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Regulamin aukcji
I. Udział w aukcji.

2. Przedmioty aukcyjne można oglądać:

1. Aukcja ma miejsce 8 X 2022 r. w Hotelu Francuskim
w Krakowie, ul. Pijarska 13, Sala Restauracyjna, początek aukcji godz. 13.00. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Derubeis Kamil Świderski.

– w dniu aukcji tj. 8 X 2022 r. od godz. 10.00 w Hotelu
Francuskim w Krakowie, ul. Pijarska 13, Sala Olimpijska,
I piętro;
– w dniu 7 X 2022 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 7 X 2022 r., 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 Pierre'a Mortier
1

L’HISTOIRE DE LA BIBLE. Histoire du Vieux et
du Nouveau Testament enrichie de plus de quatre
cens figures en Taille douce (…) Tome premier. L’Histoire
du N[ouveau] Testament. Histoire du Nouveau Testament
enrichie de grande nombre de figures en Taille douce.
Tome second.
Antwerpia 1700, Pierre Mortier, T. 1: VII k. (w tym frontispis) +282 s. +282 ryciny (141 s. plansz po dwie grafiki na
jednej s.) +4 k. + 2 k.; T. 2: XIV k. (w tym frontispis) +154
s. +146 rycin (73 s. plansz po dwie grafiki na jednej s.) +2 k. +3
mapy +2 k. +1 mapa +2 k. +1 mapa +20 s. + 2 k.
Pięknie ilustrowane pierwsze oryginalne wyjątkowe
wydanie w komplecie, w 2 tomach tzw. Historii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu. Zbiór z tekstem Dawida Martin (1639–1721), kalwińskiego teologa i pastora
protestanckiego pochodzącego z Langwedocji, który osiadł
w Utrechcie, w Niderlandach. Czasem to dzieło bywa nazywane Biblią Kalwińską Pierre’a Mortier w nawiązaniu do
Autora tekstu i Wydawcy. Biblia wyjątkowo ilustrowana 214
stronami plansz miedziorytniczych z ponad 400 rycinami
i 5 podwójnymi mapami rozkładanymi na końcu drugiego
tomu. Mapy przedstawiają cały Świat z Australią, jako Nową
Holandią, Bliski Wschód, Egipt, Ziemię Świętą oraz Podróże Św. Pawła po Imperium Rzymskim. Dzieło wieńczy tzw.
chronologia święta oraz indeksy. Wśród map i rycin m.in. sta-

rożytnego Egiptu i Izraela, miedzioryty przedstawiające sceny biblijne, np. wieżę Babel, arkę Noego, Miszkan (Namiot
Spotkania), świątynię Jerozolimską, strój Najwyższego
Kapłana, a także wyjątkowe sceny z Nowego Testamentu,
w tym z Apokalipsy św. Jana. Oferowane na rynku egzemplarze są wyceniane od 1800 do 11 500 USD w zależności od
stanu zachowania i oprawy.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra w średnim stanie
ze znacznymi przetarciami i ubytkami szczególnie na rogach i krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem
oraz wzorami geometryczno-roślinnymi, ale w tomie pierwszym ze znacznym ubytkiem od dołu, zaś w tomie drugim,
od góry; w obu przypadkach na wysokość jednej bindy; niemniej blok zwarty i całość bez zarzutu dla stabilności pomimo formatu wielkie folio; stan wewnętrzny średni, na
marginesach gdzieniegdzie ślady dawnych konserwacji
i podklejeń introligatorskich; czasem plamy, ale suche; ponadto na krawędziach marginesów sporadycznie naddarcia,
lub ślady po naddarciach; miedzioryty w db i bdb stanach
z silnym odbiciem druku i płyty z pierwszych egzemplarzy,
a nie ostatnich; jedynie w tomie drugim przy mapach minimalne drobne dziurki po ksylofagach przy zszyciu składek;
na stronie przedtytułowej odręczne exlibrisy prywatnych właścicieli starodruku prawdopodobnie z XVIII w.; ogólnie stan
średni.
Cena: 3 000 zł

poz. 1

poz. 1
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II. Superekslibrisy królewskie
2

DANET Pierre. Radices, seu dictionarium linguae, latinae (…).

Paryż 1677, André Pralard, XVIII s. + 487 s.+ 160 s.
Pierwsze oryginalne wydanie słownika łacińskofrancuskiego z objaśnieniami etymologii słów i ich znaczenie
dedykowane Delfinowi, czyli następcy tronu. Autor Ojciec
Pierre Danet (ok. 1650–1709), opat św. Mikołaja w Verdun
był od 1672 r. osobistym nauczycielem Delfina. Dzieło z superekslibrisem, herbem Ludwika XIV (1638–1715), „króla Słońce” jest cennym białym krukiem. Starodruk posiada
2 mini ryciny, jedną na stronie tytułowej, a drugą z herbem
Delfina na początku dedykacji dla niego. Ponadto XX-wieczna proweniencja starodruku jest niezwykle cenna. Pochodzi
on z kolekcji dra Eugené’a Victora Oliviera (1881–1964),
francuskiego szermierza, medalisty olimpijskiego z Londynu
z 1908 r., ale przede wszystkim wybitnego znawcy heraldyki
francuskiej i superekslibrisów. Opublikował on wraz z Georgesem Hermalem i kapitanem Robertem de Roton słynne 30
tomowe dzieło „Manuel de l’amateur de reliures armoriées
françaises” [skrót bibliograficzny OHR od inicjałów nazwisk
autorów]. Sprzedawana pozycja w tym olbrzymim zbiorze
nosi sygnaturę OHR pl. 2494, ryc. n° 5. Rzadkie.
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 pozłaca-

poz. 2

ne obramowanie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany
z liliami burbońskimi i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale zupełnie suchymi; na stronie tytułowej
przy rycinie rozcięcie o wymiarach 1 x 5 cm; ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

3

IRAILH AUGUSTIN SIMON, Querelles littéraires ou Mémoires pour servir à l’histoire des
révolutions de la République des Lettres, depuis Homère
jusqu’à nos jours (…). Tome premier.
Paryż 1761, Durand, XVI s. +361 s. +5 s.
Zbiór tekstów literackich od starożytności, do czasów
współczesnych Autorowi, Augustinowi Simonowi Irailh
(1717–1794), francuskiemu historykowi i duchownemu katolickiemu. Tom pierwszy serii z czterech w komplecie z wyjątkowym superekslibrisem z herbem Charles-Guillaume Le
Normand d’Étiolles (1717–1799), doradcy królewskiego,
kawalera honorowego w Blois, a następnie sekretarza królewskiego w 1760 r. Ponadto XX-wieczna proweniencja starodruku jest niezwykle cenna. Pochodzi on z kolekcji dra
Eugené’a Victora Oliviera (1881–1964), francuskiego szermierza, medalisty olimpijskiego z Londynu z 1908 r., ale
przede wszystkim wybitnego znawcy heraldyki francuskiej
i superekslibrisów. Opublikował on wraz z Georgesem Hermalem i kapitanem Robertem de Roton słynne 30 tomowe dzieło

poz. 3
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II. Superekslibrisy królewskie
„Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises”
[skrót bibliograficzny OHR od inicjałów nazwisk autorów].
Sprzedawana pozycja w tym olbrzymim zbiorze nosi sygnaturę OHR pl. 1562, ryc. n° 2. Rzadkie.
Oprawa z epoki, pełna brązowa skóra typu „maroquin”
w średnim stanie z nieznacznymi przetarciami i ubytkami na
rogach; grzbiet tłoczony i pozłacany i wzorami geometryczno-roślinnymi; na obu okładkach złocony superekslibris z herbem arystokraty Charles-Guillaume Le Normand d’Étiolles;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z drobnymi plamami, ale
suchymi; na stronie przedtytułowej odręczny exlibris „Jules
Laivois”; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł

4

NATALI ALEXANDRO, Theologia dogmatica et
moralis, secundum ordinem catechismi Concilii
Tridentini. Tomus secundus. De sacramentis in genere,
baptismo, et confirmatione. (…).

poz. 4

Paryż 1694, Antoine Dezallier, 2 k. +679 s. +11 k.
Pierwsze oryginalne wydanie traktatu z teologii dogmatycznej i moralnej na podstawie Soboru Trydenckiego. Autor
Alexandro Natali (1639–1724), dominikanin był doktorem
świętej teologii i profesorem Wydziału Teologii w Paryżu. Praca wydana po raz pierwszy w 1694 r. zawierała w sumie 10
tomów, przedmiotem sprzedaży jest tom drugi. Dzieło z wyjątkowym superekslibrisem, herbem Francji w czasach
panowania Ludwika XIV (1638–1715), „króla Słońce” jest
cennym białym krukiem. Herb dodatkowo w obramowaniu
„a la dentelle” oznaczającym pałac Luwru w Paryżu. Starodruk posiada mini rycinę, na początku tekstu.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach;
na obu okładkach złoty herb Francji w obramowaniu oznaczającym Luwr; ponadto pozłacane obramowanie na krawędziach;
grzbiet tłoczony i pozłacany z wzorami roślinnymi i tytułem;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale zupełnie
suchymi; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 1 500 zł

5

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

poz. 5

8

Paryż 1691, Antoine Dezallier, 5 k.+ XXXII s. + 629 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 wielu Autorów, 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 oprawą monogramem Ludwika XIV
(1638–1715), „króla Słońce” – literą „L” i liliami burbońskimi jest cennym białym krukiem. Starodruk posiada 4 ryciny będące ilustracją do tekstu. Pierwsza przedstawia wjazd

II. Superekslibrisy królewskie
Chrystusa do Jerozolimy, druga Ostatnią Wieczerzę, trzecia
Ukrzyżowanie, zaś ostatnia Zmartwychwstanie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w db stanie z nieznaczymi przetarciami i ubytkami na rogach
i krawędzieach; na obu okładkach monogram króla i lilie
burbońskie;; grzbiet tłoczony i pozłacany także z monogramem „L” i z liliami burbońskimi; brzegi kart pozłacane;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale zupełnie
suchymi; na stronie tytułowej odręczny ekslibris: Fouilhoux
Peschier [1792]; ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

6

VACHIER Clériade, Méthode pour traiter toutes
les maladies très-utile aux jeunes médecins, aux
chirurgiens et aux gens charitables qui exercent la médecine dans les campagnes. Dédiée au roi (…). Tome huitieme.
Paryż 1789, Méquignon i Croullebois, 2 k. +422 s.+2 s.
Pierwsze oryginalne wydanie traktatu medycznego dla
młodych lekarzy i chirurgów dedykowane samemu królowi
Ludwikowi XVI. Autor Clériade Vachier (1727–1804), był
doktorem medycyny Uniwersytetu w Montpellier i profesorem
Wydziału Medycyny w Paryżu. Praca wydana w l. 1785–1791
zawierała w sumie 14 tomów, przedmiotem sprzedaży jest tom
ósmy. Dzieło z superekslibrisem, herbem Ludwika XVI
(1754–1793), ściętego na gilotynie w czasie rewolucji, jest
cennym białym krukiem. Starodruk posiada mini rycinę, na
początku tekstu. Ponadto XX-wieczna proweniencja starodruku jest niezwykle cenna. Pochodzi on z kolekcji dra Eugené’a Victora Oliviera (1881–1964), francuskiego szermierza, medalisty olimpijskiego z Londynu z 1908 r., ale przede
wszystkim wybitnego znawcy heraldyki francuskiej i superekslibrisów. Opublikował on wraz z Georgesem Hermalem
i kapitanem Robertem de Roton słynne 30 tomowe dzieło
„Manuel de l’amateur de reliures armoriées françaises”
[skrót bibliograficzny OHR od inicjałów nazwisk autorów].
Sprzedawana pozycja w tym olbrzymim zbiorze nosi sygnaturę OHR pl. 2496. Rzadkie.
Oprawa z epoki, pełna bordowa skóra typu „maroquin”
w db stanie z minimalnymi przetarciami i ubytkami na rogach;
na obu okładkach złoty herb Ludwika XVI, ponadto pozłacane
obramowanie na krawędziach; także wszystkie brzegi kart są
pozłacane; grzbiet tłoczony i pozłacany wzorami roślinnymi
i tytułem; stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie z plamami, ale
zupełnie suchymi; ogólnie stan db.
Cena: 1 500 zł

poz. 5

poz. 5

poz. 6

poz. 6
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7

AUCTORITATES ARISTOTELIS SENECE BOETII, PLATO[N]IS, Apulei affricani, Empedocles
Porphirii & Guilberti porritani.
Paryż [1537], Jean Petit, LXVIII k.
Unikatowe paryskie wydanie z oficyny Jeana Petita,
tzw. Auctoritates Aristoelis. Był to zbiór najważniejszych, reprezentatywnych fragmentów Arystotelesa. Ta kolekcja sentencji Arystotelesa pochodzi z kompilacji franciszkańskiego
uczonego Johannesa de Fonte działającego na przełomie
XIII i XIV w. W prologu przedstawia on powyższy zbiór jako
dobry wstęp do studiowania filozofii, lub jako dobre narzędzie
do kompozycji kazań opartych na arystotelizmie. Na stronie
tytułowej wyjątkowy drzeworyt alegoryczny z symbolem
oficyny. W BNF brak tego wydania. Rzadkie!
Oprawa współczesna, pełny jasny pergamin w db stanie,
z minimalnymi przetarciami na krawędziach na przedniej
i tylnej okładce; grzbiet tłoczony z napisem „Auctoritates”;
na przedniej wyklejce ekslibris szlachecki z dewizą; stan wewnętrzny db, jedynie reparacja dziurki w części kolofonu papierem japońskim; ogólnie stan db.
Cena: 2 800 zł

8

ERASMUS DESIDERIUS, Lingua (...): cui Libellum Plutarchi Chaeronei de immodica verecundia propter argumenti similitudinem adiunximus.
Bazylea 1547, Hieronimus Froben i Nicolaus Episcopus,
415 s. +1 k.
Unikatowe bazylejskie wydanie ze słynnej oficyny Hieronima Frobena traktatu Erazma z Rotterdamu opartego na
Plutarchu z Cheronei. Dotyczy on retoryki, języka, ćwiczenia
się w mowie, ale także kwestii etycznych. Uwaga! Dzieło wydane po raz pierwszy w 1525 roku zawiera kilkunastostronicową dedykacje Erazma z tego właśnie roku dla Krzysztofa
Szydłowieckiego (1467–1532). Polski możnowładca, kanclerz

poz. 7

10

poz. 8

wielki, kasztelan i wojewoda krakowski był jednym z głównych autorów polityki zagranicznej Polski w czasach panowania Zygmunta Starego, m.in. współtwórcą układu w Wiedniu
z 1515 r. oraz traktatu krakowskiego z 1525 r. Dzieło pięknie
ilustrowane drzeworytami ze znakiem wydawcy na stronie
tytułowej oraz ostatniej, a także inicjałami renesansowymi.
Rzadkie!
Oprawa współczesna imitująca renesansową, pełna brązowa skóra z 4 bindami na grzbiecie oraz tłoczeniami na okładkach w db stanie, jedynie z drobnymi przetarciami na rogach;
stan wewnętrzny db, gdzieniegdzie plamy, ale suche i ślady
fachowych uzupełnień na marginesach, np. strony tytułowej;
pod koniec liczne adnotacje na marginesach; ogólnie stan db.
Cena: 4 000 zł

9

[GEREMIA Pietro, O.P.], Sanctuarium Petri Hieremie (…).

Brescia 8 X 1502, J. Britannicus, 140 k.
Postinkunabuł z 1502 r. będący kolekcją kazań sycylijskiego teologa i kaznodziei, błogosławionego Kościoła
Katolickiego Pietro Geremia (1399–1452). Kazania dotyczą
głównie świętych, ich wspomnień, w roku liturgicznym, np.
św. Andrzeja Apostoła, św. Błażeja, św. Cecylii. Natomiast finałowe kazanie pochyla się nad pochwałą teologii jako nauki
„De laude scientiarum sed praesertim theologiae”. Sprzedawany postinkunabuł stanowi szóstą kompletną część wszystkich
kazań Autora, których wydano wówczas w Brescii siedem.
Wyjątkowy druk gotykiem w dwóch kolumnach z pięknymi inicjałami na początku każdego kazania. Rzadkie!
Oprawa tłoczona pergaminowa z XIX w. w db stanie; na
grzbiecie tłoczony napis „Sanctuariam Petri Hieremie”; wewnątrz stan średni; liczne drobne żółte przebarwienia na marginesach, ale suche; ostatnia karta z kolofonem po renowacji
z uzupełnieniami, ale bez straty tekstu; ogólnie stan db.
Cena: 2 600 zł

poz. 8
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10

HALICARNASSEI HISTORIAE LIBRI IX et
de vita Homeri libellus (…).

Paryż 1 VI 1544, Robert Estienne, 3 k. +346 s. +51 s. +4 k.
Unikatowe wydanie zbioru żywotów cesarzy
rzymskich od Hadriana (117 r.) do Numeriana (284 r.) ze

słynnej oficyny Roberta Estienne’a. Tekst opracowany
przez włoskiego humanistę i filologa Giovanni’ego Battista Egnazio (1473–1553). Żywoty cesarzy rzymskich
skomponowane jako kontynuacja dzieła Swetoniusza
pod koniec IV w. Do XIX w. przypisywano ten zbiór noszący tytuł „Historia Augusta” wielu Autorom (m.in. Kasjusz Dion, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus. etc.).
Na skutek pogłębionych badań (H. Dessau 1889 r.) uznano
jednak, że jest to dzieło jednego anonimowego autora z IV
w. W tym samym 1544 r. Robert Estienne wydał drugą część
tego dzieła pod podobnym tytułem „Historiae Augustae
Scriptores. Trebellius Pollio. Flavius Vopiscus. Johannis Baptistae Egnatii Veneti in eosdem annotationes. Sex. Aurelius
Victor. Pomponius Laetus. Ioh. Baptista Egnatius de principibus Romanorum”. Tylko ten drugi egzemplarz jest dostępny na rynku antykwarycznym w cenie 2300 euro. Na stronie tytułowej drzeworyt z sceną alegoryczną będący logiem
wydawcy z dewizą „Altum sapere”. Brak sprzedawanego
wydania w BNF. Rzadkie!
Oprawa z XVII w., pełna pozłacana skóra wzorami roślinnymi na obu okładkach w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach;
grzbiet tłoczony i pozłacany wzorami geometryczno-roślinnymi i napisem „Dion Casius”; wnętrze w db stanie, bez zarzutu;
czasem plamy, ale suche; na stronie tytułowej odręczny ekslibris z 1650 r.; ogólnie stan db.
Cena: 1 500 zł

poz. 9

poz. 11

Frankfurt 1584, Andreas Wechelius, 592 s. +44 k. indeksu.
Dzieła Herodota zawierają 9-księgową relację z wojen
perskich opisując zarazem historię i geografię Hellady, Persji
i Egiptu. Najsłynniejsze dzieło ojca historiografii zwane popularnie „Dziejami”. Zbiór kompletny w jednym tomie wydany
we frankfurckiej oficynie Andreasa Wecheliusa. Dzieło uzupełnione traktatem o życiu Homera przypisywany Herodotowi. Jeden z najważniejszych tekstów cywilizacji europejskiej
Autora uważanego za ojca historiografii. Tekst z pięknymi renesansowymi inicjałami oraz winietami. Na stronie tytułowej
drzeworyt z sceną alegoryczną będący logiem wydawcy.
Oprawa z epoki pergaminowa w db stanie; wewnątrz stan
średni; liczne drobne żółte przebarwienia na marginesach, ale
suche; kilka składek ciemniejszych; na stronie tytułowej odręczny ekslibris z 1747 r.; ogólnie stan db.
Cena: 1 200 zł

11

[HISTORIAE AUGUSTAE SCRIPTORES] Dion
Cassius Nicaeus. Aelius Spartianus. Julius Capitolinus. Aelius Lampridius. Vulcatius Gallicanus (…).

poz. 9
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poz. 12

BONET Théophile, Medicina septentrionalis collatitia, sive rei medicæ, nuperis annis a medicis
Anglis, Germanis & Danis emissae, sylloge & syntaxis (…).

Oprawa z epoki pełna skóra tzw. szwedzka w słabym stanie
z ubytkami i przetarciami szczególnie na przedniej okładce i na
grzbiecie; wnętrze w słabym stanie, liczne plamy, ale suche;
brak w pierwszej księdze pierwszych 100 kolumn, czyli 50 s.;
tekst zaczyna się od kolumny 101; liczne ślady, dziurki, ubytki
po ksylofagach w drugiej i trzeciej księdze; ogólnie stan słaby.
Cena: 200 zł

12

Genewa 1686, Leonard Chouët i wspólnicy, T. 1: 6 k. +882
s. + 10 k. + 13 pl., T. 2: 7 k. +1021 s. +12 k. + 19 z 20 pl.
Wyjątkowe ilustrowane wydanie z 1686 r. (wydanie oryginalne w 1684 r.) jednej z najważniejszych kompilacji wiedzy
medycznej w XVII w. Autor Théophile Bonet (1620–1689)
uważany jest za twórcę anatomii patologicznej i prekursora
takich autorów jak Giambattista Morgagni, czy Albrecht von
Haller, którzy sami uważali się za jego naśladowców. Dzieło zawiera 32 plansze (brak jednej planszy w drugim tomie),
niektóre rozkładane i większe niż format książki, choć jest on
folio. Miedzioryty przedstawiają części ciała ludzkiego, zwierzęta, rośliny, a także stworzenia nienaturalne, różne monstra i deformacje ludzi.
Oprawa z epoki pełna tłoczona skóra w db stanie z reparacjami i uzupełnieniami skóry szczególnie na grzbiecie;
grzbiet tłoczony i pozłacany wzorami roślinnymi oraz tytułem;
na stronie przedtytułowej odręczna notatka z epoki; wnętrze
w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; brak w pierwszym tomie s. 146–147, bez widocznego ubytku w składce,
zapewne błąd introligatora lub drukarza; jedna plansza luźna;
ogólnie stan db.
Cena: 3 000 zł

13

M[ARCII] TULLII CICERONIS Opera omnia
in sectiones, apparatui latinae, locutionis respondentes, distincta (…).
Genewa 1617, Jean Vigneron, 4 k. +958 +634 +714 kolumn + indeks około 50 s.
Dzieła wszystkie Marka Tuliusza Cycerona (ur. 106
p.n.e., zm. 43 p.n.e.) – mówcy rzymskiego, popularyzatora
filozofii greckiej i polityka, zebrane w 3 księgach w jednym
woluminie. Zbiór traktatów, listów i oracji jednego z najważniejszych Autorów starożytnych w opracowaniu i z komentarzami Denisa Godefroy (Dionysius Gothofredus, 1549–1622),
prawnika francuskiego, profesora uniwersytetów w Genewie,
Heidelbergu i Strasburgu. Paginacja w dwóch kolumnach na
jedną stronę. Tekst w j. łacińskim.

12

14

HUGONIS GROTII, Epistolae ad Gallos nunc
primum editae.

Lejda 1648, Officina Elzeviriorum, 12 k. +501 s.
Pierwsze oryginalne wydanie ze słynnej oficyny Elzewirów zbioru listów Hugo Grocjusza do znanych osobistości
francuskich. Dzieło zawiera w sumie 188 listów. Autor przebywał we Francji w l. 1621–1644 z pewnymi przerwami i był
to najpłodniejszy okres w jego działalności naukowej. Wówczas wydał najsłynniejszy swój traktat „De iure belli ac pacis” dedykowany zresztą dla króla Francji Ludwika XIII. Na
początku znajduje się szczegółowy spis listów i wstęp do czytelnika. Na stronie tytułowej mini rycina z sceną alegoryczną
będący logiem wydawcy z dewizą „Non solus”. Tekst w języku łacińskim.
Oprawa z pierwszej połowy XX w., półskórek w bdb stanie; grzbiet z tłoczonym i pozłacanym tytułem; wnętrze w db
stanie bez zarzutu, liczne podkreślenia w tekście; na wyklejce
przedniej okładki naklejka antykwariatu z Lipska; na stronie
tytułowej odręczny ekslibris z datą 1642 [sic!]; ogólnie stan db.
Cena: 600 zł

15

JONSTONI Joannis, Historia ciuilis & ecclesiastica. Ab orbe condito ad annum 1633

Amsterdam 1644, Ludovicus Elzevirius, 309 s.
Reedycja i uzupełnienie drugiego wydania dzieła ze słynnej oficyny Elzewirów (pierwsze w 1633 r., drugie w 1641).
Autor Jan Jonston (1603–1675), polski pedagog i lekarz
szkockiego pochodzenia daje wykład historii powszechnej
świeckiej i Kościoła, od początków świata, aż do 1633 r. Autor
jako protestant związał się z rodziną Leszczyńskich, którzy
byli opiekunami także braci czeskich m.in. Jana Amosa Komeńskiego, pozostających w ich dobrach przez wiele lat. Stąd

III. Starodruki
traktat dedykowany Władysławowi Leszczyńskiemu, wojewodzie bełskiemu, być może jest to błąd, gdyż chodzi o Rafała
Leszczyńskiego (1579–1636), który był wojewodą bełskim,
a z jego synem Bogusławem (1612–1659) związał się Autor
jako jego nadworny lekarz i oficjalny lekarz miasta Leszna. Na
stronie tytułowej rycina ze sceną alegoryczną z aniołem zapisującym tekst na plecach człowieka. Tekst w języku łacińskim.
Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki; pergamin w db stanie; grzbiet z napisanym przetartym tytułem; na krawędzi tylnej okładki dwa przetarcia po sznurkach lub spinkach; wnętrze w średnim stanie;
strona tytułowa z ryciną alegoryczną z aniołem naddarta od
dołu przez środek; czasem podkreślenia w tekście oraz plamy,
ale suche; jedna składka lekko luźna; ogólnie stan średni.
Cena: 800 zł

16

PASCAL Jean, Traité des eaux de Bourbon
l’Archambaud selon les principes de la nouvelle
physique.
Paryż 1699, Laurent d’Houry, 7 k.+373 s. +5 s. + 1k.
Drugie wydanie (pierwsze w 1698 r. bez ryciny przedstawiającej uzdrowisko) traktatu o wodach mineralnych
słynnego francuskiego uzdrowiska Bourbon-l’Archambault,
w Owernii. Autor lekarz medycyny, obok Jeana Aubéry i Isaaca Cottier był głównym badaczem i propagatorem tych wód
mineralnych. W XVII w. było to jedno z najsłynniejszych
uzdrowisk francuskich odwiedzane przez takie znakomitości
jak Madame de Sévigné et Madame de Montespan. Traktat dedykowany pierwszemu lekarzowi Ludwika XIV, króla „Słońce”, doktorowi Guy Crenscent Fagonowi zawiera rozważania
na temat samego miasta, źródeł mineralnych i instalacji jakie
tam występują. Ponadto Autor omawia skład chemiczny wód
oraz sposoby terapii szczególnie użyteczne w chorobach żołądka oraz jelit. Starodruk zawiera rozkładaną, większą niż
format książki słynną rycinę Lévesque’a przedstawiającą uzdrowisko. Ciekawy opis uzdrowiska wód mineralnych
z siedemnastowiecznej Francji.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie złocona na krawędziach i grzbiecie, generalnie bez zarzutu; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wnętrze w db
stanie, jedynie na rycinie ślad po dawnej konserwacji po naddarciu około 4 cm; ogólnie stan db.
Cena: 500 zł

17

SAINT AUGUSTIN, Sermons sur les Psaumes.

Paryż 1683, Pierre le Petit, 3 k.+ 680 s. + 11 k. indeksu + 1 k.
Kazania św. Augustyna z Hippony (354–430), filozofa,
teologa, świętego Kościoła katolickiego, jednego z Ojców
i doktorów Kościoła na temat Psalmów Dawidowych. Tom
czwarty serii poświęcony Psalmom 70 do 89. Rzadkie wydanie kazań św. Augustyna o Psalmach z XVII w. niedostępne
aktualnie na rynku antykwarycznym. Ciekawy druk religijny
wydany dokładnie w roku wiktorii wiedeńskiej Jana III Sobieskiego
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie złocona na krawędziach i grzbiecie, generalnie bez zarzutu; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz wzorami roślinnymi; wnętrze w db
stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

poz. 13
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18

poz. 19

THOMAS DE VILLECASTIN, Croone van XII
schoon-glinsterende sterren oft deuchden van
de Godt-baerende Maghet Maria (…).
Antwerpia 1633, Joannes Cnobbaert, 354 +6 s.
Pięknie ilustrowany ryciną alegoryczną strony tytułowej druk religijny poświęcony Maryi w formie tzw. Korony
złożonej z 12 gwiazd, czyli rozważań. Thomas de Villecastin
(1570–1649), był hiszpańskim duchownym, jezuitą, twórcą
rozważań i tekstów z zakresu duchowości. Tekst w j. niderlandzkim.
Oprawa z epoki, pełna skóra w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na rogach;
grzbiet połączony jedną klamrą metalową; po drugiej po
została tylko jedna spinka; wnętrze w db stanie, bez zarzutu;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

19

ARATI SOLENSIS: PHAENOMENA ET DIOSEMEA graece et latine (…).

Lipsk 1793, Weidmann, XXX s. +482 s.
Lipskie wydanie słynnego astronomicznego poematu heksametrycznego Phaenomena – O znakach niebieskich pióra
Aratosa z Soloj (ok. 310–245 p. Chr.), hellenistycznego poety i lekarza greckiego. Autor parafrazował dzieło Eudoksosa
z Knidos, w którym opisał 44 konstelacje gwiazd, sam nie będąc astronomem. Dzieło zyskało ogromną popularność zarówno
w świecie starożytnym jak i nowożytnym. Jego ślady znajdujemy w Nowym Testamencie (mowa św. Pawła na Areopagu),
czy w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza (prognozy pogody
z zachowania się bydła i ptaków na początku X księgi). Tekst
poematu paralelnie w j. greckim i łacińskim. Obszerne komentarze i przypisy częściowo po grecku, częściowo po łacinie. Tłumaczenie na j. łaciński i opracowanie poematu pióra Jana Teofila
Buhle (1763–1821), profesora filozofii w Getyndze.
Oprawa z epoki, półskórek w średnim stanie z przetarciami
i ubytkami, szczególnie na grzbiecie z przetartym także tytułem; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; na
karcie wyklejki z tyłu odręczne uzupełnienie indeksu rzeczy;
ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

14
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poz. 21
BUC’HOZ PIERRE-JOSEPH, Dictionnaire des
eaux minérales (…).

Paryż 1775, [brak wydawcy, tylko adres ] rue St. Jean-de-Beauvais, T. 1: VI s. +635 s., T.2: 520 s. +2 k.+CLXIV s.
Pierwsze oryginalne unikatowe wydanie słownika wód
mineralnych we Francji. Autor Pierre-Joseph Buc’hoz
(1731–1807) był lekarzem, adwokatem i autorem licznych
kompilacji i słowników szczególnie w zakresie botaniki. Słownik w ujęciu alfabetycznym omawia poszczególne miejscowości Francji, w których znajdują się źródła mineralne. Dzieło
uzupełnione jest o historię naturalną, bibliografię hydrologiczną, noty na temat fontann, sposoby badania wody, jej składu
i czystości, bądź zawartości minerałów. Uwaga! Autor od
1759 r. przez pewien okres był oficjalnym lekarzem króla
Stanisława Leszczyńskiego, księcia Lotaryngii i Baru. Była
to prowincja, w której Autor się urodził i ukończył studia medyczne. Dzieło w dwóch tomach w komplecie. Brak w BNF
oraz na rynku antykwarycznym. Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z minimalnymi
przetarciami, szczególnie na krawędziach drugiego tomu;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami
roślinnymi i geometrycznymi; wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; ogólnie stan db.
Cena: 800 zł

21

CICERONIANISCHE
(…).

CHRESTOMATHIE

Hamburg 1780, Gottlieb Friedrich Schneibes, T. 1: XIV s.
+2 s. +304 s., T. 2: 429 s.
Hamburskie wydanie Chrestomatii (wydawnictwo zawierające wybrane teksty różnych twórców lub jednego, opublikowane
w całości lub we fragmentach zazwyczaj na użytek edukacyjny)
dzieł Marka Tuliusza Cycerona. Teksty Cycerona w oryginale
w j. łacińskim, wstęp i komentarze po niemiecku. Opracowanie
i wybór pism pióra Johanna Heinrich Vincent Nöltinga (1736–
1806), profesora filozofii i teologii w Gimnazjum Akademickim
w Hamburgu, absolwenta Uniwersytetu w Jenie. Wybór w dwóch
tomach w komplecie zszytych w jednym woluminie.
Oprawa z epoki, półskórek w słabym stanie z przetarciami
i ubytkami, szczególnie na grzbiecie sklejonym niebieską taś-
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mą klejącą; przednia okładka lekko luźna; wnętrze w słabym
stanie, liczne plamy, ale suche; strona tytułowa pierwszego
tomu podklejona w całości po zalaniu; ogólnie stan słaby.
Cena: 100 zł

22

CHOMPRE Pierre, Dictionnaire abrégé de la
Fable, pour l’intelligence des Poëtes, des Tableaux et des Statues, dont les sujets sont tirés de l’Histoire
Poetique.
Paryż 1745, Jean Desaint, 2 k. +283 s. +5 s.
Czwarte wydanie (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; na wyklejce liczne notatki; na stronie tytułowej odręczny i pieczętny ekslibris hrabiny
de Salis; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

23

CORNEILLE P[IERRE], LA THEATRE DE
(…).

Paryż 1723, Henry Charpentier, 16 k. +533 s. +3 s.
Pięknie ilustrowane wydanie sztuk teatralnych Pierre’a
Corneille’a, (ur. 1606 w Rouen, zm. 1684 w Paryżu), francuskiego dramaturga, ojciec klasycystycznej tragedii. Prawnik
z wykształcenia, przez 20 lat pełnił urząd rzecznika królewskiego, niebawem jednak wyrzekł się kariery adwokackiej.
Krótki czas należał do grupy „Pięciu Autorów”, których obowiązkiem było pisanie sztuk teatralnych na wyznaczony przez
ministra (kardynała Richelieu) temat. Tom pierwszy serii zawierający 6 sztuk teatralnych, 5 komedii i 1 tragedii. Każda
z nich zakończona jest krytyką i omówieniem ze strony samego Autora. Zbiór pięknie ilustrowany 7 całostronicowymi

poz. 24

poz. 25

rycinami, jedną frontispisu z portretem Autora, oraz pozostałymi sześcioma na początku każdej sztuki.
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

24

FENELON FRANCOIS, De l’Education des filles (…).

Paryż 1740, Pierre-Jean Mariette, 2 k. +299 s. +9 s.
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. Słynny wielokrotnie wznawiany traktat uzupełniony jest na końcu
listem do pewnej damy w sprawie edukacji jej córki – jedynaczki.
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 dołu; wnętrze w db
stanie, bez zarzutu, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

25

LUCII COELII SIVE CAECILII LACTANTII
Firmiani Opera Omnia (…).

Lipsk 1735, Weidemann, 8 k. +1235 s. + indeks.
Lipskie wydanie dzieł wszystkich Luciusa Caeciliusa Firmianusa Lactantiusa (ur. ok. 250, zm. 330) – pisarza i apologety chrześcijańskiego oraz retora. Do najważniejszych dzieł
Laktancjusza można zaliczyć: Divinae Institutiones (Podstawy
nauki Bożej) napisane w latach 304–313, De ave Phoenice (O
ptaku Feniksie), De ira Dei (O gniewie Bożym) oraz De mortibus persecutorum (O śmierci prześladowców) z około 314
)

15
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r. – paszkwil na cesarzy rzymskich – prześladowców chrześcijan. Są to jedne z najważniejszych tekstów kultury chrześcijańskiego antyku z kręgu Imperium Rzymskiego. Tekst w j.
łacińskim w opracowaniu i z przedmową Johanna Georga
Walcha (1693–1775), niemieckiego teologa ewangelickiego
i leksykografa. Uwaga! Na początku znajduje się dedykacja
z 29 IX 1713 r. pióra Walcha dla księcia saskiego Fryderyka Augusta I, czyli króla Polski Augusta II Mocnego.
Oprawa z początku XX w., półpłótno w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche;
strona tytułowa kolorowana, na której znajduje się pieczętny ekslibris „Leon Solecki”; może w tym przypadku chodzić o Edmunda Leona Soleckiego h. Ostoja (1842–1896), lub Leona Soleckiego (1917–1999), ojca Elżbiety Pendereckiej; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

26

MARCI ANNEI LUCANI PHARSALIA, ejusdem Ad Calpurnium Pisonem poemation praemittitur notitia literaria. Studiis Societatis Bipontinae.
Biponti [Zweibrücken] 1783, Typographia Societatis,
XXXII k. +300 s.
Epopeja historyczna rzymskiego poety Marka Annaeusza
Lucanusa (39–65 r. n.e.) w 10 księgach, dotycząca wojny
domowej między Pompejuszem a Cezarem, zakończonej
klęską pod Farsalos w roku 48 p.n.e. Oprócz tytułu Farsalia
manuskrypty przekazują też alternatywny tytuł Bellum
civile („Wojna domowa”). Na początku dzieła znajduje się
wstęp i objaśnienia do tekstu. Dzieło wydane w słynnej oficynie Towarzystwa Wydawniczego z Zweibrücken [łac.
Bipontum, fr. Deux-Ponts]), które od 1779 r. wydało ponad
50 najsłynniejszych klasycznych tekstów greckich i łaciński.
Zawiera piękną mini rycinę na stronie tytułowej nawiązującą
do treści epopei. Tekst w j. łacińskim.
Oprawa z epoki, półskórek w słabym stanie z przetarciami
i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach i grzbiecie,
który był tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale suche; liczne adnotacje w tekście i na
stronie przedtytułowej; ponadto na wyklejce ekslibris drukowany „Fr. Enderlin”; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

16
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MASSUET PIERRE, Histoire des Rois de Pologne, Et Du Gouvernement des Revolutions
arrivées dans ce Royaume, Depuis le commencement de
la Monarchie jusqu’à present. Nouvelle édition, corrigée
et augmentée de deux volumes ou l’on trouve la suite de
l’Interregne. Enrichie de cartes géographiques.
Amterdam 1734, François L’Honoré, T. 1: 14 k. + 454 s. +7
k., T. 2: 2 k. +531 s., T. 4: 2 k. +392 s., T. 5: 2 k. +386 s. +5 k.
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., o czym Massuet wspomina we wstępie pierwszego tomu. Jest on zatem faktycznie
Autorem czterech tomów opisujących panowanie Augusta II
Mocnego (1697–1733), III wojnę północną, jego upadek i powrót na tron Polski po klęsce Karola XII pod Połtawą. Jest to
uzupełniona edycja w stosunku do tej z 1733 r. o wydarzenia
późniejsze, aż do śmierci Augusta II Mocnego i początku tzw.
wojny o sukcesję polską między Stanisławem Leszczyńskim,
a Augustem III. Tekst kończy się na wydarzeniach z roku wydania, czyli 1734. Traktat w stosunku do wydania z 1733 r.
został także uzupełniony o 4 wyjątkowe mapy rozkładane,
większe niż format książki. Są to kolejno, na początku tomów 1,2,4, i 5 mapy: Polski, Rusi Białej (właśc. Moskwy),
Niemiec, oraz Italii. Dzieło w komplecie liczy 5 tomów, natomiast przedmiotem sprzedaży są 4 tomy. Brak tomu trzeciego, ale jest za to komplet map, gdyż tom trzeci nie posiada
mapy.
Oprawa z epoki, pełna skór w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony
i pozłacany tytułem oraz pięknymi wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; na końcu pierwszego tomu kilkanaście kart ma dziurki po
ksylofagach; niektóre pojedyncze karty mają pokruszenia na
marginesie, ale bez ubytku tekstu; mapy w bdb stanach z wyraźnym odbiciem płyty miedziorytniczej, bez zarzutu; ogólnie
stan średni.
Cena: 800 zł
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LES OEUVRES DE MONSIEUR DE MOLIERE (…).

Paryż 1730, Kompania Księgarska, 2 k. +330 s.
Pięknie ilustrowane wydanie trzech sztuk teatralnych
Moliera. Autor właściwie Jean Baptiste Poquelin (ur. 15 stycznia 1622 w Paryżu, zm. 17 lutego 1673 tamże), francuski komediopisarz, uważany jest do dzisiaj za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury francuskiej. Tom piąty serii
dzieł wszystkich Autora zawierający 3 komedie, w tym chyba
dwie najsłynniejsze: Tartuffe oraz Mieszczanin Szlachcicem.
Zbiór pięknie ilustrowany 3 całostronicowymi rycinami na
początku każdej sztuki.
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 średnim stanie, czasem plamy, ale suche; ryciny w bdb stanach z wyraźnym odbiciem płyty; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

29

RIPOLL THOMAS, Diurnum juxta ritum sacri
ordinis FF[ratrum] Praedicatorum reverendissimi patris (…) ejusdem ordinis Generali Magistro.
Paryż 1738, Theodore de Hansy, 8 k. +605 s. +3 s. +8 s.
Pozłacany brewiarz przeznaczony dla Zakonu Kaznodziejskiego, czyli dominikanów. Zawiera zatem kalendarz na
1738 r., oraz kalendarz świąt ruchomych na lata 1738–1762,
liturgię mszy św., modlitwy błogosławiące, fragmenty Starego
i Nowego Testamentu, tekstu nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny i Imienia Jezus, liczne pieśni. Liturgia uzupełniona jest
wspomnieniami innych świętych, błogosławieństwem wody
i różnymi modlitwami okolicznościowymi. Brewiarz wydany
pod auspicjami Thomasa Ripolla (1652–1747), w l. 1725–1747
generała zakonu dominikanów. Tekst w j. łacińskim.
Oprawa z epoki, pełna skóra w db stanie z niewidocznymi
prawie przetarciami i ubytkami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze
w bdb stanie; bez zarzutu; wszystkie brzegi kart są pozłacane;
ogólnie stan bdb.
Cena: 100 zł

30

PUBLII TERENTII AFRI Comoediae sex, curante Ioanne Petro Millero.

Berlin 1749, A. Haude i I.C. Spener, 14 k. +220 s. +12 k.
indeksu.
Berlińskie wydanie komedii Publiusza Terencjusza Afera (ur. ok. 195 p.n.e., zm. nie wcześniej niż w 159 p.n.e.),
komediopisarza rzymskiego, jeden z dwóch (obok Plauta),
których komedie zachowały się do naszych czasów. Tekst
wydania zawiera w sumie sześć komedii. Są wśród nich m.in.
dwie komedie: Sam siebie karzący (Heauton timorumenos) napisana jako trzecia i wystawiona w r. 163 p.n.e. oraz Bracia
(Adelphoe) napisana jako szósta i wystawiona w 160 r. p.n.e.
Ta pierwsza odniosła wielki sukces, z niej pochodzi słynne
hasło humanistów renesansowych: „Homo sum, humani nil
a me alienum puto” (jest to wers 77 tej komedii). Jest to jeden z najważniejszych tekstów literackich kultury starożytnej
z kręgu Imperium Rzymskiego. Tekst w j. łacińskim.
Oprawa z początku XX w., półpłótno w średnim stanie
z nielicznymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie
na krawędziach; wnętrze w średnim stanie, czasem plamy, ale
suche; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł
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IV. Rosja i Ukraina
B

ezsprzecznie 24 II 2022 r. jest datą przełomową
w najnowszej historii Europy. Wojna rosyjsko-ukraińska rozpoczyna nowy rozdział historii. Walka
dwóch słowiańskich narodów, nawet jeśli nie w pełnej skali w sensie politologicznym, ma swój wpływ
na sytuacje społeczno-polityczno-gospodarczą nie
tylko kontynentu europejskiego. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się poświęcić niniejszy
rozdział Rosji i Ukrainie w oczach Francji i świata francuskojęzycznego. Prezentowane pozycje być
może pozwolą odpowiedzieć na pytanie na ile Ukraina w świadomości Francji stanowiła odrębny od
Rosji obszar.

W

niniejszym rozdziale katalogu najpierw prezentujemy kilka pozycji książkowych. dotyczących
kultury rosyjskiej i ukraińskiej, a także opisów podróżniczych często pięknie ilustrowanych rycinami,
wydanych od XIX do XX w. Następnie przedstawiamy
mapy i ryciny ze szczególnym uwzględnieniem ziem
ukrainnych i Krymu. W trzeciej części prezentujemy
papiery wartościowe, obligacje państwowe carskiej
Rosji, obligacje miejskie, kolejowe, tramwajowe
oraz walory dotyczące przemysłu ciężkiego. Wśród
obiektów proponowanych w niniejszym rozdziale katalogu można znaleźć wiele nazw kojarzonych obecnie z obszarem walk w Doniecku i Ługańsku.
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CHOPIN JEAN-MARIE, RUSSIE. L’Univers
ou histoire et description de tous les peuples (…).

Paryż 1840, Firmin Didot Bracia, 384 s.
Pięknie ilustrowane drugie wydanie (pierwsze w 1838
r.) opisu historyczno-geograficznego Rosji. Autor Jean-Marie Chopin (1796–1871) pochodził z arystokratycznej rodziny
francusko-rosyjskiej i był sekretarzem oraz bibliotekarzem
księcia Aleksandra Kourakina, ambasadora Rosji w Paryżu. Dzieło ukazało się w słynnej kilkudziesięciotomowej serii braci Didot „L’Univers pittoresque” opisującej wszystkie
znane państwa i zakątki świata pięknie ilustrowanej mapami
i grafikami. Tom pierwszy z dwóch w komplecie dotyczących
Rosji zawiera 4 mapy i 65 rycin. Mapy przedstawiają Morze
Kaspijskie, Morze Czarne, Morze Bałtyckie oraz Ocean Spokojny i połączenie Azji i Ameryki Płn. Ryciny przedstawiają
postacie (np. Iwan Groźny, Piotr Wielki), miasta (Moskwa, Petersburg), pałace i zamki, osobliwości fauny i flory, oraz stroje
i typy ludowe.
Oprawa z epoki, wydawcy, broszurowa w średnim stanie
obłożona folią; grzbiet i przednia okładka z tytułem; wnętrze
w średnim stanie; liczne plamy, ale suche, także na niektórych
grafikach; ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł
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GROVE Florence Crauford, Le Caucase glacé.
Promenade à travers une partie de la chaîne et
Ascension du Mont Elbrouz (…).
Paryż 1881, A. Quantin, 2 k. +III s. +340 s.
Pierwsze wydanie francuskie w tłum. z j. angielskiego
Julesa Leclercqa i jego przedmową. Autor Florence Crauford
Grove (1838–1902) był jednym z największych alpinistów
swojej epoki. Dokonał pierwszego wejścia na Rothorn de Zinal, oraz na Aiguille de Bionassay w masywie Mont-Blanc. W
1874 r. zrealizował właśnie pierwsze wejście na Elbrus najwyższy szczyt Kaukazu, podczas wyprawy, której opis jest treścią
sprzedawanej książki. Wyjątkowy opis podróży i swoisty przewodnik alpinistyczny po górach Kaukazu sprzed ponad 140 lat.
Oprawa z epoki, płótno ¾ w db stanie z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; grzbiet
tłoczony tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

33

KOECHLIN-SCHWARTZ ALFRED, Un touriste au Caucase, Volga Caspienne Caucase (…).

Paryż [1880], Pierre-Jules Hetzel, 2 k. +351 s. +1 k. +36 s.
katalogu wydawniczego Hetzla.
Wydanie w słynnej oficynie Hetzla opisu podróży po Rosji,
od Moskwy wzdłuż Wołgi, Morza Kaspijskiego aż po Kaukaz. Autor Alfred Koechlin-Szwartz (1829–1895) był przemysłowcem i politykiem francuskim III Republiki z pasją oddający się podróżom. Sprzedawany druk jest pokłosiem jego
ekspedycji odbytej w 1879 r. począwszy od Moskwy, a skończywszy na Kaukazie. Na końcu tekstu znajduje się kolorowana w epoce mapa rozkładana, większa niż format książki,
ukazująca trasę wyprawy. Wyjątkowy opis podróży i swoisty
przewodnik po Rosji i Kaukazie sprzed ponad 140 lat.
Oprawa współczesna, płótno ¾ w idealnym stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz wzorami geometryczno-roślinnymi; wnętrze w db stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł
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poz. 34
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poz. 36
LOUKOMSKI GEORGES, Les Russes.

Paryż 1929, Les Editions Rieder, 80 s. +LX plansz.
Pięknie ilustrowane 60 heliograwiurami oryginalne wydanie swoistego przewodnika po nacjach rosyjskich i ich
sztuce. Autor Georges Loukomski (1884–1952) był historykiem sztuki. W jego życiorysie odbija się echo burzliwych czasów, w jakich przyszło mu żyć. Na początku swojej kariery
był konserwatorem sztuki w Muzeum Pałacu Carskie Sioło,
następnie tę samą funkcje pełnił w Muzeum Sztuk Pięknych
w Kijowie. Był członkiem Instytutów Archeologicznych zarówno w Moskwie jak i w Kijowie. Był także fundatorem
Muzeum Soboru św. Zofii w Kijowie, gdzie kierował pracami
konserwatorskimi i inwentaryzacyjnymi. W 1920 r. uciekając
przed bolszewikami udał się na emigracje do Francji, gdzie
osiadł i zmarł. Dzieło ukazało się w serii wydawnictwa Rieder
„Bibliotheèque Générale Illustrée” opisującej sztukę poszczególnych państw i nacji. Książka składa się z dwóch części:
pierwsza to traktat o typach ludzkich w Rosji i ich wpływie na
sztukę, zaś druga to 60 s. plansz z widokami miast, zabytkami architektury, malarstwem oraz teatrem i strojami ludowymi
oraz carskimi.
Oprawa z epoki, wydawcy, broszurowa w średnim stanie;
grzbiet i przednia okładka z tytułem; wnętrze w db stanie,
prawdopodobnie niedawno rozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

35

RÉAU LOUIS, L’Art Russe des origines a Pierre le Grand. L’Art Russe de Pierre le Grand
a nos jours.
Paryż 1921–1922, Henri Laurens, T. 1: XII s. +388 s. + 104
pl., T. 2: XII s. +292 s. +72 pl.
Pięknie ilustrowane 176 planszami (104+72) oryginalne
wydanie historii sztuki rosyjskiej. Autor Louis Réau (1881–
1961) był historykiem sztuki i dyrektorem Instytutu Francuskiego w Petersburgu. Dzieło składa się z dwóch obszernych
woluminów. Pierwszy to historia sztuki rosyjskiej od korzeni
do czasów Piotra I. Drugi zaś to kontynuacja, aż do czasów
współczesnych Autorowi. Oba tomy są uzupełnione obszernym specjalistycznym słownikiem rosyjsko-francuskim zawierającym zwroty i nazwy własne z zakresu sztuki i szeroko
rozumianej kultury.

Oprawa z epoki, wydawcy, broszurowa w średnim stanie
obłożona folią; grzbiet i przednia okładka z tytułem; wnętrze
w db stanie; częściowo składki jeszcze nierozcięte; ogólnie
stan db.
Cena: 100 zł

36

ROTTIERS BERNARD, ITINÉRAIRE DE TIFLIS A CONSTANTINOPLE (…).

Bruksela 1829, Hippolyte Tarlier, 377 s. +7 pl. +3 mapy.
Pięknie ilustrowane oryginalne wydanie podróży z Tbilisi do Konstantynopola. Autor Bernard Rottiers (1771–1857)
był belgijskim oficerem w służbie cara Aleksandra I, i w 1818
r. odbył podróż, której opis jest przedmiotem sprzedawanej
książki. Tekst ilustrowany 7 planszami, w tym jedna z alfabetem gruzińskim. Ponadto 3 rozkładane większe niż format
książki mapy przedstawiające: miasto Konstantynopol; Morze
Marmara, Bosfor i Dardanele oraz całą trasę podróży. Rzadkie!
Oprawa z epoki, półskórek po profesjonalnej konserwacji
w średnim stanie; grzbiet pozłacany tytułem z uzupełnieniami
współczesnymi; wnętrze w średnim stanie; plamy, ale suche;
jedna mapa z naddarciem na marginesie; ogólnie stan średni.
Cena: 400 zł

37

SILVESTRE ARMAND, LA RUSSIE. IMPRESSIONS-PORTRAITS-PAYSAGES (…).

Paryż 1892, G.Charpentier et E.Fasquelle, 412 s.
Wyjątkowo ilustrowane wydanie podróży po Rosji.
Autor ilustracji Henri Lanos (1859–1929) był akwarelistą,
malarzem i grafikiem, jednym z najwybitniejszych w swojej
epoce we Francji. Podróż poświęcona jest przede wszystkim
Petersburgowi i Moskwie. Osobne rozdziały dotyczą obszarów i państw podbitych przez Imperium Rosyjskie. Jeden poświęcony jest Finlandii, inny Ukrainie, a przedostatni Polsce.
Znajdują się w nim ilustracje m.in. targu w Warszawie, woźnicy, żołnierzy carskich czy portret Żyda z Warszawy. Autor
w omówieniu dzielnicy żydowskiej w Warszawie używa pojęcia „Nowa Jerozolima” [sic!] w odniesieniu do tej części
miasta.
Oprawa z epoki, płótno ¾ w bdb stanie obłożone folią;
grzbiet pozłacany tytułem i wzorami roślinnymi; wnętrze w db
stanie, składki jakby niedawno rozcięte; ogólnie stan bdb.
Cena: 150 zł
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38

39

ANDRIVEAU-GOUJON EUGENE, CARTE
DE L’EUROPE ORIENTALE (…) RUSSIE
D’EUROPE, L’EMPIRE OTTOMAN ET LA GRECE.

ANDRIVEAU-GOUJON EUGENE, CARTE
DE L’EUROPE ORIENTALE(…) RUSSIE
D’EUROPE, L’EMPIRE OTTOMAN ET LA GRECE.

Paryż 1886, Eugène Andriveau-Goujon, ryt. Eugène Andriveau-Goujon (?), 46,5 x 62 cm; (karta: 52,5 x 69,5 cm).
Kolorowana w epoce mapa Rosji Europejskiej karta 1.
Obejmuje ona obszar Rosji Europejskiej oraz Polski, Szwecji, Norwegii, Danii, Prus i północnej części C.K. Austrii.
W przypadku Polski chodzi tu o obszar Królestwa Polskiego
utworzonego na mocy kongresu wiedeńskiego. W legendzie
kolorem łososiowym zaznaczona jest „Rosja Zachodnia czyli
dawne prowincje Polski”. Na mapie nie ma nazwy Ukraina.
Egzemplarz średnio zachowany, wyraźne kolory, plamy na
marginesach i załamania na marginesach; także kilka śladów
po naddarciach, największy na lewym marginesie około 3 cm;
mapa złożona w połowie; poza tym bez zarzutu.
Cena: 50 zł

Paryż 1886, Eugène Andriveau-Goujon, ryt. Eugène Andriveau-Goujon (?), 46,5 x 62 cm; (karta: 52,5 x 69,5 cm).
Kolorowana w epoce mapa Rosji Europejskiej karta 2.
Obejmuje ona obszar od Półwyspu Kolskiego i Morza Białego
na północy do Słowiańska na południu, i Kirgistanu na południowym wschodzie.
Egzemplarz średnio zachowany, wyraźne kolory, plamy na
marginesach i załamania na marginesach; także kilka śladów
po naddarciach, największy na górnym marginesie około 6 cm;
mapa złożona w połowie; poza tym bez zarzutu.
Cena: 50 zł

40

BONNE RIGOBERT, PARTIE EUROPEENNE DE L’EMPIRE RUSSE.

Paryż 1781, Lattre i Delalain, rys. André, ryt. Perrier, 21 x
32 cm; (karta: 26 x 37,5 cm), passe-partout 32,5 x 50 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa części Europejskiej Rosji pochodząca z atlasu słynnego geografa,
inżyniera i hydrologa Rigoberta Bonne (1727–1794) „Atlas
moderne”. Mapa przedstawia znaczną część dawnej Rzeczypospolitej (Wołyń, Podole, Grodzieńszczyznę, Kurlandię) oraz
dzisiejszą Ukrainę (Chersoń, Dniepr, Kijów, Czernichów).
Ciekawostką mapy jest to, że nazwa geograficzna „Ukraina”
użyta jest do guberni-obszaru od Podola do Iziumu i Bahmutu.
Mapa oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz db zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory zielony i różowy oraz żółty, plamy
na marginesach; w połowie ślad po złożeniu w atlasie; poza
tymi mankamentami bez zarzutu.
Cena: 120 zł

41

CHATELAIN HENRY ABRACHAM, Genealogie des Anciens Empereurs Tartares, Descendus
de Genghiscan.

poz. 40

poz. 41
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Amsterdam 1719, Honoré i Châtelain, rys. i ryt. Châtelain, Henri Abraham (1684–1743), Guedeville, Nicolas (1652–
1721), 43,5 x 37 cm; (karta: 48,5 x 44,5 cm).
Miedziorytnicza mapa tzw. Wielkiej Tartarii, czyli obszaru od Morza Kaspijskiego do Pacyfiku, nazwy używanej
w europejskich opracowaniaach kartograficznych od średniowiecza do XX w. Nazwa mylnie kojarzona z Mongołami, którzy podbili jedno z plemiona azjatyckich nazywanych właśnie
Tatarami, a Europejczykom kojarzących się z Tartarem, czyli
krainę podziemia. Obecnie jest to obszar w dużej części Rosji
Azjatyckiej. Mapa pochodząca z atlasu słynnych kartografów
Henri Abrahama Châtelaina, (1684–1743) oraz Nicolasa Guedeville’a, (1652–1721), „Atlas historique” składającego się
z 7 woluminów folio. Na górze mapy drzewo genealogiczne
władców mongolskich od Czyngis-chana. Po bokach uwagi
historyczne. Mapa naklejona na bristol.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, jedynie ślad po złożeniu w pół; generalnie bez
zarzutu.
Cena: 200 zł

IV. Rosja i Ukraina

42

GARNIER F.A., ASIE BOREALE, SIBERIE
OU RUSSIE ASIATIQUE.

Paryż 1860, Veuve de Jules Renouard, rys. i ryt. F.A. Garnier (?), 49 x 35 cm; (karta: 59 x 43 cm).
Kolorowana w epoce mapa Rosji Azjatyckiej pochodząca
z atlasu F.A Garniera (1803–1863), „Atlas Sphéroïdal et universel de géographie”. W lewym górnym rogu kartusz z podziałką. Ciekawostką mapy jest „Ameryka Rosyjska”, czyli
Alaska należąca jeszcze wówczas do Imperium Rosyjskiego,
przed sprzedażą z 1867 r.
Egzemplarz średnio zachowany, wyraźne kolory, ale ślady
po naddarciu na lewym i prawym marginesie około 1 cm; poza
tym bez zarzutu.
Cena: 80 zł

43

HERISSON
FEUILLE.

EUSTACHE,

RUSSIE

1ERE

Paryż 1806, Jacques Desray, rys. i ryt. Eustache Hérisson
(?), 22 x 18 cm; (karta: 25,5 x 20,5 cm), passe-partout 50 x
32,5 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa części północnej Rosji Europejskiej pochodząca z atlasu słynnego
geografa Eustache’a Hérissona (1759–1818), „Atlas Portatif”
składającego się z 45 kart. W prawym górnym rogu nr „8”,
odnoszący się do nr mapy w atlasie. Mapa oprawiona w białe
passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, generalnie bez zarzutu.
Cena: 80 zł

44

46

MALTE-BRUN CONRAD, RUSSIE D’EUROPE.

Paryż 1812, François Buisson, rys. Giraldon, ryt. J. B. Tardieu, 22 x 32,5 cm; (karta: 29 x 41 cm), passe-partout 32,5 x
50 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa Rosji Europejskiej pochodząca z atlasu słynnego geografa Conrada Mal-

HERISSON EUSTACHE, RUSSIE 2EME
FEUILLE.

Paryż 1806, Jacques Desray, rys. i ryt. Eustache Hérisson (?), 22 x 18 cm; (karta: 25,5 x 20,5 cm), passe-partout 50
x 32,5 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa części południowej Rosji Europejskiej pochodząca z atlasu słynnego
geografa Eustache’a Hérissona (1759–1818), „Atlas Portatif”
składającego się z 45 kart. W prawym górnym rogu nr „9”,
odnoszący się do nr mapy w atlasie. Mapa przedstawia znaczną część dawnej Rzeczypospolitej (Wołyń, Podole, Grodzieńszczyznę) oraz dzisiejszą Ukrainę (Chersoń, Dniepr, Kijów,
Czernichów). Ciekawostką mapy jest to, że nazwa geograficzna „Ukraina” użyta jest do obszaru od Podola do Charkowa.
Mapa oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, generalnie bez zarzutu.
Cena: 80 zł

45

łami, którzy podbili jedno z plemion azjatyckich nazywanych
właśnie Tatarami, a Europejczykom kojarzących się z Tartarem, czyli krainą podziemia. Obecnie jest to obszar w dużej
części Rosji Azjatyckiej. Mapa pochodząca z atlasu słynnego
geografa Eustache’a Hérissona (1759–1818), „Atlas Portatif”
składającego się z 45 kart. W prawym górnym rogu nr „37”,
odnoszący się do nr mapy w atlasie. Mapa oprawiona w białe
passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, generalnie bez zarzutu.
Cena: 80 zł

poz. 42

HERISSON EUSTACHE, LA GRANDE TARTARIE.

Paryż 1806, Jacques Desray, rys. i ryt. Eustache Hérisson
(?), 22 x 18 cm; (karta: 25,5 x 20,5 cm), passe-partout 50 x
32,5 cm.
Kolorowana miedziorytnicza mapa tzw. Wielkiej Tartarii, czyli obszaru od Morza Kaspijskiego do Pacyfiku, nazwy
używanej w europejskich opracowaniach kartograficznych od
średniowiecza do XX w. Nazwa mylnie kojarzona z Mongo-

poz. 46
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poz. 48

te-Bruna (1775–1826), „Atlas Complet du précis de la géographie universelle”. Mapa oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, bez zarzutu.
Cena: 120 zł

Kolorowana w epoce mapa Rosji Europejskiej oraz Polski, Szwecji, Norwegii i Danii. W przypadku Polski chodzi tu
o obszar konstytucyjnego Królestwa Polskiego utworzonego
na mocy kongresu wiedeńskiego. Ciekawostką mapy jest to,
że nazwa geograficzna „Ukraina” użyta jest do guberni – obszaru od Charkowa do Słowiańska. Mapa oprawiona w białe
passe-partout.
Egzemplarz średnio zachowany, wyraźne kolory, plamy na
marginesach i załamania na marginesach; także ślad po naddarciu na górnym marginesie około 6 cm; poza tym bez zarzutu.
Cena: 80 zł

47

MALTE-BRUN CONRAD, PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA RUSSIE D’EUROPE.

Paryż 1812, François Buisson, rys. Giraldon, ryt. Chamoun,
30 x 22 cm; (karta: 41,5 x 29 cm), passe-partout 50 x 32,5 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa części północnej Rosji Europejskiej pochodząca z atlasu słynnego geografa Conrada Malte-Bruna (1775–1826), „Atlas Complet du
précis de la géographie universelle”. W lewym górnym rogu
grafika przedstawiająca część moskiewskiego Kremla. Mapa
oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, na dolnym marginesie małe
dwie plamki, generalnie bez zarzutu.
Cena: 120 zł

48

MALTE-BRUN CONRAD, PARTIE MERIDIONALE DE LA RUSSIE D’EUROPE.

Paryż 1812, François Buisson, rys. Giraldon, ryt. Chamoun,
30 x 22 cm; (karta: 41,5 x 29 cm), passe-partout 50 x 32,5 cm.
Kolorowana w epoce miedziorytnicza mapa części południowej Rosji Europejskiej pochodząca z atlasu słynnego
geografa Conrada Malte-Bruna (1775–1826), „Atlas Complet
du précis de la géographie universelle”. W lewym dolnym rogu
grafika z kartuszem i złożonymi pikami tureckimi. Mapa przedstawia znaczną część dawnej Rzeczypospolitej (Wołyń, Podole,
Grodzieńszczyznę) oraz dzisiejszą Ukrainę (Chersoń, Dniepr,
Kijów, Czernichów). Ciekawostką mapy jest to, że nazwa geograficzna „Ukraina” użyta jest do guberni-obszaru od Sum do
Iziumu i Słowiańska. Mapa oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, generalnie bez zarzutu.
Cena: 120 zł

49

TARDIEU PIERRE, CARTE DE LA RUSSIE
D’EUROPE (…) LA POLOGNE (…).

Paryż 1825, J. B. Delaval, ryt. Pierre Tardieu, 50,5 x 40 cm;
(karta: 54 x 43 cm), passe-partout 64,5 x 50 cm.
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50

VAGONDY ROBERT, SIBERIE OU RUSSIE
ASIATIQUE, TARTARIE CHINOISE (…).

Paryż 1784, Charles-Francois Delamarche, ryt. F. Dussy,
30,5 x 24,5 cm; (karta: 43,5 x 29 cm), passe-partout 65 x 50
cm.
Kolorowana miedziorytnicza mapa Rosji Azjatyckiej, Tartarii Chińskiej oraz wysp Japonii., Mapa pochodząca z atlasu
słynnego geografa Roberta Vagondy’ego (1723–1786), „Nouvel Atlas Portatif”. Na odwrocie nr „36”, odnoszący się do nr
mapy w atlasie. Mapa oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz db zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, plamy na marginesach; poza tym
bez zarzutu.
Cena: 200 zł

51

VAGONDY ROBERT, PARTIE MERIDIONALE DE LA RUSSIE D’EUROPE. (…).

Paryż 1806, Charles-Francois Delamarche, ryt. F. Dussy,
30,5 x 24,5 cm; (karta: 42,5 x 29 cm), passe-partout 65 x 50
cm.
Kolorowana miedziorytnicza mapa części południowej
Rosji Europejskiej. Mapa pochodząca z atlasu słynnego geografa Roberta Vagondy’ego (1723–1786), „Nouvel Atlas Portatif”. Na odwrocie nr „13”, odnoszący się do nr mapy w atlasie. Choć mapa poprawiona i uzupełniona przez sukcesora
Vaugondy’ego Charles-François Delamarche’a w 1806 r., to
przedstawia granice Polski sprzed I rozbioru w 1772 r. Mapa
oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz db zachowany, wyraźny odcisk płyty miedziorytniczej, wyraźne kolory, plamy na marginesach; poza tym
bez zarzutu.
Cena: 100 zł
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poz. 56
VIVIEN DE SAINT-MARTIN Louis, SCHRADER Franz, RUSSIE FEUILLE NORD.

Paryż 1925, Librairie Hachette, rys. G. Bagge et D. Aitoff,
ryt. R. Loblot, litery Rabin, 51 x 38,5 cm; (karta: 58 x 45 cm).
Wielkoformatowa, kolorowana w epoce, mapa Północnej Rosji i państw nadbałtyckich oraz części Skandynawii. 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; całość naklejona na brystol;
stan db.
Cena: 50 zł

53

VIVIEN DE SAINT-MARTIN Louis, SCHRADER Franz, RUSSIE FEUILLE SUD.

Paryż 1925, Librairie Hachette, rys. G. Bagge et D.
Aitoff, ryt. R. Loblot, litery Aschard, 51 x 39 cm; (karta: 58
x 45 cm).
Wielkoformatowa, kolorowana w epoce, mapa Południowej Rosji i Kaukazu oraz części północnej Turcji. 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. Ciekawostką mapy jest to, że
nazwa geograficzna „Ukraina” użyta jest do obszaru od Podola
do Charkowa.
Egzemplarz dobrze zachowany, na środku ślad po złożeniu
ze względu na duży format mapy; całość naklejona na brystol;
stan db.
Cena: 80 zł

54

VIVIEN DE SAINT-MARTIN Louis, SCHRADER Franz, ASIE RUSSE.

Paryż 1925, Librairie Hachette, rys. G. Bagge et D.
Aitoff, ryt. E. Delaune, litery F. Lefevre, 51 x 39 cm; (karta:
58 x 45 cm).
Wielkoformatowa, kolorowana w epoce, mapa Azjatyckiej Rosji i Mongolii oraz części północnej Japonii. Mapa po-

chodzi 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; całość naklejona na brystol;
stan db.
Cena: 80 zł

55

VIVIEN DE SAINT-MARTIN Louis, SCHRADER Franz, TURKIESTAN (…).

Paryż 1925, Librairie Hachette, rys. G. Bagge et D. Aitoff,
ryt.E. Delaune, litery P. Dumas Vorzet, 51 x 38,5 cm; (karta:
58 x 44 cm).
Wielkoformatowa, kolorowana w epoce, mapa Turkiestanu – nazwa używana w XIX i na początku XX w. dla określenia regionu obejmującego część Azji Środkowej należącego
do Rosji. 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: 50 zł

56

LE BRETON LOUIS, YENIKALE (…).

Paryż ca. 1856, J. Langlume, rys. Louis Le Breton, ryt.
i druk Auguste Bry, 26,5 x 18 cm (karta: 31 x 23 cm), passe-partout 65,5 x 50 cm.
Wyjątkowa kolorowana w epoce litografia przedstawiająca
klęskę floty rosyjskiej pod twierdzą Jenikale w dniu 26 III
1855 r., w czasie wojny krymskiej (1853–1856). Brytyjczycy i Francuzi użyli wówczas masowo statków parowych, a nie
żaglowców. Litografia autorstwa Louisa Le Bretona (1818–
1866) słynącego z tematyki marynistycznej. Grafika oprawiona w białe passe-partout. Rzadkie!
Egzemplarz db zachowany, wyraźna kolorystyka, ale liczne plamy na wszystkich marginesach.
Cena: 200 zł
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poz. 58

MAFFET, MADJAR A PEREKOP.

Paryż 1838, Bracia Ghaut, rys. Maffet (?), ryt. i druk Auguste Bry, 31 x 20,5 cm, passe-partout 50 x 32 cm.
Litografia przedstawiająca Madziara z wielbłądami i wozem w Perekopie. Nie chodzi tutaj o przedstawiciela nacji naszych bratanków, ale lud pokrewny z Węgrami zamieszkujący
Kazachstan i zwany także Madziarami. Grafika z oficyny braci
Ghaut, znanej w Paryżu w pierwszej połowie XIX w. sygnowana „Maffet 1838”. Perekop to najbardziej na północ wysunięte
miast Krymu, leżące na tzw. przesmyku perekopskim, nazywane
czasem bramą Krymu. Grafika oprawiona w białe passe-partout.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne pofałdowania i kilka minimalnych rudych plam; stan db.
Cena: 50 zł

58

MINE, SEBASTOPOL VUE PRISE DE TERRE.

Paryż c.a. 1856, Miné wydawca i drukarz, 29 x 21 cm (karta: 40 x 30 cm), passe-partout 65,5 x 50 cm.
Wyjątkowa kolorowana w epoce anonimowa grafika przedstawiająca najważniejsze fortyfikacje Sewastopola w czasie
wojny krymskiej (1853–1856). Legenda zawiera 15 pozycji
fortów i umocnień oraz pozycji floty brytyjskiej i francuskiej
atakującej twierdzę. Grafika oprawiona w białe passe-partout.
Rzadkie!
Egzemplarz db zachowany, wyraźna kolorystyka, jedyny
mankament to ślad po załamaniu w poprzek grafiki.
Cena: 300 zł

59

poz. 59

Paryż 28 III 1863, Le Monde Illustré, rys. Henry de Montaut, ryt. Charles Maurand, 23,5 x 33 cm.
Wyjątkowa grafika przedstawiająca najważniejsze formacje armii rosyjskiej tłumiącej powstanie styczniowe na
tle dwugłowego orła. Wydrukowana w słynnym czasopiśmie
„Le Monde Illustré” była w opozycji do drugiej grafiki przedstawiającej polskie powstańcze formacje zbrojne. Staloryt
autorstwa wybitnych artystów epoki, Henry’ego de Montaut
(1829–1889) i Charlesa Mauranda (1824–1904). Grafika naklejona na bristol.
Egzemplarz bdb zachowany, wyraźna kolorystyka.
Cena: 100 zł

60

poz. 60

24

MONTAUT HENRY DE, L’ARMEE RUSSE.

ZBIÓR 2 STALORYTÓW ŁAWRA TROICKO-SIERGIEJEWSKA.

Paryż 1838, Firmin Didot Bracia, rys. Cadole (Cadolle?),
ryt. Lemaitre, oraz Formstecher, 13,5 x 9 cm oraz 13,5 x 10
cm; (karta: 21,5 x 14,5 cm oraz 21,5 x 13,5 cm).
Zbiór 2 rycin ilustrujących panoramę oraz jedną z cerkwi
słynnej Ławry Troicko-Siergijewskiej powstałej w XIV w.
i położonej około 70 km na północ od Moskwy. Staloryty pochodzą ze słynnej serii „L’univers pittoresque” i tomu poświęconego Rosji pióra Jean-Marie Chopina.
Egzemplarze dobrze zachowane, minimalne ślady pofałdowania na jednej grafice, poza tym bez zarzutu.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 3 STALORYTÓW PIOTR I WIELKI I
JEGO ŻONA ORAZ ARCHIMANDRYTA .

Paryż 1838, Firmin Didot Bracia, rys. Vernier, ryt. Moret,
oraz Panier i Chaillot, 9,5 x 14,5 cm oraz 9,5 x 14 cm; (karta:
14 x 22,5 cm oraz 14 x 21 cm).
Zbiór 3 rycin przedstawiających cara Piotra I Wielkiego,
jego małżonkę carycę Katarzynę I, czyli Martę Helenę Skowrońską. Zbiór uzupełnia postać duchownego prawosławnego
archimandryty, czyli w Kościele Prawosławnym, przełożonego klasztoru. Staloryty pochodzą ze słynnej serii „L’univers
pittoresque” i tomu poświęconego Rosji pióra Jean-Marie
Chopina.
Egzemplarze średnio zachowane, czasem plamy, ale suche,
charakterystyczne dla papieru z XIX w.; poza tym bez zarzutu.
Cena: 50 zł

62

ZBIÓR 5 STALORYTÓW WIDOKÓW PETERSBURGA I PETERHOFU.

PAPIERY WARTOŚCIOWE

65

4% OBLIGACJA RENTY KONSOLIDACYJNEJ ROSJI 1901.

Petersburg 11 V 1901, 33 x 44 cm, kupony – nie, podpis
– faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 500
Franków / 187,5 Rubli / 404 Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów Szterlingów / 96,25 Dolarów.
4% Obligacja (Renta Konsolidacyjna) Cesarstwa Rosji
przeznaczona głównie na rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem Rosji – dwugłowym orłem z symbolami
państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwustronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku,
niemiecku i angielsku. Niska emisja tylko 7500 egzemplarzy.
Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

Paryż 1838, Firmin Didot Bracia, rys. Lemaitre ryt. Traversier i inni, 13,5 x 9,5 cm; (karta: 21,5 x 14 cm).
Zbiór 5 rycin przedstawiających widoki pałaców w Petersburgu oraz Łuk Tryumfalny w zespole pałacowym Peterhof
ufundowanym przez cara Piotra I Wielkiego. Staloryty pochodzą ze słynnej serii „L’univers pittoresque” i tomu poświęconego Rosji pióra Jean-Marie Chopina.
Egzemplarze średnio zachowane, czasem plamy, ale suche,
charakterystyczne dla papieru z XIX w.; poza tym bez zarzutu.
Cena: 50 zł

63

ZBIÓR 5 STALORYTÓW WIDOKÓW MOSKWY.

Paryż 1838, Firmin Didot Bracia, rys. Lemaitre, Cadolle
i inni, ryt. Traversier, Lalaisse i inni, 14,5 x 9,5 cm; (karta: 22,5
x 14 cm).
Zbiór 5 rycin przedstawiających widoki Moskwy, mostów,
Kremla, starych murów miejskich, cerkwi i pałaców. Staloryty
pochodzą ze słynnej serii „L’univers pittoresque” i tomu poświęconego Rosji pióra Jean-Marie Chopina.
Egzemplarze średnio zachowane, czasem plamy, ale suche, charakterystyczne dla papieru z XIX w.; poza tym bez
zarzutu.
Cena: 70 zł

64

ZBIÓR 7 STALORYTÓW WIDOKÓW KRYMU.

Paryż 1838, Firmin Didot Bracia, rys. Lemaitre i inni, ryt.
Scelton i inni, 13,5 x 9 cm; (karta: 22 x 14 cm).
Zbiór 7 rycin przedstawiających widoki Krymu, miast Sewastopola, Inkermannu, Kerczu, stepów Perekopu, gór i miejscowej ludności. Staloryty pochodzą ze słynnej serii „L’univers pittoresque” i tomu poświęconego Rosji pióra Jean-Marie
Chopina, a właściwie drugiego tomu dotyczącego Rosji Południowej i Azjatyckiej, gdzie część dotycząca Krymu została
opracowana przez Césara Famina.
Egzemplarze średnio zachowane, czasem plamy, ale suche, charakterystyczne dla papieru z XIX w.; poza tym bez
zarzutu.
Cena: 70 zł

poz. 65

66

poz. 66
4% ZŁOTA OBLIGACJA CESARSTWA ROSJI 1889

Petersburg 20 XI 1888, 30,5 x 42 cm, kupony – tak, podpis
– faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 625
Rubli w złocie / 2500 Franków / 2020 Marek / 1195 Guldenów
/ 98 Funtów Szterlingów, 17 Szylingów i 6 Pensów / 481,25
Dolarów.
4% Obligacja Cesarstwa Rosji przeznaczona głównie na
rynek francuski wystawiona jeszcze na mocy ukazu carskiego z listopada 1888 r., ale na rok 1889. Motywy dekoracyjne
z bordiurą, herbem Rosji – dwugłowym orłem z symbolami
państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwustronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku,
niemiecku i angielsku. Wysoki nominał waloru o wartości 5
zwykłych obligacji po 125 rubli w złocie. Emisja tej obligacji
to 24 300 egzemplarzy. Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

67

3% ZŁOTA OBLIGACJA CESARSTWA ROSJI 1894

Petersburg 4 VII 1894, 30 x 43 cm, kupony – tak, podpis
– faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 625
Rubli w złocie / 2500 Franków / 2020 Marek / 1195 Guldenów
/ 98 Funtów Szterlingów, 17 Szylingów i 6 Pensów / 481,25
Dolarów.
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poz. 68

poz. 69

3% Obligacja Cesarstwa Rosji przeznaczona głównie na
rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem Rosji – dwugłowym orłem z symbolami państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwustronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku.
Wysoki nominał waloru o wartości 5 zwykłych obligacji po
125 rubli w złocie. Niska emisja tylko 13 359 egzemplarzy.
Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

68

3,5% ZŁOTA OBLIGACJA CESARSTWA
ROSJI 1894

Petersburg 6 XII 1894, 32 x 43,5 cm, kupony – tak, podpis
– faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 625
Rubli w złocie / 2500 Franków / 2020 Marek / 1195 Guldenów
/ 1800 Duńskich Koron / 98 Funtów Szterlingów, 17 Szylingów i 6 Pensów / 481,25 Dolarów.
3,5% Obligacja Cesarstwa Rosji przeznaczona głównie
na rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem
Rosji – dwugłowym orłem z symbolami państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwustronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku.
Wysoki nominał waloru o wartości 5 zwykłych obligacji po
125 rubli w złocie. Emisja tej obligacji to 72 942 egzemplarzy.
Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

69

3,8% OBLIGACJA KONWERSYJNA CESARSTWA ROSJI 1898

Petersburg 6 III 1898, 27 x 38 cm, kupony – tak, podpis –
faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 1500
Rubli / 4000 Franków / 3240 Marek / 1920 Guldenów / 158
Funtów Szterlingów, 10 Szylingów.
3,8% Obligacja konwersyjna Cesarstwa Rosji przeznaczona głównie na rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem Rosji – dwugłowym orłem z symbolami państw
i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwu-
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poz. 70
stronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku. Wysoki nominał waloru o wartości 1500 rubli.
Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF+.
Cena: 150 zł

70

5% OBLIGACJA CESARSTWA ROSJI 1906

Petersburg 17 IV 1906, 30 x 40 cm, kupony – tak, dwa,
podpis – faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał
– 937,5 Rubli / 2500 Franków / 2020 Marek / 1195 Guldenów
/ 98 Funtów Szterlingów, 5 Szylingów / 2370 Koron Austro-Węgierskich.
5% Obligacja Cesarstwa Rosji przeznaczona głównie na rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem Rosji
– dwugłowym orłem z symbolami państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacja dwustronna w czterech
językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku. Na
walorze znajduje się austriacki pieczętny znaczek skarbowy na
25 koron. Wysoki nominał waloru o wartości 5 zwykłych obligacji po 125 rubli. Bardzo niska emisja tej obligacji tylko 800
egzemplarzy. Rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF+.
Cena: 150 zł

71

4,5% OBLIGACJA ROSJI TZW. KIEREŃSKIEGO 1917

Petersburg 11 VIII 1917, 20 x 19,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał –
200 Rubli.
4,5% Obligacja Rosji wystawiona w okresie krótkich rządów Aleksandra Kiereńskiego tuż przed rewolucją październikową. Obligacja dwustronna w j. rosyjskim, choć przeznaczona na rynek amerykański i wydrukowana w American Bank
Note Company. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą postacie alegoryczne. Walor pierwszej serii. Rzadkość nie
tylko na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF+.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 2 ZŁOTYCH OBLIGACJI CESARSTWA ROSJI 1894–1896

Petersburg 9 II 1894/20 VII 1896, 32 x 43 cm / 27 x 37 cm,
kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 125 Rubli w złocie / 500 Franków / 404 Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów Szterlingów, 15 Szylingów i 6
Pensów / 96,25 Dolarów w złocie oraz 187,5 Rubli / 500 Franków / 404 Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów, 15 Szylingów i 5
Pensów / 360 Duńskich Koron / 96,25 Dolarów w złocie.
4 i 3% Obligacje Cesarstwa Rosji przeznaczone głównie na
rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem Rosji
– dwugłowym orłem z symbolami państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacje dwustronne w czterech
językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku. Oba
walory emitowane w rublach w złocie z pokryciem pożyczki
w realnych posiadanych przez carską Rosję rezerwach złota.
Stan: VF+/VF.
Cena: 50 zł

73

ZBIÓR 2 OBLIGACJI CESARSTWA ROSJI
1906–1909

Petersburg 17 IV 1906/19 XII 1908, 30 x 40 cm/27 x 40,5
cm, kupony – tak, kilka podpis – faksymile, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 187,5 Rubli / 500 Franków / 404
Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów i 17 Szylingów / 474 Korony Austro-Węgierskie oraz 187,5 Rubli / 500 Franków / 404
Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów i 17 Szylingów.
5 i 4,5% Obligacje Cesarstwa Rosji przeznaczone głównie
na rynek francuski. Motywy dekoracyjne z bordiurą, herbem
Rosji – dwugłowym orłem z symbolami państw i krajów podporządkowanych carskiej Rosji. Obligacje dwustronne w czterech językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku.
Oba z kilkoma kuponami, co jest rzadkością w przypadku tych
emisji.
Stan: VF+/VF-.
Cena: 50 zł

74

76

4,5% OBLIGACJA MIASTA PETERSBURGA
1901

Petersburg 27 XII 1901, 27,5 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile podpisu burmistrza i jego zastępcy, kategoria
– obligacje miejskie, nominał – 187,5 Rubli / 500 Franków /
404 Marki.
4,5% Obligacja miasta Petersburga wystawiona tamże,
przeznaczona głównie na rynek francuski. Piękne motywy
dekoracyjne z herbem miasta – skrzyżowanymi kotwicą morską i rzeczną zwieńczonymi orłem cesarskim oraz wspaniałą
bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych i wyjątkowym
żółtym tłem. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, francusku, i niemiecku.
Stan: VF+.
Cena: 70 zł

5% OBLIGACJA MIASTA MOSKWY 1909

Moskwa 8 III 1909, 28,5 x 40,5 cm, kupony – tak, trzy,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – obligacje miejskie, nominał – 187,5 Rubli / 500 Franków / 19 Funtów Szterlingów,
16 Szylingów i 10 Pensów.
5% Obligacja miasta Moskwy wystawiona tamże, przeznaczona głównie na rynek francuski. Piękne motywy dekoracyjne z herbem miasta – świętym Jerzym zabijającym smoka
oraz wspaniałą bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych i wyjątkowym niebieskim tłem. Obligacja dwustronna
w trzech językach, po rosyjsku, francusku i angielsku. Wyjątkowo dobry stan waloru jak na tę emisję.
Stan: EF-.
Cena: 70 zł

75

4,5% Obligacja miasta Moskwy wystawiona tamże, przeznaczona głównie na rynek francuski. Piękne motywy dekoracyjne z herbem miasta – świętym Jerzym zabijającym smoka
oraz wspaniałą bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych
i wyjątkowym żółtym tłem. Obligacja dwustronna w czterech
językach, po rosyjsku, francusku, niemiecku i angielsku.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

4,5% OBLIGACJA MIASTA MOSKWY 1912

Moskwa 18 V 1912, 33 x 46 cm, kupony – tak,
kilka, podpis – faksymile i pióro, kategoria – obligacje miejskie, nominał – 189 Rubli / 504 Franki / 408 Marek / 20 Funtów / 241 Guldenów

poz. 77

77

4,5% OBLIGACJA MIASTA PETERSBURGA
1901

Petersburg 27 XII 1901, 27,5 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile podpisu burmistrza i jego zastępcy, kategoria
– obligacje miejskie, nominał – 375 Rubli / 1000 Franków /
808 Marek.
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4,5% Obligacja miasta Petersburga wystawiona tamże,
przeznaczona głównie na rynek francuski. Piękne motywy dekoracyjne z herbem miasta – skrzyżowanymi kotwicą morską
i rzeczną zwieńczonymi orłem cesarskim i koroną oraz wspaniałą bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych i wyjątkowym zielonkawym tłem. Obligacja dwustronna w trzech
językach, po rosyjsku, francusku, i niemiecku. Uwaga! Walor
w rzadkiej wersji o podwójnym nominale!
Stan: VF-.
Cena: 150 zł

78

5% OBLIGACJA MIASTA PETERSBURGA
1908

Petersburg 3 VII 1903, 27,5 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile podpisu burmistrza i jego zastępcy, kategoria
– obligacje miejskie, nominał – 187,5 Rubli / 500 Franków /
404 Marki.
5% Obligacja miasta Petersburga wystawiona tamże jako
VI i VII pożyczka miasta Petersburga na podstawie dekretów
z 1903 r. na rok 1908. Przeznaczona głównie na rynek francuski. Piękne motywy dekoracyjne z herbem miasta – skrzyżowanymi kotwicą morską i rzeczną zwieńczonymi orłem
cesarskim i koroną oraz wspaniałą bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych i wyjątkowym jasnofioletowym tłem.
Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, francusku, i niemiecku.
Stan: VF.
Cena: 70 zł
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3% OBLIGACJA KOLEI ZAKAUKASKIEJ.

Petersburg 1882, 28,5 x 28 cm, kupony – tak, jeden, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał –
125 Rubli / 500 Franków / 236 Guldenów / 20 Funtów
/ 408 Marek.
4% Obligacja drogi żelaznej Zakaukaskiej wystawiona
w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i wspaniałą bordiurą o kształtach
geometryczno-roślinnych. Znajdują się na niej jadący pociąg
w górskim otoczeniu wraz z postaciami w strojach etnicznych.
Obligacja dwustronna w czterech językach, po rosyjsku, francusku, angielsku i niemiecku. Piękne świadectwo historii kolejnictwa sprzed 140 lat.
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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4% OBLIGACJA KOLEI KURSK-CHARKÓW-AZOW.

Petersburg 1889, 40,5 x 33 cm, kupony – tak, jeden, podpis –
faksymile, kategoria – kolej, nominał – 500 Marek / 617,5 Franków.
4% Obligacja drogi żelaznej Kursk-Charków-Azow wystawiona w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji
– dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacja dwustronna w trzech językach,
po rosyjsku, francusku, i niemiecku.
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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4% OBLIGACJA KOLEI DONIECKIEJ.

Petersburg 12 VI 1893, 27 x 35,5 cm, kupony – tak, podpis
– faksymile, kategoria – kolej, nominał – 125 Rubli / 500 Franków / 404 Marki / 239 Guldenów / 19 Funtów Szterlingów, 15
Szylingów i 6 Pensów.
4% Obligacja drogi żelaznej Doniecka wystawiona w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym
orłem cesarskim i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych koloru zielonego. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, francusku, i niemiecku. Na walorze stempel
francuskiej opłaty skarbowej. Na odwrocie tabela amortyzacji
pożyczki do 1958 r.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

82

4% OBLIGACJA KOLEI PODOLA.

Petersburg 1911, 27 x 41 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 500 Marek / 231,5 Rubli
/ 294 Guldeny / 24 Funty Szterlingi, 7 Szylingów i 6 Pensów.
4,5% Obligacja drogi żelaznej Podolskiej, historycznej krainy należącej do Rzeczypospolitej ze słynną twierdzą
w Kamieńcu, wystawiona w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą
o kształtach geometryczno-roślinnych koloru brązowego. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku. Na walorze stemple holenderskiej i niemieckiej opłaty skarbowej. Niska emisja jak na obligacje kolejowe,
tylko 11 348 egzemplarzy.
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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5% OBLIGACJA KOLEI ELEKTRYCZNEJ
ORANIENBAUM.

Petersburg 1913, 29 x 36 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 187,5 Rubli / 500 Franków.
5% Obligacja kolei elektrycznej Oranienbaumskiej wystawiona w Petersburgu. Linia ta prowadziła z Petersburga przez
Peterhof, Oranienbaum do Krasnej Gorki. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych koloru
brązowego. Obligacja dwustronna w dwóch językach, po rosyjsku i francusku. Na walorze stemple belgijskiej opłaty skarbowej. Na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki do 1965 r.
Stan: VF+.
Cena: 80 zł

84

ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOLEI MIKOŁAJEWSKIEJ MOSKWA–PETERSBURG.

Petersburg 18 VII 1867/ 27 III 1869, 30 x 40 cm, kupony –
tak, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 125 Rubli
/ 500 Franków / 236 Guldenów / 20 Funtów Szterlingów.
Zbiór dwóch 4% obligacji kolei Mikołajewskiej wystawionych w Petersburgu. Była to główna linia kolejowa carskiej Rosji prowadząca z Petersburga do Moskwy. Motywy
dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim
i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacja
dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, francusku i angielsku. Na walorach stemple belgijskiej i francuskiej opłaty
skarbowej. Na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki do 1951
r. Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa sprzed ponad
150 lat!
Stan: VF.
Cena: 70 zł
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ZBIÓR 2 OBLIGACJI KONSOLIDACYJNYCH KOLEI CARSKICH – NADWIŚLAŃSKA.
Petersburg 24 V 1880/ 24 1880, 29,5 x 39 cm, kupony –
tak, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 125 Rubli
metalicznych / 500 Franków / 406,25 Marek oraz 625 Rubli
metalicznych / 2500 Franków / 2031,25 Marek.
Zbiór dwóch 4% obligacji konsolidacyjnych kolei carskiej
Rosji wystawionych w Petersburgu. Dotyczą one kilkunastu linii kolejowych. Najważniejsza z nich na ziemiach polskich to
kolej Nadwiślańska, która łączyła nadgraniczną Mławę z Warszawą, Lublinem, Chełmem i Kowlem. Inne wymienione na

poz. 86

obligacjach linie to m.in.: Moskwa–Brześć, Charków–Mikołajów, Donieck, Kursk–Charków–Azow, Łozowa–Sewastopol.
Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, francusku
i niemiecku. Na walorach stemple niemieckiej i holenderskiej
opłaty skarbowej. Na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki
do 1960 r. Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa sprzed
ponad 140 lat!
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

86

ZBIÓR 2 OBLIGACJI WIELKICH KOLEI
CARSKICH – MOSKWA–PETERSBURG.

Petersburg 1 I 1881, 28 x 25,5 cm, kupony – tak, jeden
talon i kupon, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał
– 125 Rubli w srebrze / 500 Franków / 236 Guldenów / 20
Funtów / 402 Marki.
Zbiór dwóch 3% obligacji Towarzystwa Wielkiej Rosyjskiej Drogi Żelaznej wystawionych w Petersburgu, takich
samych walorów o kolejnych numerach. Była to główna linia
kolejowa carskiej Rosji prowadząca z Petersburga do Moskwy. Obligacje dwustronne w czterech językach, po rosyjsku, francusku, angielsku i niemiecku. Motywy dekoracyjne
z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim, wspaniałą
bordiurą. Znajdują się na niej widoki Moskwy i Petersburga,
jadący pociąg oraz liczne postacie alegoryczne z motywami
roślinnymi. Obligacje posiadają belgijskie pieczęcie skarbowe. Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa sprzed ponad
140 lat!
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
MOSKWA–KIJÓW–WORONEŻ.

Moskwa 1895/1895, 40,5 x 25,5 cm / 40,5 x 25,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał –
1000 Marek / 308,6 Rubli / 592,5 Guldenów / 48 Funtów, 19
Szylingów oraz 2000 Marek / 617,2 Rubli / 1185 Guldenów /
97 Funtów i 18 Szylingów.
Zbiór dwóch 4% obligacji drogi żelaznej Moskwa–Kijów–Woroneż wystawionych w Moskwie. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą
o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne
w trzech językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku. Na
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jednym z walorów stemple niemieckiej i duńskiej opłaty skarbowej. Obligacje w zielonej i fioletowej kolorystyce. Wysokie
nominały.
Stan: VF.
Cena: 70 zł
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ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
MOSKWA–JAROSŁAW–ARCHANGIELSK.

Moskwa 1897/1897, 40,5 x 26,5 cm / 40,5 x 26,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 500
Marek / 154,30 Rubli w złocie / 296 Guldenów / 24 Funty oraz
2000 Marek / 617,2 Rubli w złocie / 1185 Guldenów / 97 Funtów i 18 Szylingów.
Zbiór dwóch 4% obligacji drogi żelaznej Moskwa–Jarosław–Archangielsk wystawionych w Moskwie. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą
o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne
w trzech językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku. Na
obu walorach stemple niemieckiej opłaty skarbowej. Obligacje
w zielonej i czerwonej kolorystyce. Wysokie nominały.
Stan: VF/VF+.
Cena: 70 zł
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ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
RIAZAŃ–URALSK.

Petersburg 1898/1898, 26,5 x 33,5 cm / 26,5 x 33,5 cm,
kupony – tak, jeden, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 500 Marek / 231,45 Rubli / 295 Guldenów / 24 Funty,
9 Szylingów i 6 Pensów oraz 1000 Marek / 462,90 Rubli / 590
Guldenów / 48 Funtów, 19 Szylingów.
Zbiór dwóch 4% obligacji drogi żelaznej Riazań–Uralsk
wystawionych w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem
Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą o kształtach
geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne w trzech językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku. Na obu walorach stemple niemieckiej opłaty skarbowej. Obligacje w niebieskiej i czerwonej kolorystyce.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

90

ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
WŁADYKAUKAZ.

Petersburg 1895/1912, 40,5 x 27 cm/ 41,5 x 28,5 cm, kupony – tak, jeden walor, podpis – faksymile, kategoria – kolej,
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nominał – 2000 Marek / 617,20 Rubli w złocie / 1185 Guldenów / 97 Funtów i 18 Szylingów oraz 1000 Marek / 463 Ruble
/ 588 Guldenów / 48 Funtów i 15 Szylingów.
Zbiór dwóch 4% obligacji drogi żelaznej Władykaukazu
wystawionych w Petersburgu. Motywy dekoracyjne z herbem
Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą o kształtach
geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne w trzech
językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku. Na walorach stemple niemieckiej i holenderskiej opłaty skarbowej.
Obligacje w niebieskiej i fioletowej kolorystyce. Wysokie
nominały.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł
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ZBIÓR 3 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
MOSKWA–KIJÓW–WORONEŻ .

Moskwa 1909/1909/1914, 40,5 x 25,5 cm / 26,5 x 42 cm
/ 26 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria –
kolej, nominał – 500 Marek / 231,5 Rubli / 294 Guldeny / 24
Funty, 7 Szylingów, 6 Pensów oraz 500 Marek / 231,5 Rubli
/ 294 Guldeny / 24 Funty, 7 Szylingów, 6 Pensów, oraz 187,5
Rubli / 500 Franków / 239 Guldenów / 19 Funtów / 404 Marki.
Zbiór trzech 4,5% obligacji drogi żelaznej Moskwa–Kijów–Woroneż wystawionych w Moskwie. Motywy dekoracyjne z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą
o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne
w trzech językach, po rosyjsku, holendersku i niemiecku oraz
w dwóch po rosyjsku i francusku. Na dwóch walorach stemple
holenderskiej opłaty skarbowej. Obligacje w brązowejj i fioletowej kolorystyce.
Stan: VF.
Cena: 80 zł

92

ZBIÓR 3 OBLIGACJI KOLEI CARSKICH –
MOSKWA–KAZAŃ, WSCHODNI TURKMENISTAN ORAZ ZACHODNI URAL.
Petersburg/Moskwa 1912/1913/1914, 29,5 x 39 cm / 27 x
35 cm / 26 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – kolej, nominał – 187,5 Rubli / 404 Marki / 239 Guldenów
/ 19 Funtów Szterlingów, 15 Szylingów i 6 Pensów
Zbiór trzech 4,5% obligacji różnych kolei carskiej Rosji.
Pierwsza chronologicznie to kolej Zachodniego Uralu (Berdiaszów – Samara, oraz Złotousta – Łyżwa) wystawiona
w Petersburgu. Druga to kolej Wschodniego Turkmenistanu,
wystawiona także w Petersburgu. Trzecia to Moskwa–Kazań
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wystawiona w Moskwie. Motywy dekoracyjne wszystkich
walorów z herbem Rosji – dwugłowym orłem cesarskim i bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych. Obligacje dwustronne w dwóch językach po rosyjsku i francusku. Na jednym walorze stempel francuskiej opłaty skarbowej. Obligacje
w zielonej i fioletowej kolorystyce.
Stan: VF+.
Cena: 70 zł
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4% OBLIGACJA TRAMWAJÓW MIASTA
KAZAŃ.

Bruksela 9 III 1898/15 VI 1917, 27 x 35 cm, kupony – tak,
podpis – pióro i faksymile, kategoria – tramwaje, nominał –
500 Franków.
4% Obligacja Tramwajów Miasta Kazań wystawiona
w Brukseli (siedziba zarządu spółki). Walor dwustronny w języku francuskim, na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki do
1940 roku. Wyjątkowa obligacja będąca świadectwem inwestycji belgijskich potentatów w elektryczności i tramwajach,
w carskiej Rosji. Uwaga! Bardzo niska emisja tylko 4 000 egzemplarzy, sprzedawany walor ma nr 2736. Rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 70 zł
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ZBIÓR 2 OBLIGACJI – TRAMWAJÓW MIASTA MOSKWY I ODESSY.

Bruksela 8 V 1887/15 VI 1917, 17 x 36 cm/20 x 29 cm,
kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – tramwaje,
nominał – 300 / 500 Franków.
Zbiór 2 obligacji tramwajowych carskiej i demokratycznej
Rosji wystawionych w Brukseli (siedziba zarządów spółek). Walory dwustronne w języku francuskim. Pierwszy to Tramwaje
Miasta Moskwy o stopie zwrotu 5% rocznie, wczesny walor jak
na spółki tramwajowe z 1887 r. Drugi walor to także 5% obligacja (bon kasowy) Tramwajów Odessy, z datą wyjątkową z okresu
między rewolucją lutową, a październikową. Wyjątkowe dwie
obligacje będące świadectwem inwestycji belgijskich, potentatów
w elektryczności i tramwajach, w carskiej Rosji. Oba dokumenty
stanowią rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF+/VF.
Cena: 50 zł
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DNIEPROWSKIE TOWARZYSTWO METALURGICZNE POŁUDNIOWEJ ROSJI.

Jekaterynosław 1 XI 1890, 37 x 29,5 cm, kupony – tak,
podpis – faksymile i pióro, kategoria – przemysł, hutnictwo,
nominał – 250 Rubli.
5% Obligacja Dnieprowskiego Towarzystwa Metalurgicznego wystawiona w Jekaterynosławiu, czyli dzisiejszym
mieście Dniepr (do 2016 Dniepropietrowsk). Walor w dwóch
językach po rosyjsku i francusku. Piękne motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych w formie
portalu. Na nim kilka winiet z górnikami i wielkim piecem
oraz narzędziami hutniczymi i wnętrzem huty. Wyjątkowo ciekawe świadectwo przemysłu hutniczego dawnej carskiej Rosji,
a dzisiejszej Ukrainy. Rzadkość nie tylko na polskim rynku antykwarycznym
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

poz. 95
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WALCOWNIE I STALOWNIE DONIECKA
W DRUŻKIWCE.

Drużkiwka 1894, 21 x 29 cm, kupony – nie, podpis – faksymile, kategoria – przemysł, hutnictwo, nominał – 125 Rubli
w złocie.
Akcja Towarzystwa Walcowni i Stalowni Zagłębia Donieckiego wystawiona w Drużkiwce, w guberni Jekaterynosławskiej (obecnie w obwodzie donieckim, w połowie 2022 r. tuż
przy linii frontu) na kwotę 125 rubli w złocie. Bordiura waloru
w brązowym kolorze. Spółka w 1911 r. miała swoją siedzibę zarządu w Warszawie. Emisja z 1894 r. stanowi rzadkość
nie tylko na polskim rynku antykwarycznym. Z prawej strony
podklejenie po naddarciu na 3 cm.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

97

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO DONIECKA.

Petersburg 1895, 25,5 x 33 cm, kupony – tak, kilka, podpis
– faksymile, kategoria – przemysł górniczy, hutnictwo, nominał – 125 Rubli w złocie/500 Franków/19 Funtów Szterlingów,
16 Szylingów i 6 pensów/405 Marek/240 Guldenów.
Akcja Towarzystwa Przemysłu Górniczego i Hutniczego
Zagłębia Donieckiego wystawiona w Petersburgu na kwotę
125 rubli w złocie. Piękne motywy dekoracyjne z wyjątkową
bordiurą o kształtach geometrycznych imitujących przedmioty
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z metalu. Całość w żółto-miodowej kolorystyce. Walor stanowi rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

98

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

99

KOPALNIE ROSJI POŁUDNIOWEJ W GORŁÓWCE.

Gorłówka 1908, 35,5 x 28 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – przemysł górniczy, nominał – 50 Rubli.
Akcja Towarzystwa Przemysłu Górniczego wystawiona
w Gorłówce, w guberni Jekaterynosławskiej (obecnie w obwodzie donieckim, w połowie 2022 r. tuż przy linii frontu po
stronie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej) na kwotę 50 rubli.
Bordiura waloru w brązowym kolorze. Spółka zajmowała się
eksploatacją kopalni węgla kamiennego w tym do dziś bardzo
uprzemysłowionym regionie. Ciekawe świadectwo z obszaru
Zagłębia Donieckiego.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł
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poz. 102
THE RUSSIAN (SMIELLOF) CHAIN, ANCHOR AND TESTING WORKS LIMITED.

Londyn 21 II 1911, 42 x 28 cm, kupony – tak, podpis –
pióro dyrektora i sekretarza, kategoria – przemysł metalowy,
nominał – 10 Funtów Szterlingów.
Walor wystawiony w Londynie, siedzibie zarządu spółki zarządzającej zakładami metalowymi w Rosji. Firma zajmowała się produkcją łańcuchów i kotwic. Wyjątkowa akcja
będąca świadectwem inwestycji brytyjskich w carskiej Rosji.
Wyjątkowo ciekawe i piękne motywy dekoracyjne z winietą
z kotwicą i łańcuchem. Wyjątkowa bordiura w zielonym kolorze. Na walorze znajduje się brytyjska pieczęć skarbowa
z opłatą szylinga oraz kolejna z opłata 2 szylingów. Walor
w dwóch językach angielskim i francuskim Papier w dużym
formacie. Rzadki walor na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

101

TOWARZYSTWO PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I HANDLU „J. N. TER-AKOPOFF”.

Petersburg 1914, 24,5 x 33 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – przemysł naftowy, handel, nominał – 100
Rubli.
Akcja na okaziciela Towarzystwa Rosyjskiego Przemysłu
i Handlu Naftą „J. N. Ter-Akopoff”, wystawiona w Petersburgu. Firma zajmowała się wydobyciem, produkcją, przechowywaniem i handlem produktami naftowymi. Walor dwustronny
w trzech językach, po rosyjsku, francusku i niemiecku. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometrycznych. Akcja stanowi rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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THE RUSSIAN TOBACCO COMPANY 1
FUNT SZTERLING.

Londyn 12 VIII 1915, 26 x 39,5 cm, kupony – tak, podpis
– pióro dyrektora i sekretarza, kategoria – przemysł tytoniowy,
nominał – 1 Funt Szterling.

IV. Rosja i Ukraina
Walor wystawiony w Londynie, siedzibie zarządu spółki
eksploatującej uprawy tytoniu w Rosji. Wyjątkowa akcja będąca świadectwem inwestycji brytyjskich w carskiej Rosji.
Wyjątkowo ciekawe i piękne motywy dekoracyjne z winietą
z postacią alegoryczną, pociągiem, polem tytoniowym i portem. Wyjątkowa bordiura w pięknym niebieskim kolorze. Na
walorze znajduje się brytyjska pieczęć skarbowa z opłatą szylinga i 6 pensów. Papier w dużym formacie. Rzadki walor na
polskim rynku antykwarycznym.
Stan: EF-.
Cena: 80 zł
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THE RUSSIAN TOBACCO COMPANY 5
FUNTÓW SZTERLINGÓW.

Londyn 26 VIII 1915, 26 x 39,5 cm, kupony – tak, podpis
– pióro dyrektora i sekretarza, kategoria – przemysł tytoniowy,
nominał – 5 Funtów Szterlingów.
Walor wystawiony w Londynie, siedzibie zarządu spółki
eksploatującej uprawy tytoniu w Rosji. Wyjątkowa akcja będąca świadectwem inwestycji brytyjskich w carskiej Rosji.
Wyjątkowo ciekawe i piękne motywy dekoracyjne z winietą
z postacią alegoryczną, pociągiem, polem tytoniowym i portem. Wyjątkowa bordiura w pięknym fioletowym kolorze. Na
walorze znajduje się brytyjska pieczęć skarbowa z opłatą szylinga i 6 pensów. Papier w dużym formacie. Rzadki walor na
polskim rynku antykwarycznym.
Stan: EF-.
Cena: 80 zł
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THE RUSSIAN TOBACCO COMPANY 10
FUNTÓW SZTERLINGÓW.

Londyn 3 IX 1915, 26 x 39,5 cm, kupony – tak, podpis –
pióro dyrektora i sekretarza, kategoria – przemysł tytoniowy,
nominał – 10 Funtów Szterlingów.
Walor wystawiony w Londynie, siedzibie zarządu spółki
eksploatującej uprawy tytoniu w Rosji. Wyjątkowa akcja będąca świadectwem inwestycji brytyjskich w carskiej Rosji.
Wyjątkowo ciekawe i piękne motywy dekoracyjne z winietą
z postacią alegoryczną, pociągiem, polem tytoniowym i portem. Wyjątkowa bordiura w pięknym czerwonym kolorze.
Na walorze znajduje się brytyjska pieczęć skarbowa z opłatą
3 szylingów. Papier w dużym formacie. Rzadki walor na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: EF-.
Cena: 80 zł

105

ZBIÓR 2 OBLIGACJI KOPALNIE I HUTY
USPIEŃSKA ORAZ METALURGIA TAGANROGU.

Uspieńsk/Petersburg 13 II 1898/1898, 25 x 33 cm /25,5 x
33 cm, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria –
przemysł górniczy i hutniczy, nominał – 187,5 Rubli/500 Franków.
Zbiór 2 obligacji na 4% rocznie wystawionych w Uspieńsku i Petersburgu. Pierwsza to Kopalnie i Huty tzw. Basenu
Uspieńskiego. Jest to obszar w dawnym dystrykcie Słowianoserbska, w guberni Jekaterynosławskiej (obecnie w obwodzie
ługańskim, w połowie 2022 r. tuż przy linii frontu po stronie separatystów tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej). Walor
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dwustronny w dwóch językach po rosyjsku i francusku. Piękna
niebieska bordiura z motywami roślinno-geometrycznymi. Na
walorze znajdują się belgijskie pieczęcie skarbowe. Na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki do 1936 r. Drugi walor to 4%
obligacja Towarzystwa Metalurgicznego Taganrogu nad Morzem Azowskim wystawiona w Petersburgu. Walor także dwustronny po rosyjsku i francusku, również z niebieską bordiurą
z motywami roślinno-geometrycznymi. Podobnie na walorze
znajdują się belgijskie pieczęcie skarbowe, a na odwrocie tabela amortyzacji pożyczki do 1935 r. Pierwszy z walorów w antykwariatach włoskich i francuskich jest wyceniany między 70
a 120 euro, w zależności od stanu zachowania.
Stan: VF/VF-.
Cena: 70 zł

106

ZBIÓR 3 AKCJI I OBLIGACJI ROSYJSKO-FRANCUSKO-BELGIJSKIEGO PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I METALOWEGO.

Petersburg/Antwerpia 1895/1898/ 10 VI 1920, 34 x 25,5
cm/35 x 26 cm/25 x 38,5 cm, kupony – tak, wszystkie w jednym walorze, przy dwóch brak, podpis – pióro i faksymile,
kategoria – przemysł naftowy i metalurgiczny, nominał – 250
Rubli oraz 187 Rubli/500 Franków, oraz 500 Franków.
Zbiór 3 walorów belgijsko-rosyjskich. Pierwszy to akcja
Rosyjsko-Belgijskiego Towarzystwa Metalurgicznego wystawiona w Petersburgu. Drugi walor to 4% obligacja tej samej
spółki wystawiona także z Petersburgu 3 lata później. Oba
dokumenty po rosyjsku i francusku z wyjątkową bordiurą
o kształtach geometryczno-roślinnych i ciekawej kolorystyce.
Trzeci walor wystawiony w Antwerpii, to Francusko-Belgijski
Trust Naftowy. Zajmował on się eksploatacją i rafinacją ropy
naftowej w okolicach Groznego w Czeczeni. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometryczno-roślinnych oraz
trzema winietami z szybami górniczymi i wagonem kolejowym cysterny. Rarytas dla każdego kolekcjonera i miłośnika
walorów przemysłu naftowego i metalowego.
Stan: VF/VF-.
Cena: 50 zł
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BALZAC Honoré de, [DORE GUSTAVE], Les
contes drolatiques (…).

Paryż [1875], Bracia Garnier, XXXI s. +615 s.
Wyjątkowe ilustrowane ósme wydanie (pierwsze 1832)
zabawnych bajek pióra jednego z najsłynniejszych pisarzy francuskich wszechczasów Honoré de Balzaca (1798–
1850). Zbiór ten stanowi reminiscencje Dekameronu Boccaccia, o czym pisał w prologu sam Autor. Bajki te stały się
pretekstem do wyjątkowej pracy wielu znanych ilustratorów
francuskich. Sprzedawane wydanie zostało wspaniale ozdobione 425 ilustracjami przez Gustawa Doré (1832–1883)
jednego z najwybitniejszych malarzy, karykaturzystów, ilustratorów i grawerów XIX w., słynącego ze swojego własnego
„mrocznego” stylu. Na początku tekstu znajduje się spis ilustracji, następnie spis treści oraz uwagi o wszystkich wcześniejszych wydaniach.
Oprawa z XX w., zdobiona i pozłacana czerwona pełna
skóra w db stanie z nielicznymi przetarciami głównie na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi z drobnym przetarciem na dole; wewnątrz
stan db, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

108

CERVANTÈS SAAVEDRA Miguel de, L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (…).

Paryż 1869, Hachette, T. 1: 6 +XXIV s. +460 s +II s., T. 2:
6 s. +516 s. + II s. + 2 s. Wielkie folio, 44 cm wys.
Najsłynniejsze dzieło Cervantesa będące historią
szlachcica Don Kichota. Powieść opowiada o losach szlachcica, który wpada w obłęd pod wpływem romansów rycerskich
i wyrusza w świat jako błędny rycerz, niesiony nieodłączną,
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szczytną chęcią pomagania ludziom i bronienia najsłabszych.
Sprzedawane wydanie zostało wspaniale ozdobione 377 ilustracjami przez Gustawa Doré (1832–1883) jednego z najwybitniejszych malarzy, karykaturzystów, ilustratorów i grawerów XIX w., słynącego ze swojego własnego „mrocznego”
stylu. Oba tomy zawierają w sumie 120 dużych kompozycji
+ 2 frontispisy i 257 mniejszych, co daję sumę 377. Rysunki Gustawa Doré były rytowane przez Héliodore’a Josepha
Pisana (1822–1890). Przy jego biogramie na wikipedii znajduje się właśnie frontispis z pierwszego tomu sprzedawanej
pozycji. Na końcu tekstu znajduje się spis ilustracji w dużym
formacie.
Oprawa z epoki, wydawnicza perkalinowa, bordowa, pozłacana, w średnim stanie z minimalnymi przetarciami i drobnymi ubytkami, szczególnie na krawędziach; przednie okładki
i grzbiet tłoczone i pozłacane tytułem oraz wzorami geometrycznymi; wnętrze w db stanie; czasem plamy rude charakterystyczne dla papieru z XIX w., szczególnie na początku
i końcu, ale suche; ryciny, szczególnie te duże bez zarzutu,
w zasadzie bez plam; ogólnie stan db.
Cena: 2 200 zł

109

JAMES Constantin, Guide pratique du médecin et du malade aux eaux minérales de France
et de l’étranger et aux bains de mer (…).
Paryż 1857, Victor Masson,, 2 k. +XI s. +629 s. +13 pl. +1 mapa.
Bogato ilustrowane czwarte wydanie (pierwsze 1855)
przewodnika po uzdrowiskach europejskich wód mineralnych. Przewodnik uzupełnia studium o hydroterapii oraz
traktat o chorobach leczonych wodami mineralnymi. Dzieło wieńczy spis alfabetyczny wszystkich uzdrowisk ujętych
w tekście oraz chorób opisanych i leczonych w uzdrowiskach.

V. Książki z XIX i XX wieku
Tekst wspaniale ozdobiony 13 sygnowanymi ilustracjami
przedstawiającymi widoki uzdrowisk, w tym tak słynnych
jak choćby Vichy. Dzieło uzupełnia rozkładana wielokrotnie
dużo większa niż format książki mapa naklejona na płótno
dla przeciwdziałania naddarciom. Mapa przedstawia uzdrowiska Europy Zachodniej omawiane w tekście wraz z siecią
linii kolejowych, które je łączą. Najbardziej na wschód ujęte
są czeskie uzdrowiska m.in. Karlowe Wary, czy Franciszkowe
Łaźnie.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany bordowy półskórek
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami głównie na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami
geometryczno-roślinnymi; wewnątrz stan db, jedynie pierwsza
rycina frontispisu lekko luźna i kilkanaście kart z zagiętymi rogami; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

110

LEYNADIER Camille, Histoire des peuples
et des révolutions de l’Europe depuis 1789
jusqu’à nos jours.(…).
Paryż 1846, Bureau de la Librairie Historique, 2 k. +401 s.
Ciekawie ilustrowane pierwsze oryginalne wydanie
historii rewolucji i przewrotów w państwach europejskich. Tom pierwszy z ośmiu w komplecie, zawiera obszerny wstęp oraz opis pierwszego państwa, które wg Autora
było godne uwagi, czyli Polski. Tekst wspaniale ozdobiony
5 sygnowanymi stalorytami. Pierwsze dwa przedstawiają
amerykańskich bohaterów w tym, na frontispisie samego Jerzego Waszyngtona. Trzy pozostałe dotyczą Polski. Pierwsza
to portret Tadeusza Kościuszki. Druga to kuriozalna rycina „Stanislas Auguste. Roi de Pologne”, ale przedstawiająca w rzeczywistości nie ostatniego króla Rzeczypospolitej
Szlacheckiej Stanisława Augusta Poniatowskiego, tylko
Stanisława Leszczyńskiego. Trzecia to bardzo rzadki przykład
grafiki przedstawiającej alegoryczną scenę przysięgi Tadeusza
Kościuszki.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany zielony półskórek
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami głównie na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem; wewnątrz
stan db, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł
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LEYNADIER Camille, Histoire des peuples et
des révolutions de l’Europe depuis 1789 jusqu’à
nos jours.(…).

Paryż 1846, Bureau de la Librairie Historique, 2 k. +411 s.
Ciekawie ilustrowane pierwsze oryginalne wydanie historii rewolucji i przewrotów w państwach europejskich.
Tom szósty z ośmiu w komplecie, zawiera historię Portugalii, Grecji oraz Polski po 1815 r. Tekst wspaniale ozdobiony 5
sygnowanymi stalorytami. Pierwsze trzy dotyczą Portugalii
i Grecji, czwarta przedstawia Napoleona w pałacu Fontainebleau. Ostatnia dotyczy Polski. Jest to bardzo rzadki przykład
grafiki przedstawiającej alegoryczną scenę rabacji galicyjskiej, czyli mordu na szlachcie polskiej w 1846 r.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany zielony półskórek
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami głównie na rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem; wewnątrz
stan db, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan średni.
Cena: 150 zł
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112

OFFICUM RAKOCZIANUM seu varia pietatis exercitia hominis catholici (…).

Buda 1806, Drukarnia Uniwersytetu Węgierskiego, 14 k.
+496 s. +3 k.
Brewiarz wydany w Budzie tzw. Officum Rakoczianum.
Brewiarz przeznaczony był dla wszystkich wiernych katolickich
i dotyczy całego roku liturgicznego. Zawiera zatem kalendarz na
1807 r., oraz kalendarz świąt ruchomych na lata 1807–1831, liturgię mszy św., modlitwy błogosławiące, tekst nabożeństwa do
Najświętszej Marii Panny i Imienia Jezus. Liturgia uzupełniona
jest wspomnieniami innych świętych, błogosławieństwem wody
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i różnymi modlitwami okolicznościowymi. Tekst w j. łacińskim
z dużymi interliniami czcionką ułatwiającą czytanie.
Oprawa z epoki, pełna skóra w słabym stanie z przetarciami
i ubytkami, szczególnie na rogach oraz śladami dziurek po ksylofagach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w średnim stanie;
czasem plamy, ale suche; strona tytułowa z ryciną przedstawiającą Jezusa w otoczeniu Apostołów naddarta od dołu; na niej i na pierwszej
karcie odręczne ekslibrisy duchownego; ogólnie stan słaby.
Cena: 100 zł

113

IDELER LUDWIG, NOLTE JOHAN WILHELM HEINRICH, Handbuch der Französischen Sprache (…). Poetischer Theil (…).

Berlin 1804, G.C. Nauck, VIII s. +2 k. + 588 s.
Niemiecki podręcznik do nauki języka francuskiego
– część poetycka. Podręcznik w formie fragmentów poezji
i tekstów rymowanych francuskich jako podstawa do nauki
tego języka. Zawiera on fragmenty dzieł tak znanych Autorów
francuskich jak Molier, Racine, Corneille, Delille etc. Tekst
komentarzy i wyjaśnień w j. niemieckim, natomiast fragmenty
literatury oczywiście po francusku. Na stronie tytułowej alegoryczna mini rycina z czytającymi dziećmi, zaś na końcu z ulem
w otoczeniu drzew.
Oprawa z epoki, papierowo-tekturowa w słabym stanie
z licznymi przetarciami i ubytkami, szczególnie na rogach
i grzbiecie; wnętrze w db stanie; bez zarzutu, jedynie kilkanaście kart pozaginanych na rogach; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

114

VERNE Jules, L’Ille mystérieuse.

Paryż [ca. 1880], Librairie Hachette, Bibliothèque d’éducation et de récréation, 2 k.+ 616 s. +8 s. katalogu wydawnictwa
Heztela.
Bogato ilustrowane wydanie słynnej powieści Autora
„Tajemniczej wyspy”. Tekst wspaniale ozdobiony 154
ilustracjami Jules-Descartesa Férata (1829–1906) malarza, rysownika i grawera należącego do tzw. wielkich
ilustratorów Verne’a, rytowane przez Charlesa Barbanta
(1844–1921), jednego z najsłynniejszych drzeworytników
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epoki. Przedmiotem sprzedaży jest jedno z pierwszych wydań słynnej oficyny Julesa Hetzela (1814–1886), która
jako pierwsza wydawała słynne powieści Juliusza Verne’a także w słynnych wersjach oprawy romantycznej
i kartonażu.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany brązowy półskórek
w db stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na rogach;
grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi; wszystkie karty są złocone na brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla
dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

115

BALZAC Honoré de, Eugenie Grandet.

Paryż [1924], Ernest Flammarion, 285 s.
Pierwsza z tzw. wielkich powieści pióra jednego z najsłynniejszych pisarzy francuskich wszechczasów Honoré
de Balzaca (1798–1850). Napisana przez niewiele ponad trzydziestoletniego Autora stanowi świetne studium psychologiczne społeczeństwa francuskiego pierwszej połowy XIX w.
Oprawa z XX w., półskórek w średnim stanie z nielicznymi przetarciami głównie na rogach; oprawa z wytłoczonym
na przedniej okładce herbem Paryża i informacją, że książka
stanowi nagrodę miasta; wewnątrz stan db; na stronie przedtytułowej odręczny ekslibris z 1927 r.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

116

GEMBARZEWSKI Bronisław, Żołnierz Polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie (…).
Wiek XI – XVII.

Warszawa 1960, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 548 s., w tym 255 tablic.
Pierwsze oryginalne wydanie wyjątkowo ilustrowanego
kompendium dotyczącego ubioru i uzbrojenia Wojska Polskiego. Tom pierwszy serii z sześciu w komplecie dotyczący
okresu od początków państwowości Polski do końca XVII w.,
a ściśle do bitwy pod Kliszowem w 1702 r. Tom zawiera 255
kolorowanych tablic przedstawiających poszczególne formacje. Niski nakład tylko 7000 egzemplarzy.
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Oprawa z epoki, wydawnicza, pełne płótno w średnim stanie z ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz motywami krzyży wojskowych; na przedniej okładce także
tłoczenia i złocenia ze sztandarami wojskowymi i armatami; przednia okładka lekko luźna; wnętrze w db stanie,
czasem plamy, ale suche; plansze w bdb stanach; ogólnie
stan średni.
Cena: 100 zł

obiektów, monet, grzywien, banknotów i biletów. Są one
przedstawione w układzie chronologicznym począwszy
od monet rzymskich znalezionych na ziemiach polskich,
a skończywszy na współczesnych Autorowi, także monetach zagranicznych. Wydanie uzupełnione o opisy i ilustracje
najważniejszych prac dotyczących numizmatyki polskiej i zagranicznej. Na końcu obszerna bibliografia, spis rycin oraz
streszczenia w 4 językach kongresowych.
Oprawa z epoki, wydawnicza, pełne płótno w db stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; na przedniej okładce także wytłoczenie monety
wczesnośredniowiecznej; ponadto zachowana papierowa obwoluta, ale z ubytkami od góry i dołu; wnętrze
w bdb stanie, bez zarzutu; plansze w bdb stanach; ogólnie
stan db.
Cena: 80 zł

117

GEMBARZEWSKI Bronisław, Żołnierz Polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie (…). Od
1939 do 1965

Warszawa 1965, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 368 s., w tym 157 tablic.
Pierwsze oryginalne wydanie wyjątkowo ilustrowanego
kompendium dotyczącego ubioru i uzbrojenia Wojska Polskiego. Tom piąty serii z sześciu w komplecie dotyczący okresu od
1939 r. do 1965, czyli daty wydania. Tom był czwartym z kolei w chronologii wydania, choć ostatnim w chronologii treści.
Autorem tekstu był Henryk Wiewióra, a ilustracji figuralnych
Tadeusz Lindner. Tom zawiera 157 kolorowanych tablic
przedstawiających poszczególne formacje oraz odznaczenia
i sztandary. Niski nakład tylko 5300 egzemplarzy.
Oprawa z epoki, wydawnicza, pełne płótno w db stanie
z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz motywami krzyży wojskowych; na przedniej okładce także tłoczenia
i złocenia ze sztandarami wojskowymi i armatami; ponadto zachowana papierowa obwoluta, ale z ubytkami od góry i dołu;
wnętrze w bdb stanie, bez zarzutu; plansze w bdb stanach;
ogólnie stan db.
Cena: 100 zł
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KAŁKOWSKI Tadeusz, Tysiąc lat monety polskiej.

Kraków 1974, Wydawnictwo Literackie, 368 s., w tym 157
tablic.
Klasyczne kompendium numizmatyki polskiej. Drugie
wydanie poszerzone i uzupełnione zawiera ilustracje 427
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LECLERCQ DOM HENRI, La vie chrétienne
primitive.

Paryż 1928, Les Editions Rieder, 87 s. +LX plansz.
Pięknie ilustrowane 60 heliograwiurami oryginalne wydanie swoistego przewodnika po sztuce wczesnochrześcijańskiej i życiu pierwszych wyznawców tej
religii. Autor Dom Henri Leclercq (1869–1945) był francusko-belgijskim duchownym, benedyktynem, specjalistą
od wczesnego chrześcijaństwa. Wydał m.in. monumentalną historię męczenników w 15 tomach ilustrującą korzenie i trudne początki chrześcijaństwa. Dzieło ukazało
się w serii wydawnictwa Rieder „Bibliotheèque Générale
Illustrée” opisującej sztukę poszczególnych państw i nacji. Książka składa się z dwóch części: pierwsza to traktat o życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, prześladowaniach, liturgii, apostolstwie, narodzinach gmin
i diecezji itd. Druga część to 60 s. plansz ze śladami
wczesnego chrześcijaństwa, zarówno sztuki jak i śladów
materialnych.
Oprawa z epoki, wydawcy, broszurowa w średnim stanie;
grzbiet i przednia okładka z tytułem; wnętrze w bdb stanie,
jeszcze dotąd składki nierozcięte; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł
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V. Książki z XIX i XX wieku

poz. 120
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poz. 122
DE MONTFORT Henri, Le drame de la Pologne. Kosciuszko 1746–1817.

Paryż 1945, Editions La Colombe, 382 s., 5 map i 10 pl.
Wyjątkowa praca historyczna na temat Polski w XVIII/
XIX w. i Tadeusza Kościuszki w j. francuskim. Autor z małżonką Annie de Montfort byli współzałożycielami w 1919
roku stowarzyszenia francusko-polskiego „Association France-Pologne”. W l. 1923–1932 przebywali w Polsce gdzie
Henri był korespondentem dziennika „Le Temps”. Annie za
działalność w ruchu oporu trafiła do Ravensbruck, gdzie 10
XI 1944 zmarła. Autor dedykuje książkę swojej zamordowanej
przez niemieckich barbarzyńców żonie i podaje, że to ostatnia,
nad którą pracowali wspólnie. Oboje za swoją działalność na
rzecz współpracy polsko-francuskiej otrzymali wysokie polskie odznaczenia Polonia Restituta i Krzyż Zasługi RP. Praca
ilustrowana 10 rycinami i 5 mapami. Uwaga! Egzemplarz
numerowany! Nr 13 z 27 wydrukowanych na drogim papierze typu velin! Bardzo rzadkie!
Oprawa z epoki, papierowa, wydawnicza, w średnim stanie z białymi plamami od góry; wewnątrz dzieło w bdb stanie;
większość składek nierozcięta; ogólnie stan db.
Cena: 300 zł
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SIENKIEWICZ Henryk, Messire Wolodowski. Roman héroïque (…).

Paryż [c.a. 1902], Editions de la Revue Blanche, 421 s.
+1 mapa.
Trzecia część i ostatnia Trylogii Noblisty przetłumaczona na j. francuski przez hrabiego Antoniego Wodzińskiego
i Bronisława Kozakiewicza. Na końcu znajduje się większa
niż format książki rozkładana mapa przedstawiająca Polskę z największym obszarem po pokoju polanowskim
1634 r.
Oprawa z epoki, półskórek w db stanie; grzbiet pozłacany
oraz tłoczony tytułem; stan wewnętrzny db, bez zarzutu, jedynie rozkładana mapa ma naddarcie na marginesie; ogólnie
stan db.
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poz. 125
Uwaga! Do „Pana Wołodyjowskiego” dodajemy gratis:
WEYSSENHOFF Joseph, Vie et opinions de Sigismond
Podfilipski (…).
Paryż bd. (1916 lub 1949), Plon-Nourrit, IX s. +297 s.
Wieloznaczna powieść Józefa Weyssenhoffa (1860–1932),
wydana po raz pierwszy w Polsce 1898 r., a we Francji w 1911
r. Utwór utrzymany w formie panegiryku na cześć tytułowego bohatera jest w rzeczywistości satyrą na środowiska arystokratyczne, słabości nowoczesnej cywilizacji oraz miałkość
pozytywizmu. Tekst w j. francuskim w tłumaczeniu Paula Cazina (1881–1963) pisarza i tłumacza literatury polskiej, m.in.
Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Reymonta. Na początku
wstęp Jacka Ligęzy.
Oprawa współczesna, pełne płótno w bdb stanie; wnętrze
w bdb stanie, czasem plamy, ale suche; ogólnie stan bdb.
Całość łącznie 2 woluminy.
Cena: 80 zł
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SOKOŁOWSKI August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane (…). Tom II.
Część I. [1815–1825].

Warszawa 1904, Towarzystwo Akcyjne Drukarsko-Wydawnicze „Wiek”, 3 k. +532 s.
Wyjątkowo ilustrowane klasyczne dzieje porozbiorowe
Polski pióra Augusta Sokołowskiego (1846–1921). Tom drugi
serii, część pierwsza, z czterech w komplecie dotyczący Polski
Kongresowej, czyli okresu od utworzenia Królestwa Polskiego w 1815 r. do śmierci Aleksandra I cara Rosji i króla Polski.
Ilustracje będące uzupełnieniem tekstu pochodzą od najwybitniejszych polskich malarzy historycznych tamtego okresu: Jana
Matejki, Wojciecha Gersona, Michała Stachowicza, Jana
Rozena, Józefa Ryszkiewicza, Juliusza i Wojciecha Kossaka.
Wydanie zawierające, spis treści i rycin, rysunków i kopii z obrazów oraz tablicę kolorowaną wojsk polskich w 1812 r.
Oprawa z epoki, skóra ciemnobrązowa ¾, w średnim stanie
z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; na przedniej okładce złocony tytuł i inicjały „W.W.”;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i inicjałami „W.W”.; wnę-

V. Książki z XIX i XX wieku
trze w db stanie, bez zarzutu, jedynie dwie karty naddarte z ubytkiem od góry i luźne; ilustracje w db stanach; ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł
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SOKOŁOWSKI August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane (…). Tom II.
Część II. [1825–1831].

Warszawa 1904, Towarzystwo Akcyjne Drukarsko-Wydawnicze „Wiek”, 410 s.
Wyjątkowo ilustrowane klasyczne dzieje porozbiorowe
Polski pióra Augusta Sokołowskiego (1846–1921). Tom drugi serii, część druga, z czterech w komplecie dotyczący Polski
Kongresowej, czyli okresu od objęcia tronu przez Mikołaja I
w 1825 r. do klęski powstania listopadowego w 1831 r. Ilustracje będące uzupełnieniem tekstu pochodzą od najwybitniejszych polskich malarzy historycznych tamtego okresu: Jana
Matejki, Wojciecha Gersona, Michała Stachowicza, Jana
Rozena, Józefa Ryszkiewicza, Juliusza i Wojciecha Kossaków. Są to obrazy rezydencji, miast, ale przede wszystkim
postaci mniej i bardziej znanych jak np. Franciszek Koss,
który w 1812 r. na rozkaz samego Napoleona miał próbować
wysadzać mury moskiewskiego Kremla. Wydanie zawierające,
spis treści i rycin, rysunków i kopii z obrazów oraz 2 tablice
kolorowane wojsk polskich za Aleksandra I oraz Mikołaja I.
Oprawa z epoki, skóra ciemnobrązowa ¾, w średnim stanie
z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; na przedniej okładce złocony tytuł i inicjały „W.W.”;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i inicjałami „W.W”.;
wnętrze w db stanie, bez zarzutu, jedynie jedna składka lekko
luźna; piękna zielona wyklejka z bordiurą oraz herbem Polski z okresu powstania styczniowego; ilustracje w db stanach;
ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł
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SOKOŁOWSKI August, Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane (…). Tom II.
Część II. [1831–1831].

Warszawa [ca. 1908], Towarzystwo Akcyjne Drukarsko-Wydawnicze „Wiek”, 408 s.
Wyjątkowo ilustrowane klasyczne dzieje porozbiorowe
Polski pióra Augusta Sokołowskiego (1846–1921). Tom trzeci serii, z czterech w komplecie dotyczący Polski, od klęski powstania listopadowego w 1831 r. do 1908 r. wbrew tytułowi na
okładce 1831–1861. Ilustracje będące uzupełnieniem tekstu
pochodzą od najwybitniejszych polskich malarzy historycznych tamtego okresu: Jana Matejki, Wojciecha Gersona,
Michała Stachowicza, Jana Rozena, Józefa Ryszkiewicza,
Juliusza i Wojciecha Kossaków. Są to obrazy rezydencji,
miast, ale przede wszystkim postaci mniej i bardziej znanych.
Ostatnią ilustracją w tekście jest portret Romana Dmowskiego,
co dopiero wybranego posła do Dumy Rosyjskiej. Wydanie zawierające, spis treści i rycin, rysunków i kopii z obrazów.
Oprawa z epoki, skóra ciemnobrązowa ¾, w średnim stanie
z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na krawędziach; na przedniej okładce złocony tytuł i inicjały „W.W.”;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem i inicjałami „W.W”.; wnętrze w db stanie, bez zarzutu; piękna zielona wyklejka z bordiurą oraz Tadeuszem Kościuszką na koniu; ilustracje w db
stanach; ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł
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STANLEY Arthur Penrhyn, Historical memorials of Westminster Abbey (…).

Londyn 1890, John Murray, 36 s. +540 s.
Wyjątkowo ilustrowana klasyczna praca dotycząca historii, architektury i zabytków opactwa Westminster w Anglii.
Siódme wydanie (pierwsze w 1868 r.) zawierające kilkaset
ilustracji różnej wielkości z planami, widokami, detalami
i zdobnikami opactwa. Dzieło wieńczy obszerny indeks.
Dostępny na rynku egzemplarz tego wydania jest wyceniany
na 92 funty szterlingi.
Oprawa z epoki, pełna skóra ciemnogranatowa pozłacana
na krawędziach w db stanie po profesjonalnej konserwacji;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w bdb stanie,
bez zarzutu; na karcie wyklejki francuski odręczny ekslibris
z 1893 r.; ogólnie stan db.
Cena: 200 zł

poz. 126
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TYGODNIK ILUSTROWANY 1902, NR 1–26
[PIERWODRUK CHŁOPÓW WŁADYSŁAWA REYMONTA I POPIOŁÓW STEFANA ŻEROMSKIEGO].

Warszawa 4 I 1902 – 28 VI 1902, Spadkobiercy Gebethnera i R. Wolfa, 516 s.
Wyjątkowe polskie czasopismo kulturalne ukazujące się
w. 1859–1939. Najbardziej poczytne czasopismo ilustrowane
drugiej połowy XIX w. zasłynęło przede wszystkim z działu
literackiego, czego dowodem jest sprzedawany egzemplarz.
Otóż nr 3 z 18 stycznia 1902 r. zawiera pierwszy odcinek
„Chłopów” Władysława Reymonta. Powieść publikowano
w tym periodyku od 18 stycznia 1902 do 26 stycznia 1908
r. Tom zawiera również pierwodruk powieści Stefana Żeromskiego „Popioły”, której pierwszy odcinek ukazał się w nr
23 z 7 VI 1902 r. Przedmiotem sprzedaży jest pierwsze półrocze 1902 r., czyli 26 numerów od 4 I do 28 VI.
Oprawa z epoki, ciemnobrązowy półskórek w słabym
stanie do renowacji z ubytkami i przetarciami, szczególnie
na krawędziach; tylna okładka luźna; grzbiet przedarty do
podklejenia; wnętrze w średnim stanie, czasem naddarcia na
marginesach; główny mankament to brak pierwszej s. nr 23
z pierwszym fragmentem „Popiołów”; ilustracje w db stanach;
ogólnie stan średni.
Cena: 150 zł
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VI. Oprawy romantyczne, kartonaż
i dekoracyjne XIX–XX wieku
127

ABBE DESARENES Paul, Les Héros
Chrétiens. Extraits des annales de la propagation de la foi.

Limoges 1860, Bracie Martial Ardant, 178 s.
Zbiór relacji o herosach chrześcijaństwa, misjonarzach
i męczennikach w Chinach, Wietnamie i Korei. Autor duchowny katolicki piszący pod pseudonimem, właściwie Ojciec Paul Jouhanneaud, (ur. 1809, zm. około 1870) napisał
kilkadziesiąt pozycji rozkrzewiających wiarę i wiedzę o świętych i męczennikach. Pięknie ilustrowane ryciną frontispisu
przedstawiającą męczennika odwiedzanego w więzieniu przez
kobietę. Rzadki przykład tematyki dotyczący misji katolickich
w Państwie Środka.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze złoto-białym; na przedniej i tylnej okładce złocone roślinne wzory romantyczne; ponadto na przedniej
okładce centralnie w kartuszu ilustracja z misjonarzami na
dworze cesarza Chin; oprawa w bdb 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: 100 zł
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AUERBACH Berthold [pseud. Moyses Baruch], La fille aux pieds nus. Nouvelle traduite
de l’Allemand avec l’autorisation de l’auteur par J[ules]
Gourdault. Illustree (…) par B[enjamin] Vautier.

Paryż 1881, Librairie Hachette, 239 s.
Bogato ilustrowane 72 drzeworytami przez Benjamina Vautier (1829–1896) i złocone wydanie powieści Autora
o charakterze przygodowo-obyczajowym ze słynnej oficyny
Hachette.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony kartonaż
w średnim stanie z nielicznymi przetarciami i ubytkami na
rogach; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi, ale wyblakły; wszystkie karty złocone na
brzegach; wewnątrz stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł
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COLLET Pierre, Vie abrégée de Saint-Vincent-de-Paul (…).

Tours 1855, Alfred Mame i wspólnicy, VII s. +120 s.
Kolejne wydanie historii życia św. Wincentego a Paulo
(1581–1660), założyciela zakonu misjonarzy oraz sióstr szarytek, opiekuna sierot i ubogich. Tekst wydany w serii Biblioteka
Szkół Chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży z ryciną frontispisu przedstawiającą świętego z sierotami oraz ryciną na

40

stronie tytułowej ze św. Wincentym przy umierającym. Wydanie ze słynnej oficyny Alfreda Mame.
Oprawa z epoki, oprawa romantyczna w zielono-złotym
kolorze; na przedniej i tylnej okładce roślinne wzory romantyczne; ponadto na przedniej okładce centralnie w kartuszu
ilustracja ze świętym wśród dzieci; 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
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DUBOIS J.-N., PIERRE LE GRAND.

Tours 1847, Alfred Mame i wspólnicy, 4 k. +308 s.
Biografia jednego z najsłynniejszych carów Rosji Piotra
I Wielkiego. Pięknie ilustrowana 6 całostronicowymi sygnowanymi rycinami będącymi ilustracją do tekstu. Tekst
wydany w serii Biblioteka Młodzieży Chrześcijańskiej z ryciną frontispisu przedstawiającą Piotra I, jako rzemieślnika
w podróży po Europie Zachodniej. Ponadto 5 innych rycin będących ilustracją do tekstu.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze złoto-zielono-białym; na przedniej i tylnej okładce złocone roślinne wzory romantyczne; ponadto na
przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja z Piotrem I
Wielkim; oprawa w bdb 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: 200 zł
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GRAFFIGNY HENRY DE, Contes d’un Vieux
Savant.

Paryż 1888, Maison Quantin, 324 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie opowiadań Henry’ego de Graffigny (1863–1934) o wynalazkach XIX w. Autor w formie, krótkich opowiadań wyjaśnia początki maszyny
parowej, kolei, elektryczności, fotografii, mikroskopów etc.
Tekst w ramach serii biblioteki rodzinnej.
Oprawa z epoki, zdobiony i pozłacany czerwony perkalinowy kartonaż w słabym stanie z minimalnymi przetarciami;
na odwrocie w dolnej części suchy ślad po zalaniu; grzbiet złocony i tłoczony tytułem i wzorami geometryczno-roślinnymi
i motywami kwiatowymi; na przedniej okładce scena dziecka
z naukowcem, zaś na tylnej monogram w medalionie od wydawcy M.Q.; wszystkie karty złocone na brzegach; wewnątrz
stan db, niektóre karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł
z XIX i początku XX w.; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł
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poz. 127

poz. 128
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poz. 130

poz. 133

poz. 129

KOHN-ABREST Frédéric [pseud. Paul
d’Abrest], La Tripolitaine et l’Egypte, d’après
l’ouvrage allemand de M. de Schweiger-Lerchenfeld. L’expédition anglaise en Egypte et le soulèvement du Soudan.

Paryż [1884], Ch. Delagrave, 324 s.
Bogato ilustrowane wydanie opisu ekspedycji do Libii,
Egiptu i Sudanu oraz podboju tego ostatniego kraju przez Anglików. Tekst zawiera w sumie 32 ilustracje, w tym 10 całostronicowych.
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 okładce
kartusz z ulem u góry i nazwą oficyny na dole; zaś na tylnej
monogram w medalionie od wydawcy C.D. i łacińska dewiza
„in labore robur” („w pracy siła”); wewnątrz stan db, niektóre
karty pożółkłe charakterystycznie dla dzieł z XIX i początku
XX w.; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

poz. 132

133

MEYNERS D’ESTREY DES FRASMES [G.
H. J.], Les frères Botha (…).

Paryż. [1892], Théodore Lefèvre, Emile Guérin, 2 k. +204 s.
Bogato ilustrowane pozłacane wydanie jednej z powieści
Autora o charakterze awanturniczo-podróżniczym, która toczy
się w Afryce Południowej, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Powieść pięknie ilustrowana 16 całostronicowymi rycinami sygnowanymi przez Henricha Merté (1838–1917) malarza i ilustratora niemieckiego 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 bdb, bez zarzutu; ogólnie
stan db.
Cena: 100 zł
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poz. 134

134

poz. 135
NORMAND Mme, GERARD F.C., Récompenses des vertus (…).

Rouen ca. 1851, Mégard, 216 s.
Zbiór 5 nowel, opowiadań dla młodzieży o moralności
i cnotach dwóch autorów francuskich znanych tylko z nazwiska i inicjałów, z pierwszej połowy XIX. Seria Biblioteki Moralnej Młodzieży miała być podstawą odpowiedniego wychowania kolejnych pokoleń. Tekst pięknie ilustrowany ryciną
frontispisu ze sceną z nowel.
Oprawa z epoki, piękna pozłacana i tłoczona oprawa romantyczna w kolorze różowo-złotym; na przedniej i tylnej
okładce 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, z małym przetarciem od dołu; wnętrze
w db stanie; na wyklejce informacja, że książka była nagrodą
szkolną w 1854 r.; ogólnie stan db.
Cena: 70 zł

135

[SEVIGNE Madame De], CHOIX DE LETTRES MORALES de mesdames De Sévigné,
Grignan, Maintenon et Simiane, à l’usage des maisons
d’éducation, (…).
Limoges 1843, Bracia Barbou, 2 k. +268 s.
Dzieło stanowi wybór fragmentów słynnych listów Marii
de Rabutin-Chantal, baronowej de Sévigné, zwanej markizą de Sévigné (1626–1696), francuskiej arystokratki, znanej
w historii literatury francuskiej jako autorki kilkuset listów adresowanych do córki. Markiza w okresie między rokiem 1669
a 1694 napisała kilkaset listów, adresowanych głównie do córki Françoise-Marguerite. Do naszych czasów zachowało się
jedynie około połowy tekstów, gdyż pozostałe zostały zniszczone przez ich adresatów lub ich spadkobierców. Stanowią
one wyjątkowe źródło do dziejów Francji, w tym okresie, gdyż
tematyka podejmowana w listach związana jest z codziennym
życiem ich autorki. Opisuje ona wydarzenia z życia towarzyskiego Paryża oraz odnosi się do epizodów z politycznego
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życia kraju, których była świadkiem lub które były dyskutowane w jej salonie. Tom drugi serii zawierający głównie listy
do Madame de Grignan, której portret autorstwa Emile’a
Rouargue’a znajduje się na frontispisie. Ponadto mini rycina
na stronie tytułowej z umierającym, lub rannym mężczyzną
w otoczeniu trzech osób.
Oprawa z epoki, oprawa romantyczna w kolorze jasnobeżowym; na przedniej okładce centralnie w kartuszu ilustracja kolorowana ze sceną jak na stronie tytułowej; 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 dołu i góry; wnętrze w db stanie; na przednich wyklejkach
dwa rysunki ołówkiem kobiet z opaską na oczach; ogólnie
stan średni.
Cena: 50 zł

136

SOKOŁOWSKI August, Dzieje Polski ilustrowane (…) na podstawie najnowszych badań
historycznych.

Warszawa 1899, Druk „Wieku”, 3 k. +306 s.
Wyjątkowo ilustrowane klasyczne dzieje Polski pióra Augusta Sokołowskiego (1846–1921). Tom pierwszy serii z sześciu w komplecie dotyczący Polski Piastowskiej. Ilustracje
będące uzupełnieniem tekstu pochodzą od najwybitniejszych
polskich malarzy historycznych tamtego okresu: Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Franciszka Smuglewicza, Walerego Eljasza Radzikowskiego, Juliusza Kossaka. Wydanie
warszawskie zawierające, spis treści i rycin, rysunków i kopii
z obrazów oraz drzewo genealogiczne Piastów.
Oprawa z epoki, piękny zielony złocony kartonaż, w db
stanie z minimalnymi ubytkami i przetarciami, szczególnie na
krawędziach; na przedniej okładce poza wzorami roślinnymi złocony portret królowej Jadwigi wg Jana Matejki;
grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; wnętrze w db stanie,
bez zarzutu, jedynie dwie karty z drzewem genealogicznym
Piastów luźne; plansze w bdb stanach; ogólnie stan db.
Cena: 150 zł

VII. Modlitewniki i druki religijne
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FRANCOIS DE SALES, Introduction à la vie
dévote (…).

Paryż 1827, Ange-Augustin-Thomas Pihan-Delaforest, 2 k.
+ XLVI s. +456 s.
Zbiór rozważań nad życiem duchowym jednego z ważniejszych francuskich świętych Kościoła Katolickiego. Św.
Franciszek Salezy (1567–1622), francuski teolog i filozof, bp
Genewy i doktor Kościoła zostawił po sobie istotny dorobek
piśmienniczy. Wydawcy na jego podstawie – a konkretnie
autografu, który zostawił – rozpatrują, jak powinno wyglądać prawdziwe pobożne życie chrześcijanina. Rozważa tak
kluczowe kwestie jak dobro-zło, niebo-piekło, cnota-grzech.
W przypadku sprzedawanej pozycji wydawca Ange-Augustin-Thomas Pihan-Delaforest (1791–1842) uzupełnił wydanie
o noty historyczne i słownik wyrazów starofrancuskiego, które
zmieniły znaczenie. Na początku rycina frontispisu z portretem Autora, zaś na końcu znajduje się dokładny spis treści.
Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona skóra w db stanie z minimalnymi przetarciami na rogach;
grzbiet tłoczony tytułem; wyklejka kolorowa na papierze złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w średnim stanie;
strona tytułowa i rycina frontispisu zabrudzone przy składce;
wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

tane na wszystkie niedziele i najważniejsze święta w roku liturgicznym. Ostatnia część to Msza św. w trakcie udzielania
sakramentu małżeństwa i Droga Krzyżowa. Tekst zasadniczo
paralelnie po łacinie i francusku. Posiada imprimatur abpa
Limoges François-Benjamin-Josepha Blangera, który pełnił
tę funkcję w l. 1883–1887. Całość kończy szczegółowy spis
treści z indeksem modlitw. Modlitewnik zawiera 2 całostronicowe ryciny wg obrazów Rafaela i Rubensa. Każda strona
zawiera także mini ryciny ze scenami z życia Joanny d’Arc
i wzory geometryczno –roślinne.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra
w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na
rogach; na okładkach złocone wzory roślinne i na przedniej
monogram „A.D.”; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem oraz
wzorami geometryczno-roślinnymi; piękna zielona wyklejka
z liliami burbońskimi na płótnie atłasowym, złocona sygnetami na skórze oprawy, ale niestety częściowo sklejona
na przedniej części; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale
suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

139

MISSEL des paraboles entièrement conforme aux
prescriptions pontificales les plus récentes (…).

Limoges ca. 1905, Depelley i wspólnicy, 544 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik lub parafialnik Joanny d’Arc dla każdego katolika składający się z kilku
części. Pierwsza zawiera podstawowe modlitwy. Druga część
składa się z Mszy Św. i nabożeństwa Nieszporów. Kolejna
część to liturgia słowa ze Starego i Nowego Testamentu czy-

Tournhout ca. 1937, Brepols, 320 s.
Pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik przypowieści,
tj. motywu paraboli, którego Jezus Chrystus używał najczęściej w swojej nauce. 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 modlitwy
do świętych. Ponadto antyfony, psalmy i kantyczki oraz Droga
Krzyżowa. Tekst po łacinie i francusku. Szczegółowy spis treści znajduje się na końcu tekstu. Modlitewnik zawiera 3 cało-

poz. 138

poz. 139

138

MISSEL de Jeane d’Arc. Paroissien Romain
contenant Les Offices des Dimanches et des Fetes de l’Année en Latin et en Français.
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stronicowe ryciny z przypowieściami o dobrym pasterzu,
o synu marnotrawnym i dobrym Samarytaninie. Każda
strona zawiera także mini ryciny na bordiurze ze scenami z innych 13 przypowieści Nowego Testamentu, m.in.
o zagubionej drachmie, o robotnikach w winnicy, o dwóch
dłużnikach, czy o Łazarzu i bogaczu. Modlitewnik pochodzi ze słynnego wydawnictwa Brepols założonego w 1797 r.
i szczycącego się tytułem wydawców papieskich. Jedyny dostępny na rynku egzemplarz tego modlitewnika jest wyceniany
na 85 euro.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra
w db stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wyklejka kolorowa papierowa złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w bdb niemalże
idealnym stanie; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie
stan bdb.
Cena: 80 zł

klejka brązowa, papierowa złocona sygnetami na skórze
oprawy; całość oprawy dodatkowo w skórzanym etui z barankiem na przedniej okładce i monogramem „FD” na tylniej;
wnętrze w bdb niemalże idealnym stanie; wszystkie brzegi kart
są pozłacane; ogólnie stan bdb.
Cena: 80 zł

140

MISSEL QUOTIDIEN VESPERAL ET RITUEL publiés avec la collaboration du R[everendissi]me D[omini] Bernard Capelle et des moines du
Mont César (…).

Tournhout-Paryż 1951, Brepols i Editions du Mont César,
1994 s. +6 s.
Liczący 2000 stron pozłacany tzw. mszał, czyli modlitewnik dla każdego katolika składający się z kilku części,
a przygotowany we współpracy z mnichami z opactwa Mont
César, w Louvain, w Belgii. Przed zasadniczym tekstem znajduje się kalendarz świąt ruchomych na l. 1947–1970. 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. Szczegółowy spis treści znajduje się na
początku tekstu. Modlitewnik zawiera 10 całostronicowych
rycin z Jezusem, Maryją i świętymi oraz ze scenami z Nowego
Testamentu na podstawie słynnego rytownika Johannesa Vierixa (1549–1620). Matryca modlitewnika pochodzi ze słynnego wydawnictwa Brepols założonego w 1797 r. i szczycącego
się tytułem wydawców papieskich.
Oprawa z epoki, pełna brązowa złocona i tłoczona skóra
w bdb stanie; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem; piękna wy-

44

141

PAROISSIEN ROMAIN.

Tours [1882], Alfred Mame i syn, 576 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.
Oprawa z epoki, pełna czarna skóra w średnim stanie z minimalnymi przetarciami, szczególnie na rogach; na przedniej okładce wyjątkowe metalowe zdobienie w motywami
roślinnymi; wyklejka papierowa tłoczona i złocona, ponadto
złocona sygnetami na skórze oprawy; wnętrze w średnim stanie; czasem plamy, ale suche; wszystkie brzegi kart są pozłacane; ogólnie stan średni.
Cena: 80 zł

142

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

Besançon 1818, Petit, T. 1: 3 k. +576 s., T. 2: 4 k. +456 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 dwóch tomach w komplecie zawierający w ostatnim tomie
alfabetyczny spis świętych i wszystkich męczenników. Na początku każdego tomu mini rycina ze sceną modlitwy. Ponadto ładne winietki na końcu rozdziałów o motywach religijnych
Oprawa z epoki, pełna w db stanie z minimalnymi przetarciami; grzbiet tłoczony i pozłacany tytułem, oraz wzorami roślinno-geometrycznymi, ale także z minimalnymi przetarciami
szczególnie od góry; wnętrze w db stanie; czasem plamy, ale
suche; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł

143

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

Limoges ca. 1905, Depelley i wspólnicy, 3 k. +315 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 rzadką scenę pomocy
przez małego Jezusa św. Józefowi, przy pracy cieśli. Całość
kończy szczegółowy spis treści.
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Oprawa z epoki, pełna ciemnobrązowa złocona i tłoczona
skóra wzorem szlaczka na przedniej i tylnej 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; wszystkie
brzegi kart są pozłacane; całość w tekturowym etui; ogólnie
stan bdb.
Cena: 50 zł

VIII. Akcje, obligacje, druki różne
i dokumenty
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144

DEKRET CESARZA FERDYNANDA I
w sprawie zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów.

Wiedeń 9 VIII 1848, 6 s.
Wyjątkowo ciekawy i rzadki przykład druku z okresu zaboru austriackiego. Dekret cesarza Ferdynanda I Habsburga
w sprawie zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów.
Był to fundamentalny skutek Wiosny Ludów na obszarze Cesarstwa Autriackiego. Tekst paralelnie w dwóch kolumnach po
polsku i niemiecku. Na końcu oprócz drukowanego podpisu
„Ferdinand”, podpis Antoni Baron Doblhoff. Minister Spraw
Wewnętrzych. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; karty z zagięciami na rogach
i ubytkami bez straty tekstu, luźne; widoczny ślad załamania
w połowie tekstu z przybrudzeniami; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

145

DEKRET CESARZA FRANCISZKA II
HABSBURGA w sprawie obligacji Banku
Miasta Wiednia.

Wiedeń 1 VI 1798, 6 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu zaraz po
upadku Rzeczypospolitej z zaboru austriackiego. Dekret cesa-

poz. 144
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poz. 146

poz. 147

rza Franciszka II Habsburga w sprawie emisji obligacji Banku Miasta Wiednia. Celem pożyczki było zdobycie środków
na prowadzone działania wojenne, szczególnie w północnych
Włoszech, gdzie Austria ponosiła klęski, a Napoleon wraz
z Janem Henrykiem Dąbrowskim zdecydowali się utworzyć
Legiony Polskie we Włoszech. Złożone głównie z jeńców
– Polaków z armii austriackiej. Tekst paralelnie w dwóch
kolumnach po polsku i niemiecku. Na końcu oprócz drukowanego podpisu „Franz”, podpis Josephus Comes à Mailath,
namiestnik Galicji i Lodomerii. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; karty z zagięciami na rogach
i ubytkami bez straty tekstu, luźne; ogólnie stan średni.
Cena: 200 zł

146

poz. 148
wania sienników, kołder i poduszek potrzebnych w związku
z dużą liczbą rannych żołnierzy kampanii Napoleona w Rosji. Dekret wieńczy wyliczenie, z którego cyrkułu w jakim
magazynie wojskowym należy zdeponować przekazywaną
pościel. Tekst paralelnie w dwóch kolumnach po polsku i niemiecku. Na końcu podpis Peter Graf von Goess, gubernator
krajowy. Ostatnie dwie strony stanowi tabela po niemiecku i polsku z podaniem wymiarów w łokciach wiedeńskich,
potrzebnych sienników, kołder, poduszek, prześcieradeł.
Rzadkie!
Broszura w słabym stanie; karty z zagięciami na rogach
i ubytkami bez straty tekstu, luźne; na dolnym marginesie ślady po zabrudzeniach; ogólnie stan słaby.
Cena: 200 zł

DEKRET CESARZA FRANCISZKA II
HABSBURGA w sprawie ujednolicenia pomiarów górniczych.

148

Wiedeń 21 VII 1819, 6 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu zaraz po
upadku Rzeczypospolitej z zaboru austriackiego. Dekret cesarza Franciszka II Habsburga w sprawie ujednolicenia sposobów
pomiarów górniczych wszystkich typów kopalni. Celem dekretu było zaprowadzenie w całym Cesarstwie, jego wszystkich prowincjach, jednolitego sposobu prowadzenia pomiarów
„wzdłuż żyły góry”. Badania złóż miały być też prowadzone
wg określonych dekretem miar powierzchni sążni kubicznych.
Tekst paralelnie w dwóch kolumnach po polsku i niemiecku. Na końcu oprócz drukowanego podpisu „Franz”, podpis
Franz Graf von Saurau, kanclerz. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; karty z zagięciami na rogach
i ubytkami bez straty tekstu, luźne; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

Kraków 8 I 1840, 4 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Dziennik Rządowy Wolnego Miasta
Krakowa za prezesury Jana Schindlera dotyczący różnych
spraw urzędowych, ważności papieru stemplowego, pobytu
poszczególnych osób w Wolnym Mieście, czy znalezionych
przez policję: pierścionka, oraz konia i świni trzyletniej błąkającej się [sic!]. Rzadkie!
Broszura w słabym stanie; duży ślad po zawilgoceniu
na prawym marginesie, ale bez straty tekstu; ogólnie stan
słaby.
Cena: 100 zł

147

DEKRET GUBERNATORA GALICJI PETERA VON GOESSA w sprawie dostarczenie
pościeli i sienników do szpitali wojskowych.

Lwów 13 XI 1813, 8 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu zaraz po
upadku Rzeczypospolitej z zaboru austriackiego. Dekret gubernatora Galicji Petera von Goëssa (1774–1846), w sprawie dostarczania do szpitali i magazynów wojskowych przez
mieszkańców Galicji sienników i pościeli. Celem dekretu
było wymuszenie na mieszkańcach Galicji bezpłatnego odda-
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DZIENNIK RZĄDOWY Wolnego Miasta
Krakowa i Jego Okręgu nr 1

DZIENNIK RZĄDOWY Wolnego Miasta
Krakowa i Jego Okręgu nr 1

Kraków 15 VII 1840, 8 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Dziennik Rządowy Wolnego Miasta
Krakowa za prezesury Jana Schindlera dotyczący różnych
spraw urzędowych, cechowania wag i miar, przetargu na budowę mostu w Babicach, spraw spadkowych czy znalezionych
przez policję: trzech chustek do nosa, źrebaka i woreczka z paciorków [sic!]. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; niektóre karty z zagięciami na
rogach i ubytkami bez straty tekstu; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł
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DZIENNIK SEYMU GŁÓWNEGO ORDYNARYJNEGO Warszawskiego pod związkiem
Konfedreacyi Oboyga Narodów Roku 1789 Zlecenia stanów. Sessya CCVIII. Dnia 18 grudnia w piątek.

Warszawa 18 XII 1789, 36 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Sejmu Wielkiego. Dziennik – stenogram sesji 208 z dnia 18 XII 1789
r. Tekst zaczyna się od zagajenia Marszałka Sejmu, a kończy
mową hetmana Wacława Rzewuskiego. Oprócz licznych posłów, magnatów, ministrów głos także zabierał król Stanisław
August Poniatowski. Stenogram był drukowany na bieżąco,
gdyż na ostatniej stronie znajduje się errata (Omyłki w Dzienniku Seymowym pod dniem 15 XII 1789). Sesja została odroczona do poniedziałku 21 XII 1789 r.
Broszura w słabym stanie; niektóre karty z zagięciami na
rogach i ubytkami bez straty tekstu; całość luźna z trzema dziurkami po szyciu; pierwsza karta ciemniejsza; ogólnie stan słaby.
Cena: 100 zł

poz. 149

poz. 150

151

DZIENNIK CZYNNOŚCI SEYMU GŁÓWNEGO ORDYNARYJNEGO Warszawskiego
pod związkiem Konfedreacyi Oboyga Narodów agitującego się 1789 Sessya CCVIX. Dnia 21 grudnia w poniedziałek.

Warszawa 21 XII 1789, 24 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Sejmu Wielkiego. Dziennik – stenogram sesji 209 z dnia 21 XII 1789
r. Tekst zaczyna się od zagajenia Marszałka Sejmu, a kończy
przedstawieniem przez Sekretarza czytającego projekt zmiany sposobu wyboru urzędników. Oprócz licznych posłów (np.
Julian Ursyn Niemcewicz), magnatów, ministrów głos także
zabierał król Stanisław August Poniatowski. Sesja została odroczona do wtorku 22 XII 1789 r.
Broszura w średnim stanie; niektóre karty z zagięciami
na rogach i ubytkami bez straty tekstu; całość luźna z trzema
dziurkami po szyciu, ale także z nierozciętym od góry kartami;
ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

poz. 152

152

MY PREZES I SENATOROWIE Wolnego,
Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta
Krakowa i Jego Okręgu (…). Budżet tak Przychodów jak
i Rozchodów na rok 1827/28 w dniu 13 b.m. i r. w Izbie
Reprezentantów uchwalony (…).

Kraków 31 I 1827, 16 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ustawa Izby Reprezentantów Wolnego
Miasta Krakowa za prezesury Stanisława Wodzickiego dotycząca budżetu Wolnego Miasta Krakowa na rok 1827 i 1828.
Wyjątkowo ciekawe źródło tego wyjątkowego państwa istniejącego zaledwie niewiele ponad 30 lat. 12 stron dotyczy przychodów miasta m.in. oprócz podatków stałych podatki czopowe od różnych rodzajów trunków, czy od fiakrów na Wiśle.
Wydatki zaś tylko 2 strony i uwaga budżet był zrównoważony. Bez deficytu. Rzadkie!
Broszura w średnim stanie; niektóre karty z zagięciami na
rogach i ubytkami bez straty tekstu; na 1 s. dopisek z epoki
„Budget na rok 1827” oraz „1827”; ogólnie stan średni.
Cena: 100 zł

poz. 151

153

poz. 153

MY PREZES I SENATOROWIE Wolnego
Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta
Krakowa i [Jego] Okręgu (…). Obiór Sędziów (…).

Kraków 3 X 1833, 6 s.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Ustawa Senatu Rządzącego Wolnego
Miasta Krakowa za prezesury Kaspra Wielogłowskiego dotycząca kwestii proceduralnej wyboru sędziów. W sprawie
tej interweniowała „Komisja Nadzwyczajna Najjaśniejszych
Protegujących Dworów do reorganizowania Wolnego Miasta
Krakowa zesłana”. Był to okres w historii Rzeczypospolitej
Krakowskiej zaostrzania kursu zaborców po upadku powstania
listopadowego. Rzadkie!
Broszura w db stanie nierozcięta; karty z zagięciami na rogach i krawędziach; ogólnie stan db.
Cena: 100 zł
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poz. 155

poz. 154

154

poz. 156
PROTEST DER POLNISCHEN DEPUTATION.

Wiedeń 27 IV 1848, 1 k., 29 x 42 cm.
Wyjątkowo ciekawy i rzadki przykład druku z okresu
Wiosny Ludów. Protest polskiej delegacji przeciwko pozbawieniu Galicji sejmu prowincjonalnego i włączeniu posłów
galicyjskich do nowo powołanego sejmu dla całej monarchii
austriackiej. Autorzy odwołują się zarówno do ustaleń
Kongresu Wiedeńskiego jak traktatu rozbiorowego z 1772 r.
Na końcu odwołują się także do prawa uniwersalnego i prawa
narodu polskiego. Na druku na dole: „Wien, am 27. April
1848” oraz „Folgen die Unterschriften”. Rzadkie!
Karta w średnim stanie z licznymi zagięciami na rogach
i ubytkami bez straty tekstu; widoczny ślad załamania w połowie tekstu z przybrudzeniami; ogólnie stan średni.
Cena: 300 zł

155

DECRET de la Convention Nationale du
10e[me] jour de Germinal an 2e[me] de la Republique Française une et indivisible (…) Lu à l’Administration du Département des Vosges et consigné sur ses
registres le 1er Floréal suivant (…).

Epinal 20 IV 1794, Haener drukarz departament Wogezy,
19,5 x 24,5 cm, 2 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dekret Konwentu Narodowego w sprawie zarządzania przez władze rewolucyjne sumami skon-
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fiskowanymi emigracji i skazanym przez sądy, wpisany do
registru i wydrukowany na polecenie Rady Departamentu Wogezy. Dekret odręcznie podpisany przez dyrektora dystryktu.
Rzadkie!
Papier czerpany w średnim stanie; na górnym marginesie
drobne rude plamki i ślad po zalaniu, ale suchy, brązowy; ogólnie stan średni.
Cena: 50 zł

156

DECRET de la Convention Nationale du
4 mars 1793, l’an second de la Republique
Françoise. Lu à l’Administration du Département des
Vosges et consigné sur ses registres le 26 du m ê me mois
(…).

Epinal, Haener drukarz departament Wogezy, 14 IV 1793,
20,5 x 25,5 cm, 2 k.
Wyjątkowo ciekawy przykład druku z okresu Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Dekret Konwentu Narodowego
w sprawie kaucji dostawców i przedsiębiorców współpracujących z władzą rewolucyjną i ministerstwami. 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 lewym marginesie
mała dziurka bez ubytku tekstu; na prawym dolnym marginesie plamka i delikatny ubytek narożnika; ogólnie stan db.
Cena: 80 zł

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty
OBLIGACJE SKONFEDEROWANYCH STANÓW AMERYKI
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 20 II 1863.
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 15 IX 1862

Richmond 20 II 1863, 35 x 23 cm, kupony – tak 26, podpis
– pióro Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 500 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jako niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „22” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 600 zł

Richmond 15 IX 1862, 38 x 25 cm, kupony – tak 33, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 500
Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „26” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 500 zł

158

160

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 5 V 1862

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 VI 1863

Richmond 5 V 1862, 35 x 25, cm, kupony – tak 12, podpis
– pióro Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „23” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 500 zł

Richmond 1 VI 1863, 36 x 22 cm, kupony – tak 19/20,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
6% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „32” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 400 zł

poz. 157

poz. 159

poz. 158

poz. 160
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161

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 V 1861

Richmond 1 V 1861, 35 x 26 cm, kupony – tak 13, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100
Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy
dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiece postacie alegoryczne na tle parowca i żaglowców. Z prawej strony na górnym
marginesie ołówkiem „33” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 500 zł
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 2 III 1863

Richmond 2 III 1863, 37,5 x 28,5 cm, kupony – tak 7,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą górną przedstawiającą jednego
z przywódców Konfederacji, oraz obok większą z widokiem
Richmond. Mniejsza winieta na dole z postacią alegoryczną
kobiety. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „35”
– numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 300 zł
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Richmond 2 III 1863, 35 x 42 cm z kuponami, kupony –
tak wszystkie, podpis – brak, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 100 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą górną przedstawiającą postać
mężczyzny. Mniejsza winieta na dole z parostatkiem. Z prawej
strony na górnym marginesie ołówkiem „40” – numer obiektu
kolekcjonera. Walor w stanie UNC, czyli czysty blankiet bez
obiegu. Rzadkie!
Stan: UNC.
Cena: 400 zł
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 28 IV 1862

Richmond 28 IV 1862, 33 x 22,5 cm, kupony – tak 15,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 500 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „42” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 400 zł

poz. 161

poz. 163

poz. 162

poz. 164
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 VI 1863

167

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 V 1861

Richmond 1 VI 1863, 35 x 21,5 cm, kupony – tak 19/20,
podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał –
1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo,
włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań
wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „45” – numer obiektu
kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 300 zł

Richmond 1 V 1861, 34,5 x 22,5 cm, kupony – tak 16,
podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał –
100 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiece postacie alegoryczne na tle parowca i żaglowców. Z prawej strony
na górnym marginesie ołówkiem „48” – numer obiektu kolekcjonera. Por. 161.
Stan: VF-.
Cena: 500 zł
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168

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 21 XI 1862

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 29 IV 1862

Richmond 21 XI 1862, 35,5 x 26 cm, kupony – tak 5, podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo,
włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań
wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „47” – numer obiektu
kolekcjonera.
Stan: VF+.
Cena: 400 zł

Richmond 29 IV 1862, 35 x 21 cm, kupony – tak 7, podpis
– pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „49” – numer obiektu kolekcjonera. Uwaga! Niski
nr waloru 564!
Stan: VF+.
Cena: 500 zł

poz. 165

poz. 167

poz. 166

poz. 168
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169

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 22 XII 1862

Richmond 22 XII 1862, 35 x 24,5 cm, kupony – tak 25,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „52” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 500 zł
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 21 VII 1862

Richmond 21 VII 1862, 35 x 24 cm, kupony – tak 9, podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego
z przywódców Konfederacji z kobiecymi postaciami oraz żaglowcami i parowcami. Na dole natomiast winieta z popiersiem dziewczynki. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „57” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 400 zł
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Richmond 2 III 1863, 35 x 27 cm, kupony – tak 9, podpis – pióro, Charles A. Rose, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
7% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą generała T.J.
Jacksona. Mniejsza dolna przedstawia jadący pociąg na tle płynącego parowca. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „61” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 600 zł
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 V 1861

Richmond 1 V 1861, 35 x 28 cm, kupony – tak 13, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 50
Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiece postacie alegoryczne na tle parowca i żaglowców. Z prawej strony
na górnym marginesie ołówkiem „63” – numer obiektu kolekcjonera. Por. 161 i 167.
Stan: VF.
Cena: 500 zł

poz. 169

poz. 171

poz. 170

poz. 172

52

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 2 III 1863

VIII. Akcje, obligacje, druki różne i dokumenty

173

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
COTTON LOAN 1 VI 1863

Paryż 1 VI 1863, 22,5 x 45,5 cm z kuponami 58 x 45,5
cm, kupony – tak 36/40, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100 Funtów Szterlingów / 2500
Franków.
Słynna bawełniana 7% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo,
włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Głównym ich celem było pozyskanie środków
u partnerów europejskich, odbiorców bawełny z Południa –
Anglii i Francji. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiecą postać z flagą Konfederacji na tle morza siedzącą
na stosach bawełny. Najmniejszy nominał emisji jest i tak
olbrzymi – roczna pensja dobrego nauczyciela. Z prawej
strony na górnym marginesie ołówkiem „65” – numer obiektu
kolekcjonera. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 500 zł

łań wojennych z Unią. Głównym ich celem było pozyskanie środków u partnerów europejskich, odbiorców bawełny
z Południa – Anglii i Francji. Motywy dekoracyjne z winietą
przedstawiającą kobiecą postać z flagą Konfederacji na tle
morza siedzącą na stosach bawełny. Drugi pod względem
wielkości nominał emisji jest i tak olbrzymi – dwuletnia
pensja dobrego nauczyciela. Z prawej strony na górnym
marginesie ołówkiem „66” – numer obiektu kolekcjonera.
Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 600 zł

175

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
COTTON LOAN 1 VI 1863

Paryż 1 VI 1863, 22,5 x 45,5 cm z kuponami 58 x 45,5
cm, kupony – tak 36/40, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 200 Funtów Szterlingów / 5000
Franków.
Słynna bawełniana 7% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe
dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby dzia-

Paryż 1 VI 1863, 22,5 x 45,5 cm z kuponami 58 x 45,5
cm, kupony – tak 36/40, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 500 Funtów Szterlingów / 12500
Franków.
Słynna bawełniana 7% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo,
włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Głównym ich celem było pozyskanie środków
u partnerów europejskich, odbiorców bawełny z Południa –
Anglii i Francji. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiecą postać z flagą Konfederacji na tle morza siedzącą
na stosach bawełny. Trzeci pod względem wielkości nominał
emisji jest olbrzymi – pięcioletnia pensja dobrego nauczyciela. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „67”
– numer obiektu kolekcjonera. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 1 000 zł

poz. 173

poz. 175

poz. 174
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CONFEDERATE STATES OF AMERICA
COTTON LOAN 1 VI 1863
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176

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
COTTON LOAN 1 VI 1863

Paryż 1 VI 1863, 22,5 x 45,5 cm z kuponami 58 x 45,5
cm, kupony – tak 36/40, podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 1000 Funtów Szterlingów/25000
Franków.
Słynna bawełniana 7% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo,
włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Głównym ich celem było pozyskanie środków
u partnerów europejskich, odbiorców bawełny z Południa –
Anglii i Francji. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą kobiecą postać z flagą Konfederacji na tle morza siedzącą na stosach bawełny. Czwarty najwyższy pod względem
wielkości nominał emisji jest olbrzymi – dziesięcioletnia
pensja dobrego nauczyciela. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „68” – numer obiektu kolekcjonera. Bardzo
rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 2 000 zł

177

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 VII 1864

Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą postać alegoryczną oraz żaglowce i parowce. Z prawej strony na górnym
marginesie ołówkiem „69” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 500 zł

178

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 20 II 1863

Richmond 20 II 1863, 35,5 x 24,5 cm, kupony – tak 24,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji. Z prawej strony na górnym marginesie
ołówkiem „74” – numer obiektu kolekcjonera.
Stan: VF.
Cena: 400 zł

179

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 V 1863

Richmond 1 VII 1864, 34,5 x 28,5 cm, kupony – tak 19/2-,
podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe,
nominał – 1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.

Montgomery 1 V 1861, 34,5 x 24,5 cm, kupony – tak 16,
podpis – pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał –
1000 Dolarów.
8% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej
w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie z emisją
własnych obligacji na potrzeby działań wojennych z Unią.
Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geometrycznych.

poz. 176

poz. 177

poz. 176

poz. 178
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Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „76” – numer obiektu kolekcjonera. Uwaga! Przedmiotem sprzedaży
jest jedna z najbardziej unikalnych obligacji CSA z samego początku wojny secesyjnej nie wystawiona w Richmond
jak wszystkie pozostałe tylko w Montgomery! Bardzo
rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 2 000 zł

180

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
SCRIP CERTIFICATE 2 II 1885

6% Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne państwo, włącznie
z emisją własnych obligacji na potrzeby działań wojennych
z Unią. Motywy dekoracyjne z winietą przedstawiającą jednego z przywódców Konfederacji na koniu. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „122” – numer obiektu
kolekcjonera.
Stan: VF-.
Cena: 300 zł

Londyn 2 II 1885, 23 x 20,5 cm, kupony – nie, podpis –
pióro, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 5000 Dolarów.
Unikatowe poświadczenie posiadania Obligacja Konfederatów z okresu wojny secesyjnej w USA 1861–1865 na kwotę
5000 Dolarów w National Safe Deposit Company. Stany Południowe dokonując secesji prowadziły działania jak niezależne
państwo, włącznie z emisją własnych obligacji na potrzeby
działań wojennych z Unią. Motywy dekoracyjne z bordiurą od
kształtach geometrycznych. Z prawej strony na górnym marginesie ołówkiem „87” – numer obiektu kolekcjonera. Bardzo
rzadkie!
Stan: VF+.
Cena: 400 zł

181

CONFEDERATE STATES OF AMERICA
LOAN 1 III 1864

Richmond 1 III 1864, 43 x 23,5 cm 43 x 70 cm z kuponami, kupony – tak 59/60, podpis – pióro, Robert Tyler, kategoria – obligacje państwowe, nominał – 1000 Dolarów.

poz. 179
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AKCJE I OBLIGACJE RÓŻNE

182

OBLIGACJA 7% Pożyczki Dolarowej 1927.

Warszawa 15 X 1927, wymiary – 25 x 44 cm,  
kupony – tak 4, podpis – faksymile podpisu ministra skarbu
Gabriela Czechowicza i pióro przedstawicieli ministerstwa i
banku w Nowym Yorku; kategoria – obligacje państwowe, nominał – 100 Dolarów.
Obligacja 7% pożyczki dolarowej płatnej przez 20 lat do
1947 roku. Walor choć w j. angielskim tzw. transzy francuskiej na 2 miliony dolarów.   Stąd też na obligacji czerwony
ukośny nadruk „Tranche Francaise”. Wynikało to z tego, iż w
stosunku do tej właśnie transzy Rząd Polski zobowiązał się do
opłacania francuskiego podatku od kuponów odsetkowych zagranicznych papierów wartościowych. Na obligacji faksymile
podpisu ministra skarbu Gabriela Czechowicza, jedynego polityka II RP postawionego przed Trybunałem Stanu. Motywy
dekoracyjne z godłem Polski, dwoma postaciami alegorycznymi mężczyzn i pomarańczową bordiurą. Mimo słabszego stanu
zachowania, ciekawostka na polskim rynku antykwarycznym.
Stan: F+.
Cena: 80 zł

183

OBLIGACJA 7-EJ Pożyczki Miasta Warszawy.

Warszawa 1/14 X 1903, wymiary – 35 x 28 cm, kupony
– nie, podpis – faksymile podpisu Mikołaja Bibikowa, prezydenta w l. 1892–1906, pióro podpis radnego miasta; kategoria
– obligacje miejskie, nominał – 100 Rubli
Obligacja 4,5% piątej pożyczki miasta Warszawy z okresu zaborów. Tekst w języku polskim, rosyjskim i francuskim.
Wyjątkowe motywy dekoracyjne, na które składają się trzy winiety, bordiura i herb miasta. Dolna środkowa winieta przedstawia widok na Stare Miasto z Pragi. Z lewej wieżę ciśnień
i wodociągi, a z prawej dawny ratusz zniszczony w czasie II
wojny światowej. Całość zwieńczona herbem miasta. Motywy te były inspirowane celem pożyczki, czyli rozbudową sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. W czasach prezydentury Mikołaja Bibikowa (1892–1906) prowadzono na szeroką skalę
prace w tym zakresie.
Stan: VF+.
Cena: 80 zł

184

PIERWSZA FABRYKA LOKOMOTYW W
POLSCE FABLOK.

Warszawa 20 VII 1929, 28,5 x 17,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile, kategoria – przemysł ciężki, transport, nominał – 100 złotych.
Walor spółki założonej w 1919 r. Fabryka powstała na
gruntach gminy Chrzanów. Pierwszy parowóz opuścił linię
fabryczną w kwietniu 1922 r. Natomiast już od 1931 r. rozpoczęto produkcję parowozów eksportowych, sprzedawanych
do Bułgarii, Maroka, ZSRR i na Łotwę. W latach trzydziestych wyprodukowano m.in. wagony motorowe, słynne Lux-Torpedy, które eksploatowano na liniach Warszawa-Kraków
i Kraków-Zakopane (czas przejazdu 2 godz. 18. minut). Roczna produkcja w l. 30-tych sięgała 100 lokomotyw. Po drugiej
wojnie światowej zakład został upaństwowiony i w 1951 r.
zmieniono nazwę na Fabryka Lokomotyw im. Feliksa Dzier-
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poz. 184

poz. 185
żyńskiego. W 1991 r. fabrykę przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Po długim procesie prywatyzacji
rozpoczęła działalność pod pierwotną nazwą „PIERWSZA
FABRYKA LOKOMOTYW W POLSCE FABLOK”. 21 maja
2013 r. została ogłoszona upadłość firmy. Motywy dekoracyjne
z bordiurą o kształtach geometrycznych i roślinnych z wkomponowanym logiem firmy.
Stan: VF-.
Cena: 150 zł

185

TOWARZYSTWO
w Warszawie.

Kredytowe

Ziemskie

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
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poz. 186

poz. 188

poz. 189

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 ramę i passe-partout.
Stan: VF.
Cena: 300 zł

dwustronna w trzech językach, po polsku, niemiecku i francusku. Na odwrocie waloru znajduje się tabela wypłat odsetek na
lata 1863–1932. Podpisy na walorze to Rada Zarządzająca: hr.
Zieliński oraz Kassyer Główny Wittman. Na walorze znajduje
się herb Królestwa Kongresowego – Orzeł Polski na piersiach
rosyjskiego orła. Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa
na ziemiach polskich.
Stan: VF.
Cena: 80 zł

186

188

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej.

Warszawa 21 XII 1887/2 I 1888, 41 x 30,5 cm, kupony –
tak 16 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse,
nominał – 125 Rubli/408 Marek/20 Funtów/500 Franków/236
Guldenów
4,5% Obligacja kolei IWANGOROD-DOMBROWA. Była
to jedna z największych inwestycji kolejowych w zaborze rosyjskim w XIX w. Linia łączyła ważne militarnie i gospodarczo miasta Królestwa Polskiego: Dęblin (Iwangorod), Radom,
Kielce, Olkusz, Sławków, Dąbrowę (Górniczą). Zgodę na
budowę car wydał w 1881 r. Pierwszy fragment z Dęblina do
Kielc został otwarty w 1883 r. Natomiast odcinek z Kielc do
Dąbrowy uruchomiono w 1885 r. Dzięki tej linii Zagłębie Dąbrowskie doznało znacznego impulsu do rozwoju. Natomiast
Zagłębie Staropolskie uniknęło całkowitego upadku dzięki dostawom surowców z Zagłębia Dąbrowskiego. Licząca 469,1
km kolej IWANGRODZKO-DĄBROWSKA była najdłuższą
linią kolejową w Królestwie Polskim. Wyjątkowe świadectwo
historii kolejnictwa na ziemiach polskich.
Stan: VF.
Cena: 70 zł

187

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 23 II 1860.

Warszawa 11 II 1860, 39 x 30,5 cm, kupony – tak 12 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria – finanse, nominał
– 125 Rubli srebrem / 500 Franków
3% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Kolej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKA otwarta częściowo już w 1845 r. była
pierwszą linią kolejową w Królestwie Polskim, a drugą w całym Cesarstwie Rosyjskim. Prowadziła z Warszawy na południe przez Skierniewice, Częstochowę, do miejscowości Granica, dziś to Sosnowiec Maczki i dalej do Wiednia. Obligacja

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 1890.

Warszawa 1890, 27 x 39 cm, kupony – tak 12 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, nominał – 125 Rubli w Złocie / 404 Marki / 500 Franków / 239 Guldenów.
4% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, niemiecku i francusku.
Motywy dekoracyjne stanowi bordiura o wzorach geometrycznych w kolorze zielonym. Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa na ziemiach polskich.
Stan: VF.
Cena: 80 zł

189

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 1890.

Warszawa 1890, 27 x 39 cm, kupony – tak 12 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, nominał – 625 Rubli w Złocie / 2020 Marki / 2500 Franków / 1195 Guldenów.
4% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, niemiecku i francusku.
Motywy dekoracyjne stanowi bordiura o wzorach geometrycznych w kolorze czerwonym. Duży nominał 5 razy wyższy
niż zwykła obligacja! Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa na ziemiach polskich.
Stan: VF.
Cena: 120 zł

190

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 1890.

Warszawa 1890, 27 x 39 cm, kupony – tak 12 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, nominał – 1250 Rubli w Złocie / 4040 Marki / 5000 Franków / 2390 Guldenów.
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4% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, niemiecku i francusku.
Motywy dekoracyjne stanowi bordiura o wzorach geometrycznych w kolorze brązowym. Duży nominał 10 razy wyższy
niż zwykła obligacja! Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa na ziemiach polskich. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 150 zł

191

TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 1894.

Warszawa 1894, 27 x 39 cm, kupony – tak 12 i talon, podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, nominał – 125 Rubli w Złocie / 404 Marki / 500 Franków / 239 Guldenów.
4% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, niemiecku i francusku.
Motywy dekoracyjne stanowi bordiura o wzorach geometrycznych w kolorze fioletowym. Wyjątkowe świadectwo historii
kolejnictwa na ziemiach polskich.
Stan: VF-.
Cena: 100 zł

192

TOWARZYSTWO Kanału Rzek Sambre-Oise.

Paryż 10 II 1840, 40 x 43,5 cm, kupony – tak, podpis - pióro,
kategoria – przemysł wodny, budownictwo, transport, nominał –
1000 Franków (1/5 akcji o nominale 5000 Franków).
Jedna z inwestycji transportu rzecznego Francji okresu restauracji monarchii Burbonów w XIX w. Kanał między rzekami Sambre i Oise miał połączyć dorzecza Sekwany i Mozy, co
umożliwia żeglugę z Paryża do Belgii i Holandii, aż do Morza
Północnego. Towarzystwo Akcyjne budujące kanał powstało
w 1833 r. na mocy dekretu króla Ludwika Filipa I, a jego ukończenie nastąpiło w 1839 r. W czasie I wojny światowej jeszcze
w listopadzie 1918 roku toczyły się nad nim ciężkie walki.
Motywy dekoracyjne z herbami Francji i Belgii po rewolucji
lipcowej i powstaniu Królestwa Belgii. Bordiura o kształtach
geometryczno-roślinnych. Najstarszy papier wartościowy
w ofercie. Rzadkie!
Stan: VF.
Cena: 50 zł
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TOWARZYSTWO Drogi Żelaznej WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ 1894.

Warszawa 1894, 27 x 39 cm, kupony – tak, tylko talon,
podpis – faksymile i pióro, kategoria –finanse, nominał – 625
Rubli w Złocie / 2020 Marki / 2500 Franków / 1195 Guldenów.
4% Obligacja najstarszej polskiej linii kolejowej, czyli
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Obligacja dwustronna w trzech językach, po rosyjsku, niemiecku i francusku.
Motywy dekoracyjne stanowi bordiura o wzorach geometrycznych w kolorze fioletowym. Duży nominał 5 razy wyższy
niż zwykła obligacja! Wyjątkowe świadectwo historii kolejnictwa na ziemiach polskich. Rzadkie!
Stan: VF-.
Cena: 150 zł

193

poz. 190

194

TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIASTA
WARSZAWY.

Warszawa 30 XII 1924, 16 x 22,5 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
waloru. Do waloru oprócz kuponów dołączony jest rzadki
dokument z   okresu okupacji wystawiony przez Dom Bankowy Adam Wolański i s-ka (Warszawa, Nowy Świat 19).
Dokument z dnia 23 X 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

195

ZBIÓR 2 OBLIGACJI POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ 1935.

Warszawa 1 V 1935, 21 x 30 cm, kupony – tak 18, podpis
– Faksymile podpisu ministra Władysława Zawadzkiego,
kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał –100 złotych w złocie.
Zbiór 2 obligacji premiowej pożyczki inwestycyjnej II RP.
Na walorach umieszczony jest opis zasad spłaty i losowań premiowych obligacji. Na odwrocie plan umorzenia pożyczki do
1985 r. Motywy dekoracyjne z bordiurą o kształtach geome-
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zwieńczonymi hasłami republiki „Liberté-Egalite-Fraternité”
i kogutem. Drugi walor tylko z kogutem na armatach. Oba walory na pięknym papierze imitującym filigrany.
Stan: VF-.
Cena: 70 zł

198
poz. 196

poz. 197

Paryż/Nantes/Lewocza 1922–1940, wymiary – różne, kupony – tak, wszystkie podpis – pióro, faksymile, kategoria –
papiery kolonialne, bankowość, ropa naftowa nominał – 100
Franków/400 Koron.
Zbiór 3 francusko-czechosłowackich papierów wartościowych. Jedna akcja kolonialna z Oceanii - walor z Markiz,
najbardziej na północ wysuniętej części Polinezji Francuskiej.
Walor ten jest rzadkim przykładem współpracy czechosłowacko-francuskiej w obszarze Oceanii. Drugi walor to kopalnie ropy Mikowa w Beskidzie Niskim. Trzeci to Bank Piski
w Lewoczy. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach
geometryczno-roślinnych i logami firmy.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 50 zł

199
poz. 199
trycznych i roślinnych. Na górze walorów godło Polski. Orzeł jest
również widoczny na znaku wodnym widocznym pod światło.
Stan: VF.
Cena: 50 zł

196

ZBIÓR 2 OBLIGACJI C.K. AUSTRII 1868.

Wiedeń 1 VIII/1 XI 1868, 24 x 39 cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – obligacje i pożyczki państwowe,
nominał –1000 złotych waluty austriackiej.
Zbiór 2 obligacji C.K. Austrii o stopie zwrotu 5%. Piękne motywy dekoracyjne z herbem Austro-Węgier i postaciami
alegorycznymi na wyjątkowej bordiurze. Uwaga! Papier w 13
językach, także po polsku ukazujących wielonarodową strukturę demograficzną C.K. Austrii. Walory liczą łącznie 6 stron
z arkuszem kuponowym.
Stan: VF-.
Cena: 50 zł

197

ZBIÓR 2 POŻYCZEK Francuskiej Obrony
Narodowej z I w. ś.

Paryż 1915/1917, 30,5 x 20,5 cm oraz 29 x 20,5 cm, kupony – nie, podpis – faksymile podpisu sekretarza generalnego
pożyczki, kategoria – obligacje i pożyczki państwowe, nominał –140 Franków w złocie.
Zbiór 2 pożyczek wojennych Francji z 1915 i 1917 roku.
Jeden z walorów to trzecia pożyczka na potrzeby I w. ś. z pięknymi motywami dekoracyjnymi. Główną część stanowi odwrócony żołnierz z bagnetem przed flagami Francji i sztandarami

ZBIÓR 3 akcji francusko-czechosłowacko-słowackich.

ZBIÓR 3 francuskich akcji marynistycznych.

Paryż 1880–1919, wymiary – różne, kupony – tak, podpis –
pióro, faksymile podpisu Ferdynanda de Lesseps, kategoria
– marynistyka, przemysł, budownictwo, nominał – od 100 do
500 Franków.
Zbiór 3 francuskich marynistycznych papierów wartościowych. Pierwsza to słynny walor Kanału Panamskiego – jednej z największych inwestycji przełomu XIX i XX w. Druga
to Towarzystwo Stoczni La Pallice w La Rochelle. Ostatnia zaś, to Towarzystwo Morskie Francuskie. Motywy dekoracyjne z bordiurami o kształtach geometryczno-roślinnych
i logami firmy oraz widokami stoczni, kanału i postaciami
alegorycznymi.
Stan: VF+/EF-.
Cena: 80 zł

200

ZBIÓR 4 francuskich akcji motoryzacyjnych.

Paryż i St. Denis, 1902–1928, wymiary – różne, kupony
– tak, podpis – pióro i faksymile, kategoria – motoryzacja, nominał – 100/300 Franków.
Zbiór 4 akcji francuskiego przemysłu motoryzacyjnego
z Paryża i okolic. Są wśród nich kompanie taksówek paryskich, oraz przewozu towarów. Ponadto Towarzystwo Automobili SAFA. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych w różnej kolorystyce. Na jednym
walorze postaci alegoryczne i herb Paryża.
Stan: VF-/EF-.
Cena: 50 zł

201

ZBIÓR 4 francuskich akcji o bardzo niskiej
emisji.

Paryż, Sedan, Hazebrouck, Moulins sur Yevre, 1912–1958,
wymiary – różne, kupony – tak, podpis – pióro i faksymile,
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kategoria – farmacja, nieruchomości, przemysł, nominał – od
100 do 5000 Franków.
Zbiór 4 akcji i obligacji z Paryża i prowincji o bardzo niskiej emisji, odpowiednio 1000, 1200, 2000 i 3000 egzemplarzy. Są wśród nich firmy z różnych branż. Motywy dekoracyjne
z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych w różnej
kolorystyce. Rzadkie!
Stan: VF-/EF-.
Cena: 50 zł

202

ZBIÓR 5 obligacji miasta Paryża z lat 1912–
1932.

Paryż 1913–1932, wymiary różne, największe 20 x 44,5
cm, kupony – tak, podpis – faksymile, kategoria – obligacje
komunalne, nominał – różne od 300 do 1000 Franków.
Zbiór 5 obligacji miasta Paryża za rok 1912 (205 milionów), 1929 (2 miliardy 300 milionów), 1930 (miliard 950 milionów), oraz 1931 seria A i B (2,5 miliarda franków) wystawione jednak w styczniu 1932. 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-/VF+.
Cena: 70 zł

203

ZBIÓR 6 akcji przemysłu tytoniowego z Francji, Belgii i Portugalii.

Paryż–Bruksela–Lizbona 1897–1926, wymiary – różne,
kupony – tak, wszystkie i częściowo, podpis – pióro i faksymile, kategoria – przemysł tytoniowy, nominał – 100/250 Franków / 1, 5, 10 Funtów Szterlingów.
Zbiór 6 akcji przemysłu tytoniowego z Francji, Belgii
i Portugalii. Każda akcja inna emisja, nominał, data. Motywy
dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych oraz winietami z widokami pól tytoniu, motywami marynistycznymi, czy palącym fajkę Murzynem – monogramem
firmy, czy herbem np. Królestwa Belgii.
Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

poz. 202
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204

ZBIÓR 6 akcji przemysłu włókienniczego
z Francji, Belgii i Polski.

Paryż–Bruksela–Pontcharra–Rennes 1912–1929, wymiary
– różne, kupony – tak, wszystkie i częściowo, podpis – pióro
i faksymile, kategoria – przemysł włókienniczy, nominał – 100
/250/500 Franków.
Zbiór 6 akcji przemysłu włókienniczego z Francji, Belgii
i Polski. Każda akcja inna emisja, nominał, data. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych
oraz winietami z widokami zakładów, mieczami, postaciami
alegorycznymi. Polski walor to akcja Towarzystwa Sztucznego Jedwabiu w Myszkowie z udziałem kapitału belgijskiego.
Stan: VF/EF.
Cena: 50 zł

205

ZBIÓR 7 francuskich akcji kolonialnych
z INDOCHIN.

Paryż–Tonkin 1919–1967, wymiary – różne, kupony – tak,
wszystkie, częściowo i brak, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, kopalnie węgla, kopalnie złota, kolej, nominał – 100 Franków.
Zbiór 7 francuskich akcji kolonialnych z Indochin (Wietnam, Kambodża, Laos). Każda akcja inna emisja, nominał, data.
Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych. Rzadka akcja w zbiorze to kopalnie złota Tchepone
w Laosie, wyceniany na aukcjach w Belgii na 50 euro.
Stan: VF+/EF+.
Cena: 50 zł

206

ZBIÓR 9 francuskich akcji kolonialnych
z MAGREBU.

Paryż–Boudoukha–Taza–Oran–Orleansville–Meknes–Tunis,1885–1970, wymiary – różne, kupony – tak, wszystkie,
częściowo, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, kopalnie węgla, kolej, rolnictwo, handel, transport,
nominał – różne.
Zbiór 9 francuskich akcji kolonialnych z Magrebu. Są
wśród nich papiery z Algierii, Maroka, Tunezji. Każda akcja

poz. 205
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inna emisja, nominał, data. Motywy dekoracyjne z bordiurą
o wzorach roślinnych i geometrycznych oraz pięknymi winietami, np. widokiem portu w Tunisie, postaciami alegorycznymi, motywami arabskimi etc. Ciekawa panorama akcji kolonialnych francuskich z północnej Afryki.
Stan: VF+/EF+.
Cena: 70 zł

207

ZBIÓR 11 francuskich, rumuńskich i belgijskich akcji naftowych.

Paryż–Bukareszt 1908–1950, wymiary – różne, kupony –
tak, wszystkie, częściowo, podpis – pióro, faksymile, kategoria
– przemysł naftowy, nominał – różne.
Zbiór 11 francuskich, rumuńskich i belgijskich akcji naftowych. Spółki te inwestowały w różnych miejscach Europy
i Afryki Północnej (np. Rumunia, Maroko). Każda akcja inna
emisja, nominał, data. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych, oraz z winietami przedstawiającymi szyby naftowe. Ciekawy zbiór pokazujący dominację kapitału francuskiego w inwestycje naftowe w Europie
Środkowo-Wschodniej w 20-leciu międzywojennym.
Stan: VF-/EF+.
Cena: 50 zł

208

poz. 207

ZBIÓR 12 francuskich akcji kolonialnych
z całego świata.

Paryż–Bordeaux–Tuluza–Cayenne–St. Laurent du Maroni,
1922–1952, wymiary – różne, kupony – tak, wszystkie, częściowo, podpis – pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, kopalnie węgla, kopalnie złota, handel, transport, nominał – różne.
Zbiór 12 francuskich akcji kolonialnych z całego świata poza Afryką. Są wśród nich papiery z Indochin (Wietnam,
Kambodża, Laos), Gujany Francuskiej, Polinezji, Nowych Hebryd, Indii itd. Każda akcja inna emisja, nominał, data. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych oraz pięknymi winietami, np. Towarzystwa Savana
ze słoniami i pochodem Hindusów na tle świątyni. Ciekawa
panorama akcji kolonialnych francuskich.
Stan: VF+/EF+.
Cena: 70 zł

209

ZBIÓR 13 francuskich akcji kolonialnych
z AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ.

Paryż–Bruksela–Lyon–Port Etienne–Sassandra, 1899–1942,
wymiary – różne, kupony – tak, wszystkie, częściowo, podpis
– pióro, faksymile, kategoria – papiery kolonialne, kopalnie węgla, kopalnie złota, handel, transport, nominał – różne.
Zbiór 13 francuskich akcji kolonialnych z Afryki Subsaharyjskiej (jedna w zestawie z kapitałem belgijskim). Są wśród
nich papiery z Angoli, Mauretanii, Konga Belgijskiego, Konga
Francuskiego, Madagaskaru, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Wybrzeża Kości Słoniowej itd. Każda akcja inna emisja,
nominał, data. Motywy dekoracyjne z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych oraz pięknymi winietami, np. z widokami dżungli, pracującymi robotnikami, czy rzeką. Ciekawa
panorama akcji kolonialnych francuskich.
Stan: VF+/EF+.
Cena: 50 zł

poz. 209

210

ZBIÓR 13 francuskich, belgijskich i hiszpańskich akcji przemysłu górniczego.

Paryż–Bruksela–Alais–Madryt, 1876–1938, wymiary –
różne, kupony – tak, wszystkie, częściowo, podpis – pióro,
faksymile, kategoria – papiery kolonialne, kopalnie węgla, kopalnie złota, handel, transport, nominał – różne.
Zbiór 13 francuskich, belgijskich i hiszpańskich akcji
przemysłu górniczego. Są wśród nich papiery z kopalniami
na terenie Francji, Hiszpanii, Serbii, Meksyku, USA, Rosji itd.
Każda akcja inna emisja, nominał, data. Motywy dekoracyjne
z bordiurą o wzorach roślinnych i geometrycznych oraz pięknymi winietami, np. z widokami kopalni. dżungli, pracującymi robotnikami, czy rzeką. Ciekawa panorama akcji kopalni
z udziałem kapitału francuskiego.
Stan: VF+/EF+.
Cena: 50 zł
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W

pierwszej części niniejszego rozdziału
proponujemy wybór portretów i scen rodzajowych z udziałem władców dawnej Polski
i Litwy, a także władczyń i członków rodziny
panujących. Układ tej części katalogu ma
charakter chronologiczny wg dat panowania
władców. Większość prezentowanych obiektów
pochodzi z serii wydawanych w l. 1835–1847
przez Leonarda Chodźko. Pozostałe mapy i ry-

ciny w dalszej części rozdziału prezentujemy
alfabetycznie. 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.

WŁADCY I WŁADCZYNIE POLSKI I LITWY

211

CHODŹKO Leonard, Mieczyslas I. L’introduction du Christianisme en Pologne.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys. Władysław O. Polonais (?), druk Leclerc, 18 x 12 cm; (karta: 27,5 x 18 cm).
Rycina obrazuje ślub Mieszka I z Dobrawą i przyjęcie chrztu w 966, co zapoczątkowało chrystianizacje ziem
polskich.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

212

CHODŹKO Leonard, Couronnement de Boleslas-le-Grand à Gniezne.

Zbiór dwóch rycin dotyczących Bolesława Śmiałego.
Pierwsza rycina przedstawia przeprawę, bitwę Bolesława
II Szczodrego (Śmiałego) na brzegach rzeki Pasłęki. Druga
przedstawia domniemany grobowiec króla Bolesława Śmiałego (ok. 1042–1081 lub 1082) w Ossiach, w Karyntii. W tytule drugiej ryciny błąd w podpisie Bolesław Śmiały był drugim,
a nie trzecim władcą Polski o tym imieniu.
Egzemplarze dobrze zachowane, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim. Jedynie w prawym górnym rogu pierwsza rycina ma przycięcie nad
napisem „Pologne”.
Cena: 50 zł

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys. Władysław O. Polonais (?), druk Leclerc, 18 x 12 cm; (karta: 27,5 x 18 cm).
Rycina przedstawia koronację Bolesława Chrobrego
(Wielkiego) w Gnieźnie, w 1025 roku.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

213

CHODŹKO Leonard, Retour de Kasimir Ier
en Pologne.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, Władysław O. Polonais
(?), druk Leclerc, 18 x 12 cm; (karta: 27 x 18 cm).
Rycina przedstawia powrót do Polski z wygnania księcia
Kazimierza I Odnowiciela (1016–1058). Władca Polski w latach 1034–1058 (z przerwami).
Egzemplarz dobrze zachowany, jedynie w prawym górnym
rogu przycięcie nad napisem „Pologne”.
Cena: 50 zł

214

CHODŹKO Leonard, Boleslas – le – Hardi
traversant la Passarge. Tombeau de Boleslas
III le Hardi à Ossiak.
Paryż 1835–1836 oraz 1839–1842, Bureau Central, druk
Leclerc, 18 x 15 cm; (karta: 27 x 18 cm) oraz 11 x 19 cm;
(karta: 18 x 27 cm).
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poz. 215

215

CHODŹKO Leonard, Zbigniew, fils naturel
du Roi Wladislas I. Boleslas III enfonçant la
porte de Bialygrod en Pomeranie.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, druk Leclerc,15 x 22
cm; (karta: 18 x 27 cm) oraz 18 x 15 cm; (karta: 26,5 x 18 cm).
Zbiór 2 rycin dotyczących dwóch braci walczących ze sobą
o władzę. Pierwsza rycina przedstawia starszego syna księcia
Władysława Hermana, Zbigniewa (1070–1113), zamordowanego z polecenia swojego brata Bolesława Krzywoustego. Druga
rycina przedstawia oblężenie Białogardu przez Bolesława Krzywoustego, w czasie podboju Pomorza Zachodniego.
Egzemplarze dobrze zachowane, pierwszy po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim. Drugi z plamami, ale suchymi.
Cena: 50 zł
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216

poz. 215
CHODŹKO Leonard, Kasimir le Juste. Tombeau de Boleslas le Pudique.

Paryż 1835–1836 oraz 1839–1842, Bureau Central, druk
Leclerc, 15 x 22 cm; (karta: 18 x 27 cm) oraz 11 x 17 cm;
(karta: 17,5 x 27,5 cm).
Zbiór 2 rycin dotyczących dwóch Piastowiczów z okresu
rozbicia dzielnicowego. Pierwsza rycina przedstawia portret
Kazimierza II Sprawiedliwego (1138–1194), syna Bolesława
III Krzywoustego. Druga zaś przedstawia grobowiec księcia
Bolesława Wstydliwego (1226–1279) w kościele ojców Franciszkanów w Krakowie.
Egzemplarze średnio zachowane, czasem rude plamy, ale
suche.
Cena: 50 zł

217

CHODŹKO Leonard, Entree de Giedymin
a Kiiow (1321).

Paryż 1835–1836, Bureau Central, druk Leclerc, 18 x 15
cm; (karta: 26 x 16,5 cm).
Rycina przedstawia wjazd wielkiego księcia litewskiego
Giedymina do Kijowa, w 1321 r.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 50 zł

218

CHODŹKO Leonard, Wladislas le Bref a la
bataille de Plowce (1331).

Paryż 1835–1836, Bureau Central, druk Leclerc, 18 x 15
cm; (karta: 26,5 x 17,5 cm).
Rycina przedstawia bitwę pod Płowcami stoczoną 27 IX
1331 r., pomiędzy Władysławem Łokietkiem, a oddziałami
zakonu krzyżackiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki, ale
suche, na dolnym marginesie delikatne przytarcia.
Cena: 50 zł

219

CHODŹKO Leonard, Kieystut.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 15 x 22
cm; (karta: 18,5 x 27 cm).
Rycina przedstawiająca portret Kiejstuta (1308/1310–
1382), wielkiego księcia litewskiego.
Egzemplarz dobrze zachowany, drobne rude plamki,
ale suche.
Cena: 50 zł

220

CHODŹKO Leonard, Alexandre Witold.
Grand Duc de Litvanie 1350–1430.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 14 x 18
cm; (karta: 16,5 x 26,5 cm).
Rycina przedstawiająca portret wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Witolda.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim; na
górnym marginesie widoczny ślad pod światło po naddarciu
zakonserwowany.
Cena: 50 zł

221
poz. 217

poz. 216

CHODŹKO Leonard, Wladislas Jagellon.
Grand duc de Litvanie, Roi des Polonais.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc. 15 x 22
cm; (karta: 18 x 27 cm).
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poz. 222

poz. 225

poz. 224

Rycina przedstawiająca portret króla Władysława Jagiełły.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

Rycina przedstawiająca portret króla Henryka Walezego.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

222

224

CHODŹKO Leonard, Sigismond Auguste,
Roi de Pologne (1548–1572). Tombeau de Sigismond I le vieux (1506–1548) et de Sigismond Auguste
(1548–1572) dans l’Eglise Cathedrale de Krakovie.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 15 x 16,5
cm; (karta: 18,5 x 27 cm), oraz 15 x 16,5 cm; (karta: 18,5 x 27
cm).
Zbiór dwóch rycin związanych z ostatnimi Jagiellonami.
Pierwsza rycina przedstawia portret Zygmunta Augusta, króla Polski w latach 1548–1572. Druga to rycina przedstawia
nagrobek Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu.
Pierwszy egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej
konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim. Drugi drobne rude plamki, ale suche.
Cena: 50 zł

223

CHODŹKO Leonard, Henri de Valois.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 14,5 x
22,5 cm; (karta: 18,5 x 27 cm).

CHODŹKO Leonard, Etienne Batory. Roi des
Polonais, Grand duc de Litvanie. Tombeau d
Etienne Batory Roi des Polonais a Kracovie.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, rys. i ryt. Auguste-François Alès, 14,5 x 22,5 cm; (karta: 18,5 x 27,5 cm) oraz 15
x 22 cm; (karta: 18,5 x 27,5 cm), ramka 21 x 32 cm.
Zbiór 2 rycin związanych ze Stefanem Batorym. Pierwsza
rycina przedstawia portret Stefana Batorego, króla polskiego
i wielkiego księcia litewskiego. Druga rycina przedstawiająca
grobowiec króla Polski Stefana Batorego.
Egzemplarze dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Jedynie przebicia druku na marginesach. Pierwsza grafika
oprawiona w drewnianą ramkę i passe-partout.
Cena: 70 zł

225

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 14,5 x
22,5 cm; (karta: 17 x 28,5 cm).
Rycina przedstawiająca portret królowej Ludwiki Marii
Gonzaga, żony królów Władysława IV i Jana II Kazimierza.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem
japońskim.
Cena: 50 zł

226
poz. 222

64

poz. 223

CHODŹKO Leonard, Marie Louise de Gozague, reine de Pologne.

CHODŹKO Leonard, Jean III Sobieski
(1629–1696).

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 14,5 x
22,5 cm; (karta: 18,5 x 27 cm), ramka 21 x 32 cm.
Rycina przedstawiająca portret króla Jana III Sobieskiego
w wieńcu laurowym na głowie.

IX. Mapy i ryciny
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim. Jedynie przebicia druku na marginesach. Grafika oprawiona
w drewnianą ramkę i passe-partout.
Cena: 70 zł

Portret Augusta II Mocnego, króla Polski i elektora saskiego z fryzurą sarmacką i w stroju szlacheckim.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

227

232

CHODŹKO Leonard, Jean III Sobieski (…).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. Franciszek Smuglewicz, ryt. James Hopwood, 14,5 x 20 cm; (karta: 18,5 x 28 cm).
Rycina przedstawiająca portret Jana III Sobieskiego, króla Polski i obrońcy Europy przed nawałą muzułmańską
w zbroi rycerskiej.
Egzemplarz bardzo dobrze zachowany, bez zarzutu.
Cena: 70 zł

FREDRICH AUGUST I [August II Mocny].

Drezno (?) ca 1840, Bureau Central, ryt. Adolf Hohneck,
10,5 x 14,5 cm; (karta: 11,5 x 17 cm), ramka 17,5 x 23,5 cm.
Portret Augusta II Mocnego, króla Polski i elektora saskiego z peruką i w stroju niemieckim.
Egzemplarz dobrze zachowany, w drewnianej ramce i passe-partout.
Cena: 50 zł

228

CHODŹKO Leonard, Stanislas Leszczynski.
Medaille frappee a l’occasion du courenement
de Stanislas Leszczynski à Varsovie le 4 X 1705.
Paryż 1835–1836 oraz 1839–1842, Bureau Central, druk
Leclerc, oraz z kolekcji Leonarda Chodźko, ryt. Achille Reveil; 14,5 x 25 cm; (karta: 17,5 x 27 cm) oraz 25 x 14,5 cm;
(karta: 28 x 18,5 cm).
Zbiór 2 rycin związanych ze Stanisławem Leszczyńskim. Pierwsza to portret Stanisława Leszczyńskiego, króla
Polski, ks. Lotaryngii i Baru w stroju francuskim. Druga to medal z okazji koronacji Stanisława Leszczyńskiego w 1705 r.
Egzemplarz pierwszy bardzo dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim; drugi egzemplarz w średnim stanie, pod
światło w lewym górnym marginesie ślad po zalaniu, ale
zupełnie suchy.
Cena: 50 zł

229

CHODŹKO Leonard, Stanislas 1er Leszczynski (...).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. Michał Stachowicz, ryt. Geoffroy, 14,5 x 25 cm; (karta: 19,5 x 28,5 cm)
Portret Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski, ks. Lotaryngii i Baru w stroju tradycyjnym polskim.
Egzemplarz bardzo dobrze zachowany, bez zarzutu.
Cena: 70 zł

230

CHODŹKO Leonard, Marie Leszczynska, reine de France.

Paryż 1836–1837, Bureau Central, druk Leclerc, 14,5 x
22,5 cm; (karta: 17 x 27 cm).
Rycina przedstawiająca portret królewny polskiej i królowej Francji Marii Leszczyńskiej, żony Ludwika XV.
Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.
Cena: 50 zł

231

CHODŹKO Leonard, Auguste II Roi de Pologne, electeur de Saxe (1697–1733).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. i ryt. Adam Piliński
(?), 12 x 18 cm; (karta: 17 x 27 cm).

poz. 233

233

FREDRICH AUGUST II [August III].

Drezno (?) ca 1840, Bureau Central, rys. Pietro Rotari, ryt.
Adolf Hohneck, 10,5 x 14,5 cm; (karta: 11,5 x 17 cm), ramka
17,5 x 23,5 cm.
Portret Augusta III Sasa, króla Polski i elektora saskiego
z peruką i w stroju niemieckim wg obrazu Pietro Rotariego.
Egzemplarz dobrze zachowany, w drewnianej ramce i passe-partout.
Cena: 50 zł

234

STANISLAS AUGUST PONIATOWSKI.

Genewa 1786, Barde, Manget i wspólnicy, rys. Marcello
Bacciarelli ryt. Adam Töpffer, 9,5 x 15 cm; (karta: 11 x 17,5
cm), ramka 17,5 x 23,5 cm.
Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla Polski
w l. 1764–1795, wg obrazu Marcello Bacciarellego. Miedzioryt pochodzi ze słynnego dzieła Wiliama Coxe’a „Voyage en
Pologne, Russie, Suede Dannemarc etc.”.
Egzemplarz średnio zachowany, od dołu ślad po zalaniu;
całość w drewnianej ramce i passe-partout.
Cena: 50 zł

65

IX. Mapy i ryciny
MAPY I RYCINY POZOSTAŁE

235

CHODŹKO Leonard, Les Greniers de Kazimierz sur la Wistule.

Paryż 1835–1836, Bureau Central, rys. Ch. Hoffmann, ryt.
Émile Rouargue, druk Leclerc, 21,5 x 14,5 cm; (karta: 27 x 18
cm), ramka 37,5 x 31,5 cm.
Rycina przedstawia ruiny spichlerza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce,
w dużej ramce i zielonym passe-partout.
Cena: 120 zł

237

FORSTER Karol, Kosciuszko.

Paryż 1840, Firmin Didot, rys. Lemaitre, 10 x 15 cm; ramka 26,5 x 32 cm.
Portret Tadeusza Kościuszki. Staloryt według rysunku Lemaitre’a pochodzący z dzieła Karola Forstera „La Pologne”, z serii „Universe Pittoresque. Histoire et description tous les peuples”.
Egzemplarz dobrze zachowany, jedynie na dolnym marginesie plama obok napisu.
Cena: 100 zł

238

KÖNIG Polnische Wapen.

Drezno (?), ca 1750, 10 x 15 cm; ramka 22,5 x 26,5 cm.
Rycina kolorowana w epoce przedstawia herb Królestwa
Polskiego z czasów unii polsko-saskiej.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce
w drewnianej ramce.
Cena: 200 zł

239

poz. 235

Warszawa 1870, „Tygodnik Ilustrowany”, rys. Franciszek
Kostrzewski, ryt. K.P., 19 x 28 cm; ramka 26 x 36,5 cm.
Rycina przedstawia dekorowanie domu na Zielone Świątki. Grafika pochodzi ze słynnego czasopisma „Tygodnika Ilustrowanego”.
Egzemplarz dobrze zachowany, w drewnianej ramce.
Cena: 120 zł

240
poz. 236

poz. 238

poz. 241

FORSTER Karol, Kasimir Pulaski.

Paryż 1840, Firmin Didot, rys. Józef Oleszkiewicz, ryt. James Hopwood, 10,5 x 15,5 cm; ramka 22 x 28,5 cm.
Portret Kazimierza Pułaskiego, konfederaty barskiego
i bohatera wojny o niepodległość USA. Staloryt według rysunku Józefa Oleszkiewicza pochodzący z dzieła Karola Forstera „La Pologne”, z serii „Universe Pittoresque. Histoire et
description tous les peuples”.
Egzemplarz dobrze zachowany, bez zarzutu.
Cena: 100 zł

66

LUBLIN Brama Krakowska.

Lublin (?) XX w., 17 x 25 cm; ramka 32 x 41 cm.
Rycina przedstawiająca Bramę Krakowską w Lublinie.
Egzemplarz dobrze zachowany, w drewnianej ramce.
Cena: 200 zł

241
236

KOSTRZEWSKI Franciszek, Zielone Świątki.

ORZEŁ Z KOSAMI.

Warszawa (?), ca 1850, 14 x 9 cm; ramka 23,5 x 18,5 cm.
Rycina kolorowana w epoce przedstawia Orła ze skrzyżowanymi kosami.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce
w drewnianej ramce; jedynie otarcia na górnej części ramki.
Cena: 100 zł

242

ORZEŁ Zjednoczona Niepodległa.

Warszawa (?), po 1918, 18 x 24 cm; ramka 32 x 37,5 cm.
Rycina kolorowana w epoce przedstawia Orła z hasłem
„Zjednoczona Niepodległa”.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce
w drewnianej ramce.
Cena: 200 zł

IX. Mapy i ryciny

poz. 244
poz. 242

poz. 245

243

poz. 243

RADZIKOWSKI Walery Eljasz, [Wojsko
Polskie Kościuszki] (…). Kosynierzy.

Poznań 1894, Księgarnia Katolicka, rys. i ryt. Walery Eljasz Radzikowski, 16,5 x 21,5 cm; ramka 23 x 28,5 cm.
Rycina przedstawia kosynierów z okresu powstania kościuszkowskiego. Grafika pochodzi z dzieła Bolesława Twardowskiego „Wojsko Polskie Kościuszki”.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce
w drewnianej ramce; na dolnym brzegu ramki drobne otarcia.
Cena: 200 zł

244

WARSZAWA. Letnie Kąpiele Wiślane.

Warszawa (?) XIX w., 24,5 x 10,5 cm; ramka 34,5 x 19 cm.
Rycina przedstawiająca panoramę Warszawy od strony
Pragi z budynkiem na moście na Wiśle, z napisem „Letnie Kąpiele Wiślane”.
Egzemplarz dobrze zachowany, kolorowany w epoce,
w drewnianej ramce.
Cena: 200 zł

245

VOGEL Zygmunt, Pałac w Monkotowie.

Warszawa 1806, rys. Zygmunt Vogel, ryt. Jan Zachariasz
Frey, 25 x 21 cm; ramka 37 x 34 cm.
Rycina przedstawiająca tzw. Pałac Szustra, czy inaczej
pałacyk Lubomirskich istniejący do dziś przy ul. Morskie
Oko 2 w Warszawie. Pałac zbudowany w l. 1772–1774 wielokrotnie przebudowywany w XIX w.

poz. 246

Egzemplarz dobrze zachowany, jedynie drobne pofałdowania, w drewnianej ramce.
Cena: 300 zł

246

CHODŹKO Leonard, Carte Générale routiere, historique des Etats de l’ancienne Republique de Pologne (…).

Paryż 1840, Bureau Central, rys. Leonard Chodźko, ryt.
Antoni Marcinkiewicz, 53,5 x 42,5 cm; (karta: 61,5 x 52 cm).
Stalorytnicza kolorowana w epoce piękna mapa ziem polskich z zaznaczeniem rozbiorów z końca XVIII wieku. Ponadto
na mapie uwzględniona jest zmiana po Kongresie Wiedeńskim
z Królestwem Polskim i Rzeczpospolitą Krakowską. Mapa
zawiera dwa plany Krakowa i Warszawy, a także liczne dane
statystyczne. Na lewym i prawym marginesie spis najważniejszych bitew z walk o niepodległość począwszy od konfederacji
barskiej, do powstania listopadowego. Mapa bardzo dokładna
z licznymi miejscowościami i siecią dróg. Jedna z najładniejszych map Polski pierwszej połowy XIX w. Rzadkie!
Papier, staloryt, kolorowany epoce, minimalne ślady po
złożeniach; mapa po profesjonalnej konserwacji zabezpieczona i usztywniona tzw. papierem japońskim; stan bdb.
Cena: 1 200 zł

poz. 246
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X. Rękopisy, autografy, dedykacje
247

CHODŹKO Leonard, List do Victora Hugo
z dnia 1 I 1840.

Paryż, 9 rue St. Germain des Pres, 1 I 1840, bifolio, 20,5
x 27 cm.
Unikatowy list odręczny z podpisem Leonarda Chodźko
do Victora Hugo. Leonard Chodźko h. Kościesza (1800–1871)
historyk, geograf, kartograf, działacz emigracyjny, który był
jedną z najważniejszych postaci popularyzujących sprawę polską we Francji. Chodźko przesyła Victorowi Hugo w prezencie
słynną serię „La Pologne historique, litteraire monumentale et
pittoresque (…)” wydanego w trzech tomach. Chodźko swoją
działalnością wydawniczą przede wszystkim w języku francuskim umożliwiał 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. Leonard Chodźko prosi Victora Hugo
o zapoznanie się z lekturą, oraz składa mu wyrazy hołdu jako
Autor przesłanej publikacji. Bardzo rzadkie!
Papier listowny firmowy wydawnictwa „La Pologne Illustrée” z ryciną u góry ze skrzyżowanymi sztandarami Polski

poz. 247

68

i Francji. Na dole z lewej strony data i adres 9 rue St. Germain de Près, z prawej podpis „Leonard Chodzko”. 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. Stan średni, ślady po złożeniach
i ubytek z prawej strony, oraz podklejenie na stronie kopertowej.
Cena: 800 zł

248

CHODŹKO Olimpia, List do Victora Hugo
ca. 1840

Paryż, b.d. około 1840; bifolio, 17 x 22 cm..
Unikatowa próba listu odręcznego 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. Olimpia Chodźko wysłała co najmniej
dwa listy do Victora Hugo, które były przedmiotem sprzedaży
III Polsko-Francuskiej Aukcji Antykwarycznej (poz. 231–232).

poz. 248

X. Rękopisy, autografy, dedykacje
Sprzedawany egzemplarz jest prawdopodobnie próbą jednego
z nich. Uwaga! Na odwrocie ołówkiem „Olympe Chodzko à
V. Hugo”. Bardzo rzadkie!
Papier w linie z pierwszej połowy XIX w.; brak datacji
i podpisu stan średni, jedynie ślady po złożeniach.
Cena: 100 zł

249

INVENTAIRE des effets mobliers trouvés dans
la maison Fourn, au décés de Mme Fourn.

Carcassone, 29 XI 1854, 4 s., 17,5 x 25,5 cm.
Inwentarz notarialny ruchomości znalezionych w domu
zmarłej Pani Fourn sporządzony w dniu 23 VIII 1854
w liczbie 72 pozycji. Na ostatniej stronie podpis pana Fourn
i urzędnika francuskiego.
Papier z epoki; z lewej strony pieczęć opłaty skarbowej, poniżej pieczęć opłatkowa z herbem Francji II Cesarstwa; stan db,
jedynie ślady po złożeniach i naddarcie na 1 cm na złożeniach.
Cena: 50 zł

250

REPUBLIQUE FRANCAISE. Passe-port à
l’Interieur, valable pour un an.

Saint-Valery-sur-Somme, 12 V 1871, folio, 27,5 x 35,5 cm.
Paszport wewnętrzny ważny przez 1 rok, wydany dla
Alfonsa Fourna. Ciekawy dokument z początku istnienia III
Republiki. Dokument jeszcze na formularzu „Cesarstwa Francji” z przekreśloną nazwą i dopiskiem ręcznym „Republika
Francuska”. Dokument podpisany przez mera miasta Saint-Valery-sur-Somme.
Papier z epoki; całość otoczona bordiurą z wzorami roślinnymi; z lewej strony pieczęć opłatkowa II Cesarstwa oraz

pieczęć policji; stan średni, ślady po złożeniach i drobne naddarcia na nich.
Cena: 50 zł

251

REPUBLIQUE FRANCAISE. Permis de
chasse valable pour un an.

Wassy 17 X 1873, folio, 31 x 41,5 cm.
Pozwolenie na polowanie ważne przez 1 rok, wydane dla
Nicolasa Mathelina. Ciekawy dokument z początku istnienia
III Republiki. Dokument na formularzu „Republika Francuska”. Dokument podpisany przez podprefekta departamentu
Górna Marna w mieście Wassy.
Papier z epoki; całość otoczona bordiurą z wzorami roślinnymi; z lewej strony pieczęć opłatkowa III Republiki oraz
pieczęć policji; stan średni, ślady po złożeniach i drobne naddarcia na nich.
Cena: 50 zł

252

ZBIÓR 2 książek francuskich z dedykacjami
Autorów. BIZIEAU Violette, Sentes. CESBRON Gilbert, Journal sans date.

Ste-Genevieve-des-Bois 1987, Le Maison Rhodanienne de
Poesie, 50 s. oraz Paryż 1963, Robert Laffont, 262 s.
Zbiór dwóch książek z autografami Autorów. Pierwsza
z nich to oryginalne wydanie zbioru poezji Autorki Violette Bizeau. Druk zawiera własnoręczną dedykację Autorki
książki. Druga pozycja to zbiór różnych tekstów Gilbert’a
Cesbron’a (1913–1979) francuskiego pisarza katolickiego
inspirowany formą dziennika. Druk zawiera własnoręczną
dedykację Autora książki.
Oprawa miękka, pomarańczowy karton; wewnątrz stan db;
ogólnie stan db; oprawa miękka, ozdobiona logiem wydawnictwa; wewnątrz stan db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł

poz. 253

253

ZBIÓR 2 książek francuskich z dedykacjami
Autorów. LEFEVRE Luc J., L’Existentialiste
est-il un Philosophe? PAYER André, Petits Ciels.

poz. 250

Paryż 1946, Editions Alsatia, 127 s. oraz Paryż 1933, Le
Divan, 158 s.
Zbiór dwóch książek z autografami Autorów. Pierwsza
z nich to esej filozoficzny Autora, Luca Lefevre’a duchownego i filozofa katolickiego, na temat egzystencjalizmu. Druk
zawiera własnoręczną dedykację Autora książki. Druga pozycja to pierwsze oryginalne wydanie zbioru poezji Autora,
André Payer. Druk zawiera własnoręczną dedykację Autora
książki.
Obie książki oprawa miękka, kartonowa; wewnątrz stan
db; ogólnie stan db.
Cena: 50 zł
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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 światowej zdecydowaliśmy się z powodzeniem na organizację Pierwszej Polsko-Francuskiej Aukcji Antykwarycznej,
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która miała miejsce w Hotelu Francuskim w Krakowie dnia 10 XI 2018 roku. Kolejną aukcję zorganizowaliśmy 16 XI 2019 roku. Obie aukcje zaszczycił
swoją obecnością Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie Pan Frederic de Touchet. Ponadto po rocznej przerwie spowodowanej lockdownami
w grudniu 2021 roku zorganizowaliśmy III Polsko-Francuską Aukcję Antykwaryczną w Restauracji
Petite-France w Krakowie.
W ostatniej dekadzie zaufały nam i zakupiły od
nas obiekty do swoich zbiorów m.in. następujące
instytucje: Biblioteka Jagiellońska • Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy • Centrum im. Adama Smitha
w Warszawie • Fundacja Armenian Foundation •
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
PAN w Warszawie • Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie • Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w
Ostrowi Mazowieckiej • Muzeum Miejskie Dzierżoniowa • Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie • Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy • Muzeum 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
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E Smolki
w Opolu • Zamek w Rydzynie • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej.

