
AGNIESZKA CHORABIK  

KSIĄŻKI OFIAROWANE JANOWI PAWŁOWI II PRZEZ 

KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA W ZBIORACH 

BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO 

JANA PAWŁA II W KRAKOWIE 

W artykule na wstępie podjęta została próba przedstawienie problematyki dedykacji 

książkowej jako źródła informacji o ofiarodawcy i osobie obdarowanej. Następnie analizie 

poddano książki podarowane Janowi Pawłowi II przez kardynała Josepha Ratzingera, 

późniejszego papieża Benedykta XVI, przechowywane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Księgozbiór stanowi część daru papieskiego liczącego 

około 17 tysięcy książek i czasopism. W zakończeniu szkicu zamieszczony został aneks, 

zawierający spis książek ofiarowanych Janowi Pawłowi II przez kardynała Josepha Ratzingera. 

DEDYKACJE RĘKOPIŚMIENNE 

Dedykacje budziły zainteresowanie badaczy polskich od końca XIX wieku. Badania nad 

nimi można podzielić na dwa nurty. Jeden, zajmujący się dedykacją odautorską zamieszczoną 

w dziele jako jego integralnej części, lub jak określiła to czołowa polska badaczka dedykacji 

Renarda Ocieczek – jego „rama wydawnicza”1. Drugi zaś dotyczy dedykacji rękopiśmiennej, 

i to on w kontekście niniejszego artykułu jest bardziej istotny. Zainteresowanie badaczy 

rękopiśmienną dedykacją znalazło swe pierwsze odzwierciedlenie w Bibliografii Polskiej 

Karola Estreichera. Zamieszczono w niej informacje dotyczące rękopiśmiennych dedykacji 

wraz z miejscem przechowywania danego egzemplarza książki2. 

Dedykacje publikowane w ramach zbiorów pojawiały się w Polsce od końca lat 20. XX 

wieku. Jak zauważył anonimowy autor zbiorku Dedykacje na książkach ofiarowanych 

Adamowi Szymańskiemu, dedykacje nie stanowiły wcześniej obiektu zainteresowań badaczy, 

a mogą być przydatne do opracowywania na przykład biografii obdarowywanego3. Kolejne 

                                                 
1 R. Ocieczek, O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, [w:] taż, O 

literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, Katowice 1990, s. 7–19. 
2 K. Estreicher, Bibliografia polska. Cz. 3, [Stólecie XV–XVIII w układzie abecadłowym], Kraków 1891–1951. 
3 Dedykacje na książkach ofiarowanych Adamowi Szymańskiemu, Warszawa 1929, [online] 

http://www.sbc.org.pl/publication/226493 [dostęp: 31.08.2016]. 
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zbiory zostały opublikowane jeszcze przed II wojną światową4. Na ten temat pisał m.in. 

Kazimierz Piekarski, który dostrzegał w dedykacji potencjał pomocniczego źródła przy 

badaniach proweniencyjnych5. Po 1955 roku wznowiono działalność wydawniczą dedykacji6. 

Obecnie pojawia się coraz więcej wydawnictw dotyczących rękopiśmiennych dedykacji. 

Juliusz Wiktor Gomulicki zauważa, że dotychczas publikowane w Polsce zbiory można 

podzielić na trzy grupy: wielu autorów dla wielu adresatów, wielu autorów dla jednego adresata 

oraz jednego adresata dla wielu autorów7. Z kolei Roman Nowoszewski we wstępie do pracy 

zatytułowanej Bibliotece na Koszykowej – z serca. Dedykacje i wpisy na książkach 

ofiarowanych Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, zwraca uwagę, że kolejną grupę stanowią 

dedykacje dla instytucji oraz jej działów i pracowników8. 

Natomiast najnowsze publikacje dedykacji rękopiśmiennych dotyczą zazwyczaj zbiorów 

dedykacji wielu autorów dla jednej osoby lub instytucji, czego przykładem są m.in.: Zbiory 

Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; Serdeczność. Dedykacje autorów; 

Bibliotece na Koszykowej – z serca oraz Historycy dla historyków. Dedykacje w książkach 

Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego9. 

Dedykacje rękopiśmienne stają się celem badań lingwistycznych i językoznawczych, czego 

przykładem jest książka Kingi Tutak10, a także artykuł Marii Krauz, poświęcony dedykacjom 

                                                 
4 Sporo informacji na ten temat w: „Szpargały, czasopismo poświęcone miłośnictwu i zbieractwu książek oraz 

wszelkich osobliwości bibliograficznych”, R. 1, s. 14–16; Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 

1920–1930, red. W. Bełza, Bydgoszcz 1931; L. Bernacki, Z autografów Kasprowicza, „Pamiętnik Literacki : 

czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1937, R. 34/1/4, s. 304–314. 
5 K. Piekarski, O zadania i metody badań proweniencyjnych, „Przegląd Biblioteczny” 1929, s. 388–415; 

Tenże, Rękopiśmienne dedykacje autorskie XVI wieku, „Przegląd Biblioteczny” 1929, s. 173–190; Tenże, 

Rękopiśmienne dedykacje autorskie, „Szpargały” 1934, nr 1, s. 16–18. 
6 Publikacje te zestawiono w: J. Trzynadlowski , O dedykacji, [w:] Rękopiśmienne dedykacje autorskie w 

księgozbiorze Ossolienum, zebrał i oprac. J. Długosz, Wrocław 1967, s. 22–24. 
7 J.W. Gomulicki, Razem i osobno. O nowym i oryginalnym zbiorze dedykacji, [w:] Dedykacje dla Janiny & 

Konrada Zawadzkich, oprac. R. Nowoszewski, Warszawa 2002, s. 3. 
8 Bibliotece na Koszykowej – z serca. Dedykacje i wpisy na książkach ofiarowanych Bibliotece Publicznej m.st. 

Warszawy, oprac. R. Nowoszewski, Warszawa 2007, s. 7. 
9 Dedykacje dla Janiny…, dz. cyt.; K. Urbańczyk, Serdeczność. Dedykacje autorów, San Francisco 2006; 

Bibliotece na Koszykowej…, dz. cyt.; Zbiory Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, red. C. 

Judek, Szczecin 2009; E. Nurkiewicz, Historycy dla historyków. Dedykacje w książkach Biblioteki Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. 
10 K. Kowalik, Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych, „Prace Filologiczne” XLVI, 2001, s. 355–

363; M. Krauz, Styl dedykacji rękopiśmiennej a czas, „Stylistyka” XVI, 2007, s. 541–551; M. Krauz, „Z 

wyrazami prawdziwej przyjaźni” – o strukturze i stylu dedykacji autorskich w księgozbiorze Floriana Śmiei, 

"Tematy i Konteksty" („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia 

Literatury”) 2011, nr 6, s. 337–354; K. Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i 

interpunkcja), Kraków 2013. 



 

83 

 

ze zbioru Floriana Śmiei. Coraz częściej pojawiają się także badania dotyczące dedykacji jako 

źródła informacji o ich autorze oraz środka komunikacji między darczyńcą a odbiorcą itp.11 

Warto wspomnieć, że badania nad dedykacjami rękopiśmiennymi są prowadzone także za 

granicą, m.in. w Niemczech12. Ponadto biblioteki zaczynają zamieszczać informacje dotyczące 

dedykacji w książkach należących do ich zbiorów, zarówno w katalogach, jak i na swoich 

stronach internetowych13. 

Publikacją odnoszącą się bezpośrednio do dedykacji rękopiśmiennych, znajdujących się 

w książkach ofiarowanych Janowi Pawłowi II ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II, jest artykuł Moniki Świerczek14. Autorka omawia w nim trzynaście wybranych 

przez siebie dedykacji, związanych z działalnością Jana Pawła II, a które jej zdaniem wpisują 

się w idee świętej Jadwigi. Krótko charakteryzuje każdy z wybranych tekstów, przybliżając 

czytelnikowi sylwetkę ofiarodawcy i idee, do których nawiązuje dana publikacja lub też 

dedykacja. W aneksie do artykułu zamieszczone zostały opisy bibliograficzne książek 

omówionych w artykule, wraz z sygnaturą nadaną przez bibliotekę oraz informacją czy 

dedykacja jest drukowana, czy też pisana odręcznie. Autorka nie przytacza jednak dedykacji 

w całości, a jedynie wybrane przez siebie wątki. 

W ocenie Janusza i Cecylii Duninów, wybitnych łódzkich bibliofilów, dedykacja zawsze 

podnosi wartość książki, choć najbardziej pożądane z punktu widzenia odbiorcy są takie 

                                                 
11 M.in.: J. Kuczyńska, Rękopiśmienne dedykacje w księgozbiorze Czesława Jankowskiego, „Roczniki 

Biblioteczne” 1975, R. 19, z. 3–4, s. 725–741; M. Gacińska, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze 

Profesora Bogdana Suchodolskiego, [w:] Bogdan Suchodolski: pedagog, humanista, uczony, red. A. Stopińska-

Pająk, Katowice 1998, s. 85–99; A. Choroś, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Tadeusza Mikulskiego w 

Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich” 2000, z. 11, s. 203–216; H. Markiewicz, Jak się dawniej dedykacje pisały, „Teksty Drugie” 2002, 

nr 4, s. 216–229; B. Chodźko, Dary dla Marii Renaty Mayenowej. Rękopiśmienne dedykacje w księgozbiorze 

MRM, [w:] Obecność. Maria Renata Mayenowa (1908–1988), red. B. Chodźko, E. Feliksiak, M. Olesiewicza, 

Białystok 2006, s. 171–200; M. Winnicka, Dedykacje rękopiśmienne w książkach z fragmentu księgozbioru 

domowego poetki Marianny Bocian, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 

Scientiam Pertinentia” 2008, R. 6, s. 77–88; E. Olszowy, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze arcybiskupa 

Szczepana Wesołego w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego : rekonesans badawczy, „Fides: Biuletyn 

Bibliotek Kościelnych” 2012, nr 1 (34), s. 29–85; A. Golik-Prus, Różnorodność formuły "non omnis moriar" w 

łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wieku, Katowice 2004. 
12 Np. D. Stört, „...aus Herz und Hand des Freundes“ – Untersuchungen zu Form und Funktion der 

handschriftlichen Widmung im 18. Jahrhundert am Beispiel der Gleimbibliothek zu Halberstadt, Magdeburg 

2004, [online] http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/gleim/stoert_widmung.pdf [dostęp: 

31.08.2016]; D. Heißerer, "und vor Allem: die Widmung!" : gedruckte Widmungen von und für Thomas und 

Katia Mann : Eine bibliographische Studie, Wiesbaden 2011. 
13 Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zamieszcza takie informacje w rubryce „Uwagi” w 

katalogu, a o tym, iż w zbiorze znajdują się książki z dedykacjami, informuje np. Książnica Szczecińska, [online] 

http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/bucher-mit-widmungen [dostęp: 31.08.2016]. 
14 M. Świerczek, Idea świętej Jadwigi Królowej w działalności Jana Pawła II ( świetle dedykacji w książkach 

zachowanych w Bibliotece PAT w Krakowie), [w:] Europejskie znaczenie świętej Jadwigi Królowej. 

Dokumentacja w zbiorach polskich i włoskich, red. M. Kocójowa, Kraków 2000, s. 167–174. 
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dedykacje, które zarazem stanowią dodatkowy komentarz do dzieła autora, jak również te, które 

prezentują jego stosunek do obdarowanego15.  

Dedykacja, jako element związany z ofiarowanym przedmiotem (dziełem sztuki, elementem 

architektury, książką) stanowić może element badań na historią i kulturą. Dedykacja wraz 

z upływem czasu może tracić sens, gdyż nieuchwytne staje się jej przesłanie, jednak sama 

w sobie jest świadectwem więzi między ofiarodawcą a obdarowanym. Z ofiarowywaniem 

dzieła, a więc dedykowaniem go wiąże się: autor, dzieło i jego odbiorca16. W przypadku 

dedykacji można wskazać na jeszcze jeden element: autora dedykacji, który nie zawsze jest 

tożsamy z autorem ofiarowywanego przedmiotu. 

W przypadku książki dedykacja może być związana z dziełem – poprzez zadedykowanie go 

wybranej osobie przez autora lub też z dedykacją książki jako jednostki bibliograficznej               

– danego konkretnego egzemplarza. Oczywiście zdarza się, że dedykowana komuś przez autora 

zostaje następnie przekazana w darze i zyskuje kolejną dedykację – tym razem od ofiarodawcy 

(który zarazem może być jej autorem), pragnącego przekazać konkretny egzemplarz konkretnej 

osobie. Dedykacje takie mogą się uzupełniać17. Zdarzało się także, że to samo dzieło w wyniku 

kolejnych jego wydań zyskiwało kolejnego „adresata”18. 

KSIĄŻKA JAKO UPOMINEK 

Książki, jako przedmioty o dużej wartości od zawsze były traktowane jako dobry prezent. 

Ich elitarność w starożytności czy średniowieczu wynikała nie tylko ze względu na wysoką 

cenę, ale także z faktu, iż nie każdy umiał czytać19. Prezent taki otrzymywały osoby 

wykształcone, o znaczącej pozycji społecznej. Wraz z rozpowszechnieniem się druku, książki 

przenikały do przedstawicieli różnych środowisk. Niemniej sposób wydania – dobry papier, 

ładny druk i ilustracje, miały i nadal mają wpływ na poziom artystyczny i odbiór książki, która 

może być zarówno szeroko rozpowszechnionym podręcznikiem akademickim, jak i białym 

krukiem, dostępnym w pojedynczym lub niewielu egzemplarzach.  

W XIX wieku książki chętnie darowano zarówno dzieciom, jak i dorosłym, w związku 

z nadchodzącym nowym rokiem lub z okazji świąt Bożego Narodzenia. Książki te, jako 

specjalne edycje z przeznaczeniem na podarunek doczekały się własnego określenia                       

                                                 
15 C. i J. Duninowie, Philobiblon polski, Wrocław 1983, s. 35. 
16 J. Trzynadlowski, s. 7. 
17 Tamże, s. 7–8. 
18 Zob. K. Tutak, s. 25. 
19 O problemie alfabetyzacji w średniowieczu – E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski 

średniowiecznej, Warszawa 1984, s. 45–47. 
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– keepsake’ów (od: to keep – zachować i sake – ze względu na mnie). Ukazywały się one 

głównie w Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych, a najważniejsze były w nich ilustracje, 

niekoniecznie zaś zawarty w nich tekst20. 

Obecnie książki nadal należą do chętnie ofiarowywanych prezentów, ze względu na bardzo 

dużą ofertę wydawniczą, która pozwala zadowolić nawet najbardziej wymagające osoby. 

Możemy kupić książki nie tylko pięknie wydane, ale także z bardzo szerokiego spektrum 

zagadnień, które będą zgodne z zainteresowaniami obdarowanego. Z drugiej strony książki-

dary, jako przedmioty powszechnie dostępne, bardzo często są pomijane w oficjalnych 

relacjach z wizyt dyplomatów czy głów państwa. W mediach chętniej komentowane są 

przedmioty zaskakujące czy świadczące o pomysłowości ofiarodawcy (w złym i dobrym tego 

słowa znaczeniu). Dlatego tak niewiele jest zachowanych świadectw dotyczących książek jako 

darów. 

Informacje na temat podarunków możemy więc czerpać najczęściej z nich samych. O fakcie 

ofiarowania dowiadujemy się zazwyczaj z dedykacji – drukowanej lub rękopiśmiennej. 

Uzupełnienie tej wiedzy może stanowić przekaz ikonograficzny. W dzisiejszych czasach zdarza 

się także, że informacje o tym, jakie książki zostały ofiarowane lub darowane, zostają 

upublicznione, na przykład na stronach internetowych instytucji.  

DARY KSIĄŻKOWE KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA 

Wśród książek zgromadzonych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jana Pawła II 

w Krakowie, odnajdujemy 27 pozycji z odręcznymi dedykacjami kardynała Josepha 

Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, dla papieża Jana Pawła II. Wszystkie one 

pochodzą z okresu 1984–2004. Napisane zostały w niemal jednobrzmiącej formule w języku 

niemieckim: Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II ehrfurchtsvoll und dankber zugeeignet 

Joseph card. Razinger. Mimo, że dedykacje te nie należą do długich, jednak z uwagi na ich 

odręczny zapis oraz nieczytelny charakter pisma, były źródłem wielu problemów przy 

odczytywaniu. 

Kardynał nie umieszczał w książkach wpisów o osobistym charakterze. W ich budowie da się 

wyróżnić następujące, powtarzające się elementy: 

a) zwrot do papieża / pozdrowienie / inwokacja,  

b) polecenie się papieżowi/oddanie mu czci, 

                                                 
20 M. Komza, Książki–podarki. Historia, typologia, funkcje, „Studia o Książce” 1993, t. 19, s. 82–83. 
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c) podpis,  

d) miejsce,  

e) data. 

Ilustracja 2. Dedykacja kard. Josepha Ratzingera dla Jana Pawła II w książce Église et théologie (syg. I–

1105411/JP2/St.dr., Aneks poz. 12) 

Źródło: fot. A. Chorabik. 

Nie we wszystkich dedykacjach da się wskazać wszystkie wyżej wymienione elementy. 

Kardynał czasami nie podawał daty czy miejsca, zdarzało się jednak, że podawał dodatkowe 

informacje odnoszące się do okoliczności ofiarowania książki, (na przykład z okazji świąt 

Bożego Narodzenia, Adwentu czy Roku Jubileuszowego)21. Zwrot do papieża otwierający 

dedykację to zazwyczaj słowa, które odwołują się bezpośrednio do jego osoby oraz sprawowanego 

przez niego urzędu (papieża). Ratzinger zawsze poprzedzał go określeniami osoby Ojca Świętego, 

wynikającymi z przyjętych powszechnie zwyczajów – Seiner Heiligkeit (Jego Świątobliwość). 

                                                 
21 Zob. Aneks poz. nr 9, 20, 22, 24. 
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Polecenie się osobie papieża i oddanie mu czci to zarówno zapewnienie o własnej modlitwie za 

papieża, jak i prośba o nią lub też o apostolskie błogosławieństwo. Pojawiają się także 

sformułowania, takie jak: [darowane – A.Ch.] „z szacunkiem i synowskim oddaniem”, „z wielkim 

szacunkiem i wdzięcznością”. W przypadku dedykacji pozostawionych przez kardynała Ratzingera 

podpis jest zawsze taki sam: Joseph card. Ratzinger.  

Miejsce i data nie pojawiają się w każdej z dedykacji, jednak jeśli są, mogą stanowić ciekawe 

źródło uzupełniające dla osób zainteresowanych informacjami, kiedy kardynał Ratzinger spotykał 

się z papieżem, choć nie zawsze jest to źródło w pełni rzetelne – książka mogła zostać przekazana 

Janowi Pawłowi II przez osoby trzecie. Jednak liczne dary kardynała mogą z pewnością świadczyć 

o ich bliskiej relacji. Brak daty można stwierdzić w przypadku jednej z omawianych dedykacji, zaś 

miejscowość nie została podana w przypadku dwudziestu dwóch publikacji. 

Wszystkie ofiarowane Janowi Pawłowi II przez Ratzingera książki są jego autorstwa, 

a każda z dedykacji została wpisana przez autora własnoręcznie. Książki pisane przez 

kardynała dotyczą tematyki teologicznej. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in. 

kwestie związane z życiem i osobą Jezusa Chrystusa, Maryi; zagadnienia związane z liturgią 

i jej znaczeniem, a także rolą Kościoła katolickiego we współczesnym świecie. Były to tematy 

bliskie także papieżowi Janowi Pawłowi II, który nie tylko w sposób szczególny zawierzył swe 

życie Maryi, ale przywiązywał szczególną wagę do relacji Kościół a świat współczesny, czego 

wyrazem mogą być jego liczne pielgrzymki.  

Publikacje ofiarowane papieżowi zostały wydane w głównej mierze w języku niemieckim 

(19 pozycji), który jest językiem ojczystym ich autora. Ponadto pośród darów znalazły się 

książki napisane w językach: włoskim (6), francuskim (1) oraz polskim (1). Wszystkie te języki 

były dobrze znane Janowi Pawłowi II, mógł więc z łatwością zapoznać się z ich treścią22.  

ZAKOŃCZENIE 

Dedykacje książkowe stanowią zatem ciekawe źródło informacji nie tylko dla bibliologów, 

ale także historyków. Celem niniejszego artykułu była próba wskazania, na ile mogą one 

stanowić źródło wiedzy zarówno o ofiarodawcy, jak i odbiorcy daru książkowego. Kardynał 

Ratzinger przez długie lata ofiarowywał papieżowi Janowi Pawłowi II swoje książki, a każdą 

z nich opatrzył niezmiennie dedykacją świadczącą o głębokim szacunku, jakim darzył papieża 

– Polaka. Tematyka książek związana była zarówno z zainteresowaniami naukowymi 

                                                 
22 Jan Paweł II poza językiem ojczystym znał łacinę i grekę (nauczane w gimnazjum w Wadowicach, do 

którego uczęszczał) oraz m.in. niemiecki, francuski, angielski i portugalski. Zob. M. Skwarnicki, Jan Paweł II, 

Wrocław 2002, s. 27. 
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kardynała, ale także Jana Pawła II. Publikacje te wydane były w trzech językach znanych 

papieżowi.  

Daty oraz dopiski informujące o okolicznościach ofiarowania poszczególnych książek mogą 

być pomocne przy ustalaniu szczegółowych faktów z życia obu papieży. Pomimo pozornej 

zwięzłości dedykacji kardynała Josepha Ratzingera, stanowią one ciekawy materiał badawczy 

i materialne świadectwo często trudno uchwytnych relacji międzyludzkich. 
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