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XX i XXI wieku
24 listopada 1998 roku był jednym ze smutniejszych dni w historii Biblioteki
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a co za tym idzie — całego bibliotekarstwa
polskiego. W wyniku kradzieży społeczeństwo polskie straciło jedno z najbardziej cennych dzieł dorobku piśmienniczego. Mowa tu o norymberskim pierwodruku z 1543 roku De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika. Do
dziś nie odnaleziono skradzionego dzieła. A wszystko zaczęło się wcześniej niż
24 listopada. 13 listopada 1998 roku nowy czytelnik Biblioteki Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie założył kartę biblioteczną. Kilka dni później zamówił w czytelni dzieło Mikołaja Kopernika. Po dłuższym czasie udał się do toalety, z której nie
wrócił. Nie wróciła również książka. Po czytelniku zostało w czytelni kilka rzeczy, takich jak płaszcz, torba, okładki dzieła i zdumiony personel biblioteki. Dwa
dni później w mediach ukazał się portret pamięciowy sprawcy kradzieży, a wśród
dziennikarzy i opinii publicznej rozgorzały dyskusje nad zdumiewającym faktem
łatwości dokonania kradzieży. Dopatrzono się naruszenia regulaminu biblioteki,
w którym wyraźnie zapisano, że ze zbiorów specjalnych mogą korzystać tylko
samodzielni pracownicy naukowi. Pod wpływem tego wydarzenia zaczęto uświadamiać sobie zasadność wkroczenia do biblioteki techniki, przede wszystkim
systemów różnorakiej ochrony. W końcu zastanawiano się, czy należy w ogóle
udostępniać oryginały tak cennych dokumentów jak O obrotach sfer niebieskich?
W latach 90. XX wieku dzieło cieszyło się ogromną popularnością na czarnym
rynku obrotu skradzionymi dobrami kultury. Dwa egzemplarze drugiego wydania
zaginęły z Biblioteki Uniwersyteckiej w Brnie oraz z Biblioteki Obserwatorium
w Sankt Petersburgu. Kilka miesięcy przed kradzieżą w Krakowie w podobny
sposób (metodą na „wyjście na papierosa”)1 skradziono dzieło Kopernika z bi1

P. Ogrodzki, Skradzione dzieło Mikołaja Kopernika, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1999,
nr 1, s. 9, 13.
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blioteki w Kijowie. Ponieważ na świecie istnieje wiele zachowanych do czasów
współczesnych egzemplarzy O obrotach sfer niebieskich, od czasu do czasu pojawiają się one na aukcjach, osiągając różne ceny. W roku 1978 w Amsterdamie
drugie wydanie dzieła osiągnęło kwotę 6,5 tys. dolarów, trzy lata później w Monachium cenę 9 tys. dolarów, w Londynie 12,5 tys. dolarów2. Dwadzieścia lat
później (lata 90. XX w.) egzemplarz dzieła Kopernika wyceniono na londyńskiej
aukcji na ponad 200 tys. funtów3. We wrześniu 2000 roku umorzono śledztwo
w sprawie kradzieży dzieła Kopernika z Biblioteki PAN w Krakowie z powodu
niewykrycia sprawcy przestępstwa. Egzemplarz wydania pochodzący z tej samej
edycji dwukrotnie pojawił się na aukcjach, raz w Londynie, drugi raz w Nowym
Jorku. Eksperci ustalili, że żaden ze starodruków nie pochodzi z Krakowa4.
Poszukiwanie skradzionych dóbr, podobnych jak wspomniane dzieło, nie
jest sprawą łatwą. Większość bowiem spraw staje się znana dopiero w momencie
ujawnienia braku w danej książnicy, co oczywiście nie pokrywa się z momentem
samej kradzieży. Analizując listę pozycji skradzionych ze zbiorów bibliotecznych,
z pewnym zaskoczeniem można stwierdzić, że zagadnienie to nie znajduje wystarczającego miejsca w polskich badaniach poświęconych bibliotekom. A jest
to problem ważny, gdyż rzadkie książki i rękopisy nie są mniej cenne niż dzieła
sztuki. W 1994 roku założyciel Microsoftu, Bill Gates, zapłacił ponad 30 mln
dolarów za notatnik Leonarda da Vinci znany jako Codex Leicester. Notatnik z lat
1506–1510 zawiera przemyślenia Leonarda dotyczące rozmaitych dziedzin nauki:
od astronomii po geologię, od paleontologii po hydrodynamikę, a jego sprzedaż
ustanowiła światowy rekord ceny rękopisu osiągniętej na aukcji5. Z dobrami kultury — także bibliotecznymi — związane są jednak inne niż tylko materialne
wartości. Do nich należy zaliczyć wartość historyczną, artystyczną, kulturową
i narodową. Wiele przedmiotów to szczególne pamiątki — materialni świadkowie
historii. Oceniając je w takich kategoriach, trzeba mieć świadomość, że wartość
historyczna może mieć istotne znaczenie dla danej osoby, miasta, regionu czy
kraju. Nie można zapomnieć też o tym, że straconych dzieł sztuki i kultury nie
można niczym zastąpić, są one niepowtarzalne6.
W bibliotekach amerykańskich problem kradzieży książek, ich niszczenia
i innych przestępstw zaczęto badać już w latach 60. XX wieku, z kolei bibliotekarze brytyjscy zajęli się tym zjawiskiem w latach 70. W Polsce świadomość
2

O. Gingerich, Książka, której nikt nie przeczytał, Warszawa 2004, s. 18–19.
D. Janowski, M. Dębicki, Londyński Obrót Sfer Niebieskich, „Gazeta Wyborcza” 1999,
nr 240 („Gazeta w Krakowie”), s. 1.
4 M. Dębicki, Sfery pod swetrem, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 215, s. 3.
5 S. Houpt, Muzeum zaginionych dzieł. Historia kradzieży dzieł sztuki, Warszawa 2007,
s. 84–87.
6 P. Ogrodzki, Przestępczość przeciw zabytkom (krótka charakterystyka zagrożenia),
[w:] Międzynarodowa współpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciw zabytkom. Materiały pokonferencyjne, red. M. Karpowicz, P. Ogrodzki,
Szczytno 2005, s. 139.
3
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kradzieży w bibliotekach zaczęła występować w połowie lat 90.7 Obecnie temat
ten jest poruszany na konferencjach, które odbywają się z udziałem policji oraz
innych służb polskich i zagranicznych, przy okazji omawiania wielu pokrewnych
tematów dotyczących szeroko pojętych dóbr kultury. Tymczasem historii podobnych do opisanej jest niestety więcej, o czym świadczą podane dalej przykłady.

Kradzieże w bibliotekach wojewódzkich i miejskich
Lata 1999–2005 były wyjątkowo pechowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Skradziono tam bowiem 19 starodruków z XVI/XVIII wieku. Utrata woluminów nastąpiła w bliżej nieokreślonym czasie. Sprawę umorzono z powodu
niewykrycia sprawcy8. W 2005 roku z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im.
C.K. Norwida w Zielonej Górze skradziono 30 starodruków. Po pół roku od kradzieży jeden dokument, składający się w chwili kradzieży z II i III części, został
odzyskany w Krakowie, uzupełniony zresztą o brakującą I część, której pochodzenia nie ustalono9.

Kradzieże w bibliotekach wyższych uczelni
Na początku lat 80. XX wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
doszło do kradzieży starodruków. Dowiedziano się o niej po tym, jak jeden z profesorów Harvardu zawiadomił władze Biblioteki, że na rynku antykwarycznym
pojawiły się pozycje, które mogą pochodzić z wrocławskiej kolekcji. W 1985 roku
włamano się do Działu Zbiorów Kartograficznych Biblioteki, skąd skradziono
atlasy i książki. Rok później z tego samego działu zabrano osiem bezcennych atlasów geograficznych. Nie udało się ustalić, kiedy skradziono rękopisy Gottholda
Ephraima Lessinga, które pojawiły się na aukcji w Berlinie Zachodnim. W 1990
roku dokonano włamania do słabo zabezpieczonych magazynów, z których skradziono 33 woluminy10. Kilkanaście lat później, bo w 2009 roku, z gmachu tej samej biblioteki policja wyprowadziła kustosza biblioteki podejrzanego o kradzież
7

E. Barteczko, O kradzieżach zbiorów w bibliotekach, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1998,
nr 5, s. 24–26.
8 K. Zielińska, Kradzieże materiałów archiwalnych — zagrożenie, główne problemy,
ocena zjawiska z punktu widzenia Policji, www: kangur.uek.krakow.pl/.../Kradzieze_materialow_
archiwalnych.doc (dostęp: 28.11.2012).
9 Ibidem.
10 P. Ogrodzki, Stan zabezpieczenia bibliotek wchodzących w skład Narodowego Zasobu
Bibliotecznego przed przestępczością oraz kierunki działań zmierzających do poprawy stanu ich
ochrony, „EBIB” 2003, nr 9 (49), www: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/ogrodzki.php (dostęp:
10.09.2012).
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(i zastępowanie wyniesionych książek oprawionymi kserokopiami) kilkudziesięciu XIX-wiecznych cennych książek.
We wrześniu 1999 roku w Bibliotece Jagiellońskiej ujawniono zniknięcie
bezcennych starodruków. Wśród nich były zbiory Biblioteki Pruskiej (tzw. Berlinki) oraz XV-wieczne wydania Cosmographii Ptolemeusza, strasburskiej Biblii Latiny, Comoediae Plautusa i Consila Media Bartomeleusa Montagniana.
Podobnie jak większość kradzieży i ta została ujawniona przypadkiem, podczas
przygotowywania książek na wystawę do Niemiec. Okazało się wówczas, że
wielu woluminów nie ma w magazynach. Lista około 50 pozycji wartych kilka
milionów złotych została przedstawiona niektórym antykwariuszom11. Już miesiąc później wyszło na jaw, że kilkanaście skradzionych ksiąg trafiło do domu
aukcyjnego Reiss w Niemczech. Przedstawiciele Biblioteki Narodowej natychmiast udali się na miejsce, następnie stwierdzili, że w dziele Ptolemeusza z 1482
roku, wycenionym w katalogu aukcyjnym na 1,2 mln marek, niezwykle precyzyjnie wycięto górną część wyklejki przedniej okładki oraz dolną część pierwszej strony druku. Ekspert uznał, że operację tę przeprowadzono niedawno12.
W tym samym czasie w domu aukcyjnym w Londynie wystawiono na aukcji
dzieło Galileusza z 1610 roku za ok. 100 tys. funtów. Sidereus Nuncius jest starodrukiem skradzionym z Biblioteki Jagiellońskiej — ustalił polski rzeczoznawca
prof. Stanisław Szczur13. W niedługim czasie, dzięki współpracy wielu ludzi oraz
nowemu posiadaczowi, który zrezygnował z prawa do księgi, udało się odzyskać
dzieło Galileusza i powróciło ono do kraju w grudniu 2000 roku. W Polsce to
jedyny egzemplarz tego starodruku, na całym świecie jest ich tylko osiem. „Ta
księga trafi do sejfu, a nie na dawne miejsce na półce” – oświadczył dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej14. Tymczasem nadal trwały poszukiwania reszty cennych
dzieł. W trakcie śledztwa nie udało się jednak ustalić, w jaki sposób i kiedy księgi
zostały skradzione. Teraz polskich specjalistów czekały jeszcze długie negocjacje
z przedstawicielami domu aukcyjnego w Niemczech — zakończone porozumieniem, na mocy którego sąd we Frankfurcie przychylił się do decyzji o powrocie
starodruków do Polski tylko na czas trwania krakowskiego śledztwa. Niestety, rok
później nadal nie przekazano ksiąg stronie polskiej. Procedurę, która miała pomóc
w wykryciu sprawców kradzieży, wciąż opóźniała strona niemiecka. Nieoficjalnie
mówiono, że Niemcy boją się przekazania dzieł w związku z pozwem cywilnym, który władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierzają skierować przeciw
niemieckiemu antykwariuszowi. Do tego jeszcze opinia publiczna oraz prokuratura ostro krytykowały dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej za stan zabezpieczeń
zbiorów. Ostatecznie jednak umorzono postępowanie wobec dyrekcji, uznając,
że nieprawidłowości wynikały z braku pieniędzy, a nie z lekkomyślności czy
11
12
13
14

I. Dańko, D. Janowski, Okradana Jagiellonka, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 226, s. 1.
W. Kalicki, Księgi wędrowne, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 231, s. 4.
I. Dańko, Jest Galileusz!, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 246, s. 5.
I. Dańko, Galileusz w sejfie, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 283, s. 3.
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świadomego zaniedbania obowiązków15. Dwa lata po kradzieży w londyńskim
domu aukcyjnym wystawiono na sprzedaż dzieło Plautusa. Księgę odnalazł ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeglądając katalog aukcyjny Christie’s.
Dzieło z 1472 roku planowano sprzedać za 35 tys. funtów. Na wniosek prokuratury sprzedaż wstrzymano16. W 2002 roku spór ze stroną niemiecką zakończył
się porozumieniem. Dom aukcyjny Reiss przyjął warunki ugody strony polskiej.
Porozumienie przewidywało, że do Polski wróci 17 z 18 starodruków: 16 zabezpieczonych w bibliotece w Darmstadt oraz dzieło Bessariona, które Reiss zdążył
przekazać do sprzedaży w domu aukcyjnym w Londynie. Uniwersytet zaś zrezygnował z żądania od domu aukcyjnego Reiss informacji, komu w USA sprzedał
dzieło Izydora z Sewilli, co nie oznacza, że zrezygnuje z praw do tej księgi17.
W sierpniu 2000 roku dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymała informację z policji, że w domu pewnej osoby (jak
się okazało magazyniera biblioteki) znaleziono 74 starodruki z XVI i XVII wieku.
Wśród nich było pierwsze wydanie kazań ks. Piotra Skargi z 1595 roku. Do chwili
powiadomienia o kradzieży ani dyrekcja, ani pracownicy biblioteki nie wiedzieli
o tej stracie18.

Kradzieże w bibliotekach kościelnych
(zakonnych, seminaryjnych)
Ograniczona dostępność zbiorów w bibliotekach klasztornych i kościelnych
powodowała, że informacje o ich zasobach były bardzo skąpe i rzadko trafiały
do wiadomości osób z zewnątrz. W wielu tych miejscach nawet sami członkowie
wspólnoty nie mają pełnego dostępu do zbiorów histor ycznych. Zbiory dawne
i współczesne gromadzone są łącznie lub w dwóch niezależnych bibliotekach. Im
starsze są te instytucje, tym większe prawdopodobieństwo, że w bibliotece będą
się znajdowały cenne pozycje: inkunabuły i stare druki19. 10 września 1996 roku
do czytelni Biblioteki Seminaryjnej w Warszawie, obsługującej również osoby
spoza seminarium, zgłosił się czytelnik pragnący skorzystać ze zbiorów. Miał
legitymację stałego czytelnika Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej, co
wzbudziło zaufanie pracowników. Osoba ta, po przejrzeniu katalogów, zamówiła
trzy atlasy Gerardusa Mercatora z XVII wieku, a potem dokładnie je przeglądała.
Ksiądz Krzysztof Gonet, dyrektor biblioteki, tak relacjonował dalszy ciąg historii:
15

I. Dańko, Niedopilnowali, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 66, s. 1.
I. Dańko, Sprzedaż Plautusa wstrzymana, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 141, s. 6.
17 A. Rubinowicz et al., Niech drżą złodzieje, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 61, s. 10.
18 J. Brzuszkiewicz, Czego brakło w bibliotece?, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 181, s. 1.
19 P. Ogrodzki, Biblioteki klasztorne. Zagrożone dziedzictwo kultury, „Cenne, Bezcenne,
Utracone” 2012, nr 3 (72), s. 26–28.
16
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Od pracowników dowiedziałem się, że nie jest to naukowiec, a tylko hobbysta. Zadawał
wiele pytań o jeszcze inne, cenne obiekty z naszej biblioteki. Wzbudził on moje poważne podejrzenia. Byłem też niezadowolony z pracowników, którzy nieznanemu czytelnikowi udostępnili
jednocześnie trzy atlasy, z których każdy zawiera po kilkaset map. Są to obiekty tak samo cenne,
jak zbiory rycin, które łatwo wyciąć i sprzedać. Spisałem dane z jego dowodu osobistego i nakazałem pracownikom dokładną kontrolę atlasów przy ich zwrocie. Po około 3 godzinach czytelnik
oddał atlasy. Pracownicy sprawdzili niestety tylko jeden z nich. Nie znalazłszy żadnych uszkodzeń, oddali czytelnikowi dowód osobisty. Atlasy te mają po 600 stron, a więc sprawdzenie ich
jest uciążliwe i czasochłonne. Pół godziny po wyjściu czytelnika pracownicy zameldowali mi, że
odkryli braki map w pozostałych atlasach. Po dokładnych oględzinach stwierdziliśmy brak 29
map. Wyglądało na to, że zostały wycięte ostrym narzędziem. Po dość szybkiej akcji policji udało
się złapać sprawcę kradzieży. Okazał się nim człowiek znany ze swojej „działalności” również
w innych bibliotekach. Sprawca współpracował z miejscowym antykwariuszem — paserem. Obaj
zostali zatrzymani. Jednak na wniosek prokuratora zostali natychmiast zwolnieni z aresztu, a za
swoje czyny mieli odpowiadać przed sądem z „wolnej stopy”20.

Na mocy wyroku sprawca wycięcia z XVII-wiecznych atlasów 32 map i zabrania ich z Biblioteki Seminaryjnej w celu przywłaszczenia skazany został na
półtora roku pozbawienia wolności oraz na wpłatę na rzecz poszkodowanej biblioteki 6 tys. złotych. Wobec nabywcy kradzionych map orzeczona została kara
półtora roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat
oraz grzywna w wysokości 10 tys. zł. Bez względu na ocenę wysokości orzeczonych kar, które w środowisku bibliotekarskim komentowane były jako bardzo
łagodne, ważny jest sam fakt, że po raz pierwszy w sądzie warszawskim zapadł
wyrok skazujący za kradzież i paserstwo mienia bibliotecznego. W przeszłości
analogiczne sprawy były umarzane z powodu rzekomej „znikomej szkodliwości społecznej”. W omawianym przypadku sędzia wyraźnie sformułowała istotę
sprawy: „To nie była zwykła kradzież, to była kradzież dóbr kultury”. Podkreśliła
również, że w tym przypadku nie można sprowadzić znaczenia czynu wyłącznie
do materialnej straty, niesie on bowiem ze sobą znacznie głębszy wymiar szkodliwości społecznej21. W tym samym roku policjanci ze specjalnej grupy, zajmującej się kradzieżami dzieł sztuki, prowadząc śledztwo w sprawie ostatnich tego
typu przestępstw, natrafili na trop zupełnie im do tej pory nieznany. W jednym
z antykwariatów w Gdańsku dostrzegli kilkanaście pozycji, które wydawały im
się księgami mogącymi pochodzić z nielegalnego źródła. Sprawdzono te pozycje i wtedy okazało się, że około 10 starodruków z XVI i XVII wieku pochodzi
z klasztoru oo. Franciszkanów w Wieliczce. Sama kradzież nie była do tej pory
zgłoszona, gdyż starodruki z tego okresu nie były odnotowane w ewidencji biblioteki. Wkrótce policja zatrzymała podejrzanego o kradzież ksiąg, który trzy

20

K. Gonet, Kradzież XVII-wiecznych map, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 1998, nr 2, s. 4–5.
B. Bieńkowska, Sądowy epilog kradzieży XVII-wiecznych map, „Cenne. Bezcenne. Utracone” 2002, nr 1, s. 3–4.
21
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lata wcześniej uczęszczał do przyklasztornego liceum i korzystając z remontu
w bibliotece, ukradł z niej około 25 starodruków22.
Wczesną jesienią 1998 roku wykryto włamanie do biblioteki Zakonu Pustelników Kamedułów Kongregacji Góry Koronnej mieszczącej się na podkrakowskich Bielanach. W wyniku śledztwa ustalono, że kradzieży cennych książek dokonał były zakonnik, który w latach 1984–1991 u kamedułów odbywał
nowicjat. W 1991 roku tuż przed złożeniem ślubów wystąpił z zakonu. Mimo
że w zakonie nie został, cieszył się zaufaniem braci, którzy pozwalali mu korzystać ze zbiorów biblioteki. Z późniejszych ustaleń wynikało, że osoba ta
miała dorobione do niej klucze. Były zakonnik odwiedzał różne biblioteki, m.in.
w klasztorach Krakowa oraz w Bieniszewie (woj. wielkopolskie). Prokuratura
zarzuciła mu przywłaszczenie 46 dzieł o wartości 391 tys. zł. Najcenniejsze
były woluminy zawierające mapy miedziorytnicze renesansowych miast europejskich (m.in. plan Rzymu z 1572 roku z niezabudowanym jeszcze wzgórzem
watykańskim). Człowiek ten rozprowadzał skradzione dzieła w antykwariatach
w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie23. Część starodruków i miedziorytów
udało się odzyskać. W 2005 roku w krakowskim klasztorze kamedułów (tym
samym, w którym w 1991 roku były zakonnik dokonał kradzieży cennych starodruków) odbywała się inwentaryzacja. Kontrolę wszczęto po sierpniowym
włamaniu do klasztoru. Nieustalone dotąd osoby wykorzystały wówczas remont
klasztornych pomieszczeń, aby niepostrzeżenie, po przepiłowaniu krat zabezpieczających drzwi i wycięciu zamka, wejść do biblioteki. W wyniku kontroli
stwierdzono brak przynajmniej 250 dzieł, w tym cennych inkunabułów z XV
wieku. Stwierdzono brak m.in. Biblii weneckiej z 1483 roku i dwóch dzieł św.
Augustyna z 1489 roku. Jedną księgę już w toku śledztwa odnaleziono w innej
części budynku, pięć innych w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Nie wiadomo, jak doszło do kradzieży. Księgozbiór sprawdzany był bowiem w oparciu
o kopię inwentarza klasztornej biblioteki. Wykaz powstał zaraz po II wojnie
światowej, później nie inwentaryzowano już kolekcji. Utrudniało to ustalenie,
które dzieła skradziono podczas ostatniego włamania, a które zaginęły wcześniej. Trudno też było ustalić rozmiar strat, jakie poniosła biblioteka. Znawcy
określają je na kilka milionów złotych. Księgozbiór w krakowskim klasztorze
kamedułów należy do najstarszych i największych kolekcji starodruków w Polsce24. Sprawcy (bądź sprawców) włamania i kradzieży z biblioteki kamedułów
w Krakowie nie udało się ustalić. Poszukiwanych jest ponad 230 starych druków
i 13 inkunabułów.
22

Starodruki z klasztornej biblioteki odzyskane, http://www.policja.pl/portal/pol/1/1417/
Starodruki_z_klasztornej_biblioteki_odzyskane.html?search=31737 (dostęp: 1.05.2013).
23 D. Janowski, Kradł starodruki, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 156, s. 1.
24 I. Dańko, Złodzieje buszujący wśród inkunabułów, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 252
(„Gazeta w Krakowie”), s. 3.
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W lutym 2006 roku światem bibliotekarskim Krakowa, a zaraz po nim całą
Polską, po raz kolejny wstrząsnęła wiadomość dotycząca kradzieży. Dramatyczne były dwa aspekty sprawy: po pierwsze, skala kradzieży i lista zaginionych dzieł, a po drugie osoba, która haniebnego czynu dokonała. Tak gazety
opisywały sprawcę: „Pomagał walczyć ze złodziejami starodruków, teraz sam
jest podejrzany o kradzież z biblioteki”. Krakowska policja zatrzymała bowiem
jednego z najwybitniejszych znawców starodruków, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, tego samego, który kilka lat wcześniej walczył w Londynie o odzyskanie dzieła Galileusza, skradzionego z Biblioteki Jagiellońskiej. W 1999
roku profesor Stanisław Szczur został zatrzymany na ulicy. Znaleziono przy nim
starodruki z sandomierskiego seminarium. Były to bezcenne dzieła z 1498, 1516
oraz 1519 roku. Sprawa była bardzo bulwersująca. Część osób nie dawało wiary
oskarżeniom. Jeden z antykwariuszy, który współpracował wcześniej z profesorem w poszukiwaniu skradzionych dzieł w Bibliotece Jagiellońskiej, mówił:
„Zatrzymanie profesora nie mieści mi się w głowie. Może komuś zależało na
skompromitowaniu eksperta?”, inni dodawali, że może jest to zemsta czarnego
rynku książki25.
Tymczasem śledztwo zataczało coraz szersze kręgi. Grono podejrzanych poszerzyło się o kolejne osoby, a mianowicie o dyrektora sandomierskiej biblioteki,
z którą od lat współpracował profesor Szczur. Nie minął miesiąc, a został aresztowany antykwariusz, który starał się wcześniej bronić profesora. W jego antykwariacie policja odnalazła kilka dzieł z seminaryjnej biblioteki. Jednym z nich
był cenny wolumin z 1498 roku z dziedziny astronomii – unikat w skali światowej. Drugi istniejący na świecie egzemplarz znajduje się w Bibliotece Kongresu
Stanów Zjednoczonych26. Profesor Szczur został przez sąd uznany za winnego
i otrzymał wyrok 3 lat pozbawienia wolności w zawieszaniu na 5 lat, do tego
72 tys. grzywny i 30 tys. kosztów postępowania27. W tym samym roku w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skradziono starodruk
Volumine Legum, tom VI z 1739 roku z ogólnie dostępnego pomieszczenia —
sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawcy28.

Kradzieże w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk
Kradzież O obrotach sfer niebieskich nie była jedynym incydentem tego
rodzaju w bibliotekach PAN-u. Na początku roku 2006 z Biblioteki Kórnickiej
25

J. Sidorowicz, Sz. Jadczak, Profesor i starodruki, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 32, s. 6.
S. Jadczak, J. Sidorowicz, Trefne księgi antykwariusza: szok w Krakowie, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 53 (3 III), s. 9.
27 Profesor Stanisław Szczur zmarł nagle 11.11.2010 roku.
28 K. Zielińska, op. cit.
26
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Polskiej Akademii Nauk skradziono Order Świętego Stanisława. Równocześnie
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dokonano kradzieży z gablot wystawy czasowej pt. Napoleon i Polacy. Te dwa wydarzenia później powiązano,
gdyż część dóbr kultury dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się
odzyskać. Po dwóch latach strona ukraińska uroczyście przekazała część odnalezionych eksponatów, m.in. Order Świętego Stanisława29.

Kradzieże w archiwach i muzeach
Również zbiory archiwów i muzeów narażone są na straty. W 1993 roku nieznani
sprawcy skradli kilkadziesiąt starodruków i dokumentów z Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze30, a w 1999 roku odkryto kradzież dokumentów historycznych
(atlasy z XVII i XVIII wieku) w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Odzyskano
32 atlasy, a sprawcę, którym był dyrektor muzeum, zatrzymano31. W czerwcu 2002
roku jeden z pracowników Archiwum Państwowego na Wawelu poszedł poszukać
w zbiorach potrzebnego dokumentu. Wówczas zauważył znaczne braki na półkach.
Dyrekcja powołała specjalną komisję w celu przeszukania akt. W trakcie czynności
stwierdzono brak około 60 cennych dokumentów. Powiadomiono policję oraz zarządzono inwentaryzację archiwum, w wyniku której ujawniono kradzież kilkuset
archiwaliów z XV, XVII i XVIII wieku. Śledztwo ujawniło dwóch podejrzanych,
w tym byłego, zwolnionego kilka lat wcześniej, kustosza. Niestety, okazało się,
że część dokumentów została już sprzedana32. Innej kradzieży z włamaniem do
Muzeum Parafialnego w Czerwińsku nad Wisłą dokonano we wrześniu 2005 roku.
Skradziono graduał z XIV–XVI wieku, który dzięki policji udało się odzyskać. Na
przełomie marca/kwietnia 2007 roku wolumin został zwrócony Muzeum Parafialnemu w Czerwińsku nad Wisłą33. 31 grudnia 2006 roku z Archiwum Państwowego
we Wrocławiu skradziono księgę miejską z lat 1324–1412, pochodzącą z akt miasta
Kłodzka. Sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy34. W 2008 roku
ujawniono kradzież dokumentów z Archiwum i Biblioteki Kapituły Katedralnej
w Krakowie (braki stwierdzono podczas przeprowadzonej inwentaryzacji — najprawdopodobniej pierwszej od 1918 roku!)35.

29 Skradzione zabytki wróciły do polskich muzeów, http://www.policja.pl/portal/pol/1/33508/
Skradzione_zabytki_wrocily_do_polskich_muzeow.html?search=31737 (dostęp: 1.05.2013).
30 K. Zielińska, op. cit.
31 Ibidem.
32 I. Dańko et al., Kustosz swoich interesów, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 130, s. 6.
33 K. Zielińska, op. cit.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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Kradzieże ksiąg na plebaniach
Zbiory parafialne nie są na ogół dostatecznie chronione. W 2003 roku z terenu
plebanii w Słońsku skradziono kronikę parafialną z XVI wieku Album Ecclesiasticum – sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawcy36. W tym samym roku
dokonano kradzieży z włamaniem do plebanii w kościele w Górce Pabianickiej;
skradziono księgi parafialne z XVII–XIX wieku. W wyniku podjętych działań
policyjnych ustalono i zatrzymano sprawców oraz odzyskano skradzione księgi37.
Powyższe przykłady, przypominające w relacjach wątki z powieści kryminalnej, służą jednak nie wywoływaniu sensacji czy niezdrowej ciekawości, lecz
zasygnalizowaniu ważnych dla bibliotek problemów. Książki i inne cenne zbiory
biblioteczne narażone są na szczególne niebezpieczeństwo ze względu na łatwość
przenoszenia, a więc też łatwość kradzieży, wywozu, sprzedaży i kupna. Sprzyja
temu nie zawsze dostateczny stan ich dokumentacji. Większość zabytków kultury
piśmiennej jest również przedmiotem badań naukowych, z których nie można zrezygnować. Bardzo ważnym elementem zagrożenia jest społeczne przyzwolenie na
księgołapstwo, tradycyjna tolerancja wobec osób przywłaszczających sobie książki38.
Stąd w opisanych przykładach tak spektakularnych kradzieży, które mogą
przecież zdarzyć się w innych bibliotekach (a nawet, jak widać, w tych samych
w ciągu kilkunastu lat), tak ważny jest czynnik ludzki, dzięki któremu biblioteka
może zachować lub stracić cenne zbiory, a więc dociekliwy pracownik wypożyczalni czy czytelni, a przede wszystkim odpowiednie regulaminy i procedury,
które powinny być jednakowe dla każdego, bez względu na stopień naukowy czytelnika czy stan (np. osoba duchowna) lub stopień zażyłości i znajomości z dyrekcją biblioteki albo jej pracownikami.

Przemyt i paserstwo
Kolejnym zagadnieniem wynikającym z kradzieży jest dalszy los cennych
zbiorów. Na początku trzeba sobie uświadomić, że dobra kultury, w tym te najcenniejsze przechowywane w bibliotekach, a w taki czy inny sposób skradzione,
stanowią specyficzny rodzaj przemycanych przedmiotów. Głównym motywem ich
zdobywania jest chęć osiągnięcia zysku finansowego, ale też zaspokojenia kolekcjonerskich pasji, czasem chęć odzyskania utraconej własności. Niestety, przemyt
jest przestępstwem w dużym stopniu akceptowanym społecznie, dlatego też może
niekiedy osiągać tak ogromną skalę. Ujawnione przez Straż Graniczną przypadki
36

Ibidem.
Ibidem.
38 Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 15–17 października 2001 r. w Warszawie i Radziejowicach, red.
K. Sałaciński, Warszawa 2001, s. 84.
37
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wskazują na częsty nielegalny wywóz zabytków, który był z góry zaplanowanym
trybem działania osób przekraczających granice i przewożących dany towar.
Warto w tym miejscu posłużyć się przykładem sytuacji ze Świnoujściu, która wydarzyła się w 2001 roku. Celnicy zatrzymali młodego mężczyznę, który
usiłował przemycić do Niemiec starodruk z 1606 roku, co więcej — we wnętrzu
księgi znajdowały się luźne karty z innego starodruku datowanego na 1605 rok.
Był to najprawdopodobniej mszał wenecki. Mężczyzna, który twierdził, że dostał
starodruk od znajomego, decyzją prokuratora został zatrzymany do wyjaśnienia
sytuacji39. Analizując ujawnione dotychczas przez Straż Graniczną fakty, można
uznać, że przemyt takich dóbr kultury, jak np. numizmaty, niewielkie figurki czy
książki, najczęściej odbywa się drogą lotniczą (skrytki w bagażach podręcznych),
choć w opisanych wyżej przypadkach książka miała zostać wywieziona statkiem
białej floty, kursującym turystycznie do niemieckiego miasta Ahlbeck. Inną cenną książkę — atlas, wydany przez rosyjskiego wydawcę Adolfa Marksa w 1910
roku — przypadkowo zabezpieczyli policjanci w trakcie przeszukiwania willi
w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Na woluminie widniały pieczęcie Uniwersytetu Warszawskiego oraz stara pieczęć cyrylicą. Mężczyźnie, u którego książka
została odnaleziona, przedstawiono zarzuty paserstwa40. O wiele bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce w listopadzie 1992 roku, kiedy to mieszkaniec
Białegostoku przyniósł do Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej manuskrypt
pochodzący z 1313 roku. Przy bliższym badaniu pracownik naukowy przeglądający
księgę odkrył znaki własnościowe jakiejś biblioteki. Wkrótce było wiadomo, że
księga pochodzi z klasztoru św. Pantelejmona z góry Athos w Grecji i nosi nazwę
Lekcjonarz Świąteczny. Ten „biały kruk” był niespotykaną w świecie rzadkością.
W jaki sposób białostocczanin wszedł w posiadanie średniowiecznego rękopisu?
Zawiadomiono policję oraz wysłano list do przełożonego klasztoru w Grecji z pytaniem, czy manuskrypt nie został ukradziony z zakonnych zbiorów. Z odpowiedzi
wynikało, że rzeczywiście w sierpniu (lub wrześniu) 1992 roku zauważono brak
dzieła. Przełożony mnichów poprosił o zwrot woluminu do klasztoru, lecz takiemu
postępowaniu sprzeciwił się prokurator, który wszczął śledztwo. Podejrzany mężczyzna przedstawił opowieść, z której wynikało, że został posiadaczem księgi, gdy
wracał z żoną z wycieczki z Grecji. Przy granicy, poznał trzech rodaków, z których
jeden oświadczył, że wiezie ze sobą stary modlitewnik, który otrzymał w prezencie
od zakonnika. Obawiał się, by urzędnicy kontrolujący bagaże go nie zabrali, gdyż
niedawno odwiedził klasztory na górze Athos, o czym świadczy odpowiedni
stempel w paszporcie. Według niego fakt ten mógł któremuś z celników nasu
nąć nieuzasadnione podejrzenie. Białostocczanin zaofiarował wtedy swą pomoc,
a tamten wręczył mu księgę. Do kraju dojechali bez żadnych przeszkód. Jednak
39 PAP, Roch, Zielonogórzanin przemycał starodruki, „Gazeta Wyborcza — Zielona Góra”
2001, nr 187, s. 3.
40 Cenna książka wróci do biblioteki, http://www.policja.pl/portal/pol/1/14012/Cenna_
ksiazka_wroci_do_biblioteki.html?search=31737 (dostęp: 1.05.2013).
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w drodze znajomy gdzieś się zawieruszył. Mężczyzna twierdził, że był pewien,
że właściciel zgłosi się po swoją własność, gdyż wcześniej podał mu swój adres
domowy. Pożółkłe kartki i dziwne pismo nie dawały mu jednak spokoju. Postanowił sprawdzić, co to za „modlitewnik” i dlatego zjawił się w Bibliotece Narodowej. Policjanci sprawdzili wiarygodność opowieści i odnaleźli rzekomego
właściciela manuskryptu. Okazał się nim mężczyzna, który był stolarzem i przez
jakiś czas oferował mnichom swoje usługi w zamian za nocleg i wyżywienie.
Kiedy stolarz zeznawał w prokuraturze, w Salonikach zakończyło się dochodzenie, które w pełni uznało jego winę. Po kilkumiesięcznym rozpatrywaniu sprawy
prokurator przedstawił stolarzowi zarzut paserstwa, żądając dlań 10 lat więzienia. Jeżeli zaś chodzi o manuskrypt, to po dwóch latach trafił on z powrotem do
prawowitych właścicieli41.
Obecnie przemyt nie musi przyjmować jakiejś zawoalowanej formy, szczególnie na granicy zachodniej i południowej, gdzie po przystąpieniu Polski do Układu
z Schengen zostały zniesione kontrole graniczne, a wcześniej, tj. po przystąpieniu
Polski do UE, kontrole celne. W ten sposób zapewniono swobodny przepływ osób
i towarów w ramach państw należących do Układu. Pomimo obowiązujących
przepisów karnych, dotyczących przekraczania granicy państwa i przewożenia
przez nią towarów, trudne jest zwalczanie tego rodzaju przestępczości, albowiem
środki i możliwości weryfikacyjne zostały wyraźnie ograniczone, brak kontroli
na granicach państwa jest tego ewidentnym przykładem42.
Paserstwo nieodłącznie wiąże się z obrotem skradzionym towarem. W tym
zakresie zabytek stanowiący dobro kultury jest po prostu przedmiotem, który
należy szybko sprzedać. W przypadku paserstwa często zdarza się, że na ławie
oskarżonych obok bezpośrednich sprawców zasiadają antykwariusze. Tak też było
w przypadku kradzieży map z zabytkowych atlasów. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom antykwariusza, że kupuje to, co klienci przyniosą. Zdaniem sądu antykwariusz powinien umieć patrzeć i analizować okoliczności, w których trafiają do
niego różnego rodzaju dzieła43. W tym miejscu warto przytoczyć przypadek związany właśnie z działaniem antykwariusza. Historię odzyskania jednej z cennych
książek z Biblioteki Głównej Akademii (obecnie Uniwersytetu) Ekonomicznej
w Krakowie opisuje dyrektor tej placówki Anna Sokołowska-Gogut:
Jeden z naszych pracowników naukowych zawiadomił mnie, że w jednym z antykwariatów
naukowych zauważył przedwojenne wydanie dzieła klasyka ekonomii Adama Smitha, książki,
której niekwestionowanym właścicielem (o czym świadczyły nienaruszone znaki własnościowe)
była właśnie nasza biblioteka. Po sprawdzeniu tego faktu zwróciłam się do właściciela antykwariatu o zwrot książki. Skutkiem mojego pisma była wizyta antykwariusza z propozycją odkupienia tego dzieła! Książka została w końcu zwrócona, ale dopiero po wystosowaniu przeze mnie
41

P. Szlachetko, Śladami złodziei aniołów, Warszawa 2006, s. 163–168.
W. Krupiński, Przemyt zabytków za wszelką cenę — prawda czy fikcja?, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2009, nr 4 (61), s. 29–31.
43 P. Ogrodzki, Przestępczość przeciw zabytkom…, s. 144.
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do tego pana ewidentnie obraźliwego pisma. Podobne praktyki są na porządku dziennym i dotyczą nie tylko drobnych antykwariuszy, ale także najbardziej renomowanych światowych domów
aukcyjnych, czego dowodem są próby sprzedaży bardzo cennych dzieł skradzionych z polskich
bibliotek44.

Stan zabezpieczenia polskich bibliotek
na tle innych instytucji kultury
W 2003 roku w elektronicznym czasopiśmie „EBIB” ukazał się artykuł Piotra
Ogrodzkiego pt. Stan zabezpieczenia bibliotek wchodzących w skład Narodowego
Zasobu Bibliotecznego przed przestępczością oraz kierunki działań zmierzających
do poprawy stanu ich ochrony45. Omawia on dość szczegółowo szczególnie narażone na działania przestępcze miejsca w bibliotece oraz porównuje zabezpieczenia
bibliotek na tle innych obiektów kultury, a to dlatego że zbiory biblioteczne nie
znajdują się tylko w bibliotekach, ale również w innych instytucjach i ich obiektach. Według danych ówczesnego raportu biblioteki były gorzej zabezpieczone
niż muzea i lepiej niż obiekty sakralne. W ostatnich latach sytuacja się poprawiła, np. dzięki służbom ochrony, bramkom elektronicznym, systemom radiowym
i jasnym, choć czasem dość restrykcyjnym, zasadom korzystania z księgozbiorów. Kolejnym elementem utrudniającym działania przestępcom jest powszechny dostęp do zdigitalizowanych zbiorów, z których można korzystać praktycznie
w każdej chwili, o każdej porze, z dowolnego miejsca na ziemi. Udostępnienie
cennych zbiorów w bibliotekach cyfrowych może zapobiec ich kradzieży w „realnej” bibliotece.

Podsumowanie
Zdarzają się sytuacje, gdy cenne zbiory wracają po latach do swoich właścicieli. Dzieje się tak często dzięki działaniom wielu osób, organizacji, a czasem
przez przypadek. Przykładem niech będzie sprawa skradzionych z Biblioteki
Jagiellońskiej cennych zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej (tzw. Berlinki). Policja wpadła na trop ksiąg po nieudanej próbie sprzedaży przez pewnego
mężczyznę dwóch tomów ze zbioru w jednym z krakowskich antykwariatów.
44

Cyt. za: A. Sokołowska-Gogut, Giną cenne zbiory, „EBIB” 2000, nr 9 (17), http://ebib.oss.
wroc.pl/arc/e017-02.html (dostęp: 10.07.2012).
45 P. Ogrodzki, Stan zabezpieczenia bibliotek wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego przed przestępczością oraz kierunki działań zmierzających do poprawy stanu ich ochrony, „EBIB” 2003, nr 9 (49), http://ebib.oss.wroc.pl/2003/49/ogrodzki.php (dostęp:
10.09.2012).
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18 woluminów znaleziono w garażu przy domu mężczyzny. Biegli oszacowali
wartość ksiąg od 41 tys. do kilkuset tysięcy złotych. Księgi wróciły do Biblioteki
Jagiellońskiej46. Prokurator zażądał dla sprawcy 2 lat więzienia i 60 tys. grzywny47. Dobrym przykładem jest też odzyskanie po 14 latach od kradzieży z Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze części rękopisów z XIV wieku. Wstawił
je do antykwariatu mieszkaniec jednej z podszczecińskich miejscowości. Jak
przyznał, kupił je na giełdzie staroci w Jeleniej Górze48. Podobnie, siedem lat po
kradzieży u oo. kamedułów w Krakowie, w 2012 roku policjanci odnaleźli jedno
z bezcennych skradzionych tam dzieł Opera Moralia św. Tomasza z Akwinu
z 1597 roku. Księga „odnalazła” się w poznańskim antykwariacie49. Czujność
dyrektora biblioteki łódzkiej monitorującego aukcje internetowe doprowadziła
do odzyskania po 27 latach unikatowego egzemplarza Pana Tadeusza wydanego w Paryżu w 1834 roku. Warto dodać, że dzięki szybkim działaniom policji
podejrzany właściciel „białego kruka” został zatrzymany, a książkę odzyskano
praktycznie w ostatniej chwili. Kolekcjoner z Katowic był zainteresowany kupnem tego zabytkowego egzemplarza za 10 tys. zł50. Te sytuacje cieszą i pozwalają mieć nadzieję, że prędzej czy później dzieło się odnajdzie. Czy stanie się
tak z bezcennym dziełem Kopernika O obrotach sfer niebieskich skradzionym
w 1998 roku?
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On thefts in Polish libraries at the turn of the 21st century
Summary
The article examines the problem of book thefts in Poland between the 1980s and the present. The
author discusses offences like theft, smuggling and handling of stolen goods in libraries and other
institutions owning book collections. She raises the need for up-to-date research into protection of
libraries against crime as well as actions aimed at improving the level of this protection.
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