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Rys biograficzny 

Ziemia klwowska nie jest zbyt „bogata” w znane i wybitne osobistości, jeśli chodzi o ich 

historyczne dokonania i zasługi dla kultury polskiej. Stąd tym bardziej naleŜy pamiętać o tych 

nielicznych. Jednym z nich jest Konstanty Świdziński - kolekcjoner dzieł sztuki, bibliofil, mecenas 

i donator ośrodków polskiej kultury narodowej, patriota. Stworzył m.in. w Sulgostwie - w pierwszej 

połowie XIX w. - jedną największych polskich kolekcji dzieł sztuki. Urodził się 17 listopada 1793 

roku we wspomnianym Sulgostowie, a jego rodzicami byli Kajetan Świdziński i Felicjanna 

Hadziewiczówna, która zmarła, gdy Konstanty miał cztery lata. Sulgostów i poniekąd ziemia 

klwowska mają swoje odnotowane miejsce w polskiej literaturze pięknej. A to wszystko dzięki 

Klementynie z Tańskich Hoffmanowej (1798-1845), która związana była w róŜny sposób z rodziną 
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Świdzińskich i w swojej powieści Dziennik Franciszki Krasińskiej (1825) przedstawiła niektóre 

fakty z dziejów sulgostowskiego rodu. 

Pierwsze nauki Konstanty pobierał w domu i w warszawskiej rezydencji siostry dziadka, 

Marianny ze Świdzińskich Lanckorońskiej, wykazując wyjątkowe zainteresowanie nauką języków 

klasycznych. Ukończył Liceum Warszawskie egzaminem dojrzałości /z nagrodą/ w 1812 roku. Jego 

nauczycielami w liceum byli wyjątkowi ludzie, wielcy uczeni, tacy jak: zasłuŜony dla mowy 

polskiej autor Słownika języka polskiego, wówczas rektor uczelni, Samuel Bogumił Linde, u 

którego Konstanty mieszkał na stancji, oraz wytrawny znawca bibliografii polskiej, prof. Jan Feliks 

Bentkowski. W latach tych młody Świdziński związał się teŜ z innymi wybitnymi postaciami świata 

nauki: historykiem Joachimem Lelewelem oraz historykiem prawa Wacławem Aleksandrem 

Maciejowskim. W warszawskim okresie swego Ŝycia Świdziński często gościł w otwartym w 1818 

roku antykwariacie Gecla Salzsteina, stanowiącym wówczas centrum ruchu bibliofilskiego stolicy. 

Po maturze Konstanty wybierał się na studia do Lipska lub do Getyngi, jednakŜe plany te zostały 

przekreślone śmiercią ojca w 1814 r. Osiadł zatem na dobrach rodzinnych w Sulgostowie i zajął się 

odziedziczonym a zadłuŜonym majątkiem. Na dalszą naukę nie starczyło więc ani pieniędzy, ani 

czasu. Najwyraźniej sprawdził się jako gospodarz swych dóbr, skoro wkrótce mógł z niebywałą 

energią oddać się kosztownej przecieŜ pasji – kolekcjonerstwu. 

Brał udział takŜe w Ŝyciu publicznym, dwukrotnie będąc wybieranym marszałkiem sejmiku 

opoczyńskiego i piastował teŜ urząd radcy województwa sandomierskiego, a w roku 1828 i w 

latach 1830-1831 był posłem ziemi opoczyńskiej na Sejm Królestwa Polskiego. W okresie 

Powstania Listopadowego wystąpił z projektem zamiany pańszczyzny na czynsz. Proponował takŜe 

stopniową parcelację wielkich majątków ziemskich. Sam osobiście zamierzał kaŜdemu chłopu 

rozdać po 10 mórg ziemi ze swoich posiadłości; transakcja miałaby się odbyć na prawach czynszu. 

Klęska Powstania przekreśliła jego ambitne plany. Po upadku Powstania musiał uchodzić za 

granicę, do Galicji (mieszkał jakiś czas m.in. w Krakowie, gdzie Towarzystwo Naukowe w 1819 r. 

przyznało mu dyplom członkowski za osiągnięcia na polu bibliografii i archeologii polskiej). Po 

dwóch latach przymusowego wygnania, pod koniec 1833 roku wrócił do Kongresówki uwolniony z 

kary konfiskaty majątku. Wkrótce po powrocie udał się na Ukrainę, gdzie początkowo osiadł w 

majątku Szymanowskich w MotyŜynie, a następnie, po wygranym w 1834 roku procesie, w 

odziedziczonej po matce posiadłości ziemskiej Chodorków w województwie kijowskim (pow. 

skwirski). Po kilkunastu latach sprzedał macierzysty majątek Julianowi Lewandowskiemu, a 

uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na dalsze zakupy i ratowanie zabytków. Po czym od 

1850 roku aŜ do śmierci mieszkał w Kijowie. Jedynie około 1837 roku złoŜył krótką wizytę w 

majątku w Sulgostowie. Często natomiast gościł w posiadłości swego krewnego, ziemianina, 
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przemysłowca, heraldyka i zbieracza rycin, Wacława Rulikowskiego, w Paszkówce pod Kijowem – 

tu przez siedem lat bowiem znajdowała się pewna część zbiorów Świdzińskiego.  

Domy, w których zamieszkiwał, jak i całe swe Ŝycie i dobra osobiste zawsze 

podporządkowywał sprawom kolekcjonerskim; sprawom polskiej kultury narodowej. Jest w tym 

względzie pewnym wzorem do naśladowania. W Kijowie nawiązał Konstanty Świdziński szerokie 

kontakty naukowe z wybornym gronem inteligencji polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, a w 

szczególności ze znanymi bibliofilami i kolekcjonerami ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. 

Brał czynny udział w tamtejszym ruchu społecznym, literackim i artystycznym, aktywnie działał 

m.in. w kole literatów polskich, w powstałej w tym mieście w 1845 r. Komisji Archeologicznej dla 

Poszukiwań Zabytków StaroŜytności. W Kijowie najprzeróŜniejszymi sposobami pozyskiwał do 

swego „muzeum” interesujące go cenne przedmioty artystyczne – lub jak je wówczas nazywano – 

archeologiczne. Osobiście jeździł wszędzie tam, gdzie zaistniała moŜliwość nabycia „nowego 

zabytku”. 

Konstanty pochodził z rodziny, która z dziada pradziada odznaczała się niezwykłą 

gorliwością wiary i wielkim przywiązaniem do Kościoła. Nie dziwi więc fakt, Ŝe i on sam, 

wychowany w takiej atmosferze, nie zagubił tej gorliwości; dawał temu świadectwo przez całe 

swoje Ŝycie. Podobno na łoŜu śmierci doprowadził do nawrócenia jedną ewangeliczkę, hrabinę 

Helenę Starzyńską, której na ofiarowanej ksiąŜce, drŜącą ręką napisał: „Wierz umierającemu! 

Wierz, Ŝe jedna tylko religia jest prawdziwą – tu zbawienie”. W kilka dni po pogrzebie 

Świdzińskiego hrabina została katoliczką. [J.A. Świdziński, Konstanty Świdziński - zapomniany 

wielki Polak]. 

Świdziński jako miłośnik sztuki i kultury polskiej 

Konstanty Świdziński zasłynął jednak najbardziej jako wielki mecenas sztuki, posiadacz 

wielkich zbiorów wszelkich pamiątek przeszłości. Całe swe Ŝycie ten wyjątkowy i niezrównany w 

pracy człowiek poświęcił zbieraniu rzadkich druków (w tym cennych inkunabułów), rękopisów, 

dokumentów, rycin, obrazów, numizmatów i przedmiotów archeologicznych. Olbrzymim 

wysiłkiem zgromadził wiele unikatowych dzieł, zaś swe działania pojmował jako misję dziejową, 

której celem było zachowanie dorobku kulturalnego narodu. Świdziński zatem skwapliwie 

wyszukiwał, gromadził, zabezpieczał i udostępniał badaczom cenne swoje zbiory. Rozpoczął 

równieŜ publikowanie materiałów źródłowych tyczących dziejów Polski, Ukrainy, Podola, Wołynia 

i Litwy. Poszukiwania swe prowadził na terenie niemalŜe całej przedrozbiorowej Polski. 

Początkowo, do 1830 roku, zamieszkiwał i gromadził zbiory w Sulgostowie. JuŜ około 1818 roku 

był znany w całej Polsce jako słynny bibliofil. Powszechnie przyznawano mu tytuł „mecenasa 

literatury krajowej”. Ocena ta była bliska prawdy i w pełni zasłuŜona. Konstanty Świdziński u 

schyłku Ŝycia posiadał bowiem olbrzymią bibliotekę. Jego zbiory obejmowały ok. 22 tysiące dzieł 
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(zebranych w 25 tysiące tomów), 1031 rękopisów, 12 492 rycin, ok. 3000 monet, 246 eksponatów 

archeologicznych i 136 obrazów. Oprócz Sulgostowa, Chodorkowa, Paszkówki, Świdziński swe 

zbiory przechowywał takŜe w Rogalinie u Raczyńskich (gdzie uległy częściowemu zniszczeniu 

podczas rewolucji 1848 roku), w Krakowie u Popielów, w naleŜącym do Czapskich Brusiłowie.  

Jeśli chodzi o kolekcję usytuowaną w Sulgostowie to zbiory Świdzińskiego w tej 

miejscowości podzielone były na „oddziały”: w pierwszym znajdowały się przedmioty z zakresu 

„archeologii”, numizmatyki, zbroi, galerii obrazów, rysunków oryginalnych, rycin; w oddziale 

drugim zgrupowane były ksiąŜki drukowane „podzielone według przedmiotów”, druki ulotne i 

duplikaty; zaś w oddziale trzecim – rękopisy w woluminach, autografy, akta publiczne oraz akta 

prywatne obejmujące „archiwum miejscowe”, archiwa rodowe (m.in. Lubomirskich, Potockich, 

Charłęskich, Piaszczyńskich), korespondencję kolekcjonera, jego „rękopisy naukowe”. Muzeum 

Świdzińskiego mieściło się w czterech salach na pierwszym piętrze Sulgostowskiego pałacu. Dwie 

sale zawierały obrazy, zbroje i inne staroŜytności; w trzeciej i czwartej usytuowane były ksiąŜki i 

rękopisy. Biblioteka sulgostowska dzieliła się jeszcze na pododdziały. Był tam więc m.in. 

pododdział „rzadkości bibliograficznych”, a w którym znajdowały się nie tylko druki szesnasto- i 

siedemnastowieczne, ale i cenne inkunabuły. W kolejnym pododdziale, „historycznym polskim” 

zgromadzone były: „Kroniki i Historia Polska, Historia Kościelna Polska, Diariusze i Konstytucje 

Sejmowe, opisy kraju, monografie, bibliografie, herbarze etc.”, jak teŜ liczne druki ulotne, 

panegiryki, dzieła tyczące numizmatyki polskiej w komplecie, historii powszechnej, geografii. W 

następnych szafach przechowywano ksiąŜki z dziedzin: prawa cywilnego i kościelnego, teologii, 

nauk przyrodniczych i matematycznych, literatury pięknej, historii literatury, bibliografii, a takŜe 

niemal kompletny zbiór osiemnastowiecznych gazet, czasopism, kalendarzy oraz druków 

periodycznych. Wśród ksiąŜek obcych spory zbiór stanowiły druki „cerkiewne słowiańskie, ruskie i 

rosyjskie”, niektóre pochodzące nawet XV i XVI wieku, ale równieŜ druki czeskie, tureckie i 

arabskie, a ponadto – encyklopedyczne wydawnictwa francuskie i niemieckie.  

Józef Łoski w „Gazecie Warszawskiej” z 1857 roku pisał z uznaniem, Ŝe Konstanty był 

prawdziwym archeologiem, całą swą miłość do nauki i sztuki, całą niezłomną energię uŜył na 

zebranie pamiątek naszej przeszłości i stworzył Muzeum Narodowe, za co my powinniśmy imię jego 

na wieki otoczyć czcią i wdzięcznością. [...] biblioteki takie jak posiada ParyŜ, Londyn, Wiedeń etc. 

były dziełem wielu potęŜnych monarchów, wieki się składały na nie, gdy tymczasem w naszym kraju 

jeden człowiek, jak Załuski, Ossoliński albo obecnie Świdziński, wszystko swoim staraniem i 

kosztem zbierał, przez co ogromną ma w oczach naszych zasługę. [J. Łoski,  Biblioteka i Muzeum 

Świdzińskiego. (Wspomnienia z pobytu w Opoczyńskiem), „Gazeta Warszawska” 1857, nr 143 s. 5-

6]. 
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W ostatnich latach Ŝycia, spędzonych na Ukrainie, sulgostowski kolekcjoner zaangaŜował 

się z pasją w mecenat artystyczny, wspomagając finansowo imprezy literackie i wydawnicze oraz 

wspierając, swą promocją i majątkiem, rodzimych twórców. Organizował promocyjne aukcje 

wspierające artystów polskich. Cała ta działalność sprawiła, Ŝe w zbiorach Świdzińskiego znalazło 

się wiele prac współczesnych mu twórców, głównie portretów i obrazów o treści historycznej. Z 

duŜą energią zabiegał o pozyskanie wizerunków wykładowców uczelni polskich, które działały na 

dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, a które zostały zamknięte lub zlikwidowane w ramach represji 

po Powstaniu Listopadowym. Większość pochodzących z kolekcji Świdzińskiego portretów ludzi 

nauki i szkolnictwa dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej ocalała i wzbogaciła zasoby 

warszawskiego Muzeum Narodowego. Interesujące były zgromadzone przez Świdzińskiego rzadkie 

przedstawienia duchownych i świętych, jak na przykład kaznodziei konfederatów barskich 

karmelity, księdza Marka Jandołowskiego. Warto teŜ wspomnieć o wizerunku błogosławionego 

Wincentego Kadłubka czy św. Stanisława Kostki. Wreszcie były w kolekcji przedstawienia 

sławnych postaci historycznych i legendarnych Ukrainy. Za dzieła znacznej wartości uchodziły 

pochodzące ze zbiorów Świdzińskiego obrazy dawnych mistrzów szkół obcych – Włochów, 

Flamandów, Niemców, Austriaków, Francuzów i innych.  

We wspomnieniach o Świdzińskim podkreśla się, Ŝe był człowiekiem niezwykle otwartym, 

zwłaszcza w dziedzinie nauki, dalekim od narodowych uprzedzeń i dbałym o to, aby jak najwięcej 

ludzi zainteresowanych mogło korzystać z jego zbiorów. Dlatego teŜ nikomu nie odmawiał 

pomocy, gdy ten chciał poŜyczyć jakieś księgi do swojej pracy. Na przykład słynny historyk 

rosyjski Kostomarow wiele swoich dzieł napisał w oparciu głównie o bibliotekę Świdzińskiego. Z 

jego materiałów korzystali m. in. Joachim Lelewel, czy Józef Kraszewski, pozostawali z nim w 

ścisłej współpracy: ks. Ignacy Hołowiński (późniejszy arcybiskup mohylowski, wykładowca na 

uniwersytecie kijowskim, Świdziński współpracował z nim nad zamierzonym przez tegoŜ 

wydawnictwem o dziejach Ojców Kościoła), Michał Grabowski, Henryk Rzewuski, Tytus 

Szczeniowski, Tomasz Potocki, Henryk Lubomirski, Andrzej Edward Koźmian i inni. Konstanty 

Świdziński interesował się zbieractwem nawet wtedy, kiedy stan jego zdrowia powaŜnie się 

pogorszył. W ostatnich niemal dniach Ŝycia postanowił przewieźć zbiory z Ukrainy do Sulgostowa. 

Na początku listopada 1855 roku Świdziński wyprawił z Kijowa do Sulgostowa dwie „trzykonne 

furmanki” załadowane pakami z ksiąŜkami, obrazami, numizmatami, rycinami, zbiorami 

staroŜytności itp. 

Sprawa testamentalnego zapisu Świdzińskiego 

Jak wielu innych kolekcjonerów okresu zaborów, Świdziński pragnął, aby dorobek jego 

Ŝycia został przekazany narodowi i udostępniony publicznie. Najlepszą rękojmią zabezpieczenia 

zbiorów wydawała się kolekcjonerowi fundacja, która byłaby związana z jedną ze znaczących 
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ordynacji. Jednak wahał się długo z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeszcze w 1831 roku rozwaŜał, 

czy nie powołać w Krakowie zakładu naukowego na wzór Zakładu Narodowego J.M. 

Ossolińskiego we Lwowie. Następnie brał teŜ pod uwagę moŜliwość połączenia swych zbiorów z 

Biblioteką Ordynacji Zamojskiej lub Krasińskich. TuŜ przed śmiercią, 26 listopada 1855 r. w 

sporządzonym w Kijowie testamentalnym zapisie, Świdziński ostatecznie zdecydował powierzyć 

dorobek swego Ŝycia Ordynacji Myszkowskiej w osobie margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. 

Zastrzegł jednak, Ŝe kolekcje mają być udostępnione społeczeństwu jako „Muzeum Polskie im. 

Świdzińskich” w specjalnie dla tego celu wybudowanym gmachu w rodzinnym Sulgostowie lub w 

Warszawie. Zapisał więc testator Wielopolskiemu nie tylko bibliotekę, numizmaty, malowidła, 

ryciny, rzeźby, „staroŜytne dokumenta i inne rzadkości bibliograficzne i archeologiczne 30 000 r.s. 

ocenione”, ale i „sumę kapitałów 36 100 r.s.”. Kapitały Świdzińskiego, oprócz sum pozyskanych ze 

sprzedaŜy Chodorkowa, pochodziły równieŜ z Sulgostowa, gdzie w latach 50. XIX w., dzięki 

umiejętnemu gospodarowaniu zarządców, zadłuŜony niegdyś majątek zaczął przynosić znaczne 

dochody.  

Jednak Wielopolski, powierzone jego opiece zbiory Świdzińskiego, włączył do swojej 

prywatnej Biblioteki Ordynacji Myszkowskiej w Chrobrzy pod Pińczowem, a więc wbrew 

intencjom testatora. Ponadto zamknięcie kolekcji w prowincjonalnej miejscowości utrudniało 

dostęp do niej ludziom świata nauki i spowodowało niezadowolenie społeczne oraz ostrą polemikę 

na łamach ówczesnej prasy. Wielu opowiadało się za koniecznością przewiezienia zbiorów do 

Warszawy. Rozpoczął się proces sadowy, który trwał 4 lata. Ostatecznie Wielopolski, niecieszący 

się sympatią społeczeństwa, został zmuszony do zrzeczenia się zapisu na rzecz braci przyrodnich 

zmarłego kolekcjonera: Tytusa Świdzińskiego (właściciela dóbr w Podczaszej Woli) i Ludwika 

Świdzińskiego (zam. w Kadzi). Dzięki zabiegom grona ludzi, którym na sercu leŜało dobro kultury 

polskiej, zdołano uchronić kolekcję od rozproszenia, wymuszając na braciach Świdzińskich 

umieszczenie zbiorów, tym razem zgodnie z wolą testatora, w Warszawie, pod dachem pałacu 

Krasińskich. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej kilka pieczęci i stempli z kolekcji 

Świdzińskiego znajdowało się w zbiorach Muzeum Ordynacji Krasińskich. Odpowiednia ugoda 

zawarta w Warszawie dnia 3 lipca 1860 roku między Karolem i Ludwikiem Krasińskimi a braćmi 

Świdzińskimi, spowodowała oficjalne i ostateczne wcielenie zbiorów Konstantego Świdzińskiego 

do Ordynacji Krasińskich. Natomiast Sulgostow i okoliczne wsie zostały w  rękach krewnych 

Konstantego Świdzińskiego. Od braci Świdzińskich pochodziła część funduszu na utrzymanie 

przekazanych zbiorów i działalność wydawniczą, zaś znaczącego uposaŜenia nowo powstałej 

fundacji dokonała rodzina Krasińskich, przekazując na ten cel znaczne sumy ze swych dóbr. 

Zbiory Konstantego Świdzińskiego, na mocy układu między zainteresowanymi i po 

ogłoszeniu stosownego ukazu carskiego, 27 marca 1861 roku przekazane protokolarnie do zbiorów 
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ordynacji, stanowiły jednak tylko część zgromadzonej przez niego kolekcji. W 1901 roku ówczesny 

dyrektor Biblioteki Krasińskich Józef Kallenbach, zajmując się sporządzaniem inwentarza, 

stwierdził z Ŝalem, Ŝe zbiory Świdzińskiego, zanim zostały włączone do biblioteki Ordynacji 

Krasińskich, uległy powaŜnemu uszkodzeniu na skutek poŜarów w Krakowie i Sulgostowie oraz 

niedostatecznej opieki. Część zbiorów przemieszana została w Chrobrzy z Biblioteką Ordynacji 

Myszkowskiej, a pewne obiekty zaginęły w Falentach u Aleksandra Przezdzieckiego, gdzie 

przechowywano zbiory przed wydaniem ich ordynacji Krasińskich. Tym niemniej znalazły one 

wreszcie swe schronienie i zostały udostępnione uczonym, występując odtąd w instytucji 

Krasińskich pod nazwą: „Muzeum Konstantego Świdzińskiego”. Pieczę nad zbiorami powierzono 

specjalistom, zaś sprawami wydawnictwa zajmowała się specjalnie powołana Rada Redakcyjna, na 

której czele stał kolejny ordynat. Ówczesne społeczeństwo przyjęło z entuzjazmem i ulgą 

wiadomość o powołaniu fundacji i upatrywało w tym fakt o ogromnej doniosłości kulturalnej. 

Dzięki bezprzykładnemu wysiłkowi Edwarda Krasińskiego, kolekcje Świdzińskiego, stanowiące 

jeden z najcenniejszych składników zbiorów Krasińskich, znalazły w okresie międzywojennym 

godne schronienie w gmachu Biblioteki i Muzeum Ordynacji. Dzieląc los tej zasłuŜonej instytucji, 

uległy rozbiciu i zagładzie w czasie II wojny światowej, zwłaszcza w czasie Powstania 

Warszawskiego. 

O. Wacław Nowakowski (Edward z Sulgostowa) 

Sulgostowski kolekcjoner zdąŜył jeszcze swym testamentem powołać Radę Biblioteczną, 

powierzając jej zadanie sprawowania opieki naukowej nad pozostawionymi zbiorami. Świdziński 

przewidywał, Ŝe powołana instytucja będzie, podobnie jak to on czynił całe Ŝycie, zajmować się 

gromadzeniem rękopisów, druków, kartografików, dzieł sztuki oraz numizmatów. Dalej, jego zapis 

wyznaczał kierunki działalności przyszłej fundacji – Muzeum im. Świdzińskich: konserwowanie i 

zabezpieczenie, uzupełnianie, wreszcie popularyzacja zgromadzonych materiałów archiwalnych i 

bibliotecznych przez ich opracowywanie i publikowanie w formie wydawnictw cyklicznych oraz 

stworzenie katalogów. Zadania w zakresie scalenia rozproszonych po kraju zbiorów, ich 

porządkowania, konserwacji i powiększania miał wypełniać pracujący dla kolekcjonera od 1850 

roku bibliotekarz - Edward Nowakowski, który urodził się w 1829 r. w Kuryłówce na Ukrainie. 

Nowakowski jako bibliotekarz w Sulgostowie pracował w latach 1854-1858. Wraz z bratem 

Karolem przewoził tu zbiory Świdzińskiego z Kijowa. Po zwolnieniu go przez Wielopolskigo ze 

stanowiska (Nowakowski bowiem chciał, aby zbiory Świdzińskiego znalazły się w Warszawie), 

Edward podjął pracę bibliotekarza w Bibliotece Okręgu Naukowego Warszawskiego, gdzie 

pozostawał do 1860 r., po czym wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię: Wacław. Jednak 

swego imienia z chrztu św. uŜywał nadal jako pseudonimu pisarskiego – wiele publikując jako 
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Edward z Sulgostowa. Choć pod imieniem: Wacław, wydał dedykowaną Konstantemu 

Świdzińskiemu pracę. 

Czynnie zaangaŜował się w czasie Powstania Styczniowego, za co został aresztowany przez 

władze carskie 11 lutego 1864 r. Otrzymał nawet wyrok śmierci, złagodzony następnie do 8 lat 

zesłania do kopalni soli k. Irkucka. Tam poznał m.in. św. Rafała Kalinowskiego. 1 lutego 1880 r. o. 

Wacław został wyświęcony na kapłana przez bpa krakowskiego Albina Dunajewskiego. Był w 

ówczesnym Krakowie niezwykle znaną postacią, on to błogosławił związek małŜeński Lucjana 

Rydla. Stąd Stanisław Wyspiański musiał znać go osobiście, skoro słowa kaznodziei w Wyzwoleniu 

stanowią reminiscencję homilii Nowakowskiego. Podobno habit tercjarski z rąk o. Wacława 

otrzymał inny zesłaniec, sybirak: św. Brat Albert Adam Chmielowski. O. Wacław zmarł 9 stycznia 

1903 r. Jest on bez wątpienia postacią, która – jak Świdziński – zasługuje na pamięć, cześć i 

wdzięczność, takŜe ludzi ziemi klwowskiej. 

Edward musiał zaskarbić sobie Ŝyczliwość Świdzińskiego, skoro ten ostatni w testamencie 

napisał: „aby znajdujący się obecnie przy mnie bibliotekarz Edward Nowakowski pozostawał w 

tym obowiązku do śmierci swojej lub póki mu się podoba”. [J.L. Gadacz, O. Wacław Nowakowski 

(monografia), Kraków 1950, s. 18]. Z kolei Nowakowski o kolekcjonerze z Sulgostwa napisał: 

„Konstanty Świdziński poświęcenie się swoje dla dobra kraju uwaŜał jakby za akt religijny i 

obowiązek sumienia”. 

Śmierć Świdzińskiego i zadania dla jego współczesnych rodaków 

Konstanty Świdziński zmarł w Kijowie 29 listopada 1855 roku w wieku sześćdziesięciu 

dwóch lat. Jego pogrzeb przyciągnął tłumnie zarówno Polaków, jak Rosjan i Ukraińców, 

profesorów i studentów uniwersytetu kijowskiego. Jakiś czas potem prochy Świdzińskiego zostały 

przewiezione i złoŜone w grobowcu rodzinnym w kościele parafialnym w Klwowie. W rok po 

śmierci sulgostowskiego kolekcjonera uczczono jego pamięć mszami Ŝałobnymi: m.in. 9 września 

1856 r. w konsekrowanym wówczas w Nowym Mieście nad Pilicą kościele kapucynów, a 22 

września w kościele klwowskim, o czym donosiła ówczesna prasa. Obecnie nie ma juŜ dworu 

Świdzińskich w Sulgostowie ani zachowanego grobowca, ani tablicy pamiątkowej ku czci 

wielkiego Polaka, której ufundowanie powinno stać się wyzwaniem i zadaniem współczesnych 

rodaków Świdzińskiego. W starym bowiem kościele klwowskim istniała tablica pamiątkowa, wraz 

z portretem, na której widniał następujący napis: Tu spoczywa śp. Konstanty Ligęza Świdzinski, b. 

poseł powiatu opoczyńskiego, fundator Muzeum Świdzińskich, ur. 1793, um. 1855. Natomiast ks. 

Jan Wiśniewski przedstawiając historię parafii Klwów napisał: „Układając nową posadzkę w 

kościele klwowskim [który był zniszczony w czasie I wojny światowej], naleŜy do grobów 

zatrzymać wejście, aby trumna znakomitego człowieka [chodzi o Świdzińskiego] otoczona była 

opieką przyszłych pokoleń. Widok jej, aby budził do naśladowania”. Swego czasu w istniejącej 
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kaplicy w Sulgostowie znajdowały się ufundowane w 1871 r. dwa epitafia z czarnego marmuru 

poświęcone Konstantemu i jego bratu przyrodniemu Tytusowi Świdzińskiemu. Konrad Ajewski 

odnotowuje jednak, Ŝe wielkiemu kolekcjonerowi poświęcono jedynie placyk w Klwowie. 

Rzeczywiście, Rada Gminy w Klwowie w 1990 r. nadała temu miejscu imię zasłuŜonego bibliofila 

/wcześniej ten „placyk” poświęcony był K. Świerczewskiemu, który na swoim sumieniu ma krew 

niewinnych działaczy i Ŝołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, na których podpisał 

bezpodstawne wyroki śmierci; czyny takie w literaturze przedmiotu określa się mianem „zbrodni 

sądowych”/. 

Większości miejscowej ludności ziemi klwowskiej: postać Konstantego Świdzińskiego - 

zasłuŜonego dla kultury polskiej jej rodaka, faktycznie jest nieznana. CzyŜby więc – by zacytować 

słowa Konstantego z listu do Wielopolskiego – „pamięć, zasługa i praca całego Ŝycia 

[Świdzińskiego] bezowocnie zgasnąć śród ziomków naszych miała?”. Tymczasem stara i mądra 

dewiza podpowiada: „Nie pamiętając o przodkach, nie wiem kim jestem”. Potrzeba nam wszystkim 

- jak marynarze potrzebują latarni morskiej – ludzi będących wzorami postaw moralnych, 

patriotycznych. Mieszkańcy ziemi klwowskiej mają zatem poniekąd powinność „odkrywania” 

dokonań, zasług dla kultury polskiej takich osób, jak: Konstanty Świdziński czy o. Wacław 

Nowakowski /Edward z Sulgostowa/. Dobrze, Ŝe jest w Klwowie plac im. K. Świdzińskiego, warto, 

by te symboliczne znaki pamięci znacznie jeszcze powiększyć i wzbogacić o np. nowe tablice 

pamięci, czy inne przedmioty szacunku, wdzięczności, by ludzie nauki piszący o Konstantym 

Świdzińskim mogli odnotować pochlebne opinie o jego rodakach: mieszkańcach ziemi klwowskiej, 

Ŝe pamiętają o swoim najwybitniejszym Rodaku.  

                                                                                             
 
                                                                                                       Sławomir Szymczyk 
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