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Biblioteka Dworska z Solcy

Solecki zamek i jego właściciele

Zamek w Solcy, wsi stanowiącej obecnie część Karwiny, został wzniesiony 
w 1873 r. na miejscu pierwotnej twierdzy1. D obra karwińskie już od 1569 r. były 
w posiadaniu górnośląskiej rodziny Larischów2, k tóra w 1748 r. podniesiona 
została do stanu czeskich hrabiów3. Pierwsze wzmianki na tem at owego roku 
pochodzą już z XIII w. Po zawarciu przez Johanna Josefa Larischa (1776— 1820) 
małżeństwa z baronówną Anną von Mónnich (4- 1787) herb Larischów 
rozszerzono o znak Mónnichów, a członkowie rodu zaczęli używać obu n a 
zwisk. N a 1791 r. datowany jest zatem początek hrabiowskiej linii rodu La- 
risch-Mónnich.

Po Johannie Josefie zarząd nad karwińskimi dobram i, gdzie już w 1776 r. 
rozpoczęto wydobywanie węgla kamiennego, przejął jego syn Heinrich 
(1793— 1859), żonaty z hrabianką Henriettą z Haugwitzów (1799— 1884). Kolej
nym właścicielem majątku został najstarszy syn Heinricha, Johann (1821— 1884), 
dziedziczny członek izby panów, a w latach 1865— 1867 austriacki minister 
finansów. Jego bracia Leo (1824—1872) i Eugen (1835— 1880) byli założycielami 
nowych gałęzi rodu. Następnym dziedzicem Karwiny został syn Johanna i Franci
szki, baronówny Kast von Ebelsberg (1828— 1902), Heinrich (1850— 1918), 
dziedziczny członek izby panów i starosta ziemski Śląska Austriackiego, który 
pojął za żonę własną siostrzenicę Henriettę (1853— 1916), córkę hrabiego Lea. 
Ostatnim właścicielem zamku w Solcy był syn Heinricha i Henrietty, hrabia Johann 
Larisch-Mónnich (1872— 1962).

Podczas II wojny światowej, dnia 5 grudnia 1944 r. doszło do wybuchu wielkiego 
pożaru, który strawił cały zamek4. Po konfiskacie m ajątku Larischów, zamek 
w Solcy został ogromnym nakładem środków odrestaurowany, aby już jednak 
w 1953 r. „ustąpić —  jak  wtedy mówiono —  przed wydobyciem” i zostać 
zburzonym.
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Nie sposób obecnie stwierdzić kiedy dokładnie biblioteka Larischów została 
założona. M ożna jedynie przypuszczać, że już w końcu XVI bądź na początku XVII 
w. w którejś z rodowych siedzib powstał zalążek przyszłego księgozbioru. Niestety, 
książki nie są opatrzone znakami własnościowymi, które pozwoliłyby wskazać na 
dawniejszych członków rodu jako ich właścicieli. Zasadnicze powiększenie kolek
cji, a zarazem utworzenie jej historycznego rdzenia nastąpiło prawdopodobnie 
dopiero na początku XIX w., kiedy to  do kolekcji Larischów włączono fragmenty 
dwóch znakomitych księgozbiorów, Orlików z Łazisk oraz Vetterów von der Lilie. 
Około 1800 r. hrabia Johann Josef zakupił od hrabiów Orlików z Łazisk majątek 
w Dolnych Żywodcach5 i — jak można przypuszczać — również wtedy wszedł 
w posiadanie należącej do tego rodu kolekcji książek.

Biblioteka Orlików z Łazisk

Orlikowie, osiedli w XVII w. na Śląsku i M orawach, pochodzili z Polski6. Od 
1659 r. byli właścicielami Dolnych Żywocic7. W 1721 r. kolejny dziedzic żywodc- 
kiego majątku Karl Franz Alexander Orlik (1694— 1770) um ieśdł w tamtejszym 
barokowym pałacu założoną przez siebie bibliotekę naukową.

Karl F. A. Orlik był człowiekiem wykształconym. Wiedzę zdobywał między 
innymi w trakde młodzieńczych peregrynacji po Europie zachodniej. Wiele lat 
pracował w administracji państwowej oraz w urzędach sądowych na  terenie Śląska 
i Moraw. W 1753 r. uzyskał tytuł hrabiowski. Dwukrotnie wstępował w związki 
małżeńskie. Jego pierwszą małżonką była poślubiona w 1721 r. Eva Charlotta 
baronówna von Lilgenau (+1731). Po jej śmierd Karl F . A. Orlik pojął za żonę 
wdowę po hrabim Franzu Antonie von Hoditz, Marię Teresę ze Stahrenbergu. 
Mimo, że jego potomstwo liczyło ośmioro dzied, w tym piędu synów, na  początku 
XIX w. ród Orlików wymarł8. Ostatnim jego członkiem był Johann Baptist Karl 
Anton Orlik (1750— 1811)9, austriacki oficer. Z Larischami łączyły Orlików dawne 
koligacje rodzinne, umacniane kolejnymi małżeństwami.

Biblioteka Orlików, obejmująca kolekcję Karla F. A. Orlika w niewielkim tylko 
stopniu powiększona o książki zebrane przez jego syna Johanna Baptistę, liczy 
około 250jednostek bibliograficznych pochodzących z XVI—XVIII w., w większo- 
śd łacińskich, francuskich i włoskich, w mniejszej mierze niemieckich. Poza 
nielicznymi wyjątkami nie znajdziemy w nich starszych znaków proweniencyjnych. 
Takim wyjątkiem jest widniejące na jednej z książek nazwisko Wilhelma Wenzela 
von Lilgenau (wpis: Wilhelm Wenzl von Lilgenau”) 10, przodka pierwszej małżonki 
Karola F. A. Orlika, Evy Charlotty. Szczątki biblioteki Orlików przechowywane są 
obecnie w Pradze w Knihovne Narodnfho muzea oraz w Zakladm  knihovne 
Akademie ved, a ponadto w opawskim Zemskem archivu.

Jakkolwiek Orlikowie w sposób wyraźny dążyli do stworzenia księgozbioru 
o charakterze encyklopedycznym bez śdśle określonego profilu tematycznego, 
najliczniej reprezentowane jest w ich bibliotece piśmiennictwo z zakresu historii 
°raz polityki. W tej drugiej grupie warto zwródć uwagę na przykład na Axiomata

Powstanie i rozwój biblioteki
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historica — politica..., [b.m.] 1685 (sygn. 405) lub Georga H om a: Orbis politicus 
imperiorum, regnorum, principuum, rerumpublicarum, Francofurti et Lipsiae 1675 
(sygn. 647), a z druków nowszych na Friedricha Schilinga: Betrachtungen iiber Die 
Revolution und das neue sogennante Demokratische System in Frankreich, [b.m.[ 
1790 (sygn. 215). Z  kolei wśród dzieł o tematyce ściśle historycznej na wzmiankę 
zasługuje Antoniusa Bonfiniusa: Yngarische Chronica, Franckfurt am M ayn 1581 
(sygn. 532). Co oczywiste, księgozbiór Orlików zawierał także literaturę polityczną 
i historyczną odnoszącą się do Śląska, jak na przykład Triumph von Schlesien, O der 
Beschreibung der Huldigung zu Breslau..., Breslau 1742 (sygn. ZA Opava Ch 171). 
Znajdziemy tu ponadto bogaty zbiór piśmiennictwa klasycznego, jak  choćby dzieła 
Tacyta (sygn. 74), Tytusa Liwiusza (sygn. 193) lub Ksenofonta (sygn. 223). 
Naturalnie nie zabrakło w owym zbiorze również dzieł prawniczych, na przykład: 
Georga Adam a Struve: Syntagma juris cmlis, Jennae 1668 (sygn. 721). Stosunkowo 
często spotykamy się tu  także ze słownikami oraz podręcznikami gramatyki. Wśród 
bohemików znajdziemy na przykład Jana Jifiho Stredovsky’ego: Sacra M orańae 
Historia..., Solisbacii 1710 (sygn. 440), a w zbiorze literatury pięknej dzieło 
Christopha M artina Wielanda. Piśmiennictwo z zakresu nauk przyrodniczych, za 
wyjątkiem jednej edycji Georga Luise Ledera de BufTona (sygn. 388) oraz kilka 
opracowań medycznych, w zachowanej części biblioteki nie jest reprezentowane.

Książki Orlików oznaczane były wpisami: „CaroliFr. O rlik" lub „Ex libris C. Gr. 
v. Orlik et Łaziska”, a niekiedy również drzeworytowymi ekslibrisami heraldycz
nymi, które niemal zawsze wklejano w sposób dość nietradycyjny na  brzegach kart 
tytułowych. W niektórych książkach znajdziemy tylko wpis „Orlik” . Dzieła 
należące do ostatniego z Orlików oznaczone są podpisem ,,Jh. Bap. Gr. Freih. Gr. 
Orlik Freih. von Lazischka”.

Biblioteka Vetterów von der Lilie

Kolejną dużą kolekcję wchodzącą w skład biblioteki w Solcy jest księgozbiór 
Vetterów von der Lilie, hrabiowskiej rodziny wywodzącej się z Ratyzbony, 
a osiadłej na Śląsku i Morawach. W  jaki sposób ten liczący ponad 50 jednostek 
bibliograficznych zbiór trafił do Biblioteki Larischów nie jest dotąd jasne. 
Hrabiowie Vetterowie byli od 1660 r. aż do końca II wojny światowej właścicielami 
zamku Nova H orka, w którym umieszczona była ich rodowa biblioteka. Prowenie
ncje na książkach włączonych do księgozbioru soleckiego są identyczne z tymi, 
jakie znaleźć można w dworskiej bibliotece z Nove Horky.

Znaczną część księgozbioru Vetterów zgromadził nie zidentyfikowany dotąd 
członek owego rodu, który swoje książki oznaczał rękopiśmiennym znakiem 
—  przeplatającymi się inicjałami ,,V cL ” (Vetter comes Lilie). N a podstawie 
zachowanego fragmentu zbioru można przypuszczać, iż ów nieznany Vetter 
gromadził wyłącznie literaturę prawniczą, np. Jacobus Menochius: De arbitralis 
iudicum ąuaestionibus et causis, libri duo, Colaniae Agrippinae 1583 (sygn. 757) lub 
Johann Oldendorp: Iuris cm lis canonici collatio..., Lugduni 1541 (sygn. 695). 
Najstarsze dzieła wydane zostały w pierwszej połowie XVI w., najnowsze zaś 
w połowie XVII w. Niektóre pochodzące z biblioteki Vetterów książki opatrzone są
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heraldycznym  ekslibrisem sygnowanym literami „J.B .f."  i zawierającym dewizę: 
DEO DUCE, YIRTU TE CO M ITE  

” Na drugi, mniejszy fragment Vetterowskiej kolekcji znajdującej się w soleckiej 
bibliotece składają się książki zgromadzone przez hrabiego K arla Vettera (1758 
 po 1836). Dotyczą one wyłącznie problematyki medycznej, chemicznej, al
chemicznej i hermetycznej. Z najbardziej znanych tytułów m ożna by wymienić np.: 
Raimundus Lullius: Opera..., Argentorati 1609 (sygn. 341) albo Gabrielo Falopio: 
Neo eróffnete vortreffliche und rare Geheimnise der Natur, Darinnen Jn zehen 
Biichern gehandelt wird..., Franckfurth am M ayn 1715 (sygn. 417). Pod względem 
proweniencyjnym szczególnie interesującym dziełem jest Musaeum hermeticum 
reformatum et amplificatum, omnes sopho —  spagyricae artis discipulos fidelissime 
erudiens..., Francofurti 1678 (sygn. 409), które obok wpisu „Ex libris Caroli Yetter 
Comitis de Lilijs’’ oznaczone jest dodatkowo adnotacją „J. v. H oditz". Chodzi 
w tym wypadku prawdopodobnie o hrabiego Juliusa Leopolda von Hoditz 
(1640— 1693). Biblioteka hrabiów von Hoditz była najsławniejszą kolekcją literatu
ry alchemicznej na Śląsku12.

Integralną częścią kolekcji K. Vettera jest fragment biblioteki Josefa Andreasa 
Christopha z Beretzka, której pozostałości możemy spotkać i w innych zbiorach n . 
Wolumin opatrzony heraldycznym ekslibrisem tego ostatniego znajdziemy również 
we wspomnianej już bibliotece Vetterów w Nove Horce. Pochodzący z Polski 
Beretzkowie zostali nobilitowani w Czechach. Josef Andreas Christoph wolny pan 
Beretzko był w połowie XVIII w. urzędnikiem w służbie LichtenSteinów14. 
W zachowanych w soleckim księgozbiorze fragmentach biblioteki Beretzków 
reprezentowane są książki z wielu różnych dziedzin wiedzy: medycyny, chemii, 
prawa, genealogii. Znajdują się tu również dzieła o charakterze encyklopedycznym. 
Na uwagę zasługują m.in.: Johanna Agricoli: Ander Theil O. & M .D. Commen- 
tariorum, Notarum, Obser\ationum & Animadversuonwn in Johannis Poppi Chymi- 
sche Medicin..., Leipzig 1639 (sygn. 748), Herbario novo di Castore Durante 
medico..., Venetia 1667 lub Stanisława Okólskiego: Orbis Polonus..., Cracoviae 
1641. Liczba książek dotyczących chemii i alchemii jest procentowo wyższa, ale to 
w wyraźny sposób związane jest z preferencjami, jakimi przy tworzeniu swojej 
biblioteki kierował się K. Yetter, szczególnie zainteresowany literaturą herme
tyczną.

Biblioteka Larischów-Mónnichów

Pozostałą część soleckiej biblioteki, która nie pochodzi ani ze zbiorów Orlików 
ani Vetterów zgromadzili sami Larischowie. W przyciągu XIX w. cały księgozbiór 
został oznaczony jednolitym ekslibrisem heraldycznym Larischów-Mónnichów, 
zawierającym nazwisko rodu oraz nazwę siedziby biblioteki —  „Solza". 
Indywidualnych wpisów oraz innych oznaczeń proweniencyjnych hrabiowie 
Larisch-Mónnich nie stosowali. Można zakładać, że do wzbogacenia zbiorów 
w XIX w. i pierwszej połowie XX w. przyczynili się wszyscy członkowie rodu. 
Małżonka Heinricha Larischa-Mónnicha (1793— 1859), H enrietta hrabianka 
z Haugwitz (1799—1884) pozyskała dla soleckiej biblioteki kilkadziesiąt ksią
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żek; opatrzonych wpisami „Frederic de Haugwitz" lub ,.Heinrich Wilhelm Haug
witz", w większości pochodzących z drugiej połowy XVIII w. Jedna z nich jest 
dodatkowo oznaczona heraldycznym ekslibrisem Franza Paula von Smitmer 
(1740— 1796)15.

Książki o innych proweniencjach

Spośród innych oznaczeń proweniencyjnych występujących w książkach po
chodzących z soleckiej biblioteki wymienić można np. superekslibris K arla Ignatza 
Stemberga16, którym oznaczane były dzieła przechowywane w jego słynnej, 
rozproszonej obecnie bibliotece. Heraldyczny ekslibris Christopha Migazzi 
(1714— 1803, od 1757 biskup), kardynała i wiedeńskiego arcybiskupa odnaleźć 
można we francuskim druku teologicznym z pierwszej połowy XVIII w .17 Innym 
dostojnikiem duchownym, z którego książką możemy się tutaj zetknąć, był 
ołomuniecki i wrocławski kanonik Franz Georg von Gianini18. Klocek zawierający 
francuskie teologiczne teksty z końca XVII w. należał z kolei do A ntona G otharda 
SchafTgotscha (1721— 1811)19.

Francuska prawnicza publikacja Joannesa D om ata pochodzi z biblioteki 
Żerotinów w Velkych Losinach. Z brtnickiej kolekcji hrabiów Collalt trafiło 
do Solcy dzieło L. P. Maimbourgga: Histoire des Croisades pour la Delivrance 
de la Terre Sainte, Paris 1676 oraz ekslibris i superekslibris z napisem: „Ex 
Bibliotheca Antonii Rambaldii SR1 Comitis de Collalti Sancto Sahatore Ray 
Credazzo Musestre Pirnitz, Teuto Rudoletz Tscerna". Ponadto znaleźć tu  można 
drobne pozostałości po zbiorach Kunigelów, Schónhoferów, Saurau, Rogendorf- 
fów, Waldsteinów i Kajkowskich z Kajkowie. Zaskakujeobecność ekslibrisu 
książąt Mettemichów.

Powojenne losy zbiorów

Po II wojnie światowej majątek Larischów-Mónnichów skonfiskowano. Biblio
teka została w niejasnych okolicznościach z Solcy wywieziona. Podczas gdy 
współczesna część księgozbioru, która bez wątpienia istniała, zaginęła bez śladu, 
zbiory starsze rozdzielone zostały na trzy części. Największy fragment przejęty 
został przez komisję narodową i kulturalną, która najpierw przewiozła skonfis
kowane książki do Pragi, następnie na krótko do zamku Veltrusy, ostatecznie 
przekazując je do biblioteki Narodniho muzea, oddeleni zameckych knihoven. 
Drugą część zbiorów oddano do Zakladni knihovny Ćeskoslovenske akademie ved 
(obecnie Ceska akademie ved — ĆAV), skąd na początku lat siedemdziesiątych 162 
voiuminy o soleckiej proweniencji trafiły do N arodniho muzea. Inne nadal 
pozostają w zbiorach Zakladni knihovny ĆAV20. Pozostałą część soleckiego 
księgozbioru przewieziono prawdopodobnie razem z archiwum Larischów-Món- 
nichów do Opavy i włączono do zbiorów tamtejszego Zemskeho archivu. Większa 
część fragmentu soleckiej biblioteki przechowywanego w N arodnim  muzeu 
przeniesiono na zamek Breznice, umieszczając ją  na ekspozycji w zabytkowych 
regałach pochodzących z tzw. Lokśanske biblioteki21.
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Zbiory o soleckiej proweniencji wchodzące obecnie w skład biblioteki 
Narodniho muzea obejmują łącznie 1072jednostki, w tym 9 rękopisów, 59 druków 
XVI-wiecznych oraz 948 druków z XVII i XVIII w. D o tego należy dodać 
kilkadziesiąt tomów przechowywanych w Zakladni knihovne ĆAV oraz około 130 
d ruków  znajdującch się w Zemskym archivu w Opawie. Bliżej nieokreślona liczba 
starodruków została bezpowrotnie stracona, z niektórymi z nich m ożna się 
sporadycznie zetknąć w antykwariatach i zbiorach prywatnych22.

Wśród rękopisów znajdują się materiały dotyczące gospodarki w dobrach 
Orlików z Łazisk w latach 1670— 1707, niemiecki kabalistyczny m anuskrypt oraz 
pochodzące z XVIII w. notatki z wykładów na Uniwersytecie we W rocławiu na 
temat dzieł Arystotelesa Logica i De ortu et intentu13.

Większość dzieł wydanych została po łacinie, około 30% po niemiecku, resztę 
tworzą druki francuskie i w mniejszej mierze angielskie. Zasadnicza część druków 
łacińskich wyszła z oficyn drukarskich położonych na obszarze ziem niemieckich. 
Kolekcja została już częściowo scharakteryzowana przy okazji omawiania jej 
fragmentów pochodzących z bibliotek Orlików i Vetterów. Obok wspomnianych 
wtedy publikacji z zakresu nauk hermatycznych w całej kolekcji wyraźnie dominuje 
literatura prawnicza oraz zbiory praw, np. J. H . Bóhmer: Jus ecclesiasticum 
protestantium..., Halae 1736. Z pozostałych dziedzin wiedzy reprezentowane są: 
filozofia, filologie, militaria, fizyka. Znajdziemy tu ponadto książki podróżnicze, 
biografie znanych osobistości z końca XVIII w. oraz beletrystykę.

Charakterystyka zawartości

Przypisy

1 A. Rebrova: Zamek Solca. „Vlastivedne listy Severomoravskeho kraje”, R. 16: 1990, 
nr 2, s. 48; prawdopodobnie ze względów politycznych w monumentalnym wydawnictwie 
„Hrady, zamky. a tvrze v Cechach, na Morave a ve Slezsku”, T. U, Praha 1983 nie 
zamieszczono wzmianki na temat zburzonego zamku w Solcy.

2 Pruvodce po archivnich fondech. Statni ustredni archiv vOpave, Praha 1959, s. 72—73.
3 Gothaisches GenealogischesTaschenbuch der Graflichen Hauser, Gotha 1835, 1872, 

1928, 1940; Genealogiczna baza danych Dr. Yladimira Pouzara.
4 A Rebrova: Zamek Solca, s. 48.
5 Hrady, zamky a tvrze, T. n , s. 59.
6 J. Pilnaćek: Rody stareho Slezska, T. II, Brno 1991, s. 352—353; K. F. B. Leupold: 

AUgemeines Adels — Archiv der ósterreichischen Monarchie, Wien. 1789, s. 508—517; 
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Graflichen Hauser, Gotha 1867, s. 
1090—1091.

7 Hrady, zamky a tvrze, T. n , s. 59.
8 F. L. Rieger: Slovnik naućny, T. V, 1866, s. 1116; Ottuv slovnik naućny, T. XVIII, 

Praha 1902, s. 880 uz. 1810.
K. F. B. Leupold: Allgemeines Adels — Archiv, s. 508—517; z kolei F. L. Rieger pisze: 

»Jan Babtista Evżen” i podaje 1747 r., jako datę jego urodzenia, F. L. Rieger: Slovnik naućny, 
T-V, 1866, s. 1116.
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10 W 1666 r. Wilhelm W. von Lilgenau został podniesiony do stanu czeskich panów, A. v. 
Doerr: Der Adel Bohmischen Kronlander, Prag 1900, s. 151.

11 B. Lifka rozwiązuje ów inicjał jako Georg Bubig, B. Lilka: Exlibris a subralibros 
v ćeskych korunnich zemich v letech 1000—1900, Praha 1980, s. 121.

12 Por.: B. Lifka: Knihovna Karla Josefa a Vojtecha Josefa hrabat Hodickych z Hodic ve 
Slezskych Rudolticich, „Strahovska knihovna”, t. 9,1974, s. 115—140; P. Masek: Zamecka 
knihovna Tovaćov, „Muzejni a vlastivedna prace”, R. 32 („Casopis Spolećnosti pratel 
starożitnosti”, R. 102: 1994, s. 241—243.

13 P. Masek: Zamecke knihovny na Osovś, (w:) „Miscellanea oddśleni rukopisu 
a vzacnych tisku, t. 7/2, 1990, s. 70.

14 Stammbucb der bluhenden und abgestorbenen Adels in Deutschland, T. I, s. 100; K. 
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Z języka czeskiego przełożył Krzysztof Szelong

42


