
Słowo ku pamięci  
 

Sztambuchy XVIII-XX w. z kolekcji  

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 



SZTAMBUCH 

księga pamiątkowa, album, pamiętnik 

 

niem. Stammbuch,  Album zur Erinnerung, 

Erinnerung an die Fraternitas  

 

łac. album amicorum 

 

ang. book of friendship 



 nn. student, Dorpat, 1867-1874, rkp. 3147 



 Rkp. 3147 Karta tytułowa „albumu przyjaciół” przedstawiająca sceny ze studenckiego życia 



           

Symb[olum]    

Geschichte, so schichte Gott 

   Wurde  unsser  Pastor in Salzhausen 

Nicolaus Lindenburg, Jena 1684 (-1838), rkp. 375 I 

Karta tytułowa najstarszego sztambucha w zbiorach  BU.  Przechodził  w ręce kolejnych studentów  z  rodu 

Lindenburgów. Założony w 1684 r. w Jenie przez Nicolausa Lindenburga, studenta teologii uniwersytetów  

w Harburgu i Lüneburgu. 

U dołu karty inną ręką notatka o późniejszej profesji Nicolausa – pastora w Salzhausen.    



   

Nicolaus Lindenburg, Jena 1684 (-1838), rkp. 375 I 

 

                Właściciele  niektórych  sztambuchów  tworzyli  „indeksy” osób  wpisujących się   



Daniel Fischer ze Wschowy, 1754-1757, rkp. 379 

I 

            Przykład  ozdobnej  okładki  sztambucha  XVIII -wiecznego 



Daniel Fischer ze Wschowy, 1754-1757, rkp. 379 I (karta tytułowa) 



   August Klembt, Rawicz, 1804-1831, rkp. 378 I  (karta tytułowa) 



Joseph Geisler, Poznań…, 1798-1801, rkp. 381 I 

 



słowo  –  kustosz pamięci 



Daniel Fischer ze Wschowy, 1754-1757, rkp. 379 I 

       Liczne wpisy z cytatami z literatury klasycznej (i nie tylko), - dowód erudycji  wpisujących się studentów  



   Daniel Fischer ze Wschowy, 1754-1757, rkp. 379 I 

 



  J. K. student z Jeny, 1741-1745, rkp. 376 I 

 



obraz ku pamięci 

 



          

 

Dewiza herbowa: Szczerość i Troska 

Ernst von Lösch, Halle…, 1712-1716, rkp. 390 I 

               Popularne w sztambuchach XVIII-wiecznych przedstawienia herbowe 



Ernst von Lösch, Halle…, 1712-1716, rkp. 390 I 



Nicolaus Lindenburg, Jena 1684 (-1838), rkp. 375 I 

                       Rysunek  wykonany przez C.F. Holle - studenta matematyki  w Getyndze  



                                                                           

                                                                                 pełzacz (certhia sannis)  



  August Klembt, Rawicz, 1804-1831, rkp. 378 I 



        

nn. student, Dorpat, rkp. 3147 



Nicolaus Lindenburg, Jena 1684 (-1838), rkp. 375 I 

                             Osobom pozbawionym talentu plastycznego  pozostawało  wklejanie gotowych  

                                           „obrazków  sztambuchowych” , bardzo popularnych w  XVIII-XIX w. 



   Joseph Geisler, Poznań…, 1798-1801, rkp. 381 I 

 



August Klembt z Rawicza, 1804-1831, rkp. 378 I 

 

          Połączenie słowa i obrazu, czyli  przykłady sztambuchowych „emblematów” .  

          Napis na pomniku brzmi: O! hier ruht ein gutter Freund  (O, tu spoczywa dobry przyjaciel) 



August Klembt z Rawicza, 1804-1831, rkp. 378 I 

 

Typowy  w twórczości sztambuchowej motyw „vanitas”.  Częste jego wyobrażenie to głaz (pomnik, skała)  

z czaszkami  (symbol  śmierci, przemijania, nietrwałości życia) i refleksyjny napis , jak np.  

Was sint die Vorhaben dieser Welt (Jakie są zamysły tego świata...) 



  August Klembt z Rawicza, 1804-1831, rkp. 378 I 

 

Na kartach sztambuchów można znaleźć także przykłady ilustracji mniej lub bardziej 

znanych historii, historyjek, opowiadań... 



M. Ch. A. August Fiedler, Dresden..., 1789-1813,  rkp. 3126 

....albo  ilustracje do dzieł  literackich czy 

filozoficznych,  jak np.  „Candide „ Voltaire’a 



G. Fliege, Poznań, 1823-1835, rkp. 380 I 

      Nieliczne przykłady  „obrazków” haftowanych (głównie motywy roślinne) to bez wyjątku 

      rękodzieła kobiece ...  Najwięcej  (4) znajduje się w sztambuchu  G. Fliege z Poznania     



G. Fliege, Poznań, 1823-1835, rkp. 380 I 

 



 G. Fliege, Poznań, 1823-1835, rkp. 380 I 

 



G. Fliege, Poznań, 1823-1835, rkp. 380 I 

 

       Kolejny „obrazek” wykonany przez mężczyznę – „ku pamięci” wspólnych  młodzieńczych  rozrywek...  



    Joseph Geisler, Poznań,  

      rkp. 381 I 

 

 1798-1801,  

  „Przyklejona” kartka  to iluzja...  

  Ciekawy  koncept (autorski?)   

  wpisującego się Walentego Wronieckiego    



Wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht… 

 student z Jeny, 1758-1812, rkp. 377 I 

  Przykład  innego oryginalnego wpisu  –zapis  nutowy  popularnego niemieckiego kanonu  młodzieżowego 



  nn student, Dorpat, 1843-1853, rkp. 3563 

Sztambuchowa  zagadka: co oznacza ten „diagram”? 



 Wincenty Niemojowski,  Erlangen, 1803-1805, rkp  383 I 

Jeden z dwóch znajdujących się w BU sztambuchów  Wincentego Niemojowskiego, 

dokumentujący czas jego podróży  i studiów w Erlangen  



sztambuch - listownik 



Paulina z Lauczów Wilkońska 

               (1815-1875) 

 ur. w Swarzędzu, pisarka, pamiętnikarka 



sztambuch-listownik  Pauliny  z Lauczów Wilkońskiej, 1842-1857, rkp. 388 I 



rkp. 388 I 



rkp. 388 I 



rkp. 388 I 



rkp. 388 I 



rkp. 388 I 



Sztambuch-listownik   

Felicji z Wasilewskich Boberskiej   

(1825-1889) 
 

ur. we Lwowie, publicystka, pedagog,  

założycielka pierwszego nowoczesnego zakładu 

dla kobiet 

rkp.  27 III 



 

 

 rkp. 27 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Felicja Boberska z mężem Alojzym,  

                                                                                                     działaczem  niepodległościowym,  

                                                                                                     uczestnikiem Wiosny Ludów na Węgrzech  

                                                                                                     w 1848 r.  



rkp. 27 III 



 

 

 
rkp. 27 III 



bilet wizytowy Salomei Bécu 

            list Giuseppe Mazziniego 

rkp. 27 III 



 sztambuch-listownik  nn. Niemki  z  Poznania, 1825-1837, rkp. 386 I 



sztambuch-listownik  nn. Niemki  z  Poznania, 1825-1837, rkp. 386 I    



Sztambuch - kalendarz 

„Horoskop” 
 

czyli 

 

sztambuch – kalendarz         
(koniec XIX wieku) 



                                          

„Horoskop”  to  polska  wersja angielskiej 

książeczki towarzyskiej  „Birthday  Book”, 

przeszczepiona na grunt polski  u schyłku  XIX  

wieku przez Annę Potocką.  

To rodzaj  małego kalendarza z przypisanymi  

na każdy  dzień  roku cytatami z dzieł wybranego 

autora – w polskim  Horoskopie z utworów 

Mickiewicza. Obok tych  poetyckich  myśli, 

zawierających – jak pisze we wstępie do 

Horoskopu Anna Potocka – „charakterystykę 

bądź przepowiednię lub przestrogę, zamieszczają 

się własnoręczne podpisy naszych miłych i 

znajomych, każdego pod dniem jego urodzin”.   

W ten sposób każdy wpisujący się do Horoskopu  

przekazywał  jego właścicielowi pewną myśl, 

życzenie, „wróżbę”  przypisaną  na  dzień  jego 

urodzin, a więc przez niego niejako wybraną . 

W zbiorach BU znajdują się dwa Horoskopy: 

należący do Marii z Zaleskich Czartoryskiej  z 

wpisami z lat 1883-1910 (rkp. 3457) 

oraz nieznanego właściciela (właścicieli) 

prowadzony w latach 1891-1954 (rkp. 3832)                     właściciel nn.,1891-1954, rkp. 3832 



Rkp. 3832 



Rkp. 3832 



Rkp. 3832 



Horoskop Marii z Zaleskich Czartoryskiej,      

wpisy z lat 1883-1910, rkp. 3457 



rkp. 3457 

 



rkp. 3457 

 



rkp. 3457 

 



rkp. 3457 

 



„Niech barometr twego życia  

stoi zawsze na pogodzie” 

          sztambuchy XIX/XX wieku 

 

                    Szkolne, pensjonarskie i nie tylko… 



Pamiętnik”Emilii Bojarskiej, 

Kraków, 1888-1902, rkp. 3767 



rkp. 3767 

 



   

rkp. 3767 



Sztambuch uczennicy Natalii Missuny, Piotrogród, 1916-1917, rkp. 3845 

             Wśród  pięknych  sztambuchowych „laurek „ można znaleźć i takie szczere wpisy... 



rkp.  3845 

 



Pamiętnik Krystyny Szyszłło, żony podróżnika i konsula RP w Peru. W przedwojennej Warszawie 

prowadziła salon towarzyski skupiający ówczesną polską elitę artystyczną, intelektualną i polityczną. 



Pamiętnik  Krystyny Szyszłło, Warszawa…, 1900-1925, rkp. 7881 

  Wpis  Ignacego Jana Paderewskiego 



Rkp. 7881 

      

      Akwarela Kazimierza Alchimowicza  







Pêle – Mêle 

czyli 

sztambuchowe „rozmaitości” 



Sztambuch młodzieżowy „Pele-Mele” (fr. „rozmaitości”)  z 1905 r., właściciel nn., rkp. 3527.  

To  przedwojenna wersja  „złotych myśli” popularnych wśród młodzieży w 2 połowie XX w.  



P êle - Mêle, Lwów 1906, właściciel nn., rkp. 3920  

 



Rkp. 3920 



Rkp. 3527 

Instrukcja w wersji drukowanej 



  Rkp. 3527 

    przykłady  pytań z Pele- Mele i odpowiedzi, niekiedy żartobliwych i ironicznych... 



Sztambuch jako dokument epoki  



przykład: 

 

w nurcie emancypacji, 

czyli  kobiety przełomu XIX/XX wieku 

o swoim miejscu na drabinie hierarchii społecznej ... 



Z pamiętnika Emilii Bojarskiej,  

wpis przyjaciółki Jadwigi, 

Kraków 1889 

rkp. 3767 

 



     Pele-Mele, 1905, rkp. 3527 

 

zdanie  mężczyzny  

zdanie kobiety 

zdanie  mężczyzny 



Z pamiętnika Krystyny Szyszłło, Warszawa…, 1900-1925, rkp. 7881 



        XXI wiek   -  sztambuch démodé 

              

                              

    Czy zmierzch kultu pamiątek? 

 


