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Oryginał niniejszej publikacji, wydanej cyfrowo w ramach Biblioteczki 
Numizmatyka, pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana 
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej zgody 
Muzeum Narodowego w Krakowie, z wyjątkiem przypadku krótkiego

cytatu zawartego w krytycznych artykułach i recenzjach.
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Henryk Bukowski
Förteckning öfver Polska assignationer

Henryk Bukowski (1839-1900), potomek drobnej szlachty 
litewskiej, urodził się w majątku Kaukle nieopodal Poniewięża. Po 
zakończeniu nauki w Kiejdanach, a następnie w Szawlach, w 1858 r. 
rozpoczął naukę na wydziale prawa uniwersytetu moskiewskiego, 
gdzie aktywnie udzielał się w polskiej społeczności akademickiej. 
W 1864 roku podjął próbę emigracji statkiem do Anglii, jednak 
ostatecznie los skierował go do Szwecji. Tam po zaledwie trzyletnim 
pobycie otrzymał zatrudnienie jako pomocnik w sztokholmskim 
gabinecie znanego antykwariusza i bibliofila, Christiana Hammera, 
a w kwietniu 1870 roku założył w Sztokholmie antykwariat pod 
własnym nazwiskiem.

Antykwariat Bukowskis, działający w oparciu o rozległą wiedzę 
Bukowskiego w zakresie historii sztuki, archeologii i bibliografii,      
a także nie mniejsze jego koneksje z arystokracją w kraju i zagranicą, 
odniósł w Szwecji wielki sukces i przyniósł założycielowi fortunę. 
Bukowski całkowicie poświęcił się działalności naukowej.                    
W Szwecji uznawany był za najważniejszego skandynawskiego 
antykwariusza swoich czasów, a zaufaniem obdarzyła go nawet 
Józefina, wdowa po Oskarze I, królu Szwecji i Norwegii, która za 
namową swoich doradców powierzyła mu sprzedaż kosztowności 
po zmarłym mężu. W 1872 roku Bukowski został wybrany do 
wykonania wyceny zbiorów sztuki zmarłego króla Karola XV, co 
ostatecznie ugruntowało jego pozycję w kraju.

Mając świadomość licznych potrzeb ośrodków kultury polskiej, 
Henryk Bukowski obdarowywał je wielokrotnie cennymi zbiorami. 
Ogromne zbiory monet, militariów, obrazów, książek i rękopisów 
przekazywał również już od pierwszych lat działalności swojego 
antykwariatu do Muzeum Narodowego Polskiego w szwajcarskim 
Rapperswilu. Z upływem czasu swoje wielkie wsparcie coraz 
intensywniej okazywał ojczystym instytucjom (w szczególności 
krakowskim), wśród których należy wymienić Bibliotekę 
Jagiellońską, Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum Narodowe 



i Akademię Umiejętności w Krakowie oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu.

Jedną z największych pasji Bukowskiego była numizmatyka. Był on 
jednym z członków założycieli Towarzystwa Numizmatycznego 
w Krakowie. W latach 1885-1889 przekazał Działowi 
Numizmatycznemu Muzeum Narodowego w Krakowie m.in. 
kolekcję dukatów Zygmunta Batorego i Jana Kazimierza, talary 
Władysława IV i Piotra Birona, monety Królestwa Kongresowego 
oraz medale: Władysława IV, Jana Kazimierza, Mikołaja 
Kopernika, Jana Tęczyńskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego i Józefa 
Poniatowskiego.

Prezentowana czterostronicowa lista poloników, zatytułowana 
„Förteckning öfver Polska assignationer”, obejmuje pieniądz 
papierowy od pierwszych banknotów z okresu Powstania 
Kościuszkowskiego 1794, poprzez pieniądz papierowy Księstwa 
Warszawskiego i Polski Kongresowej, poprzez asygnaty skarbowe 
Powstania Listopadowego, emisje Agencji Polskiej w Paryżu                   
z roku 1837 i banknoty zaboru rosyjskiego 1831-1864, aż po bilety 
skarbowy wyzwolonej Polski (londyn 1853) z okresu wiosny 
Ludów, obligacje Powstania Styczniowego 1863 i późniejsze bony 
dominialne i zastępcze. Egzemplarz pochodzi z księgozbioru 
Emeryka hr. Hutten-Czapskiego.

Dariusz F. Jasek
PTN o/Kraków

Oryginał: wyd. 1886 r., 4 strony, format 15,3 x 24,1 cm



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl



www.numizmatykkrakowski.pl





BiBlioteczka   Numizmatyka


