edycja, której mapa jest przedmiotem sprzedaży, była
poświęcona zmianom terytorialnym po I w.ś. i powstawaniu
nowych państw.
Egzemplarz dobrze zachowany, na środku ślad po złożeniu
ze względu na duży format mapy. Na dolnej podziałce przy 66
st. dł. geogr. nieduża ruda plama; całość naklejona na brystol;
stan bdb.
Cena: 100 zł
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BREWIARZ
II poł. XV w.

AUGUSTYŃSKI

WŁOSKI,

Rzym, Włochy, 2 poł. XV w., folio, 10 x 13 cm, 28 linii.
Unikatowa karta z brewiarza augustiańskiego
z Włoch, używanego w Rzymie i datowanego na 2 poł. XV
w. Tekst dwustronny w 28 linii w j. łacińskim z pięknymi czerwonymi gotyckimi inicjałami zaczynający się od „A vicesimo
primo”. Rzadkie!
Delikatny średniowieczny pergamin z epoki; stan db, bez
zarzutu, jedynie na górnych krawędziach widoczne ślady przyżółceń.
Cena: 200 zł

227

BREWIARZ
II poł. XV w.

AUGUSTYŃSKI

WŁOSKI,
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Rzym, Włochy, 2 poł. XV w., folio, 10 x 13 cm, 28 linii.
Unikatowa karta z brewiarza augustiańskiego
z Włoch, używanego w Rzymie i datowanego na 2 poł.
XV w. Tekst dwustronny w 28 linii w j. łacińskim z pięknymi
czerwonymi gotyckimi inicjałami zaczynający się od „Et Petrus”. Rzadkie!
Delikatny średniowieczny pergamin z epoki; stan db, bez
zarzutu, jedynie na górnych krawędziach widoczne ślady przyżółceń.
Cena: 200 zł

228

BREWIARZ GOTYCKI, II poł. XV w.

Rzym, Włochy, lub Paryż, Francja (?), 2 poł. XV w., folio,
12 x 16,5 cm, 15 linii.
Unikatowa karta z brewiarza z Włoch lub Francji,
używanego w Rzymie lub Paryżu i datowanego na 2 poł.
XV w. Tekst dwustronny w 15 linii w j. łacińskim z pięknymi
czerwonymi oraz niebieskimi gotyckimi inicjałami zaczynający się od „Dominus”. Rzadkie!
Delikatny średniowieczny pergamin z epoki; stan db, bez
zarzutu, jedynie na krawędziach widoczne ślady przyżółceń.
Cena: 200 zł

229

BREWIARZ GOTYCKI, II poł. XV w.

Rzym, Włochy, lub Paryż, Francja (?), 2 poł. XV w., folio,
12 x 16,5 cm, 15 linii.
Unikatowa karta z brewiarza z Włoch lub Francji,
używanego w Rzymie lub Paryżu i datowanego na 2 poł.
XV w. Tekst dwustronny w 15 linii w j. łacińskim z pięknymi
czerwonymi oraz niebieskimi gotyckimi inicjałami zaczynający się od „Auditur”. Rzadkie!
Delikatny średniowieczny pergamin z epoki; stan db, bez
zarzutu, jedynie na krawędziach widoczne ślady przyżółceń.
Cena: 200 zł

poz. 230
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[BRIAND ARISTIDE], République Française. Diplôme de Bachelier de l’Enseignement
Secondaire.

Paryż 11 XII 1906, folio, 44 x 27 cm.
Dyplom maturalny z odręcznym podpisem ministra
oświaty Arisitde’a Brianda. Francuski polityk i dyplomata
Aristide Briand (1862–1932) był wielokrotnym premierem
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i ministrem spraw zagranicznych, laureatem pokojowej Nagrody Nobla za traktat w Locarno w 1925 roku, współautorem
słynnego paktu Brianda-Kelloga. W swojej karierze politycznej od 14 III 1906 do 4 I 1908 roku pełnił funkcje ministra
oświaty III Republiki. Objął je jako socjalista w rządzie prawicy, aby wprowadzić w życie swoją ustawę przegłosowaną
rok wcześniej o rozdziale Kościoła od państwa i tzw. laickości
państwa.
Pergamin z epoki; całość otoczona bordiurą z symbolami
republiki i wzorami roślinnymi; z lewej strony pieczęć opłatkowa ministra oświaty; z prawej strony pieczęć i podpis urzędnika oświaty vice-rektora Akademii w Paryżu; stan db, jedynie
ślady po złożeniach.
Cena: 500 zł
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Paryż, 9 rue St. Germain des Pres, 3 XII 1830 lub 1839 (?),
bifolio, 13,5 x 21 cm..
Unikatowy list odręczny z podpisem Olimpii Chodźko
do Victora Hugo. Olimpia Chodźko z d. Maleszewska (1797–
1889) była żoną Leonarda Chodźko h. Kościesza (1800–1871)
historyka, geografa, kartografa, działacza emigracyjnego, który
był jedną z najważniejszych postaci popularyzujących sprawę
polską we Francji. Olimpia Chodźko była najbliższym współpracownikiem męża i współautorką wielu tekstów do słynnego
wydawnictwa „La Pologne historique, litteraire monumentale
et pittoresque, (…) wydanego w trzech tomach oraz „La Pologne historique, litteraire, monumentale et illustrée (…)” wydanego w jednym tomie. Chodźkowie swoją działalnością wydawniczą przede wszystkim w języku francuskim umożliwiali
podtrzymywanie i ugruntowywanie pamięci o Polsce wśród
elit społeczeństwa francuskiego. Korespondencja z Victorem
Hugo (1802–1885) jest przykładem tej strategii mającej doprowadzić do odbudowy Rzeczypospolitej dzięki aktywności elit
polskich i francuskich. Znany już wówczas i bardzo ceniony
pisarz dzięki m.in. „Katedrze Marii Panny w Paryżu” był także
politykiem, który spotykał się z królem Ludwikiem Filipem.
Olimpia Chodźko prosi o pomoc w obejrzeniu sztuki „Ruy
Blas” Victora Hugo, gdyż dwukrotnie wybierała się na spektakl, ale nie mogła znaleźć wolnego miejsca. Bardzo rzadkie!
Papier listowny z pierwszej połowy XIX w. Na górze data
„3 décembre”, na dole podpis „Olympe Chodzko” i adres
9 rue St. Germain de Près. Verso drugiej karty listu to koperta
z adresem: „Monsieur Victor Hugo, 6 rue Place Royale, Paris”. Pod tym adresem (dziś Place des Vosges) Hugo mieszkał
w l. 1832–1848. Ponadto 4 stemple pocztowe; stan db, jedynie
ślady po złożeniach i ubytki na stronie kopertowej.
Cena: 800 zł
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CHODŹKO Olimpia, List do Victora Hugo
z dnia 3 XII 1839 (?).

CHODŹKO Olimpia, List do Victora Hugo
ca. 1840.

Paryż, 2 rue de l’Abbaye, b.d. około 1840; bifolio, 13,5 x
21 cm..
Unikatowy list odręczny z podpisem Olimpii Chodźko
do Victora Hugo. Olimpia Chodźko chwali w nim talent poetycki adresata powołując się na jego dwie sztuki teatralne:
„Marion Delom” z 1831 roku i „Lukrecja Borgia” z 1833 roku.
Powołuje się też na przyjaźń z Marion Dorval (1798–1849),
jedną z najwybitniejszych francuskich aktorek epoki romanty-
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zmu, która grała także w sztukach Victora Hugo. Uwaga! Na
odwrocie drugiej karty listu napisane ręką samego Victora Hugo „lettres triés” („listy posegregowane”). Bardzo
rzadkie!
Papier listowny z pierwszej połowy XIX w. Na górze brak
datacji, na dole podpis „Olympe Chodzko” i adres „2 rue de
l’Abbaye”; stan db, jedynie ślady po złożeniach i od góry naddarcie na 1,5 cm, bez ingerencji w tekst.
Cena: 1 200 zł

233

LESSEPS CHARLES-AIME DE, list do Pana
Astor 14 II 1883.

Na pokładzie statku Washington 14 II 1883, bifolio, 10
x 16 cm.
Unikatowy list Charlesa Aimé de Lesseps (1840–1923),
syna Ferdynanda de Lessepsa (1805–1894), budowniczego
Kanału Sueskiego i Panamskiego. Charles-Aimé de Lesseps
był vice-prezydentem Kompanii Kanału Sueskiego. List skierowany do Pana Astor w sprawie protegowanego Pana Guigneta i możliwości zatrudnienia go w administracji Kompanii
Kanału. Rzadkie!
Papier listowny z drugiej połowy XIX w.; stan db, bez zarzutu, jedynie w lewym górnym rogu naklejony kawałek papieru na list. Uwaga! Do rękopisu dodajemy gratis akcje
Kanału Panamskiego taką jak poz. 122.
Cena: 200 zł
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LESSEPS FERDINAND DE, Proverbe oriental (…) 1887.

Paryż (?), 1887, folio, 13 x 10,5 cm, koperta 15 x 12 cm.
Unikatowy autograf Ferdynanda de Lessepsa (1805–
1894), budowniczego Kanału Sueskiego i Panamskiego. 5 linii
tekstu i podpis z datą: Proverbe oriental: “Une once de crainte
fait plus qu’un quintal d’amitié.” – Sentence chrétienne : “Aimez-vous les uns les autres!” 1887. Ferd [inand] de Lesseps
(Przysłowie orientalne: „jedna uncja strachu waży więcej niż
kwintal przyjaźni.” Sentencja chrześcijańska: „Miłujcie się
wzajemnie”. 1887 Ferd[ynand] de Lesseps). Były to ulubione
sentencja Lessepsa, które wypisywał na kartkach lub wizytówkach. Rzadkie!
Papier listowny z drugiej połowy XIX w. i koperta z epoki.
Na kopercie odręcznie cyfra 4 i napis Ferdinand de Lessepss;
stan bdb, bez zarzutu. Uwaga! Do rękopisu dodajemy gratis
akcje Kanału Panamskiego taką jak poz. 123.
Cena: 500 zł

235

[MUSSOLINI BENITO], VITTORIO EMANUELE III, Per Grazia di Dio e per Volonta
Della Nazione Re d’Italia, 15 XII 1935.

Rzym 15 XII 1935, folio, 24,5 x 37 cm.
Unikatowy dekret króla Wiktora Emanuela III kontrasygnowany przez Benito Mussoliniego. Tekst odręczny
na formularzu z tytulaturą króla Włoch. W pierwszej części
przedstawiona jest podstawa prawna, a w drugiej sentencja.
Dekret dotyczy nadania obywatelstwa włoskiego Panu Vittorio Zirnstein. Na odwrocie odręczne podpisy króla Wiktora Emanuela III (1869–1947) oraz Benita Mussoliniego
(1883–1945) jako kontrasygnata premiera i ministra spraw
wewnętrznych. Bardzo rzadkie!

poz. 235

poz. 235
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X. Rękopisy, autografy, dedykacje

poz. 235

poz. 236

poz. 237

poz. 238

Papier z epoki; na górze pieczęcie z datami 20 XII 1935 oraz
odręczne numery sygnatury dokumentu; ponadto pieczęć z wpisem do registru sądowego z datą 27 XII 1935; stan średni, ślad
po złożeniu w pół, na górnym marginesie naddarcie ukośne na
2,5 cm nad pieczęcią z datą; ponadto prawy brzeg dokumentu
lekko postrzępiony w jednym miejscu z naddarciem 0,5 cm.
Cena: 5 000 zł

236

NAPOLEON III, List do więzionego cesarza
28 X 1870.

Meaford Stone w hrabstwie Staffordshire, 28 X 1870, folio,
18,5 x 22,5 cm.
Unikatowy odręczny odpis listu na potrzeby archiwum
nadawcy (tzw. draft letter) adresowany do więzionego
przez Prusaków cesarza Napoleona III. Uwięziony podczas
bitwy pod Sedanem 3 IX 1870 roku został przewieziony do
Pałacu Wilhelmshöhe koło Kassel, gdzie przebywał do 19 III
1871 roku, skąd po uwolnieniu udał się do Anglii. Faktycznie
już 4 IX 1870 roku zszokowani kapitulacją paryżanie obwołali III Republikę. Formalnie jednak detronizacja Napoleona
III nastąpiła dopiero 1 III 1871 roku podczas posiedzenia
Zgromadzenia Narodowego w Bordeaux. List w j. angielskim,
w którym Autor brytyjski polityk konserwatywny George
Cecil Weld-Forester (1807–1886) zwraca się cały czas do
Napoleona III „Your Majesty”. Pyta o zdrowie adresata listu
i warunki niewoli. List został wysłany z majątku żony przez
Belgię do cesarza. Rzadkie!
Papier listowny z drugiej połowy XIX w. Na górze data 28
X 1870; stan db, jedynie ślad po złożeniu w pół.
Cena: 1 000 zł
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NOWAK JULIAN, Le voyage des parlementaires polonais en France (février-mars 1927).

Paryż 1929, Édition du groupe parlementaire franco-polonais, VIII s. +190 s.
Pozłacane wydanie relacji z podróży polskich parlamentarzystów do Francji w lutym i marcu 1927 roku spisane piórem
Juliana Nowaka (1865–1946). Polski polityk, lekarz i lekarz
weterynarii oraz mikrobiolog, premier oraz minister, a także
rektor UJ opisał współpracę polsko-francuskiej grupy parla-

68

mentarnej i wyjazd Polaków do Francji w początkach 1927
roku w ramach tej kooperacji. W tekście ilustracje przedstawiające ten wyjazd i wspólne uroczystości oraz rauty. Uwaga! Druk zawiera własnoręczną dedykację Autora książki.
A Monsieur Emmanuel Evain en souvenir à l’excellent accueil
reçu à Paris et en temoignage de confratérnelle symphathie.
Julien Nowak. Cracovie le 16 octobre 1929. Rzadkie!
Oprawa z epoki, pełne złocone płótno w średnim stanie
z przetarciami i ubytkami na rogach; wnętrze w db stanie, bez
zarzutu; w środku liczne wycinki z gazet o wspomnianej wizycie i współpracy polsko-francuskiej; wszystkie brzegi kart są
pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

238

RZEWUSKI WACLAW, Sur les chevaux
orientaux et provenant des races orientales par le comte Wenceslas Severin Rzewuski ci-devant
officier de cavalerie membre de plusieurs Académies et
connu chez les Arabes Bédouins sous le nom de l’Émir
Tag-el-Faher Abd-el-Nischaane,

Bliski Wschód 1820, faksymile Warszawa Biblioteka Narodowa [2014], 3 tomy.
Hrabia Wacława Seweryn Rzewuski (1784–1831), pasjonat koni orientalnych wyjechał w 1817 r. na Bliski Wschód
w celu zakupu koni czystej krwi arabskiej dla cara Aleksandra
I. W trakcie swojej podróży zwiedził Syrię, Liban, Palestynę,
Irak i Półwysep Arabski. Tam zżył się z Beduinami i otrzymał od nich tytuł emira. Owocem jego podróży był rękopis
z ponad 400 rysunkami i mapami jego autorstwa. W 1927
manuskrypt został nabyty przez Bibliotekę Narodową, gdzie
przetrwał do dziś. Dzieło to stanowi źródło badań nad miejscową kulturą i zwyczajami, co ma ogromną wartość również
dla Saudyjczyków. Są tam też nuty, które pozwalają odtworzyć
muzykę beduińską sprzed 200 lat, a także spis ludności niektórych plemion. Tekst w j. francuskim. Faksymile jest efektem
współpracy Biblioteki Narodowej i Qatar Museums Authority,
które sfinansowało projekt wydawniczy.
Oprawa niebieska pełna koźla skóra ze złoconym tytułem;
stan idealny, faksymile jest absolutnym odwzorowaniem oryginalnego rękopisu; całość trzech tomów w pudełku kartonowym.
Cena: 1 200 zł
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INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

Indeks nazw geograficznych nie zawiera nazw kontynentów oraz haseł typu „Paryż”, czy „Francja”
powtarzających się bardzo często.
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Włochy 73, 219, 226–229, 235
Wogezy departament
119–120, 131
Wołyń 193
Wybrzeże Kości Słoniowej 176
Zator 197
Zawiercie 137–140
Zgierz 137–140
Ziguinchor 168
Żmudź 211
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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 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 świato-
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wej zdecydowaliśmy się z powodzeniem na organizację Pierwszej Polsko-Francuskiej Aukcji
Antykwarycznej, która miała miejsce w Hotelu
Francuskim w Krakowie dnia 10 XI 2018 roku.
Kolejną aukcje zorganizowaliśmy 16 XI 2019
roku. Obie aukcje zaszczycił swoją obecnością
Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie Pan Frederic de Touchet.
W ostatniej dekadzie zaufały nam i zakupiły od
nas obiekty do swoich zbiorów m.in. następujące
instytucje:
Bibliotek Jagiellońska
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy
Ursynów m.st. Warszawy Centrum im. Adama
Fundacja Armenian FoSmitha w Warszawie
undation
Instytut Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN w Warszawie Miejska BiMuzeum Hymblioteka Publiczna w Koninie
nu 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 Okręgowe w Sandomierzu 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
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.
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