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Tajemnice 
wtórnego rynku książki 

• Z współwłaścicielem i pracownikiem krakowskiego 
Antykwariatu „Rara Avis" Januszem Pawlakiem rozmawia 
Edyta Gałuszka 

Edyta Gałuszka: Jakie były 
początki Pańskiej przygody 
z rynkiem antykwarycznym? 
Bo z wykształcenia jest Pan 
matematykiem. Jak trafił Pan 
do antykwariatu, skąd zainte
resowanie tą właśnie branżą? 

Janusz Pawlak: Rzeczywiście, 
jestem z wykształcenia mate
matykiem, ale kontakt z książ
ką miałem zawsze - książki 

były w moim domu obecne, nie 
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zabytkowe może, ale czytało 

się sporo. Podjąłem studia ma
tematyczne, a kiedy je skoń
czyłem, czułem, że jeśli chodzi 
o matematykę, to mam dosyć. 

Nie chciałem tego kontynu
ować i pojawił się problem: co 
robić dalej z życiem? Jedyny 
cel, jaki sobie postawiłem, to 
nie musieć wcześnie wstawać 
i mieć taką pracę, żeby po 
przebudzeniu nie mówić: „O ra
ny, znowu trzeba iść do robo-
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ty". Tego chciałem za wszelką cerię 

uniknąć. W czasie studiów dużo biega
łem po antykwariatach, kupując prze
różne starocie. Pamiętam, że jednym 
z moich pierwszych zakupów był rocz
nik „Światowida", który wychodził w okre
sie międzywojennym. Widząc go w wi
trynie antykwariatu, pomyślałem sobie, 
że trudno jest kupić wczorajszą gazetę 
czy gazetę sprzed tygodnia, a tutaj ma
my prasę sprzed kilkudziesięciu lat, le
ży sobie, wystarczy wejść, zapłacić 

i można ją przeczytać. Kupiłem ją, czy
tałem i bardzo mnie to cieszyło. Od te
go się zaczęło. Gdy miałem pieniądze, 
odwiedzałem antykwariaty, rozgląda

łem się... Któregoś dnia pomyślałem 
sobie, że skoro połowę swojego wolne
go czasu poświęcam na bieganie po 
antykwariatach, to gdybym dodał do 
tego drugą połowę wolnego czasu, to 
mógłbym jednocześnie być tam, gdzie 
i tak bywam (tylko tam sobie siedzieć 
i pracować), i nie szukać książek, bo 
ludzie sami by je do mnie przynosili, 
i jeszcze bym za to dostawał pieniądze. 
Poszedłem do antykwariatu Domu Książ
ki, do Stanisława Cieślawskiego, który 
polecił mi się zgłosić do kadr, podpisa
łem umowę i rozpocząłem pracę. 

Czy przenosiny antykwariatu z loka
lu na piętrze na ulicę Szpitalną 11 
w 2013 r. odegrały jakąś rolę? 

Oczywiście, że tak. Troszkę nas prze
organizowały, ale jest lepiej. Mamy wi
trynę, jesteśmy bardziej widoczni i do
stępni, odwiedza nas teraz znacznie 
więcej osób, możemy liczyć na klientów 
przypadkowych, którzy, przechodząc 

i widząc coś, co ich zainteresuje, wcho
dzą do środka - i to jest pierwsza 
zmiana. Zmieniła się też organizacja 
pracy, wcześniej każdy miał swoje sta
nowisko, siedział w ciszy i spokoju 
przed komputerem, gdzie w skupieniu 

I 
zajmował się swoją „działką", jedni 
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opisywali książki do katalogu ofertowe
go, który przygotowywaliśmy raz w mie
siącu i rozsyłaliśmy do klientów, inni 
opisywali egzemplarze do katalogu au
kcyjnego (organizowaliśmy - i nadal 
organizujemy - trzy aukcje w roku), 
jeszcze inni tworzyli opisy do umiesz
czenia w skromnym jeszcze wtedy skle
pie internetowym. W tej chwili nie ma 
już czasu na taką pracę, musieliśmy 
zrezygnować z oferty bieżącej. 

Przejęliśmy lokal w kiepskim stanie, 
ale pracowaliśmy nad przystosowa
niem go, tak by stworzyć warunki do 
odpowiedniego przechowywania asor
tymentu. Udało się nam to i jesteśmy 
z tej zmiany bardzo zadowoleni. 

Wspomniał Pan o podziale pracy. 
Jak wygląda zwykły dzień pracowni
ka antykwariatu? 

Zwykły dzień to nie jest dobry dzień. Tu 
liczą się dni niezwykłe i na takie każdy 
antykwariusz czeka. W naszym antyk
wariacie każdy ma swoje zadania, od 
bieżącej obsługi klientów, przez wyce
nę, wypełnianie przeróżnych dokumen
tów, pracę nad katalogiem aukcyjnym, 
aż po działania „w terenie", mające na 
celu pozyskanie nowych obiektów, no
wych książek... O, i to są te dobre dni, 
kiedy można poszperać, pooglądać, 

zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, coś 

wybrać i starać się pozyskać, a potem 
przewieźć do siebie, opracować i sta
rać się sprzedać. 

Skąd antykwariat czerpie asorty
ment, jak uzupełniają go Państwo 
o nowe obiekty? 

Sto procent sprzedających, z jakimś nie
wielkim ułamkiem, jaki należałoby od
jąć, stanowią osoby prywatne, które kon
taktują się z nami, zgłaszając, że mają 
coś na sprzedaż, albo przynoszą do nas 
bezpośrednio jakieś pojedyncze egzem
plarze, czasem większe księgozbiory. 



Zdarzają się czasem oprócz tego sprze
daże czy wymiany z instytucjami - bi
bliotekami, rzadziej muzeami, które chcą 
się pozbyć zbędnych druków, zgłaszają 
to do nas i my je przejmujemy, kupujemy, 
bierzemy w komis lub wystawiamy na 
aukcji. Przede wszystkim jednak asorty
ment wzbogacają osoby prywatne. 

Często pojawiają się białe kruki? 
Pamięta Pan ostatnią perełkę, jaka 
trafiła do Rara Avis? Co to było? Czy 
było wśród tych pozycji coś, co Pan 
szczególnie zapamiętał? 

Białe kruki nie mogą się często poja
wiać, bo nie byłyby białymi krukami, 
ale się zdarzają. Niedawno pojawiła 
się u nas książka, która nie wzbudziła 
początkowo mojego entuzjazmu, ale 
z szacunku do lat, które upłynęły, od
kąd ją wydano, pochyliłem się nad nią, 
przyjąłem do sprzedaży, opisałem„. 

Książka mało może interesująca (kaza
nia), ale wydana w 1480 r„ inkunabuł 
z Norymbergi. Okazało się po spraw
dzeniu, że znajduje się w polskich bi
bliotekach, nie jest to więc na pewno 
rarytas bibliofilski, ale na wewnętrznej 
wyklejce, naklejonej na okładkę, zna
lazł się rękopis, najprawdopodobniej 
troszkę późniejszy, może z przełomu XV 
i XVI w. Był to sporządzony po łacinie 
inwentarz biblioteki prywatnej niejakie
go Pawła z Piotrkowa, liczący 27 pozy
cji, za którego sprawą zupełnie inaczej 
na tę książkę patrzę i uważam, że rze
czywiście można ją nazwać białym kru
kiem, choć na początku nic na to nie 
wskazywało. 

Duży dział stanowi u nas awangar
da międzywojenna - różne ekspery
menty typograficzne, literackie itp. Cie
szy się ona sporym zainteresowaniem 
i w kraju, i za granicą. Jakiś czas temu 
pojechałem po książki do klienta spoza 
Krakowa; przeglądając je, zauważyłem 
niewielką książeczkę formatu AS - Ka-
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talog wystawy nowej sztuki z Wilna. Ni
gdy tego katalogu wcześniej nie wi
działem, a jest to druk ważny, bo to 
była pierwsza próba nowoczesnej typo
grafii tego typu - druku funkcjonalne
go - w Polsce. Najpierw myślałem, że 
to, co przede mną leży, jest reprintem, 
ale wziąłem książkę do ręki i już wie
działem, że to oryginał. Długo pracuję 
w antykwariacie i rzadko się zdarza, 
żeby coś mnie powaliło, ale byłem tak 
zaskoczony, że słowa nie mogłem z sie
bie wydobyć, klient coś do mnie mówił, 
a ja powtarzałem w kółko: „Panie„„ 
panie„„ panie„. Pan wie, co to jest?" 
Wziąłem ten katalog na aukcję, licy
towało sporo osób. Ostatecznie sprze
daliśmy go za 130 tys. złotych, jest to 
najdrożej sprzedana polska książka 

dwudziestowieczna. Takie właśnie zda
rzenia, a nie zwykłe dni, są dla anty
kwariusza ważne. 

A przygotowanie aukcji? Jak dużym 
jest przedsięwzięciem? 

Jest to przedsięwzięcie dosyć skompliko
wane pod względem organizacyjnym, 
logistycznym itd. Po kolei: trzeba pozy
skać towar, dokonać selekcji, drobnych 
napraw, opracować ten materiał, umie
jętnie ułożyć w katalogu, zaaranżować 
działy (nie mieszać odległych od siebie 
tematów). Czas biegnie, więc trzeba się 
spieszyć, żeby ze wszystkim zdążyć. Na
leży mieć też kogoś, kto zajmie się stro
ną techniczną, wydrukowaniem katalo
gu, porozsyła później te katalogi do 
klientów (trzeba wiedzieć, do których -
jeśli nie mamy niczego, co mogłoby za
interesować danego kupującego, to nie 
ma sensu mu wysyłać katalogu). Na
stępnie czeka nas zapakowanie i bez
pieczny transport obiektów z antykwa
riatu na salę aukcyjną, zaaranżowanie 
wystawy, licytacji i wreszcie jej przepro
wadzenie. Praca na tym wcale się nie 
kończy. Po licytacji materiały znów trze-
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ba zapakować, zaczyna się wystawianie 
faktur, wysyłka zakupionych obiektów 
(bardzo dużo książek wysyłamy pocztą), 
zamknięcie tego wszystkiego, rozliczenie 
z klientami... Komuś, kto przygląda się 
z zewnątrz, wydaje się, że aukcja to nic 
takiego - jeden dzień i koniec, ale na
prawdę jest to efekt kilkumiesięcznej 

pracy - przed aukcją i również po au
kcji. Oczywiście, warto to robić, lubimy to 
robić - z tego żyjemy, ale wymaga to 
specyficznych umiejętności organizacyj
nych, które nie każdy ma wrodzone, 
i nie każdy na takie przedsięwzięcia 

może sobie pozwolić. 

Aukcje przyciągają różnych kolek
cjonerów i pasjonatów książki i nie 
tylko. Obserwując ich przebieg, ła
two zauważyć silne emocje, jakie li
cytacje niektórych obiektów wywo
łują wśród uczestników. Czy zdarza
ły się Państwu podczas aukcji sytua-

1 
cje trudne, ekstremalne? 
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Na szczęście rzadko, ale się zdarzają. 

Mieliśmy kiedyś na aukcji starodruk 
z pierwszej połowy XVII w. - właściwie 

dwa starodruki, razem oprawione, wy
dane w Wilnie, ale mało ciekawe, bo to 
były jakieś tematy do kazań adwento
wych bodajże. Temat mało porywający, 
ale ponieważ były wydane w Wilnie 
i miały wyjątkową, ładnie wykonaną 

oprawę, to postanowiliśmy przyjąć je 
na aukcję za niezbyt wysoką cenę 
2,5 tys. zł; z tego, co pamiętam, właści
cielka nie miała dużych wymagań fi
nansowych. Chcieliśmy po prostu, żeby 
książka znalazła amatora i stanęła 

u kogoś bezpiecznie na półce. Gdy 
opublikowaliśmy katalog, wiadomo by
ło, że coś z tą książką jednak jest na 
rzeczy, bo mieliśmy telefon od klienta 
z Wilna, który twierdził, że zależy mu 
na czasie, w związku z czym on odku
pi książkę od razu, przed aukcją, za 
20 tys. złotych. Gdyby dawał nam, po
wiedzmy, 4 tys., to w porządku, ale pro-



ponowana kwota była o tyle wyższa od 
naszej wyceny, że nas to zastanowiło. 
Odmówiłem temu klientowi, ponieważ 
nie praktykujemy czegoś takiego - je
śli coś znajduje się w katalogu, to ma 
być sprzedane na aukcji, więc jeśli 

chce książkę kupić, to niech przyjedzie 
albo niech kogoś przyśle i licytuje. Mi
mo to jednak się zastanawialiśmy, czy 
nie zadzwonić do właścicielki z infor
macją, że jest taka propozycja, ale na 
szczęście uprzedził nas inny telefon. 
Zadzwonił ktoś, kto w imieniu klienta 
z Litwy prosił o wycofanie tej pozycji 
z katalogu i proponował jej kupno za 
36 tys. zł. Wtedy już mieliśmy pewność, 
że coś się wokół tego dzieje. Podob
nych telefonów mieliśmy jeszcze kilka, 
ale stanowczo odmawialiśmy, postano
wiliśmy nie informować właścicielki, wy
stawić książkę - tak jak planowaliś
my - z ceną wywoławczą 2,5 tys. zł 

i zobaczyć, co się będzie działo. 

Katalog aukcyjny (fot. K. Leśniak) 
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Przyszedł czas licytacji i tutaj nastą

pił trudny moment: kiedy doszliśmy do 
kwoty 120 tys., dwie ostatnie osoby, któ
re licytowały tę pozycję, jednocześnie 
opuściły ręce. Cofnęliśmy się o 5 tys. 
i nic. Zeszliśmy tak do 1 OO tys. i ponie
waż nadal nikt nie podnosił ręki, anu
lowaliśmy licytację i zaczęliśmy od po
czątku, od ceny wywoławczej. Znów do
szliśmy do 120 tysięcy, ale tym razem 
jedna ręka pozostała w górze. 

Prowadzi Pan Antykwariat „Rara 
Avis" już ponad 25 lat, wiele udało 
się Panu w tym czasie dokonać. Czy 
jest coś, co przyniosło Panu szcze
gólną satysfakcję, z czego jest Pan 
wyjątkowo zadowolony? 

Na pewno szczególnie zapadają w pa
mięć te białe kruki, o których mówiliś
my. Pamiętam na przykład, jak dostali
śmy trzy obiekty związane z Chopinem: 
list Chopina do przyjaciela, karykatura 



I Wywiad 

Chopina narysowana przez George 
Sand i portret rysunkowy przedstawia
jący malarza Delacroix, również autor
stwa George Sand. Pamiętam, jak sie
działem wieczorem w domu i czytałem 
ten niepublikowany list z ostatnich mie
sięcy życia kompozytora, mając świa
domość, że poza nadawcą, odbiorcą 
i jakimś wąskim gronem osób i mną 
nikt tego listu nie zna. Gdy się trzyma 
w ręku przedmioty należące do wiel
kich ludzi, związane z wielkimi wyda
rzeniami, to obcowanie z Historią przez 
duże H budzi naprawdę silne emocje. 
Jako antykwariusz mam możliwość kon
taktu z obiektami nieraz bardzo stary
mi - piętnasta-, szesnastowiecznymi 
i bardzo to sobie w swojej pracy ce
nię . 

Dostrzega Pan duże różnice w funk
cjonowaniu antykwariatu kiedyś 

i współcześnie? 

Zasada funkcjonowania pozostała bez 
zmian, chodzi o to, żeby pozyskać dobry 
towar i go dobrze sprzedać, zmieniły się 
jedynie środki, jakimi tego się dokonuje. 
Bardzo wiele rzeczy zmienił Internet, któ
ry ułatwił dostęp do książki. Kiedyś wca
le nie tak łatwo było kupić książkę, któ
ra została niedawno wydana, a dzisiaj 
na Allegro jest kilkadziesiąt egzempla
rzy naraz, co zmienia nieco krąg zainte
resowań antykwariuszy: gromadzimy już 
nie wszystko, lecz rzeczy trochę rzadsze 
albo czymś się wyróżniające. Drugą 

zmianą, jaką zauważam, jest to, że kie
dyś dużo książek trafiało do bibliotek, 
teraz prywatni kolekcjonerzy mają zde
cydowanie więcej do powiedzenia, ale 
jeśli spojrzelibyśmy tak ogólnie na sprze
daż antykwaryczną, to różnice są nie
wielkie, główna zasada jej funkcjonowa
nia pozostaje właściwie ta sama. 

A propos Internetu: w ciągu kilku 
ostatnich lat Rara Avis stał się bar-
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dziej widoczny w Sieci. Z czego wy
nikła ta zmiana, czy planowane są 
dalsze kroki w tej sferze działalno
ści antykwariatu? 

Owszem, ale nic wielkiego nie planuje
my, chcemy po prostu zmodernizować 
to, co już mamy. Skoro jesteśmy przy 
Internecie, to warto może wspomnieć, 
że pojawiła się nowa forma sprzedaży 
antykwarycznej, mianowicie aukcja in
ternetowa. Do tej pory kilka razy prze
prowadził ją warszawski antykwariat 
Lamus. Nie jest to może wygodne, bo 
trzeba sporo czasu spędzić przed kom
puterem, ale wygląda na to, że taka 
forma też się sprawdza. 

Rynek książki, jak zresztą każdy 

inny, stale się zmienia. Jak widzi Pan 
przyszłość branży antykwarskiej? 

Myślę, że będzie z nią podobnie jak 
z rynkiem książki papierowej. Wydaje 
mi się, że książka pozostanie, chociaż
by jako obiekt artystyczny - ta wydru
kowana starannie, na wykwintnym pa
pierze, z wyjątkowymi ilustracjami, 
układem typograficznym, czyli jako coś 
ponad tekstem, a sam tekst nie będzie 
już głównym powodem do wydania 
książki. W takiej formie książki pozo
staną, książka więc będzie obiektem 
luksusowym, a antykwariat znajdzie się 
w sytuacji zbliżonej do sytuacji wydaw
nictw. Trudno będzie sprzedać książkę 
zwykłą, już teraz zresztą dużo więk

szym zainteresowaniem cieszą się 

książki rzadkie lub wyjątkowo staran
nie, estetycznie wykonane, ale rynek 
książki dawnej, antykwarycznej jest ra
czej stabilny i nie sądzę, że to się zmie
ni. Zmienią się być może obiekty, ale 
antykwariaty pozostaną. 

Wywiad przeprowadziła 
Edyta Gałuszka 

I rok informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa SUM 
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