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Przedmowa

Myśl przedstawiania rozwoju i historii bibliotekarstwa 
polskiego poprzez publikowanie życiorysów bibliotekarzy 
i wspomnień o nich nie jest nowa. Również Zespół Historycz- 
no-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich zajmuje się tą tematyką od lat przeszło dwu
dziestu.

Pierwsza książka zawierająca wspomnienia o  nieżyją
cych, wybitnych bibliotekarzach polskich, przygotowana przez 
Zespół pod redakcją prof. Heleny Więckowskiej ukazała się 
w  serii Ossolineum „Książki o Książce” i nosiła tytuł: Twórcy  
nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego (Wrocław 1974, 343 s.). 
W książce zamieszczono wspomnienia kilkunastu autorów 
o 18 bibliotekarzach, poprzedzone obszernym esejem  H. Więc
kowskiej p t: Tradycje nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego.

Po kilku latach w  tej samej serii „Książki o Książce” 
ukazały się następne 23 wspomnienia pt.: Portrety  biblioteka
rzy  polskich (Wrocław 1980, 303 s.). Książka była opracowana 
przez kolegium redakcyjne Zespołu. Redaktorem tomu była 
dr Irena Morsztynkiewiczowa, ona też opracowała wstęp, 
przedmowę zaś napisał prof. Witold Stankiewicz.

Nazwiska bibliotekarzy, którym poświęcono obydwie 
książki jest podany na końcu niniejszego tomiku.

Jeszcze przed ukazaniem się Portretów bibliotekarzy 
polskich, Zespół przystąpił do opracowania trzeciego tom.u 
wspomnień z zamiarem wydania go w  tej samej Serii, do 
czego jednak nie doszło ze względu na trudności finansowe 
Ossolineum. Zespół zwrócił się wówczas do Zarządu Główne
go Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które pюdjęło pro
jekt wydania tomu własnym  nakładem. Zredagowany maszy
nopis, wraz z materiałem ilustracyjnym, został złożony w 
Dziale Wydawnictw SBP w  1985 r. pod roboczym tytułem: 
Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych. Opra
cowanie zawierało początkowo 24 życiorysy, uzupełnione póź
niej wspomnieniem o Irenie Morsztynkiewieżowej, zmarłej 
23 maja 1986 r. W porównaniu z zawartością dwóch poprzed
nich tomów więcej miejsca poświęcono w  nim wybitnym



działaczom bibliotek powszechnych odznaczającym się szcze
gólną aktywnością i pasią społecznikov/ską. Warto nadmienić, 
że poszczególne wspomnienia zarówno w  Twórcach nowocze
snego bibliotekarstwa polskiego i w  Portretach bibliotekarzy 
polskich, jak i w projektowanej publikacji, przygotowywanej 
przez w ielu autorów o rozmaitym sposobie pisania odznaczają 
się nie tylko odmiennością stylu, nastroju i kolorytu, lecz tak
że zróżnicowanym stopniem subiektywizmu, co w opracowa
niach tego rodzaju jest zupełnie zrozumiałe.

N iestety dotychczas trzeci tom wspomnień o bibliote
karzach nie został wydany. Dopiero teraz Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich postanowiło wrócić do posiadanych ma
teriałów, ale ze względu na skromne w  dalszym ciągu możli
wości edytorskie, wspomnienia będą mogły być drukowane 
jedynie w postaci niewielkich kilkuarkuszowych tomików. Po 
rozważeniu różnych form tego zamierzenia postanowiono roz
począć wydawnictwo ciągłe pod zaprojektowanym dawniej 
tytułem; „Bibliotekarze polscy w e wspomnieniach współcze
snych”. Poszczególne części serii będą zawierały życiorysy 
kilku postaci o określonym kierunku głównych zaintereso
wań, prac czy specjalności bibliotekarskich, w zależności od 
czego każdy z tomów będzie nosił odrębny tytuł. W serii 
znajdzie się więc miejsce dla oświatowców, naukowców i ba
daczy, dla bibliografów i bibliofilów, dla organizatorów bi
bliotek lub ich działów, dla bibliotekarzy-dydaktyków.

Podstawowym celem  serii jest utrwalenie pamięci 
o wybitnych znawcach swego zawodu, którzy zostawili trwa
ły  ślad w  bibliotekarstwie, jako znakomici fachowcy i nie
przeciętne osobowości.

Prezentowany obecnie pierwszy tomik serii, noszący 
tytuł: Z warsztatu bibliografa zawiera sześć wspomnień w y
branych z materiałów do publikacji zamierzonej poprzednio. 
Dodatkowo wprowadzono siódme wspomnienie o Karolu 
Estreicherze —  juniorze (zmarłym w 1984 r.), napisane 
obecnie.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że osoby o których tutaj 
mowa, nie ograniczały swych zainteresowań jedynie do bi
bliografii. Byli to ludzie wszechstronni, często także mający 
niemałe osiągnięcia w  innych dziedzinach nauki o książce, 
czy nawet w innych zgoła naukach. Jednak ich znaczenie 
właśnie dla bibliografii, przy przyjętej koncepcji wydawni
czej, wydaje się najbardziej istotne i twórcze. I tak spośród 
przedstawionych w  niniejszym tomiku nie był wyłącznie



bibliografem Edward Chwalewik —  bibliofil, znakomity 
badacz ekslibrisów i kolekcjoner, ani znany historyk sztu
ki, Karol Estreicher, kontynuator przecież wielkiego dzie
ła swego dziada i ojca. Podobnie prawie wszyscy pozo
stali. Michał Ambros w  swym  długim i pracowitym życiu  
łączył prace bibliograficzne z działalnością pedagogiczną, bę
dąc wytrawnym  bibliotekarzem. Stanisław Konopka, dla 
którego bibliografia medyczna stała się życiową pasją, był 
jednocześnie twórcą Głów^nej Biblioteki Lekarskiej. Włady
sław Tadeusz Wisłocki, w ieloletni bibliotekarz lwowskiego 
Ossolineum, redaktor kilkunastu roczników ówczesnego 
,,Przewodnika Bibliograficznego”, był także zapalonym sło~ 
wianoznawcą. Osobą szczególnie wszechstronną była Helena 
Hleb-Koszańska, twórczyni Instytutu Bibliograficznego Bi
blioteki Narodowej w  jego dzisiejszym kształcie, z wykształ
cenia polonistka, a także pianistka, znała gruntownie całość 
zagadnień bibliotekarskich. Wszystkie swoje zainteresowania 
zawodowe skoncentrowała na bibliografii Jadwiga Dąbrow
ska, poświęcając się jej bez reszty, co jednak nie ograniczało 
jej bardzo różnorodnych zainteresowań.

Niniejszy tomik nie zawiera naturalnie wspomnień
0  wszystkich nieżyjących bibliotekarzach polskich, którzy 
wnieśli trwały wkład do warsztatu bibliografa. Z jednej stro
ny nie ma tu znakomitych bibliografów poprzednich pokoleń, 
b ^ ących  poza zasięgiem wspomnień współczesnych, których 
życiorysy były nieraz prezentowane w  biografistyce dawniej
szej; z drugiej strony wspomnienia o w ielu wybitnych biblio
grafach były zamieszczone w  dwóch tomach przypomnianych 
wyżej: Twórcach nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego
1 Portretach bibliotekarzy polskich, gdzie nie wprowadzano 
podziału według specjalności bibliotekarskiej.

Publikując pierwszy tomik nowej serii wydawniczej 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, mamy nadzieję, że 
2,doła ona zainteresować czytelników szerokich kręgów oraz 
stanie się pożyteczną lekturą dla wchodzących do zawodu 
młodych adeptów bibliotekarstwa.

Redakcja





Bibliotekarz, bibliograf, pedagog 
Michał Ambros

Trudno nazwać go pechowcem. Tym bardziej, że jego długie, 
ponad dziewięćdziesięcioletnie życie przypadło na jakże burzliwy okres 
wieku XX, w  którym podobny lub jeszcze bardziej tragiczny los 
spotykał tysiące, dziesiątki tysięcy ludzkicli istnień.

I>r Michał Ambros mim o przeciwności dziejowych, które go  
dotknęły, nigdy nie zatracił optym izm u i nadziei, zawsze potrafił 
zachować równowagę i pogodę ducha i w ciąż z uporem zaczynać 
na nowo sw e życie i swą pracę.

Zniszczenie, zagubienie, czy rozproszenie gromadzonych przez 
długie lata m ateriałów, spowodowane przede w szystkim  przez II w oj
nę światową nie załam ywały go. Zawsze um iał otrząsnąć się po  
dotkliwym ciosie oraz z uporem i skrupulatnością powracać do pracy. 
Niemal nigdy nie narzekał i n ie  ubolewał nad tym , co przem inęła  
i przepadło. Potrafił patrzeć w przyszłość i nią przede wszystkim  żyć.
0  ciężkich stratach, które ponosił jako bibliograf i pedagog w  za
chowanych po nim papierach znaleźć można niew ielkie wzmianki, 
ograniczające się (prócz wykazów zaginionych prac) do lakonicznych, 
ale zarazem pełnych treści stwierdzeń w  rodzaju: — „Pozbawiony 
materiałów, które gromadziłem przed wojną i oderwany od dawnych  
warsztatów pracy, znalazłem się po w ojnie na rozdrożu. Musiało upły
nąć nieco czasu, zanim zdołałem przestawić się na nowe v/arunki
1 prace i pozbyć się depresji z powodu zmarnowania się rezultatów  
pracy poprzednich lat”.

Czasu tego upływało naprawdę niew iele. Szybko potrafił z peł
nym zapałem przystępować znowu do gromadzenia i opracowyv/ania 
nowych materiałów. I chyba w łaśnie dlatego nie stał się li tylko 
postacią historyczną w  obydwu swych zawodach — pedagogicznym  
i bibliograficznym — lecz również na wskroś współczesnym  fachow 
cem dużej miary, wnoszącym  istotny wkład teoretyczny i praktyczny 
w  rozwój tych obydwu dziedzin. Jego dorobek powojenny nie jest 
wcale mniejszy od przedwojennego, choć dotyczy zupełnie innych 
tem atów i przedsięwzięć, a pod względem  nowatorstwa i wartości 
może go nawet przewyższa. Jednak i  tam ten dawny w  tej części, 
która zachowała się dzięki publikacjom, nadal ma ważkie znaczenie, 
przede wszystkim  historyczne i faktograficzne.

Dr Michał Ambros przez swych studentów na U niw ersytecie  
Warszawskim oficjalnie nazywany Panem  Profesorem, a nieoficjalnie  
dobrodusznie Dziadkiem, wychowany był w  atm osferze jeszcze dzie
więtnastowiecznej, w  kulcie solidnych ideałów ogólnoludzkich i pa
triotycznych, ale już z otwartością na burzliwe przemiany współcze



snego świata. Dzięki temu przez całe życie umiał być przede w szy
stkim zwyczajnym  człowiekiem, ale przez duże C, dobrodusznym  
i  dobrym, ale także zdecydov^anym i konsekwentnym. Zawsze, nawet 
w  ostatnicłi latach życia, angażował się w e w.spółczesność, nie w y
rzekając się jednak swych m łodzieńczych zasad i ideałów.

Urodził się 26 września 1891 r. w  Chlebowicach w  powiecie 
Bobrka w  woj. lwowskim , jako syn urzędnika kolejowego. Początków  
czytania i pisania uczył się w  domu, a gdy rodzina jego przeniosła 
się do Lwowa rozpoczął naukę w  czteroklasowej szkole ludowej im. 
Konarskiego. Pierwszym i jego lekturam i — jak wspomina — były 
W ieczory pod lipą  Imcjana Siem ieńskiego, Historia biblijna  Hofma- 
nowej i książki geograficzne. Po przeniesieniu się rodziców do Dro
hobycza, ukończył tam  szkołę ludową a potem ośmioklasowe gimna
zjum klasyczne. Jako „student” gim nazjalny, a później uniwersytecki 
zetknął się z działalnością tajnych organizacji młodzieżowych. Nale
żał do harcerstwa, do organizacji narodowej tzw. tekowców, do Za
rzew ia i wreszcie do Drużyn Strzeleckich.

Po maturze Michał Ambros zapisał się na W ydział Filozoficzny 
U niw ersytetu Jana Kazimierza w e Lwowie. Wybrał kierunek filologii 
klasycznej. Wśród jego profesorów znajdowali się ludzie tej miary, 
co hellenista Stanisław  Witkowski, latynista Bronisłaлv Kruczkiewicz, 
bizantynista Jan Sajdak, filolog klasyczny Ryszard Gansiniec, filozof 
Kazimierz Twardowski czy logik Jan Lukasiewicz. A le nie tylko 
profesorowie wykładowcy m ieli w pływ  na młodego studenta. Na Uni
w ersytecie, w  Bibliotece Uniwersyteckiej i w  czytelniach Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, wreszcie w Archiwum  Wojskowym, 
gdzie u progu niepodległości Polski rozpoczął pracę, stykał się z w ie
lom a wybitnym i osobistościam i tamtych lat. Po przeszło sześćdzie
sięciu  latach w e wspom nieniach pisanych niedługo przed śmiercią 
wspomina profesorów Ludwika Finkla i  Oswalda Balzera grzebiących 
się w  lwowskich archiwaliach, Wiktora Hahna, który zapalił go do 
bibliografii — po nim  kontynuował w  Wilnie Bibliografię filologii 
klasycznej w  Polsce i pozostawał z nim  w  wieloletniej przyjaźni, 
poetę Jana Kasprowicza wykładającego literaturę porównawczą, czy 
wreszcie spotykanych w  Ossolineum, gdzie pracował nad Szaniaw
skim  i czytywał „Życie”, „Przedświt”, „Przegląd W szechpolski” — 
W itolda Bruchnalskiego, Zygmunta i Stanisław a Łempickich, Ludwika 
Kubalę, Juliusza Kleinera, Mariana Kukiela czy kustosza Zakładu 
W ładysława Tadeusza W isłockiego.

Po zakończeniu studiów uniwersyteckich, z dyplomem nauczy
ciela szkół średnich, Michał Ambros rozpoczął pracę (w 1917 r.) 
w  gimnazjach i seminariach nauczycielskich okręgu szkolnego lw ow 
skiego, nauczając łaciny i greki, propedeutyki filozofii, języka pol
skiego i historii. Pierwsze kroki nauczycielskie stawiał w  Gimnazjum  
M iejskim w  Jarocinie, gdzie prowadził również bibliotekę szkolną. 
Podczas obrony Lwowa w  1918 r. ochotniczo zgłosił się do wojska. 
Początkowo: skierowano go do oddziałów ochronnych dla zabezpie
czenia m ienia przed rabunkiem, potem do biura przepustek przy Ko
mendzie Miasta i wreszcie do Zarządu Archiwalnego Dowództwa 
Okręgu Generalnego Lwów, gdzie po raz drugi w  życiu zetknął się 
praktycznie z bibliotekarstwem . Chociaż długo jeszcze nie porzucił 
zawodu nauczycielskiego, bibliotekarstwo i bibliografia interesovvaly 
go coraz bardziej. W yrazem tego było bliższe zapoznanie się z pracą



1. Michał Ambros

bibliotek szkolnych, a także ośvdatowych To\varzystwa Szkoły Lu
dowej.

W 1928 r., mając za sobą pracę w  lwowskich gimnazjach Bato
rego, Słowackiego i Briikówny oraz w  lwow skim  i stanisławowskim  
Seminarium Nauczycielskim, Michał Ambros opuścił Lwów i prze
niósł się do Wilna. Tu rozpoczął pracę w  Bibliotece Uniwersyteckiej 
stając się przede w szystkim  bibliotekarzem i bibliografem, chociaż 
d o ' końca II wojny światowej nie zerwał z równocześnie wykonywa
nym zawodem nauczyciela. Szybko wrósł w  now e środowisko i w  
nowe problemy zawodowe. Po kilku latach był już rasowym  „wil- 
niukiem” 1 do końca życia za takiego uchodził. Z pewnością w  znacz
nej mierze przyczyniły się do tego jego prace bibliograficzne i peda
gogiczne, które tu rozpoczął z całym  rozmachem młodzieńczej energii. 
A w szystkie one dotyczyły w iaśnie Wilna i okręgu wileńskiego. W 
wileńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej pracował w  dziale udostępnienia 
zbiorów, a potem kierował czytelnią i wypożyczalnią. Sw e zaintere
sowania naukowe rozwinął w  dwu kierunkach: bibliografii i pedago
giki. Te ostatnie dotyczyły w  szczególności historii szkolnictwa okręgu 
wileńskiego w  latach 1803—1831. Z tego tem atu Michał Ambros 
obronił pracę doktorską: Szkolnictwo wileńskie za rektoratu  Hiero
nima Stroynowskiego i Jana Śniadeckiego. „Pracy tej nie opubli
kowałem — jak sam pisał — mimo zapytań w  tej sprawie, gdyż 
widziałem w  niej braki spowodowane niewykorzystaniem  w ielu ma
teriałów, a później ponadto zmieniłem zdanie co do niektórych kw e
stii w  niej poruszonych. Postanowiłem  ją pogłębić, rozszerzyć i zrobić 
z niej historię szkół tego okresu. Pracę tę m iałem  na warsztacie 
d© wybuchu wojny, a nawet w  czasie wojny wykorzystywałem  swo
bodniejsze chw ile na dalsze poszukiwania w  archiwum w ileńskim ”. 
Sama praca i bogaty m ateriał do niej zebrany uległy zagładzie 
wojennej. Autor na tej podstawie zdążył jeszcze przed wojną ogłosić



kilka recenzji w ydaw nictw  dotyczących historii szkolnictwa w ileń
skiego oraz obszerniejszą pracę pt. Zarys s ta tys tyczn y  szkól Wydziału  
Wileńskiego, obejmujący szkoły parafialne za rektoratu Marcina 
Poczobutta i Jana Śniadeckiego. Publikacja ta zawierała w  90®/o nowy. 
nieznany materiał, dzisiaj niedostępny. Miała to  być pierwsza praca 
z całej (zamierzonej serii, w  której autor planował podać dane sta
tystyczne dotyczące szkół parafialnych w  latach 1816—1831 oraz szkół 
innych typów  w latach 1803—1831.

Połączenie zainteresowań bibliograficznych i pedagogicznych 
uzewnętrzniło się u Ambrosa również w  podjęciu pracy nad biblio
grafią pedagogiczną w  Polsce. Materiał za 1937 r. został przekazany 
do druku, ale wybuch w ojny nie pozwolił na jego ukazanie się, zaś 
m ateriał za 1938 r. i I półrocze 1939 r. — zebrany w  kartotekach — 
zaginął.

Najbardziej absorbowały Ambrosa prace nad bibliografią regio
nalną. W tej dziedzinie dopracował się największych osiągnięć, za
równo teoretycznych, jak i praktycznych. Publikowana przez kilka 
lat w  „Ateneum W ileńskim ” 1929—1935 Wileńska bibliograjia regio
nalna dotyczyła statystyki bibliograficznej. Podawała ona zestawienia 
i charakterystykę produkcji drukarskiej czterech województw pól- 
nocno-WiSchodnich {wileńskiego, białostockiego, poleskiego i nowogródz
kiego) pod względem  treści, języka, objętości i miejsca druku. Mate
riały te  wzbudzały wówczas duże zainteresowania, a i dziś jeszcze 
stanowią źródło inform acji i m ateriał do studiów porównawczych 
nad produkcją drukarską.

Inna praca Michała Ambrosa z tej dziedziny, również druko
wana w  „Ateneum W ileńskim ” w  latach 1930 i 1933/34 pt. Czasopisma 
wileńskiego rejonu bibliograficznego... składała się z części statystycz
nej i opisowej. Część statystyczna zawierała zestawienia liczbowe do
tyczące czasopism z czterech w ojew ództw  północno-wschodnich, 
a część opisowa rejestrowała czasopisma z tego rejonu. Dokładne 
opisy są ważnym  źródłem bibliograficznym do dziś. Szczególnie 
w  odniesieniu do czasopism obecnie niedostępnych lub zaginionych. 
Podobnie istotne znaczenie dla nauki polskiej zachowała Bibliografia 
U niw ersy tetu  Wileńskiego  wydana w  czterech seriach również w  
„Ateneum W ileńskim” 1930—1939, a obejmująca materiał za dziesię
ciolecie 1929—1938. Autor wykorzystał do niej nie tylko w szystkie 
dostępne polskie książki i czasopisma, ale także w ydawnictwa zagra
niczne.

Szeroko zamierzył Michał Ambros prace nad retrospektywną 
bibliografią filologii klasycznej w  Polsce. Opracowywał ją pod patro
natem  Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Jej plan i zasady oma
wiano na zebraniach PTF w  W ilnie i Lwowie, a stan prac zreferował 
autor na IV Zjeżdzie Bibliotekarzy w  W arszawie w  1936 r. Niestety, 
i ten mozolnie i skrupulatnie zgromadzony materiał, wypełniający a t  
16 pudeł, zaginął podczas wojny. Jeszcze przed jej wybuchem na 
podstawie tych kartotek Michał Ambros opublikował trzy bibliografio 
tematyczne: Wileńską bibliografie Wergiliuszową. (Księga Wergiliu- 
szowa, 1930), zawierającą w ykaz tekstów  i tłumaczeń z dzieł Wergi- 
liusza, a także prac o  nim, następnie bibliografię osobowo-przedmio- 
tow ą Godfred Ernest Groddećk <Z dzie jów  filologii klasycznej w  W il
nie, 1937) i wreszcie Wileńską bibliografię filologii klasycznej za lata 
1800—1830. Ta ostatnia rejestruje druki zwarte i artykuły z czasó-



pism. Przy jej opracowaniu autor czynił poszukiwania w e wszystkich  
większych bibliotekach polskich. Podał w  niej liczne sprostowania 
Wędnych informacji o w ieki opisanych drukach.

Spośród wileńskich prac Michała Ambrosa warto wspomnieć 
jeszcze o dwóch: Wergiliusz w  U niw ersyteckiej Bibliotece w  Wilnie  
przed 100 laty. (Księga Wergiliuszowa, 1930) i Księgozbiór Lelewela  
w  U niwersyteckiej Bibliotece Publicznej, „Ateneum W ileńskie” 1931/ 
il932. Pierwsza z nich zestawia wykaz dzieł W ergiliusza znajdują
cych się w  wileńskiej B ibliotece Uniwersyteckiej przed 1931 r. oraz 
omawia zasięg icli czytelnictwa. Druga podaje historię i charaktery- 
iśtykę tej części księgozbioru Lelew ela, która przed I wojną św ia
tową znajdowała się w  Uniwersyteckiej Bibliotece w  Wilnie.

Te liczne prace bibliograficzne i pedagogiczne przerwała wojna. 
Michał Ambros nadal pozostawał w  W ilnie i pracował w  Bibliotece 
do czasu objęcia jej przez władze litew skie. Później źródłem utrzyma
nia były lekcje w  gimnazjacii i na prywatnych kompletach organi
zowanych w  ramach tajnego nauczania. Latem 1942 r. wyjechał do 
Świra. Tam w  1943 r. pod zarzutem sabotażu aresztowało go Gestapo. 
Po ponad półrocznym pobycie w  więzieniu powrócił do Wilna, gdzie 
uczył języka niem ieckiego na kursach i udzielał lekcji prywatnych.

Był rok 1944. Wojna nie tylko przerwała jego prace, ale rów
nież zniszczyła bogate m ateriały dokumentacyjne i bibliograficzne. 
Oprócz już wym ienionych było wśród nich przygotowane do druku 
w  „Tece W ileńskiej” opracowanie Gimnazja i  szkoły pow iatow e za 
rektoratu Śniadeckiego  oraz m ateriały do historii okręgu wileńskiego, 
bibliografia Wilna i odpisy dokum entów z Archiwum  W ileńskiego 
dotyczące Ludwika Sobolewskiego i Adama Mickiewicza.

Na początku 1945 r. dr Ambros znalazł się w  Białymstoku, 
gdzie zorganizował Bibliotekę Miejską, którą przez jakiś czas kiero
wał. Praktyczne um iejętności bibliotekarskie uzewnętrznił już zresztą 
wcześniej, jeszcze w  W ilnie, gdzie w  1934 r. w  tam tejszej Bibliotece 
Uniwersyteckiej zorganizował samodzielny oddział informacyjny.

W lipcu 1945 r. M. Ambros przeniósł się do Instytutu Śląskie
go w  Katowicach. Tu od razu podjął się pracy nad bibliografią regio
nalną, tym  razem Śląska. Rozpoczął od opracowania i opublikowania 
programu tego przedsięwzięcia pt. Bibliografia Śląska. Jej stan  
obecny i zadania na przyszłość  i przystąpił do zorganizowania prac 
nad retrospektywną i bieżącą bibliografią tego regionu. Osobiście 
przygotował do druku bibliografię śląską za rok 1947 i 1948. L ikw i
dacja Instytutu nie i^zw oliła  doprowadzić tego przedsięwzięcia do 
końca, a bibliografia n ie  została opublikowana.

Drugim powojennym  przedsięwzięciem  bibliograficznym M. 
Ambrosa była bibliografia pedagogiczna. Pierwszą jej część (w w y
borze) za 1948 r. opublikował w  „Ruchu Pedagogicznym ”, a drugą, 
pełną za 1949 r. w  „Nowej Szkole”. Zawieszenie obydwu tych cza- 
sopis-m przerwało ogłaszanie bibliografii. Zebrany do niej materiał 
za lata 1945—1950 dr Ambros przekazał Państwowem u Ośrodkowi 
Oświatowych Prac Programowych i Badań Pedagogicznych (później 
Instytut Badań Pedagogicznych).

Z Instytutu Śląskiego Michał Ambros już pod koniec 1945 r. 
przeniósł się do Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie. Pracował 
tu  tylko rok, ale dobrze zasłużył się tej książnicy i jej czytelnikom. 
Rewindykował bowiem  dla niej ze Śląska cenny księgozbiór, liczący



ок. 25 tys. tomów. Stanowił on podwalinę dla księgozbioru podręcz
nego, zniszczonego w . czasie wojny przez Niemców.

Październik 1946 r. to początek nowego rozdziału życia i prśicy 
dla Micłiała Ambrosa. W tedy rozpoczął pracę w  Bibliotece Narodo
wej. Z tą instytucją związał się już na stale, aż do emerytury. Tu 
podjął nowatorską wówczas i chyba mającą największe znaczenie 
spośród wszystkich jego inicjatyw bibliograficznych, pracę nad stw,o- 
rzeniem bibliografii zaAvartosci czasopism, stała się ona bowiem skła
dową częścią bibliografii narodowej. Michał Ambros musiał nie tylko 
wypracować metodykę tego przedsięw zi^ ia, przygotować instrukcję, 
przeszkolić personel, czuwać nad całością i redagować bibliografię, 
ale także starać się o papier i druk. Pod jego redakcją i kierowni
ctwem  ukazało się 6 zeszytów „Bibliografii Zawartości Czasopism” za 
lata 1947—1948. To jego dzieło przejęli potem inni, młodsi, przez 
niego przygotowani bibliografowie i z powodzeniem kontynuują je  
do dzisiaj.

On zaś w  Bibliotece Narodowej przeszedł do prac organizacyj
nych, ściśle bibliotekarskich. Został kierownikiem  magazynów, zawie
rających prawie dwum ilionowy księgozbiór. Tu jeszcze raz uzewnętrz
n ił sw e um iejętności organizacyjne, szczególnie podczas sprawnie 
i szybko dokonanej przeprowadzki (1961) tak dużych zbiorów z ich 
tym czasowej siedziby w  SGPiS na Rakowieckiej do następnego tym
czasowego lokalu przy ul. Hankiewicza.

Oprócz licznych prac bibliograficznych Michał Ambros napiŚEil 
również w iele artykułów, referatów i recenzji, w  których przekazy
w ał czytelnikom  swą wiedzę i, jakże nowoczesne, poglądy. Nigdy też 
nie rozstał się tak naprawdę ze sw ym  drugim zawodem — pedago
giką. I chociaż po w ojnie nie viczył już w  żadnej szkole, to przez 
cały czas tym i sprawami się interesował. Praktyczne nauczanie ogra^ 
niczył tylko do w ykładów  na różnego rodzaju kursach dla biblio
tekarzy, których programy często były jego dziełem. Ukoronowaniem  
jego zamiłowań pedagogicznych było prowadzenie wykładów i ćwi*- 
czeń z bibliografii w  Katedrze Bibliotekoznawstwa w  Uniwersytecie 
W arszawskim w  latach 1952—1961. Przekazywał sw ą wiedzę przy
szłym  bibliografom, mającym  go zastąpić w  normalnym życiowym  
toku zm iany pokoleń. Uczył ich historii, teorii i praktyki bibliogra
ficznej, a także system atyczności, optymizmu, um iłowania życia oraz 
swej nieco specyficznej, ale jakże prostej i autentycznej filozofii ży
ciowej. Z wykładanej bibliografii potrafił uczynić przedmiot intere
sujący. Wielu studentów zachęcił do pisania prac magisterskich z h i
storii bibliografii lub zagadnień bibliologicznych i bibliograficznych 
tak bliskiego mu Wilna. Liczni jego w ychow ankow ie z uniwersytetu  
w łaśnie bibliografii pośw ięcili sw e zawodowe zainteresowania.

Po przejściu na emeryturę w  1968 r. dr Michał Ambros nie 
w yłączył się  z życia zawodowego. Nadal utrzym ywał rozległe kon
takty ze swym i dawnym i studentam i i współpracownikam i. Nadal 
też pracował, niem al do ostatnich dni życia. Gromadził materiały 
bibliograficzne i dokumentalne. P isał też wspom nienia dotyczące nie 
tylko jego pracy zawodowej, lecz w  ogóle wydarzeń i spraw, z któ^ 
rymi stykał się  w  dzieciństwie, młodości i w  życiu dojrzałym. Są 
one istotnym  przyczynkiem historycznym do dziejów Lwowa i Wilna’. 
S zcz^ ó ln ie  interesujące ich partie dotyczą Lwowa w  niepodległej 
Polsce oraz Wilna w  okresie II wojny światowej. Mimo że nie do



prowadzone do końca, nie powinny po?ostawać nie znane szerszemu 
ogółowi. Ze wszech miar w arte są opublikowania i miejmy nadzieję 
że tego doczekają. M ateriały te  po jej^o śm ierci zostały uporządko
wane i przekazane do Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej.

Michał Ambros, na polu bibliograficznym i pedagogicznym po
zostawił dorobek niem ały i znaczący zarówno teoretyczny, jak i prak
tyczny. Aż dziw, że mimo tych przeciwności nigdy się nie załam ał, 
nie zniechęcił, a wciąż zaczynał coraz to inne prace, biorąc na w ar
sztat problemy i zagadnienia, które uważał za najbardziej istotne. 
Pochłonięty pracą nigdy nie założył rodziny —  jakby nie miał na  
to czasu.

Zmarł 2 lipca 1984 r. dożywszy sędziwej starości, bo aż 92 lat. 
Na jego pogrzebie na warszawskim  cmentarzu w  Wólce W ęglowej 
żegnali go dawni i obecni pracownicy Biblioteki Narodowej, przyja
ciele i znajomi oraz dawni studenci. Wyrazem jego popularności oraz 
uznania i szacunku jakim się cieszył niech będzie fragm ent pożegna
nia go przez jednego z uczniów mgra Jana Rogalę nad otwartą je
szcze mogiłą:

— „Kiedy przed 30 laty, w  1954 roku, stanąłeś przed narni^ 
młodymi wówczas studentami, jako wykładowca bibliografii w  Ka
tedrze Bibliotekoznawstwa UW, nikt chyba z nas nie przypuszczał 
że poznajemy nie ty lko Profesora, ale i człowieka w ielkiej miary, 
humanistę o nieprzeciętnych walorach. N ie spodziewaliśm y się też, 
że znajomość z Tobą przetrwa dłużej poza czteroletni okres studiów  
i przerodzi się w  zażyłość i przyjaźń trwającą do ostatnich godzin 
Twego życia. Co to sprawiło? Byłeś przecież człowiekiem  skromnym, 
nie narzucającym innym  ani siebie, ani swojego zdania. Uchodziłeś 
raczej za samotnika. A przecież od razu dałeś się nam  poznać jako 
człowiek o dużej wiedzy, doświadczeniu pedagogicznym i życiowym. 
Byłeś przy tym  nad wyraz system atyczny i pracowity. Z wykładanej 
nam bibliografii potrafiłeś uczynić przedmiot interesujący. Byłeś przy 
tym  wszystkim  dla nas studentów Profesorem w yjątkow ym  — do
brym, przychylnym, pomocnym...

To ten Twój w yjątkow y stosunek do nas, wówczas młodych, 
niedoświadczonych i często jeszcze płochych studentów sprawił, że 
nasze kontakty z Tobą przedłużyły się poza mury uniwersyteckie, 
poza chwilę uzyskania przez nas dyplomów, a potem  poza Twą pracę 
w  Bibliotece Narodowej, gdzie zawsze nas chętnie przyjm owałeś już 
jako kolegów w  zawodzie, a niektórych naw et jako kolegów — pra
cowników tej samej instytucji. Zawsze żywo interesowałeś się na
szym losem, w ypytyw ałeś, gdzie i nad czym pracujemy. Szczególnie 
radowały Cię wiadom ości o naszych publikacjach, zarówno tych, 
'które się już ukazały, jak i tych nad którym i dopiero pracowaliśmy. 
Przyjmowałeś nas zawsze z całą otwartością Swojego serca, zawsze 
życzliwie, z uśmiechem i radością. Za to w szystko ceniliśm y Cię 
bardzo, darzyliśmy szacunkiem i przyjaźnią, starając się w  m iarę  
możliwości odwdzięczać Ci się jak um ieliśm y. A le Ty przede w szyst
kim dawałeś, a nie brałeś. Taki byłeś z natury. Dawałeś nam siebie 
i wszystko z siebie. Dziękujem y Ci za to. Żegnamy Cię dziś nie tylko* 
jako naszego Profesora, wyjątkowego wykładowcę i wychowawcę, 
ale także jako człowieka w ielkiego serca, pełnego dobroci i przychyl
ności dla innych, jako nieodżałowanego przyjaciela”.

Wojciech Jankowerny, Maria Jasińska: 
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„Zbiory polskie...” — 
Edwarda Chwalewika

Edward Chwalewik urodził się 3 sierpnia 1873 r.*) w  Warsza
w ie. skąd po roku 1880 rodzice jego przenieśli się do Siedlec. Chwa- 
lew ikow ie byli rodziną o  patriotycznych tradycjach — dziadek Bene
dykt walczył w  Pow staniu Listopadowym , ojciec Edward za udział 
w Powstaniu Styczjiiowym  trafił do więzienia, a potem na syberyj
skie zesłanie, matka Joanna z K opystyńskich uczestniczyła w  m ani
festacjach patriotycznych w  W arszawie w  okresie Powstania Stycz
niowego. W łaśnie matka zajmowała się wychowaniem  i edukacją 
syna w  latach dziecięcych. Dopiero na kilka lat przed posłaniem  
chłopca do gimnazjum zadbano o nauczenie go obowiązkowego w  
szkole języka rosyjskiego.

W 1883 r. Edward Chwalewik rozpoczął naukę w  gimnazjum  
w  Siedlcach. Ukończył je w  1895 r. Panujące w  siedleckim  gimna
zjum silne tendencje rusyfikacyjne w yw oływ ały wśród uczniów opór 
i przeciwdziałanie. Już w  IV klasie Edward został wciągnięty przez 
starszych kolegów do kółka samokształceniowego. Uczestnicy niele
galnego kółka zajm owali się przede wszystkim  lekturą zakazanych 
książek polskich i obcych oraz prowadzili wspólne nad nim i dyskusje.

Takie książki trzeba było zdobyć, przechować, zoaganizować 
ich obieg wśród wtajemniczonych. Kupowane ze skromnych uczniow
skich składek stały się zaczątkiem tajnej biblioteczki kółka. Chwa
lew ik zajął się jej organizacją, a po częściowej w sypie kółka, przy
jął do siebie resztę ocalonego księgozbioru. W tym  czasie był już 
uczjiiem VII klasy i w łaścicielem  niew ielkiego w łasnego zbioru gro
madzonego z konsekwencją przyszłego kolekcjonera. Jego rozbudzone 
wówczas zainteresowania polityczno-społeczne znalazły ujście w  dy
skusjach tzw. kółka przekonaniowego, które zainicjował jako uczeń 
V klasy.

Ukończywszy naukę w  gimnazjum, podjął w  roku akademickim  
1895/96 studia na Uniwersytecie W arszawskim. Początkowo, na prośbę 
r^odziców, były to studia medyczne, po roku przeniósł się jednak na 
prawo. Studentem warszawskiej uczelni był do roku 1899, potem

♦) w  niektórycli opracowaniach podawana jest data 23 sierpnia, zaś jako m iejsce  
w odzenia  — błędnie — Siedlce.

Ч.



kontynuował naukę w  M oskwie (1899/1900) i w  Tomsku (1904/1905). 
W sum ie zaliczył 6 sem estrów prawa.

Jako student działał w  „Bratniaku” — Bratniej Pomocy S tu
dentów, w  Sądzie Ogólnouniwersyteckim oraz w  ściśle zakonspiro
wanym  K ole Przekonaniowo-politycznym, w  którym zbliżył się do 
sym patyków SDKPiL. Należał do grona inspiratorów wielu studen
ckich m anifestacji. Założona w  1889 r. „Bratnia Pomoc” oficjalnie miała 
na celu samopomoc materialną i kierowanie życiem studenckim, fak
tycznie jednak rozwijała również półjawną działalność polit5’̂ czną 
walcząc z rusyfikacją uczelni i prowadząc pracę wśród ludu. Chwa- 
lew ik pracował społecznie w  jednej z Czytelń Bezpłatnycłi W arsza w
skiego Towarzystwa Dobroczynności.

W SDKPiL znalazł się już w  1895 r. W edług słów towarzysza 
partyjnego Tadeusza Radwańskiego „cieszył się on wówczas dużym 
uznaniem w  Partii”. W spółpracował blisko z Julianem Marcłilewskim, 
Stefanią Sempołowską, poznał Różę Luksemburg i Feliksa Dzierżyń
skiego, z którymi utrzym ywał kontakty długo jeszcze po wycofaniu 
się z czynnego życia politycznego. W partii używał pseudonimów  
„§v/ider” i „T. Illew icz” (nazwisko jego żony), był autorem szeregu 
łjroszur i artykułów. W 1895 r. został również członkiem zarządu 
Koła Młodzieży Demokratycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Obok działalności polityczno-społecznej nie zaniedbywał w ła- 
snycłi zainteresowań. Uczęszczał na wykłady Ludwika Krzywickiego 
i W ładysława Sm oleńskiego wygłaszane w  ramacłi nielegalnego „Uni-, 
wersytetu Latającego”. Szczególnie interesowały go dzieje Polski 
i problemy społeczne. Często odwiedzał Bibliotekę Univ/ersytecką i Bi
bliotekę Ordynacji Zamojskiej. Poznał tu bliżej Stanisława Krzemiń
skiego, członka Rządu Narodov/egc z Powstania Styczniowego a wów-. 
czas wybitnego krytyka i sekretarza redakcji W ielkiej Eiicyklopedii 
Ilustrowanej. Krzemiński w ciągnął studenta do współpracy — Cłiwa- 
lew ik wszedł do redakcji encyklopedii i opracował w  przeciągu 
kilku lat ponad 1000 łiaseł z zakresu biografistyki, liistorii i geografii 
Sygnował je E. Chw.

W tym  czasie Edward Cliwalewik był już człowiekiem żona
tym . 8 stycznia 1900 r. poślubił Teodozję z Illewiczow. W tymże roku 
urodził się im syn Witold, późniejszy badacz i tłumacz literatury 
angielskiej.

20 listopada 1901 r. Edward Cłiwalewik został aresztowany za 
działalność w  SDKPiL. W ięziony w Cytadeli, na Pawiaku i w  tw ier
dzy brzeskiej został ostatecznie skazany na trzyletnie zesłanie do 
wscłiodniej Syberii. Na zesłanie pojecłiała z nim  żona zabierając ze 
sobą rocznego syna. Determinacja i energia młodej małżonki w  połą
czeniu z zabiegam i m ecenasa Stanisława Patka doprowadziły do uzy
skania zgody władz na osiedlenie się Cławalewików w  Krasnojarsku.

W Krasnojarsku kolega szkolny i uniwersytecki Edwarda,' inż. 
Franciszek Kuropatwiński, zajmujący w ysokie stanowisko na kolei 
sylłeryjskiej, z a ła ta ł  mu płatną posadę dietariusza. Żona da\\'ała 
lekcje kroju. Dzięki listom  polecającym od Stanisława Posnera, dzia
łacza socjalistycznego, naw iązał kontakty z postępowym i działaczami 
rosyjskimi. Na propozycję jednego z nicli, adwokata KuskoAva, podjął 
łionorową pracę w  Publicznej Bibliotece M iejskiej w  Krasnojarsku

W 1903 r. EdwŁ\rd Cłiwalewik odnalazł w łaściw e powołanie 
swego życia. Jesienią tego roku przyjecłiał do Krasnojarska Aleksy



2. Edward Chwalewik

Babin, kustosz działu slawików w  Library of Congress w  W aszyngto
nie. Celem podróży było kupno do zbiorów Biblioteki Kongresu księ
gozbioru miejscowego bibliofila Gennadija Judina. Osiemdziesiącioty- 
sięczny zbiór zgromadzony w  pobliskiej Tarakanówce wym agał prze
badania i oceny. Do pomocy w  tycłi pracach został przyjęty Ctiwa- 
lewik. Praca w  bibliotece sprawiła, że młody zesłaniec rozmiłował 
się V/ książce ostatecznie. Podjął decyzję poświęcenia się tej dzie
dzinie całkowicie, a dzięki Babinowi znacznie pogłębił swą wiedzę 
bibliologiczną.

Na zesłaniu podjął Cłiwalewik działalność na jeszcze jednej niwie. 
Na prośbę Stanisława Stem powskiego, jednego ze współredaktorów  
zbliżonego do PPS tygodnika „Ogniwo” (wydawanego w  latacłi 1902— 
—1905), podjął się przetłumaczenia na język polski powieści M. Gor
kiego Foma Gordiejew .  Przekład ukazał się drukiem w  Warszawie 
w  1905 r. (Wyd. 2 w  1928). Na łamacłi „Ogniwa” ukazał się w



1902 г. debiut publicystyczny Edwarda Chwalewika. Wpółpraca trwała 
do końca istnienia czasopisma.

Z Krasnojarska przenieśli siQ Chwalewikowie do Tomska. 
Chwalewik kontynuował tu przerwane studia prawnicze oraz pracę 
z książką. Nawiązawszy stosunki z m iejscową kolonią polską zajął 
się reorganizacją biblioteki polskiej, która podzielona na części prze- 
ctiowywana była w  kilku m iejscach i nie mogła w łaściw ie wypeł
niać sw ego zadania. Księgozbiór ściągnął i zmagazynował u siebie 
a następnie, uzgodniwszy rzecz z rodakami, przekształcił w  prywatną 
czytelnię polską i zalegalizował na nazwisko swej żony.

W końcu 1905 r. na mocy ogólnej am nestii Chwalewik uzyskał 
prawo .powrotu do kraju. Na początku 1906 r. powrócił do Warsza
w y wraz z powiększoną rodziną {w  1905 r. urodziła się córka — Ste
fania). Przywiózł ze sobą zgromadzoną na Syberii prywatną biblio
tekę. Poprzednio skom pletowany w  czasach studenckich księgozbiór 
przepadł po aresztowaniu Chwalewika w  1901 roku.

Po FKJWTocie do W arszawy najważniejsze było znalezienie źródła 
utrzymania rodziny. Dzięki rekomendacji wspólnych znajomych Chw’a- 
lew ik został od razu zaangażowany do powstałego w łaśnie w  War- 
sawie <marzec 1906) Antykwariatu Polskiego Hieronima Wildera, na 
stanowisko kierownika działu książkowego.

Pracę u Wildera uważał Chwalewik za „okres najmilej w  życiu 
spędzony”. Odpowiadała mu praca wśród rzadkich i cennycłi dru
ków, obcowanie z uczonymi, literatam i i bibliofilami, stanowiącymi 
klientelę antykwariatu. Z W ilderem połączyła go długoletnia przy
jaźń, a po jego śm ierci w  1941 r. podtrzym ywał serdeczną znajo
mość z wdową — Heleną Wilderową.

W antykwariacie H. W ildera pracował Chwalewik przez 16 lat 
i kiedy trzeba się było z nim  rozstać w  1922 r. czynił to z  dużym  
żalem. Trwałym  śladem  działań Chwalewika u W ildera było dw a
dzieścia num erów Katalogów A ntykw aria tu  Polskiego H. Wildera i Sp. 
(nr 1—4, 6—21) opracowanych przezeń w  latach 1906—1914. Katalogi 
te zawierające ułożone tem atycznie spisy rzadkich druków ze zbio
rów prywatnych, z opisami uzup>ełniającymi lub korygującymi Biblio
grafię Polską  Estreichera, wzbogacone licznym i adnotacjami, indeksa
mi itp., stanowiły w  ovvrym czasie wzorcowe opracowanie tego typu. 
Nie utraciły do dzisiaj wartości, a przez współczesnycłi były bardzo 
cenione.

Praktyczne zetknięcie się ze starą i piękną książką pogłębiło 
i utrwaliło jego bibliofilskie zainteresowania. W łaśnie wtedy, pod 
w pływ em  bibliofilów, z którymi stykał się codziennie rozpoczął ko
lekcjonowanie ekslibrisów polskich.

Mimo syberyjskich doświadczeń nie zerwał jednak z działał 
nością polityczno-społeczną. Przyjaciel i starszy kolega, adwokat S ta
nisław  Koszutski wprowadził go do nielegalnego Związku Młodzieży 
Postępowej, gdzie w  krótkim czasie został wybrany prezesem. Chwa
lew ik przyjął wybór niechętnie, a zorientowawszy się, iż wśród związ
kowców krzewią się „intrygi o charakterze m ałostkowym ”, rycłiło 
zrezygnował z te] funkcji.

Nadal utrzym ywały się jego kontakty, choć luźniejsze, z człon
kami SDKPiL. Pod w pływ em  J. M archlewskiego podjął współpracę 
z nielegalnym  organem partii „Czerwonym Sztandarem”. W piśmie 
tym  jako korespondent prowadził dział poświęcony ruchom rewolu



cyjnym w  Rosji. Ponadto zaangażował się jako autor do „Nowej Ga
zety” redagowanej przez Stanisław a Kempnera i Jana Lorentowicza, 
w  której przez ponad 10 lat (do 1916 r.) um ieszczał artykuły ekono
miczne, polityczne i łiistoryczne. P isyw ał do nielegalnycłi „Nowych 
Prądów” i  oficjalnego „Przeglądu Tygodniowego” oraz „Wiedzy”, kon
tynuował współpracę z Wielką Encyklopedią Ilustrowaną.

Jego aktywność, zwłaszcza ta nielegalna, m e uszła uwadze 
carskiej policji. W lipcu 1907 r. Chiwalewik został aresztowany za 
współpracę z nielegalnym i wydawnictwam i. Bezpośrednim powodem  
aresztowania było według samego Chwalewika niedopatrzenie redakcji 
„Nowycłi Prądów”, która zam ieściła jego artykuł o strajkacłi podpi
sany nie pseudonimem lecz pełnym  nazwiskiem .

Chwalewik trafił na 3 m iesiące do celi nr 13 w ięzienia w  Brze
ściu. Dzięki podjętym staraniom uniknął tym  razem  podróży na Sybir, 
władze ograniczyły się do wydalenia go z granic Królestwa.

Zdecydował się w yjecliać do Krakowa, do którego dotarł w  
październiku 1907 r. Trafił na trudny okres — Kraków przepełniony 
był wydalonymi z Kongresówki, a m iejscowi niezbyt przycłiylnie
traktowali ten uciążliwy najazd. C łiwalewik m iał duże trudności ze 
zdobyciem płatnej pracy. Skuteczna okazała się dopiero pomoc d y 
rektora Biblioteki Ordynacji Krasińskicłi Stanisława Kętrzyńskiego, 
na którego prośbę W acław Anczyc załatw ił wysiedlonem u warszawia
kowi pracę w  krakowskiej filii K sięgam i Gebethnera i Wolffa. Po
magał tu Ferdynandowi Swiszczowskiem u w  kom pletowaniu mate
riałów do Bibliografii Polskiej X IX  stulecia  K. Estreichera, za lata 
1881—1900, ponadto opracował 5 katalogów nakładowych i komiso
wych księgarni.

W Krakowie napisał dw ie rozprawy ekonomiczne: W ielkie mia
sta, ich rozwój, wzrost i przyszłość  {Warszawa 1907) oraz Ekonomicz
ne czynniki ruchu kobiecego  (Warszawa 1908).

W listopadzie 1908 r. powrócił do W^arszawy podejmując po
nownie pracę u Wildera, gdzie zastępował go dotąd M ieczysław Ku
likowski (numer 5 „Katalogu Antykwariatu Polskiego” opracował 
z Wilderem w łaśnie Kulikowski). Chwalewik jeszcze raz solennie po
stanowił sobie nie angażować się w  politykę — „oddałem się pracy 
zawodowo-antykwarskiej, zaniechawszy prawie zupełnie wystąpień  
o charakterze społeczno-politycznym ” pisze w  autobiografii. Tym ra
zem słowa dotrzymał — zabrał się serio nie tylko do pracy zawodo
wej, lecz także do kolekcjonerstwa. Z pasją gromadził ekslibrisy, pro
wadził przez w iele lat szeroką ich wym ianę, korespondował z innymi 
zbieraczami, licytow ał na aukcjach bibliofilskich. Dopracował się 
własnego system u klasyfikacji i układu zbiorów, ich opracowania, 
określił sw ą specjalizację — zbierał przede w szystkim  ekslibrisy star
sze, do X IX  w. włącznie, a z X X -w iecznych tylko niektóre (muzycz
ne, Iюrtretowe, z widokam i miast oraz należące do księży, lekarzy, 
bibliotekarzy, bibliofilów, artystów-grafików). Chwalewik zamawiał 
u artystów również ekslibrisy dla siebie. Do końca życia dorobił się 
ich 25, wykonanych różnymi technikami. Pierwszy z nich pochodzi 
z 1916 r. Gromadził również starannie spr of iłowaną bibliotekę z za
kresu bibliotekarstwa i ekslibristyki.

Nie przestaje także interesować się problematyką społeezno- 
-ekonomiczną. Na V Zjazd Prawników i Ekonom istów w e L w ow ie  
zgłosił referat: Z badań statystyczno-ekonom icznych nad klasą fobo t-



niczą w  Królestw ie  Polskim  w  „Przegląd Prawa i Administracji” 
(1912).

Wybuch I wojny światow ej zachwiał apolityczną postawą 
Chwalewika. Poruszony perfidną polityką caratu wobec Polski i Po
laków ogłosił w  1915 r. Księgę tęczową Polaków. Zbiór dokumentów  
niedyplom atycznych od 3 sierpnia 1914 do 4 kwietnia  1915. Współ
autorką tej publikacji była zatrudniona u Wildera Stanisława Waro- 
czewska należąca do POW. Spodziewane przykre konsekwencje ze 
strony władz carskich nie nastąpiły tylko dlatego, że Rosjanie opu
ścili Warszawę. Zupełnie niespodziewanie natomiast pretensje z po
wodu wydania Księgi  zgłosili ... Niemcy. Na szczęście sprawę udało 
się załagodzić.

W roku 1916 opublikował Chwalewik najważniejsze chyba 
dzieło swego żyda: Zbiory polskie, archiwa, biblioteki, galerie, muzea  
i inne zbiory pamiątek przeszłości w  Ojczyźnie i na obczyźnie w  po 
rządku a lfabetycznym  według raiejscowości ułożone. Materiały do 
tego dzieła gromadził autor przez lata sw ej pracy w  antykwariacie 
Wildera. Postępujące w  szybkim  tem pie zniszczenia wojenne zabyt
ków kultury w  Polsce skłoniły go  do przyspieszenia wydania swego 
dzieła, które rozrastało się coraz bardziej. Drugie wydanie ukazało 
się w  latach 1926—1927 i składało się z dwóch tom ów liczących 
łącznie ponad 1000 stron druku.

Praca Chwalewika spotkała się z ogólnym uznaniem, a jej nie
przemijająca wartość dostrzeżona przez recenzentów wzrasta z każ
dym rokiem. Obecnie jest to nieocenione kompenditun dla w szyst
kich badaczy kultury w  Polsce.

Autor nie przerywał uzupełniania Zbiorów polskich... Do wybu
chu II w ojny światow ej liczyły one już 6 tysięcy kart dokumentacyj
nych. Z wojennej pożogi ocalało ok. dwóch tysięcy — trafiły one 
do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Odzyskanie niepodległości w płynęło na osobiste losy E. Chwale
wika. Dzięki staraniom żony oraz Józefa Kochanowskiego i inż. Fran
ciszka Sokala trafił do M inisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. Od 
6 1 1919 r. został urzędnikiem w  sekcji ochrony pracy pod kierowni
ctwem  F. Sokala. Szytxko jednak doszedł do wniosku, że kariera 
urzędnicza mu nie odpowiada; dzięki pomocy Tadeusza Hołówki na 
początku 1920 r. objął stanowisko kierownika Biblioteki Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej.

Nie chcąc zrywać kontaktu z Wilderem, po godzinach urzędo
wania w  M inisterstwie pracował nadal w  Polskim  Antykwariacie N a
ukowym, który po 1918 r. przeszedł całkowicie na własność Wildera. 
Tę pracę na dwóch etatach kontynuował do 1922 r., potem jednak 
musiał z antykwariatu zrezygnować.

W 1921 r. powierzono mu w  M inisterstwie redagowanie kwar
talnika „Praca i Opieka Społeczna” a od 1935 r. również „Dziennika 
Urzędowego M inisterstwa Pracy i  Opieki Społecznej”. Został też kie
rownikiem  działu w ydaw nictw  M inisterstwa Pracy i  Opieki Spo
łecznej.

W początkach 1922 r. powołano Chwalewika na rzeczoznawcę 
ds. archiwalnych i muzealnych w  mieszanej komisji rewindykacyjnej 
działającej w  Moskwie, zgodnie z traktatem  ryskim  z 1921 roku. 
Chwalewik pełnił funkcję sekretarza v/szystkich trzech komisji w ra-



niach delegacji polskiej <1. muzealnictwa, 2. bibliotek i archiwów hi
storycznych, 3. archiwów adm inistracyjnych). W M oskwie poznał 
irmych członków Kom isji zaprzyjaźniając się z: A leksym  Bachulskim, 
Ludwikiem Bernackim, Stefanem  Ryglem, W incentym Łopacińskim, 
Marianem Morelowskim, Zygmuntem Mocarskim i Kazimierzem P ie 
karskim.

Chw^alewik m iał do wypełnienia również nieurzędową misję. Ze 
względu na poprzednie partyjne powiązania z  wysoko postawionymi 
osobistościami radzieckimi został poproszony o wykorzj’̂ stanie daw
nych znajomych dla dobra sprav^y. Był w ięc swego rodzaju media
torem  w  toku trudnych pertrakiacji, łagodził spory i zadrażnienia, 
do których dochodziło w  trakcie rozmów. Odbył też w iele spotkań 
■z działaczami radzieckimi starając sir ich skłonić do pomocy w  roz
strzygnięciu problemów, na jakie natrafiała komisja. W tym  okresie 
jak sam twierdzi, przestał już „być socjalistą”, ale nie unikał daw
nych towarzyszy (m.in. F. Dzierżyńskiego, J. M archlewskiego, J. Ha- 
neckiego); spotkania te były nie tylko interesujące, lecz również po
magały przy prowadzonych pertraktacjach. W wolnych chwilach  
utrzymywał również kontakty z radzieclrimi bibliofilam i, miło.inika- 
Trii książki i ekslibrisów.

Po wielom iesięcznej pracy, w  trakcie której odzyskano dla Pol
ski w iele książek i rycin ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uni 
wersyteckiej w  Warszawie, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze
szłości i innych instytucji, Chwalewik wrócił w  połowie października 
1922 r. do Warszawy.

Po powrocie zajął się system atycznie organizacją i rozwijaniem  
Biblioteki M inisterstwa Pracy i Opieki Społecznej. Początkowy, liczą
cy w  1920 r. ok. 1000 tytułów  księgozbiór, stopniowo powiększał po
przez likwidowanie biblioteczek w  wydziałach i departamentach oraz 
włączanie ich zasobow do ogólnego księgozbioru. Po zakończeniu tej 
akcji scaleniowej zaczął uzupełniać zbiory najnowszym i wydaw ni
ctwami krajowym i i zagranicznymi. W ten sposób stworzył jedną 
z najlepszych bibliotek specjalistycznych w  Polsce. W 1939 r. liczyła  
ona ok. 36 000 wolum inów.

Władze M inisterstwa, gdy w  1936 r. przechodził na emeryturę, 
prosiły go o dalsze kierowanie Biblioteką. Prowadził ją do wybuchu  
wojny, a w  1941 r. starał się ocalić jej zbiory przed zniszczeniem  
przez włączenie ich do tzw. Staatsbibliothek ЛУагЕсЬаи Oddział III. 
Znaczna część księgozbioru zachowała się i obecnie znajduje się w  
Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Równolegle z pracą w  Bibliotece zajmował się Chwalewik re
dakcją w ydaw nictw  z zakresu pracy i opieki społecznej. Z tego okre
su pochodzą wydane w spólnie ze Stanisławem  Grocholskim opraco
wania m.in.: O opiekunach społecznych i komisjach opieki społecznej 
(Warszawa 1929).

Jako autor używał pseudonimów i kryptonimów, do poprzed
nich: Świder, T. Illewicz, E. Ch. doszły nowe: e., ec., d.k., D.K., 
JĘ. Chw., Ed. Ward, Passionatus.

Pisał dużo, zwłaszcza na temat ekslibrisów. Działał również 
społecznie w różnj^h organizacjach.

W 1921 r. znalazł się wśród współzałożycieli warszawskiego  
Towarzystwa Bibliofilów  Polskich, którego pierwszym  prezesem został 
Ml Rulikowski. Cłiwalewik przez lat kilkanaście był sekretaizera TBP,



a następnie piastował urząd 'Aiceprezesa. Należał do Komitetu Orga
nizacyjnego I Zjazdu B ibliofilów  Polskich w  Krakowie w  1925--.r 
Wybrany na członka Naczelnej Rady Bibliofilskiej, swym i energicz
nym i działaniam i przyczynił się do zacieśnienia współpracy istnieją- 
cycłi w  Polsce (Kraków, Lwów, Warszawa, Poznań, Zamość, Toruń, 
Wilno) i poza nią (Paryż) polskich tow arzystw  bibliofilskich.

Jako komisarz generalny II Zjazdu Bibliofilów  w  W arszawie 
(31X  — 2X11926) zorganizował udaną aukcję bibliofilską oraz tzw. 
„święto książki polskiej” w  szkołach (wydal specjalny poradnik -bi- 
blit^raficzny dla organizatorów tej imprezy) w  1928 r.

Od 1924 r. w  ramach Towarzystwa Bibliofilów  działało Towa
rzystwo M iłośników Ekslibrisu zorganizowane przez Chwalewika, Z<i- 
zannę Rabską i Kazimierza Reychmana. Chwalewik aktywnie w  nim  
działał, opracował statut TME, a w  latach 1934—1936 był jego pre
zesem.

W kryzysowych latach trzydziestych Towarzystwo Bibliofilów  
mocno podupadło. Jego elitarność (wg statutu liczba członków nie 
mogła przekroczyć 44) doprowadziła do kłopotów finansowych, a jak  
tw ierdzi Jan M ichalski w  swych wspom nieniach (55 lat wśród książek. 
W rocław 1950) także do ... nudy. Chwalewik w  latach 1934—1933 
przeprowadził przy pomocy nowego prezesa A lfonsa Thomana akcję 
ratunkową. Pomoc finansov/a bibliofila Leopolda Wellisza wyciągnęła  
Towarzystwo z długów.

Działał Chwalewik również w  Związku Bibliotekarzy Polskićii. 
W listopadzie 1922 r. w ybrany został prezesem  ZBP. Był to trudny 
okres w  dziejach organizacji i Chwalewik zgodził się objąć prezesurę 
w  tych „najcięższych dla Związku warunkach organizacyjno-ekono
m icznych” ze względu na „usilne prośby^’ Zygmunta Mocarskiego. 
Kadencja Chwalewika zakończyła się w  maju 1924 r., kiedy to w y
brano now y zarząd pod przewodnictwem  Faustyna Czerwijowskiego.

Przez całe dwudziestolecie m iędzywojenne Chwalewik konty
nuował swe prace nad książką i ekslibrisem : kolekcjonował i publi
kował. Był redaktorem „Silva Rerum” — czasopisma bibliofilów kra
kowskich (1925—1939), pisał o  ekslibrisach do innych czasopism.

II wojna światow a fatalnie zaciążyła na losach zbiorów Chwa
lew ika. Hitlerowcy wyrzucili go z mieszkania, przeniósł się w ięc  
z rodziną do m ajątku swego zięcia Rossmana w  Bielaw ie pod War
szawą. Zabrał ze sobą bibliotekę i ekslibrisy (ok. 2000 druków i ok. 
3000 ekslibrisów). Do W arszawy dojeżdżał m.in. także na konspira
cyjne spotkania bibliofilów. Odbywały się one u Stefana Rygla przy 
ul. Filtrowej, regularnie w  każdą środę. Już w  1940 r. ich efektem  
było ipowstanie tajnego Towarzystwa M iłośników Ekslibrisu i Grafiki. 
Przewodniczącym został Tadeusz Leszner, zastępcą — Antoni Kurcz, 
członkami zarządu — Maria Kulikowska i Edward Chwalewik. Wśród 
członków zwyczajnych znaleźli się m.in.: Tadeusz Cieślewski syn, 
Adam  Półtawski, Konstanty Sopoćko, Kazimierz W iszniewski, Jerzy 
Jarnuszkiewicz. Towarzystwo prowadziło ożywioną działalność — 
organizowano zebrania, dyskusje, imprezy; urządzono m.in. obchód 
35-lecia pracy naukowej i literackiej E. Chwalewika w  dniu 25 kw iet
nia 1941 r.

Mimo ciężkich w arunków ok u p acyjn ^ o  życia Chwalewik ńie  
przerwał pracy naukowo-badawczej. Dużo pisał na tem at ekslibrisów, 
a sw e prace publikował w  konspiracyjnych wydawnictwach lub za
chowywał w  maszynopisie. Pełen obaw o  dorobek swego życia i losy



swych zbiorów napisał wówczas swą autobiografię (1941), a także  
Ekslibrisy portretowe polskie  (1941), opracował również Bibliojilki 
polskie X V —X IX  w ieku  i ich upodobania (1942), w ygłosił w  1943 r. 
odczyt Z moich wspomnień o zbieractwie.  Po w yjściu z Pawiaka, 
dokąd trafił wraz z synem  powrócił do interesującej go tem atyki 
opracowując Ekslibrisy polskie X V I wieku. Próby zarysu  (1943).

W latacłi okupacji nie było spokojnie również na wsi. W 1943 r. 
na dwór w  Bielawacti dokonano napadu rabunkowego, a w  1944 r. 
rozpoczęło się wysiedlanie ludności z okolicznycłi wsi. Cłiwalewiko- 
wie wrócili w ięc do W arszawy w  dzień ... wybucłiu Pow stania War
szawskiego.

Prywatna biblioteka Chwalewika przepadła — część spłonęła 
w Warszawie, część znajdująca się w  B ielaw ie padła łupem Niemców  
i szabrowników. Zagładzie uległa również przedwojenna kolekcja 
ekslibrisów. Tylko drobną jej część wydobyła spod gruzów jego córka. 
Edward Cliwalewik z uporem i pasją rasowego kolekcjonera podjął 
na nowo kom pletowanie biblioteki i zbioru ekslibrisów. Do początku 
lat 50-tycti, kiedy to przerwał działalność ze względu na brak mate
riału wymiennego, zgromadził ponad 2500 ekslibrisów.

Po zakończeniu wojny E. Cłiwalewik wrócił do pracy w  Mini
sterstwie Pracy, w  którym na prośbę m inistra Stańczyka zajął się 
ponownym organizowaniem biblioteki, której zbiory częściow o spłonęły.

Lata powojenne były dla Cłiwalewika bardzo trudne. W cięż- 
kicti w am nkach pracował w Bibliotece ^ n is te r s tw a  do czerwca 
1952 r., do momentu definitywnego zakończenia pracy zawodowej. 
W ielkim wstrząsem była dla niego nagła śmierć żony (2X11946). Nie 
mógł wrócić do równowagi psycłiicznej, mocno podupadł na zdro
wiu —  wielokrotnie długo chorował. W ostatnich latach życia nie 
opuszczał już swej pracowni. Lekarze nie pozwalali mu dużo pra
cować, co dokuczało mu najbardziej i w yłam yw ał się spod tego 
zakazu. Ten erudyta o fenom enalnej pam ięci reprezentował „typ um y- 
słowości niezmiernie żywej, wszechstronnej, popartej niezw ykłą pra
cowitością — ów  rodzaj niestrudzonego badacza w  pogoni za zdo
byczą, którego precyzja um ysłowa nie tylko nie słabła z wiekiem, 
lecz stale potęgowała się, osiągając bodaj najwyższy poziom w  dzie
wiątym  dziesiątku życia” —  jak pisała E. Szczawińska w e wspom
nieniu pośmiertnym („Przegląd Biblioteczny” 1957).

Chwalewik spieszył się, pracując do końca, pisząc, przeprowa
dzając korekty... Ostatnia książka, którą przygotował. Ekslibrisy pol~ 
skie X V I i XVII wieku, ukazała się w  1955 r.

Umarł 18 lutego 1956 r. w  w illi „Kasztelanka” przy ul. Granicz
nej 5, rozgraniczającej Skolim ów i Konstancin, gdzie od chwili za
kończenia wojny m ieszkał razem z synem. Pogrzeb odbył się 21 lutego  
w  parafialnym kościele w  Skolim owie, росЬол'/апо go na miejscowym  
cmentarzu.

Pozostały po nim  liczne publikacje: ponad 40 książek i broszur, 
wiele artykułów, maszynopisy prac nie wydrukowanych i inne ma
teriały zdeponowane w  bibliotekach polskich. Duża część jego do
robku nadal zachowała pełną wartość, a nawet ją pomnożyła, zwła
szcza nieocenione Zbiory polskie  i prace na temat ekslibrisów. Spu
ścizna rękopiśmienna (i n ie  tylko) Chwalewika znajduje się w  Biblio
tece Narodowej.



Na zawsze pozostanie Chwalewik w  dziejach polskiej kultury. 
Ma swą samodzielną kartę w nauce o  książce i w łasne miejsce w 
polskim  bibliotekarstwie, zaś dla wszystkich przyjaciół i tych, którzy 
go znali pozostał nie tylko człowiekiem mądrym, lecz także dobrym 
i uczynnym, życzliwym  i wyrozumiałym.

Andrzej Jopkiewicz
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„Urzędowy Wykaz Druków” — 
dzieło życia Jadwigi Dąbrowskiej

Nazwisko Jadwigi Dąbrowskiej w  historii polskiej bibliografii 
będzie zawsze wym ieniane jako pierwszej redaktorki „Urzędowego 
^Wykazu Druków’', ukazującego się od 1928 roku. Pracy tej poświęciła  
całe życie. Pozornie mogło w ydawać się ono monotonne — upływało  
na przygotowywaniu co tydzień kolejnego zeszytu UWD zawierają- 
tego  urzędową rejestrację krajowej produkcji wydawniczej. Było to 
jednak życie nie tylko pracowite, a le  i niezw ykle bogate, n ie pozba
wione też uroków i przygody intelektualnej, jaką mogą przynieść 
tajniki bibliografii.

Jadwiga Dąbrowska urodziła się 15 października 1891 roku 
\y; Poturzynie, w  powiecie Tomaszów Lubelski, jako córka Franciszka 
1 . Felicji Anny z Lubińskicłi. Ojciec był urzędnikiem pobliskiej cuk
rowni. W roku 1910 Jadwiga ukończyła prywatne gimnazjum Haliny 
'Gepnerówny w  Warszawie, a potem  kilka lat przebywała w  domu 
•yv Ciechanowie, dokąd przenieśli się tym czasem  rodzice, i opiekowała 
się chorą matką. Spędzone tutaj lata młodości w yw arły duży wpływ  
ńa jej życie, a Ziemia Ciechanowska była jej odtąd bardzo bliska; 
tutaj też osiadł jej brat z rodziną.

Po zgonie rodziców w  roku 1914 Jadwiga pracowała w  Zarzą
dzie Cukrowni Krasiniec i M łodzieszyn w  W arszawie, a po likwida
cji biura, gdy niem ieckie oddziały zbliżały się  w  Eюczątkach sierpnia
1915 r. do W arszawy i gdy zabrakło środków do życia, Jadwiga w y
jechała do rodziny, przebywającej wówczas w  K ijowie. Mieszkając 
tam  parę lat, przeżyła burzliwy okres rewolucji i zmieniających się 
władz. Nie zostawiła jednak, niestety, o tych czasach żadnych zapi
sków. Wiemy, że pracowała w  m iejscowej filii Centralnego Komitetu  
Opiekuńczego nad Wygnańcami. Pod koniec pobytu w  K ijow ie do
tknął ją bolesny cios — nieoczekiwana śmierć narzeczonego na m ie
siąc przed ślubem. W płynęło to nieodwracalnie na jej usposobienie 
i cały dalszy bieg życia. W lecie 1918 r. w raz z w ielu  rodakami po- 
;vvróciła do Warszawy.

Miała w tedy 26 lat i  postanowiła obrać zawód bibliotekarski. 
Była to ważna decyzja: w e wrześniu 1918 r. rozpoczęła roczną prak
tykę w  Bibliotece Qrdynacji Krasińskich w  W arszawie, pracowała też 
piarę m iesięcy w  Centralnej Bibliotece W ojskowej. W końcu 1919  ̂ r.



w yjechała do Poznania na roczny kurs dla kandydatów do pracy 
w  bibliotekach naukowych, zorganizowany w  tam tejszej Bibliotece 
Uniwersyteckiej przez jej djrrektora Edwarda Kuntzego.

Kurs zakończył się praktyką w  Bibliotece Uniwersytetu Po
znańskiego i pom yślnie zdanym egzam inem państwowym  (1920). Pod
jęła wówczas studia polonistyczne na tam tejszym  Uniwersytecie (Wy
dział Filozoficzny), zarabiając na życie już jako etatowy pracownik 
Biblioteki Uniwersyteckiej. We wrześniu 1922 r. otrzymała w  Biblio
tece urlop na dokończenie studió\v; zdecydowała się wtedy przenieść 
na Uniwersytet Warszawski. Ciężka sytuacja materialna w  okresie 
inflacji zmusiła ją do ponownego podjęcia pracy zarobkowej w  Bi
bliotece Krasińskich, jednak do 1924 r. kontynuowała studia. W tym  
też roku została zatrudniona w  redakcji „Przewodnika Księgarskiego” 
pod kierunkiem Jana Muszko\vskiego, a od maja 1925 r. współpra
cowała również z Muszkowskim przy opracowywaniu Bibliografii 
Polskiej 1901—1925, przygotowywanej wtedy pod auspicjam i Komisji 
Bibliograficznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Nowy rozdział rozpoczął się w  życiu Jadwigi Dąbrowskiej w  
dniu 1 września 1927 r., iz chwilą podjęcia pracy w  powstającej wów
czas Bibliotece Narodowej. Wprawdzie instytucja ta  jeszcze formair 
nie n ie istniała, ale już od pierwszych dni niepodległości Stefan  
Demby, jej twórca i pierwszy dyrektor, wówczas naczelnik Wydziału 
Bibliotek w  M inisterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz^ 
nego, czynił usilne zabiegi i starania, a naw et kształtował podstawy 
Biblioteki Narodowej.

Z m yślą o przyszłym Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Na
rodowej Stefan Demby utworzył w  W ydziale Biuro Rejestracji Dru
ków  i kierownictwo Biura powierzył Jadwidze Dąbrowskiej,

Wybór dokonany przez Dembego był niezw ykle trafny: w  osobie 
Jadwigi Dąbrowskiej zyskał pracownika o doskonałym przygotowa
niu zawodowym i teoretycznym , które w  dużej mierze zawdzięczała 
najwybitniejszym  bibliotekarzom tam tych czasów. Był to  m.in. Edward 
Kuntze, człowiek o bardzo szerokich horyzontach, autor rozprawy 
pt. Potrzeby polskich bibliotek naukovrych, („Nauka Polska” 1919), 
która stanowiła śm iały i nowoczesny zarys programu rozwoju biblior 
tek w  Polsce u  samego progu niepodległości i zachowała do dziś w iele  
aktualnych m yśli i koncepcji. W ymienić tu  trzeba również Mariana 
Łodyńskiego i Jana Muszkowskiego.

W opiniach wystaw ionych Jadwidze Dąbrowskiej w  tamtych 
latach zwraca uwagę podkreślenie jej w ielkiej sumienności w  pracy, 
poczucia odpowiedzialności, dokładności i um iłowania zawodu.

Tak na przykład Edward Kuntze pisał w  roku 1924: „Korzy
stam ze sposobności, aby wyrazić żal, że tak dobra pracownica mu
siała opuścić służbę państwową, mam jednak nadzieję, że po ukoń
czeniu swych studiów będzie mogła p. Dąbrowska znowu poświęcić 
się ulubionej pracy bibliotekarskiej i  nie wątpię, że wszędzie jej 
zdolności, fachowe przygotowanie, pracowitość i sumienność zostaną 
należycie ocenione”. Edward Kuntze nie popełnił błędu.

Po dziesięciu latach zabiegów i starań Stefana Dembego w  dniu 
24 lutego 1928 r. ukazał się dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej, powołujący do życia Bibliotekę Narodową z siedzibą w  Warsza
wie. Dekret przew idyw ał też utworzenie w  ramach Biblioteki Insty
tutu Bibliograficznego, którego zaczątkiem było Biuro Rejestracji



Druków, kierowane przez Jadwigę Dąbrowską. W Bibliotece Narodo
wej znalazła ona pole do pracy na lat czterdzieści.

Jadwiga Dąbrowska została redaktorką „Urzędowego Wykazu 
Druków w ydawanycłi w  Pzeczypospolitej Polskiej”, ukazującego się 
od roku 1928, w  układzie alfabetycznym , początkowo jako kwartalnik  
wydawany przez M inisterstwo WRiOP, a od roku 1931 jako tygodnik  
Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej.

Jest to  ważne wydarzenie w  dziejach polskiej bibliografii. Po 
długim okresie sporadycznych w ysiłków  i załam ywania się kolejnych  
przedsięwzięć, rejestracja krajowej bieżącej produkcji wydawniczej 
<z czasem również i poloników zagranicznych) została ujęta w  stałe 
formy organizacyjne. Praca, rozpoczęta w tedy pod kierunkiem  Jadwi
gi Dąbrowskiej, stała się podstawą do stworzenia w  przyszłości syste
mu polskiej bibliografii narodowej.

Poza rejestracją druków i redagowaniem UWD zajęła się ona 
jeszcze w  W ydziale Bibliotek M inisterstwa WRiOP sporządzaniem  
i publikowaniem statystycznych zestaw ień wychodzących druków, ro
zumiejąc wartość tego rodzaju inform acji. Pod jej kierunkiem  przy
gotow yw ane były dane statystyczne za lata 1928—1930.

W roku 1931 Główny Urząd Statystyczny zaczął wydawać l i c z 
nik pt. „Statystyka Druków”. W Instytucie Bibliograficznym  wycho
dził nadal kwartalny dodatek do UWD pt. „Statystyka druków w y
dawanych w  Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dziś, z perspektywy ponad półwiecza, ukazują się nam tam te 
lata jako szczególnie doniosłe w  dziejach najnowszych polskiego b i
bliotekarstwa. W 1927 roku na mocy odpowiednich rozporządzeń Pre
zydenta RP i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Biblioteka Narodowa uzyskała uprawnienia do otrzymywania bezpłat
nych druków produkcji krajowej dla celów  bibliotecznych i urzędo
wej rejestracji. Zaczął też wychodzić „Przegląd Biblioteczny”, główne 
teoretyczne czasopismo bibliotekarskie. Rozwinęło się ożywione życie 
naukowe, odbywały się ważne zjazdy, kursy i konferencje bibliote
karzy.

W sprawozdaniach zachowanych z tego okresu odnajdujemy 
często nazwisko Jadwigi Dąbrowskiej, uczestniczącej czynnie w  ówcze
snym  życiu bibliotekarskim. Mimo poważnego obciążenia pracą nad 
redakcją UWD, pracowała dodatkowo w  latach 1930—1932 jako asy
stentka Jana M uszkowskiego przy katedrze bibliografii na Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. Od początku istnienia Związku Bibliotekarzy 
Polskich była jego czynnym członkiem. Na pierwszym  Zjeździe Bi
bliotekarzy Polskich w  1928 r. wygłosiła komunikat pt. Stan obecny  
prac nad bibliografią polską 1900—1915. Na dorocznym zgromadzeniu 
delegatów Kół w  kwietniu 1929 r. miała referat pt. Rejestracja biblio
tekarzy  polskich. Brała udział w  I Św iatowym  Kongresie Biblioteka
rzy w  Rzymie w  tym że 1929 r.

W roku 1933 uczestniczyła w  opracowaniu imponującej w ysta
wy: Książka polska za granica 1900—1933.

W dniach od 29 maja do 2 czerwca 1929 r. odbywał się w  Po
znaniu II Zjazd Bibliotekarzy Polskich z udziałem około 300 uczestni
ków. Na zjeździe tym  Jadwiga Dąbrowska w ygłosiła w  sekcji biblio
graficznej koreferat pt. Rejestracja bieżącej produkcji w ydaw nicze j  
polskiej. Został on później opublikowany w  „Przeglądzie Bibliotecz
nym ” (1929 z. 3). O wadze tego tem atu świadczy udział ponad dzie- 
TOTęćdziesięciu osób w  obradach sekcji bibliograficznej i prowadzenie



3. Jadwiga Dąbrowska

obrad przez Aleksandra Birkenmajera. Koreferat Jadwigi Dąbrow
skiej był wystąpieniem  polemicznym w  stosunku do W ładysława 
T. Wisłockiego. Była to w łaściw ie batalia, która rozstrzygnęła pomyśl
nie o dalszycłi losach nowopowstałego „Urzędowego Wykazu Druków’’ 
Ze sporu z v/ybitnym  bibliografem o znanym nazwisku i ustalonym  
autorytecie Jadwiga Dąbrowska wyszła zwycięsko.

W. T. W isłocki podkreślił, że Polacy mogą szczycić się wszę
dzie osiągnięciami polskiej bibliografii, słabiej natomiast według niego-, 
przedstawiał się poziom teorii bibliografii (wym ienił tu tylko Stefana 
Vrtel-W ierczyńskiego). W. T. Wisłocki krytycznie ocenił fakt przerwa
nia w  tym  właśnie czasie wydawanego w e Lwowie przez Ossolineum  
„Przewodnika Bibliograficznego”, którego był redaktorem, w ysuw a
jąc wobec władz oraz księgarzy zarzut nie przyjścia mu z pomocą 
i nie wsparcia jego wysiłków. Według W isłockiego „Urzędowy Wykaz 
Druków” nie może zastąpić „Przewodnika Bibliograficznego”, postulo
w ał też, by UWD podawał wysokość nakładów i cenę katalogową 
książek.

Jadwiga Dąbrowska w  swym  wystąpieniu wskazała na pod
stawy prawne UWD, z którycłi jasno wynikało, że ma on być nie
jako inwentarzem całkowitej produkcji wydawniczej polskiej, suro



wym  materiałem dla bibliografii narodowej. Przytoczyła też słow a  
Karola Estreicłiera: „Cokolwiek wzeszło na niw ie ojczystej, jest dla 
bibliografii relikw ią”. Dlatego też UWD notował również druki n ie  
mające znaczenia naukowego, ale „interesujące jako przejaw życia 
społecznego”. Przyjęcie tej zasady było świadectwem  szerokich łiory- 
zontów m yślowych i nowoczesnego pojmowania bibliografii przez 
J. Dąbrowską. Podkreśliła przy tej okazji, że jedynie pełna rejestra
cja druków daje podstawy do prawidłowej statystyki druków.

J. Dąbrowska odparła też zarzut, jakoby UWD próbował zająć 
miejsce innych w ydaw nictw  bibliograficznych. — „Wykaz — stw ier
dzała — nie jest współm ierny z żadnym innym  w ydaw nictw em  biblio
graficznym, jakie dotychczas usiłow ały rejestrować bieżącą produkcję 
wydawniczą polską. W ydawnictwa te, wskutek warunków, w  jakich 
się Polska znajdowała pod zaborami, kiedy obieg książek był bardzo 
utrudniony, z konieczności podawały m ateriał w  znacznej mierze 
przypadkowy i bardzo niekom pletny”.

Z tych w łaśnie powodów uznała Dąbrowska za niesłuszne po
równanie przez W isłockiego UWD z innymi wydawnictwam i biblio
graficznymi prócz „Biuletynu Inform acyjnego”, wydawanego w  1919 r. 
przez M inisterstwo Spraw W ewnętrznych pod redakcją Zygmunta Mo- 
carskiego. Rejestracja przez UWD całej produkcji wydawniczej kra
jowej, a w ięc druków zwartych i czasopism, druków m niejszości na
rodowych i poloników zagranicznych — zdaniem referentki — czyniła 
dopiero zadość estreicherowskienm  pojęciu „bibliographia patriae”.

Polem ika J. Dąbrowskiej z referatem  W. T. W isłockiego, spo
kojna i zasadnicza, spotkała się z życzliwym  przyjęciem  w  sekcji 
bibliograficznej II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich. Dąbrowska odnio-sła 
niewątpliwy sukces i ugruntowała ostatecznie swą pozycję redaktorki 
UWD. Był to też jeszcze jeden udany start młodej B iblioteki Naro
dowej.

Koreferat J. Dąbrowskiej na II Zjeżdzie Bibliotekarzy Polskich 
zachował do dziś swą wartość i stanowi cenne źródło dla historyka 
bibliografii polskiej. Warto również wspomnieć o jej artykule — 
recenzji: Index Translationum. Repertoire international des traductions 
nos 1—12, Paris 1932—1934. Societe des Nations, Institu t International 
de Cooperation Intellectuelle. („Przegląd Biblioteczny” 1935 z. 3>. 
Przedstawiła w  nim  genezę tego ukazującego się do dziś w ydaw ni
ctwa, podkreślając, że międzynarodowe organizacje literackie od 
roku 1929, rozpatrujące ochronę praw autorskich autorów dzieł tłu- 
maczonych na obce języki, postulowały stworzenie „Index Trans
lationum”. W tej sprawie w ystąpił również z odpowiednim  wnioskiem  
VIII Międzynarodowy Kongres PEN Clubów, obradujący w  1930 r. 
w  Warszawie. Dąbrowska zwróciła uwagę, że wśród organizatorów  
„Index Translationum” było w ielu  wybitnych bibliotekarzy, jak np. 
długoletni dyrektor Bibliotheque Nationale Julian Cain, w ielu pisarzy 
i uczonych m.in. Paul Valery, Salvador de Madariaga у Rojo, John 
Maefield, Henri Focillon, Ugo Ojetti i Tomasz Mann.

Jadwiga Dąbrowska była przez długie lata współpracownicą 
„Index Translationum”. W 1932 r. gdy podjęto jego publikację. Biblio
teka Narodowa za ten sam rok w łasnym  nakładem wydała dodatko
w y zeszyt, który był recenzowany przez czechosłowacki organ rządo
w y w  języku niem ieckim  „Prager Presse”: „Das Heft — pisano 
w  recenzji — ist eine einzigartige, an Ausfuhrlichkeit Grundlichkeit



nichts zu w unschen ubrig lassende Quelle von unschatzbaren Infornia- 
tionen uber Polens geistige Orientiei’ung und Haltung gegen die Aus- 
sen w elt”.

Od roku 1933 m aterial polski, nadsyłany przez Jadwigę Dąb
rowską, był już normalnie w łączany do „Index Translationum”.

Warto wspomnieć, że J. Dąbrowska swój artykuł o „Index 
Translationum” oparła m in . na m ateriale dotyczącym powstania 
„Indexu” przesłanym jej przez Dominika Bragę, radcę do spraw lite
rackich w  M iędzynarodowym Instytucie W spółpracy Umysłowej oraz 
korzystała z pomocy V. Jaliiera, z redakcji „Indexu”. Artykuł J. Dąb
rowskiej o „Index Translationum'’ stanowi do dziś cenne źródło do 
dziejów powstania tego międzynarodowego czasopisma.

Bibliografia stała się nie tylko zawodem dla Jadwigi Dąbrow
skiej, ale i jej powołaniem. Była powszechnie ceniona za swą pracę, 
dawano tem u wyraz w  orzeczeniach kw alifikacyjnych kom isji ówcze
snego M inisterstwa W yznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Od 
1 maja 1930 r. Jadwiga Dąbrowska była adiunktem bibliotecznym  
w  VIII stopniu służbowym.

Trudno jest dziś ustalić, jaki był jej wkład w  stworzenie kon
cepcji Instytutu Bibliograficznego. Wiadomo jednak, że w  końcu 
roku 1931 przygotowała projekt prac nad bibliografią polską za 
lata 1926—1930, który nawiązywał do wspomnianej już bibliografii 
1900—1925, opracowywanej przy jej udziale przez Jana M uszkowskie- 
go. Jest to dowód jej aktywności i roli, jaką odgryw^ała wśród biblio
grafów  tej epoki. Wprawdzie projekt nie został zrealizowany, ale 
należy przypuszczać, że jedynie z przyczyn finansowych i organiza
cyjnych.

Biblioteka Narodowa wraz z Instytutem  Bibliograficznym miała 
ogromne kłopoty lokalowe i finansowe, coraz w ięcej zadań do speł
nienia, a jej możliwości były ograniczone. Zaczęto od przygotowania 
kadr bibliotekarzy. J Dąbrowska pomagała S. Dembemu w  dobie
raniu kandydatów do pracy w  Bibliotece Narodowej, rekrutujących 
się  przeważnie ze studentów i absolwentów Uniwersytetu W arszaw
skiego. Najczęściej były to osoby młode, których zespół zaczęto nazy
wać „Dembiakami". Oto jak wspomina pierwsze lata pracy pod kie
runkiem Jadw igi Dąbrowskiej publicystka i bibliotekarka, późniejsza 
długoletnia kierowniczka Biblioteki Polskiej w  Londynie — Maria 
Danilewicz-Zielińska: „Kierowniczką Biura była Jadwiga Dąbrowska, 
późniejsza w ieloletnia redaktorka „Urzędowego Wykazu Druków”, a po 
roku 1945 „Przewodnika Bibliograficznego”. Szkoliła ona pośpiesznie 
surowy i przypadkowo dobrany personel, a nadto zecerów w  Drukam i 
Technicznej, w  której drukoлvało się pismo. W^iązała się z tym  po
trzeba dostosowania linotypów do skomplikowanego system u znaków  
diakrytycznych i nawiasów.

Pracowałyśm y od 8 rano do 3 po południu, co pozwalało na 
łączenie zajęć zarobkowych ze studiami. Miało to zły w pływ  na ter
m iny egzaminów, ale w  praktyce było realnym  wyjściem  z sytuacji. 
Dąbrowska potrafiła w  zadziwiająco krótkim czasie przekształcić 
nowicjuszy w  dobrych albo poprawnych bibliografów. Najlepszym tego 
przykładem jest późniejsza kariera W ładysławy Borkowskiej, współ
autorki znormalizowanych przepisów katalogowania.

... Dąbrowską poznałam, gdy miała trzydzieści kilka lat. Uwa
żała się za pozbawioną praw do życia osobistego po tragicznej śmier



ci narzeczonego. W dożywotnej półżąłobie, ascetycznie skromna, po
święciła się bez reszty pracy nad bibliografią, -uznawszy to za cel 
życia. Mieszkała w  sąsiedztwie prehistorycznej adm inistracji „Wiado
mości Literackicli” i tam, na Boduena czy Jasnej pokazała mi G ry- 
dzewskiego...

Ona sama była i będzie dla m nie zawsze uosobieniem tajem 
niczych! atrakcji zawodu bibliotekarskiego. Potrafiła narzucać nam  
potrzebę system atyczności i akuratności sprzeczną z naturalnymi 
instynktami ludzkimi, rozbudzała podejrzliwość nakazującą spraw
dzanie wątpliwości, zam ieniała nudne i monotonne prace nad opisami 
broszur czy przekładów w  rozwiązywanie pasjonującycłi zagadek, 
przekonywująco ukazywała sens pracy i jej głębsze socjologiczne 
aspekty. Zanim sprecyzowane zostały zadania dokumentacji biblio
graficznej, zrozumiała jej potrzebę, wyprzedzając o dziesiątki lat 
wskaisania form ułowane pracowicie do dziś na kongresacłi m iędzyna- 
irodowycli.

Obsadę Instytutu Bibliograficznego stanowiło szybko rosnące 
grono pracowników rekrutujących się albo z „Dembiaków” z Koszy
kowej albo, jak ja, zaangażowanych prosto z ław  uniwersyteckich  
z nieukończonymi jeszcze studiami. ... Gwiazdami tego zespołu były  
koleżanki już otrzaskane z pracą w  Bibliotece Publicznej lub Uni
wersyteckiej: W ładysława Borkowska, Izabela Grużewska, Irmina 
Szwanderówna, Józefa M aliszewska, Jadwiga Uliecznikowska, Hanna 
Nowakowska oraz Tadeusz Burakowski, Kazimierz Osmólski i Antoni 
Stolarski. Za mojej pam ięci dołączyły się Maria Swięcka-Sokorska  
i Janina Troicka”. (Maria Danilewicz-Zielińska: Wspomnienia o B i
bliotece Narodowej w  W arszawie.  Paryż 1978 s. 19—20).

Dopiero w  1937 r. stworzony przez Dembego, Instytut Biblio
graficzny uzyskał ostateczny kształt organizacyjny. Stało się to  za 
następcy Dembego — dyrektora Stefana W ierczyńskiego. Oddział, 
działający od lat praw ie dziesięciu i kierowany przez Jadwigę Dąb
rowską, otrzymał nazwę Oddziału Rejestracji Bieżącej Druków, per
sonel jego składał się w tedy z 14 osób, które poza wydawaniem  UWD  
z wszystkim i jego dodatkami, w ykonyw ały ogromną przecież pracę: 
udzielały inform acji bibliograficznych, sporządzały kwartalną staty
stykę druków, zajm owały się akcesją egzemplarza obowiązkowego  
i dbaniem o kompletność materiału, a w  związku z  tym  — rekla
macjami druków nienadesłanych w  drukarniach oraz u wydawców. 
Jadwiga Dąbrowska organizowała te  wszystkie prace podległego sobie 
zespołu, a w iele też czasu poświęcała na ustalenie i udoskonalenie 
zasad opisu bibliograficznego oraz układu bibliografii.

W czasie okupacji niem ieckiej, gdy UWD nie mógł się ukazy
wać, Jadwiga Dąbrowska zajmowała się gromadzeniem egzemplarza 
obowiązkowego druków wydawanych w  Generalnej G ubem ii oraz 
zbieraniem m ateriałów bibliograficznych. Przygotowała własnoręcznie 
spis druków, które nadeszły do Biblioteki po 1 września 1939 r. Ucze
stniczyła żywo w  życiu konspiracyjnym , które w  różnych formach 
rozwijało się w  Bibliotece Narodowej, przy czym wykazywała wiele 
odwagi i poświęcenia. Jedną z głównych form było gromadzenie prasy 
i druków konspiracyjnych oraz udostępnianie polskim pracownikom  
nauki — legalnie i nielegalnie — różnych m ateriałów bibliotecznych.

Po Powstaniu Warszawskim Jadwiga Dąbrowska pracowała dwa 
.miesiące w  szpitalu u sióstr zakonnych w  Zakładzie dla N iewido-
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4. Urzędowy W ykaz  Druków (fragment strony ty tu łow ej)

m ych w  Laskach, a następnie przebywała w  Bronowicach pod Kra
kowem. Od lutego 1945 r. w  Bibliotece Jagiellońskiej, w  porozumie
niu z jej dyrekcją, zbierała dla Biblioteki Narodowej egzemplarze 
druków z drukarń krakowskich.

W czerwcu 1945 r. powróciła do W arszawy i natychmiast pod
jęła pracę w  Bibliotece Narodowej, wznawiając z jednym pracowni
kiem  urzędową rejestrację krajowej produkcji wydawniczej — na 
razie tylko w  kartotekacłi. Jednak już w  1946 r. udało się doprowa
dzić do wydawania kontynuacji UWD pod tytułem  „Przewodnik Bi
bliograficzny, Urzędowy Wykaz Druków wydawanych w  Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej”. Z początku ukazywał się nieregularnie 
i z lukami. Od roku 1948 wychodzi co tydzień.

Od 1949 roku rozpoczęły się lata dynamicznego rozwoju Insty
tutu Bibliograficznego kierowanego przez Adama Łysakowskiego, a od



1953 г. przez Helenę Hleb-Koszańską, klóra Jadwigę Dąbrowską w y
soko ceniła.

W tych latach „Przewodnik Bibliograficzny” był stale dosko
nalony. W yposażony (od 1949 r.) w  symbole klasyfikacji dziesiętnej 
zyskał na przejrzystości i międzynarodowej czytelności. K lasyfikacją 
rzeczową od 1957 r. uzupełniają hasła przedmiotowe. „Przewodnik 
Bibliograficzny” zaopatrzony został w  alfabetyczne indeksy m iesięcz
ne i roczne, a od roku 1956 również w  roczne indeksy przedmiotowe. 
Stale doskonalono też metody opisu bibliograficznego rozszerzając go 
i dostosowując w  zasadzie do obowiązujących przepisów katalogo
wania.

Roczna produkcja Zakładu Bibliografii Bieżącej Ogólnej, któ
rym kierowała Jadwiga Dąbrowska, sięgała 300 arkuszy w ydaw ni
czych. W 1968 r. personel Zakładu liczył 17 osób, pracujących w  czte
rech sekcjach: w pływ u i opisu zasadniczego, opracowania rzeczowego, 
opracowania redakcyjnego oraz indeksów. Materiał gromadzony w  Za
kładzie jest cały czas podstawą urzędowej statystyki wydawnictw, 
która od 1955 r. była opracowywana w specjalnie do tego powoła
nej komórce Instytutu Bibliograficznego, ku satysfakcji Jadw igi Dąb
rowskiej.

Gdy w  1962 r. obejm owałem  stanowisko dyrektora Biblioteki 
Narodowej, Jadwiga Dąbrowska była już nestorką wśród pracowni
ków BN. Żyła jednak intensy\VTiie sprawami bibliotecznymi, intere
sowała się żywo naszym i staraniami i przygotowaniam i do rozpoczę
cia budowy nowego gmachu Biblioteki. Codziennie rano przyjeżdżała 
do pracy wraz z grupą kilkunastu bibliotekarzy, którzy mieszkali 
w  jednym domu przy ul. Kazimierzowskiej. Byli wśród nich także 
Krystyna Remerowa i Bogdan Horodyski, razem korzystali ze skrom
nego przywileju przyjazdu do pracy mikrobusem Biblioteki. Nazywano 
ich w  Bibliotece „Matysiakami’*. Nie wiem , kto był autorem tego 
określenia, a le  było ono znane w  Bibliotece, zwłaszcza wśród kie
rowców.

W izyty Jadwigi Dąbrowskiej u m nie nie były częste, dotyczyły  
zawsze spraw ważnych, wiążących się z  „Przewodnikiem Bibliogra
ficznym ”. Skupiona, o uduchowionej twarzy, z lekkim  uśmieszkiem  
po om ówieniu sprawy, nie stroniła od wspomnień, a ja celowo przedłu
żałem te w izyty, by dowiedzieć się od niej w ielu interesujących rze
czy o jej pracy w  Bibliotece Narodowej. Rozmowa nasza oddalała 
się często od spraw bibliotecznych. Opcrariadała mi żywo o Marii 
Skłodowskiej i jej nauczycielskich zajęciach w  dv/orku ziem iańskim  
w  Szczukach w  Ciechanowskiem, gdzie uczyła córki Juliusza Żóraw- 
skiego. Widać było, że sprawia jej przyjemność wspom inanie wątków, 
które w iązały się z jej wczesną młodością, z Opinogórą Krasińskich 
i Ciechanowem, zamkiem książąt mazowieckich w  tym  m ieście, pięk
ną farą gotycką i kościółkiem  Augustianów. A ponieważ była to także 
ziemia mojego dzieciństwa i młodości, razem wędrowaliśm y po jej 
zakątkach myślą i wspomnieniami.

Często również poruszała w e wspom nieniach okres okupacji nie
mieckiej, jego trudności, niebezpieczeństwa i walkę. Cytowała mi k ie
dyś z pam ięci satyryczny wierszyk, v/ którym drwiono z „porządków" 
dra Gustawa Abba, dyrektora Głównego Zarządu Bibliotek przy 
Urzędzie Generalnego Gubernatora w  Krakowie. Abb połączył trzy 
biblioteki warszawskie: Narodową, Uniwersytecką i Ordynacji Kra



sińskich w  jedną — Biblioteką Państwową (Staatsbibliothek), w  któ
rej Narodowa stała się Oddziałem II, a jej komisarzem mianowano 
W ilłielma Wittego. Jadwiga Dąbrowska z łiumorem recytowała:

Raz się zjawił pew ien szwab,
Zwał się, dajmy na to, Abb 
I powiada do nas: bitte,
Oto wasz komisarz Witte.
Teraz mówi nam ten szwab,
Będzie Staatsbibliothek Ab — 
teilung Zwei na długie lata.
Zu Befełil zdobywcy świata.
No i odtąd już łierab 
Praca idzie aby Ab.

Ubawiony wierszem, zapisałem sobie jego tekst. W roku 1968, 
po przepracowaniu w  Bibliotece Narodowej czterdziestu lat, Jadwiga 
Dąbrowska w  wieku lat 76 przeszła na zasłużoną emeryturę. Ostatni 
okres życia spędziła u rodziny w  Płocku.

Jako emerytka interesowała się w ciąż działalnością Instytutu 
Bibliograficznego i losam i budowy. Szczerze radowała się, gdy 
roku 1977 przystąpiono do wznoszenia nov/oczesnego kompleksu gma- 
cłiów Biblioteki na Polu Mokotowskim.

Za w ybitne osiągnięcia odznaczona została Złotym Krzyżem 
Zasługi (1936), Krzyżem K awalerskim  Orderu Odrodzenia Polski 
(1948) i Krzyżem Oficerskim (1P54).

Jadwiga Dąbrowska zmarła w  dniu 12 marca 1982 roku w  Pło
cku. W pogodny dzień przedwiosenny grupa pracowników Biblioteki 
Narodowej pożegnała na m ałym  cmentarzu w  Laskacłi pod Warsza
wą swą długoletnią kierowniczkę i prawdziwego, o szlachetnym sercu 
przyjaciela, człowieka głęboko wierzącego i pełnego tolerancji.

Żegnaliśmy wspaniałą Polkę, w ielce zasłużoną na polu biblio
grafii narodowej i polskiego bibliotekarstwa.

Witold Stankiewicz
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Karol Estreicher młodszy i Bibliografia polska

Profesor Karol Estreicher jr był „Bibliografem dziedzicznym”. 
Nie potrafię znaleźć określenia bardziej przystającego do sylwetki 
tego uczonego, którego zainteresowania naukowe wykraczały daleko 
poza form alistyczne rozumienie dyscyplin uniwersyteckich, w  tym  
również i bibliografii. Czymże zresztą jest bibliografia jako nauka? 
Profesor był głęboko przekonany, iż jest ona w łaśnie dyscypliną w ie
dzy i że zajmuje się ona czymś znacznie rozleglejszym , aniżeli kata
logowanie i opisywanie książek. Nie zgadzał się stanowczo na to, 
ażeby bibliografię w  takim  zakresie, w  jakim ją widział, wyręczało  
księgoznawstwo czy, tjnn bardziej — bibliotekoznawstwo. Pow oływ ał się 
w  tym  przypadku na autorytet swego wielkiego dziadka, głosząc 
m.in. potrzebę utworzenia w  Uniwersytecie Jagiellońskim  katedry 
bibliografii. Obejmowałaby ona jego zdaniem, lub raczej łączyła, roz
maite dyscypliny humanistyczne, zarówno filologiczne jak i historycz
ne. Samemu jednak taką katedrą kierować nigdy nie zamierzał. Są
dzę, że była ona swego rodzaju ideałem , poprzez który można by 
było urzeczywistnić do koiica plany i idee Karola Estreichera star
szego. Była, jak sądzę, jednym z ideałów odziedziczonych i dlatego 
tym  silniej na wyobraźnię Profesora oddziałujących.

W osobowości Karola Estreichera młodszego z jednakową wyra
zistością uwydatniały się dлva rysy: poczucie rodzinnej ciągłości i św ia
domość odziedziczonych zobowiązań wobec kultury narodowej. Cechy 
te  uformowały się p<xl wpływ em  oddziaływania na jego wyobraźnię 
i na uczuciowość jeszcze dziecięcą całego bogactwa pamiątek histo
rycznych, w  które obfitowało środowisko rodzinne, a także najbliższe 
otoczenie krakowskie. Opis tych pierwszych wrażeń i doznań znaj
dujemy w  tom ie zbeletryzowanych wspomnień Karola Estreichera mł.: 
Nie od razu K raków  zbudowano  (Kraków 1947).

„Czemu w  K rakowie jest tyle historii? — zapytałem Krzysi — 
Namyślała się. Pytanie było trudne i w łaśnie dlatego zadałem je 
Krzysi. Dziwiłem  się, dlaczego wszyscy przy nas mówili o przeszłości* 
dlaczego zwyczaje, tradycje, podania i legendy, rocznice i pochody 
były jakimś koniecznym uzupełnieniem  życia. Na każdym kroku 
spotykałem wspom nienia ludzi, rzeczy i wypadków, które działy się 
kiedyś i dlatego pytałem  rodziców, ciotek, babki, skąd ty le historii 
jest w  Krakowie i jakoś nikt n ie dał mi odpowiedzi.”



M yślę, że odpowiedzi na to pytanie szukał Profesor przez całe 
życie —  przede wszystkim  jako łiistoryk sztuki, czy też jako liistoryk 
kultury, bo przedmioty artystyczne interesowały go jako fakty kul
turowe. Przypuszczam, iż stąd również pocłiodzilo zainteresowanie 
książkami — w łaśnie książkami czy k s i ą ż k ą  raczej, a nie t e k 
s t e m ,  którym zwykł się pasjonować filolog. Oczywiście, że Karol 
Estreicher młodszy nie lekcew ażył wartości słowa. Sam umiał pisać 
wybornie, jak również potrafił mówić — г  nam ysłem  i z wielkim  
wyczuciem  odcieni słowa. Jednakże pisarstwo artystyczne (beletry
stykę, dramat) uprawiał głów nie po to, aby dopowiedzieć to, co głosił 
zazwyczaj jako łiistoryk kultury i  jako tiumanista. Tym, co budziło 
j ^ o  najżywsze zainteresowanie, były przedmioty artystyczne i fakty. 
Miały one jakiś szczególny urok mozaiki, z której skomponowana 
została rzeczywistość. Pamiętam, jak tłum aczył wielokrotnie na sem i
narium magisterskim, że nie istnieją przedmioty wytworzone przez 
człowieka, a zarazem „bezstylowe”. Miał też szczególny zwyczaj, prze
jęty w łaśnie po dziadku, jak twierdził, wykorzystywania każdego 
niezapisanego z jednej strony kaw ałka papieru. Uzupełniał poza tym  
notatkami wycinki z gazet i adresowane do siebie koperty. W dzie
siątkach pudeł gromadził nie tylko zapiski i fiszki do Bibliografii 
polskiej, lecz również korespondencję, w ycinki prasowe, druczki ulot
ne, zdjęcia, różne banknoty — słowem  dokumenty kultury, zarówno 
artystycznej jak i popularnej, której nie lekceważył, z którą był 
niezm iernie zżyty, a nawet spoufalony. P isyw ał artykuły naukowe 
ważkie faktograficznie i materiałowo, ale w łaściw ie nie był przy- 
czynkarzem jak w ielu historyków sztuki i literatury. Nie interesował 
się bowiem wyciąganiem  drobnych w niosków z takiej lub innej 
uchwyconej lektury czy znajomości pomiędzy artystami względnie 
pisarzami. Cieszyło go gromadzenie i mnożenie wiadom ości o faktach  
i o ludziach wybitnych, którzy tworzyli historię kultury narodowej. 
Dlatego też przejął się Karol Estreicher młodszy swoim  dziedzictwem  
bibliograficznym, z  tego również powodu traktował bibliografię jako 
naukę o książce niby podobną do historii sztuki — z w ielom a dyscyp
linami pomocniczymi, wręcz służebnymi, m ającymi pogłębiać wiedzę 
o tym  szczególnego rodzaju przedmiocie artystycznym , jakim jest 
książka.

Ta niezwykle głęboko i daleko sięgająca pasja pozna\vcza, gdy 
idzie o zawartość książki drukowanej, jej zasięg i wygląd zewnętrznj* 
na pewno łączy jako wspólna cecha charakterologiczna Karola star
szego, Stanisława i Karola młodszego — Estreicherów. Znamy nawet 
mechanizm „dziedziczenia” owej pasji, opisany w  jednym z rozdzia
łów  wspom nianej opowieści autobiograficznej. Pokazana tam „zabawa 
miedzianą m iednicą” nie była zapewne wydarzeniem  rozstrzygającym  
o przyszłych zainteresowaniach naukowych małego Karola, jednakże 
scena przedstawiająca jego ojca, jak z rozklejanych w  wodzie starych 
okładek książkowych wydobywa antykwaryczne rarytasy posiada 
w szelkie cechy opisu inicjacji miłośnika starych druków:

„Ciepła woda parowała z miednicy, gdy ojciec wybrał gruby 
poklejony strzęp i rzucił go do wody. Dawniej — tłum aczył — intro- 
ligatorowie nie znali tektury. Mając oprawić książkę, klajstrem zle
piali kartki papieru i stare druki, w  ten  sposób usztywniając książki. 
Zużywali na to książki wycofane z obiegu, nie czytane już, nie ma
jące v/artości dla nikogo. Ponieważ niejedna książka z tych czasów  
zaginęła, w'ięc my rozlepiamy stare okładki i czasem odnajdujemy



coś ciekawego. Patrz! Pokazuje się jakiś drzeworyt. Uważaj! Nie od
rywaj bo podrzesz, samo odejdzie. ... P lanów  tajem nego przejścia 
w głąb ziemi, ani wskazówek ukrytych skarbów nigdy nie znalazłem. 
Ale tego samego dnia jeszcze ojciec v/yłowił z m iednicy część żywotu  
św. Stanisława w  wydaniu nieznanym dotychczas, urywki krakow
skiego inkunabułu Turrekrematy i kartki z kroniki M iechowity, w y
cięte na rozkaz cenzora, ponieważ nie podobały się Zygmuntowi I. 
Tak nauczyłem się nowej zabawy z miedzianą miednicą.”

5. Karol Estreicher mł.

Mamy w  przytoczonym urywku m alownicze ukonkretnienie
tego, co Karol Estreicher mł. odczuwał jako „nasycenie Krakowa
historią”. Tutaj przejawia się ono w  odnajdywaniu zabytków prze
szłości dosłownie g d z i e k o l w i e k ,  bo niem alże pomiędzy antykwa
ryczną makulaturą, która niby magicznie zamienia się w  kopalnię



skarbów. Owa magia, to wrażliwość na historię, przejęcie się nią tak 
jak dziejam i rodzinnymi i w  końcu... zawodowa kompetencja uczo
nego — bibliografa. Znamienne przy tym  opisie jest to, iż mamy 
tam  drogocenne strzępy starych k s i ą ż e k ,  nie zaś t e k s t ó w .  Rze
czywiście, profesora Estreichera interesowała bardziej zawartość fak
tograficzna zarówno tego wszystkiego, co czytał, jak również i przed
m iotów artystycznych: m alowideł, grafik, rzeźb czy budynków, które 
jako historyk sztuki opisywał. Pamiętam, jak z głęboką nieufnością 
wypowiadał się na tem at „ikonologii” i jak powątpiewał w e w szel
kiego rodzaju^ interpretacje ideowych treści dzieła sztuki. Pomijając 
osobiste i w  końcu m ało tutaj istotne uprzedzenia, jak również pod
staw y filozoficzne metodologii badawczej Karola Estreichera mł., 
które należałoby omawiać w  innym  m iejscu, możemy te  poglądy tłu
maczyć sobie wciąż tym  sam ym  przemożnym wpływem  historyzmu 
i pozytywizmu, których oddziaływaniu podlegał od dzieciństwa i któ
rym patronował autorytet dziadka.

Karol Estreicher mł. urodził się 4 marca 1906 r., n ie  mógł więc 
pam iętać osobiście w ielkiego bibliografa, który umarł dwa lata wcze
śniej. Jednakże na ukształtowanie się  jego sposobu m yślenia o spra
w ach ogólnych Karol Estreicher oddziaływał pośrednio poprzez tra
dycję rodzinną. Żyła w^szak długo jeszcze babka Stefania z Grabow
skich Estreicherowa, przede wszystkim  zaś młodego Karola formował 
intelektualnie i  do przyszłej pracy naukowej przygotowywał ojciec. 
Stanisław  Estreicher (1869—1939). Była to osobowość pod każdym  
względem  wybitna. Jego wykształceniem  pokierował starannie Karol 
Estreicher starszy w ysyłając go na studia do Wiednia w  latach 1889/ 
/1890, tj. w  czasie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego niespokojnym  
(wystąpienia młodzieży radykalnej) i następnie do Berlina, gdzie stu
diował prawo niem ieckie — późniejszy swój przedmiot główny, z któ
rego się habilitował i  który w ykładał z katedry W ydziału Prawa od 
1902 r. Stanisław  Estreicher był znawcą historii prawa miejskiego 
oraz dziejów U niw ersytetu Jagiellońskiego, a także pam iętnikarstwa 
dziewiętnastowiecznego. Interesowała go obyczajowość i kultura umy
słowa środowiska, z którego się w^ywodził i w  którym tkw iły korzenie 
jego rodziny od stulecia wrośniętej w  PCraków i w  tutejszą uczelnię. 
Dla Stanisława przejęcie po ojcu prac nad Bibliografią polską  było 
w ięc nie tylko zadośćuczynieniem  woljec rodzinnego zobowiązania, 
lecz naturalnym  rozwijaniem  podstawy materiałowej dla własnych  
przedsięwzięć badawczych. Przy sposobności niejako prac redakcyj
nych dokonywał m ianowicie odkryć nieznanych dotąd druków staro
polskich. B ył poza tym  humanistą o szerokich zainteresowaniacłi lite 
rackich i społecznych, redagował m.in. firm owaną przez Polską Aka
dem ię Um iejętności cenną Encyklopedię Polską.

Matka, Helena z domu Longchamps, wniosła do ukształtowania 
osobowości Karola Estreichera młodszego inne składniki. Ze swego  
lw ow skiego domu rodzinnego w yniosła neoromantyczną formację pa
triotyczną i różniła się od swojego męża poglądami na historię naj
nowszą Polski, zwłaszcza zaś na ocenę Powstania Styczniowego. „Gdy 
ojciec o powstaniu m ówił niechętnie” — wspom ina Karol Estreicher 
mł. — „... wiedziałem  skądinąd, że powtarzał to, co m ówił mu je^o 
ojciec. Dziad Karol odnosił się z goryczą do powstania, a bronił gorą
co Margrabiego. Wszak W ielopolski sprowadził go do Warszawy, 
oddał mu w  zarząd uniwersytecką bibliotekę i ofiarował katedr*^ 
w  Szkole Głównej, darząc swym  zaufaniem i przyjaźnią. Powstanie



obaliło nadzieję dziadka związaną z odrodzeniem Królestwa przez 
sanюгząd i szkołą. ... Gdy m atka z kolei o pow staniu opowiadalai 
z zapałem, gdy podnosiła chwałę i znaczenie tego protestu, który 
drogo kosztował, ale zwrócił uwagę świata, w iedziałem , że powta
rzała to co wiedziała od swojego ojca. Bo dziad Franciszek Long- 
cłiampe cliętnie praw ił o pow staniu ... K to z rodziców m ych m iał 
rację nie wiedziałem , ale w cześnie zrozumiałem, że na noc styczniową 
mają odmienne poglądy od swoich rodziców odziedziczone”.

W ydaje się, iż formacja ideowa Karola Estreichera młodszego 
ukształtowana została przez te  w łaśnie odmienne, a przecież w za
jemnie się uzupełniające wzory m yślenia i dw ie szkoły charakteru: 
mieszczańską i szlachecką. Sv/oimi korzeniami tkw iły  one w  kulturze 
obcej: austriacko-m orawskiej i francuskiej. Od kilku jednakże poko
leń obydwie rodziny szeroko rozgałęzione zadom owiły się i rozrosły 
w  ziem i polskiej, dając liczne dowody najszczerszego patriotyzmu. 
W osobowości Karola Estreichera mł. ta odziedziczona europejskość 
i swojskość, jak również charakter mieszczański i etos szlachecki 
stopiły się w  kruszec jednolity. Była to jednak zarazem osobowość 
urozmaicona, w  której m ieszczański liberalizm  i ukierunkowanie 
pozytywistyczne ustępowały czasami miejsca „sarmackiej” przekorze 
i krewkości.

Szkołę średnią ukończył Karol Estreicher jr w  Krakowie w  1925 r., 
następnie po studiach na W ydziale Filozoficznym  U niwersytetu Ja
giellońskiego rozpoczął tutaj działalność naukową w  zakresie historii 
sztuki. W 1931 r. opublikował swój „bestseller”: Kraków. Przewodnik  
dla zwiedzających miasto i jego okolice. Książka ta uznana za naj
lepszy przewodnik po zabytkach Krakowa cieszyła się ogromnym  
zainteresowaniem (III wydanie 1938, ostatnio opublikowano reprint 
tejże edycji). Była to istotnie kopalnia wiadom ości o pamiątkach  
historycznych, jak również i o aktualnym  stanie i  funkcjonowaniu  
instytucji krakowskich. Szczególną jednak zaletą Przewodnika  byl 
styl barwny, gawędziarski i przejrzysty zarazem, tak charakterystycz
ny dla wszystkich publikacji Estreichera. Zainteresowania kulturą  
staropolską i dawną obyczajowością przejawiły się w  określeniu  
tematu rozprawy doktorskiej, którą obronił w  1933 r. i którą, jak  
wspominał później, „na W ydziale Filozoficznym  Uniwersytetu Jagiel
lońskiego przedstawił mój czcigodny mistrz i promotor Julian Paga- 
czewski. Pisząc w  sposób analityczno-porównawczy i historyczno-ge- 
netyczny na tem at Miniatur kodeksu Behema oraz ich treści obycza
jow ej  szeroko się rozpisałem o dawnych prawach rzem ieślników kra
kowskich zabraniających zajęć kata, oprawcy i łaziebnika”.

Głęboka znajomość dziejów kultury polskiej pozwoliła Karolowi 
Estreicherowi na podjęcie się współpracy z Aleksandrem Brucknerem  
przy wydaniu jego monumentalnej Encyklopedii staropolskiej (1939,. 
teraz również wznowionej w  reprincie), którą młody wówczas historyk 
sztuki uświetnił znakomicie dobranym m ateriałem  ikonograficznym.

Wybuch II wojny światow ej otworzył now y rozdział w  życio
rysie Karola Estreichera mł. Oddelegowany służbowo do zabezpiecze
nia dzieł sztuki przed najeźdźcą został następnie bliskim  współpra
cownikiem gen. W ładysława Sikorskiego jako kierownik Biura ReAvin- 
dykacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w  Paryżu, a później w  Londy
nie. Po zakończeniu w ojny działał jeszcze jako przedstawiciel tegoż. 
Biura do r. 1949. Pracę swoją opisywał następująco:



„Po m oim  przyjeździe w  listopadzie 1945 r. do Monachium  
pojechałem  do Neuhaus i tam  rozpocząłem na w łasna rękę docho
dzenie, czy w  domu Franka nie zostało jeszcze coś z rzeczy zrabo
wanych w  Polsce. Zarówno zeznania m iejscowej ludności, jak zezna
nia m ieszkańców domu Franka (którymi byli w  tym  czasie uchodźcy 
z  obozów koncentracyjnych) zgadzały się, że natychmiast po zajęciu 
domu Franka w szystkie przedmioty o wartości artystycznej w  ilości 
10 skrzyń z napisem „Die Burg-Krakau'*, zajęły władze okupacyjne. 
... Wspomniane skrzynie zostały w ysłane do Polski razem z ołtarzem  
Mariackim z  transportem rewindykacyjnym  z dnia 30 kwietnia 1946 r. 
i złożone na W awelu. Wśród cennych obrazów ^ w r ó c ił wtedy portret 
C ecylii Galerani pędzla Leonarda da Vinci, Rembrandta kraj
obraz z r. 1639 oraz kilkadziesiąt innych dzieł sztuki przeważnie 
z  W awelu. ... N ie powróciły jedynie do Polski dzieła sztuki zrabo
w ane przez Abwehrę (organizacja S.S.), a le te  przewiezione były do 
Berlina i ofiarowane Hitlerowi i zdaje się, że spłonęły podczas bom- 
bardowanda kancelarii Rzeszy w  r. 1945. Był między nim i projekt 
ołtarza bamberskiego Wita Stwosza, dalej rysunki Albrechta Diirera 
z Ossolineum, wreszcie niewiadom o czy tam nie znajdował się portret 
m łodzieńca pędzla Rafaela” {list z dn. 3 maja 1950 — maszynojMs).

Po powrocie do Krakowa i do działalności naukowo-dydaktycz
nej w  U niwersytecie Jagiellońskim  zajął się Karol Estreicher dziełem  
odbudowy Collegium Maius. Na zlecenie władz uczelni opracował 
wraz z  prof. Henrykiem Baryczem w  1946 r. broszurę, w  której 
zwięźle opisane dzieje i rola historyczna tego budynku m iały uza
sadnić konieczność jego restauracji. Od 1949 r. Karol Estreicher mł. 
jako sekretarz Kom itetu Odnowienia Collegium Maius głosił koniecz
ność zasadniczej przebudowy tego obiektu w  celu przywrócenia mu 
charakteru gotyckiego i oczyszczenia go z dekoracji dziewiętnasto
wiecznych. Ideę swoją przeprowadził konsekwentnie pomimo wielu 
zastrzeżeń zgłaszanych z rozmaitych stron oraz pomimo trudności 
form alno-adm inistracyjnych, które potrafił um iejętnie pokonywać. Re
konstrukcję budynku Collegium Maius urzeczywistniał Karol Estrei
cher mł. w edle swoistych i przem yślanych głęboko zasad:

„Można ogólnie powiedzieć, że odnowienie Collegium Maius 
i  urządzenie jego wnętrz szło w  latach 1956—1964 po drodze odtwa
rzania przeszłości, tak jak znamy ją z dziejów Uniwersytetu, ze spi
sów  i  z inwentarzy. ... Wzory czerpano z dawnych dom ów i kole
giów, z plebanii św. Anny naprzeciw, z resztek belek stropowych tu 
i  ówdzie znalezionych. ... A jeśli te  zasady przyjęto, przyjąć trzeba 
zasadę drugą, a mianowicie, że patyna w ieków  na zabytku nie osiada 
sama, że miękkość, zużycie, ciepło form trzeba um iejętnie wywołać, 
przybliżyć, przyśpieszyć. ... Wartość zabytkową budynku starano się 
podnieść także przez ustaw ienie lub wm urowanie fragm entów archi
tektonicznych z dawnych budowli.” (K. Estreicher: Collegium Maius. 
Dzieje gmachu. Kraków 1968).

Także w ięc i w  tym  przypadku, jako najpierw sekretarz, na
stępnie zaś jako kierownik odbudowy Collegium Maius, okazał się 
Karol Estreicher mł. przywiązanym  do zabytkowych detalów kolek
cjonerem, któremu udało się pozbierać kilkadziesiąt rozmaitych ele
m entów architektonicznych pochodzących z różnych krakowskich 
i poza m iastem  się znajdujących budowli zabytkowych oraz wypo
sażyć w  nie muzeum U niw ersytetu Jagiellońskiego. Kierował się 
najwidoczniej tym i samymi, jak sądzę, motywacjam i, które skądinąd



dostrzegamy w  bibliograficznej pasji jego dziadka i ojca i które po
niekąd sym bolizuje owa „miedziana m iednica”. Są to mianowicie 
odziedziczone i rozwinięte uczucia pietyzm u wobec najdrobniejszych 
nawet pam iątek polskiej kultury um ysłowej i materialnej oraz prag
nienie, aby ocalić każdy choćby okruch narodowego dziedzictwa. 
Uderza przy tym  również silne przywiązanie do samej Biblioteki 
Jagiellońskiej, która przecież w  tym że budynku znajdowała pom ie
szczenie aż do II wojny światov»^ej i która silnie w iązała to m iejsce 
z pamięcią o  bibliograficznej działalności Karola Estreichera starszego. 
Jego wnuk jako dyrektor muzeum UJ podkreślał, iż  czuje się w  bu
dynku Collegium Maius jak w  domu rodzinnym i ten osobisty stosu
nek odzwierciedlił się również w e wspomnianej monografii tego 
obiektu. Tutaj też na parterze w' pom ieszczeniu dawnego lektorium  
ulokował Karol Estreicher mł. pracownię Bibliografii polskiej, prze
niesioną z Polskiej Akademii Nauk w  1962 r. do Uniwersytetu Ja
giellońskiego, w  którego strukturze działa ona odtąd jako Między
wydziałowy Zakład Bibliografii Polskiej X IX  w. im. Karola Estreiche
ra. Zakładem tym, podobnie jak i muzeum UJ, kierował do chwili 
przejścia na em eryturę w  1976 r. Charakterystyczna postać Profesora 
wrosła w  obraz m alowniczego budynku, który przecież był i jest 
nie tylko chronionym pieczołowicie obiektem muzealnym, lecz rów
nież pełnym  życia na codzień pomieszczeniem uniwersyteckim , w  
którym odbywają się posiedzenia senatu UJ, uroczystości akademickie, 
promocje habilitacyjne i w  którym zawsze można spotkać studentów  
lub gości z zewnątrz studiujących zgromadzone tutaj przedmioty 
artystyczne i pamiątki o  bezcennej nieraz wartości historycznej. Karol 
Estreicher mł. krzątał się tu codzieimie, doglądając często doraźnych 
napraw czy przeróbek, zawsze w  w ielkiej zażyłości z kilkoma stale 
i od kilkunastu lat obecnymi robotnikami i woźnymi. B ył też, podob
nie jak jego dziadek w  Bibliotece, zawsze dostępnym i  uczynnym  
dla gości lub studentów gospodarzem muzeum, niekiedy zaś nawet 
i przewodnikiem, choć tę funkcję pełniły szczególnie do tego zatrud
niane przezeń osoby. Zaglądał również codziennie do Zakładu Biblio
grafii, który dzięki paru sztukom um eblowania będącym prywatną 
własnością Profesora też miał wygląd nieco muzealny.

W osobowości Karola Estreichera mł. nie można było oddzielić 
cech właściw ych historykowi sztuki i dyrektorowi muzeum UJ od 
przymiotów charakterystycznych dla bibliografa i zbieracza osobli
wości literackich. Uzewnętrzniała się owa spójność w  rozległych 
i urozmaiconych znajomościach, które łączyły go zarówno ze specja
listami od dziejów książki polskiej, jak też i z pisarzami podzielają
cym i jego pasje. W ymownym dokumentem tych ostatnich koneksji 
mogą być dwa listy od Juliana Tuwima. Oto ich niepubliko\vane 
dotychczas teksty:

Warszawa, 16.8.46.
Kochany Panie Karolu, w ielebny Bracie Szpargalisto! Zwracam  

się  do Pana, jako do pełniącego służbę przy samym W ielkim Ołtarzu 
Bibliografii, z w ielką prośbą. Z ocalałych m ateriałów, jakie przed 
wojną zebrałem (przeleżały one 7 lat w  ziemi zakopane wraz z inn y
m i rękopisami) przygotowuję do druku zabawną książkę pt. „Pegaz 
<3ęba czyli Panopticum poetyckie”. Na załączonych karteluszkach są 
ty tu ły  książek, do których n ie udało m i się dotychczas dotrzeć. Bar-



dzo Pana proszę o zawiadom ienie mnie, czy znajdę je w  Bibl. Jagiel
lońskiej lub innej krakowskiej. Mam nadzieję, że niektóre pozycje 
będą. Jak znaleźć dostęp do innych, których w  Krakowie się n ie  
odszuka? Najbardziej zależy mi na „Primus Calamus” i na tym  Ra- 
banusie (jeżeli o obce chodzi). * •

Niech mi Pan wybaczy, że Pana trudzę, ale w  Panu cała rtA- 
dzieja. Któż inny tak dobrze zrozumie tęsknotę za rzadkim drucz
kiem, choćby najbzdurniejszym?

Ściskam  dłoń, załączam serdeczne pozdrowienia dla Pani. ; ,

Julian Tuwim.
- : I

Do listu nadawca dołączył dwanaście zielonych fiszek z wypi
sanym i autorami i tytułam i interesujących go druków; 1. Aldeanp 
Nicolo Vilani, Ragionamento sopra la  poesia giocosa, 1634; 2. Andręa. 
de Solve, Sancta fam ilia seu chronicon IMDCXC anagrammatum et., 
Antwerpiae 1686; S. Bonciarius Marc Anton., Dialogus de ludicra poesi, 
1615; 4. Caramuelis Joannis Primus calamus ad oculos ponens Metą-,, 
metricam, Romae 1663; 5. Chelidonius, Passio Jesu... vario carminum  
genere doctissime descripta, Kraków 1536; 6. Goldonowski Andrzej. 
Poema historicum de S. Paulo, Kraków 1628; 7. Gripłiius Christian, 
Fasciculi duo lusuum ingenii, Breslau 1699; 8. Herka Klemens Kostka. 
Liber passus, Kraków 1732; 9. Patrocki Kazimierz, Napisy pochwalne, 
1670; 10. Pogorzelski Piotr Adorea, Zamość 1638; 11. Rabanus Maurus. 
De laudibus S. Crucis, Pforzheim 1503 (lub tom  I dzieł Maurusa 
1626); 12. (Autor?) Kirys hartownego starożytnego żołnierza (miejsce? 
rok?).

Z przepisanych tutaj dosłownie inform acji bibliograficznych w y
nika, że Tuwima interesowały w  tam tym  czasie nie tylko „rzadkije 
druczki, choćby najbzdurniejsze” i że nie tylko do pozycji niezbęd
nych dla jego „zabawnej książki” usiłow ał dotrzeć.

Drugi z  listów , o trzy lata późniejszy Tuwim  w ysłał w  kopercie 
z wydrukowanym  już na odwrocie adresem domowym: Warszawa. 
W iejska 14. Adresat z charakterystyczną dla niego starannością opa^ 
trzył kopertę z tym  adresem zwrotnym następującą notatką odręczną: 
„Cichy protest czyli bardzo charakterystyczny nadruk na kopercie. 
Ul. W iejska nazywa się od r. .1945 ul. Daszyńskiego — ale Tuwim; 
choć taki zwolennik rewolucji proletariatu nie uznaje w  tym  wypad-* 
ku nowej rzeczywistości polskiej. K. Estreicher.” Tekst tego ll^tu:

7.XII.49.
'i. ł ł '

Kochany Panie Karolu!

Na moje zapytanie, Bibl Jagiell. (w osobie dyr. Birkenmajerą) 
zawiadomiła mnie uprzejmie, że posiada w  swoich zbiorach książeczkę 
„Garbulek na dożynkach” Wilno 1855 (sygn. 3874 II). Jest to bardzo 
rzadki druk humorystyczny — jakiś prapraprawnuk siedem nastowiecz
nych Sowizdrzałów. — M iałem tego „Garbulka” w  mojej przepadłeś 
bibliotece i bardzobym chciał mieć kopię egzemplarza. Czy byłby 
Pan łaskaw polecić komuś w  Bibliotece sporządzenie dokładnego ma-* 
szynopisu całości? Zapłacę według przyjętych norm. Jeżeli w  ksią»eie 
zachowała się rycina (callotowska postać!), proszę o sfotografowaiiifc



i : Przepraszam, że Pana fatyguję, ale mnie Pan swoją uprzej-
:mością upoważnił niejako do takich próśb.

Serdecznie Pana i Panią pozdrawiam  
Julian Tuwim.

notatka adresata:
śiZapytałem Zatheya — odpisuję. Załatwione.”

Publikowane tutaj listy Juliana Tuwima do Karola Estreichera 
mł., niezależnie od ich wartości, jaką posiadają dla badaczy war
sztatu bibliograficznego poety, pozwalają nam zobaczyć adresata tej 
korespondencji oczyma nie profesjonalisty-bibliografa. Ukazują one 
Estreichera również jako kolekcjonera i znawcę ciekawostek litera
ckich. Profesor m ówił czasem  o sobie, iż czuje się humanistą. Miało 
to oznaczać, jak sądzę, nie tylko zasadnicze tu przyznanie w łaśnie 
książkom roli decydującej w  kształtowaniu jego osobowości. Podobnie 
bowiem jak edukację książkową cenił on sobie dowcipną i głęboką 
zarazem rozmowę, czy też korespondencję. Rejestrował też z upodo
baniem i opowiadał rozliczne anegdoty o ludziach znacznych i o mniej 
znanych, a także z rozkoszą prawdziwego staropolskiego facecjonisty  
.czasem je przeredagowywał, tak aby były celniejsze, bardziej w y
ostrzone, choć niekoniecznie bliskie rzeczywistości faktycznej. Prze
jawem  tych samych zainteresowań w  sferze działalności naukowej 
Estreichera były jego prace translatorskie. Zawdzięczamy im  prze
kłady Ż yw otów  najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy  i architektów  
Giorgio Vasarego oraz Historii florenckich  Nicolo Machiavellego. 
Pracy nad udostępnieniem tych renesansowych tekstów  źródłowych 
podjął się Karol Estreicher mł. nie tylko jako historyk sztuki, autor 
rn.in. niezwykle poczytnej syntezy dziejów sztuki powszechnej. Bliska 
mu była także metoda opisu faktów, pom iędzy którymi, jak w  przy
padku Vasarego dostrzegł „wiadomości i komentarze, anegdoty 
i wspomnienia ...; z życiorysu Cimabuego widać, że Vasari starannie 
-przygotowywał sw e studia biograficzne. N ie szukał anegdot, ale ich 
i n ie odrzucał, w łaśnie dlatego, że w  nich widział wyraz talentu, 
indywidualności i ambicji ludzkich” (we W stępie  do G. Vasari: 
Żywoty... Warszawa 1979).

Praca nad Bibliografią polską  była w ięc w  przypadku Karola 
Estreichera mł. n ie ty le  powinnością odziedziczoną po dziadku i po 
ojcu, ile raczej dopełnieniem jego wszechstronnych zainteresowań 
kulturą literacką polską i jej ścisłym i związkami z kulturą europej
ską. Dokończenie serii staropolskiej (druki polskie od XV do XVIII w.) 
uważał oczywiście za swoją naturalną powinność. Kiedy w  przededniu 
wojny pozostało do wydania jeszcze tylko kilka ostatnich tomów, 
Stanisław  Estreicher pisał: „Jestem pewien, że syn mój Karol do
kończy Bibliografię, ma on poczucie jej wagi, zna metodę, od dziecka 
się jej przypatrywał, choć zajm uje się czym innym, jest na tyle  
Estreicherem, że się w eźm ie do tej w łaśnie roboty i skończy dzieło 
dziadka i ojca” (J. Korpała: Karol Estreicher st. twórca Bibliografii 
polskiej. W rocław 1980). Po powrocie do ojczyzny Karol Estreicher 
mł. podjął rzeczywiście to  dzieło po zamęczonym w  niem ieckim  obo
zie koncentracyjnym ojcu, w  okolicznościach tym  bardziej trudnych, 
iż równocześnie wykładał jako zastępca profesora w  Akademii Sztuk 
Pięknych w  Krakowie (1945—1950) oraz docent historii sztuki śred



niowiecznej i nowożytnej europejskiej w  Uniwersytecie Jagielloń
skim  (od 1949 r.). Był też ponadto w  latach 1951—1961 profesorem  
W yższej Szkoły Sztuk Plastycznycłi w e Wrocławiu. O pochłaniają
cych go bez reszty czynnościach przy odnawianiu Collegium Maius 
wspomniano już wyżej.

Gdy idzie o prace przy Bibliografii polskiej, zadania stojące 
pr-zed Karolem Estreicherem mł. były dwojakiego rodzaju. Czekały 
przygotowane w  zasadzie już do druku m ateriały do tom u ostatniego. 
34. z  hasłam i na literę „Z—Ż” i kilku tom ów uzupełnień. Po drugie 
trzeba było przystąpić do redakcji drugiego, powiększonego i scalo
nego wydania serii dziewiętnastowiecznych. Pierwsze zadanie okazało 
się trudniejsze do urzeczywistnienia, niż można było sądzić pierwot
nie. W 1951 r. ukazał się liczący 234 strony zeszyt na literę „Z -r- 
— Zał.”, w  którym  znalazło się obszerne hasło „Załuski”, opubliko
w ane w  następnym  roku jako osobna nadbitka monograficzna po
święcona drukom J. A. oraz S. A. Załuskich. Prace nad dalszymi 
częściam i tego tomu uległy  jednak zahamowaniu. W testamencie 
swoiin Karol Estreicher mł. napisał: „Katastrofa zamknięcia Akade
m ii Um iejętności jest główną przyczyną, że tom  z zakończeniem Z nie 
ukazał s ię”.

Zadanie drugie, czyli reedycja Bibliografii polskiej X IX  stulecia 
nawiązywało do planów Stanisława Estreichera, który „przemyślał m e
todę nowego wydania X IX  wieku, choć wiedział, że dzieła nie doko
na. M awiał, iż w iele  nieporozumień w  stosunku do Bibliografii znik
nie, gdy zdąży napisać jej dokładną historię. N ie zdążył” (K. Estrei
cher mł.: W stęp do B iblwgrafia polska X IX  stulecia  t. I, Kraków 
1959). Za tym , aby przystąpić do reedycji w łaśnie w  tej chwili, 
tj. w  latach pięćdziesiątych, przem awiały oczywiście względy mery
toryczne, naukowe. Zasługują tu  jednak również na przypomnienie 
racje ogólniejsze, m ianowicie ideowe, które — jakże w  tamtych cza
sach aktualne — m iał Karol Estreicher mł. także na uwadze. Pisai 
o nich wyraźnie w  cj’̂ towanym w łaśnie W stępie  do pierwszego tomu 
drugiego wydania: „Bibliografia polska X IX  w ieku  dla tego, kto umie 
ją czytać, m ówi, że \\dek X IX  w  Polsce, to jakby drugi zloty wiek  
naszej kultury. Bibliografia  mówi, że rozbiory nie wstrzym ały dzieła 
rozpoczętego pod patronatem Stanisław a Augusta i że odrodzenie k u l
tury narodowej szło naprzód mimo braku bytu politycznego. ... Czas 
chyba, aby piszący o  w ieku X IX  w  Polsce źródłowo i w  oparciu 
o bibliografię przedmiotu oceniali zasługi tego okresu. Na pracę po
kolenia po r. 1863 w e w szystkich trzech zaborach należy patrzeć bez 
uprzedzeń. Ileż czyta się nonsensów, гф. o pracy dwóch polskich uni
w ersytetów  w  Krakowie i w e Lwowie, powtarzanych bez sprzeciwu 
z jatóejkolwiek strony. Czas także, aby praca od podstaw, gdziekol
w iek ona miała m iejsce w  Polsce, znalazła należyte uznanie. Biblio
grafia  okazuje, że najbardziej realną pracą dla Polski jest ta, która 
podjęta jest w  Kraju, może nie bez pomyłek, ale zawsze w  zv/iązku 
ze społeczeństwem ”. W słowach tych Karol Estreicher тЛ. zawarł 
nie tylko ocenę wartości Bibliografii dla studiów nad kulturą umy
słow ą Polski w  w . X IX , lecz również swoistą deklarację ideową, 
której przesłanie łatw o było odczytać w  kontekście sytuacji w e
wnętrznej lat pięćdziesiątych. Dopełnieniem  tej deklaracji jest jeszcze 
bardziej osobiste i bezpośrednie wyznanie w  tym że Wstępie: „Praco
w ałem  podczas wojny w  sekretariacie generała W ładysława Sikor



skiego, potem  przyszło mi szukać w  chaosie pokonanych N iem iec  
zrabowanego Ołtarza M ariackiego i w ielu  dzieł sztuki polskiej, o ra
tunek wreszcie wołało opuszczone Collegium Maius w  Krakowie, ale  
pomimo podjęcia tych zadań ani przez chwilę nie przestałem  kształ
cić się i pracować dla Bibliografii. D la niej przede wszystkim  rzu
ciłem ponęty życia za granicą, wśród wygodniejszych warunków  
i łatw iejszych możliwości"'.

Dla Karola Estreichera mł. jako redaktora nowego wydania  
Bibliografii polskiej X IX  stulecia było sprawą oczywistą, iż przed
sięwzięcie to, choć nie m iało na celu zm iany konstrukcji ogólnej, 
musiało jednak zaowocować czymś znacznie bogatszym, aniżeli tylko  
mechanicznie scalonym, poprawionym i poszerzonym powtórzeniem  
edycji serii pierwotnych. Połączono w ięc tutaj w  jedną całość hasła 
rozdzielone dawniej w  poszczególnych częściach serii dziewiętnasto
wiecznych, powiększając zarazem bardzo istotnie liczbę odsyłaczy oraz 
haseł rzeczowych. Na wzór ukazujących się pod redakcją Stanisława  
Estreichera tom ów serii staropolskiej, także i do reedycji Bibliografii 
polskiej X IX  w. dodano szczegółowe inform acje, gdzie dany druk 
się znajduje. W ymagało to, rzecz jasna, nowego system u kwerend  
w  bibliotekach krajowych oraz niektórych także zagranicznych. Za
sadą stało się docieranie w  miarę m ożliwości do wym ienionego w  
Bibliografii druku, jego autopsja. Przyjęcie tej zasady dopomogło dO' 
określenia przy sposobności strat w  zasobach bibliotek polskich jeśli 
idzie o stosunkowo przecież nowe, ale też — n iestety  kiedyś m ała  
doceniane — drulci dziewiętnastowieczne. Na nowo i dokładniej zara
zem opracowano w  drugim wydaniu Bibliografii czasopisma, dołą
czając przy ważniejszych tytułach spisy treści, które ponadto uwzględ
niono w  pomnożonej liczbie odsyłaczy. Włączono też do Bibliografii 
w  reprezentatywnym  wyborze druki niem ieckojęzyczne z obszaru 
Wielkopolski, Śląska i Pomorza, o ile tylko w iązały się one w  jakiś 
sposób z dziejami polskiej kultury um ysłowej na tych terenach. 
Reedycję uzupełniono spisem  druków ulotnych, w  pierwszym  wyda
niu świadomie wyłączonych. Uwzględniono także w  stopniu znacznie 
większym  i dokładniejszym druki polskie wydane za granicą, biorąc 
pod uwagę ogłoszone w  ostatnim okresie w yniki kwerend nowszych  
oraz inne zestawienia czy publikacje o cłiarakterze bibliograficznym. 
Niektóre hasła, takie jak „Dramat”, „Kalendarz” czy „Katalog” po
w iększyły swoją zawartość tak znacznie, że stały się osobnymi m ono
grafiami bibliograficznymi.

Regułą naczelną, której starał się przestrzegać z całą konsek
wencją redaktor naukow y reedycji Bibliografii polskiej X IX  stulecia, 
było zachowanie ogólnych i podstawowych zasad metody opisu biblio
graficznego, które ustalił i wypraktykował jego dziadek ponad sto 
lat wcześniej. Zachowano w ięc charakterystyczne dla przekonań Ka
rola Estreichera starszego cechy opisu, skróty (w odczuciu dzisiej
szym dość osobliwe, lecz jakże praktyczne!) nazw m iejscowych czy 
imion. Zgodnie z tą tradycją, rzeczownik zawarty w  tytule, albo  
najważniejszy rzeczowo wyraz w  odsyłaczu przedmiotowym, albo 
w  końcu druga względnie trzecia litera w  kryptonim ie decydują 
o ostatecznym brzmieniu hasła. Zdaniem Karola Estreichera mł. 
„obecne w ydanie Bibliografii polskiej  n ie zmienia jednak niczego, 
co dziadek zarysował ... odstępstwo od zasad, w edle jakich autor  
dzieło swoje tworzył odjęłoby Bibliografii polskiej  jej charakter”..



“Wyrażało się w  tej form ule mocne przekonanie o trwałości i wszecłi- 
stronnycłi zaletach pierwotnego wzorca system u bibliograficznego 
Estreicherów. Trzeba jednak podkreślić, że reedycja serii dziewiętna
stowiecznej, chociaż urzeczywistniana na podstawie jedenastu tomów  
wydania pierwszego, już w  chw ili obecnej jest prawie trzykroć po
większonym  (co do objętości) i całkowicie samodzielnym dokonaniem  
Karola Estreichera mł. oraz zespołu jego współpracowników. W chwili, 
kiedy przystępował on do pracy nad reedycją Bibliografii jioiskiei 
X IX  stulecia, tj. w  1952 r. napisał o swym  udziale w  tym  przedsię
wzięciu; „Jestem najskrom niejszym  udziałowcem  w  tej spółce, dale
kim  od w yżyn tych wyników, jakie osiągnęli moi poprzednicy. N ie
mniej staram się dociągnąć pozostałe tom y bibliografii do najnow
szych wyników  wiedzy”. Deklaracja ta odnosi się bezpośrednio do 
zamierzonej równocześnie i zaledwie rozpoczętej kontynuacji serii 
staropolskiej Bibliografii, ale sądzę, iż nie można nie brać jej pod 
uwagę przy jakichkolwiek próbach oceny wpływu metody dziadka 
i ojca Karola Estreichera mł. na jego w łasną koncepcję drugiego 
wydania serii dziewiętnastow^iecznej. Dochodzi w  tych słowach do 
■głosu także niew ątpliw e wczucie się w  ideę bibliografii Karola 
Estreichera st., jak również oczywisty w pływ  innowacji, które w ła
śnie do serii staropolskiej zaczął wprowadzać, od t. 29 poczynając, 
'Stanisław Estreicher (chodzi o pomnożenie liczby odsyłaczy i haseł 
tematycznych, jak również w skazyw anie miejsca, w  którym dany 
druk się znajduje, dbałość o poprawny opis bibliograficzny czy 
wspom niane wyżej dorównywanie najnowszym  osiągnięciom  wiedzy 
na dany temat. Za tym, ażeby uwydatnić w pływ  ojca na metodę 
pracy bibliograficznej Karola Estreichera mł., przemawia dodatkowo 
przekonująca i autorytatywna opinia, którą trzeba koniecznie w  tym  
miejscu przytoczyć:

„W ocenie całościowej Bibliografii polskiej, oraz przy wszyst
kich zasługach przyznawanych słusznie jej twórcy podkreślić też rów
nocześnie należy i wyjątkowość jej kontynuatora, jakim był rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i św ietny prawnik-hum anista, zadręczo
ny w  hitlerowskim  obozie Stanisław  Estreicher, indywidualność w  w y
sokim stopniu niepospolita i stanowczo, stwierdzić to również jednak 
trzeba otwarcie, wybitniejsza bodaj od ojca” (T. Ulewicz; W ydawni
c tw a  ogólne Polskiej Akadem ii Umiejętności  nadb. z Polska Akade
m ia Umiejętności 1872—1952. Nauki humanistyczne i społeczne).

Jeszcze jednym praktycznym  wj’̂ nalazkiem, który zastosował 
Karol Estreicher mł. było utworzenie wspom nianego już zespołu re
dakcyjnego, najpierw  w  strukturze organizacyjnej Oddziału Krakow
skiego PAN. Pracownia ta  stanow iła w  zam yśle jej organizatora jakby 
kontynuację patronatu sprawowanego nad pierwszym  wydaniem  Bi
bliografii polskiej  (t. I w  1874 r.) przez Towarzystwo Naukowe Kra
kowskie, następnie zaś przez Akademię Um iejętności i przez Polską 
Akadem ię Um iejętności. Patronat nad dziełem  reedycji Bibliografii 
przejęła zatem po likwidacji PAU utworzona w  jej miejsce Polska 
Akademia Nauk. Założenie pracowni bibliograficznej, przeniesionej 
w  1962 r. do Uniwersytetu Jagiellońskiego, znacznie przyspieszyło 
prace redakcyjne oraz kwerendy niezbędne przy nowym, scalonym  
i poszerzonym wydaniu Bibliografii. M iędzywydziałowym  Zakładem  
Bibliografii Polskiej X IX  w. w  Uniw ersytecie Jagiellońskim  kierował 
Karol Estreicher mł. do 1976 r. Po jego przejściu na emeryturę kie



rownictwo Zakładu przejął niżej podpisany. Profesor Estreicłier do 
końca życia pozostał redaktorem naczelnym  nowej edycji. Zdążył 
jeszcze napisać szkic wstępu do tiasła „Katalog”. Zmarł 29 kwietnia  
1984 r. W swoim  testam encie przekazał Zakładowi m ateriały do serii 
staropolskiej Bibliografii. Niebawem  ukaże się kolejny zeszyt tomu 34 
(łiasło „Zamoyski”). Zaav^ansowane są też prace redakcyjne nad ko
lejnym  tomem, który zakończy Bibliografię polską X V —XVIII го. 
Równocześnie oddawane są do druku kolejne tom y reedycji Biblio
grafii polskiej X IX  w.

Profesor Karol Estreicłier mł. był ostatnim z „djmastii biblio
grafów”, pomimo jednak, iż miał tego pełną śm adom ość, był cłiyba 
człowiekiem  szczęśliwym, któremu w  ostatnicłi kilkudziesięciu lątacłi 
czynnego i zasłużonego dla Polski życia udało się utrwalić swą własną  
indywidualność w  krajobrazie dla Estreicłierów najbliższym  i najdroż
szym — Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowa.

A ndrzej Borowski

Wybrana literatura .

Andrzej Borowski: Karol Estreicher 1906—1Э84. — „Przegląd Bibliótecz- 
ny” 1985 z. 1

Krzysztof M iklaszewski; Dziesięć przykazań profesora Estreichera. Za
pis nie do końca kontrolowany. Wypowiedzi. — „Zycie Litera
ckie” 1984 nr 45

Wojciecłi Natanson; Nowoczesna wierność tradycji. Wspomnienie  
o Karolu Estreicherze. — „Życie W arszawy” 1984 nr 107

Słownik współczesnych p isarzy  polskich. T. !. — Warszawa 1963.



w  centrum działalności bibliograficznej 
Helena Hleb-Koszańska

Nie często spotykamy ludzi tak bez reszty i bezinteresownie 
oddanych sw ej pracy i tak dla niej zasłużonych jak Helena H leb- 
-Koszańska. Nic w ięc dziwnego, że zdobyła w  niej jedno z pierw
szych miejsc wśród w ybitnych postaci w  dziejach naszej bibliografii 
i bibliotekarstwa. Obdarzona precyzją i klarownością w  formułowa
niu swych m yśli, zawsze zdradzała tendencję do teoretycznych roz
ważań w  powiązaniu jednak z potrzebami praktycznymi. W w ieku  
dojrzałym zajęta wyłącznie dziedziną bibliografii, pochłonięta jej 
zadaniami i  metodyką oraz realizacją tych problemów tak na szczeblu 
krajowym  jak i międzynarodowym, otoczona była powszecłmym uzna
niem  w  kraju i wśród obcych. Zawdzięczała to sw ym  umiejętnościom  
i w ieloletniej pełnej wyrzeczeń pracy.

Droga do tego zaczęła się od wczesnej młodości. Już na szkol
nej ław ie wyróżniała się spośród rówieśniczek inteligencją, zaintere
sowaniami, zasobem wiedzy i  wyrobieniem  um ysłowym . Według 
wspom nień koleżanek zdum iewała już w tedy poziomem swych odpo
wiedzi, referatami, których chętnie się podejm owała na różne tematy, 
a także —  popisam i koncertowym i w  grze na fortepianie. Była przy 
tym  pełna młodzieńczej w erw y i humoru, które to cechy jednak 
z latam i wytężonej pracy, a może przeżyć ogółowi nie znanych, jakoś 
stuszowały sdę i zanikły. Wszak znaliśm y ją wszyscy jako osobę po
w ściągliwą, o  usposobieniu poważnym, skupionym, z pewnym  dystan
sem  do otoczenia, choć zawsze pełną życzliwości, uwagi i zrozumienia 
dla jego potrzeb.

Urodzona 13 V I 1903 r. w  Kurskiej guberni, w  majątku Bory- 
sówka z rodziców Jana Hleb-Koszańskiego, którego rodzina w  swej 
genealogii sięgała Rurykowiczów, i Anny Kulikowskiej, kształciła się 
w  szkołach średnich kolejno w  Moskwie, Humaniu i wreszcie w  W il
nie, gdzie uzyskała matiarę w  1922 r. Studia polonistyczne podjęła  
w  odrodzonym Uniwersytecie Stefana Batorego w  W ilnie, który sku
piał w  swym  gronie w ielu  wybitnych profesorów, jak polonista Sta
nisław  Pigoń, historyk Stanisław  Kościałkowski, filozof Marian 
Zdziechowski, organizator W ydziału Sztuk Pięknych USB, malarz, 
artysta-społecznik Ferdynand Ruszczyc. Powstało też w  W ilnie Kon



serwatorium. W szystko to stanowiło atm osferę sprzyjającą wszech
stronnemu rozwojowi studiującej młodzieży.

Okres w ileński w  życiu Hleb-Koszańskiej, lata studiów a potem  
pracy w  Bibliotece U niwersytetu W ileńskiego m iały zasadnicze zna
czenie dla kształtowania jej intelektu i osobowości. Uczennica prof. 
Pigonia, wdrożona do sumiennej, rzetelnej pracy naukowej, w ieńczy  
studia doktoratem w  1929 r. W cześniej nieco po studiach w  klasie 
fortepianu, uzyskała też dyplom Konserwatorium W ileńskiego (1928 r.). 
Zarówno polnistykę jak i  klasę gry fortepianowej kończy z wysoką  
oceną; w  U niw ersytecie jej praca magisterska uznana zostaje za 
doktorską (rzecz naówczas bardzo rzadka), w  Konserwatorium zaś na 
koncercie poświęconym  utworom Karola Szym anowskiego uzyskuje 
pochwałę samego mistrza za doskonałe wykonanie jego utworów. 
W owym w ileńskim  okresie jej zamiłowania naukowe i artystyczne 
szły w  parze.

W 1928 r. Hleb-Koszańska podjęła pracę w  Bibliotece Uniwer
syteckiej, gdzie spotkała się z Adamem Łysakowskim , a od 1930 r. 
pracowała pod jego kierunkiem. Ten dojrzały już wówczas bibliote
karz i teoretyk księgoznawstwa, inspirujący rzetelny stosunek do 
pracy naukowej i organizacyjnej w  tej dziedzinie, stworzył Hleb-Ko
szańskiej w łaściw y klim at i kierunek dla dalszego jej rozwoju nauko- 
w ^ o  i zawodowego.

Od początku pracy zawodowej zajmowała się zagadnieniami 
teoretycznymi i praktycznym i bibliotekoznawstwa i bibliografii, dając 
temu wyraz w  recenzowaniu prac bibliograficznych i bibliotekoznaw- 
czych, tak krajowych jak i zagranicznych w  różnych językach. Publi
kowała też artykuły z zakresu polonistyki. Prowadziła ponadto szko
lenie bibliotekarskie dla studentów a również dla pracowników swojej 
i innych bibliotek wileńskich. W 1931 r. zdała egzamin państwowy  
I kategorii, uzyskując w  ten sposób urzędowe potwierdzenie swych  
kwalifikacji bibliotekarskich. W następnym  roku otrzymała nagrodę 
Senatu Akademickiego Uniwersytetu Stefana Batorejgo. Na przełomie 
lat 1932/33 była delegowana na pół roku do Kom isji Mieszanej Spe
cjalnej dla Rewindykacji Mienia Bibliotecznego w  Leningradzie, które 
po upadku Rzeczypospolitej znalazło się w  Rosji.

Te wielorakie prace biblioteczne stały się wstępem  do w łaści
wej działalności ześrodkowującej się następnie w  dziedzinie bibliogra
fii. Zadecydował o tym  fakt zetknięcia się ze zbiorami Joachima 
Lelewela, które zostały przekazane Uniwersytetowi w  W ilnie zgodnie 
z jego wolą i przeszły do Biblioteki w  1925 г., stanowiąc część jej 
księgozbioru. Na kolekcję tę złożyły się jego własne dzieła, druki 
dotyczące rozległych zainteresow ań. fundatora, rękopisy, mapy, numi
zmaty, ikonografia, różne muzealia i archiwalia. Z czasem w  latach  
1933/34 zbiory Lelew ela trafiły pod opiekę Hleb-Koszańskiej i stały  
się głównym  ośrodkiem jej zainteresowania. Po opracowaniu zbiorów  
w latach 1935/36 doprowadziła do wyodrębnienia kolekcji i utworze
nia wydzielonego Ośrodka Dokumentacji Joachima Lelew ela z ambit
nym planem jego dalszego rozrostu. Ośrodek uzyskał specjalne pom ie
szczenie — piękną salę, bogato zdobioną odtworzonymi barokowymi 
malaturami, oraz drugą, przeznaczoną na ikonografię. Akcję uzupeł
niania zbiorów Ośrodka Hleb-Koszańska energicznie rozwijała drogą 
zabiegów w  różnych bibliotekach krajowych i zagranicznych, a także 
u osób prywatnych, przede wszystkim  zaś u rodziny Lelewela, która 
chętnie wspomagała Ośrodek darami i informacją. Do Ośrodka trafił



też rękopis podmiotowej bibliografii ’ Lelew ela opracowany przez, 
dr Helenę W ięckowską, obejmujący kilkaset pozycji, z którego publi
kacji autorka zrezygnowała, przekazując go Ośrodkowi, gdzie już 
powstawała bibliografia przedmiotowa uczonego.

W związku z tą  działalnością Hleb-Koszańska przesłała dłuższy 
komunikat na sesję .Swiatow’ego Kongresu Dokumentacji Ogólnej w  
Paryżu w  1937 r. o Ośrodku Dokumentacji Joacłiima Lelewela zorga
nizowanym  w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  W ilnie — jako rzecz
0 problemacłi i tecłinice dokumentacyjnej. W tym  fakcie zaznaczyła 
się już tendencja Hleb-Koszańskiej do współpracy z instytucjami mię-  ̂
dzynarodowymi w  celu prezentowania naszego dorobku w  zakresie 
szeroko pojętej dziedziny księgoznawstwa.

Do dalszego rozwoju Ośrodka przyczynia się w alnie uzyskanie 
staraniem prof. Pigonia stypendium dla Hleb-Koszańskiej na pół
roczny pobyt naukow'y z Funduszu Kultury Narodowej w  r. 1937/38 
w  Belgii, Francji, Anglii i Niemczecłi, w  celu penetrowania tam tej- 
szychi bibliotek w  poszukiwaniu tkwiących tam  lelew eiianów  oraz dla 
przeprowadzenia studium porównawczego organizacji w ielkich biblio-: 
tek. Pobyt ów przyniósł w  efekcie bogate żniwo materiałów do biblio-^ 
grafii L elew ela oraz pewną liczbę obiektów uzupełniających posiadane 
już zbiory leleweiianów, a ponadto —  co równie cenne — w iele waż-> 
nych dla Hleb-Koszańskiej kontaktów. W 1938 r. rozpoczęła system a
tyczną pracę nad bibliografią Lelew ela przy współudziale Marii 
Kotwiczówny, niezrównanej szperaczki. Można było też projektować 
dalszy rozwój Ośrodka, planując przekształcenie go w  Instytut Joachim 
ma Lelewela. Te interesujące i ważne poczynania przekreśliła, nie^ 
stety, wojna. Zbiory Biblioteki wraz z Ośrodkiem Dokumentacji 
Lelew ela pozostały Wilnie. Co po wojnie stało się z Ośrodkiem, 
czy przejęto zainteresowania naszym wielkim  uczonym o światowym  
znaczeniu — rzecz dotychczas nie wyjaśniona.

Tak oto zakończył się niepowtarzalny okres młodości, dyna
micznej pracy, rozwoju, osiągnięć i ambitnych planów — klęską; 
utratą warsztatu pracy nad Lelewelem , utratą Biblioteki, z którą w ią
zały ją głęboki sentym ent i 11 lat pracy, wreszcie — utratą miłego  
sercu Wilna. Los jednak, który m iewa i łaskawe kaprysy, szykował 
dla niej w  niedalekiej przyszłości niespodziewanie szerokie horyzonty.

Od grudnia 1939 r., zwolniona z Biblioteki USB wraz z dyrek
torem Adamem Łysakowskim i prawie całym  personelem  bibliotecz
nym, podejmuje pracę społeczną na rzecz uchodźców, których liczne 
rzesze napłynęły do Wilna z końcem kam panii wrześniowej. A. Łysar- 
kowski objął referat biblioteczny w  Komitecie Pomocy Uchodźcom
1 wraz z H. Hleb-Koszańską organizował punkty biblioteczne i inne 
akcje kulturalno-oświatowe.

Zaraz po II w ojnie św iatow ej losy repatriacyjne skierowały 
Hleb-Koszańską do Bydgoszczy. W latach 1945—1946 objęła kierow
nictw o Biblioteki Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
W iejskiego, a równocześnie kierowała W ydziałem Bibliotecznym Insty
tutu Bałtyckiego, po czym od 1947 r została zaangażowana przez
A. Łysakowskiego do utworzonego przezeń w  1946 r. w Łodzi Pań
stwowego Instytutu Ks-iążki, obejmując tam  W ydział Prac Badaw
czych i poświęcając całą uwagę zagadnieniom teorii oraz metodyki 
bibliografii specjalnej. Owocem jej pracy były dwie publikacje, doty
czące metodyki bibliografii specjalnej, ogłoszone w  „Biuletynie PIK” 
w  latach 1948 i 1949: W ytyczn e  bibliografii Joachima Lelewela.
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6‘. Helena Hleb-Koszańska

Z problemów bibliografii osobowej oraz K om pozycja  bibliografii spe
cjalnej, formułująca zasady, metody i strukturę.

Podjętych w Instytucie prac nie przerwało niefortunne w pewnej 
mierze zlikwidowanie w  1949 r. Państwowego Instytutu Książki, tej 
naukowej placówki, poświęconej wielostronnej działalności księgo- 
znawczej. Do Biblioteki Narodowej przeniesiono cały personel kie
rowniczy ze zlikwidowanego PIK, wraz z jego zbiorami i agendami 
i połączono z istniejącym  tam Instytutem  Bibliograficznym. Działal
ność tego Instytutu ograniczała się wówczas do bieżącej rejestracji 
produkcji wydawniczej oraz zapoczątkowania bibliografii zawartości



czasopism. Fuzja tych Instytutów  była niełatw a, gdyż zgodnie ze 
statutem  Biblioteki Marodowej z 1938 r. Instytut Bibliograficzny mógł 
mieć tylko cztery działy. A. Łysakowski, mianowany dyrektorem  
Instytutu Bibliograficznego (1949), opracował nowoczesną koncepcję 
IB, wzbogacając go nowym i zadaniami. Dzięki jego inicjatywie 
i energii zostały ustalone podstawowe, aktualne do dziś kierunki 
działania: centralizacja prac nad polską bibliografią narodową bieżącą 
i retrosipektywną; koordynacja prac bibliograficznych; prowadzenie 
prac naukowo-badawczych w  zakresie nauki o książce, w  szczególno
ści zaś w  dziedzinie teorii i metodyki bibliografii; urzędowa statystyka 
produkcji wydawniczej w  kraju; prace norm alizacyjne w  zakresie 
bibliografii. Ten ramowy program zdążył Łysakowski za swego życia 
zrealizować tylko na niektórych odcinkach. Rozrost zadań i prac 
spowodował wkrótce pow staw anie nowych inicjatyw. W tych pracach 
sekundowała mu Hleb-Koszańska jako zastępca dyrektora a ponadto 
jako kierownik Działu Teorii Bibliografii. Konstynuowała | przy tym  
w spólnie z wileńską swą współpracowniczką Marią Kotwiczówną 
bibliografię Lelewela, która ukazała się w e W rocławiu w  1952 r. pt.: 
Bibliografia u tw orów  Joachima Lelewela.

Niedługo, w  1953 r. przyszło jej zamienić kierownictwo Działu 
Teorii Bibliografii na dyrekturę Instytutu po nagłej śm ierci Adama 
Łysakowskiego (1952). W 1955 r. uzyskała tytu ł docenta, zaś od 
roku 1957 do 1971 była zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej cały 
czas sprawując zarazem kierownictwo Instytutu Bibliograficznego.

W m yśl podstawowych kierunków działalności Instytutu Biblio
graficznego Hleb-Koszańska rozbudowała z biegiem  lat cały system  
służb bibliograficznych, wydzielając poszczególne działania w  odrębne 
zakłady, pracownie i ośrodki. W porównaniu z czterema działami, 
z którym i Łysakowski rozpoczął pracę w  Instytucie Bibliograficznym, 
za dyrekcji Hleb-Koszańskiej funkcjonowało już 11 samodzielnych  
komórek organizacyjnych. W ażnym osiągnięciem  stało się podjęcie na 
nowo (po przerwie od 1950 r.) bibliografii poloników. Z inicjatywy  
Hleb-Koszańskiej i w  wyniku długotrwałych jej starań powstało od 
1956 r. bieżące w ydaw nictw o „Polonica Zagraniczne. Bibliografia” 
w  postaci rocznika, jako druk do użytku służbowego.

Sprawami pełnej narodowej bibliografii retrospektywnej inte
resowała się Hleb-Koszańska już w  okresie swej pracy w  Bibliotece 
Uniwersyteckiej w  Wilnie. Dała tem u wyraz publikując obszerny 
artykuł pt.: P erspek tyw y  komasacji Urzędowego W ykazu Druków  
(„Przegląd Biblioteczny” 1938). Jako dyrektor Instytutu Bibliograficz
nego, któremu po II w ojnie św iatow ej przypadło zadanie opracowa
nia „kontynuacji Estreichera”, brała żyw y udział w  trudach organi
zacyjnych całego, w ieloletniego okresu gromadzenia materiałów, w  
wyniku którego pow stały unikalne kartoteki zawierające ok. 400 ООО 
opisów; inicjowała tu  badania i dyskusje w  gronie bibliotekarzy, 
bibliografów i historyków, dążąc do znalezienia najwłaściwszych roz
w iązań metodycznych, szczególnie dla najtrudniejszego członu polskiej 
bibliografii retrospektywnej X X  w. — Bibliografii polskiej 1901— 1939. 
Godzi się tu przypomnieć, że prace nad kontynuacją Estreichera 
1901—1925 zostały zainicjowane i prowadzone przez J. Muszkowskiego 
w  siedzibie Biblioteki Krasińskich. M ateriały te uległy całkowitem u  
zniszczeniu podczas drugiej w ojny światowej.

Zapoczątkowała Hleb-Koszańska prace nad „Przeglądem Pi
śm iennictwa o K siążce”, którego była pierwszym  redaktorem w  la



tach 1951—1953. Po przekazaniu redakcji pracownikom Instytutu w  
1954 r. jako dyrektor interesowała się nadal pracami nad tą  biblio
grafią, zawierającą streszczenia obcego piśm iennictwa. Staraniem  
swym  objęła też bibliografię bibliografii polskiej w  dziesięcioletnich  
kumulacjach. Na użytek prac teoretycznych Instytutu kontynuowała  
wydawnictwa dawnego „Biuletynu PIK ”, potem  „Biuletynu IB”, 
w  postaci serii pod nowym  tytułem  „Prace Instytutu Bibliograficzne
g o ”, w  której pracownicy IB publikowali swe indywidualne opraco
w ania w  zakresie nauki o książce, w  szczególności zaś dotyczące 
zagadnień bibliografii.

Ważne dla metodyki bibliograficznej było żyw'e zainteresowanie 
i  działalność H. Hleb-Koszańskiej w  zakresie prac normalizacyjnych. 
Prace bibliograficzne m nożyły się w  kraju, lecz stosowane różne 
metody utrudniały korzystanie z nich. Normalizację metod uważała  
ona za sprawę pierwszorzędnej wagi, toteż wydzieliła osobną komórkę 
Ośrodek Normalizacji Bibliograficznej, która od 1962 r. uzyskała 
rangę centrahiego branżowego ośrodka normalizacyjnego. Tu inicjo
wane były projekty norm dotyczące czynności bibliograficznych, kon
wersji pism , kompozycji wydawniczej dokum entów oraz reprografii. 
Hleb-Koszańska osobiście przewodniczyła tym  pracom, była też 
autorką normy Adnotacje treściowe. Za jej działalności prawie w szy
stkie zasadnicze zagadnienia bibliograficzne, które dały się znormali
zować, zostały ujęte w  Polskich Normach. Nawiązała też współpracę 
z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (^ISO), w  której obra
dach często uczestniczył przedstawiciel IB.

W ujednoliceniu i rozpowszechnieniu w łaściw ej metodyki biblio
graficznej obok działalności normalizacyjnej odegrało niem ałą rolę 
wydanie z jej inicjatyw y podręcznika metodyki bibliograficznej dla 
autorów bibliografii specjalnych, który ukazał się pt.: Bibliografia. 
Podręcznik m etodyki bibliograiicznej... (Warszawa 1960), wyd. 2 zmie
nione w  1963 r. pt.: M etodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorom  
bibliografii specjalnych  pod redakcją H eleny Hleb-Koszańskiej, Marii 
Demtюwskiej i Henryka Sawoniaka. O przydatności takiego w ydaw 
nictwa i jego żywo odczuwanej potrzebie świadczą liczne głosy nawo
łujące do jego reedycji. W iele czasu poświęcała Hleb-Koszańska nie
ustannym konsultacjom i poradom w  sprawach bieżących w ydaw nictw  
IB, ponadto opiniowaniu i recenzowaniu prac bibliograficznych zgła
szanych spoza Biblioteki Narodowej.

Do zakresu zainteresowań i starań Hleb-Koszańskiej należał 
też problem statystyki wydawniczej, dla której w  1955 r. utworzona 
została Pracownia, ogłaszająca corocznie publikację „Ruch W’ydawni- 
czy w  Liczbach”, pod redakcją M. Czarnowskiej, jako urzędową sta
tystykę wydawnictw , tak użyteczną dla polityki kulturalnej kraju.

Oparciem dla wszelkich prac Instytutu służył i służy Zakład 
Dokumentacji Księgoznawczej, kom pletujący odnośne wydawnictwa  
krajowe i zagraniczne, co było też przedmiotem troski Hleb-Koszań- 
ekiej.

W rozwoju służby bibliograficznej w  Polsce ważną była jej 
działalność, wykraczająca poza IB i BN, a m ianowicie udział i w ystą
pienia na ogólnokrajowych naradach bibliograficznych w  latach 1956 
i  1966, na którycłi um iejętnie i w nikliw ie podsum owywała stan, sy
tuację i  postulaty bibliografii w  Polsce. Dorobek polskiej metodyki



’ w  ■ zakresie ńarodowej bibliografii retrospektywnej zestawiła i dkott- 
frontowała z  opiniami bibliografów innych krajów na zorganizowanej 

‘z własnej inicjatyw y międzynarodowej konferencji bibliograficznej 
•w  W arszawie w  1957 r.

H. Hleb-Koszańska zawsze dbała o szerokie kontakty z zagra
nicznymi instytucjam i, stowarzyszającym i bibliotekarzy, bibliografovv 
i  dokumentalistów. W latach 1954— 1964 jako zastępca dyrektora Bi
blioteki Narodowej miała powierzone sobie kontakty z zagranicą; 
reprezentowała Bibliotekę Narodową i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich na konferencjach międzynarodowych, aktywnie współpraco
wała ze Stowarzyszeniem, jako kierownik referatu spraw międzyna
rodowych w  latach 1957—1960, reprezentowała Polskę na sesjach  

• Rady Głównęj Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Biblioteka
rzy; była też przewodniczącą Komisji Bibliografii Narodowej powo
łanej na apel UNESCO przy Zarządzie Głównym SBP. Dbała o za- 
cieśniem e w ięzów  międzynarodowych w  zakresie wymiany informacji 
bibliograficznej, powodując regularne w ysyłanie informacji o rozwoju 
polskiej służby bibliograficznej do w ydaw nictw  zagranicznych. Spo
radycznie też prezentowała dorobek polskiej bibliografii w  czasopi
sm ach o  zasięgu międzynarodowym wydawanych przez Międzynarodo
w ą Federację Dokumentacji (Federation Internationale de Documen
tation, FID), M iędzynarodową Federację Związków Bibliotekarzy 
(Fśdśration Internationale des Associations des Bibliothecaires, FI AB); 
Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kul
tury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion, UNESCO), ponadto w  księgoznawczej prasie radzieckiej oraz 
w  księgach zbiorowych ku czci w ybitnych bibliotekarzy polskich 
i obcych. Należała także do redakcyjnego grona przeznaczonego dla 
zagranicy w ydaw nictw a Bibliographic sur la Polopne. 1963, wyd. 2 
1964.

Z kolei należy powiedzieć słów  parę o jej pracach dydaktycz
nych różnego stopnia i typu. Już przed wojną rozpoczęła je od szko
lenia bibliotekarzy i studentów Uniwersytetu Stefana Batorego, w  
czasie okupacji wykładała na tajnym  kursie bibliotekarskim, po woj
nie zaś prowadziła w  Uniw ersytecie Łódzkim w  Katedrze Bibliote
koznawstwa ćwiczenia z metodyki i techniki bibliotekarskiej, zaś. 
w  Uniwersytecie W arszawskim przez sz e r ^  lat — wykłady z nauk 
pomocniczych historii literatury na polonistyce, a później wykłady 
z bibliografii i seminaria m agisterskie w  Katedrze Bibliotekoznawstwa, 
ponadto organizowała lub brała udział w  licznych kursach biblio
graficznych i bibliotekarskich.

Przedstawiając działalność H. Hleb-Koszańskiej tak ściśle zwią
zaną z Instytutem  Bibliograficznym  nie sposób wydzielić jej zasług 
z ogromu prac prowadzonych przez uzdolnionych i gorliwych współ
pracowników, a przecież inicjowanych i nieustannie przez nią stero
wanych. Instytut Bibliograficzny całkowicie wypełniał jej życie; czu
w anie nad pracami zespołowym i i indywidualnym i swych współpra
cowników, ponadto recenzowanie lub opiniowanie licznie zgłaszanych 
do niej prac przeznaczonych do publikacji pochłaniało bez reszty 
cały wolny czas, wskutek czego na w łasne indywidualne prace pozo
staw ał już n iew ielk i margines i trzeba było je wciąż odsuwać na 
dalsze terminy, niektóre w ięc pozostały, niestety, nie dokończone. 
Zdążyła zaledwie opublikować kilka artykułów wiążących się z osobą



Lelewela i z jego środowiskiem. Gdy nadszedł okres emerytury i du
żej swobody w  organizowaniu własnych prac, zdążyła jeszcze napisać 
dwa obszerne eseje bibliograficzne o Adam ie Łysakowskim  zamie
szczone w  „Przeglądzie Bibliotecznym ” 1971 oraz w  Twórcach nowo
czesnego bibliotekarstwa polskiego, 1974.

Mimo tak wielkiego zaangażowania w  działalności Instytutu  
Bibliograficznego H. Hleb-Koszańska pozostawiła po sobie znaczny 
dorobek pisarski. Zarejestrowano sto kilkadziesiąt pozycji większych  
i drobniejszych, recenzji i prac redakcyjnych. Wśród tego pokłosia 
poczesne m iejsce zajmuje oczywiście dziedzina bibliografii (52 poz.) 
i księgoznawstwo (34 poz.), poza tym  parę dziesiątków lelewelianów  
i prac polonistycznych. Wśród bibliograficznych najobszerniejsze są: 
wspomniana już bibliografia L elew ela i O bibliografii dla n iew ta
jemniczonych  1974, pom niejsze zaś obejmują metodykę bibliografii 
i relacje o osiągnięciach bibliografii polskiej, przeznaczone dla zagra
nicy i na użytek krajowy.

Kilkadziesiąt lat działalności przyniosły zasłużone iiznanie dla 
osiągnięć, dla wiedzy i walorów osobistych Heleny Hleb-Koszańskiej. 
Bo też cechowała ją w ielka sumienność, poczucie odpowiedzialności, 
przywiązanie do instytucji, w  której pracowała, dbałość o jej auto
rytet nie w  deklaracjach, lecz w  codziennym trudzie, staranie o po
ziom prac, ich społeczną użyteczność, wreszcie o rangę polskiej biblio
grafii w  świecie. Jako człowiek odznaczała się prawością charakteru 
i  wielką kulturą. Życzliwa dla ludzi, choć na pozór niedostępna, opie
kuńcza dla współpracowników, tolerancyjna dla odmiennych poglą
dów, stwarzała dobrą atm osferę w  kontaktach z otoczeniem.

W uznaniu jej zasług i osobistych walorów obdarzono ją z oka
zji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej publikacją zbiorową Z proble
m ów  bibliografii (Warszawa 1970), poświęcaną jej przez kolegów, 
współpracowników i  przyjaciół.

Odznaczona została Krzyżem K awalerskim  Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X -lecia  PRL, Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury oraz Odznaką Honorową Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich, którego członkiem była od 1928 roku.

Wyrazem głębokiej czci i szczerego żalu było tłum ne pożegna
nie jej w  dniu pogrziebu na Powązkach. Zmarła 16 kw ietnia  
1983 roku.

Janina Czerniatowicz

Wybrana literatura

„Informator Bibliotekarza i Księgarza na rok 1984'- (Halina Chamer- 
ska)

Maria Lenartowicz: Helena Hleb-Koszańska 1903—1383. — „Przegląd 
BibHoteczny” 1983 z. 4

Pamięci Docent Doktor Heleny Hleb-Koszańskiej. Autorzy: K. Ram- 
lau-Klekowska, J. Czerniatowicz, M. Dembowska, H. Sawoniak, 
B. Eychlerowa, E. Słodkowska, M. M. Biernacka, M. K łossow -



ska, A. Kłossowski, Н. Chamerska, D. Korolko. —  Warszawa:
B.N. 1988 s. 7—142. Nadbitka z „Rocznika Biblioteki Narodowej” 
Т. X X  1984

Krystyna Ramlau-Klekowska: Nota biograficzna. — „Przegląd Biblio
teczny” 1983 z. 4

Wanda Szolginiowa: Bibliografia prac Heleny Hleb-Koszańskiej 1929— 
—1969. W; Z problem ów bibliografii. — Warszawa 1970

Wanda Szolginiowa: Bibliografia prac Heleny Hleb-Koszańskiej 1970— 
—1977 (uzupełnienie). — „Przegląd Biblioteczny” 1983 z. 4



Twórca Głównej Biblioteki Lekarskiej 
i bibliograf — 
Stanisław Konopka

Nie wszyscy z tych, którzy znali Stanisław a Konopkę, gdy do
tarła do nicłi hiobowa wiadomość o jego zgonie w  dniu 3 września 
1982 r. mieli świadomość, że odszedł jeden z najwybitniejszych biblio
tekarzy i bibliografów naszej epoki.

Marzeniem jego życda było utworzenie Głównej Biblioteki L e
karskiej, o  której powołaniu rozm yślał już jako początkujący biblio
tekarz.

Stanisław  Konopka służbę w  zawodzie bibliotekarskim rozpoczął 
1 kwietnia 1925 r., jako kierownik Biblioteki i Muzeum Centrum  
W yszkolenia Sanitarnego w  W arszawie, a zakończył jako dyrektor 
Głównej Biblioteki Lekarskiej, przechodząc na emeryturę 31 grudnia 
1970 r. Przepracował w ięc w  zawodzie 39 lat na stanowisku kierow
niczym, w  tym  14 lat jako kierownik Biblioteki, a 25 lat jako dy
rektor.

Powszechnie przyjm uje się, że Główna Biblioteka Lekarska jest 
kontynuatorką tradycji Biblioteki Centrum W yszkolenia Sanitarnego, 
która w  okresie m iędzywojennym  była największą biblioteką lekar
ską w  Polsce. Biorąc ten fakt pod uwagę, można stwierdaić, że trudno 
wskazać podobny przykład w  dziejach bibliotekarstwa polskiego: 
równie długotrwałego zarządzania instytucją.

Stanisław  Józef Konopka syn Karola Franciszka i Izydory 
z Tyszyńskich urodził się 24 m aja 1896 r. w  Pilznie (dawny powiat 
Dębica) w  rodzinie inteligenckiej. Edukację szkolną pobierał jednak 
w  Rzeszowie, gdzie ojciec jego został skierowany do pracy w  staro
stwie. Tu w  I gimnazjum klasycznym  uzyskał w  1914 roku św ia
dectwo dojrzałości.

Zamiast kontynuować naukę, wstępuje do Związku Strzeleckie
go, by z bronią w  ręku vralczyć o w yzw olenie ojczyzny spod pano
wania zaborcy. Bierze aktywny udział w  walkach I Brygady Legio
nów Polskich. N iestety, z powodu zapalenia płuc odesłano go do 
szpitala austriackiego w  Klim ontowie, a następnie do Krakowa 
i  Wiednia, skąd po wyleczeniu —  w brew  własnej w oli — został zwol



niony w  lutym  1915 roku ze służby w Legionach. Wcielony niebawem  
do armii austriackiej uczestniczy w  walkach na froncie rosyjskim  
później w  Albanii i Czarnogórze jako podoficer sanitarny (1 X I 1917 r 
awansował do stopnia podporucznika). Marząc o podniesieniu kw ali
fikacji zawodowych, podejmuje za zgodą przełożonych studia medycz
ne w e Wszechnicy Jagiellońskiej (1 X 1918 r.).

Tu, w  grodzie Kraka, 31 października 1918 r. Legioniści oraz 
oficerowie i żołnierze Polacy służący w twierdzy krakowskiej roz
broili wojsko austriackie. Kraków jako pierwsze z miast Polski 
zrzucił jarzmo niev.'oli. Za jego przykładem poszły inne miasta Galicji 
i Śląsk Cieszyński.

Tym, który zwiastował Krakowowń wiadomość o jego oswobo
dzeniu uruchomienieni dzwonu Zygmunta, był Stanisław  Konopka — 
„Po przybyciu do Krakowa — wspominał w  liście do Karola Estrei
chera z dnia 22 lutego 1977 roku — udałem się w  dniu 31 paździer
nika 1918 r. w  godzinach rannych do Katedry na Wawelu. Wnętrze 
Katedry świeciło całkowitą pustką. W pewnym momencie podszedł 
do mnie kościelny i zwrócił się z taką prośbą: dzisiaj koło południa 
musi odezwać się dzwon Zygmunta, gdyż na odwachu nastąpi uro
czysta zmiana warty austriackiej na wartę polską. Rozkołysanie ?erca 
Zygmunta jest trudne i kłopotliwe, czy nie można by wobec tego 
prosić pana porucznika o pomoc. Zgodziłem się bez wahania i krę
tym i schodami dostaliśmy się na wieżę i dn dzwonu Zygmunta”.

Młody podporucznik, widząc, że trzeba dalej z bronią w ręku 
prowadzić ciężką walkę o zapewnienie należnych ojczyźnie granic, 
rezygnuje z kontynuowania studiów lekarskicłi i podejmuje służbę 
w  krakowskiej Legii Oficerskiej, biorąc udział w  zmaganiach o Prze
myśl, Lwów, Janów. Odkomenderowany wkrótce na adiutanta Szefa

7, Stanisław Konopka



Sanitarnego dywizji, zostaje m ebawem  przeniesiony do Szefostw a  
Sanitarnego Naczelnego Dowództwa na stanowisko referenta Wydzia
łu Organizacyjnego. Awansowany w  listopadzie 1919 r. na porucznika, 
otrzymuje już w  rok później awans na kapitana. Po ustabilizowaniu  
się sytuacji w  kraju, ponownie rozpoczyna studia na Uniwersytecie 
Krakowskim, uzyskując dyplom  lekarza w  kw ietniu 1925 r.

Ukończenie studiów otwiera w  życiu StanLsława Konopki biblio-, 
tekarski jego etap. 1 kwietnia 1925 r. obejm uje bowiem kierowni-. 
ctw o Biblioteki i Muzeum Historycznego w  ówczesnym  W ojskowym  
Instytucie Sanitarnym, przem ianowanym później na Oficerską Szkołę 
Sanitarną, a następnie na Centrum W yszkolenia Sanitarnego. Na tym^ 
stanowisku pozostawał do oliwili napaści Niem iec hitlerowskicłi na 
Polskę.

Komendant Centrum W yszkolenia Sanitarnego, gen bryg. dr Jan  
Kołłątaj-Srzednicki, pisząc w  1931 r. opinię służbową o S. Konopce 
podnosił, iż jest on: — „bardzo energiczny, pełen inicjatyw y, [ma] 
wysokie poczucie łionoru i ambicji osobistej. Bardzo obowiązkowy^ 
o wyjątkowej ambicji pracy. Towarzysko mało udziela się. Bardzo 
kam y. W wojsku służy z pobudek ideowycłi ... Uzdolnienia kierownic 
Cze wybitne. Na podległy personel w yw iera duży w pływ , a sam  od
porny na w pływ y postronne. Od podwładnycłi bardzo wym agający, 
bardzo o nicłi dbały i sprawiedliw y”.

Dzięki talentom  organizacyjnym S. Konopki oraz innym  jego 
cecłiom  charakteru, trafnie ucłiwyconym  przez przełożonycłi, B iblio
teka Centrum W yszkolenia Sanitarnego tuż przed wojną była nie 
tylko największą biblioteką medyczną w  Polsce, lecz także placówką
0 uznanym w  kraju i za granicą autorytecie. To na jej bazie postu
lowano utworzenie Głó\vnej Biblioteki Lekarskiej i planowano jej 
lokalizację na Polu Mokotowskim, blisko Politechniki W arszawskiej 
(prowizoryczny projekt gmachu opracował architekt Edgar Norwerth), 
Wybuch II wojny światowej zniweczył te zamierzenia.

Regulamin Biblioteki z 1939 roku określał jej zadania nastę
pująco: — „Biblioteka Centrum W yszkolenia Sanitarnego jest główną  
biblioteką lekarską korpusu oficerów służby zdrowia, gromadzącą; 
książki i czasopisma ze wszsytkich dziedzin medycyny i nauk po
krewnych.

Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać:
a) wszyscy oficerowie zawodowi korpusu służby zdrowia,
b ) podchorążowie zawodowi i podchorążowie rezerwy S s io ły  Podcho

rążych Sanitarnych,
c) instytucje naukowe, ze specjalnym  uwzględnieniem  bibliotek,
d) lekarze cyw ilny i osoby pracujące naukowo”.

Pełniła w ięc ona funkcję publicznej biblioteki naukowej. Księ
gozbiór C.W. San. na krótko pr2ied wybuchem  II wojny światowej 
szacowany był na ok. 127 tys. w olum inW , ponad 5 tys. starodruków
1 ok. tysiąca tek rękopisów. Wśród tych ostatnich na szczególną viwagę 
zasługiwały materiały dotyczŁłce insurekcji kościuszkowskiej. Biblio
teka mogła się też poszczycić cennymi zbiorami ikonograficznymi: 
obrazami, sztychami, ekslibrisam i i fotografiami. W szystko to spło
nęło w  powstaniu warszawskim.

Nie uratował się prywatny księgozbiór Konopki, liczący prze
szło 16 tysięcy tomów. Posiadał on rozbudowany dział archiw^aliów, 
w  którym same tylko teki biograficzne lekarzy polskich z dokumen



tami, dyplomami, listami, fotografiam i liczyły ok. 15 tysięcy jednostek. 
Hitlerowcy um yślnie wrzucili bombę zapalającą do mieszkania pro
fesora przy ul. Rozbrat 34/36, by zniszczyć latam i gromadzone przez 
niego pamiątki narodowe

Pracując na niw ie bibliotekarstwa praktycznego, S. Konopka 
nie zaniedbuje pracy naukowej, uzyskując w  1930 r. na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza w e Lwowńe stopień doktora medycyny. Rezultatem  
działalności naukowo-badawczej w  okresie dwudziestolecia między
wojennego są następujące prace: Polska bibliograjia lekarska za
lata 1901—1939, Bibliografia pediatrii polskiej i opieki nad dzieckiem  
(XVI—^XX w.) oraz monografia o Karolu Kaczkowskim, którą opra
cował opierając się na zbioracłi rapperswilskich. N iestety one także 
podzieliły los „miasta nieujarzm ionego”. Z nicłi tylko pierwsza odtwo
rzona została po wojnie i czeka na ostateczne opracowanie redakcyjne.

Z zebranycti m ateriałów udało mu się opublikować jedynie 
zestaw ienie polskiej bibliografii lekarskiej za lata 1925/26, 1926—1927; 
1938 [do września] oraz bibliografie osobowe: Józefa Piłsudskiego, 
Kairola Kaczkowskiego, Wład.ysława Osmólskiego i innycti. Ujrzały 
także światło dzienne bibliografie tem atyczne: Służba zdrowia w  Le
gionach Polskich  (1936), Polskie piśmiennictwo z zakresu m edycyny  
lotniczej (1938), Bibliografia prac polskich z  zakresu gruźlicy  (1926— 
—1928).

W ybucli II wojny światowej ponownie rzuca Stanisława Konop
kę na linię frontu. Zostaje komendantem Szpitala Polowego nr 14̂  
a następnie szpitala wojskowego dla jeńców polskicłi w  Jarosławiu. 
Po klęjsce wrześniowej wraca do W arszawy i obejm uje obowiążki 
kierownika Biblioteki Szpitala Ujazdowskiego, które sprawuje do  
chw ili aresztowania go przez gestapo w  dniu 8 stycznia 1943 r. Osa
dzony początkowo na Pawiaku, wywieziony zostaje niebawem  do  
obozu w  Gffoss Rosen, a następnie do Litomierzyc.

Po klęsce hitlerowskicłi Niem iec wraca do um iłowanej stolicy 
i podejmuje pracę w  M inisterstwie Zdrowia jako naczelnik Wydziału 
Naukowo-W ydawniczego. Z młodzieńczym zapałem podejmuje trud 
zorganizowania Głównej Biblioteki Lekarskiej. Faktycznie powstała 
ona 8 czerwca 1945 r. Podstawę prawTią działalności uzyskała jednak 
dopiero 5 listopada 1949 r. W  sprawozdaniu złożonym Ministerstwu 
Zdrowia w  sierpniu 1945 r. Stanisław  Konopka pisał m.in.: „W ciągu 
[ostatniego] miesiąca przewiezioxio z Sanatorium dla płucno-cliorycłi 
w  Głucłiołazacłi ponad 1500 dzieł niem ieckicłi, wśród którycłi znaj
dują się nowe podręczniki lekarskie z wszystkicłi dziedzin medycyny; 
Z Naczelnego Komisariatu do Walki z Epidemiami otrzymano 
203 dzieła, przewiezione z Legnicy; M inisterstwo Oświaty przekazało 
nam 12 dzieł; adm inistracja „Polskiego Przeglądu Cłiirurgicznego" 
dała Bibliotece dv^a kom plety swego wydawnictwa. Około 50 książek 
otrzymała Biblioteka w  darze od dr. W. Cłiodźki, od prof. F. Waltera 
i od innycłi lekarzy. Zakupiono bibliotekę po dr. Wł. Palmirskim, 
składającą się  z dzieł naukowycłi z zakresu bakteriologii (około- 
600 tomów), zakupiono od dr. B. Sabata i w  księgarniacłi 38 dzieł. 
Razem zbiory Biblioteki liczą obecnie przeszła 26 000 tom ów”.

To lakoniczne sprawozdanie z pierwszego miesiąca działalności 
Biblioteki — odczytane dzisiaj z perspektyw y blisko 40 lat — dobrze 
oddaje klim at tam tycłi dni.

Początkowo Biblioteka m ieściła się w  jednej z sal P ań stw ow ^ o  
Zakładu Higieny, które to pom ieszczenie niebawem  okazało się za



szczupłe. Dzięki jednak usilnym  zabiegom o zwiększenie iwwierzchni 
użytkowej uzyskano zgodę na remont dwóch wypalonych budynków  
przy ul. Chocimskiej 22 i przy ul. Kujawskiej 5, z których pierwszy 
został oddany do zagospodarowania w  marcu 3946 r., natomiast bu
dynek magazynowy przy ul. Kujawskiej dopiero w  lipcu 1950 r.

Z okazji 20-lecia GBL trafnie pisał prof. Marcin Kacprzak: — 
„Niesłuszny jest pogląd, że najpierw trzeba zaspokoić potrzeby ciała, 
żeby można było zająć się potrzebami ducha, przynajmniej w  społe
czeństwie kulturainym... Wbrew twierdzeniu, że nic się nie zaczyna 
od zera, maniak dr Stanisław  Konopka, mając wiarę, doświadczenie
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i przekonanie, że to  jest konieczne, wziął na siebie zadanie, które 
ludziom ibardzo trzeźwym  mogło s ię  wówczas wydawać naiwną 
mrzonką; 8 czerwca zaczął zbierać książki i czasopisma lekarskie po 
całej Polsce”. („Służba Zdrowia ” 1965).

Zbiory GBL dzięki niestrudzonym zabiegom jej zwierzcłinika 
powiększały się z każdym dniem. Gdy po 25 latacłi dyrektorowania 
S. Konopka odcłiodził na formalną emeryturę, zbiory Głównej B iblio
tek i Lekarskiej liczyły ponad pół miliona wolum inów, a Biblioteka 
należała do pierwszej dziesiątki największy cli bibliotek lekarskicłi. 
świata.

W czasie przekazywania obowiązków służbowych, żegnając się 
z załogą ubolewał: „Tak się niepom yślnie złożyło, że mimo ustawicz- 
nycłi starań i zabiegów n ie  mogłem dotycłiczas uwieńczyć rozpoczę
tego dzieła. Tym uwieńczeniem  powinna być rozbudowa Biblioteki, 
która przesuwa się w  nieskończoność’’.

Zaraz po utworzeniu GBL, S. Konopka ponownie rozpoczął 
opracowywanie Polskiej Bibliografii Lekarskiej, podstawowej biblio
grafii bieżącej, będącej kontynuacją zapoczątkowanej przez niego 
w  1926 roku bibliografii. Obejmuje ona lata 1945—1965 i liczy czter
dzieści jeden tomów.

W przedmowie do rocznika 1945 r. trafnie podnosił, że biblio
grafia jest „jednym z elem entów organizacji pracy naukowej, gdyż 
cłironi ona od podejmowania badań z takiej dziedziny, jaka została 
już rozwiązana, ułatw ia ona odszukanie potrzebnycłi źródeł oraz daje 
obraz osiągnięć naukowycłi i rozwoju piśm iennictw a”.

Zajmując się opracowaniem bieżącej bibliografii lekarskiej, nie 
zaniedbywał uczony gromadzenia materiałów do bibliografii retro
spektywnej. Zaowocowało to po latacłi wydaniem  Polskiej Bibliografii 
Lekarskiej X IX  w., której za życia autora ukazało się 10 tomów, 
a całość ma się zamknąć tomem 13. Już po śmierci S. Konopki uka
zała się w  1983 roku jego Polska bibliografia lekarska za okres v^ojny 
św ia tow ej w  latach 1939—1945, obrazując aktywność piśmienniczą 
świata lekarskiego w  czasie wojny, głów nie poza granicami państwa 
polskiego.

„W czasie wojny światow ej — pisze autor w c w stępie — leka
rze Polacy, przebywający za granicą ogłaszali sw e prace w  postaci 
książek, broszur i artykułów w czasopismacli lekarskicłi obcycłi 
a również w  dwu polskich czasopismach, a m ianowicie w  „Lekarzu Woj
skow ym ” wydawanym  w  Edynburgu i w  miesięczniku wydawanym  
w  Palestynie pt. „Lekarz Polski na Bliskim  W schodzie”. Co więcej 
w  okupowanym kraju kw itło tajne nauczanie m edycyny, a na Uni
w ersytecie w  Edynburgu powołano do życia Polski W ydział Lekarski".

Jako d.yrektor Biblioteki S. Konopka nie rezygnuje z prowa
dzenia aktyw nej działalności naukowej. W styczniu 1946 r. habilituje 
s ię  na W ydziale Lekarskim U niwersytetu Poznańskiego jako docent 
historii i  filozofii m edycyny, a w  8 lat później otrzymuje tytuł pro
fesora nadzwyczajnego i obejm uje dodatkowo kierownictwo Katedry 
i Zakładu Historii M edycyny W arszawskiej Akademii Medycznej, 
które sprawuje do września 1966 r.

S. Konopka miał w  sobie coś z cech rabelaisowskich czy cola- 
Ъreugnowskich. Ten w ybitny uczony był nieprzeciętnym  ironistą, gu
stował w  drwinie, a dowcip m iał ostry i kolczasty. Do dzisiaj krążą 
wśród pracowników GBL jego dowcipy o niektórych ludziach. Były



one żywą krytyką kształtującą opinią i  ze wzglęcjów zrozumiałych 
nie można ich tu przytoczyć.

Składających mu w  pracy ;ęyczenia im ieninowe (obchodził je 
13 listopada), podejm ował lampką tokaju i częstował granatowymi, w y
hodowanymi przez siebie winogronami. Uwielbiał alpejskie fiołki. 
Pamiętając o tym, wręczano mu je uroczyście w  dniu jego imienin. 
Cenił pracę fizyczną i chętnie uczestniczył w  tzw. czynach społecz
nych, z prawdziwym  też zadowoleniem trudził się, przy  ̂ pielęgnacji 
swego przydomowego ogródka. Lubi i ludziom sprawiaę, przyjemność. 
Czynił to również w  stosunku do podwładnych, ofiarowując im różne 
drobiazgi. Prezent czekał zazwyczaj już od świtu, bowiem  dyrektor 
zwykł przychodzić do pracy w e wczesnych godzinach porannych. 
Upominek zaopatrzony był często w  małe „posłanie”, w  którym za
interesowany czytał: „Leży, bo się należy” lub „Niewiele na dzisiaj, 
deszcz spłukał”, a gdy ofiarowywał kw iaty pisał karteczkę — „wa
zon do zwrotu”.

Jako pamiątka spotkania Profesora z pracownikami kierowanej 
przeze mnie Biblioteki pozostała mi książka Edwarda Gorola Medale 
lekarskie i farmaceutyczne  (Warszawa 1975) ze szkicem S. Konopki 
Medalierstwo lekarskie w  Polsce  i miła dedykacja autora: „Panu Dyr. 
Januszowi Kapuścikowi życzę dalszego, pom yślnego rozwoju Biblio
teki Akademii Medycznej w  W arszawie, (podpis) Prof, dr St. Ko
nopka, Warszawa, 1 sierpnia 1980”. Nie przypuszczałem ówcześnie, 
że niebawem dane mi będzie zawiadywać założoną ■ przez niego insty
tucją — Główną Biblioteką Lekarską, której losami do ostatnich  
chwil swego życia bardzo się interesował, ę d y  przyszło mi nią kie
rować, do zbiorów zaczęły napływać od niego cenne dary, a teraz 
— po jego zgodnie — .czyni to wdowa — Jadwiga. . .

Nazwisko Stanisława Kpnopki odnajdujemy na pierwszej liście  
członków Związku Bibliotekarzy Polskich (Warszawa 1929), figuruje  
ono również w  wykazie' Członków Towarzystwa Przyjaciół Książki 
(Warszawa 1S76).

„Bibliofilstwo — pisze niem iecki krytyk literacki Celiban — 
jest serdeczną rozkoszą ziem ską i nie oznacza to bynajmniej kolek
cjonowanie książek oprawionych w  skórę lub wyposażonych w  ory
ginalną grafikę. Bynajmniej! Sztuka polega na tym , żeby samemu 
być trochę oryginałem, który zadowala swoje najgłębsze skłonności 
i pasje, dochodzące niem al do absurdu, pasje zbierania książek, na 
które często nikt nie zwraca uw agi”. JKonopka — jak przystało na 
rasowego bibliofila — z pasją odbudowuje po II wojnie światowej 
swój prywatny księgozbiór od podstaw. Interesowała go teraz nastę
pująca problematyka: historia m edycyny, prace nielekarskie napisane 
przez lekarzy, dokumenty, rękopisy, listy i ryciny o tem atyce lekar
skiej, druki o Polsce i o Polakach ogłoszone za granicą, bibliografia 
polska, pamiętniki, varsaviana, Jugosławia, druki bibliofilskie, druki 
ulotne.

W przeciw ieństwie do księgozbioru, który utracił w  okresie 
II wojny światowej, biblioteka odbudowana po 1945 roku nie była 
oznakowana żadnym ekslibrisem. Książki tej pierwszej ozdabiał pię
cioma zidentyfikowanym i ostatnio przez Halinę Dusińską — znakami 
własnościowymi. Wśród nich szczególnym pięknem  wyróżniał się kwa
soryt Edwardy Przeorskiej z portretem Józefa Piłsudskiego, którego 
Konopka wielką atencją darzył.



w  czasie ostatniej choroby, gdy odwiedziłem  prof. Konoi>kę 
w  Instytucie Hematologii, gdzie przebywał pod opieką lekarską prof. 
W itolda Rudowskiego, główną jego troską nie był stan zdrowia, ale  
sprawa publikacji dalszych tom ów  Polskiej bibliografii lekarskiej  
X IX  w., która napotkała pew ne trudności wydawnicze. Nad nią to  
pracował do ostatnich chw il i z jej egzemplarzem tomu X I został 
pochowany. Tomu tego jednak, niestety, nie zdążył już obejrzeć, 
albowiem  dotarł on doń po jego zgonie.

Zmarł w  W arszawie w  pełni sił twórczych w  w ieku 86 lat 
i został pochowany na Cmentarzu W ojskowym na Powązkach.

Trawestując znany wiersz Leszka Dunin-Borkowskiego o Karo
lu Estreicherze, można powiedzieć:

Zazdrości godzien los polskich lekarzy.
Bo mogą w  przyszłość pozierać bezpieczni:
Niektórych talent wiecznością obdarzył,
A  wszystkich innych Konopka uwiecznił.

Janusz Kavuścik

Wybrana literatura

„Archiwum Historii M edycyny”. — 1983 t. 46 z. 4 (poświęcony życiu 
i działalności naukowej prof, dr Stanisława Konopki) 

„Informator Bibliotekarza i Księgarza na rok 1984” (Janusz Kapuścik) 
Marcin Kacprzak: Zawód i hobby. — „Służba Zdrowia” 1965 
Teodor Kikta; Prof, dr  Stanisław Konopka (1896—1982). Wspomnienia 

o moim Mistrzu. — „Farmacja Polska" 1983 
W iesław Stembrowicz: Prof, dr  ined. Stanisław Konopka (1896—1982). 

Wspomnienie. — „Polski Tygodnik Lekarski” 1983



Ossoliński bibliograf — 
Władysław Tadeusz Wisłocki

Osobiście zetknęłam  się z W. T. W isłockim po raz pierwszy jako 
uczennica ósmej klasy gimnazjum, kiedy to przyszłam do Ossolineum  
w  poszukiwaniu m ateriałów do zleconego mi w  szkole referatu na 
dzień 3 Maja. Jako dyżurny pracownik w  czytelni W isłocki n ie zain
teresował się moim — tym  sam ym  wówczas co jego — nazwiskiem, 
tylko w^фytawszy dokładnie, o co m i idzie, przyniósł z magazynu 
kilka prac, jak się okazało, doskonale dobranych, zwrócił uwagę na 
najważniejsze rozdziały i doradził kolejność ich czytania. Dzięki temu 
udało m i się przygotować zupełnie niezły referat.

Istotnie W isłocki (którego nazwisko poznałam zresztą znacznie 
:PÓźniej) był człowiekiem  nad wyraz uczynnym. Mówią o tym. liczne 
wspomnienia jego kolegów bibliotekarzy i czj^telników. Mają one w y
dźwięk sympatii i uznania. Podkreślają jego pogodny wyraz twarzy 
i cechującą go życzliwość. „Elegancki, przystojny, w  typie angielskim, 
z jasnymi bokobrodami, okazał się niezm iernie uprzejmy, choć na pozór 
chłodny” — pisze o nim  Włodzimierz Antoniewicz. „Uśmiechnięty, 
okrąglutki, różowobuzi, sławny bibliograf” — wspom ina go prof. Józef 
Slotwiński.

W ładysław Tadeusz W isłocki urodził się w  1887 r. w  Łące koło 
Sambora. Pochod2iił z rodziny, która m iała niem ałe osiągnięcia w  dzie
dzinie bibliotekarstwa i bibliografii. W drugiej połowie X IX  wieku  
jeden z jego krewnych, a mój dziad w  prostej linii, Teofil Wisłocki, 
profesor chirurgii Szkoły Główne] w  W arszawie, był głów nym  inicja
torem i organizatorem pierwszej polskiej biblioteki medycznej. Rodzony 
stryj, W ładysław (urodzony w  1841 r.) był od 1869 r. kustoszem Biblio
teki im. Ossolińskich w e Lwowie, a od 1894 r — kustoszem  Biblioteki 
Jagiellońskiej oraz znanym  i zasłużonym bibliografem. W ładysław Ta
deusz — jak tw ierdzi w  swych Wspomnieniach Ossolińskich  Stanisław  
Łempicki — znał dobrze swego stryja z tradycji rodzinnej i... „mógł 
być z niego dumny jak ze swego Sasa” (herb rodzinny Wisłockich). 
Może te  rodzinne powiązania przyczyniły się do tego, że chociaż roz- 
począwszy w e Lwowie studia uniwersyteckie za przedmiot ich wybrał 
nauki przyrodnicze (botanikę i zoologię), wcześnie zaczął odwiedzać 
Bibliotekę Ossolińskich, a w ięc bibliotekę o charakterze wybitnie



humanistycznym. Trzeba tu nadmienić, że Ossolineum w  tym  czasie 
cieszyło się dużą popularnością nie tylko wśród ludzi nauki i literatury, 
ale także wśród młodzieży akadem ickiej, a nawet i wśród uczniów  
gimnazjalnych.

Środowisko ossolińskie było zresztą ^ d  każdym względem  nie
zmiernie ciekawe i zupełnie swoiste. O jego charakterze stanowili 
zarówno pracownicy biblioteki jak i jej użytkownicy. Wynikało to  
z ow ego specyficznego stylu  pracy Ossolińczyków i powiązanej z tym  
stylem  swobody, z jaką poruszali się po bibliotece odwiedzający Ją 
czytelnicy, oraz ze zróżnicowanego składu odwiedzających ją osób. W  
całej tej społeczności dom inowali ludzie ze św iata nauki i  kultury. 
Wśród pracowników Ossolineum w ystarczy w ym ienić kilka nazwisk 
takich, jak: W ilhelm  Bruchnalski, W ojciech Kętrzyński, Witold Belzji. 
Stanisław  Łempicki, W łodzimierz Antoniewicz, Stanisław  Kossowiski, 
Ludwik Bem acki, M ieczysław Gębarowicz, Kazimierz Tyszkowski. Czę
stym i gośćmi byw ali w  Ossolineum: Tadeusz Pini, Henryk Biegeleisen, 
W ładysław Podlacha, Juliusz K leiner i in. Słowem  cały świat naukowy 
i literacki Lwowa, starzy i młodzi, a sporadycznie i inni naukowcy  
spoza Lwowa. W szyscy oni czuli się jak u siebie, swobodnie w ym ie
niali uw agi na aktualne tem aty, dyskutowali nierzadko z udziałem  
pracowników Zakładu. A obok nich roiło się w  Bibliotece od młodzieży, 
studentów Uniwersytetu, a naw et i gim nazjalistów. Przyjęto w  niiej 
bowiem  za jeden z istotnych kierunków działania aktywną opiekę nąd 
zgłaszającą się do biblioteki młodzieżą. Utworzono naw et specjalną 
czytelnię młodzieżową, a dyżurni bibliotekarze m ieli za zadanie czynną 
pomoc dla młodocianych czytelników w  doborze i wykorzystaniu lek
tury. Ze szczerą, czasem  w ręcz wzruszającą, wdzięcznością wspominają 
tę  życzliwą atm osferę i skuteczną pomoc późniejsi wyżej wspomniani 
naukowcy czy pisarze, jak np. Jan Parandowski. Ta rozpiętość wieku, 
poziomu w ykształcenia i zainteresowań oraz potrzeb czytelniczych w y
magała od personelu w  czasie dyżurów um iejętności nawiązywania 
kontaktu z tak różnymi ludźmi i  zapewnienia im  możliwości zaspoko
jenia wszjrstkich realnych potrzeb czytelniczych.

W takiej atm osferze nic dziwnego, że pracownicy Ossolineum  
zainteresowali się żywo nowym  czytelnikiem , bratankiem i imiennikiem  
zasłużonego bibliotekarza, zwłaszcza, że W ładysław Tadeusz okazał śig 
czytelnikiem  pilnym , wytrw ałym  i ambitnym. Już w  1907 roku został 
stypendystą Ossolineum. Przyjazne a pełne życia środowisko ossolińskie 
szybko w chłonęło sym patycznego młodego kolegę i Wisłocki, choć ąż 
do uzyskania absolutorium kontynuował swoje studia przyrodnicze, 
coraz w ięcej zaczął okazywać zainteresowania problematyką swego 
miejsca pracy.

Początkowo zatrudniono go w  dziale opracowywania zbiorów, ^u, 
pod kierunkiem  bardzo skrupulatnego i wym agającego dra Bronisława 
Czarnika opanował podstawy techniki bibliotecznej: katalogov/anię.
A katalogowanie łączyło się z częstym  w ykorzystywaniem  bibliografii 
i encyklopedii, bo — w edle przyjętych przez Czarnika zasad — katalor 
gujący, jak pisze cytowany r)owyżej Łempicki „...musiał rozbiera»: 
w szystkie osobistości literackie z ich powszechnie znanych nazwisk  
literackich, pseudonimów, a nawet nazwisk zmienionych, sprowadzajiąp 
każdego i każdą do m etryki urodzenia. I szukaj teraz, bratku, France’̂  
i Prusa, Orkana i Struga, Jean Paula i Conrada, a może i Voltaire’a”. 
Chyba w łaśnie obok tradycji rodzinnych ten wczesny i bliski kontakt



z bibliografiami rozbudził w  W isłockim zainteresowania nim i tak sku
tecznie, że pozostał im w ierny do korca życia.

Ale nie była to jedyna problematyka, która go wiązała z Ossoli
neum. W isłocki pocłiodził z południowo-wscłiodniej Galicji najbliższej 
narodom słowiańskim: Ukraińcom, Czecliom, Słowakom. O dzieciństwie 
jego n iew iele wiem y. N ie znamy też nazwiska panieńskiego jego matki 
i fiie są wykluczone jakieś powiązania „po kądzieli” z którymś z tych  
narodów. Wiadomo natomiast, że już od wczesnycłi lat podjął naukę 
języków słowiańskicli i stale zabiegał o nawiązywanie i  podtrzym ywa
nie osobistycłi kontaktów z reprezentantam i różnycłi nacji słow iań
skich. Czytywał też chętnie w ydaw nictw a związane ze stosunkami 
kulturalnymi między Polską a  tym i krajami, zwłaszcza z  Czechami. 
A w łaśnie w  Ossolineum mógł znaleźć szerokie pole dalszego uzupeł
niania swojej wiedzy w  tej dziedzinie.

Jeszcze zanim powstało Ossolineum, Józef M aksymilian Ossoliń
ski nawiązał z Czechami bardzo ożywione kontakty. W 1792 r. prze
bywał dłuższy czas w  Pradze, gdzie spotykał się z licznymi naukow
cami, poznał zbiory biblioteczne, został członkiem honorowym Czeskiego 
Towarzystwa Naukowego. W roku 1817 ofiarował, jak wiadomo, swoje 
zbiory narodowi, przewiezione następnie z Wiednia do Lwowa w  1827 r. 
dzięki czemu powstała Biblioteka, a później Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich w e Lwowie. Zbiegło się to prawie w  czasie z utworze
niem  w  Pradze Muzeum Narodowego o zbliżonych celach i zadaniach. 
Między obu tym i instytucjam i naw iązały się bliższe i trw ałe kontakty 
korespondencyjne, wym iana doświadczeń, wzjorców statutowych, a tak
że wydawnictw. Ta ostatnia wym iana z biegiem  lat staw ała się coraz 
bardziej oży\viona.

Tak w ięc praca w  Ossolineum zapowiadała się dla W isłockiego 
ciekaw ie i zgodnie z jego zainteresowaniam i. Pozostawało przyswojenie 
sobie, w  miarę możności, tradycyjnego, rzec można, ŵ  Ossolineum stylu  
pracy oraz ważna sprawa um iejętnych kontaktów ze społecznością 
ośsolińską. Wisłocki, zapewne od początku dobrze wprowadzony w  
s\j^oisty i w łaściw y Ossolineum styl aktywnej współpracy z czytelnika
mi, wyraźnie nigdy nie miał z tym  trudności.

Może nieco skomplikowana była sprawa osobistych jego stosun
ków z kolegami. O bardziej lub mniej ścisłych więzach międzj' nimi 
decydowały zarówno podobieństwa i rozbieżności cech osobistych po
szczególnych osób, jak i zakres ich zainteresowań. Oczywiście, idzie 
tutaj tylko o podstawowy trzon personelu, czyli grupę pracowników  
stałych, zadomowionych w  Ossolineum i m ających w łasne, ukierun
kowane zainteresowania naukowe.

Prawie równolatkami W isłockiego wśród pracowników Ossoli
neum  byli w  tym  czasie; Bernacki, Gębarowicz i Tyszkowski. Poza 
swym i dyżurami w  czytelni i innymi oficjalnym i zajęciami wszyscy  
trzej skupiali uwagę na zagadnieniach historycznych i w olny czas 
poświęcali przede wszystkim  badaniom naukowym.

Od tej grupy kolegów, grających niew ątpliw ie w  owych czasach 
główną rolę w  Ossolineum, odróżniało W isłockiego usposobienie orśz  
w iele innych cech charakterologicznych i intelektualnych. Nie pocią
gało  go zgłębianie jakichś określonych problem ów w  celach ściśle 
naukowych. Nawet jego zainteresowania słowianoznawstwem , mimo 
b<^gatej wiedzy, jaką posiadał zwłaszcza w  zakresie stosunków kultu- 
ralno-naukowych Polski z Czechami, n ie skłaniały go do pogłębiania 
badań tej problematyki. Wiedza ta była dla niego raczej przydatna



przy nawiązywaniu kontaktów i porozumień. Może właśnie dlatego 
zdarzało się — jak pisze Łempicki — że koledzy żartowali sobie 
„z naszego słow ianofila”, uważając go czasem za fantastę. „Lecz oo 
uśmiechał się uprzejmie z poczciwą miną i robił swoje”. Przejawiała  
się w  tej postaw ie jakaś doza skrytości. Może nie czuł się na siłach 
podejmowania- z kolegam i-naukowcam i dyskusji na temat celowoścj 
gromadzenia w iedzy o tych problemach dla ułat-wienia porozumienia 
z przedstawicielam i różnych słowiańskich nacji, a może nie chciał ^ię 
przyznać, że marzy mu się czynna w  praktyce funkcja kontynuatórą 
tych, tak cennych dla niego i dla kraju kontaktów. A działał w  tyńi 
właśnie kierunku bardzo intensywnie, „...intensywniej — jak pisie. 
Łem picki — niż nieraz przyi-iuszczano. N ie lubił się bowiem prze
chwalać”.

W roku 1918 nastąpiła w  Ossolineum ważna zmiana: zmarł Woj
ciech Kętrzyński, długoletni, zasłużony i przez wszystkich szanowany 
dyrektor Zakładu, a Kurator powołał na to  stanowisko dra Ludwika 
Bernackiego. Było to dla W isłockiego przykro zaskoczenie. Óbąj, 
i Bernacki i W isłocki m ieli prawie jednakov/y staż pracy w  Ossoli
neum. Bernacki od 1906 r. a W isłocki od 1907 r. W isłocki uważał poza 
tym , że spełnia w  Bibliotece ważniejszą funkcję, dbając o prawidłowy 
dopływ i opracowanie współczesnych w ydaw nictw  krajowych, stanor 
wiących w  jego przekonaniu naji.stotniejszą część zbiorów ossolińskię.h. 
Miał się  też za w ierniejszego niż Bernacki opiekuna całości zbioróy/, 
skoro on w łaśnie przetrwał w  Zakładzie przez całą pierwszą wojńtj 
światową, zabezpieczając zbiory przed dewastacją, podczas gdy Berna-, 
cki, jak zresztą w ielu  iraiych Lwowian, w yjechał w  tym  czasie do 
W iednia. Stąd niechęć W isłock i^ o  do Bernackiego oparta na poczuciu 
krzywdy.

Bernacki, człowiek nieprzeciętny i św ietny organizator, potrafił 
znaleźć w yjście m inim alizujące m ożliwość ewentualnych konfliktów  
z W isłockim. Postarał się m ianowicie u Kuratora o m ianowanie Wisło
ckiego kustoszem (1920 r.) oraz powierzył mu całą troskę o uzupełnia-] 
nie i opracowywanie zbiorów w  zakresie bieżącego piśm iennictwa рдГ-’ 
skiego, zachowując dla siebie najbardziej interesujące go partie zabyt
kowe zbiorów, szczególnie rękopisy i stare druki. Z tym i materiałami 
bowiem  wiązały się ściśle jego prace badawcze.

W isłocki swą uwagę skupił na powierzonej sobie części zbiorów 
oraz na kw estii braku bieżącej rejestracji w ydaw nictw  krajowych-! 
Znal on dobrze dzieje zapoczątkowanego przez swego stryja, Włady
sław a „Przewodnika B ib lio g ra ficzn eg o sta n o w ią ceg o  w  tam tych cza
sach najpełniejszą rejestrację piśm iennictwa polskiego. Przewodnik ten 
pod redakcją W ładysława W isłockiego, a początkowo także jego na
kładem, wychodził regularnie w  K rakowie jako miesięcznik od dru
giego półrocza 1878 r. aż do śmierci swego redaktora w  1900 r. Prze
chodził potem  różne fazy przemian. Ostatnie materiały na tem at 
bieżącej produkcji dotyczyły jeszcze 1919 r. Wkrótce jednak w  Osso
lineum zdecydowano wznowienie edycji „Przewodnika Bibliograficzne
go*’, a powołany w  tym  celu Komitet powierzył redakcję tego wydaw
nictwa właśnie W ładysławowi Tadeuszowi W”isłockiemu. ■

W tym  czasie W isłocki, znany powszechnie pod im ieniem  Wład^i.a» 
zaczął system atycznie dodawać swoje drugie imię: Tadeusz. Robił t'» 
świadomie, aby zgodnie z wpojonjoni mu przez dra Czarnika zasadą^' 
mi, skrupulatnie odróżnić swoje opracowania bibliograficzne od dzieł 
swojego stryja W ładysława, „...żeby w bibliografii na przyszłość w szy-



9. W ładysław Tadeusz Wisłocki

stko było w  porzcjdeczku” jak to określił Łempicki. W opracowaniu 
więc W. T. W isłockiego w yszły kolejne roczniki „Przewodnika Biblio
graficznego”: za rok 1920 (wyd. w  1922) i 1921 (wyd. w  1923). Dla 
następnycłi roczników zabrakło znów nakładcy i opracowane już przez 
Wisłockiego m ateriały za lata 1922—23 pozostały w  rękopisie. (Obecnie 
znajdują się one w  Bibliotece Narodowej). Niebawem jednak Ossoli
neum podjęło ponownie w ydaw anie „Przewodnika Bibliograficznego ' 
za lata 1924—1928, nadal pod redakcją Wisłockiego.

W ten sposób W isłocki, nawiązując do tradycji rodzinnycłi, spre
cyzował ostatecznie swój osobisty, tak ważny odcinek pracy, pełniąc 
nadal w  Ossolineum obowiązki kustosza w  dziale w ydaw nictw  bie
żących.

Bibliografią zajął się teraz z całą pasją i oddaniem.
Kiedy w  Bibliotece Narodowej, powołanej do życia w  1923 r., 

Instytut Bibliograficzny przejął obowiązki rejestracji bieżących v/ydaw- 
nictw krajowych, drukowanej w  „Urzędowym Wykazie Druków’’, Wi
słocki redagował dalej w latach 1929—1933 „Przewodnik Bibliograficz



ny” w  nieco zmienionej postaci dla potrzeb i nakładem Związku Księ
garzy Polskich, a przede wszystkim  zajął się bibliografiami tem atycz
nym i z różnych dziedzin.

Z tego zakresu w  różnych wydawnictwach ukazywały się w  okre
sie międzywojennym  jego liczne opracowania, m.in.: Bibliograjia biblio- 
j i ls tw a  i bibliograjii polskiej za lata 1Э14— 1920, 1921—1922 oraz później 
za r. 1928; Druki komunistyczne polskie w ydane w  ZSRR  (1925); Biblio
grafia prac Aleksandra Brucknera  (1928); Tajne druki Zakładu Osso
lińskich  (1935); Bibliografia słowiańska  (1936). Z innych prac trzeba 
wym ienić: Jerzy Lubomirski 1817—1873, (Lwów 1928). W rękopisacłi 
pozostały: Bibliografia Śląska, Sp isy  treści czasopism z  księgozbiorów  
Ossolińskich. Biblioteka Ossolińskich. Przez w iele lat redagował też 
„Ruch Słow iański ’.

Przez cały czas był W isłocki aktywnym  działaczem Związku 
Bibliotekarzy Polskich. Od roku 1929 aż do końca — przewodniczącym  
Koła Lwowskiego Związku, przez w iele lat delegatem  do Rady Związ
ku. Brał czynny udział w e wszystkich Zjazdach Bibliotekarzy Polskich, 
w  Międzynarodowym Kongresie Bibliotekarzy i B ibliofilów  w  Pradze 
w 1926 r., w  Św iatowym  Kongresie Bibliotekarzy i Bibliografów w  
Rzymie w  1929 r. jako jeden z oficjalnych delegatów Polski. Na dru
gim  Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w  1929 r. w  Poznaniu wygłosił 
referat pt.: Rejestracja bieżącej produkcji w ydavm icze j  a na trzecim  
Zjeździe w  1932 r. w  W ilnie: Rola bibliografii w  bibliotekarstwie. Na 
terenie Lwowa w  różnych instytucjach przedstawił kilkanaście refera
tów  i odczytów z rozmaitych dziedzin swych szerokich zainteresowań. 
W 1935 r. należał do współorganizatorów Zjazdu naukowego w  dwu
setną rocznicę urodzin Ignacego Krasickiego, gdzie także miał ^eferat 
na tem at: Instytucje kulturalne w  Galicji w  I połowie X IX  wieku.

Wybuch drugiej w ojny światow ej stał się dla V/isłockiego, jak 
i dla całego Ossolineum, początkiem najtrudniejszego okresu. Już 
18 września 1939 r. zmarł nagle dotychczasowy dyrektor Biblioteki 
Ludwik Bernacki. Z dawnych pracowników w ielu  ubyło, ale główną 
rolę w  istniejącym  zespole odgrywali nadal: Gębarowicz, Tyszkowski 
i Wisłocki. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk radzieckich dnia 22 wrze
śnia tym czasowy zarząd Biblioteki objęli wym ienieni powyżej trzej 
kustosze. Pracy było niemało, bo od wybuchu wojny napływały do 
Zakładu każdego dnia liczne dary i depozyty od osób wyjeżdżających  
ze Lwowa.

W listopadzie 1939 r. dyrektorem Ossolineum został mianowany 
Jerzy Borejsza. Wkrótce jednak zapadła decyzja o przejęciu Ossolineum  
przez Akademię Nauk ZSRR. Kierownictwo po Borejszy objął w  stycz
niu 1940 r. dyrektor Zajkin, bibliotekarz z Kijowa. W Bibliotece, jako 
filii B iblioteki Akadem ii Nauk USRR w  Kijowie, sekretarzem nauko
wym  mianowano W isłockiego. Zatrudniono wtedy sto kilkadziesiąt no
w ych osób, gdyż z polecenia ’.vładz rozpoczęła się w Ossolineum ko
masacji w ielu  m niejszych bibliotek tego rejonu. N apływ  książek był 
w ięc bardzo duży i należało te  nabytki porządkować na bieżąco choć
by prowizorycznie. V/ składzie zespołu bardzo n iew iele pozostało już 
osób przygotowanych do prac tego rodzaju. Trzeba w ięc było przepro
wadzić szybko szkolenie pracowników. Na jednym, z takich kursów  
W isłocki wj^głosił referat na tem aty związane z bibliografią.

W 1941 roku, po wybuchu wojny niem iecko-rosyjskiej, wkroczy
ły  do Lwowa 30 czerwca wojska niem ieckie. W dotychczasowej lw ow 
skiej filii Biblioteki Akadem ii Nauk USRR kierowTiictwo sprawował



Doroszenko, dyrektor Biblioteki Towarzystwa im. Szewczenki. A le już 
następnego dnia zjaw ił się w  Ossolineum naczelny dyrektor bibliotek  
na terenie Generalnej Guberni dr Abb z nakazem natychm iastowego  
podjęcia normalnych prac. W Bibliotece pozostało już zaledwie kilku  
z dawniejszych pracowników. Kierownictwo nad nim i objął Wisłocki. 
Ssiiuacja ta trwała jednak tylko parę dni, bo już w  pierwszych dniach 
lipca m ilicja ukraińska aresztowała W isłockiego w  domu i  od tej chwili 
zaginął po nim  wszelki ślad. Daremnie jego koledzy prowadzili poszu
kiwania, dopytywali się o niego u władz niem ieckich, docierali do 
różnych kartotek. Nigdzie nie znaleziono żadnych inform acji o jego 
losie.

Pozostawił po sobie bogaty zespół opracowań bibliograficznych  
o trwałej wartości, stanowiący poważną pozycję w  dorobku Ossoli
neum, któremu służył z oddaniem  przez ponad trzydzieści lat.

K rys tyn a  Rem erowa
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(1890—li967), Faustyn Czerwijowski Ц873—1944), Stefan Demby 
(1862—1939), Regina Danysz-Fleszarowa (1888—1969), Andrzej 
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