
DEKLARACJA POPARCIA 
DLA ZACHOWANIA W NARODOWYM DZIEDZICTWIE KULTURY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „KATALOGU KORWINA" - BEZCENNEGO, 

RENESANSOWEGO MANUSKRYPTU SZKOŁY FLORENCKIEJ, WPISANEGO 

NA ŚWIATOWĄ LISTĘ PROGRAMU UNESCO „PAMIĘĆ ŚWIATA" -

NAJCENNIEJSZEGO ZABYTKU KULTURY W KOLEKCJI WOJEWÓDZKIEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W TORUNIU: 

EPISTOLA DE LAUDIBUS AUGUSTAE BIBLIOTHECAE ATQUE LIBRI QUATUOR 

VERSIBUS SCRIPTI EODEM ARGUMENTO AD SERENISSIMUM MATHIAM 

CORVINUM PANONIAE REGEM. 

My niżej podpisani, wyrażając wolę własną, a także wolę t yc h, których reprezentujemy poprzez 

sprawowane urzędy, apelujemy do Posłanek i Posłów na Sejm o odstąpienie od inicjatywy 

pozbawienia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajdującego się w jej kolekcji bezcennego 

rękopisu. Bezcennego dla Torunia i Regionu, będącego nierozerwalną częścią duchowego 

i materialnego dziedzictwa narodowego Polski. 

Kodeks t en jes t wyjątkowy ze względu na jego wartość historyczną i artystyczną. W ykonany 

w t ec hnice pergaminowej, ozdobiony został przez mistrzów florencki ej szkoły malarstwa 

miniacuryst ycznego. Dziś stanowi jeden z 650 rozproszonych po całym świecie egzemplarzy 

tzw. rodziny corvinianów, do której należą ocalałe egzemplarze ze zbiorów dawnej biblioteki 

króla Węgier Macieja Korwina , obecnie wpisane na Światową Listę Programu UNESCO „ Pamięć 
Świata". Na cle wszystkich corvinianów wyjątkowości naszemu manuskryptowi dodaje jego treść , 

bowiem jest ona poetyc kim opisem tego zbioru. 

Bibliotheca Corviniana, druga po watykańskiej najznamienitsza biblioteka epoki renesansu, nie 

przetrwała próby czasu. Po śmierci króla jej zasoby ulegały stopniowej degradacji i rozproszeniu. 

„Epistoła ... " trafiła do Torunia przez Italię lub Niemcy. A w roku 1594 została przekazana 

w darze przez toruńskiego mieszczanina do zasobów biblioteki Gimnazjum Akademickiego, 

nowo powstałej w Toruniu wyższej uczelni, której ranga i poziom kształcenia , podobnie jak 

poziom i ranga Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wileńskiego , stanowiły o sile 

i otwartości Rzeczypospolitej. Była wkładem i odpowiedzią mieszczan toruńskich i całych 

Prus Królewskich na przynależność do Rzeczypospolitej. Odtąd, jako nr 21 w księgozbiorze 

założonej wówczas biblioteki, przez wieki stanowi przedmiot pieczołowitej opieki i troski. 

Do dz i ś, tak jak pamięć o Mikołaju Koperniku , stanowi jeden z fundamentów naszej tożsamośc i 

narodowej i przynależności do świata kultury łacińskiej. 

Dlatego, kiedy Polska jest wolnym, niepodległym Państwem , jesteśmy winni wdzięczność za ten 

dar minionym pokoleniom. I jesteśmy zobowiązani przekazać go następnym , aby nadal stał na 

straży prawdy historycznej i tożsamości narodowej. 
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