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THE POLICE HAVE RECOVERED AN OLD, 16TH CENTURY PRINT STOLEN FROM A MONASTERY.
In May the police have taken over an old print by Thomas Aquinas called Opera Moralia registered since 2005 in the State Register of Historic Objects that Had Been 
Stolen or Illegally Taken Abroad as stolen from the library of the Camaldolese!monks in Kraków. The 16th century book is the first print that has been recovered from 
among a few dozen of historic works stolen from the Kraków Camaldolese!monks in two burglaries. 

XVI-wieczne 
dzie"o skradzione 
z klasztoru  
oo. Kamedu"ów 
w Krakowie 
odzyskane] ]

W dniu 9 maja 2012 r. koordynator ds. zabytków  
z Wydzia"u Kryminalnego Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Poznaniu zosta" telefonicznie po-
wiadomiony przez policjantów z Chodzie#y  
o niecodziennej sytuacji. Dzie$ wcze%niej do 

Komendy Powiatowej Policji w tym niewielkim mie%cie, po"o#o-
nym na pó"nocnych kra$cach województwa wielkopolskiego, 
zg"osi" si& miejscowy antykwariusz. Przyniós" kserokopi& pierw-
szej strony starego druku, pochodz'cego wed"ug odczytanej daty 
z 1597 r. O%wiadczy", #e 7 maja br. przyszed" do jego antykwariatu 
nieznany mu bli#ej m&#czyzna i zaoferowa" do sprzeda#y wspo-
mniany obiekt. Antykwariusz nie potrafi" wyceni( tego dzie"a od 
razu i zaproponowa" oferentowi ponowne spotkanie za kilka dni. 
Nast&pnie zwróci" si& do chodzieskiej Policji z pro%b' o ustalenie, 
czy stary druk nie pochodzi z kradzie#y. Warto w tym miejscu 
wspomnie(, #e teoretycznie godna pochwa"y postawa antykwa-
riusza (wykreowana przez media przy okazji informacji o odzy-
skaniu tego starego druku) w toku dalszego %ledztwa zosta"a 
do%( szybko zweryfikowana i obalona przez do%wiadczonych po-
licjantów. Do budz'cego du#e w'tpliwo%ci post&powania anty-
kwariusza wrócimy w dalszej cz&%ci artyku"u. 

Informacja o tej sprawie zosta"a  przez pozna$skich poli-
cjantów niezw"ocznie przekazana do Krajowego Zespo"u do 
Walki z Przest&pczo%ci' przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, 
znajduj'cego si& w strukturach Biura Kryminalnego Komendy 
G"ównej Policji. Historyk sztuki z tego Zespo"u wykona" nie-
zb&dne w tego typu sytuacjach sprawdzenia bazach skradzio-
nych dzie" sztuki. Okaza"o si&, #e wspomniana kserokopia 
przedstawia"a kart& tytu"ow' dzie"a Thomasa de Aquino (%w. 
Tomasza z Akwinu) Opera Moralia, wydanego w Antwerpii  
w 1597 r. Tego typu obiekt znajduje si& w Krajowym wykazie 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granic& niezgod-
nie z prawem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów (nr karty RR00458). Dzie"o, posiadaj'ce nr inwenta-
rzowy G.XI.10 skradziono w dniach 20.07–09.08.2005 r. z biblio-
teki klasztoru oo. Kamedu"ów na Bielanach w Krakowie. By"a 
to druga z g"o%nych kradzie#y, która dotkn&"a ów klauzurowy 
klasztor. Utracono wówczas kilkadziesi't niezwykle cennych 
pozycji bibliotecznych.

Stary druk o takim tytule by" tak#e dodatkowo zarejestro-
wany w bazie Stolen Works of Art Sekretariatu Generalnego 
Interpolu (nr ref.: 2009/41473-1.26). W tym ogólno%wiatowym 
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dziej&, #e mamy do czynienia z obiektem skra-
dzionym podkrakowskim Kamedu"om. Po 
powrocie do Poznania policjanci prowadz'cy 
spraw& udali si& do Archiwum Archidiecezjal-
nego, gdzie poddano dzie"o wst&pnej ocenie. 
Dyrektorzy Archiwum zwrócili uwag& na kolej-
ne ingerencje zewn&trzne, które dotkn&"y sta-
rego druku, by niew'tpliwie uniemo#liwi( jego 
identyfikacj&. Wed"ug nich %lady na grzbiecie 
ksi&gi wskazywa"y na usuni&cie umieszczonej 
tam naklejki, na której zazwyczaj znajduje si& 
sygnatura. Dodatkowo przed stron' tytu"ow' 
brakowa"o jednej karty ze standardowo 
umieszczan' piecz&ci' oraz sygnatur' biblio-
teki. Pocieszaj'cy by" jedynie stan obiektu, 
wskazuj'cy na przechowywanie w dobrych 
warunkach.   

W dalszym ci'gu potrzebne by"y niezbite 
dowody na to, #e stary druk pochodzi z wytypo-
wanej biblioteki. Dzi&ki wspó"pracy pozna$-
skich policjantów z historykiem sztuki z Krajo-
wego Zespo"u do Walki z Przest&pczo%ci' 
przeciwko Dziedzictwu Narodowemu uda"o si& 
doprowadzi( do spotkania z kamedu"' spod 
Krakowa, dobrze pami&taj'cym biblioteczne 
kradzie#e sprzed lat. Duchowny stwierdzi", #e 
okazany mu stary druk, to najprawdopodobniej 
dzie"o skradzione w 2005 r. Wed"ug niego 
%wiadczy( o tym mia"y charakterystyczne pla-
my po zaciekach na kartkach oraz na ok"adce.

W %wietle materia"u dowodowego dotych-
czasowe ustalenia by"y niewystarczaj'ce. Na 
szcz&%cie przes"uchany kamedu"a wskaza" – 
w ramach dodatkowej pomocy merytorycznej 
– na Micha"a Spandowskiego, eksperta Zak"a-
du Starych Druków Biblioteki Narodowej  
w Warszawie, który w 1999 r. osobi%cie prze-
prowadza" skontrum w bibliotece na Biela-
nach pod Krakowem. Nota bene M. Spandow-
ski wspó"pracuje z Krajowym Zespo"em do 
Walki z Przest&pczo%ci' przeciwko Dziedzic-
twu Narodowemu w sprawach, dotycz'cych 
zaboru starych druków. Ekspert z BN zasuge-
rowa" wykonanie zdj&( zatartego napisu pro-
weniencyjnego w podczerwieni – specjalnej 
technice fotograficznej. Po wykonaniu takich 
fotografii w Laboratorium Kryminalistycznym 
KWP w Poznaniu, ekspert z BN bez trudu od-
czyta" w"asno%ciow' "aci$sk' inskrypcj& i po-
twierdzi", #e zabezpieczony stary druk pocho-
dzi z biblioteki Klasztoru OO. Kamedu"ów na 
Bielanach pod Krakowem.

Po formalnym zako$czeniu sprawy dzie"o 
%w. Tomasza z Akwinu zostanie przekazane do 
Biblioteki Jagiello$skiej w Krakowie, gdzie na 
prawach bezterminowego depozytu znajduje 
si& obecnie biblioteczna kolekcja wspomnia-
nego Klasztoru oo. Kamedu"ów. Dzie"o Opera 
Moralia jest pierwszym obiektem odzyskanym 
przez policj& z opisanej na pocz'tku niniejsze-
go artyku"u kradzie#y w 2005 r. Niezwykle za-
stanawiaj'ce przemieszczenie tego starodru-
ku napawa nadziej', zwi'zan' z kolejnymi 
cennymi dzie"ami o kamedulskiej prowenien-
cji, które w przysz"o%ci mog' niespodziewanie 
pojawi( si& na oficjalnym b'd) nieoficjalnym 
rynku antykwarycznym.

rejestrze znajdowa"y si& bardzo przydatne in-
formacje identyfikacyjne. Strona tytu"owa po-
szukiwanego obiektu posiada"a w dolnej cz&-
%ci "aci$sk' inskrypcj&, dotycz'c' w"a%ciciela. 
Owa inskrypcja zawiera"a nast&puj'ce dane: 
CONGREG(ATIONIS) EREMITARUM CAMAL-
DULENSIUM MONTIS ARGENTINI APUD 
CRACOVIAM. Wed"ug informacji z bazy Inter-
polu, na stronie tytu"owej móg" widnie( tak#e 
jeden z dwóch napisów: EX LEGATO D. PAULI 
HENICK EQ. HIER. A.D. 1623 lub EX LEGATO 
JOHANNIS CHRISOSTOMI BODZENTA SANC-
TAE THEOLOGIAE DOCTORIS CANONICI 
CRACOVIENSIS A.D. 1679. 

Wydawa"o si& nieprawdopodobne, aby sta-
ry druk skradziony z biblioteki eremu pod Kra-
kowem „wyp"yn'"” w niespe"na 20-tysi&cznym 
miasteczku na drugim kra$cu Polski! Podej-
rzenia w kwestii kamedulskiej proweniencji 
nale#a"o jak najszybciej zweryfikowa(.  
W zwi'zku z tym policjanci z Wydzia"u Krymi-
nalnego KWP w Poznaniu, zajmuj'cy si& m.in. 
przest&pczo%ci' przeciwko dziedzictwu naro-
dowemu, niezw"ocznie udali si& do Chodzie#y. 
Spotkanie z antykwariuszem mia"o zaskakuj'-
cy przebieg. Podczas rozmowy z policjantami 
o%wiadczy" on, #e nie posiada tego starego 
druku, lecz wykona" kilka zdj&( obiektu. Jed-
nocze%nie doda", #e fotografie zamie%ci" na 
portalu internetowym Allegro, wystawiaj'c tym 
samym na sprzeda# wspomniane dzie"o (sic!). 
Argumentowa", #e w ten sposób chcia" spraw-
dzi(, jak' cen& stary druk osi'gnie na aukcji. 
Policjanci, widz'c to dwuznaczne i nieprzeko-
nuj'ce zachowanie antykwariusza poinformo-
wali go, #e dzie"o Opera Moralia prawdopodob-
nie pochodzi z kradzie#y i poprosili o natych-
miastowe skontaktowanie si& z oferentem. 
Antykwariusz o%wiadczy", #e nie ma #adnego 
kontaktu z tym m&#czyzn', nie zna tak#e jego 
adresu i telefonu. Policjanci po zebraniu infor-
macji opisuj'cych oferenta, udali si& do cen-
trum Chodzie#y w ramach poszukiwa$ tej oso-
by. Do%( szybko napotkali m&#czyzn& odpowia-

daj'cego rysopisowi. Jakie# by"o zdziwienie 
policjantów, gdy ich rozmówca o%wiadczy", #e 
przed kilkoma dniami... przekaza" stary druk 
chodzieskiemu antykwariuszowi w zamian za 
zaliczk& w wysoko%ci 200 z". Policjanci natych-
miast powrócili do antykwariatu. Sprzedawca 
wyda" im stary druk, jednocze%nie twierdz'c, 
#e „wcze%niej im nie da", bo nikt go nie chcia"”.

Podczas przes"uchania oferenta ustalono, 
#e na kilka minut przed jego wylegitymowa-
niem otrzyma" telefon od antykwariusza, który 
ostrzeg" go, #e starego druku poszukuje poli-
cja, gdy# jest skradziony. Zapytany o )ród"o 
pochodzenia XVI-wiecznego dzie"a o%wiad-
czy", #e otrzyma" je – w celu sprzeda#y – od 
swojego syna, przebywaj'cego obecnie  
w Obornikach Wielkopolskich u swojej dziew-
czyny (30 km na po"udnie od Chodzie#y). Po 
nieust&pliwych pytaniach policjantów okaza"o 
si&, #e jego syn zabra" stary druk z piwnicy ojca 
swojej dziewczyny. Po zabezpieczeniu dzie"a 
%w. Tomasza z Akwinu kryminalni udali si& do 
Obornik Wlkp., gdzie przeprowadzono drobia-
zgowe przeszukania mieszka$ zajmowanych 
przez syna oferenta, jego dziewczyn& oraz jej 
rodziców. Niestety, nie natrafiono na kolejne 
%lady obiektów mog'cych pochodzi( z kra-
dzie#y u podkrakowskich Kamedu"ów. Zabez-
pieczono „jedynie” ponad 300 sztuk ostrej 
amunicji do broni palnej. Ze wzgl&du na bar-
dzo z"y stan zdrowia w"a%ciciela piwnicy,  
w której znajdowa" si& stary druk, nie uda"o si& 
uzyska( odpowiedzi na nieustannie nurtuj'ce 
policjantów pytanie: w jaki sposób to cenne 
wydanie znalaz"o si& w piwnicy na mieszkal-
nym osiedlu 20 km na pó"noc od Poznania? 

Po zabezpieczeniu starego druku nie-
odzowne sta"y si& dalsze weryfikacje. Zw"asz-
cza, #e "aci$ska inskrypcja na stronie tytu"o-
wej nosi"a %lady próby zatarcia, maj'cego 
uniemo#liwi( skuteczn' identyfikacj& egzem-
plarza. Uda"o si& odczyta( tylko dwa ostatnie 
s"owa „apud Cracoviam” (w Krakowie). Odczy-
tanie szcz'tkowego napisu ciagle dawa"o na-
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