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W październiku 2019 roku w ofercie domu aukcyjnego Bremens & Bellevil-
le w Lyonie1 znalazł się XVIII-wieczny manuskrypt zatytułowany: 

MEMOIRES

POUR SERVIR AL’HISTOIRE

DE LA VIE ET DES ACTIONS DE

IEAN SOBIESKY

IIIE DU NOM

ROY

DE POLOGNE

Choć wolumin  ten  nie  posiadał  informacji  o  autorze,  jego  tytuł  jedno-
znacznie wskazywał  że może być  to  znane z odpisów dzieło autorstwa 
Philippe Duponta, artylerzysty, kapitana dragonów, posła, a następnie pa-
miętnikarza i lojalnego obrońcy pamięci i dokonań króla polskiego Jana III 
Sobieskiego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstępna analiza manuskryptu 

(Ryc. 1, 2) oraz przybliżenie go gronu specjalistów, jak również miłośników 
historii  i  literatury. Wszelkie świadectwa wskazują, że  jest  to pierwotny 
rękopis  Pamiętników  Philippe  Duponta,  będący  bezpośrednim  źródłem 
dla dwu odpisów, dzięki którym współcześnie znana jest ich treść – od-
pisu  znajdującego  się w  księgozbiorze Bibliothèque Méjanes w mieście 
Aix w Prowansji2 oraz tzw. odpisu Ordynacji Ks. Czartoryskich, będącego 
obecnie w zbiorze Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie3.

Przeprowadzona  kwerenda  źródeł  oraz  analiza  porównawcza  odpisów 
z Aix  oraz  Biblioteki  ks.  Czartoryskich wykazała,  że  oba  zostały  spisa-
ne  przez  tę  samą  osobę  oraz  powstały  z  inicjatywy  Gabriel-François 

Coyer’a (1701-1782), co znacząco przesuwa wstecz czas powstania kra-
kowskiego egzemplarza4, a oba odpisy – z Aix i zbioru ks. Czartoryskich 
każe traktować jako powstałe równolegle i spisane na podstawie aktual-
nie odnalezionego rękopisu.

Manuskrypt zawiera uwagi redakcyjne w postaci skreśleń i nadpisanych 
nad nimi treści, jak również liczne autorskie przypisy marginesowe, które 
w odpisach z Aix oraz ze zbioru ks. Czartoryskich występują już jako treść 
podstawowa. 

W artykule zarysowana jest też późniejsza historia manuskryptu, dotyka-
jąca między innymi polskiej emigracji we Francji po powstaniu listopado-
wym, której ślady możemy odczytać dzięki XIX-wiecznym grafikom i fisz-
kom luźno włożonym i zachowanym w manuskrypcie.

Poniższy  esej  pomija  szczegóły  arcyciekawej  postaci  autora  Pamięt-
ników  –  Philippe  Duponta  (właściwie:  Philippe  le  Masson  du  Pont, 
ok. 1650 – ok. 1735)  i  jego związków z Janem III Sobieskim oraz treści 
dotyczącej wydarzeń historycznych w nich  zawartej,  za wyjątkiem  tych 
istotnych dla  analizy omawianego woluminu.  Informacje  te można  zna-
leźć  w  profesjonalnych  i  popularnych  opracowaniach  historycznych, 
w tym w polskim wydaniu Pamiętników Philippe Duponta z roku 20115 oraz 
w encyklopedii Silva Rerum, dostępnej na portalu Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie6.

Źródła pierwszego wydania Pamiętników z 1885 roku

Pamiętniki  Philippe  Duponta  zostały  spisane  przez  autora,  czynnego 
uczestnika większości kampanii Sobieskiego, z zamiarem ich wydania jako 
odpowiedzi  na  nieprzychylną  polskiemu  królowi  popularną  publikację 
François Paulin Dalairaca7,  innego Francuza w służbie Jana Sobieskiego. 
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Ryc. 1. Rękopis Philippe Duponta. Stan przed konserwacją odspojonego grzbietu oraz po konserwacji przeprowadzonej w 2020 r. w Pracowni Konserwacji Zakładu Ossolińskich we 
Wrocławiu pod kierunkiem mgr Katarzyny Kroczak. Fot. M. Lose.
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Do wydania Pamiętników Duponta, z niewiadomych przyczyn, jednak nie 
doszło. Tym niemniej sam manuskrypt, i wykonane z niego w nieznanej ilo-
ści kopie, musiały znajdować się w obiegu wśród osób zainteresowanych 
postacią polskiego króla, czego dowodzi fakt powoływania się na rękopis 
pamiętników Duponta, jako główne źródło, przez jezuitę Gabriel-François 
Coyer’a, autora książki o Janie III Sobieskim, wydanej w Warszawie w 1761 
roku8 (Ryc. 3).

Pierwsze wydanie Pamiętników, w języku oryginału – tj. francuskim, po-
przedzone dwujęzycznym polsko-francuskim wstępem, nastąpiło dopiero 
w 1885 roku9. Zgodnie z informacją podaną przez Wincentego Korotyń-
skiego  (1831-1891) w Przedmowie Wstępnej10, oparto  je na  jego dwóch 
odpisach, drobiazgowo porównanych i scalonych. 

Odpis pierwszy wykonano z kopii Pamiętników znajdującej  się w archi-
wach miasta Aix w  Prowansji,  obecnie  Bibliothèque Méjanes2,  odnale-
zionej dla polskiej historiografii w 1837 lub 1838 roku przez Konstante-
go Gaszyńskiego11. Dokonali  go w  latach  1838-1839  roku  dwaj  polscy 
emigranci – panowie Piotrowski  i N. W. Łempicki, na zlecenie hrabiego 
Edwarda Raczyńskiego (1786-1845), który uprzednio zapoznał się z treś-
cią manuskryptu w Aix osobiście. Planował on wydanie odpisu Pamiętni-
ków, niestety śmierć pokrzyżowała te plany, a transkrypcja odpisu osta-
tecznie z Aix trafiła do zbiorów Akademii Umiejętności w Krakowie, gdzie 
znajduje się do dziś12.

O  drugim  odpisie  i  trzecim,  będącym  scaloną  wersją  pierwszych  dwu, 
Wincenty Korotyński w Przedmowie Wstępnej wydania z 1885 roku pisze 
tymi słowami: 

„Wszakże już w końcu wieku zeszłego lub na początku bieżącego, o ile z pisma 
wnosić można, prawdopodobnie dla zbiorów Puławskich, postarano się o spo-
rządzenie odpisu Pamiętników Duponta, nie wiadomo z jakiego źródła; kopia Ryc. 2. Widok strony tytułowej manuskryptu. Fot. M. Lose.
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Ryc. 3. Manuskrypt Pamiętników Duponta oraz powstałe na jego podstawie dzieło Gabriel-François Coyera “L’histoire de Jean Sobieski”, wydane w trzech tomach w Warszawie 
w 1761 roku. Fot. M. Lose.
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ta, starsza o jakie lat czterdzieści od wykonanej dla Raczyńskiego, oparła się 
z biegiem czasu o Kraków, gdzie obecnie znajduje się w muzeum książąt Czar-
toryskich. Odpis trzeci, stanowiący własność Biblioteki Ordynacyi hr. Krasiń-
skich, służący do obecnego wydania Duponta, powstał z dwóch powyższych 
rękopismów krakowskich, porównanych i wzajemnie uzupełnionych13.” 

Dalej,  na  podstawie  „błędów, opuszczeń i wariantów”  znajdujących  się 
w  „odpisach  krakowskich”,  Korotyński  stawia  przypuszczenie,  że  żaden 
z nich nie powstał na podstawie oryginału manuskryptu i rozważa możliwe 
miejsca jego ówczesnej bytności – w Oławie „na Szląsku” bądź w Berlinie14.

Dla  niniejszej  analizy wartościowy  okazał  się  fakt  skrupulatnego  ozna-
czenia  w  przypisach  wydania  z  1885  roku  różnic  pomiędzy  odpisem 
hr. Raczyńskiego i ks. Czartoryskich. Ich wstępny przegląd wskazał, że żaden 
z dwu odpisów nie oddaje pełnej treści znajdującej się w odnalezionym 
rękopisie –  lecz dopiero  ich suma – co dało asumpt do głębszej analizy 
rękopisu. Poza licznymi różnicami w brzmieniu pojedynczych słów, w od-
pisie ks. Czartoryskich brakuje kilku akapitów tekstu, w tym sporego ustę-
pu ze wstępu Pamiętników (Préface) zawierającego opis treści tablicy po-
mnika kanclerza Stanisława Żółkiewskiego, wystawionego w miejscu jego 
śmierci w trakcie odwrotu po bitwie pod Cecorą. Z kolei w odpisie hr. Ra-
czyńskiego brak m.in. akapitu opisującego założenie obronne Trembowli, 
umieszczone w pierwszej części (Premiere Partie) Pamiętników.

Aby odtworzyć faktyczne wzajemne relacje między odpisami ks. Czartory-
skich i hr. Raczyńskiego a egzemplarzem z Aix i odnalezionym rękopisem 
przeprowadzono krzyżową  ich analizę, której  rezultaty przyniosły nowe 
i zaskakujące ustalenia. Wpierw jednak przyjrzyjmy się bliżej samemu rę-
kopisowi. 

Rękopis Duponta

Manuskrypt  zawiera  się w  pojedynczym woluminie,  obejmuje  on  łącz-
nie około 570 kart, w tym łącznie 1071 zapisanych stron, ponumerowa-
nych osobno dla  każdej  z  trzech  części.  Jego wymiary  zewnętrzne wy-
noszą  ok.  19,8  x  26,5  x  8,5  cm, wymiar  pojedynczej  karty  zaś  średnio 
ok. 18,5 x 24,7 cm. Zamknięty jest w XVIII-wiecznej skórzanej oprawie, 
z grzbietem opisanym (Ryc. 1 i 2): 

(H)ISTORIE

DE

(JEAN) SOBIESKY

(ROY D)E POLOGNE

(MANUSC)RIT15

Poszczególne karty manuskryptu wykazują sfałdowania, nierówności kra-
wędzi, na części pojawiają się plamy, które jednak nie wpływają na ogra-
niczenie czytelności tekstu. Ogólny stan zachowania manuskryptu należy 
uznać za dobry, a zawartość za nie wykazuje świadectw ubytków treści. 

W  2020  roku  wolumin  poddano  konserwacji  w  Pracowni  Konserwacji 
Zakładu Ossolińskich we Wrocławiu. Zakres zabiegów konserwatorskich, 
wykonanych pod kierunkiem mgr Katarzyny Kroczak, dotyczył naprawy 
oderwanego  i miejscami  uszkodzonego  grzbietu,  oczyszczenie  oraz  de-
zynfekcję woluminu i powiązanych luźnych fiszek i rycin metodą gazową. 

Na tylnej stronie okładki znajduje się dawny opis  inwentarzowy, zaś na 
pierwszej karcie za okładką znajduje się owalna, niezidentyfikowana do-
tychczas pieczęć (Ryc. 4). Manuskrypt podzielony jest na trzy zasadnicze 
części. Przed każdą z nich i pomiędzy nimi znajduje się od siedmiu do je-
denastu czystych, niezapisanych kart. Część pierwsza  (Ryc. 5)  „Premiere 
Partie” wraz z poprzedzającym wstępem „Préface” i przedmową zatytuło-
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Ryc. 4. Dawny opis inwentarzowy na tylnej stronie okładki, z odwołaniem do innej 
pozycji – prawdopodobnie pochodzący od paryskiego księgarza M. Méquig-
non. Niezidentyfikowana pieczęć instytucji lub biblioteki z Angers na pierw-
szej karcie za okładką, z widocznymi śladami zaklejenia. Pięczęć należy wiązać 
z osobą dr Louisa Barota z Angers, właściciela woluminu w I połowie XX wieku. 
Fot. M. Lose. Ryc. 5.1. Pierwsze strony głównych części rękopisu – wstęp „Préface”. Fot. M. Lose. 
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Ryc. 5.3. Pierwsze strony głównych części manuskryptu – część I „premiere Partie”. 
Fot. M. Lose. 

Ryc. 5.2. Pierwsze strony głównych części manuskryptu – rozdział zatytułowany 
„auant mon àriué e Pologne” (Przed moim przybyciem do Polski). Fot. M. Lose. 
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Ryc. 5.5. Pierwsze strony głównych części manuskryptu – część III „Troizieme Partie”. 
Fot. M. Lose. 

Ryc. 5.4. Pierwsze strony głównych części manuskryptu – część II „Seconde Partie”. 
Fot. M. Lose. 
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waną: „Premiere Partie auant mon àriueé e Pologne” (wykreślenie zgodnie 
z manuskryptem) zawiera 342 ponumerowane strony. Część druga  „Se-
conde Partie”  liczy 348 stron. Część trzecia „Troizieme Partie” zamyka się 
w 381 stronach, w zakresie numeracji obejmując również krótkie suple-
menty, ujęte również w wydaniu z 1885 roku: 

– „Maniere de faire la guerre des tartares”, str. 315-328; 

–  „Pratique des Troupes Polonoises pur se fournir de vivres auant que 
d’enter en Campagne”, str. 329-334; 

– Wzmianka o bitwie morskiej, niewyodrębniona tytułem w manu-
skrypcie, opisana w wydaniu 1885 roku jako: „Mention sur un com-
bat naval”, str. 334-340; 

– „Réponse au libelle de l’auteur des Anecdotes de pologne, ou memoires 
prétendus Secrets de JEAN SOBIESKI Roi de Pologne” str. 341-381. 

Manuskrypt spisano dekoracyjną, pochyłą kursywą, z zastosowaniem rub-
rykowania – wyróżnienia czerwonym atramentem m.in. inicjałów, tytułów 
części  i  rozdziałów,  śródtytułów, oznaczeń komentarzy marginesowych, 
cudzysłowów, nazwisk i tytulatury wybranych postaci historycznych oraz 
szczególnie  istotnych  fragmentów. W tekście obecne są  liczne przypisy 
marginesowe  –  nanoszone  równolegle  wraz  z  tekstem  podstawowym 
(Ryc. 6). Na marginesach części kart czerwoną kredką naniesiono robocze 
oznaczenia, prawdopodobnie podczas kopiowania tekstu z roboczych za-
pisków bądź podczas tworzenia odpisów.

W  czasie  spisywania  manuskryptu  Dupont  dobiegał  prawdopodobnie 
ósmego  dziesięciolecia  życia,  nie  był  też  zawodowym  sekretarzem.  Na 
tej  podstawie,  jak  również  czytelności,  przemyślanego  rozplanowania, 
wprawnego  i  wysoce  ozdobnego  stylu  pisma,  z  wyróżnieniami  kolory-
stycznymi  czerwonym atramentem  i  brakiem bieżących  korekt  błędów, 

Ryc. 6. Wybrane przykłady spośród licznych przypisów marginesowych towarzyszą-
cych podstawowemu zapisowi manuskryptu Pamiętników. Fot. M. Lose.
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można wnioskować,  że manuskrypt  został prawdopodobnie  spisany nie 
przez Duponta, lecz przepisany przez zawodowego sekretarza, na podsta-
wie zapisków autora.

Czasową granicę powstania manuskryptu wyznacza uwaga marginesowa, 
odnosząca się do Karola Alberta Bawarskiego, syna Teresy Kunegundy So-
bieskiej i elektora bawarskiego Maksymiliana Emanuela, zawierająca datę 
1733 (str. 61 cz. I, Ryc. 7).

Zmiany redakcyjne

W obrębie manuskryptu naniesione zostały korekty, polegające na skre-
śleniach i nadpisaniu nowych treści, mające charakter zmian redakcyjnych. 
Dotyczą one w głównej mierze wstępu części pierwszej Pamiętników, za-
tytułowanego Préface, gdzie obejmują łącznie 8 stron (str. 1-8 cz. I), oraz 
3 strony wstępu części drugiej – Seconde Partie (str. 2-4, cz. II). Pojawiają 
się też w innych partiach tekstu, gdzie obejmują korekty tytułów, jak rów-
nież pojedynczych słów.

Zmiany  redakcyjne  naniesiono  dwoma  różnymi  stylami  pisma,  odmien-
nymi od charakteru pisma manuskryptu (Ryc. 8). Warstwa zapisana atra-
mentem brązowym (dalej oznaczona w tekście „1”) obejmuje istotne zmia-
ny redakcyjne treści Préface i wstępu części drugiej. We wstępie Préface 
(str. 3 cz. I) dodano akapit następującej treści:

„Ponieważ moim zamiarem jest opisać szczegółowo wydarzenia, które miały 
miejsce po moim wstąpieniu na służbę u króla, a książę ten dokonał już wiel-
kich czynów przed moim przybyciem do Polski, na początku tych pamiętników 
umieszczam krótką relację o życiu i działaniach Jana Sobieskiego, króla Polski, 
aż do jego ostatniej kampanii, by w jednym obrazie nakreślić wszystkie boha-
terskie czyny tego człowieka” (tłum. Beata Spieralska, Ryc. 8).

Ryc. 7. Uwaga marginesowa na stronie 61 cz. I zawierająca datę 1733, odnosząca się 
do Karola Alberta Bawarskiego, syna Teresy Kunegundy Sobieskiej i elektora 
bawarskiego Maksymiliana Emanuela, wyznaczająca górną granicę powstania 
manuskryptu. Fot. M. Lose.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_II_Emanuel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_II_Emanuel
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Ryc. 8. Dwie powiązane chronologicznie grupy zmian redakcyjnych w treści manuskryptu. Atramentem 
w kolorze brązowym (warstwa 1) wprowadzono obszerne korekty redakcyjne we wstępie Préface 
i we wstępie części drugiej Seconde Partie. Zostały one uwzględnione w pełni w późniejszych 
odpisach. Atramentem czarnym (warstwa 2) naniesiono korekty językowe i merytoryczne, 
uwzględnione selektywnie w odpisach manuskryptu. Na stronie 3 (prawa, górna fotografia), 
wprowadzono w warstwie (1) dodatkowy akapit, powiązany ze zmianami tytułu następnego 
rozdziału i przesuniętym początkiem części pierwszej Premiere Partie – korektami wprowadzonymi 
w warstwie (2). Patrz również Ryc. 5 i 9. Fot. M. Lose.
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W powiązaniu z tą zmianą zmodyfikowano wcześniej zapisany tytuł ko-
lejnego rozdziału i przesunięto miejsce początku części pierwszej z 31 na 
stronę 74:

 – „Memoires Pour servir a l’historie de la vie et des actions, abergé des 
campagnes De Jean Sobieski Troiziéme du nom Roy de Pologne – Pre-
miere Partie auant mon àriueé e Pologne” (dodane treści podkreślo-
no, str. 31, cz. I, Ryc. 9 i 5),

 – „Memoires Pour servir a l’historie de la vie et des actions, De JEAN 
SOBIESKI Troiziéme du Nom ROY DE POLOGNE (słowo nieczytelne, 
wykreślone) des La premiere Partie” (str. 74, cz. I, Ryc. 5),

Powyższe zmiany tytułów naniesiono czarnym atramentem i odmiennym 
stylem należącym do drugiej warstwy korekt (dalej oznaczona w tekście 
„2”), co wskazuje na ich jednoczesne wprowadzenie ze zmianami w Préfa-
ce. Wszystkie powyższe zmiany, obejmujące obie warstwy korekt, zostały 
ujęte zarówno w odpisach z Aix-en-Provence oraz ks. Czartoryskich, a na-
stępnie w wydaniu z 1885 roku. 

Czarnym  atramentem  (2)  naniesiono  również  pewną  liczbę  drobnych 
zmian, w obrębie całego rękopisu. Mają one charakter językowy oraz me-
rytoryczny (Ryc. 8) i obejmują m.in. korekty:

– funkcji wojskowej Duponta z „Commandant une Compagnie Franche 
de deus Cents Dragons” na „de capitaine d’une Compagnie Franche 
de deus Cents Dragons” (str. 2 cz. I, Ryc. 10), 

 – nazwy miejsca bitwy „Parcan” na „Parkany” (str. 4 cz. I), 

 – zapisu nazwy „d’Jbarache” na „de Sbarache” (Zbaraż, s. 49, cz. I), 

 – zapisu nazwy rzeki z „Boug” na „Boh” (s. 81, cz. I), 

 – zapisu „Jolkef” na „Żółkiew”. (str. 340 cz. III). 

Ryc. 9. Korekta redakcyjna warstwy (2) polegająca na wprowadzeniu śródrozdziału: 
„Aberge des Campagnes de Jean Sobieski Troizieme du Nom Roy de Pologne, 
auant mon àriueé e Pologne” (Streszczenie kampanii Jana Sobieskiego, trzeciego 
tego imienia króla Polski, przed moim przybyciem do Polski), wprowadzona 
w miejsce planowanej strony tytułowej części pierwszej (Premiere Partie) 
Pamiętników. Poniżej porównanie z zapisem wybranych słów w listach 
Duponta oraz zbieżność ze sposobem wykreśleń tamże stosowanych – poprzez 
zamazywanie słowa, charakterystyczne również dla wykreśleń w warstwie (2) 
w manuskrypcie (patrz również: Ryc. 8). Fot. M. Lose, NIAB Mińsk.
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Ryc. 10. Naniesione w manuskrypcie sprostowanie wojskowej funkcji Duponta – z komendantanta (commandant) na kapitana (capitaine) dwu setek dragonów francuskich, 
zostało powtórzone przez Coyera w jego dziele poświęconemu Sobieskiemu (Préface, str. ix), natomiast zostało pominięte w obu odpisach manuskryptu – Biblioteki 
ks. Czartoryskich i z Aix. Fot. M. Lose.
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Charakter  korekt  naniesionych  czarnym  atramentem  (2)  wskazuje,  że 
zmiany te zostały wniesione ręką osoby zaznajomionej z językiem polskim 
oraz kontekstem historycznym  i  geograficznym opisywanych wydarzeń. 
Część  korekt  z  tej  grupy  nie  została  uwzględniona w  odpisach. Należy 
przypuszczać, że mogły zostać uznane przez kopistę za wtórne. 

W celu weryfikacji autorów dwu warstw korekt w rękopisie porównano 
je z pismem wybranych listów Duponta pochodzących z archiwum Sobie-
skich16 (Ryc. 11) oraz pismem Gabriel-François Coyera17 (Ryc. 12). Podczas 
gdy pismo Coyera nie wykazuje podobieństw do żadnej z dwu warstw ko-
rekt, pismo Duponta, jakkolwiek bardzo zróżnicowane na przestrzeni lat 
i wykazujące się pozbawionym wprawy żołnierskim charakterem, wydaje 
się, że może odpowiadać warstwie (2) naniesionej tuszem czarnym. Szcze-
gólnie bliska prostemu i pozbawionemu dbałości pismu Duponta wydaje 
się  być opisana wyżej,  przeprowadzona  z widocznym wysiłkiem  i  pew-
ną nieporadnością zmiana tytułu śródrozdziału między wstępem Préface 
a częścią pierwszą Premiere Partie (str. 31, cz. I, Ryc. 9). Z pismem Dupon-
ta zbieżny  jest również sposób wykreślania wyrazów zwykle stosowany 
w korektach warstwy (2).

Na drugiej stronie Préface, przy opisie funkcji wojskowych Duponta, użyto 
w podstawowej  treści sformułowania:  „Ingenieur en chef de l’Artillerie, et 
Commandant une Compagnie Franche de deus Cents Dragons”. Naniesiona 
czarnym atramentem korekta (2), nie ujęta w obu odpisach, precyzuje jego 
funkcję jako kapitana (capitaine) dragonów (Ryc. 10). Należy odnotować, 
że  Coyer  w  przedmowie  do  swej  książki  o  Sobieskim,  powołując  się 
na  Duponta,  używa  wyżej  przytoczonego  sformułowania  w  pełnym 
kształcie  i  zgodnie  ze  skorygowanym  brzmieniem,  używając  właśnie 
słowa  „capitaine”18.  Wskazuje  to  jednoznacznie  na  wczesny  charakter 
poprawek oraz na wykorzystanie omawianego rękopisu przez Coyera, jako 
podstawowe  źródło. Odnośnie  zaś  autorstwa  naniesionej  poprawki,  jej 

Ryc. 11. Strona z jednego z listów Duponta z 1719 roku, stanowiących część zbioru 
biblioteki Sobieskich, w Archiwum w Mińsku na Białorusi. Zdjęcie mikrofilmu, 
udostępnione dzięki uprzejmości Krzysztofa Kossarzeckiego z Zakładu 
Rękopisów Biblioteki Narodowej. Fot. NIAB Mińsk.



16

Ryc. 12. Niedatowany list Gabriel-François Coyera, będący w ofercie anykwariatu 
Librairie Pinault SA. Styl pisma odpisów znajdujących się w Bibliothèque 
Méjanes w Aix oraz w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie odbiega 
od stylu pisma Coyera prezentowanego w liście. Podobnie, nie wykazuje 
zbieżności z głównymi korektami redakcyjnymi rękopisu. Fot. Librairie Pinault 
SA. Paris.
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wczesna proweniencja i powiązanie z innymi merytorycznymi korektami 
warstwy (2) w manuskrypcie wydaje się być argumentem przemawiającym 
za pochodzeniem tej grupy korekt bezpośrednio od Duponta, choć w takim 
wypadku otwarte pozostaje pytanie dlaczego pierwotny  tekst wymagał 
poprawek w tym zakresie. 

Odpisy z Aix oraz Biblioteki książąt Czartoryskich 

Odpis znajdujący się w Bibliothèque Méjanes w Aix2 (Ryc. 13),  jak  i od-
pis ze zbioru ks. Czartoryskich3 (Ryc. 14) oprawione zostały w podobny 
sposób – w dwa tomy, odmiennie niż omawiany rękopis zawarty w poje-
dynczym woluminie. Wymiary krakowskiego odpisu wynoszą 18 x 24 cm, 
egzemplarza prowansalskiego podobnie – 18,7 x 24,5 cm. Woluminy te 
spisano atramentem w kolorze czarnym, dynamiczną, dekoracyjną kursy-
wą, z charakterystycznymi szeryfami, wyraźnie odmienną od stylu pisma 
odnalezionego rękopisu. W tekstach nie występują kolorystyczne podkre-
ślenia ani zmiany mające znamiona redakcyjnych – poza korektami oczy-
wistych omyłek dostrzeżonych w trakcie kopiowania tekstu.

Porównanie  stylu pisma obu odpisów wskazuje na  jego bardzo wysoką 
zbieżność, dalece wykraczającą poza wspólny  rys charakterystyczny dla 
epoki  i  regionu, pozwalającą wnioskować,  że oba  zostały  spisane  jedną 
ręką (Ryc. 15). Na tej podstawie można wnosić, że zarówno egzemplarz 
prowansalski, jak i krakowski są odpisami z jednego rękopisu, powstałymi 
w zbliżonym czasie. Zbieżność pisma obu odpisów z pewnością zostałby 
wychwycona już w latach 80-tych XIX wieku, gdyby podczas kompilacji 
krakowskich odpisów porównano je z egzemplarzem z Aix. 

Nieoceniona pomoc w zakresie ustalenia autora obu odpisów oraz czasu 
ich powstania przyszła  ze  strony Philippe Ferrand’a,  kustosza Biblioteki 
Mejanes w Aix. Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące daty akwi-

zycji tamtejszego egzemplarza Pamiętników, natknął się on na następują-
cą notatkę sporządzoną na podstawie korespondencji dr Louisa Barota19, 
wysłanej z Angers 28 września 1946 (Ryc. 16):

“On a fait quatre copies de l’ouvrage de M. Dupont. Celle que possède la Mé-
janes est la première en date et provient de l’abbé Coyer qui eut en sa posses-
sion le manuscrit original et fit prendre une copie vers 1755, soit une vingtaine 
d’années après la mort de l’auteur. Il se servit de cette copie pour établir son 
Histoire de Sobiesky qui fut publiée en 1761 à Varsovie, avec un dépôt à Paris 
chez Duquesne, rue Saint-Jacques. Coyer mourut en 1782 et sa bibliothèque 
dut échouer chez M. Méquignon où le marquis de Méjanes trouva cette copie 
en 1785. Sur cette copie de l’abbé Coyer une deuxième copie fut prise (peut-
être en Pologne même) pour le compte du prince Czartoryski, et une seconde 
copie fut prise à Aix-en-Provence en 1838 pour le comte Raczynski par deux 
Polonais émigrés après l’insurrection de 1831 et réfugiés à Aix, MM. Protowski 
et Lempocki. Ces deux copies aboutirent l’une et l’autre au musée de Craco-
vie. Enfin, vers 1880, le comte Krasinski fit colliger ces deux copies et les fit 
reproduire pour sa belle bibliothèque de Varsovie. En 1927 et 1930 ces trois 
copies s’y trouvaient toujours. Y subsistent-elles encore ? C’est douteux, car 
l’Université de Cracovie a été pillée par les Allemands et Varsovie entièrement 
rasée par les Allemands et les Russes.”

Zgodnie z treścią notatki, wielebny Gabriel-François Coyer, był w posia-
daniu oryginalnego rękopisu, na podstawie którego wykonał odpis około 
roku 1755, dwadzieścia lat od śmierci Philippe Duponta. Na jego podsta-
wie napisał swe dzieło: L’histoire de Jean Sobieski, wydane w Warszawie 
w 1761 roku. Księgozbiór Coyera, po jego śmierci trafił w ręce paryskiego 
księgarza M. Méquignon, gdzie Markiz de Mejanes w roku 1785 odnalazł 
odpis,  będący obecnie w  zbiorach Bibliothèque Méjanes w Aix-en-Pro-
vence. Dalej w notatce zawarta jest informacja, że na jego podstawie (być 
może w Polsce) powstał drugi odpis zlecony przez księcia Czartoryskiego 



18

Ryc. 13. Odpis Pamiętników Duponta ze zbioru Bibliothèque Méjanes w Aix-en-
Provence – widok ogólny oraz strona tytułowa tomu 1. Fot. Bibliothèque 
Méjanes. 
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Ryc. 14. Odpis Pamiętników Duponta Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie 
– tom 1 z odspojonym grzbietem oprawy oraz karta tytułowa tomu 2. 
Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie.
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Ryc. 15. Zestawienie wybranych przykładów ilustrujących zbieżność elementów pisma 
odpisu z Aix-en-Provence (tło szare) oraz odpisu ks. Czartoryskich (tło beżowe): 
przechylenie i kształt cyfr 3 i 7, wydłużone szeryfy na końcach wersów, zapis 
dużej litery „P”, zestawień dwuliterowych „…rt”, „…nt”, dekoracyjny kształt 
litery „…s” na końcach wyrazów, zapis wyrazów „Sobieski” oraz „Memoires”. 
Opr. M. Lose

Ryc. 16. Notatka towarzysząca odpisowi Duponta znajdującemu się w Bibliothèque 
Méjanes, zawierająca opis wczesnej historii rękopisu Duponta i odpisu z Aix 
autorstwa Coyera, zawarty w korespondencji dr Louis’a Barota, wysłanej 
z Angers 28 września 1946. Fot. Philippe Ferrand, Bibliothèque Méjanes.
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oraz dalsza, znana już nam już historia odpisu hr. Raczyńskiego i odpisu 
scalonego w 1885 roku (Biblioteki Ordynacji hr. Krasińskich) na potrzeby 
wydania książkowego. 

Autor notatki, dr Louis Barot (1873-1951) był francuskim lekarzem i pi-
sarzem, merem Angers w  latach  1912-1914.  Na  jego  związek  również 
z omawianym tu manuskryptem wskazuje kartka pocztowa, odnaleziona 
w rękopisie służąca jako zakładka, zaadresowana do jego osoby (Ryc. 17). 
Zarówno obecność kartki, jak i żywe zainteresowanie historią woluminu, 
którego świadectwem jest notatka zachowana w Aix, wskazuje, że musiał 
być on posiadaczem omawianego rękopisu w I połowie XX wieku. 

Informacje zawarte w notatce dr Louisa Barota dotyczące pierwotnego rę-
kopisu i odpisu z Aix wyjaśniają bardzo wiarygodnie ich wczesne losy w po-
wiazaniu z postacią Coyera, względem którego istnieją inne świadectwa 
jego dobrej znajomości Pamiętników. 

Natomiast przedstawiona przez Louisa Barota geneza odpisu ks. Czartory-
skich wydaje się nieprawdopodobna. Oparta jest ona zapewne na przekrę-
conych  informacjach pochodzących z przedmowy wydania z 1885 roku. 
Wincenty Korotyński intuicyjnie datuje ten odpis na ok. 40 lat przed po-
wstaniem odpisu hr. Raczyńskiego (1838), co powielają obecne zapisy in-
wentarzowe określając czas jego powstania między 1790 a 1800 rokiem. 
Górną  granicę  powstania  odpisu  ks.  Czartoryskich wyznacza  data  1812 
roku,  odnotowana  na  kartach  tomu  pierwszego  przez  jego  ówczesnego 
nabywcę, tuż pod wstępem przepisanym z książki Coyer’a (Ryc. 18). Od-
pis  ten  trafił do  zbiorów ks. Czartoryskich dopiero po  tym czasie,  także 
nie  mógł  zostać  przez  nich  zlecony.  Oba  odpisy  też,  ks.  Czartoryskich 
i z Aix, zawierają odmienne braki treściowe względem odnalezionego rę-
kopisu. Ich wzajemne różnice zostały już skrupulatnie opisane w wydaniu 
z 1885 roku, a faktyczne porównanie źródłowych tomów je potwierdza.  Ryc. 17. Kartka odnaleziona w rękopisie Pamiętników, zaadresowana do doktora 

Louisa Barota, służąca jako zakładka. Fot. M. Lose.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_d%27Angers
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Wyklucza to zatem również tezę, aby jeden z nich mógł być źródłem dla 
drugiego. 

Przywołana wcześniej zbieżność pisma obu odpisów (Ryc. 15), wskazuje, 
że odpis ks. Czartoryskich znajdujący dziś w Zbiorze Biblioteki Czartory-
skich w Krakowie, musiał zostać wykonany bezpośrednio z pierwotnego 
rękopisu przez Gabriela-François Coyer’a,  co wydarzyło  się w przedzia-
le  lat  1755-1782,  przy  czym  data  1755  wskazana  w  notatce  doktora 
Louis’a Barota w odniesieniu do odpisu z Aix, wydaje się i tu również jak 
najbardziej prawdopodobna. Przy czym odmienność stylu pisma Coyera 
i obu odpisów wskazuje że ów nie wykonał ich osobiście, lecz najpewniej 
zlecił ich wykonanie kopiście.

Różnice między rękopisem a wydaniem z roku 1885 roku i jego tłumaczeniem 
z roku 2011

Dla czytelnika interesujące jest z pewnością pytanie, czy w treści rękopi-
su, poza przywołanymi wcześniej podsumowującymi fragmentami wstę-
pów poddanymi korektom redakcyjnym, znajdują się fragmenty nieujęte 
w wydaniu 1885 roku i jego tłumaczeniu z 2011 roku, być może rzucające 
nowe światło na opisywane w pamiętnikach wydarzenia historyczne. 

Niestety,  porównanie manuskryptu  z wydaniem  z 1885  roku wskazuje, 
że suma obu odpisów będących jego podstawą20, poza nieznacznymi róż-
nicami  słownymi,  spolszczeniami  i  korektami  nazwisk  i  nazw własnych, 
z reguły wiernie oddaje treść manuskryptu.

Drobne różnice, dotyczą między innymi pierwszego zdania Préface, w któ-
rym Dupont w manuskrypcie swój okres służby Sobieskiemu określa jako 
trzydziestoletni (trente années), podczas gdy w wydaniu 1885 roku, bazu-

Ryc. 18. Notatka na kartach wstępnych odpisu ks. Czartoryskich – skopiowany wstęp 
z książki Coyera „L’histoire de Jean Sobieski”, zawierający odwołanie do 
Pamiętników Duponta, wraz datą zakupu odpisu – 1812 r. i nierozpoznanym 
podpisem nabywcy. Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie.
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jącym w tym zakresie na odpisie ks. Czartoryskich, mowa o  trzydziestu 
trzech latach (trente trois années). 

Na 26 stronie Préface, odpowiadającej swym zakresem stronie 7 wydania 
1885 roku, w odniesieniu do Stanisława Żółkiewskiego „Stanislas Oncle du 
Roi”, widnieje dopisek: maternel – odnoszący się do pokrewieństwa Jana III 
Sobieskiego z kanclerzem, po linii matki, Zofii Teofili z Daniłowiczów. Jest 
to powszechnie znany fakt historyczny.

W  części  II  Pamiętników,  w  liście  uczestników  bitwy  pod  Wiedniem 
pod rozkazami Sobieskiego,  (str. 242-244, cz.  II  rękopisu – Ryc. 19; str. 
142-143 wydania z 1885 roku), zapis w niektórych przypadkach odbiega 
nieznacznie od odpisów oraz wydania 1885 roku:

Rękopis Wydanie 1885 r.
Dans l’Armée l’Empereur* Dans l’armée l’empereur:
Mrs.

Le Duc de Lorraine Generalissime Msr. Le duc de Lorraine, géneraIissimé
Le Prince Herman de Baden Le prince Herman de Baden
Le Prince de Saxe La hombourg Le prince de Saxe Lahombourg 

(Lauenburg)
Le Prince Louis de Baden Le prince Louis de Baden
Trois Princes de de Neubourg, don’t deux

sont parvenus à l’ Electorat Palatin

Trois princes de Neubourg, dont deux 

sont parvenus à l’éctorat de Palatin
Deux Princes d’Hanover Deux princes de Hannover
Deux Princes d’Anhalt Deux princes d’Anhalt
Deux Princes de Saxe Gotta Deux princes de Saxe-Gota
Deux Princes de Vittemberg Deux princes de Vittemberg

(Würtemberg)

Deux Princes de Crouy don’t l’un fut tué Deux princes de Crouy, dont l’un fut tué 
(Croy)

Le Prince de Salm Le prince de Salm
Le Prince de Hesse-Cassel Le prince de Hesse-Cassel
Le Prince de Hohenlorm Le prince de Hohenlorm (HohenIohe)
Le Chevalier de Savoye tué Le chevalier de Savoye, tué
Le Prince de Saxe HaisenaK Le prince de Saxe-Haisemak (Eisenach)
Le Prince le Holsteim Le prince de Holstein
Le Prince Chevalier Lubomirski 
Polonois
à la solde de l’Empereur

Le prince chevalier Lubomirski, 
Polonais,
à la solde de l’Empereur

Dans l’Armée du Roy Dans l’armée du roi:
Sa Majesté a personne Sa Majesté a personne
Le Prince Jacques son fils ainé Le prince Jacques, son fils ainée
Le Prince de Courlande Le prince de Courlande
Le Prince de Vichenioviski Le prince de Vicheniowieski (Wiśniowie-

cki)
Dans l’Armée de Baviere Dans l’armée de Baviére:
L’Electeur en Personne L’electeur en personne
Dans l’Armée de Saxe Dans l’armée de Saxe:
L’Electeur en Personne L’electeur en personne
Deux Princes de Vicemfeld Deux Princes de Vicenfeld (?)
Dans l’Armée des Cercles de l’Empire Dans l’armée des cercles de l’empire:
Le Prince de ValdeK Le prince de Valdeck
Le Prince de BarcieK Le prince de Bareieck (Bayeruth)
Un Prince d’Anhalt Le prince d’Anhalt

*wyróżnienia kolorystyczne zgodnie z rękopisem.
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Ryc. 19. Lista książąt, którzy znaleźli się w wojsku zgromadzonym pod rozkazami polskiego króla dla odsieczy Wiednia 12 września 1683 roku, strony 242-244, części II rękopisu. 
Fot. M. Lose.
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Szczególnie  pasjonujące  i  godne  podziwu  są  zmagania  autora  rękopisu 
z francuskim zapisem brzmienia nazwisk, nazw geograficznych i miejsco-
wości, które w wydaniu 1885 roku zostały w wielu miejscach spolszczo-
ne, bez uzupełnienia tego faktu komentarzem redakcyjnym. I tak w ma-
nuskrypcie  odnajdujemy m.in.:  JolKesqi, Jolkeski  –  Żółkiewski, MenicheK 
– Mniszek, Sartoriski  – Czartotyski, Tisquevitch  – Tyszkiewicz, ChambeK 
– Szembek, Sapia – Sapiecha, Ragotzi – Rakoczy, Yolkef, Jolkef – Żółkiew, 
Mohilouf – Mohelew, Haliche – Halicz, Berestesku – Beresteczko, Jourave-
no – Żórawno, Boudchaz – Buczacz, Schochava – Suczawa oraz przywoła-
ny wcześniej Vichenioviski – Wiśniowiecki. Ten bogaty materiał językowy 
może służyć jako baza dla studiów w zakresie zapisu wschodnioeuropej-
skich nazw własnych w języku francuskim.

Emigracyjne losy manuskryptu 

Stan rękopisu w momencie jego nabycia wskazywał, że znajdował się on 
nienaruszony przez wiele dziesięcioleci. Zostały weń luźno włożone trzy 
XIX-wieczne grafiki powiązane z osobą Sobieskiego (Ryc. 20), z których 
pierwsza,  sygnowana  Ales21,  przedstawia  zamek  w  Olesku;  druga  zaś, 
sygnowana de Leclere, ukazuje pomnik konny Jana III Sobieskiego w Ła-
zienkach. Obie  ryciny  pochodzą  z  dzieła  Leonarda Chodźki  „La Pologne 
historique...”. Trzecia,  przedstawiająca  kanclerza  Stanisława  Żółkiewskie-
go,  wykonana  została  na  podstawie  portretu  C.  Czamańskiego.  Na  jej 
odwrocie znajduje się odręczna dedykacja księdza kapelana Jana Pawła 
Dąbrowskiego (w sfrancuszczonym podpisie: Jean Paul Dombrowski), emi-
granta,  byłego  dyrektora  szkoły  polskiej,  emerytowanemu  generałowi 
Pierre-Louis Binet de Marcognet’owi, Komendantowi Gwardii Narodowej 
w Orleanie:

Ryc. 20. Trzy XIX-wieczne grafiki luźno włożone w rękopis oraz treść dedykacji księdza 
Jana Pawła Dąbrowskiego dla generała Generała Pierre-Louis Binet de 
Marcognet na odwrocie przedstawienia Stanisława Żółkiewskiego. Fot. M. 
Lose.



26

À Monsieur le Général Binet Baron de Marcognet, Lieutenant Général, Com-
mendant de la Garde d’Orleans par Jean Paul Dombrowski, Aumonier réfugié 
Polonais, ancient Directeur de l’Ecole Polonaise (…) 

W manuskrypcie znajdujemy również zakładki w formie docinków gazet 
oraz fiszki (Ryc. 21), informujące o kończącej się prenumeracie magazynu 
Le National, rocznik 1834, zaadresowane do generała, wskazujące na jego 
żywe zainteresowanie lekturą manuskryptu. 

Generał Pierre-Louis Binet de Marcognet (1765-1854), walczył w wojnie 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych, następnie był uczestnikiem licz-
nych kampanii zarówno za czasów monarchii, jak i wojen napoleońskich. 
Został zwolniony z wojska 9 września 1815 roku, po rewolucji  lipcowej 
1830  roku  przywrócono  go  de  rezerwy,  przeszedł  w  stan  spoczynku 
w 1832 roku. 

Ksiądz  Jan  Pawel  Dąbrowski,  pochodzący  z Makowa w województwie 
Płockim, był uczestnikiem powstania listopadowego. Pełnił funkcję kape-
lana 3 pułku piechoty, działającego w strukturze 5 dywizji piechoty. Za 
udział  w walkach  został  odznaczony  przez władze  powstańcze  złotym 
krzyżem Virtuti Militari. Na emigracji, w latach 1834-1837 pełnił funkcję 
dyrektora szkoły polskiej w Orleanie, zaś w latach 1846-1847 w Batignol-
les22. Z faktu użycia w dedykacji sformułowania „ancien Directeur” należy 
wnosić, że grafiki zostały sprezentowane generałowi prawdopodobnie po 
1837 roku, jeśli ta uwaga odnosi się do szkoły Orleańskiej. Z treści dedy-
kacji nie wynika, czy podarowany został również sam manuskrypt. Należy 
przypuszczać, że prawdopodobnie był on już wcześniej w posiadaniu ge-
nerała, natomiast materiały uzyskane od Dąbrowskiego miały służyć je-
dynie przybliżeniu postaci i wydarzeń, którymi był żywo zainteresowany.

Wymiana  materiałów  dotyczących  Sobieskiego  między  księdzem  Dą-
browskim  a  generałem  de Marcognet  dzieje  się  równolegle  lub  niemal 

z historią odkrycia drugiego odpisu manuskryptu w archiwach miejskich 
Aix w Prowansji, przez Konstantego Gaszyńskiego, co w konsekwencji do-
prowadziło do  zainteresowania nim hrabiego Raczyńskiego  i  powstania 
z jego woli odpisu w 1838 roku.

Podsumowanie

Przeprowadzona  analiza  pozwoliła  ustalić  pierwotny  charakter  odnale-
zionego  rękopisu oraz uporządkować  cenną historycznie wiedzę o  jego 
pierwszych dwu odpisach – z Bibliothèque Méjanes w Aix-en-Provence 
oraz Biblioteki ks. Czartoryskich w Krakowie, obu wykonanych za pośred-
nictwem Gabriel-François Coyer’a. Dzięki tej nietuzinkowej postaci – by-
łemu  jezuicie, pisarzowi, działaczowi społecznemu, członkowi Akademii 
Stanisławowskiej w Nancy  i  jego  zainteresowaniu  Janem  III  Sobieskim, 
zarówno treść w formie odpisów, jak i sam rękopis Pamiętników Duponta 
dotrwały do naszych czasów. 

Notatka zachowana w liście dr Louisa Barot’a pozwoliła też na uściślenie 
daty śmierci Philippe Duponta około 1735 roku.

Pocieszający jest fakt, że mimo licznych zawieruch, które przetoczyły się 
przez Francję i Polskę począwszy od I połowy XVIII wieku, nie spełniła się 
obawa Louisa Barot’a i do dziś zachowały się zarówno rękopis Pamiętni-
ków,  jego dwa pierwsze odpisy  zlecone przez Coyer’a oraz dwa dalsze, 
spisane  już przez Polaków w  latach 1838-1839  i około 1880  (Ryc. 22). 
Spośród archiwaliów związanych z historią rękopisu, nie udało się  jedy-
nie ustalić aktualnego miejsca notatek zgromadzonych przez Konstantego 
Gaszyńskiego, wykonanych na podstawie odpisu z Aix, które dały impuls 
powstaniu odpisu Raczyńskiego z lat 1838-39.
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Ryc. 21. Liczne fiszki odnalezione się w rękopisie, świadczące o żywym zainteresowaniu generała 
Pierre-Louis Binet de Marcognet lekturą Pamiętników. Większą część stanowią blankieciki 
przypominające generałowi o terminie upływu prenumeraty dziennika Le National, z roku 
1834 oraz Le Constitutionnel. Na jednej widnieje odniesienie do bitwy pod Parkanami. 
Fot. M. Lose
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Ryc. 22. Drzewo przedstawiające aktualny stan wiedzy nt. historii rękopisu, odpisów oraz wydań Pamiętników Philippe Duponta i ich wzajemne relacje, w świetle ustaleń 
przedstawionych w niniejszym artykule. Rys. M. Lose
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Ostatnie dziesięciolecie przyniosło dwa nowe wydania Pamiętników Du-
ponta – polskie w 2011 roku5 oraz francuskie w 201623. W przyszłych wy-
daniach wskazana wydaje się być rewizja redakcyjna ich tekstu z uwzględ-
nieniem wiadomości  na  temat  odnalezionego  rękopisu  oraz  faktycznej 
jego treści. Aktualne wydania powstały bowiem na podstawie scalonych: 
1)  wtórnego  odpisu  –  tj.  hr.  Raczyńskiego,  powstałego  na  podstawie 
pierwszego odpisu Coyera  z Aix  oraz 2)  pierwszego odpisu –  ks. Czar-
toryskich, będącego drugim z odpisów wykonanym w okresie własności 
manuskryptu przez Coyera. Choć historia  ich powstawania  jest świade-
ctwem wielkiej kultury naszych poprzedników, mając aktualną wiedzę je-
steśmy winni przyszłym czytelnikom pierwotną, możliwie najmniej zmie-
nioną,  treść Pamiętników,  zaopatrzoną przy  tym w komentarz nie  tylko 
historyczny, ale i przedstawiający niezwykłe losy tego dzieła. 

Podziękowania

Za pomoc w pracy nad powstaniem niniejszego artykułu szczególnie dzię-
kuję Philippe Ferrand’owi, kustoszowi Bibliothèque Méjanes w Aix w Pro-
wansji oraz Krzysztofowi Kossarzeckiemu z Zakładu Rękopisów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Projekt wspierali również dr hab. Beata Spieral-
ska-Kasprzyk oraz profesor Dariusz Milewski z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pomocy w zlokalizowaniu polskich 
odpisów udzieli: dr hab. Ewa Danowska z Biblioteki Naukowej PAU i PAN 
w Krakowie, Anna Romaniuk z Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz 
prof. dr hab. Janusz Pezda z Muzeum Narodowego w Krakowie. Dodatko-
wych  informacji dotyczących księdza Jana Pawła Dąbrowskiego udzielił 
prof. Jerzy Kuzicki. 

Maciej Lose
mlose@interia.pl
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Przypisy

1   Aukcja 20.10.2019 Bremens & Belleville w Lyonie, pozycja nr 10, opis pozycji: 
„Très important manuscrit autographe, sans doute inédit intitulé: Mémoires pour 
servir à l’Histoire de la Vie et des actions de IEAN SOBIESKY, IIIémé du nom, ROY 
DE POLOGNE. Environ 600 pages, d’une belle et élegante écriture, très lisible, 
format in-4. Relié en dem. veau et agrèmenté de figures hors texte. Premier quart 
du XVIII siècle. Belle piece.” Brak informacji aukcyjnej na temat proweniencji 
manuskryptu.

2   Odpis w Bibliothèque Méjanes w Aix, skatalogowano pod pozycją: Mémoi-
re pour servir à l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski, IIIe du nom, 
roy de Pologne, zawarty jest w 2 tomach, nr w katalogu: MS 111-1112 oraz 
570-571 R 917.

3   Odpis Ks. Czartoryskich znajduje się w Zbiorze Biblioteki Książąt Czartory-
skich w Krakowie:

  Tom 1: „Memoires  pour  server a l’histoire de la vie et des  actions de Jean So-
bieski IIIe du nom roi de Pologne par Mr [Philippe] Dupont. [!] attache a ce Prince 
en qualite d’ingenieur en chef de l’artillerie. Premiere partie”, Ca. 1790-1800, 
564 s. + [1] k. nlb. + [2] k. ochr.; 24 x 18 cm.., nr inw. MNK 17-rkps-2441-II 
t.1.

  Tom 2: Dupont Philippe:  “Memoires  pour server a l’histoire de la vie et des 
actions de Jean Sobieski IIIe du nom roy de Pologne. Seconde partie” Ca. 1790-
1800, 602 s. + [2] k. ochr. + [2] k. nlb.; 24 x 18 cm., nr inw. MNK 17-rkps-
2441-II t.2.

  Poniżej szerszy opis, pochodzący z Katalogu Rękopisów Biblioteki Książąt 
Czartoryskich w Krakowie, red. J. Nowak, Kraków, 2005: 

  2441 II T. 1 Franc.  [koniec XVIII w.]. 24 x 18 cm. K. ochr. 2 + s. 564 + k. 
nlb.  1,  s.  nie  zapis.  13. Opr.  płsk.  uszk.  Pismo  jednej  ręki.  Kopia. Na  s.  1 
i  559 piecz. Arch. Adama Jerzego Czartoryskiego.  „Mémoires pour servir à 
l’histoire de la vie et des actions de Jean Sobieski IIIe du nom roi de Pologne 
par Mr [Philippe] Dupont, [!] attaché à ce Prince en qualité d’ingénieur en chef 

de l’artillerie. Première partie”. Uwaga: Na s. 2 ręką nieznanej osoby notatka: 
„wyjęta z dzieła François Coyer, Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne ..., wyd. 
m.in. w Warszawie w 1761 r., T. 1–3”. Druk: Zob. J. Janicki, Biblioteka Ordy-
nacji Krasińskich, Muzeum Konstantego Świdzińskiego, Kraków-Warszawa 
1885, gdzie na s. III–V informacja o niniejszej kopii. Prow.: Na s. 2 notatka 
NN – „J’ai acquis ce manuscrit en 1812”. mikr. BN 17770.

4   Odpis, zgodnie z opisem inwentarzowym Biblioteki ks. Czartoryskich, dato-
wany był dotychczas na lata 1790-1800 (Patrz: przypis 3).

5   Philippe Dupont,  opr. Dariusz Milewski,  tłum. Beata  Spieralska: Pamiętni-
ki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, 
2011.

6   Silva  Rerum,  https://www.wilanow-palac.pl/silva_rerum.html  dostęp: 
1.05.2021

7   François Paulin Daleirac: Les Anecdotes de Pologne. Ou Memoires secrets du 
Regne de Jean Sobieski III. Du Nom, Henry Desbordes, Amsterdam, 1699. Pa-
miętnik Dalairaca w 1699  roku wydano  również w Paryżu, w następnych 
latach ukazał się Londynie, doczekał się wielu wznowień.

8   Gabriel-François  Coyer:  L’histoire de Jean Sobieski,  t.  1-3,  Varsovie  1761. 
Warto odnotować, że oprócz odniesienia we wstępie powyższego dzieła do 
manuskryptu  Pamiętników Duponta  jako  źródła wiedzy  na  temat militar-
nych kampanii Sobieskiego, również struktura dzieła Coyera, z podziałem na 
3 chronologiczne tomy, powiela schemat Pamiętników Duponta.

9   Janicki  J.  Wyd.,  Dupont  Filip:  Pamiętniki do historyi życia i czynów Jana 
III Sobieskiego Króla Polskiego, Muzeum Konstantego Świdzińskiego,  War-
szawa,  1885,  wersja  elektroniczna:  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/
doccontent?id=114609

10   Autorem Przedmowy wstępnej wydania Pamiętników z 1885 roku jest Win-
centy Korotyński  (1831-1891), choć z niewiadomych względów w książce 
brak wzmianki o jego osobie. Na karcie tytułowej widnieje jedynie wydawca 
– Ignacy Janicki, co mylnie może sugerować jego autorstwo wstępu.

https://www.wilanow-palac.pl/silva_rerum.html
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Contributor:%22Janicki+J.+Wyd.%22
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Creator:%22Dupont+Filip%22
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Pami%C4%99tniki+do+historyi+%C5%BCycia+i+czyn%C3%B3w+Jana+III+Sobieskiego+Kr%C3%B3la+Polskiego%22
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Title:%22Pami%C4%99tniki+do+historyi+%C5%BCycia+i+czyn%C3%B3w+Jana+III+Sobieskiego+Kr%C3%B3la+Polskiego%22
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=Subtitle:%22Muzeum+Konstantego+%C5%9Awidzi%C5%84skiego%22
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=114609
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=114609
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11   Magdalena Kowalska: Warsztat wydawniczy Ignacego Janickiego, Sztuka Edy-
cji 1/2012, str. 39.

  Konstanty Gaszyński oprócz  informowania o odnalezionym manuskrypcie 
swych  przyjaciół,  skopiował  jego  wybrane  fragmenty.  Notatki  pozostałe 
po  jego śmierci, w tym prawdopodobnie również częściowy odpis,  Ignacy 
Janicki przekazał zgodnie z wolą Gaszyńskiego  „Muzeum Konstantego Świ-
dzińskiego”. Ich obecnego miejsca nie udało się ustalić. Więcej na ten temat 
w przywołanym artkule Magdaleny Kowalskiej.

12   Odpis hr. Raczyńskiego znajduje się w zbiorach rękopiśmiennych Bibliote-
ki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, sygnatura 1076, mikrofilm: mf 1637-
1638.  Figuruje  w  opisie  katalogowym  pod  następującym  tytułem: Odpis 
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Strzemię wielkiego wezyra Kara Mustafy, dostarczone wraz przez Philippe Du-
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Obecnie w zbiorach skarbca Zamku Królewskiego na Wawelu. 
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