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D

otychczasowe nasze prezentacje zbiorów „ze starej szafy” zawierały wydawnictwa
popularno-naukowe oraz pozycję z literatury pięknej – antologię poezji. Tym razem
pragniemy przedstawić naszym Czytelnikom publikację nietypową. Jest to
opublikowany w 1939 r. kalendarz liturgiczny.
Książeczka niepozorna, wydana bardzo skromnie, adresowana do ściśle określonego
odbiorcy. Dodatkową trudnością, jeśli chodzi o odbiór tej publikacji, jest język, w którym
została napisana. Mowa tu o łacinie, będącej obecnie językiem mało znanym, używanym
w bardzo wąskim zakresie.
„Odro divini officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro ano domini 1940” zakupiono do
naszych zbiorów w 1982 r. za sumę 36 zł.
Wydawnictwo zaklasyfikowano do zbiorów regionalnych. Ktoś zapyta – dlaczego właśnie
do regionaliów? Otóż jest kilka powodów, które za tym przemawiają. Po pierwsze „Ordo
divini…” zostało wydane w Suwałkach, wydrukowane w suwalskiej drukarni Klotyldy
Dargielowej. Po drugie z regionem wiąże je osoba księdza Bolesława Gumowskiego, a po
trzecie mowa tu jest o Dekanacie Suwalskim i Diecezji Łomżyńskiej. Uważamy, że
chociażby te trzy powody przemawiają za włączeniem wydawnictwa do zbiorów
regionalnych.
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Karta z opisem katalogowym „Ordo divini officii…”
wygenerowana z programu Sowa używanego w Bibliotece
Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Rekord z katalogu elektronicznego
Biblioteki Publicznej im. Marii
Konopnickiej w Suwałkach.

Źródło: http://www.suwalki-bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&id=U27691%2F0
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O

rdo divini officii (łac. dosł. „porządek służby bożej", rubrycela; potocznie zw. dyrektorium) –
w Kościele katolickim oficjalny kalendarz liturgiczny informujący, jakie formularze mszalne
i brewiarze obowiązują w poszczególnych dniach roku1; zawiera szczegółowy opis obchodów
w roku liturgicznym. Kalendarz adresowany był głównie do osób (duchowieństwa, oraz innych osób
odpowiedzialnych za sprawowanie liturgii – np. organista, kościelny) lub instytucji kościelnych.
Publikowany przeważnie jako rocznik, najstarsze jego wydania pochodzą z XV-XVI wieku.

Wcześniejsze wydania „Ordo divini officii…” dostępne w zbiorach polskich bibliotek.
Rubrycela, [w:] Religia – encyklopedia PWN. T. 8, Parys-Rut, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2003, s. 509.
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Drukiem publikacji zajęła się suwalska drukarnia
Klotyldy Dargielowej. Firma

była

w

latach

trzydziestych [XX w.] największym zakładem
drukarsko-usługowym nie tylko w Suwałkach, ale
w całym regionie północno-wschodnim. Nie miała
tylko
w

chemigrafii.

Chemigrafii

Klisze

Polskiej

w

wykonywano
Warszawie

lub

w Cynkografii F. Zaniewskiego w Wilnie2.
Zakład działał początkowo jako spółka handlowoprzemysłowa pod nazwą „Oszczędność”. Zarząd
spółki

tworzyli:

Czesław

Dargiel,

Kazimierz

Krotkiewicz i Adam Rylski. Po rezygnacji tego
ostatniego do zarządu weszła Klotylda Dargielowa
(żona Czesława).
Źródło: „Obwieszczenie Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego
Ministra Sprawiedliwości” 1922, nr 15, s. 26.
Z. Filipowicz , Z dziejów suwalskiego drukarstwa, „Jaćwież” 1999, nr 5, s. 16.
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Klotylda Dargiel (z domu Rylska) – pierwsza z lewej strony; rodzice – Edmund i Rafaela Rylscy.
Fot. dostępne na portalu: https://www.myheritage.pl

Klotylda Dargielowa (8.06.1893-25.08.1955) urodzona w Jeleniewie, w rodzinie Edmunda i Rafaeli
Rylskich. Matka czterech córek: Ireny Henryki, Zofii Barbary, Krystyny i Bożenny. Od 1927 r., ze względu
na problemy rodzinne, sama zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem zakładu (drukarni
i introligatorni)3. Dzięki jej uporowi oraz pomocy rodziny firma nie tylko nie upadła, ale wręcz przeżywała
okres największego rozwoju.

Jak podaje Z. Filipowicz, w 1927 r. Czesław Dargiel opuścił żonę przenosząc się najpierw do Białegostoku, potem zaś do Łucka, zob.: Z. Filipowicz, Właścicielka drukarni,
[w: ] Biografie suwalskie. T. 5, red. M. Pawłowska, Suwałki 2002, s. 26.
3
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S

pod prasy „Oszczędności” wyszły takie publikacje, jak: Przewodnik po Wigrach (1933) Marii
Brzosko-Zielińskie, Generał Dwernicki, jego życie i działalność : szkic historyczny (1935) Romana
Jankowskiego, Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski (1938) Ludwika Pietrusińskiego,
Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach
w dniu 17 maja 1931 r. (1931) czy wreszcie Materjały do biologji planktonu zbiorników zalewowych
na zasadzie badań w delcie rzeki Wołgi (1929). Oprócz wydawnictw zwartych w zakładzie Dargielowej
drukowano również czasopisma i prasę codzienną. Stąd wychodziły m. in.: „Osa Suwalska”, „Świt”,
„Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa”, „Tygodnik Suwalski”, „Nasz Głos”, „Suwalski Kurier Polski”,
„ABC Ziemi Suwalskiej”, „Echo Suwalskie” czy „Dzień Dobry Ziemi Suwalskiej”.
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Reklamy zakładu Klotyldy Dargielowej z lat trzydziestych XX w.
Źródło: prasa i wydawnictwa książkowe z okresu międzywojennego.

Budynek przy ulicy Kościuszki 88 (dawniej 94), do którego
przeniesiono drukarnię i introligatornię z pomieszczeń Banku
Udziałowego (ul. Kościuszki 81).
Od frontu działał sklep z materiałami piśmienniczymi (obecnie
Naleśnikarnia) natomiast na piętrze znajdowało się mieszkanie
Dargielowej.
Fotografia – praca własna autora
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O

rdo divini officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro ano domini 1940” (w wolnym tłum.: Porządek
służby bożej na użytek Diecezji Łomżyńskiej na rok 1940) ukazało się w pierwszych miesiącach
drugiej wojny światowej (1939 r.). Publikacja wydana w formacie 17x11 cm. Oprawa miękka wydawnicza, tekturowa. Trzon książki szyty. Na okładce umieszczono tytulaturę - dane ułatwiające
identyfikację książki, w tym przypadku jest to tytuł oraz informacja o drukarni i miejscu druku. Na stronie
tytułowej powtórzono te same elementy. Uwagę zwraca także znak graficzny (motyw roślinny) – być może
sygnet używany przez drukarnię Klotyldy Dargielowej4.

Znak graficzny,
być może sygnet drukarni
Klotyldy Dargielowej.

Podobny znak graficzny został użyty na okładce wydanej w 1938 r. książki Ludwika Pietrusińskiego Krasnybór czyli Sztabin i Karol hr. Brzostowski, stąd nasze
przypuszczenie, iż może to być sygnet graficzny drukarni Dargielowej (nie udało się nam tego jednoznacznie potwierdzić).
4
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Na odwrocie strony tytułowej uwagę zwraca IMPRIMATUR (łac. wolno drukować, niech będzie
drukowane) czyli oficjalne zatwierdzenie publikacji do
druku przez biskupa diecezji lub inną władzę kościelną.
W kościele katolickim jest to formuła użyta przez władzę
kościelną, pozwalająca na druk i rozpowszechnianie
dzieła, które dotyczy tematyki religijnej lub moralnej.
Zwykle bywa opatrzona datą i podpisem oraz zwrotem
„nihil obstat”, czyli „nie ma przeszkód”. Początki tej
praktyki sięgają VI w., kiedy to papieże poświadczali
zgodność dzieł pisarzy katolickich z nauczaniem
kościoła, jako obowiązkowa funkcjonuje od XVI w.
Imprimatur

może

udzielać:

Stolica

Apostolska,

konferencja biskupów, biskup ordynariusz i przełożony
zakonny5.
J. Wróbel, Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym książki katolickiej – wybrane problemy, Warszawa 2010, http://www.ebib.pl/2007/91/a.php?wrobel
[dostęp: 2017.06.27].
5
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Przy zwrocie IMPRIMATUR widnieje
formuła:

Ex

specialis

delegatione

Decanus Suwalcensis (Za specjalnym
zezwoleniem Dziekana Suwalskiego),
oraz

data

i

nazwisko

księdza

Bolesława Gumowskiego.

Ks. Bolesław Gumowski (siedzi w pierwszym rzędzie, trzeci od prawej strony) kapelan Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach. Źródło:
Jednodniówka wydana z okazji 50-letniego jubileuszu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach w dniu 17 maja 1931 r., Suwałki 1931.

Ks. Bolesław Gumowski - urodzony 9 października 1896 r. w Tymoltach (?), w powiecie łomżyńskim. Po
ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego, a po otrzymaniu święceń kapłańskich
pracował w parafiach diecezji łomżyńskiej. W 1929 r. objął funkcję dziekana suwalskiego 6. W latach 19291957 był proboszczem suwalskiej parafii pw. św. Aleksandra. Dodatkowo pełnił funkcję kapelana suwalskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej.

K. Sychowicz, Dziekani suwalscy : ks. Bolesław Gumowski i ks. Witold Balukiewicz w materiałach władz i aparatu bezpieczeństwa, „Rocznik Augustowsko-Suwalski”
2012, t. 12, s. 129.
6
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Wydawnictwo liczy sobie 67 stron – zastosowano arabską paginację.
Tekst rozpoczynają dwie formuły:
1. EXCEPTO CALENDARIO OMNIA UT IN AN. PROECEDENTI
(Wszystko ma być tak, jak w ubiegłym roku, z wyjątkiem kalendarza)
2. OMNIA IN NOMINE DOMINI JESU CHRISTI (Wszystko w imię
Pana Jezusa Chrystusa).
Kończy zaś zwrot:
- LAUS ET HONOR DEO DEIPARAE IMMACULATAE CUNCTISQUE
COELITIBUS (Chwała i cześć Bogu, Niepokalanej Rodzicielce Bożej
i wszystkim świętym)7.
Całość publikowanego tekstu zamyka finalik w postaci znaku graficznego.
U góry stron wprowadzono żywą pagina – w tym wypadku jest to nazwa
miesiąca, poczynając od stycznia – JANUARIUS, a kończąc na grudniu
DECEMBER.

Formuła i znak
publikacji.

7

graficzny (finalik) kończące tekst

Łacińskie zwroty przetłumaczono dzięki pomocy i uprzejmości ks. Dariusza Zalewskiego, wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.
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Skany kart egzemplarza „Ordo divini officii ad usum Dioecesis Łomżensis pro ano domini 1940” znajdującego się
w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. U góry stron żywa pagina – nazwy miesięcy w jęz.
łacińskim.
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Ciąg Dalszy Nastąpi…
Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów

Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
ul. Emilii Plater 33 A
16-400 Suwałki
http://bpsuwalki.pl
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl,
czytelnia@bpsuwalki.pl
sekretariat: tel. 87 565-62-46
czytelnia książek: tel. 87 565-62-46 w. 19
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